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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο ιστορικός χρόνος αποτελεί μείζον ζήτημα για τους μαθητές του Δημοτικού, οι 

οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόησή του. Η κατανόηση επέρχεται αργά 

και σταθερά και είναι μια χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία, στην οποία τον πιο 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο δάσκαλος. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να 

διερευνηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών γύρω από την κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου, μέσα σε ένα περιβάλλον μεικτής – επαυξημένης πραγματικότητας. Το 

περιβάλλον αυτό αναπαριστάται μέσω μιας γραμμικής χρονογραμμής με φυσικές 

διεπαφές, όπου οι μαθητές καλούνται να αλληλεπιδράσουν σε αυτό στο πλαίσιο της 

ενσώματης μάθησης. Αυτό που επιθυμούσαμε να μελετήσουμε ήταν εάν, εν τέλει, οι 

μαθητές μπορούν μέσω αυτής της εφαρμογής να κατανοήσουν τον ιστορικό χρόνο, τη 

θέση των γεγονότων στους αιώνες και εάν βοηθάει η θεωρία της ενσώματης μάθησης 

στην κατανόησή του.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πέντε σχολεία του δήμου Φλώρινας, δύο στην 

πόλη της Φλώρινας και τρία σε χωριά. Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 

67 μαθητές. Στην έρευνα εφαρμόστηκε ποιοτική και ποσοτική μέθοδος λήψης 

δεδομένων, μέσω των ανώνυμων φύλλων εργασίας που μοιράστηκαν στους μαθητές 

και των επίσης ανώνυμων  συνεντεύξεων που λήφθηκαν στο τέλος της εφαρμογής. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η εφαρμογή συμβάλλει σημαντικά στην 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου και στην τοποθέτηση των γεγονότων στους αιώνες, 

ενώ έδειξε πως και η ενσώματη μάθηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατανόηση 

για τους μαθητές. Ακόμη, η έρευνα υπέδειξε πως οι απαντήσεις των μαθητών δεν 

εξαρτώνται από το φύλο τους, ωστόσο έδειξε πως εξαρτάται από τον τόπο φοίτησής 

τους. Τέλος, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η τεχνολογία, η οποία φάνηκε 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στους μαθητές και τους βοήθησε στην κατανόηση του υπό 

έρευνα ζητήματος. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Ιστορικός χρόνος, Χρονογραμμή, Ενσώματη μάθηση, 

Μεικτή/Επαυξημένη πραγματικότητα, Φυσικές διεπαφές. 
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ABSTRACT 

Historical time is a major issue for students in the Primary School, who seem to 

have difficulties in understanding it. Understanding occurs slowly and steadily and is 

a time-consuming and complicated process, in which the most important role is in the 

hands of the teacher. The purpose of this study is to investigate students' perceptions 

of the understanding of historical time, in a mixed - augmented reality environment. 

This environment is represented by a linear time-line with physical interfaces, where 

students are invited to interact within the context of the theory of tangible learning. 

What we wanted to investigate was whether, students can, ultimately, understand the 

historical time, the place of events in the centuries, through this application, and 

whether the theory of tangible learning helps in understanding it.  

The survey was conducted in five schools in the municipality of Florina, two in the 

city of Florina and three in villages. The total sample of the survey consisted of 67 

students. The survey applied a qualitative and quantitative method of obtaining data, 

through anonymous worksheets shared to our students and also anonymous interviews 

that were received at the end of the application. The results of the research have 

shown that the application contributes significantly to the understanding of historical 

time and the placement of events over the centuries, and also that tangible learning is 

an important factor in understanding for students. In addition, the survey indicated 

that the answers of the students are not gender-dependent, but the answers seem to 

depend on their place of study. Finally, technology has also played an important role, 

which has been particularly interesting to students and helped them to understand the 

issue under investigation. 

 

Keywords: Historical time, Time-line, Tangible Learning, Mixed/Augmented 

reality, Physical interfaces. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η ιστορία πάντοτε υπήρξε ένα μάθημα που με συνάρπαζε και με ενθουσίαζε. Κάθε 

φορά που άνοιγα ένα βιβλίο Ιστορίας, ξεδιπλωνόταν μπροστά μου ένας κόσμος 

γεμάτος από σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα του παρελθόντος. Το μόνο αρνητικό 

σε όλα αυτά, ήταν η ανάγκη των δασκάλων μου στο Δημοτικό και, αργότερα των 

καθηγητών μου στο Γυμνάσιο, να μάθω όσα διάβαζα, μέσω της αποστήθισης. Η 

διαδικασία αυτή, πάντοτε μου φαινόταν ένα καταναγκαστικό έργο. Έτσι, παρόλο που 

η Ιστορία ήταν ένα υπέροχο μάθημα, στην μετέπειτα πορεία μου στις σχολικές 

βαθμίδες κατέληξε να γίνει σχεδόν βαρετό, με αποκορύφωμα τις Πανελλήνιες 

εξετάσεις, όπου η αποστήθιση των γεγονότων ήταν ο μονόδρομος προς την επιτυχία. 

Μπαίνοντας στο Πανεπιστήμιο, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φλώρινας, υποσχέθηκα στον εαυτό μου να κάνω το μάθημα της Ιστορίας ενδιαφέρον 

για τους μαθητές, ώστε εκείνοι να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσουν την 

αποστήθιση ως μέσο για να μάθουν Ιστορία. Αυτό έγινε εφικτό μέσα από το μάθημα 

Διδακτική της Ιστορίας, ένα μάθημα που υπεύθυνός του ήταν ο κύριος Κασβίκης. Στο 

πλαίσιο του μαθήματος κλήθηκα να βρω τον τρόπο να διδάξω με έναν πιο ευχάριστο 

και συνάμα ενδιαφέροντα τρόπο το μάθημα που τόσο πολύ αγαπούσα. Για εκείνο το 

εξάμηνο ο σκοπός μεν επετεύχθη, αλλά αφορούσε μία μόνο διδασκαλία και ένα μόνο 

μάθημα. Ήθελα αυτόν τον ελκυστικό τρόπο να τον πραγματοποιήσω για όλα τα 

μαθήματα της Ιστορίας, για όλες τα τάξεις του δημοτικού σχολείου.  

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μου «Επιστήμες της Αγωγής και Νέες 

Τεχνολογίες», ήρθα σε επαφή με διάφορα αντικείμενα, όπως ιστορική έρευνα, 

λογοτεχνία, πολιτισμός, τεχνολογία, ωστόσο, πάντοτε, η διδακτική της Ιστορίας 

αποτελούσε το βασικό θέμα με το οποίο επιθυμούσα να ασχοληθώ, ακόμα και αν 

ασχολήθηκα ελάχιστα με αυτήν στο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μου σπουδών. 

Παράλληλα, μέσω του μεταπτυχιακού μου, ήρθα σε επαφή με τη τεχνολογία, μέσω 

των μαθημάτων που προσέφερε ο κύριος Παλαιγεωργίου. Η ενασχόλησή μου με 

αυτή, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή μου στο 3
ο
 Φεστιβάλ Νέων Τεχνολογιών στην 

Εκπαίδευση, που πραγματοποιήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας, άνοιξε νέους δρόμους στο μυαλό μου για τη διδασκαλία των 

μαθημάτων μέσω των Νέων Τεχνολογιών. Η Τεχνολογία, που τόσο πολύ με 

δυσκόλευε παλαιότερα, τώρα με ενθουσίαζε και με συνάρπαζε εξίσου. 
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Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να επιλέξω με ποιο θέμα θέλω να ασχοληθώ στη 

διπλωματική μου εργασία, ήξερα ότι θα ασχοληθώ με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο 

Δημοτικό σχολείο, σε συνδυασμό με τις Νέες Τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, 

αποφάσισα, σε συνεννόηση με τον επόπτη της διπλωματικής μου εργασίας, κύριο 

Κασβίκη Κωνσταντίνο, να ερευνήσω το ζήτημα του ιστορικού χρόνου, και πως οι 

μαθητές τον αντιλαμβάνονται. Πάντοτε το ζήτημα αυτό, ακόμα και ως μαθήτρια 

Δημοτικού, με δυσκόλευε πολύ να το αντιληφθώ και να το κατανοήσω. Ήθελα να 

βρω ένα τρόπο να κάνω το θέμα αυτό όσο το δυνατόν πιο κατανοητό και ευχάριστο 

για τους μαθητές μου.  

Έτσι προέκυψε το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας «Η διδασκαλία του 

ιστορικού χρόνου σε περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας: έρευνα-δράση με θέμα 

την αρχαιότητα». Στη διάρκειά της, κατασκευάστηκε μια πρωτότυπη χρονογραμμή 

επαυξημένης πραγματικότητας, η οποία αντικατοπτρίζει τον χρόνο της αρχαιότητας 

σε πραγματικές διαστάσεις και δίνει μια επιπλέον οπτική κατανόησής του από την 

πλευρά των μαθητών. 

