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Περίληψη 

Η πτυχιακή μου εργασία αποτελεί μία έρευνα σε παιδιά Δ δημοτικού  στην οποία τα 

εργαλεία θα είναι ιχνογραφήματα που θα δημιουργήσουν οι μαθητές. Μέσα από τα 

συγκεκριμένα ιχνογραφήματα εξετάζεται η αντίληψη που έχουν οι μαθητές για την 

Ιστορία και συγκεκριμένα για την προϊστορική εποχή, αλλά και πολλά στοιχεία για την 

προσωπικότητα και τις σκέψεις του κάθε παιδιού ξεχωριστά για το το παρελθόν. Για 

τις ανάγκες της έρευνας υλοποιήθηκε  και μία διδακτική παρέμβαση με σκοπό να γίνει 

σύγκριση των ιχνογραφημάτων των παιδιών πριν και μετά από αυτή. 

 

 

Λέξεις – Φράσεις Κλειδιά 

 

Διδακτική παρέμβαση, ιχνογραφήματα, ερευνητική διαδικασία, Προϊστορία, Νεολιθική 

εποχή, Εποχή του χαλκού, εικόνα. 
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Abstract 

My diploma thesis is a survey of 4th grade pupils in which my tools will be sketches 

that students will create. Through these specific sketches, the pupils' perception of 

history and prehistoric times, as well as many details about the individuality and 

thoughts of each child separately about the past are examined. For the needs of the 

research, a teaching intervention was conducted to compare the children's sketches 

before and after the results. 

Keywords 

 

Teaching intervention, sketches, research process, Prehistory, Neolithic era, Bronze 

Age, picture 
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Πρόλογος 

 

Η πτυχιακή εργασία μου αφορά μία έρευνα την οποία πραγματοποίησα σε 

παιδιά Δ δημοτικού. Στη συγκεκριμένη έρευνα προσπάθησα να ασχοληθώ με το πώς 

τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ιστορία και πώς μπορούν να την απεικονίσουν μέσα 

από ιχνογραφήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα βήματα που ακολούθησα ήταν να τους 

κάνω δύο ερωτήσεις σχετικές με την προϊστορία, και συγκεκριμένα για την Νεολιθική 

εποχή και την Εποχή του χαλκού, που οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν με 

ιχνογραφήματα, ώστε να μπορέσω να καταλάβω πως αποτυπώνουν τα παιδιά τις 

ιστορικές πληροφορίες που λαμβάνουν σε ζωγραφιές. Αφού απαντούσαν την πρώτη 

ερώτηση – δραστηριότητα δημιουργίας ιχνογραφήματος ακολουθούσε  μία διδασκαλία 

σχετικά με τη Νεολιθική εποχή και μετά απαντούσαν ξανά στην ίδια ερώτηση-

δραστηριότητα με σκοπό να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα και τις διαφορές τους. Την 

ίδια διαδικασία ακολουθήσαμε και στη δεύτερη ερώτηση – δραστηριότητα δημιουργία 

ιχνογραφήματος που αφορούσε την Εποχή του χαλκού. Επίσης με αυτόν τον τρόπο 

εξετάσαμε και το πόσο σημαντική είναι η εικόνα στη διδακτική της ιστορίας και στη 

ιστορία γενικότερα.  Ο λόγος για τον οποίο επιθυμούσα να ασχοληθώ με το 

συγκεκριμένο θέμα ήταν γιατί ήθελα να διακρίνω αν οι μαθητές μπορούν να 

εκφράσουν μέσα από μία εικόνα ότι θα εξέφραζαν γραπτά η προφορικά μέσω 

συζήτησης. Οι μόνες μου ανησυχίες ήταν  μήπως δε  υπάρχει κάποια διαφορά στα 

αποτελέσματα τα οποία θα λάμβανα πριν και μετά από τη διδακτική μου παρέμβαση. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής 

της πτυχιακής όπου πέρα από τους μαθητές ήταν και η μητέρα μου και δασκάλα του 

τμήματος που υλοποιήθηκε η έρευνα και η οικογένεια μου γενικότερα για τη στήριξη 

που μου έδειξαν. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου Κ.Κασβίκη για 

την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και τη βοήθεια που μου έδωσε για αυτήν την πτυχιακή 

η οποία βοήθειά του ήταν εξαιρετικά σημαντική. Τον κύριο Ανδρέου ο οποίος 

συμμετείχε σαν δεύτερος βαθμολογητής, την μέντορα και φίλη μου Μίνα Ανδρίκου η 

οποία ήταν παρούσα σε οποιασδήποτε φύσεως βοήθεια χρειαζόμουν όσον αφορά τα 

μαθήματα, τις διδασκαλίες, την πτυχιακή μου ενώ και η ίδια είχε υπερβολικά 

φορτωμένο πρόγραμμα.  Οφείλω επίσης να πω ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που 

έδειξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με εμάς ενώ δεν είχε κανένα λόγο. Κλείνοντας 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και την οικογένεια μου που ήταν οποιαδήποτε 

στιγμή εκεί για μένα και μου έδειχναν πόσο με στήριζαν και πόσο πίστευαν σε μένα 

γεγονός που με βοήθησε στην υλοποίηση της εργασίας μου. 
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1. Η εικόνα στην Ιστορία και στη Διδακτική της Ιστορίας. 

 

Οι εικόνες αποτελούν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κατηγορίες ιστορικών 

πηγών που για μερικούς μάλιστα είναι «ομιλούσες» από μόνες τους με την έννοια ότι 

προσφέρονται για άμεση εξαγωγή πληροφοριών ύστερα  βέβαια από έρευνα που 

επιβεβαιώνει την ειλικρίνειά τους ή αποκαλύπτει το ψεύδος τους (Moniot, 2002, όπως 

παρατίθεται στο Μαυροσκούφης 2012) 

Οι όροι εικονογραφία και εικονολογία έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη 

φορά στον κόσμο της ιστορίας και της τέχνης στις δεκαετίες του 1920 και 1930 και 

αφορούν τους τρόπους με τους οποίους «διαβάζουμε» και κατανοούμε τα οπτικά 

μηνύματα μιας εικόνας. Σύμφωνα με ορισμένους Ιστορικούς της τέχνης, οι οποίοι είναι 

και υποστηρικτές της εικονογραφίας, οι πίνακες δεν είναι απλώς για να τους κοιτάμε 

αλλά και για να τους «διαβάζουμε» (Burke 2003) 

Η  διασημότερη ομάδα  ιστορικών τέχνης που εισήγαγε την εικονογραφική 

μέθοδο συγκροτήθηκε στο Αμβούργο λίγο πριν ο Hitler ανέλθει στην εξουσία. 

Αποτελούνταν από τους Aby Warburg (1866-1929), Fritz Saxl (1890-1948), Erwin 

Panofsky (1892-1968) και Edgar Wind(1900 – 1971). 

Η προσέγγιση των εικόνων συνοψίζεται σε ένα γνωστό δοκίμιο του Panofsky 

για πρώτη φορά το 1939, όπου αναφέρεται ότι ερμηνεία  των εικόνων χωρίζεται σε 3 

επίπεδα. Το πρώτο από αυτά είναι η εικονογραφική περιγραφή και συνίσταται από τα 

αναγνωρίσιμα αντικείμενα, όπως είναι δέντρα, κτίρια, ζώα και συμβάντα, μάχες, 

τελετουργίες, γεύματα. Το δεύτερο επίπεδο είναι η εικονογραφική ανάλυση με την 

αυστηρή έννοια, η οποία σχετίζεται με τη «συμβατική» σημασία, δηλαδή να μπορεί 

κάποιος από την εικόνα και μόνο ως δείπνο να αντιλαμβάνεται ότι μιλάμε για το 

«Μυστικό Δείπνο» και ως μάχη, τη ̈ Μάχη του Βατερλό¨. Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο 

είναι αυτό της εικονολογικής ερμηνείας, το οποίο διαφοροποιείται από την 

εικονογραφία επειδή σχετίζεται με την με την «ουσιαστική σημασία», δηλαδή με τις 

βαθύτερες αρχές όπως είναι του έθνους, μιας κοινωνικής τάξης ή κάποιας 

θρησκευτικής πίστης. 

Σύμφωνα με τον Peter Burke (2003) ορισμένοι ζωγράφοι οι οποίοι 

ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων πρέπει και αυτοί 

δικαιωματικά να θεωρηθούν ιστορικοί διότι εκτός του ότι διδάχθηκαν από τις εμπειρίες 

μεγάλων ιστορικών συνέβαλαν και οι ίδιοι στην απεικόνιση του παρελθόντος. 

Πολλοί ιστορικοί ακόμα και σήμερα έχουν την αντίληψη ότι οι εικόνες δεν είναι 

ίσης αξίας με τις γραπτές πηγές, όντας καλύτερα εκπαιδευμένοι να προσεγγίζουν 

κείμενα, τα προτιμούν, μιας και αυτά, στην αρχειακή τους μορφή τουλάχιστον, 

προσφέρουν την αίσθηση της σειράς και της εξέλιξης των γεγονότων  σε αντίθεση με 

τη θεωρούμενη στατικότητα των εικόνων που συλλαμβάνουν μεμονωμένες στιγμές 

του ιστορικού γεγονότος (Βρεττός, 1994; Haskell, 1993, όπως παρατίθεται στο 

Μαυροσκούφης 2012). 

Από την άλλη πλευρά, οι νέες ιστοριογραφικές οπτικές έχουν ανοίξει 

καινούριους δρόμους για την αξιοποίηση των εικόνων. Για τη σύγχρονη Ιστοριογραφία 

οι εικόνες αποτελούν πολύτιμες πηγές για την πολιτισμική, την κοινωνική και τη 
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διανοητική ιστορία. Μάλιστα για ορισμένους πολιτισμούς που δεν έχουν γραπτή 

γλώσσα π.χ. Ινδιάνοι ή για κοινωνικές τάξεις και ομάδες που δε γνωρίζουν ή δε 

μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αποτελούν βασικό μέσω έκφρασης (Ferro, 1999 

όπως παρατίθεται στο Μαυροσκούφης 2012). 

Εξάλλου οι εικόνες στην εποχή μας κυριαρχούν έτσι και αλλιώς και η αγνόησή 

τους ως ιστορικές πηγές θα περιόριζε επικίνδυνα το πεδίο της Ιστοριογραφίας (Elkins, 

όπως παρατίθεται στο Μαυροσκούφης 2012). 

Υπάρχουν, όμως, κάποια προβλήματα σχετικά με την κρητική ανάλυση των 

οπτικών πηγών. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι η εικόνα δεν ήταν ποτέ αθώα και 

αξιολογικά ουδέτερη μιας και η σχέση της με την εξουσία και την ιδεολογία υπήρξαν 

πάντα στενές. Άλλωστε, ανάμεσα στα είδη λόγου που υπηρετεί η εικόνα είναι και ο 

προπαγανδιστικός (Μαυροσκούφης 2012). Η εικόνα χρησιμοποιήθηκε και 

χρησιμοποιείται  με ποικίλες σκοπιμότητες από την ενίσχυση της εθνικής υπεροψίας 

μέχρι την υποτίμηση και συκοφάντηση του αντιπάλου, από την εγκαθίδρυση ενός 

θρησκευτικού δόγματος μέχρι την  εδραίωση ενός πολιτικού συστήματος ακόμα και 

από την εξύμνηση της λευκής φυλής μέχρι τη δικαιολόγηση της ρατσιστικής ιδεολογίας 

και δουλείας (Burke, 2003). 

Ένας πρόσθετος πονοκέφαλος των ιστορικών όσον αφορά τις οπτικές  πηγές 

είναι η μεγάλη ποικιλία τους καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τα οποία 

απαιτούν υψηλό βαθμό εξειδικευμένων γνώσεων, καθώς επηρεάζουν τόσο την 

πρόσληψη όσο και τη χρήση των εικόνων. 

Πέρα από τα παραπάνω προβλήματα, όπως σημειώνει ο Ivab Gaskell 1991) 

κάθε οπτική πηγή αποτελεί μια διαμεσολαβημένη ιστορική μαρτυρία (Gaskell 1991, 

όπως παρατίθεται στο Μαυροσκούφης 2012). Κάθε εικόνα επιτελεί, όπως πιστεύει, 

μια συνεκδοχική λειτουργία καθώς ανακαλεί στη μνήμη του κατόχου ή του θεατή της 

βιώματα από το παρελθόν. Στη συνέχεια, διακρίνει την καλλιτεχνική εικόνα από άλλες 

εικονικές μορφές καθώς και τη λεγόμενη υψηλή τέχνη, προϊόν της ατομικής έκφρασης 

του καλλιτέχνη. Η προσέγγιση μια εικονιστικής μαρτυρίας απαιτεί τρία στάδια 

διαδοχικής επεξεργασίας που συστήνουν στην ιστορική κατανόηση: 

Α) αναγωγή στον δημιουργό, 

Β) κοινωνική λειτουργία του έργου, π.χ αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας, 

Γ) ερμηνεία (αναγωγή της εικονιστικής πηγής στα ιστορικά της συμφραζόμενα, 

πρόσληψη, αποκωδικοποίηση συμβολικών και ιδεολογικών στοιχείων. 

Τέλος, η οπτική πηγή είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο του δασκάλου διότι 

μέσα από αυτήν μπορεί να αναπαραστήσει ζωντανά αυτό που θέλει και να μην 

αρκεστεί σε ένα απλό κείμενο το οποίο οι μαθητές μπορεί να μην το αντιληφθούν και 

συνάμα να μπερδευτούν. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί μέσω του 

οποίου μπορεί να καταλάβει πως οι μαθητές αντιλαμβάνονται το παρελθόν. 
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2. Παιδικά ιχνογραφήματα 

 

Το ιχνογράφημα και η ζωγραφική θεωρούνται δύο από τους σημαντικότερους 

τρόπους έκφρασης των παιδιών. Μέσω της ζωγραφικής έχει θεωρηθεί ότι 

αντανακλάται ο εσωτερικός κόσμος των παιδιών και έτσι μπορούν να προσδώσουν το 

προσωπικό τους ύφος καθώς και να εκφραστεί η ψυχολογική τους κατάσταση (Rollins, 

2005).  

Με τον τρόπο αυτό δίνεται ώθηση στα παιδιά να παρουσιάζουν τις προσωπικές 

τους θέσεις για τα διάφορα θέματα και να προβάλλουν πτυχές του εσωτερικού τους 

κόσμου. Ουσιαστικά, διευρύνονται οι ευκαιρίες εύρεσης και κατανόησης των 

διαφορετικών απόψεων των παιδιών, ενώ, επίσης, μπορούν να ενισχυθούν οι 

διαφοροποιημένες απόψεις τους (O’ Kane, 2000). Οι ζωγραφιές των παιδιών 

αποτελούν ένα «παράθυρο» στις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, κυρίως γιατί 

αντανακλούν μια εικόνα του μυαλού τους (Thomas & Silk, 1990).  