Η εργασία, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, χωρίς τη βοήθεια 

κάποιων ανθρώπων, που, παρά το βεβαρημένο τους πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις 

τους, μου παρείχαν κάθε είδους βοήθεια στη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής 

μου εργασίας. Αυτούς τους ανθρώπους επιθυμώ να ευχαριστήσω από καρδιάς, καθώς 

θεωρώ πως, χωρίς τη βοήθειά τους, η εργασία μου δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. 

Πιο συγκεκριμένα: 

-Τον επόπτη της εργασίας μου, Επίκουρο Καθηγητή Κασβίκη Κωνσταντίνο, για 

τις πολύτιμες συμβουλές του, την καθοδήγησή του και τη συμπαράσταση του σε όλη 

τη διάρκεια υλοποίησης της εργασίας μου. 

-Τον Καθηγητή Ανδρέου Ανδρέα και τον Επίκουρο Καθηγητή Παλαιγεωργίου 

Γεώργιο, για τις συμβουλές, τις πληροφορίες και τη βοήθεια που μου παρείχαν. 

-Τους διευθυντές, το διδακτικό προσωπικό και, κυρίως, τους μικρούς μαθητές των 

σχολείων του 5
ου

 Δημοτικού σχολείου Φλώρινας, του 6
ου

 Δημοτικού σχολείου 

Φλώρινας, Δημοτικού σχολείου Κάτω Κλεινών, Δημοτικού σχολείου Ιτέας και 

Δημοτικού σχολείου Υδρούσας, για τη συμμετοχή τους στην παρέμβασή μου και για 

την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχαν σε όποια αιτήματά μου. 

-Τον κύριο Αριστείδου Ιωάννη, διευθυντή της Εφημερίδας «Ελεύθερο Βήμα της 

Φλώρινας», στον οποίο και εκτύπωσα τη γραμμική χρονογραμμή. 
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-Την οικογένειά μου, γιατί, η έμπνευση τους, οι πολύτιμες ιδέες τους και η 

αμέριστη συμπαράστασή τους, αποτέλεσαν τα υλικά που οδήγησαν στην υλοποίηση 

της εργασίας μου. Χάρις σε αυτούς, το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα. 

-Τις πολύτιμες «φωνές» φίλων και συγγενών, που πλαισίωσαν τα ηχητικά του 

προγράμματός μου στο scratch. Παρά τις σοβαρές ασχολίες τους, ανταποκρίθηκαν 

πρόθυμα στην έκκλησή μου. 

-Τον συμφοιτητή και πολύτιμο φίλο Μαστρογιαννίδη Βασίλειο, για τις πολύ 

σημαντικές συμβουλές του όσον αφορά στην υλοποίηση του κώδικα στο πρόγραμμα 

του scratch.  

-Tον συμφοιτητή Ματσκαλίδη Χαράλαμπο, για τις συμβουλές και τη βοήθειά του 

στην κωδικοποίηση των δεδομένων στο SPSS. 

-Τον συμφοιτητή Θεολόγο Ηλία, για τη βοήθεια του σε ένα από τα σχολεία της 

Φλώρινας.   

-Αφήνω για το τέλος την αδερφή μου, Γώγου Ελένη, την οποία και ευχαριστώ 

ιδιαίτερα, διότι βρισκόταν δίπλα μου κάθε μέρα υλοποίησης αυτής της εργασίας, σε 

κάθε σχολείο και άντεξε όλες μου τις απαιτήσεις. Αποτέλεσε το στήριγμα μου, μέχρι 

το τέλος. Οι ιδέες της και συμπαράστασή της ήταν αυτά που με βοήθησαν να 

συνεχίσω και η θετική της ενέργεια μου έφερνε πάντα χαμόγελο.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο ιστορικός χρόνος αποτελεί μείζον ζήτημα για τους μαθητές του Δημοτικού, οι 

οποίοι δυσκολεύονται αρκετά να τον κατανοήσουν. Η βασική τους δυστοκία 

εντοπίζεται στην κατανόηση των εννοιών αυτών καθ’ αυτών, όπως είναι ο χρόνος και 

ο αιώνας αλλά και η τοποθέτηση χρονολογιών στην προ και στην μετά Χριστόν 

εποχή. Η κατανόηση των μαθητών γίνεται αργά και σταθερά και είναι μια χρονοβόρα 

και περίπλοκη διαδικασία, στην οποία τον πιο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

δάσκαλος. Οι δυσκολίες αυτές, εάν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως στη διάρκεια 

φοίτησης των μαθητών στο Δημοτικό, ακολουθούν τον μαθητή και στην φοίτηση του 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, πολλές φορές και στην πανεπιστημιακή του ζωή. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών 

γύρω από την κατανόηση του ιστορικού χρόνου, μέσα σε ένα περιβάλλον μεικτής – 

επαυξημένης πραγματικότητας. Το περιβάλλον αυτό αναπαριστάται μέσω μιας 

γραμμικής χρονογραμμής με φυσικές διεπαφές. Αυτό που επιθυμούσαμε να 

μελετήσουμε είναι εάν, εν τέλει, οι μαθητές μπορούν μέσω αυτής της διδακτικής 

εφαρμογής να κατανοήσουν τον χρόνο της ιστορίας και τη θέση των γεγονότων σε 

αυτόν. 

Η επιλογή του θέματος βασίστηκε στο προσωπικό ενδιαφέρον της ερευνήτριας για 

τον ιστορικό χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός από τους μαθητές 

στο Δημοτικό σχολείο. Επιπλέον, είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει έντονα τους 

ερευνητές ανά την Ευρώπη, ωστόσο, στην Ελλάδα, δεν έχει παρατηρηθεί το ίδιο. Οι 

ερευνητές πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι ελάχιστες. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το θεωρητικό 

μέρος χωρίζεται σε δύο μεγάλα κεφάλαια, εκ των οποίων, το πρώτο αφορά την 

ιστορία αυτή καθ’ αυτή και το δεύτερο τις Νέες Τεχνολογίες στο μάθημα της 

Ιστορίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται οι έννοιες του χρόνου, της 

Ιστορίας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ιστορικό χρόνο, ο οποίος μελετάται 

μέσα στο πέρασμα των αιώνων και των ιστοριογραφικών ρευμάτων. Ακόμη, 

εξετάζεται η ανάπτυξη της έννοιας του χρόνου στο παιδί, μέσα από τη βιβλιογραφία 

και από τις προϋπάρχουσες έρευνες. Επίσης μελετάται η διδασκαλία του μαθήματος 

της ιστορίας στα σχολεία της Ελλάδας με βάση τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια 
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αλλά και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το ζήτημα του ιστορικού χρόνου, ενώ, 

τέλος, εξετάζονται οι τρόποι ενίσχυσης της κατανόησης του χρόνου στην ιστορία, 

μέσω των ερευνών που αναλύθηκαν στην εργασία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις Νέες Τεχνολογίες και στη διδακτική 

της ιστορίας. Αρχικά γίνεται αποσαφήνιση του όρου Νέες Τεχνολογίες και πως αυτές 

εντάσσονται στην ιστορική επιστήμη, την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα και τη 

διδακτική της Ιστορίας ειδικότερα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην αξιοποίηση της 

θεωρίας της ενσώματης μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες, ως μεθόδου διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα, γίνεται αποσαφήνιση της θεωρίας και του τρόπου με τον οποίο 

αξιοποιείται στην παιδαγωγική διαδικασία, ενώ γίνεται και αναφορά σε 

παραδείγματα όπου αξιοποιήθηκε η θεωρία της ενσώματης μάθησης. 

Στο ερευνητικό μέρος, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, στην οποία 

αναλύονται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, τα ερωτήματα που αυτή 

διερευνά, το υλικό που αξιοποιήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο αναλύθηκε, ενώ  

αιτιολογούνται και οι ερευνητικές επιλογές. Ακολουθεί, στο τέταρτο κεφάλαιο,  η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, με βάση τις απαντήσεις των μαθητών, που 

προέκυψαν από το φύλλο εργασίας και τις συνεντεύξεις. Στο πέμπτο και τελευταίο 

κεφάλαιο, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία, καθώς 

επίσης και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Ακολουθούν η βιβλιογραφία και το 

παράρτημα, όπου παρατίθεται το φύλλο εργασίας και εικονογραφικό υλικό από την 

παρέμβαση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

Θεωρητική Τεκμηρίωση του Ζητήματος 

 

1.1.Τι είναι Χρόνος; 

 

«τοῦτο γάρ ἐστιν ὁ χρόνος, ἀριθμὸς κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον». (Φυσικά 

219b1-2). 

«Ο χρόνος είναι ο αριθμός της κινήσεως στο “πριν και το μετά”» 

Αριστοτέλης (Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, 384-322 π.Χ.) 