Λίγα χρόνια πριν ο Crook (1985) θεωρούσε ότι οι παιδικές ζωγραφιές και το 

περιεχόμενό τους μας πληροφορούν για τα συναισθήματα τις σκέψεις και τις 

ανησυχίες των παιδιών. Αργότερα οι Glynn και Duit (1995) και οι Dove, Everett και 

Preece (1999) υπέδειξαν ότι σχέδια μαθητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

διαγνωστικά εργαλεία για να εξεταστεί η κατανόηση των μαθητών πάνω σε ένα θέμα. 

Ο Glynn (1997) υποστήριζε ότι τα πρώτα ιχνογραφήματα και οι πρώτες ζωγραφιές 

των παιδιών αποτελούν αναπαραστάσεις του τι βλέπουν και τι φαντάζονται, αλλά και 

όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, εξελίσσονται και μαθαίνουν ανάλογα θα εξελίσσονται και 

τα σχέδιά τους.  

Τα ιχνογραφήματα είναι από τους κυριότερους τρόπους έκφρασης των 

συναισθημάτων των προβληματισμών ακόμα και των αντιλήψεων των παιδιών και 

ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον 

οποίο τα αξιολογούμε και τα ερμηνεύουμε (Rollins, 2005). Επιπλέον, είναι κοινώς 

αποδεκτό ότι τα ιχνογραφήματα καλλιεργούν το αίσθημα της δημιουργικότητας στα 

παιδιά και φαίνεται ότι τα παιδιά συμμετέχουν με μεγαλύτερη ευχαρίστηση και 

ολοκληρώνουν τεστ ζωγραφικής (Hopperstad, 2010).  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω δεδομένα καταλαβαίνουμε ότι τα 

ιχνογραφήματα ανεξαρτήτου ηλικίας μπορούν να αποτελέσουν εκτός από εργαλεία 

τέχνης και επιστημονικά εργαλεία για διάφορους επιστημονικούς κλάδους, διότι 

εκφράζεται η ψυχοσύνθεση αυτών που τα δημιούργησαν (Τρούλη, Κοντοπόδης, & 

Graeser, 2011). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πολύ ψυχολόγοι και 

παιδοψυχολόγοι ενδιαφέρθηκαν να μελετήσουν τα ιχνογραφήματα για περισσότερα 

από 100 χρόνια (Rollins, 2005). Σύμφωνα με την Barazza (1999) υπάρχουν 5 

διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του παιδικού σχεδίου, τα οποία καθορίζονται με βάση 

τις αρχές ενός εσωτερικού νοητικού μοντέλου. Ειδικότερα, τα στάδια αυτά είναι τα εξής: 

1) Στάδιο του τυχαίου ρεαλισμού (παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 2 ετών): 

εμφάνιση από τις πρώτες μουτζούρες, που επιβεβαιώνουν την κατανόηση του 

προτύπου, ενώ, επίσης, παρουσιάζουν αυξανόμενο συντονισμό τόσο των ματιών όσο 

και των χεριών. 
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2) Στάδιο του λειψού ρεαλισμού (παιδιά ηλικίας 2 ετών – 3ετών): οι 

μουτζούρες που κάνουν τα παιδιά μπορούν να αναγνωριστούν πιο εύκολα από τους 

άλλους, ενώ, επίσης, εμφανής είναι η ελλειμματική δυνατότητα συντονισμού των 

διαφόρων μερών που έχει το σχέδιο. 

3) Στάδιο του συμβολικού ρεαλισμού (παιδιά ηλικίας 3 ετών έως 4 ετών): 

απεικόνιση λεπτομερειών στις ζωγραφιές των παιδιών και εμφάνιση απλών τύπων και 

σχημάτων σε αρκετά σχέδια τους. 

4) Στάδιο του διανοητικού ρεαλισμού (παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών): 

παρουσίαση διαφόρων στοιχείων στα παιδικά σχέδια με βάση αυτά που γνωρίζουν τα 

παιδιά, ακόμη κι αν αυτά δεν αποτυπώνονται στα σχέδια τους. 

5) Στάδιο οπτικού ρεαλισμού (παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω): σωστή 

εξάσκηση στις σχέσεις και χρησιμοποίηση διαφόρων αναλογιών, ενώ όλα όσα 

αποτυπώνονται στις ζωγραφιές τους αποδίδονται με μία συγκεκριμένη οπτική 

προσέγγιση από τα παιδιά (Barazza, 1999). 

Στα ιχνογραφήματα ακόμα και το πιο μικρό χαρακτηριστικό που μπορεί να 

φαίνεται ανούσιο έχει σημασία. Όλα τα χαρακτηριστικά σε μία παιδική ζωγραφιά είναι 

στοιχεία που μας βοηθούν να καταλάβουμε την ψυχοσύνθεση του παιδιού. Λόγου 

χάρη το σχήμα του ανθρώπου αλλά και το μέγεθος του κεφαλιού που μπορεί να 

ζωγραφίσει ένα παιδί εκφράζει διάφορα πράγματα. 

1. Όταν ζωγραφίζει μεγάλα κεφάλια αυτό δείχνει διάθεση αυτοπροβολής, ενώ τα 

μικρά κεφάλια δείχνουν το πέρασμα επώδυνων εμπειριών, όπως είναι η περίοδος 

απογαλακτισμού. 

2.  Η έλλειψη ματιών δείχνει φτωχή προσαρμογή με πιθανούς καταναγκασμούς 

και άγχος.  

3. Η έμφαση στη μύτη είναι λογική στα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. 

4. Από την άλλη η έλλειψη στόματος φανερώνει αισθήματα άγχους καθώς και 

ντροπαλότητα, αλλά και τάσεις για κοινωνική απόσυρση. 

5. Όταν σχεδιάζουν δόντια πολλές φορές αυτό δηλώνει επιθετικές συμπεριφορές. 

6. Η έλλειψη λαιμού είναι αναμενόμενη σε παιδιά μικρής ηλικίας λόγω φτωχής 

προσαρμογής και εμφανίζεται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. 
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3. Οι εποχές της Προϊστορίας 

 
 Προϊστορία ονομάζεται η περίοδος από την εμφάνιση του ανθρώπου έως την 

ανακάλυψη της γραφής. Η Προϊστορία χωρίζεται σε δύο εποχές: στην Εποχή του 

Λίθου, στην οποία περιέχονται η Παλαιολιθική, η Μεσολιθική (2.500.000 π.Χ.- 65.000 

π.Χ.) και η Νεολιθική (6.500 π.Χ. – 3.000 π.Χ.), και στην Εποχή του Χαλκού (3.000 

π.Χ. – 1.100 π.Χ.). 

 

3.1. Εποχή του Λίθου: Παλαιολιθική Εποχή 
 

Για την Παλαιολιθική Εποχή αντλούμε πληροφορίες από τα αρχαιολογικά 

δεδομένα για το πότε εμφανίζονται οι πρώτοι άνθρωποι και πού έζησαν, καθώς και 

για το ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Οι πρώτοι άνθρωποι εμφανίζονται 

περίπου 2.500.000 χρόνια πριν στην Αφρική. Οι τύποι ανθρώπων που υπήρχαν ήταν:  

 Ο ικανός άνθρωπος (homo habilis), ο οποίος ζει ομαδικά, κατασκευάζει 

εργαλεία και ζει στην Αφρική. 