 

Με αυτή του την φράση ο αρχαίος φιλόσοφος Αριστοτέλης διατυπώνει τη θεωρία 

του περί χρόνου στο έργο του Φυσικά. Στην πραγματεία του, που αποτελείται από 8 

βιβλία, ο φιλόσοφος διατυπώνει τις θεωρήσεις του για τις αρχές των φυσικών 

φαινομένων. Μέσα σε αυτά τα φαινόμενα, κάνει ιδιαίτερη μνεία στο φαινόμενο του 

χρόνου. Ο χρόνος, όμως, από τη στιγμή που τοποθετήθηκε ο Αριστοτέλης, έχει 

οριοθετηθεί από αρκετούς επιστήμονες, φιλοσόφους και διανοούμενους. Πώς όμως 

έχει εξελιχθεί η θεωρία, από τότε μέχρι σήμερα; Και τελικά, τι ακριβώς είναι ο 

χρόνος; Υπάρχει μια ασφαλής και καθολική θεωρία; 

Σύμφωνα με το Oxford Advanced Learner’s Dictionary, χρόνος είναι «η αόριστη 

συνεχιζόμενη πρόοδος της εξέλιξης και των γεγονότων, στο παρελθόν, το παρόν και το 

μέλλον ως ένα σύνολο»
1
, ενώ σύμφωνα με το Webster New World College Dictionary 

εκφράζει την «απεριόριστη διάρκεια, κατά την οποία τα πράγματα θεωρούνται ότι 

συμβαίνουν στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον»
2
. Οι δύο αυτοί ορισμοί δεν 

αποτελούν παρά μια μόνο πτυχή του ζητήματος, το οποίο μοιάζει αρκετά πιο 

πολύπλοκο. 

Ο άγιος Αυγουστίνος (354-430 μ.Χ.) από την άλλη διερωτάται στο έργο του, 

Εξομολογήσεις, για τον χρόνο και την φύση του: «Τι είναι λοιπόν ο χρόνος; Αν δεν με 

ρωτήσει κανείς, γνωρίζω
. 
Αν όμως θέλω να το εξηγήσω σε κάποιον που ρώτησε, δεν 

γνωρίζω. Ωστόσο, λέω με τόλμη ότι γνωρίζω πως, εάν τίποτα δεν τελείωνε, δεν θα 

υπήρχε παρελθόν
. 
και αν τίποτα δεν ερχόταν, δεν θα υπήρχε μέλλον

. 
και αν δεν υπήρχε 

                                                 
1
 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (1989). Oxford University Press, 4, 1343.  

2
 Webster New World College Dictionary, (2014). Webster's New World, 5, χχ. 
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τίποτα, τότε δεν θα υπήρχε παρόν. Σε ποια μορφή υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι δύο 

χρόνοι, το παρελθόν και το μέλλον, όταν το παρελθόν πλέον δεν υπάρχει και το μέλλον 

δεν έχει έρθει ακόμα; Αλλά το παρόν, εάν παρέμενε για πάντα παρόν, και δεν γίνει ποτέ 

παρελθόν, τότε δεν θα ήταν χρόνος, αλλά αιωνιότητα. Αν είναι έτσι τότε το παρόν, για 

να θεωρηθεί χρόνος, υφίσταται μόνο και μόνο επειδή περνά στη σφαίρα του 

παρελθόντος. Πώς μπορούμε να λέμε ότι είναι (χρόνος), όταν σκοπός του είναι να μην 

είναι
. 

Δεν μπορούμε με σιγουριά να δηλώσουμε ότι ο χρόνος είναι, επειδή ακριβώς 

τείνει να μην είναι»
3
. 

Από τον παραπάνω ορισμό του Αγίου Αυγουστίνου, μπορεί κάποιος να 

κατανοήσει πως ενώ θεωρητικά είναι μια έννοια απλή –ο χρόνος κινείται μόνο προς 

τα μπροστά, καταλήγει ταυτόχρονα και τόσο σύνθετη. Η έννοια ξεκινά χιλιάδες 

χρόνια πριν. Μια έννοια που, μαζί με την μάζα και τον χώρο, σύμφωνα με τους 

επιστήμονες, αποτελεί μια θεμελιώδη μέθοδο μέτρησης, καθώς ως μεμονωμένο 

σύνολο μετρά την κίνηση των διαφόρων διαδικασιών που συντελούνται στην 

καθημερινότητα από τις απαρχές του κόσμου από το παρελθόν στο μέλλον. 

Σύμφωνα με την Μπάρλα «ο χρόνος αν και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ύλης 

και είναι στενά δεμένος μαζί της, δεν έχει υλική υπόσταση», και συνεχίζει λέγοντας 

πως «με το χρόνο μετράμε, αλλά δεν έχουμε εποπτεία αυτού που μετράμε»
4
. Η έννοια 

του χρόνου είναι τόσο περίπλοκη, ενώ είναι μια μετρήσιμη μονάδα από τον άνθρωπο, 

εντούτοις ο ίδιος δεν είναι σε θέση να επηρεάσει την κίνηση και την ροή του, να την 

αυξήσει, να την μειώσει, να την τροποποιήσει.  

Ο γάλλος Charles Samaran (1879-1982), περιγράφει τον χρόνο ως μια έννοια, η 

οποία «σύμφωνα με τους πιο παλαιούς φιλοσόφους, είναι σαν ένα αδιάκοπο και 

απόλυτο ρεύμα που αποτελεί μια πραγματικότητα ανεξάρτητη από τα γεγονότα που το 

κατοικούν»
5
. Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες, που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, 

έχουν καταλήξει σε μια διαφορετική θέση και έχουν διατυπώσει μια διαφορετική 

θεωρία του τι είναι χρόνος. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε επιστήμονας στο πέρασμα των 

αιώνων μελέτησε με διαφορετικό τρόπο το ζήτημα, από διαφορετική σκοπιά, 

                                                 
3
 Μετάφραση από την αγγλική του απόδοση στο: Augustine, Saint (1950), St. Augustine's Confessions 

with an English translation, trans. William Watts, London: W. Heinemann; Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, XI, 14, 239. 
4
Μπάρλα, Γ. (2016). Η διδασκαλία της έννοιας του ιστορικού χρόνου στο Δημοτικό σχολείο, 

Μεταπτυχιακή εργασία, 6. 
5
 Samaran, Ch. (1979). Encyclopedie de la Pleiade, Ιστορία και μέθοδοί της, τόμ. Α΄, μτφρ. Ελένης 

Στεφανάκη, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 67.  
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επιθυμώντας να απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούσαν. Έτσι κατέληγε 

σε διαφορετική θεώρηση.  

Παρακάτω θα αναλυθεί πως η κάθε πλευρά (θρησκευτική, φιλοσοφική, 

επιστημονική, εκπαιδευτική) αντιλαμβανόταν τον χρόνο, καθώς επίσης και τους 

διαφορετικούς ορισμούς που τους έδωσαν. 

 

1.1.1.Θρησκευτικές διαστάσεις του Χρόνου 

Ο χρόνος είναι συνοδοιπόρος του ανθρώπου από την αρχή της ύπαρξής του. Οι 

πρώτοι άνθρωποι της γης δεν μπορούσαν να τον αντιληφθούν με κανέναν άλλο τρόπο 

παρά μόνο παρατηρώντας τα στοιχεία τις φύσης, τις εναλλαγές και τις επαναλήψεις 

που εκείνη ακολουθούσε (πρωί-βράδυ, εποχές, κ.ά.). Έτσι μέσω της επανάληψης, ο 

άνθρωπος έμαθε π.χ. να αποφεύγει το κυνήγι τις βραδινές ώρες γιατί τότε γινόταν 

ευάλωτος απέναντι στα άγρια ζώα και προτιμούσε να κυνηγά την ημέρα, διότι τότε 

ήταν ευκολότερο να τα εντοπίσει. 

Οι εναλλαγές αυτές δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από τους πολιτισμούς λογικά, 

επομένως παρατηρείται να τις αναγάγουν σε μια θρησκευτική ανώτερη θεότητα. Οι 

Αιγύπτιοι για να εξηγήσουν την εναλλαγή ημέρας και νύχτας, την αναπαριστούσαν 

με τον νυκτερινό θεό Νουτ, ο οποίος κάθε βράδυ κατάπινε τον ήλιο, τον χώνευε και 

το πρωί τον ξέρναγε στην ανατολή, ενώ από την άλλη, οι αρχαίοι Έλληνες 

αναπαριστούσαν τον χρόνο μέσω του Τιτάνα Κρόνου, ο οποίος έτρωγε τα παιδιά 

του
6
. Για την εναλλαγή των εποχών, γνωστός είναι μύθος της Περσεφόνης, που μένει 

τέσσερις μήνες στον Άδη και οκτώ μήνες δίπλα στη μητέρα της, τη Δήμητρα, τη θεά 

της γεωργίας
7
, ενώ στην αρχαία Αίγυπτο γνωστός είναι ο μύθος του Όσιρι και της 

Ίσιδας, με τον Όσιρι να δολοφονείται και να διαμελίζεται από τον αδελφό του τον 

Σηθ, αλλά η Ίσις, που είναι παράλληλα αδελφή και σύζυγος του – όχι ασύνηθες 

φαινόμενο για τους θεούς -,  συγκεντρώνει τα μέλη του και τον ανασταίνει
8
. 