 Ο όρθιος άνθρωπος (homo erectus), ο οποίος βελτιώνει τα εργαλεία, 

ανακαλύπτει τη φωτιά και τα ίχνη του απλώνονται στην Ευρώπη, αλλά και την Ασία. 

 Ο σοφός άνθρωπος (homo sapiens) έχει μεγαλύτερο εγκέφαλο από τους 

προγόνους του και θάβει τους νεκρούς του.  

 Ο σοφότατος άνθρωπος (homo sapiens sapiens), ο οποίος επινόησε την τέχνη 

και εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο.  

Οι άνθρωποι της παλαιολιθικής εποχής ζουν σε σπήλαια, μετακινούνται από 

περιοχές σε περιοχές που υπάρχουν θηράματα και εγκαθίστανται σε περιοχές κοντά 

σε λίμνες ή πηγές νερού. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ήταν κυρίως 

τροφοσυλλέκτες, κυνηγοί, ασχολούνται με την αλιεία και φτιάχνουν εργαλεία από οστά 

και πέτρες ( Καλτσάς 2007) 

 

3.2. Εποχή του Λίθου: Νεολιθική Εποχή 
 

Οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής ήταν κατά βάση γεωργοί. Έχει 

διαπιστωθεί ότι καλλιεργούσαν τα δημητριακά, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη, 

τη σίκαλη και το κεχρί, αλλά και ορισμένα όσπρια, όπως τις φακές, τα μπιζέλια, τα 

κουκιά και τα ρεβίθια. Βελανίδια, ελιές, φιστίκια, αμύγδαλα, κεράσια, κορόμηλα, μήλα, 

σταφύλια, μούρα και αχλάδια, που υπήρχαν αυτοφυή, συμπλήρωναν τη διατροφή 

τους.  

Η δεύτερη μετά τη γεωργία παραγωγή ήταν η κτηνοτροφία, η οποία βασιζόταν 

στα εξημερωμένα βοοειδή και αιγοπρόβατα, στους χοίρους και τους σκύλους. Εκτός 

από το κρέας, ο νεολιθικός άνθρωπος έπαιρνε από τα ζώα το γάλα για τη διατροφή, 

το μαλλί και το δέρμα για την ένδυση και τα οστά για την κατασκευή εργαλείων και 

κοσμημάτων.  
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Παράλληλα, βεβαίως, με την κτηνοτροφία, η τροφή συμπληρωνόταν και με το 

κυνήγι των άγριων ζώων, όπως ελάφια, ζαρκάδια, αγριόχοιροι, λαγοί, πάπιες και 

χήνες, αλλά και από την αλιεία ψαριών.  

Ο άνθρωπος της Νεολιθικής εποχής κατοικούσε είτε σε σπήλαια είτε σε 

οικισμούς. Οι οικισμοί χτίζονται σε πεδιάδες, λόφους, αλλά και παράλια, πάντοτε κοντά 

σε ποτάμια ή πηγές για την εξασφάλιση του νερού. Οι κατοικίες στην αρχή είναι 

πασσαλόπηχτες καλύβες και αργότερα χτίζονται με λίθινα θεμέλια και πλινθόκτιστους 

τοίχους (Καλτσάς 2010). 

 

3.3. Εποχή του Χαλκού 
 

Το χαρακτηριστικό που διακρίνει την Εποχή του Χαλκού από τη Νεολιθική είναι 

η γενικευμένη χρήση των μετάλλων. Τα μέταλλα είναι ήδη γνωστά στον άνθρωπο από 

το τέλος της νεολιθικής εποχής, όπως έχει αποδείξει η αρχαιολογική έρευνα, όμως 

κατά την εποχή του χαλκού η χρήση τους γενικεύεται.  

Η ανάπτυξη της ικανότητας επεξεργασίας των μετάλλων έδωσε ώθηση στην 

τεχνολογία, όπως στη ναυσιπλοΐα, στην αρχιτεκτονική και στην κατασκευή όπλων και 

γεωργικών εργαλείων. Παράλληλα, έδωσε ώθηση και στην τέχνη, δηλαδή στην 

κατασκευή κοσμημάτων και μεταλλικών αγγείων.  

Η αρχαιολογική έρευνα έχει αποδείξει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της Εποχής του 

Χαλκού ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε όχι μόνο τον χαλκό αλλά και άλλα μέταλλα και 

κράματα μετάλλων, που ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή και τη χρονική περίοδο.  

Μάλιστα ο χαλκός δεν είναι το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποιήθηκε, όπως 

υπέθεσαν αρχικά οι αρχαιολόγοι. Ο όρος «Εποχή του Χαλκού» υιοθετήθηκε 

παλαιότερα, όταν πιστεύαμε ότι ο χαλκός ήταν το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποίησε 

ο άνθρωπος και εξακολουθούμε να τον χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα (Καλτσάς 

2010). 
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Χαρακτηριστικά της έρευνας 

 

1. Σκοπός της έρευνας 

 

Στο συγκεκριμένο σημείο κρίνεται απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ο σκοπός της 

έρευνας της εργασίας αυτής, καθώς θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση όσων 

έχουν γραφτεί παραπάνω και όσων θα αναφερθούν παρακάτω.  

Έτσι, η εργασία έχει ως βασικό σκοπό της να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 

μαθητών της Δ΄ Δημοτικού για την Ιστορία και συγκεκριμένα για την Προϊστορία μέσω 

ιχνογραφημάτων. 

Παράλληλα, στοχεύει να αναδείξει την αλλαγή στις αντιλήψεις των μαθητών για 

την Προϊστορία μέσω μιας διδασκαλίας που βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών της Ιστορίας (2018-2019). 

 

2. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 Ποιες ήταν οι απόψεις των παιδιών  τον τρόπο που αποκτούν οι άνθρωποι την 

τροφή τους στη νεολιθική εποχή πριν τη διδασκαλία; 

 

 Ποιες ήταν οι απόψεις των παιδιών  τον τρόπο που αποκτούν οι άνθρωποι την 

τροφή τους στη νεολιθική εποχή μετά τη διδασκαλία; 

 

 Ποιες ήταν οι απόψεις των μαθητών σχετικά με τις κύριες ασχολίες των 

ανθρώπων την εποχή του χαλκού πριν τη διδασκαλία; 

 

 Ποιες ήταν οι απόψεις των μαθητών σχετικά με τις κύριες ασχολίες των 

ανθρώπων την εποχή του χαλκού μετά τη διδασκαλία; 

 

 Επηρέασε τους μαθητές η διδασκαλία; 

 

 Μπόρεσαν οι μαθητές να εκφραστούν μέσω των ιχνογραφημάτων; 

 

3. Συμμετέχοντες 

 

Συμμετέχοντες στην όλη ερευνητική διαδικασία ήταν 24 μαθητές Δ  τάξης δημοτικού 

Και εγώ ως δάσκαλός τους  12 αγόρια και 12 κορίτσια το επίπεδό τους στην ιστορία 

δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό όσον αφορά τον τομέα των γνώσεων αλλά μπορούσαν να 

κατανοήσουν εύκολα οτιδήποτε και να τους δίδασκα.  
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4. Μέσα συλλογής δεδομένων 

Τα δεδομένα μου τα σύλλεξα μέσα από ιχνογραφήματα τα οποία δημιούργησαν οι 

μαθητές πριν και μετά τη διδακτική μου παρέμβαση 

 

 

 

5. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τάξη ΄Δ δημοτικού. Αρχικά οι μαθητές κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις σχετικές με την Προϊστορία οι οποίες ερωτήσεις 

αφορούσαν ζητήματα που είχαν διδαχθεί στη ΄Γ δημοτικού.. Η μία ερώτηση ήταν  « 

πώς οι άνθρωποι της νεολιθικής εποχής αποκτούσαν την τροφή τους» και η άλλη 

ερώτηση ήταν « με τι επαγγέλματα ασχολούνταν οι άνθρωποι την εποχή του χαλκού». 