Είναι χαρακτηριστικό πως αρχαίοι πολιτισμοί, όπως οι Μάγιας, οι Ίνκας, οι 

Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι και οι αρχαίοι Έλληνες, αναπαριστούσαν τον χρόνο μέσα 

από τις θρησκευτικές τους δοξασίες και τελετές, με σκοπό να εξηγήσουν και τη 

                                                 
6
 Κουκουβέλα, Ν. (2017). Αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες των 

μαθητών/μαθητριών στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Ποιοτική έρευνα, Μεταπτυχιακή 
εργασία, 10. 
7
 Κακριδής, Ι. Θ. (1986). Ελληνική Μυθολογία Τόμος 2. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 133-139.   

8
 Μεγαλομμάτης, Κ. (1989). Ίσις. Στο Ε. Ρούσσος (Επιμ.) Παγκόσμια Μυθολογία. Αθήνα: Εκδοτική 

Αθηνών, 236-240.   
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δημιουργία του κόσμου. Δημιουργούν μύθους και προσπαθούν να εξηγήσουν όλα 

εκείνα τα παράξενα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω τους. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με 

την κάθε θρησκεία που μελετάται, συναντάται και εκείνη η θεότητα που δημιούργησε 

και έδωσε πνοή στην ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και εκείνον τον θεό που είναι 

υπεύθυνος για το σκότος και τη νύχτα. 

Στους Μάγιας αυτή η ανώτερη θεότητα που δημιούργησε τον κόσμο και κατ’ 

επέκταση τους ανθρώπους, αναπαριστάται με την Θεότητα Ιτζάμνα, η οποία είναι και 

ο Θεός ήλιος
9
. Η θεότητα σύμφωνα με τον πολιτισμό των Μάγια, διαθέτει δύο 

πτυχές: τον ήλιο της ημέρας, Kinich Ahau, και τον ήλιο της νύχτας και του κάτω 

κόσμου, Night Jaguar
10

. Στην βαβυλωνιακή μυθολογία, από την άλλη, ο Μαρδούκ 

σκοτώνει το τέρας Τιαμάτ, που συμβολίζει τη θάλασσα και από τα κομμάτια του 

δημιουργεί τη γη και τον ουρανό. 

Στους Ίνκας, η θεότητα του δημιουργού των πάντων παρουσιάζεται με τον θεό 

Ήλιο και άμεσους εκπροσώπους του στη γη τους βασιλιάδες της φυλής των Ίνκας, 

ενώ οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έχουν τον Θεό Ρα. Στους αρχαίους Έλληνες, ο Ησίοδος, 

αναφέρει στο βιβλίο του «Γένεσις», ότι δημιουργός των πάντων είναι το Χάος (ἤτοι 

μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽· αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖ᾽ εὐρύστερνος)
11

, από το οποίο 

δημιουργήθηκε η Γη και η Νύχτα (ἐκ Χάεος δ᾽ Ἔρεβός τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο·)
12

, 

ενώ από τη νύχτα γεννήθηκε η Ημέρα και ο Αιθέρας (Νυκτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Αἰθήρ τε καὶ 

Ἡμέρη ἐξεγένοντο)
13

. Από τη Γη γεννήθηκε ο Ουρανός (Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν 

ἐγείνατο ἶσον ἑωυτῇ Οὐρανὸν…)
14

 και από την ένωση τους προέκυψαν τα παιδιά τους, 

μεταξύ των οποίων και ο Κρόνος, ο πιο δολοπλόκος όλων (…τοὺς δὲ μέθ᾽ ὁπλότατος 

γένετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, δεινότατος παίδων,)
15

. Οι αρχαίοι Έλληνες, στην 

μυθολογία αναπαριστούσαν τον χρόνο με τον Κρόνο, (Χρόνο) έναν από τους Τιτάνες, 

ο οποίος έτρωγε τα παιδιά του «υποδηλώνοντας τον αδυσώπητο νόμο της γέννησης 

και της φθοράς»
16

. 

 

                                                 
9
 Demarest, A. (2004). Ancient Maya: The Rise and Fall of a Forest Civilization. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 179. 
10

Demarest, A. (2004). ό. π., 181.  
11

Ησίοδος, Θεογονία, 116-117.   
12

Ησίοδος, ό. π., 123.   
13

Ησίοδος, ό. π., 124. 
14

Ησίοδος, ό. π., 126-127. 
15

 Ησίοδος, ό. π., 137-138. 
16

 Σμυρναίος, Α. (2013). Ιστορίης Μάθησις. Ζητήματα Φιλοσοφίας & Διδακτικής της Ιστορίας, Αθήνα, 
Γρηγόρη, 148. 
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1.1.2.Χρόνος και φιλοσοφία 

Τη θέση της θρησκείας πήρε η φιλοσοφία. Και τη θέση της δοξασίας και των 

λατρευτικών τελετών για την εξήγηση του χρόνου πήρε η λογική. Ο Agamben, στο 

βιβλίο του, αναφέρει πως «στον Τιμαίο του Πλάτωνα ο χρόνος, μετρούμενος από την 

κυκλική τροχιά των ουρανίων σφαιρών, ορίζεται ως ομοίωμα της αιωνιότητας σε 

κίνηση: ο δημιουργός του κόσμου επινόησε ένα ομοίωμα της αιωνιότητας σε κίνηση 

καί, διευθετώντας κατάλληλα τον ουρανό, κατασκεύασε, από τη μία και ασάλευτη 

αιωνιότητα ξεκινώντας, τό ομοίωμα τούτο πού κινείται διαρκώς σύμφωνα με τούς 

νόμους του αριθμού και που εμείς τό αποκαλούμε χρόνο»
17

. 

Από την άλλη ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, επιχειρώντας μια εννοιολογική 

οριοθέτηση των φυσικών φαινομένων, υποστηρίζει πως ο χρόνος είναι εκείνη η 

μετρήσιμη μονάδα κίνησης που διέπει το πριν και το μετά στις πράξεις των 

ανθρώπων. Αυτή του τη θέση την καταγράφει στην πραγματεία του Φυσικά. Σκοπός 

του είναι να οριοθετήσει με βάση προσωπικές θεωρήσεις τα φαινόμενα που διέπουν 

τον κόσμο, όπως η κίνηση, ο χώρος ο χρόνος, κ.ά.. Συνδέει μάλιστα τον χρόνο και 

την κίνηση στο έργο του, υποστηρίζοντας πως χωρίς το ένα δεν μπορεί ο άνθρωπος 

να αντιληφθεί το άλλο. 

Ο Κάλφας, αναφερόμενος στην φιλοσοφία του Αριστοτέλη, υποστηρίζει πως «Στα 

Φυσικά λοιπόν ο Αριστοτέλης εισάγει τις βασικές έννοιες, τις πρώτες αρχές, επάνω στις 

οποίες θα θεμελιωθεί η γνώση της φύσης. Κατά σειράν: ύλη, αιτιότητα, κίνηση, άπειρο, 

τόπος, κενό και χρόνος, είδη μεταβολής, συνέχεια, Κινούν Ακίνητο.», ενώ 

συγκεκριμένα για τον χρόνο αναφέρει πως «είναι τί τῆς κινήσεως, είναι µια διάσταση 

της κίνησης. Δεν υπάρχει χρόνος χωρίς κίνηση (Φυσικά 218b21). Η κίνηση μετριέται 

µέσω της διάρκειάς της, δηλαδή µέσω του χρόνου. Και η κίνηση, όπως και ο χρόνος 

που της αντιστοιχεί, χαρακτηρίζονται από διαδοχή, το μετά διαδέχεται το πριν»
18

. 

Ο Agamben, αναφερόμενος στο βιβλίο του για την θέση του γερμανού φιλόσοφου 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) αναφορικά με τον χρόνο, γράφει τα 

                                                 
17

 Agamben, G. (2003). Χρόνος και Ιστορία. Κριτική του στιγμιαίου και του συνεχούς, Αθήνα, Ίνδικτος, 
15: Τίμαιος ΙΑ', 37c-d: «εἰκώ δ' ἐπενοει [τῶν ἀιδίων θεῶν ὁ γεννήσας πατήρ] κινητόν τινα αἰῶνος 
ποιῆσαι, καί διακοσμῶν ἃμα οὐρανόν ποιεῖ  μένοντος αἰῶνος ἐν ἑνί κατ' ἀριθμόν ἰοῦσαν αἰώνιον 
εἰκόνα, τοῦτον ὃν δή χρόνον ὠνομάκαμεν». 
18

 Κάλφας, Β. (2015). Η Φιλοσοφία του Αριστοτέλη, Ελληνικά Ακαδημαϊκά και Ηλεκτρονικά 
Συγγράμματα και Βοηθήματα, ΣΕΑΒ, 56-61. Ανακτήθηκε στις 2/9/2018 από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/683/1/00.%209965
_master_document.pdf  

https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/683/1/00.%209965_master_document.pdf
https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/683/1/00.%209965_master_document.pdf
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εξής: «Ο Hegel σκέφτεται τό χρόνο σύμφωνα με το αριστοτελικό πρότυπο της 

σημειακής στιγμής… όπως ο Αριστοτέλης σκεφτόταν το νῦν ως στιγμή, έτσι κι αυτός 

σκέφτεται το τώρα ως σημείο. Αυτό το τώρα, που “άλλο δεν είναι από το πέρασμα του 

Εἶναι του στο τίποτα και του τίποτα στο Εἶναι του”, συνιστά την αιωνιότητα ως 

“αληθές παρόν”», ενώ παρακάτω αναφέρει ότι ο Hegel ορίζει τον χρόνο «ως άρνηση 

της άρνησης, άλλο δεν κάνει απ’ το να οδηγεί ίσαμε τις ακρότατες συνέπειες τη 

μηδενισμένη εμπειρία του χρόνου, τη συνεπιφερόμενη στον ορισμό του ώς συνεχόμενης 

διαδοχής σημειακών στιγμών»
19

. 

O γερμανός φιλόσοφος Immanuel Kant (1724-1804) στο βιβλίο του Critique of 

Pure Reason αναφέρει για τον χρόνο τα εξής: «Ο χρόνος δεν είναι μια εμπειρική 

ιδέα. Διότι ούτε η συνύπαρξη ούτε η διαδοχή θα γινόταν αντιληπτή από εμάς, αν η 

αναπαράσταση του χρόνου δεν υπήρχε ως θεμέλιο “a priori”. Χωρίς αυτή την 

προϋπόθεση δεν μπορούσαμε να αναπαριστούμε στους εαυτούς μας ότι τα πράγματα 

υπάρχουν μαζί ταυτόχρονα ή σε διαφορετικούς χρόνους, δηλαδή συγχρόνως ή 

διαδοχικά»
20

. Με τον Kant, ούτε ο χώρος ούτε ο χρόνος δεν σχεδιάζονται ως ουσίες, 

αλλά αμφότερα αποτελούν στοιχεία ενός συστηματικού πνευματικού πλαισίου το 

οποίο κατ 'ανάγκην δομεί τις εμπειρίες οποιουδήποτε λογικού παράγοντα ή 

παρατηρεί το υποκείμενο.  

Θεωρούσε πως ο χρόνος, είναι μια αφηρημένη έννοια, μέσω της οποίας ο 

άνθρωπος, μαζί με τον χώρο και τον αριθμό, είναι σε θέση να ακολουθεί την πορεία 

των γεγονότων, να προσδιορίζει τη διάρκεια που αυτά έχουν αλλά και να συγκρίνει 

τα αντικείμενα (φιλοσοφικός όρος) μεταξύ τους. Κατά την άποψη αυτή, ο χρόνος δεν 

αποτελεί μια οντότητα που «ρέει», και που τα αντικείμενα μετακινούνται. 

Χρησιμοποιούμε τις χρονικές μετρήσεις, προκειμένου να υπολογιστεί η διάρκεια των 

γεγονότων και το μεταξύ τους διάστημα
21

. 

Τέλος, ο Γάλλος φιλόσοφος Henri-Louis Bergson (1859-1941), πίστευε ότι ο 

χρόνος δεν ήταν ούτε ένα πραγματικό ομοιογενές μέσο ούτε ένα νοητικό 

κατασκεύασμα, αλλά κατέχει αυτό που αναφέρεται ως διάρκεια (Duration). Η 

                                                 
19

 Agamben, G. (2003). Χρόνος και Ιστορία. Κριτική του στιγμιαίου και του συνεχούς, Αθήνα, Ίνδικτος, 
27-29. 
20

Kant, I. (1781). Critique of Pure Reason, trans. Politis V., London: Dent., 1991, 54. 
21

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  Kant, I. (1787). The Critique of Pure Reason, trans. Meiklejohn, J. 
M. D., eBooks Adelaide, The University of Adelaide Library, University of Adelaide: Ανακτήθηκε στις 
2/9/2018 από την ηλεκτρονική διεύθυνση:  
https://ebooks.adelaide.edu.au/k/kant/immanuel/k16p/complete.html 

https://ebooks.adelaide.edu.au/k/kant/immanuel/k16p/complete.html
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διάρκεια, σύμφωνα με την άποψη του Bergson, ήταν η δημιουργικότητα και η μνήμη 

ως βασικό συστατικό της πραγματικότητας
22

. 

 

1.1.3.Ο Χρόνος στις θετικές επιστήμες 

Το ζήτημα του χρόνου έχει απασχολήσει και τις θετικές επιστήμες. Αρχικά, οι 

επιστήμονες είχαν την πεποίθηση πως ο χρόνος είναι απόλυτος, κινείται αρμονικά σε 

σχέση με τον χώρο και δεν παρεκκλίνει ανάλογα με το εξωτερικό ότι περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Γαλιλαίος (1564-1642), υποστήριξε πως ο χρόνος έχει μια σταθερή 

περίοδο. Απέδειξε τη θεωρία του με ένα ρολόι νερού και μέτρησε τον χρόνο που 

χρειάστηκε για να κυλήσει μια γυάλινη μπάλα κάτω από ένα κεκλιμένο επίπεδο σε 

μια γνωστή απόσταση. Το πείραμα αυτό του Γαλιλαίου εισήγαγε για πρώτη φορά το 

ζήτημα της ροής του χρόνου
23

. Από την άλλη, ο Άγγλος μαθηματικός και φυσικός 

Isaac Newton (1642-1727), αναφορικά με τον χρόνο, υποστήριξε πως τρέχει 

ανεξάρτητα από τον άνθρωπο και τις προσπάθειές του να τον μετρήσει
24

. Ο 

εμπνευστής του νόμου της βαρύτητας, μίλησε για έναν γραμμικό χρόνο, με την 

έννοια του απόλυτου και αληθινού, που ρέει ανεξάρτητα από εξωτερικούς 

παράγοντες και παρεμβάσεις
. 

εκείνος τον ονομάζει διαφορετικά διάρκεια
25

. Όλες 

αυτές οι ανακαλύψεις, συνέβαλαν, μαζί με εκείνες του Κοπέρνικου και του Κέπλερ, 

στην διαμόρφωση του Σύμπαντος και βοήθησαν τον άνθρωπο να αντιληφθεί την 

κίνηση των πραγμάτων και των αντικειμένων σε αυτό. 

O γερμανός φυσικός Albert Einstein (1879-1865), αποτελεί τομή στη θεώρηση του 

σύμπαντος και της κίνησης του χρόνου σε αυτόν. Επισήμανε πως ο χρόνος είναι μια 

ψευδαίσθηση και υποστήριξε, μέσα από τη θεωρία της σχετικότητας (ειδικής και 

γενικής), πως ο χρόνος δεν είναι μια απόλυτη αναλλοίωτη τιμή, όπως υποστήριξαν οι 

προκάτοχοί του. Αντίθετα, τονίζει πως, κάθε αντικείμενο κινείται και αλλάζει σε 

σχέση με ένα άλλο. Ένας παρατηρητής, μελετά διαφορετικά ένα φαινόμενο σε σχέση 

με έναν δεύτερο παρατηρητή, ο οποίος κινείται σχετικά ως προς τον πρώτο. Με τη 

φράση «κινείται σχετικά», εννοούμε ότι ο δεύτερος ερευνητής αντιλαμβάνεται, 

                                                 
22

 Bergson, H. (1907). Creative Evolution. Transby Arthur Mitchell. Mineola: Dover, 1998. 
23

 Hawking, St. (2002). On the shoulders of giants: The great works of physics and astronomy, (2
nd

 ed.), 
Running Press, U.S., 534-535.  
24

 Μέλη, Κ. (2007). Η έννοια του χρόνου (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 51-52.   
25

 Newton I. (1687). The Mathematical Principles of Natural Philosophy, trans. Andrew Motte, 
London, 1700s, 738. 
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παρατηρεί και μελετά με διαφορετικό τρόπο τα φαινόμενα γύρω του και μετρά τα 

μεγέθη ανάλογα με την προσωπική του αντίληψη, σε σχέση με τον πρώτο.  

Ο Stephen Hawking (1942-2018), Βρετανός φυσικός, έδωσε μια άλλη διάσταση 

στην αντίληψη του χρόνου. Διατυπώνοντας τη θεωρία του, γνωστή ως η θεωρία των 

πάντων, ενέταξε τον χρόνο στις διαστάσεις του σύμπαντος και υποστήριξε πως 

επηρεάζεται από τις μεταβολές των άλλων τριών διαστάσεων που τον περιβάλλουν 

(μήκος, ύψος, πλάτος). Έτσι, επηρεασμένος από τις μεταβολές, ο χρόνος αποκτά 

ιδιότητες, όπως η καμπύλωση  ή η κίνηση,  τις οποίες οι προκάτοχοι του Hawking δεν 

ήταν σε θέση να ανακαλύψουν, εκτός φυσικά από τον Einstein, Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις θεωρίες και των δύο αναφορικά με το Σύμπαν 

και κατ’ επέκταση με τον χρόνο και τον χώρο, δεν είναι καθολικά και δεν μας 

παρέχουν όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις για το σύμπαν και τις ιδιότητές του.  