Οι απαντήσεις όμως έπρεπε να δοθούν με τη μορφή ιχνογραφήματος. Αφού οι 

μαθητές ολοκλήρωσαν τις απαντήσεις τους ακολούθησε μία 4ωρη διδασκαλία  στην 

οποία μιλήσαμε για την Παλαιολιθική εποχή, τη Νεολιθική εποχή και την εποχή του 

Χαλκού. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν 

ξανά στις ίδιες ερωτήσεις που απάντησαν και πριν τη διδασκαλία πάλι με τη μορφή 

ιχνογραφήματος. Αυτό έγινε με σκοπό πέρα από το να καταλάβουμε το πώς οι 

μαθητές αποτυπώνουν τη σκέψη τους σε μία ζωγραφιά και για να συγκρίνουμε τα 

αποτελέσματα της έρευνάς ώστε να δούμε αν η διδασκαλία μου βοήθησε τα παιδιά να 

ξεκαθαρίσουν το «τοπίο» στο μυαλό τους σχετικά με τις συγκεκριμένες εποχές. Η 

έρευνα υλοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας στο τμήμα Δ2 στο οποίο 

υπήρχαν 24 παιδιά την ημέρα της έρευνας. Στη συγκεκριμένη διδασκαλία 

χρησιμοποίησα ένα πλάνο το οποίο προέρχεται από έναν   θεματικό φάκελο  για το 

μάθημα της Ιστορίας το οποίο δημιουργήθηκε από μία επιστημονική ομάδα έπειτα από 

ανάθεση του Ι.Ε.Π. Κατά τη διδασκαλία όσον αφορά τη θεματική της παλαιολιθικής και 

της νεολιθικής εποχής χρησιμοποίησα ορισμένες πηγές  μέσω των οποίων οι μαθητές 

θα ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν με ποιους τρόπους οι άνθρωποι μπορούσαν να 

φτάσουν στην απόκτηση της τροφής τους και στις δύο εποχές. Στη συνέχεια όσον 

αφορά την εποχή του χαλκού μέσα από μερικές εικονιστικές πηγές και από ορισμένες 

δραστηριότητες τα παιδιά μπόρεσαν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ποια ήταν η 

κύρια ενασχόληση των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Λόγο κάποιων δυσκολιών δεν 

ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί το ένα μέρος της διδασκαλίας όπου αφορούσε την 

ενασχόληση των ανθρώπων εκείνης της εποχής με το εμπόριο και αυτό διακρίνεται 

και στα αποτελέσματα μέσα από τα ιχνογραφήματα. 
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Αποτελέσματα της έρευνας 

 

1. Αποτελέσματα Ιχνογραφημάτων πρώτου ερωτήματος 

 

Στο πρώτο ερώτημα, δηλαδή «Πώς οι άνθρωποι της νεολιθικής εποχής 

αποκτούσαν την τροφή τους» φάνηκε ότι οι μαθητές πριν υλοποιήσω τη διδασκαλία 

μου δεν ήξεραν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της νεολιθικής 

εποχής αποκτούσαν την τροφή τους. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Ο μαθητής 1 φαίνεται να γνώριζε και να θυμόταν πριν από τη διδασκαλία που 

πραγματοποίησα ότι οι άνθρωποι της νεολιθικής εποχής αποκτούσαν την τροφή τους 

και με κυνήγι αλλά και από τη φύση, καθώς απεικονίζει τους ανθρώπους να παίρνουν 

καρπούς από τα δέντρα.  

Μετά τη διδασκαλία ο μαθητής φαίνεται να αλλάζει την άποψη που είχε διότι 

τους τρόπους τους οποίους απεικονίζει για να αποκτήσουν οι άνθρωποι την τροφή 

τους είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. 

 

Η μαθήτρια 2 ήταν από τους λίγους, η οποία ήξερε σχεδόν όλους τους τρόπους 

με τους οποίους αποκτούσαν οι άνθρωποι την τροφή τους, καθώς τους απεικόνισε να 

συλλέγουν τροφή από τα δέντρα να είναι γεωργοί και να εκτρέφουν ζώα. 

Το μόνο που πρόσθεσε μετά το πέρασμα της διδασκαλίας ήταν ότι οι άνθρωποι 

έφτιαχναν πλέον τυρί και γάλα. 

 

Η μαθήτρια 3 στην αρχή έδειξε ότι οι άνθρωποι αποκτούσαν την τροφή τους 

κυρίως με κυνήγι καθώς και με εκτροφή ζώων και μάλιστα απεικονίζει μία καλύβα η 

οποία μέσα έχει ζώα και οι άνθρωποι περιμένουν να γεννήσουν για να τα σκοτώσουν 

και να τα φάνε μετά. 

Μετά τη διδασκαλία έχει χωρίσει το ιχνογράφημα της σε τρία μέρη, από τα 

οποία το ένα δείχνει ανθρώπους να ασχολούνται με τη γεωργία και να φυτεύουν, το 

δεύτερο δείχνει ένα γεύμα το οποίο περιέχει γάλα και τυρί και το τρίτο δείχνει 

ανθρώπους να εκτρέφουν τα ζώα τους. 

 

Η μαθήτρια 4 πριν τη διδασκαλία φαίνεται να απεικονίζει ότι οι άνθρωποι 

αποκτούσαν την τροφή τους κυρίως με το κυνήγι, αλλά και με τη γεωργία διότι δείχνει 

ανθρώπους να κυνηγάνε διάφορα ζώα αλλά και να οργώνουν ένα χωράφι. 

Μετά τη διδασκαλία φαίνεται να δείχνει ανθρώπους να ασχολούνται με τη 

γεωργία, να εκτρέφουν ζώα και να ψαρεύουν, ασχολία που αν και αναφέρθηκε στο 

μάθημα δεν την χρησιμοποίησαν πολλοί μαθητές.  

 

Η μαθήτρια 5 φαίνεται πριν τη διδασκαλία να απεικονίζει στο ιχνογράφημα το 

κυνήγι σαν μοναδικό τρόπο να αποκτούν την τροφή τους οι άνθρωποι της νεολιθικής 

εποχής. 
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Μετά το πέρασμα της διδασκαλίας δείχνει ότι οι άνθρωποι αποκτούσαν την 

τροφή τους με εκτροφή ζώων και με γεωργία καθώς απεικονίζει ανθρώπους να 

ασχολούνται με τα χωράφια και με τα ζώα τους. 

 

Ο μαθητής 6 απεικονίζει χαρακτηριστικά τους ανθρώπους να κυνηγούν ζώα 

και μάλιστα το απεικονίζει σαν μοναδικό τρόπο απόκτησης τροφής καθώς τους έχει 

ζωγραφίσει σε διάφορες θέσεις με διάφορά όπλα να κυνηγούν διαφορετικά ζώα με το 

κάθε όπλο. 

Μετά το πέρασμα της διδασκαλίας ο μαθητής έχει αποβάλλει το κυνήγι από το 

μυαλό του σαν κύριο τρόπο απόκτησης τροφής και παρουσιάζει τους ανθρώπους να 

εκτρέφουν ζώα να είναι γεωργοί και να ψαρεύουν για να αποκτήσουν την τροφή τους. 

 

Η μαθήτρια 7 παρουσιάζει σαν κύριο τρόπο απόκτησης τροφής το κυνήγι διότι 

δείχνει 5 ανθρώπους να κυνηγούν διαφορετικά ζώα με διαφορετικά όπλα και σαν 

δευτερεύον τη γεωργία διότι απεικονίζει έναν άνθρωπο να φυτεύει ένα δέντρο και να 

παίρνει τους καρπούς του. 

Μετά τη διδασκαλία παρουσιάζει τους ανθρώπους να ασχολούνται με τη 

γεωργία και να εκτρέφουν ζώα από τα οποία παίρνουν γάλα και φτιάχνουν τυρί. 

 

Η μαθήτρια 8 πριν από τη διδασκαλία απεικονίζει τους ανθρώπου να αποκτούν 

την τροφή τους μόνο με τη γεωργία και αυτό φαίνεται διότι τους δείχνει μόνο να 

παίρνουν και να αποθηκεύουν καρπούς από διαφορετικά δέντρα. 

Μετά τη διδασκαλία εκτός από την ασχολία των ανθρώπων της εποχής εκείνης 

με τη γεωργία έχει προσθέσει και την κτηνοτροφία και χαρακτηριστικά γράφει 

«εκτρέφουν ζώα και από αυτά παίρνουν γάλα και το κάνουν γιαούρτι και τυρί». 

 

Ο μαθητής 9 απεικονίζει τους ανθρώπου να ασχολούνται μόνο με το κυνήγι και 

τους δείχνει μάλιστα να είναι κρυμμένοι πίσω από δέντρα για ώρες μέχρι να βρουν ένα 

ζώο και να σκοτώσουν για να το φάνε. 

Μετά τη διδασκαλία έχει προσθέσει πέρα από το κυνήγι το ψάρεμα και τη 

γεωργία διότι δείχνει μια παρέα πολλών ατόμων τους οποίους χαρακτηριστικά 

αναφέρει ότι είναι φίλοι να ψαρεύουν και κάποιους άλλους να οργώνουν ένα χωράφι. 

 

Η μαθήτρια 10 δείχνει τους ανθρώπους να ασχολούνται αποκλειστικά με τη 

γεωργία καθώς τους απεικονίζει να μαζεύονται  και κάποιοι να φυτεύουν δέντρα και 

άλλοι να παίρνουν τους καρπούς από τα δέντρα τα οποία έχουν φυτευτεί καιρό πριν. 

Μετά τη διδασκαλία πέρα από τη γεωργία έχει προσθέσει και την εκτροφή ζώων 

και μάλιστα έχει γράψει ότι κάποια ζώα από αυτά που έκτρεφαν τα σκότωναν για να 

τα φάνε. 

 

Ο μαθητής 11 ακόμα και πριν τη διδασκαλία απεικόνισε τους ανθρώπους να 

ασχολούνται με τη γεωργία καθώς τους δείχνει να κόβουν καρπούς από δέντρα και να 

οργώνουν χωράφια να κυνηγάνε ζώα και να ψαρεύουν.  
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Μετά τη διδασκαλία μαζί με αυτά πρόσθεσε ένα μεγάλο αγρόκτημα στο οποίο 

οι άνθρωποι έκτρεφαν τα ζώα τους και παίρνανε από αυτά γάλα και το κάνανε 

μυζήθρα. 

 

Ο μαθητής 12 παρουσίασε τους ανθρώπους να ασχολούνται αποκλειστικά με 

το κυνήγι σαν να είναι ο μόνος τρόπος απόκτησης της τροφής. Απεικονίζει μικρούς και 

μεγάλους άντρες να κυνηγάνε διάφορα ζώα. 

Μετά τη διδασκαλία φαίνεται πέρα από το κυνήγι να τους παρουσιάζει να 

ασχολούνται με το ψάρεμα αλλά και με την εκτροφή ζώων. 

 

Η μαθήτρια 13 απεικόνισε τους ανθρώπου να ασχολούνται μόνο με το κυνήγι 

και το θεώρησε μοναδικό τρόπο απόκτησης της τροφής εκείνη την εποχή. 

Ύστερα από τη διδασκαλία από το κυνήγι πέρασε στην εκτροφή ζώων  αλλά 

ακόμα και μετά τη διδασκαλία χρησιμοποίησε την εκτροφή των ζώων σαν μοναδικό 

τρόπο απόκτησης της τροφής. 

 

Ο μαθητής 14 παρουσίασε ότι οι άνθρωποι της νεολιθικής εποχής κέρδιζαν την 

τροφή τους μόνο με το κυνήγι. Ο μαθητής απεικονίζει έναν άνθρωπο να κυνηγάει ένα 

άγριο ζώο και να το πηγαίνει έπειτα στην καλύβα για να το φάει η οικογένειά του. 

Μετά τη διδασκαλία δείχνει τους ανθρώπους να εκτρέφουν ζώα αλλά και να 

ασχολούνται με τη γεωργία καθώς τους παρουσιάζει στο ιχνογράφημά του να 

οργώνουν ένα χωράφι να φυτεύουν δέντρα αλλά και να τρέφουν ζώα. 

 

Ο μαθητής 15 φαίνεται πριν την διδασκαλία να αναπαριστά ότι οι άνθρωποι 

της νεολιθικής εποχής αποκτούσαν την τροφή τους μόνο με το κυνήγι ενώ μετά  το 

πέρας της διδασκαλίας τους δείχνει να ασχολούνται με την κτηνοτροφία κυρίως. 

 

Η μαθήτρια 16 πριν φαίνεται να απεικονίζει τους ανθρώπους να ασχολούνται 

αποκλειστικά με τη γεωργία. Έπειτα από την παρέμβαση φαίνεται ότι εκτός από τη 

γεωργία έχει προσθέσει και την κτηνοτροφία. 

 

Ο μαθητής 17 φαίνεται να θεωρεί ότι οι άνθρωποι της εποχής αυτής 

αποκτούσαν την τροφή τους αποκλειστικά με το κυνήγι. Ενώ μετά την παρέμβαση 

φαίνεται ότι περισσότερο στάθηκε στην ασχολία των ανθρώπων με τη γεωργία. 

 

Ο μαθητής 18 πριν τη διδασκαλία κινούταν προς δύο κατευθύνσεις η πρώτη 

ήταν ότι οι άνθρωποι αποκτούσαν την τροφή τους με το κυνήγι και η δεύτερη ότι την 

αποκτούσαν με τη γεωργία. Μετά τη διδασκαλία διακρίνεται να αλλάζει την άποψή του 

και να μιλά για κτηνοτροφία γεωργία και ψάρεμα. 

 

Ο μαθητής 19 παρουσιάζει στην αρχή δύο ανθρώπους να κυνηγούν και 

μάλιστα να είναι αντιμέτωποι στο ποιος θα σκοτώσει πρώτος το ζώο για να μπορέσει 

να το φάει. Αντίθετα μετά την έρευνα φαίνεται να ¨μιλά¨ για κτηνοτροφία και γεωργία. 
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Η μαθήτρια 20 πριν τη διδασκαλία φαίνεται να πιστεύει ότι οι άνθρωποι 

λάμβαναν την τροφή τους αποκλειστικά από το κυνήγι, ενώ μετά τη διδασκαλία έχει 

εστιάσει στην γεωργία και στο ψάρεμα.  