 

1.1.4.Υπολογισμός και Διαχωρισμός του Χρόνου 

Από τότε που άνθρωπος ξεκίνησε να αντιλαμβάνεται τον κόσμο και να οργανώνει 

τη ζωή και τις εργασίες του με βάση τις διαφορετικές φάσεις της ημέρας (πρωί-

βράδυ, άνοιξη-καλοκαίρι, κλπ.), διαπίστωσε ότι κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία 

ενός ημερολογίου, προκειμένου να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για όλα τα 

φαινόμενα που θα προκύψουν στη διάρκεια του χρόνου.  

Η ανάγκη αυτή εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τους γεωργούς, ανθρώπους που 

τρέφονται από τη γη και τους καρπούς της, είναι εκείνοι που επηρεάζονται άμεσα από 

τις εναλλαγές και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα φαινόμενα. Η Μπάρλα 

αναφέρει πως: «ο γεωργός, ο οποίος κατεξοχήν ασχολείται με το φυσικό κύκλο και 

κατεξοχήν εξαρτάται από αυτόν, θέλει να γνωρίζει το πότε θα συμβούν τα διάφορα 

φαινόμενα που τον αφορούν. Οι περίοδοι των βροχών, οι πλημμύρες, η κρύα εποχή, η 

εποχή της ξηρασίας κλπ.», ενώ λίγο παρακάτω συνεχίζει λέγοντας πως «και οι ιερείς 

των διαφόρων θρησκειών πρέπει να γνωρίζουν το πότε θα πρέπει να γίνει η κάθε 

τελετή, πότε γιορτάζεται η κάθε γιορτή. Εξάλλου οι θρησκευτικές εορτές είναι 

συνυφασμένες με τις. διάφορες γεωργικές ασχολίες και την αγροτική οικονομία 

γενικότερα, π.χ. του Σταυρού ετοιμαζόμαστε για όργωμα, το Πάσχα ή του Αγίου 

Γεωργίου αρχίζουν οι ανοιξιάτικες εργασίες, μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο έχει 

τελειώσει η συγκομιδή του σταριού κλπ.»
26

. 

                                                 
26

Μπάρλα, Γ. ό. π.,  8-9. 
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Ο Samaran στο βιβλίο του υποστηρίζει πως «οι θρησκευτικές γιορτές εξάλλου, 

επισύρουν την προσοχή των λαϊκών ακόμα και σήμερα, γιατί οι περισσότερες από τις 

αργίες και τις διακοπές συνδέονται με τις χριστιανικές γιορτές» και συνεχίζει λέγοντας 

πως «Οι πασχάλιοι κύκλοι είναι το σύνολο των υπολογισμών που αφορούν το 

χριστιανικό ημερολόγιο και επιτρέπουν κυρίως τον καθορισμό του Πάσχα»
27

. 

Ο υπολογισμός του χρόνου από τον άνθρωπο ξεκίνησε με την μελέτη της σελήνης.  

Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο σεληνιακό ημερολόγιο, ημερολόγιο που σύμφωνα με 

την encyclopedia Britannica είναι «κάθε σύστημα χρονολόγησης που βασίζεται σε ένα 

έτος το οποίο αποτελείται από συνοδικούς μήνες, δηλαδή πλήρεις κύκλους των φάσεων 

της σελήνης. Σε κάθε ηλιακό έτος (ή έτος των εποχών), υπάρχουν περίπου 12,37 

συνοδικοί μήνες»
28

. Ημερολόγιο είχαν δημιουργήσει και οι Μάγιας, βασισμένα στην 

θρησκεία και την αστρονομία με 18 μήνες σε ένα χρόνο και 20 ημέρες σε ένα μήνα, 

συν πέντε εποχιακές ημέρες στο τέλος του έτους
29

. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, ο Ιούλιος Καίσαρας εισήγαγε ένα νέο ημερολόγιο, το επονομαζόμενο 

Ιουλιανό, που εισήγαγε το γνωστό σε όλους μοτίβο των 365 ημερών. Αργότερα το 

ημερολόγιο διορθώθηκε και αντικαταστάθηκε από τον πάπα Γρηγόριο XIII, και 

μετονομάστηκε σε Γρηγοριανό, το οποίο και έχει καθιερωθεί έως και σήμερα. 

Πολλοί επιστήμονες έχουν επιχειρήσει να διαχωρίσουν τον χρόνο ανάλογα με το τι 

εκφράζει και πως τον αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Βέβαια οι ερευνητές δεν έχουν 

καταλήξει σε έναν καθολικό διαχωρισμό. Κάθε ένας από αυτούς αναλύει τον χρόνο 

διαφορετικά. Άλλος ο χρόνος του φυσικού, που βρίσκεται στο εκατομμυριοστό του 

δευτερολέπτου, άλλος ο χρόνος του αθλητή, που εντοπίζεται στο δέκατο του 

δευτερολέπτου. Ο βιωμένος χρόνος, από την άλλη, «ήταν η μέρα και η νύχτα, ο 

χειμώνας και το καλοκαίρι, η εποχή της σποράς και η εποχή της σοδειάς…αυτός των 

διακοπών ή της εργασίας, της αρρώστιας ή των γηρατειών, του ανθρώπου της 

Καραϊβικής ή του Εσκιμώου»
30

. 

                                                 
27

Samaran, Ch. (1979). ό. π., 77. 
28

«any dating system based on a year consisting of synodic months—i.e., complete cycles of phases of 
the Moon In every solar year (or year of the seasons), there are about 12.37 synodic 
months».Ανακτήθηκε στις 2/9/2018 από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.britannica.com/science/lunar-calendar 
29

Van Stone, Μ. "The Maya Long Count Calendar: An Introduction." Archaeoastronomy, 24, (2011): 8–
11. 
30

 Σμυρναίος, Α. (2008). Η διδακτική της Ιστορίας. Συνταγογραφίες διδακτικισμού ή στοχασμοί πάνω 
στην ιστορική επίγνωση, Γρηγόρη, Αθήνα, 106; Le Goff, J., & Nora, P. (1975). Το έργο της Ιστορίας. 
Προβλήματα του καιρού μας, μτφρ. Μιτσοτάκη Κλαίρη, Κέδρος, 146.   

https://www.britannica.com/science/lunar-calendar
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Ο γάλλος ιστορικός Charles Samaran υποστηρίζει πως «ιστορικοί και χρονολόγοι 

διακρίνουν τρεις κατηγορίες χρόνου: τους σύντομους χρόνους, που μετριούνται με το 

ρολόι
. 
τους χρόνους μεγάλης διάρκειας, που είναι το αντικείμενο του ημερολογίου

.
 τις 

χρονολογικές περιόδους, που αποτελούνται από ορισμένο αριθμό ετών»
31

.  

Ο επίσης Γάλλος Jacques Le Goff αναφέρει, πως ο χριστιανισμός αποτέλεσε 

σημαντική καμπή για την ιστορία, επειδή συνδύασε τρεις χρόνους: «τον κυκλικό 

χρόνο της τελετουργίας που συνδεόταν με τις εποχές και αξιοποιούσε το ειδωλολατρικό 

ημερολόγιο
. 
το χρονολογικό χρόνο, ομοιογενή και ουδέτερο, υπολογιζόμενο με βάση τις 

κινητές εορτές
.
 Το τελεολογικό χρόνο, ή αλλιώς εσχατολογικό χρόνο»

32
. 

Ο ίδιος, μελετώντας το ζήτημα της σχέσης παρελθόν/παρόν, υπό το πρίσμα της 

ανθρωπολογίας, ή αλλιώς της «άγριας σκέψης»
33

, όπως λέγεται το βιβλίο του 

ανθρωπολόγου Claude Levi-Strauss, παραθέτει στο βιβλίο του την άποψη του για το 

παρελθόν και το παρόν στις «ψυχρές κοινωνίες»
34

. Ο Levi-Strauss μελετά το 

παρελθόν μέσα από τη θεωρία του μύθου, της αφήγησης και της ιστορίας. Έτσι 

παραθέτει στοιχεία φυλών που δεν αντιλαμβάνονται έννοιες όπως το παρελθόν και το 

παρόν με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ένας επιστήμονας ή ένας άνθρωπος που 

μελετά καθημερινά για να μορφωθεί. Οι φυλές αυτές (στην Αυστραλία, Άνω Βόλτα, 

Ακτή Ελεφαντοστού), διαμορφώνουν μια δική τους άποψη για τον χρόνο, ανάλογα με 

τα βιώματα που έχουν αποκτήσει και τα ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον. 

Κάθε μία από τις υπό μελέτη φυλές αντιλαμβάνεται το παρελθόν και τη σχέση του με 

το παρόν, και κατ’ επέκταση τον χρόνο υπό διαφορετικό πρίσμα.  

Κάνουμε μια αναφορά στους Γκέρε, μια φυλή της Ακτής Ελεφαντοστού, οι οποίοι 

έχουν πέντε κατηγορίες χρόνου: «το μυθικό χρόνο, χρόνο του μυθικού προγόνου,  μετά 

από τον οποίο υφίσταται ένα παρελθόν που φτάνει μέχρι τον πρώτο αληθινό προπάππο
. 