 
 

 

 

Ο μαθητής 21 στην αρχή κάνει ξεκάθαρη την πρόθεσή του να απεικονίσει έναν 

άνθρωπο ο οποίος κυνηγάει ένα άγριο ζώο για να καταφέρει να το φάει. Στη συνέχεια 
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όμως φαίνεται αυτό που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση να ήταν η γεωργία διότι τη 

γεωργία σαν μοναδικό τρόπο απόκτησης τροφής. 

 

Η μαθήτρια 22 απεικονίζει τους ανθρώπους να κυνηγάνε για να αποκτήσουν 

την τροφή τους και τα ζώα παράλληλα να προσπαθούν να προστατέψουν τα αυγά και 

τα παιδιά τους. Μετά τη διδασκαλία η άποψή της άλλαξε και μίλησε για γεωργία 

κτηνοτροφία και ψάρεμα. 

 

Η μαθήτρια 23 αρχικά μιλά μόνο για το ότι οι άνθρωποι αποκτούν την τροφή 

τους μέσω της γεωργίας ενώ στη συνέχεια πρόσθεσαν και την κτηνοτροφία. 

 

Ο μαθητής 24 αν και μίλησε για κυνήγι σαν βασικό τρόπο απόκτησης τροφής 

χρησιμοποίησε και τη γεωργία ακόμα και πριν την υλοποίηση της διδασκαλίας. 

Μετά τη διδασκαλία πρόσθεσε ακόμα και την κτηνοτροφία αλλά συνέχισε και 

είχε την άποψη ακόμα ότι κυνηγούσαν. 

 

Στον παρακάτω πίνακα κωδικοποιούνται οι κατευθύνσεις της αναπαράστασης 

της νεολιθικής πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση.  

.  

Αναπαράσταση της 

νεολιθικής περιόδου 

Πριν την παρέμβαση Μετά την παρέμβαση 

Καθόλου αποτύπωση   

9 

 

0 

Μερικώς λανθασμένη 8 3 

Μερικώς σωστή 6 4 

Σωστή 1 17 

σύνολο 24  

 

 

2. Αποτελέσματα Ιχνογραφημάτων δεύτερου ερωτήματος 

 

Στο δεύτερο ερώτημα «Με τι επαγγέλματα ασχολούνταν οι άνθρωποι την 

Εποχή του Χαλκού» αποδείχθηκε ότι δεν γνώριζαν όλα τα παιδιά αυτά τα 

επαγγέλματα αν και τα είχαν διδαχθεί σε προηγούμενη τάξη. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Ο μαθητής 1 πριν τη διδασκαλία απεικόνισε τους ανθρώπους να ασχολούνται 

με το εμπόριο και με τη μεταλλουργία καταλαβαίνουμε ότι έχει κάνει μία παροντική 

αναπαράσταση του εμπορίου Μετά τη διδασκαλία αναπαριστά τεχνίτες και τεχνίτριες 

αλλά και ανθρώπους που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. 

 

Ο μαθητής 2 πριν τη διδασκαλία απεικονίζει κάποια αγάλματα για να δείξει ότι 

ήταν τεχνίτες ενώ μετά από αυτήν εμπλουτίζει την ίδια προ υπάρχουσα αντίληψη με 

κάποια παραπάνω καλλιτεχνήματα. 
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Ο μαθητής 3 φαίνεται πριν να απεικονίζει το εμπόριο και αυτός όμως με την 

παροντική αντίληψη ενώ μετά απεικονίζει τεχνίτες και μεταλλουργούς. 

 

 
 

 

 

 

 

Η μαθήτρια 4 πριν φαίνεται να απεικονίζει κοσμήματα καθώς και προϊόντα για 

εμπόριο ενώ μετά τη διδασκαλία κράτησε την αρχική της σκέψη αλλά την εμπλούτισε 

με εικόνες που δείχνουν ανθρώπους να ασχολούνται με την μεταλλουργία. 

 

Ο μαθητής 5 πριν τη διδασκαλία αναπαριστά εικόνες οι οποίες παραπέμπουν 

σε μαγείρεμα ενώ μετά τη διδασκαλία απεικονίζει τεχνίτες αλλά με παροντικές 

αναπαραστάσεις. 

 

Η μαθήτρια 6 πριν απεικονίζει έναν άνθρωπο να βρίσκει διάφορα μέταλλα στη 

γη και μετά να το πουλάει ενώ μετά κάποιους τεχνίτες οι οποίοι  κατασκευάζουν 

κοσμήματα και διάφορα άλλα αντικείμενα. 
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Ο μαθητής 7 πριν τη διδασκαλία αναπαριστά  ανθρώπους να ασχολούνται με 

το ψάρεμα πιθανόν επηρεασμένος από τη νεολιθική εποχή ενώ μετά αναπαράστησε 

τεχνίτες να δημιουργούν διάφορα αντικείμενα. 

 

Ο μαθητής 8 πριν τη διδασκαλία απεικονίζει προϊστορικά αγγεία διάφορα 

ειδώλια ακόμα και ασπίδες γεγονός που μας δείχνει ότι αναπαριστά τεχνίτες και 

μεταλλουργούς ενώ μετά τη διδασκαλία εκτός από αυτά πρόσθεσε και την ασχολία με 

τον αργαλειό. 

 

Η μαθήτρια 9 τη διδασκαλία απεικόνισε τους ανθρώπους να είναι τεχνίτες  να 

ασχολούνται με το εμπόριο καθώς και με το ψάρεμα ενώ μετά τη διδασκαλία κράτησε 

την αρχική της άποψη όσον αφορά τους τεχνίτες αλλά πρόσθεσε την ασχολία τους με  

τον αργαλειό και την κτηνοτροφία. 

 

Η μαθήτρια 10 πριν τη διδασκαλία αναπαράστησε την ασχολία των ανθρώπων 

με το εμπόριο τη μεταλλουργία και τη μαγειρική ενώ μετά τη διδασκαλία διατηρώντας 

την προ υπάρχουσα άποψή της την εμπλούτισε προσθέτοντας και τεχνίτες και 

παρουσιάζοντας τα με πιο αφαιρετικό τρόπο σε μία σπηλιά. 

 

Ο μαθητής 11 και πριν με και μετά τη διδασκαλία απεικόνισε μόνο αυτούς που 

ασχολούνταν με την μεταλλουργία. 

 

Η μαθήτρια 12 πριν τη διδασκαλία απεικονίζει τους ανθρώπους να 

ασχολούνται με τη μεταλλουργία και να φτιάχνουν ξίφη και εργαλεία ενώ έπειτα από 

αυτήν φαίνεται να τους αναπαριστά ως τεχνίτες οι οποίοι φτιάχνουν διάφορα αγγεία. 

 

Ο μαθητής 13 στην αρχή αναπαριστά τους ανθρώπους να ασχολούνται με το 

εμπόρια και μάλιστα βλέπουμε να απεικονίζει την ενασχόληση με το εμπόριο 

σύμφωνα με τα παροντικά πρότυπα, ενώ μετά  τη διδασκαλία αναπαριστά  τεχνίτες 

και μεταλλουργούς.  

Ο μαθητής 14 φαίνεται και πριν και μετά τη διδασκαλία να δημιουργεί περίπου 

το ίδιο ιχνογράφημα δηλαδή έναν γλύπτη ο οποίος κατασκευάζει ένα αγγείο. 

 

Η μαθήτρια 15 από πριν ήξερε και παρουσίασε εικόνες ανθρώπων που 

ασχολούνται με το εμπόριο τη μεταλλουργία και τη γεωργία, ενώ μετά τη διδασκαλία 

μίλησε κυρίως για τεχνίτες διατηρώντας την προ υπάρχουσα άποψή της. 