τον ιστορικό χρόνο, ένα είδος επικού τραγουδιού του σογιού
.
 το γενεαλογικό χρόνο, που 

                                                 
31

Samaran, Ch. (1979). ό. π., 70. 
32

Le Goff, J. (1998). Ιστορία και Μνήμη, μτφρ. Κουμπουρλής Γιάννης, Νεφέλη, Αθήνα, 190. 
33

Le Goff, J. (1998), ό. π., 32. 
34

Levi-Strauss, Cl. (1977). La pensée sauvage, Άγρια Σκέψη, μτφρ. Καλπουρτζή Εύα, Παπαζήση, 
Αθήνα, 28-29.: «Οι «ψυχρές» κοινωνίες, σαν τά ρολόγια, χρησιμοποιούν την ενέργεια πού τούς 
έδωσαν από την αρχή, δημιουργούν ελάχιστη αταξία — αυτό πού οι φυσικοί ονομάζουν «εντροπία» - 
καί έχουν την τάση να διατηρούν την αρχική του κατάσταση, πράγμα πού εξηγεί γιατί μας φαίνονται 
σαν κοινωνίες χωρίς ιστορία καί χωρίς πρόοδο. Οι «θερμές» κοινωνίες, από την άλλη μεριά, σαν τις 
ατμομηχανές, λειτουργούν βάσει της διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στα μέρη τους — διαφοράς 
πού πραγματοποιείται μέσο διαφόρων μορφών κοινωνικής ιεραρχίας, είτε αυτό λέγεται δουλεία, 
δουλοπαροικία ή ταξικές διακρίσεις. Οι «θερμές» κοινωνίες — όπως οι θερμοδυναμικές σε σχέση με 
τις μηχανικές μηχανές — παράγουν πολύ περισσότερο έργο από τις «ψυχρές», καταναλώνουν δίχως 
καί προοδευτικά καταστρέφουν τις πηγές της ενεργείας τους». 
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μπορεί να φτάσει σε βάθος περισσότερων από δέκα γενεών
.
 το βιωμένο χρόνο, που 

υποδιαιρείται στον παλαιό χρόνο, από τη μια, χρόνο πολύ σκληρό, χρόνο των πολέμων 

μεταξύ των φυλών, των σιτοδειών, της απληστίας, χρόνο της αποικιοποίησης που 

απελευθέρωσε και ταυτόχρονα σκλάβωσε, και στο χρόνο της Ανεξαρτησίας, από την 

άλλη, ο οποίος παραδόξως, γίνεται αισθητός ως χρόνος της καταπίεσης κάτω από την 

επήρεια της πολιτικής του εκσυγχρονισμού
. 

τον προβολικό χρόνο, χρόνο όπου 

φαντάζονται το μέλλον»
35

. 

Η Κουκουβέλα, στην εργασία της
36

, πραγματοποιεί μια εκτενή αναφορά στον 

διαχωρισμό του χρόνου. Αξιοποιεί τo διαχωρισμό που κάνει η Κουνέλη
37

 με βάση το 

μοντέλο του Poster (1973) και του Μαροκινού συγγραφέα Idrissi. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει πως ο χρόνος διαχωρίζεται σε αντικειμενικό και σε 

υποκειμενικό χρόνο. Αντικειμενικός (ή Αριστοτελικός όπως έχει καθιερωθεί να 

ονομάζεται) είναι ο χρόνος που μπορεί να μετρηθεί με τα ρολόγια. Αντίθετα, ο 

υποκειμενικός χρόνος αναφέρεται στην αποδοχή του χρόνου από το ίδιο άτομο. Είναι 

συνυφασμένος με τον βιωματικό χρόνο, εκείνον δηλαδή που ο κάθε άνθρωπος βιώνει 

και αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Ο βιωματικός χρόνος πολλές φορές είναι εκείνος 

που δημιουργεί την εντύπωση πως κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με 

την περίσταση (άλλοτε γρηγορότερα και άλλοτε αργότερα). 

Ο Poster (1973) από την άλλη, επιχειρεί μια διαφορετική διάκριση του χρόνου και  

σύμφωνα με τη διάκριση αυτή διαμόρφωσε ένα νέο μοντέλο, το οποίο 

μετονομάστηκε σε μοντέλο του Poster
38

. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, ο χρόνος 

διαχωρίζεται σε α) κοινωνικό, β) λογοτεχνικό, γ) προσωπικό ή εσωτερικό, δ) 

φυσικό ή ωρολογιακό και ε) ιστορικό. 

Ο κοινωνικός χρόνος είναι δυναμικός και υπόκειται σε συχνές αλλαγές. Στο μυαλό 

του ανθρώπου μπορεί να μεταφραστεί ανάλογα με την διάθεση που έχει το άτομο τη 

δεδομένη στιγμή (περνάω καλά και ο χρόνος περνάει γρήγορα / δεν περνάω καλά  και 

ο χρόνος περνάει αργά). 

                                                 
35

Schwartz, A. (χ.χ.) Temps et développement, 60-61; βλ. Le Goff, J. (1998). ό. π., 32-35. 
36

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαχωρισμό του χρόνου βλ. Κουκουβέλα, Ν. (2017). ό. 
π. 11-13. 
37

 Κουνέλη Ε., Γαλάνης Π. (2009). Χρόνος και διάρκειες στην ιστορία. Θεωρητικοί προβληματισμοί-
διδακτικές στρατηγικές για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Α. Τριλιανός & Ι. Καράμηνας (επιμ.) 
Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 6

ου
 Πανελληνίου Συνεδρίου (σ. 1005-

1012), Αθήνα, Ατραπός. 
38

 Poster, J. B., The birth of the past: Children’s perception of historical time. The History Teacher, 6(4), 
1973: 587-598. 
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Ο λογοτεχνικός χρόνος αναφέρεται στην αντιμετώπιση της διάρκειας του χρόνου 

από τον λογοτέχνη με τέτοιον τρόπο ώστε να τον βοηθήσει στην περιγραφή του στη 

διάρκεια του έργου του και στην αφήγηση των γεγονότων. 

Ο προσωπικός ή εσωτερικός χρόνος σχετίζεται με την σκέψη. Συγκεκριμένα αφορά 

στο πόση σκέψη δαπανεί κάθε φορά το άτομο για την ανάλυση ενός γεγονότος που 

συντελέστηκε στη ζωή του.  Σχετίζεται με όλες εκείνες τις εσωτερικές ζυμώσεις και 

τις αναλύσεις των γεγονότων που διαδραματίζονται στη ζωή ενός ανθρώπου. 

Ο φυσικός ή ωρολογιακός χρόνος ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τη σειρά, 

τη διάρκεια, την ταχύτητα του χρόνου. Οι παραπάνω μονάδες είναι μετρήσιμες 

μονάδες και στην καθημερινή ζωή αντικατοπτρίζουν τις μέρες, τους μήνες, τα χρόνια 

ή σε μεγαλύτερη κλίμακα τους αιώνες. 

Τέλος, ο ιστορικός χρόνος, βασίζεται στην σύγχρονη κοινωνία και τις αφηγήσεις 

της. Κάθε κοινωνία αφηγείται με διαφορετικό τρόπο τα γεγονότα μιας περιόδου, 

διαμορφώνοντας έτσι μια διαφορετική ιστορική οπτική. 

Μια άλλη διάκριση, σύμφωνα με την Κουκουβέλα (2017) είναι η διάκρισή του 

χρόνου σε γραμμικό και κυκλικό: «ο γραμμικός χρόνος εμφανίζεται στην 

καθημερινότητα μας από τη στιγμή που τα ρολόγια και τα ημερολόγια καθιερώνονται 

στις βιομηχανικές και μεταβιομηχανικές κοινωνίες. Ο κυκλικός χρόνος, αντίθετα, 

προέρχεται από τις παραδόσεις των προβιομηχανικών κοινωνιών. Ο κυκλικός χρόνος 

βασίζεται στην παρατήρηση του κόσμου, των εναλλαγών, των διαδοχών και των 

επαναλήψεων (ημέρα – νύχτα, εποχές, κ.ά.)... Από την άλλη, ο γραμμικός χρόνος 

υπερβαίνει τον καθημερινό άνθρωπο ως μια αντικειμενική δύναμη που μας μεταφέρει 

από το παρελθόν προς το μέλλον, υπερβαίνοντας τον έλεγχό μας. Η εικόνα του 

αντικειμενικού γραμμικού χρόνου, αν και υιοθετείται από αρκετούς αρχαίους Έλληνες 

στοχαστές, έρχεται με αποφασιστικότητα και εγκαθίσταται στο κοινωνικό προσκήνιο 

μέσω των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων της βιομηχανικής εποχής»
39

. 

Μια παρόμοια διάκριση με αυτή του Poster επιχειρεί ο Μαροκινός M. H. Idrissi, 

στο βιβλίο του «Pensée historienne et apprentissage de l' histoire» (2005). Σύμφωνα 

λοιπόν με τον Idrissi, ο χρόνος διαχωρίζεται σε τέσσερα μέρη: ανάμεσα στον φυσικό, 

τον ψυχικό, τον κοινωνικό και τον ιστορικό χρόνο: 

O φυσικός χρόνος (temps naturel) είναι συνεχής, ομοιόμορφος, άπειρος και 

γραμμικός. Μετρά τα άστρα
.
 Αναπαριστά τους μήνες, τις μέρες, τις ώρες, τα λεπτά.  