 

Η μαθήτρια 16 πριν τη διδασκαλία παρουσίασε γλύπτες, μεταλλουργούς και 

εμπόρους. Υπάρχει βέβαια παροντική αναπαράσταση του εμπορίου. Μετά τη 

διδασκαλία απεικόνισε αγγειοπλάστες, γλύπτες μεταλλουργούς, και γυναίκες να 

ασχολούνται με την υφαντική. 
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Ο μαθητής 17 στην πριν την παρέμβαση απεικονίζει τους ανθρώπους να 

ασχολούνται με την μεταλλουργία. Μετά τη διδασκαλία εκτός από τους  

μεταλλουργούς πρόσθεσε και τους τεχνίτες και ειδικά τους γλύπτες. 

 

Ο μαθητής 18 και πριν και μετά τη διδασκαλία απεικονίζει μεταλλουργούς οι 

οποίοι φτιάχνουν διάφορα ξίφη και εργαλεία. 

 

Η μαθήτρια 19 πριν τη διδασκαλία έκανε αναπαράσταση της ζωής των 

ανθρώπων και αναπαράσταση οικογενειακών στιγμών (πιθανόν να μην κατανόησε 

την ερώτηση) ενώ μετά τη διδασκαλία απεικόνισε τους ανθρώπους εκείνης της εποχής 

να ασχολούνται με το εμπόριο. 

 

Η μαθήτρια 20 πριν τη διδασκαλία φαίνεται να απεικονίζει ανθρώπους που 

ασχολούνται με το εμπόριο και με τη μεταλλουργία ενώ μετά τη διδασκαλία απεικονίζει 

κυρίως τεχνίτες και γλύπτες. 

 

Ο μαθητής 21 πριν τη διδασκαλία απεικονίζει τους ανθρώπους να ασχολούνται 

κυρίως με την μεταλλουργία και τη γεωργία ενώ στη συνέχεια μετά τη διδασκαλία 

διατηρώντας την προηγούμενη άποψή του την εμπλούτισε προσθέτοντας το εμπόριο 

και τους τεχνίτες. 

 

Η μαθήτρια 22 ενώ στην αρχή έχει απεικονίσει τους ανθρώπους ως γεωργούς 

μετά τη διδασκαλία τους απεικονίζει ως τεχνίτες.  

 

Η μαθήτρια 23 στην αρχή απεικονίζει έναν άνθρωπο να φτιάχνει αγγεία μετά 

τη διδασκαλία εμπλουτίζει αυτή της την άποψη απεικονίζοντάς τους ανθρώπους να 

φτιάχνουν κοσμήματα, αγγεία αλλά και να ασχολούνται με τη γεωργία. 

 

Ο μαθητής 24 στην αρχή αναπαριστά μία γυναίκα να  ασχολείται με την τέχνη 

και να φτιάχνει ένα αγγείο ενώ μετά τη διδασκαλία απεικονίζει ανθρώπους να 

ασχολούνται με τη μεταλλουργία αλλά και με τη γεωργία. 

 

Πριν εποχή του χαλκού Μετά εποχή χαλκού 

Καθόλου αποτύπωση 3 1 

Μερικώς λανθασμένη 11 4 

Μερικώς σωστή 10 16 

Σωστή0 3 

Σύνολο 24  

 Ο λόγος που δεν υπήρχαν τελείως σωστές απαντήσεις στο δεύτερο ερώτημα είναι 

διότι λόγο διάφορων δυσκολιών δεν υλοποιήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες ώρες 

για διδασκαλίας με αποτέλεσμα να μην δοθεί η απαραίτητη βάση στον τομέα του 

εμπορίου.  
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Συζήτηση 

 

Οι απόψεις των μαθητών από ότι φάνηκε από τα αποτελέσματα 

διαφοροποιήθηκαν αρκετά μετά τη διδασκαλία που ακολούθησε σε σχέση με πριν. 

Αξιοσημείωτο ήταν ότι λόγω διαφόρων δυσκολιών που προέκυψαν, όπως το ότι δεν 

μπόρεσα να υλοποιήσω όλες τις διδακτικές ώρες που είχα σχεδιάσει λόγο δυσμενών 

καιρικών συνθηκών όπου τα σχολεία ήταν κλειστά, οι περισσότεροι μαθητές δε 

μπόρεσαν να επεξεργαστούν επαρκώς στο δεύτερο κυρίως ερώτημα την ενασχόληση 

των ανθρώπων που ζούσαν στην εποχή του Χαλκού με το εμπόριο το οποίο αν και 

υπήρχε στη διδασκαλία λόγο έλλειψης χρόνου δε μπόρεσα να ασχοληθώ μαζί του όσο 

θα ήθελα. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα δηλαδή με την εποχή του χαλκού τα παιδιά 

τα οποία  χρησιμοποίησαν το εμπόριο σαν κύρια ασχολία όπως προ είπα φάνηκε να 

το έχουν στο μυαλό τους και να το σκέφτονται σχετικά με τα παροντικά πρότυπα. Για 

παράδειγμα τα παιδιά ενώ στην αρχή είχαν παρουσιάσει το εμπόριο με την παροντική 

του μορφή βέβαια δηλαδή να βρίσκονται άνθρωποι σε διάφορα μαγαζιά και να 

πουλάνε μέταλλα στη συνέχεια μετά την υλοποίηση της διδασκαλίας οι περισσότεροι 

δεν το συμπεριέλαβαν στο ιχνογράφημα τους και ο λόγος είναι ότι δεν δόθηκε ο 

απαραίτητος χρόνος για να γίνει αναφορά στο εμπόριο. Για το πρώτο ερώτημα δηλαδή 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούσαν την τροφή τους στη 

νεολιθική εποχή υπήρχε από ότι φάνηκε από το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών η 

άποψη ότι οι άνθρωποι αποκτούσαν την τροφή τους με τον τρόπο που αποκτούσαν 

την παλαιολιθική εποχή δηλαδή με κυνήγι πέρα από ελάχιστους που ανέφεραν τη 

συλλογή καρπών από τα δέντρα. Λόγου χάρη οι περισσότεροι μαθητές απεικόνιζαν 

τους ανθρώπους να είναι κρυμμένοι και να κυνηγάνε με διάφορα όπλα ζώα με σκοπό 

να τα φάνε εκτός από ελάχιστους οι οποίοι έδειξαν κάποιους ανθρώπους να 

ασχολούνται με τη γη και να την καλλιεργούν με σκοπό να αποκτήσουν τους καρπούς 

της βέβαια μετά τη διδασκαλία οι μαθητές διαφοροποίησαν την άποψή τους και 

μπόρεσαν να αποδώσουν εικονογραφικά τα στοιχεία τα οποία τους δόθηκαν από τη 

διδασκαλία.  Όσον αφορά τον τομέα των ιχνογραφημάτων διακρίνεται  μέσα από τις 

ενέργειες τους πέρα από τις γνώσεις που διέθεταν και ότι είχαν Tην ευκαιρία να 

αποτυπώσουν πάνω στο χαρτί τα δικά τους συναισθήματα, τις δικές τους σκέψεις και 

τη δικιά τους οπτική. Αυτό το γεγονός μας το κάνουν φανερό ακόμα και οι πιο μικρές 

λεπτομέρειες από τα ιχνογραφήματα των μαθητών όπως είναι τα μεγέθη τα οποία 

ζωγράφιζαν τους ανθρώπους και τα αντικείμενα τα σχήματα ακόμα και το πιο μέρος 

της σελίδα χρησιμοποιούσαν για να αποτυπώσουν τη σκέψη τους. 
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