                                                 
39

Κουκουβέλα, Ν. (2017). ό. π., 13. 
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Ο ψυχικός χρόνος (temps psychique) σε αντίθεση με τον φυσικό, είναι 

ανομοιογενής και εξαρτάται από τη συγκυρία, ενώ αναδιατάσσεται από τις 

μεταγενέστερες εμπειρίες και δεν μπορεί να αντικειμενοποιηθεί. 

Ο κοινωνικός χρόνος (temps social) εξαρτάται από την πολιτισμική ιδιαιτερότητα 

κάθε κοινωνίας και τον ρόλο της θρησκείας.  

Ο ιστορικός χρόνος (temps historique) είναι μια διανοητική κατασκευή με 

προσδιοριστικό στοιχείο, όχι το παρελθόν που πρόκειται να μελετηθεί, αλλά το 

εκάστοτε παρόν από το οποίο εκπορεύονται τα συγκεκριμένα ιστορικά ερωτήματα 

και σε αναφορά με το οποίο δομούνται τα ερμηνευτικά πλαίσια»
40

. 

Τέλος, θα μας απασχολήσει και ο διαχωρισμός του ιστορικού χρόνου, για τον 

οποίο θα γίνει αναφορά παρακάτω, σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 

 

  

                                                 
40

 Idrissi, M. H. (2005). Pensée historienne et apprentissage de l'histoire, L’ Harmattan, 41-43. 
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1.2.Ιστορία, Ιστοριογραφία και Χρόνος 

 

«Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων 

τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ 

βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλέα γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι’ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν 

ἀλλήλοισι»
41

. 

Ηροδότου, Ιστορίαι, Κλειώ, 1.1.1-1.4.4, πρόλογος. 

«We study history not to be clever in another time, but to be wise always» 

Marcus Tullus Cicero 

 

1.2.1.Τεκμηρίωση του όρου «ιστορία». 

Η Ιστορία, αποτελεί σημαίνον χαρακτηριστικό στοιχείο τόσο του πολιτισμού μας 

όσο και άλλων πολιτισμών παγκοσμίως. Οι γραπτές και οι προφορικές πηγές 

στοχεύουν αρχικά στη σύνδεση του ανθρώπου με το παρελθόν του, στη 

συνειδητοποίηση πως αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου Όλου, που μπορεί πλέον να 

μην υπάρχει, αλλά για αυτό υπάρχουν οι μαρτυρίες που το αποδεικνύουν και, τέλος, η 

μεταλαμπάδευση όλων εκείνων των στοιχείων που συνέθεσαν τη δική του 

προσωπικότητα και συνείδηση, στους απογόνους του. Είναι όλα εκείνα τα στοιχεία 

που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πολιτισμική φιγούρα, την οποία ο άνθρωπος 

άλλοτε ενστερνίζεται και άλλοτε απορρίπτει, καθώς φαίνεται πως δεν τον καλύπτει 

ολοκληρωτικά.   

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως το παρελθόν του παύει να υπάρχει και όπως 

σημειώνει ο Eric Hobsbawm «το να ‘ναι κανείς μέλος της οποιασδήποτε ανθρώπινης 

κοινότητας σημαίνει να τοποθετείται σε σχέση με το παρελθόν του (της), έστω και για 

να το αρνηθεί. Το παρελθόν αποτελεί λοιπόν μια σταθερή διάσταση της ανθρώπινης 

συνείδησης, ένα αναπόφευκτο συστατικό, θεσμών, αξιών, και άλλων στοιχείων της 

ανθρώπινης κοινωνίας»
42

. Από πού προέρχεται όμως ο όρος ιστορία;  

Ο Ηρόδοτος, ο αρχαίος κλασικός, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως «ο πατέρας της 

ιστορίας» υποστηρίζει πως η ιστορία είναι «η γνώσις ή μάθησις δι’ ερωτήσεων ή 

                                                 
41

«Ο Ηρόδοτος από την Αλικαρνασσό εκθέτει εδώ τις έρευνές του, για να μη ξεθωριάσει με τα χρόνια 
ό, τι έγινε από τους ανθρώπους, μήτε έργα μεγάλα και θαυμαστά, πραγματοποιημένα άλλα από τους 
Έλληνες και άλλα από τους βαρβάρους, να σβήσουν άδοξα· ιδιαίτερα γίνεται λόγος για την αιτία που 
αυτοί πολέμησαν μεταξύ τους». Ηροδότου, Ιστορίαι, προοίμιο, Βιβλίο Α΄ Κλειώ, 1.1.1-1.4.4, Μτφρ. 
Μαρωνίτης, Δ. Ν. (1964) Αθήνα: Γκοβόστη. 
42

Hobsbawm, E. (1998). Για την Ιστορία, μτφρ. Ματάλας Παρασκευάς, Θεμέλιο, Αθήνα, 25. 
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ερεύνης προσγιγνομένη»
43

 ενώ ο Σμυρναίος στο βιβλίο του για την προέλευση της 

λέξης αναφέρει πως «ετυμολογείται από το ρήμα ιστορέω-ῶ και αυτό από το οἶδα που 

σημαίνει γνωρίζω καλώς, και μάλιστα γνωρίζω πάντοτε ερευνώντας»
44

.  

Η έρευνα αυτή είναι συνδεδεμένη με την παράθεση σημαινόντων γεγονότων, 

διότι, κατά τον Paul Veyne «ιστορία είναι είτε μία αλληλουχία γεγονότων είτε η 

αφήγηση αυτής της αλληλουχίας γεγονότων»
45

. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον 

Collingwood είναι και «ένα είδος έρευνας»
46

. 

Ο Samaran επιχειρεί μια πιο ολοκληρωμένη οριοθέτηση του όρου με βάση την 

προέλευση: «όπως δείχνει η ετυμολογική ορθογραφία histoire, που επικράτησε από την 

εποχή της Αναγέννησης και μετά (στο Μεσαίωνα συνήθως χρησιμοποιούσαν τον τύπο 

estoire), η λέξη είναι κληρονομιά από την αρχαία ελληνική γλώσσα και πιο 

συγκεκριμένα από την ιωνική διάλεκτο». Στο βιβλίο του, μάλιστα, λίγο παρακάτω, ο 

ίδιος παραθέτει αναλυτικά την ρίζα της λέξης και τις διαφορετικές παραλλαγές που η 

ρίζα εμφανίζεται και σε άλλες γλώσσες: «η ιστορίη συνδέεται με την ινδοευρωπαϊκή 

ρίζα wid: ελληνικά εἴδω, λατινικά video, αρχαία σλαβικά vidjeti (ρωσικά videt’), 

“βλέπω”, ελληνικά οἶδα, γοτθικά witan (γερμανικά wissen, αγγλικά wit), γαλατικά 

gwydd (βρετόνικα gouez), “γνωρίζω”, σανσκριτικά veda ή (κατεξοχήν) “γνώση”»
47

.  

Δεν μας είναι δύσκολο λοιπόν να κατανοήσουμε τα λόγια του Jacques Le Goff, ο 

οποίος επιχειρεί και ο ίδιος να δώσει μια απάντηση στο τι είναι η ιστορία, 

συμφωνώντας με τον Samaran, ως προς την προέλευση του όρου. Προβαίνει, αρχικά,  

(Le Goff, 1998, 32-33) σε έναν εννοιολογικό ορισμό της ιστορίας, τονίζοντας την 

πολύσημη σημασία της ως προς τις γλώσσες που αξιοποιούν στον λόγο τους τον όρο: 

αρχικά την έννοια της έρευνας, ως προς τις πράξεις των ανθρώπων
.
 εν συνεχεία το 

αντικείμενο της έρευνας αυτής
.
 τέλος, σχετίζεται με την έννοια της αφήγησης των 

γεγονότων. Καταλήγει στο συμπέρασμα πως από την ίδια ρίζα, που ο Samaran 

αναφέρει στο έργο του, προέρχεται και το πρόσωπο που ενεργεί: «το ελληνικό ίστωρ, 

μάρτυρας, με την έννοια “εκείνου που βλέπει”,… οδηγεί στην άποψη ότι ο ίστωρ, … 

είναι επίσης αυτός που γνωρίζει»
48

. Στο βιβλίο του, μάλιστα, απαντά στο ερώτημα 

πότε ακριβώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά η ιστορία, λέγοντας πως «η ιστορία 

                                                 
43

Ηροδότου, Ιστορίαι, 2, 18. 
44

Σμυρναίος, Α. (2008). ό. π., 19. 
45

Le Goff, J. (1998). ό. π., 147-148.   
46

Collingwood, R. G. (1946). The idea of history as a story. Oxford: Clarendon Press, 8.   
47

Samaran, Ch. (1979). ό. π., 24. 
48

Le Goff, J. (1998). ό. π., 147. 
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άρχισε λοιπόν με το να είναι μια αφήγηση, μια αφήγηση από εκείνον που μπορεί να πει: 

“είδα, ή άκουσα να λένε”»
49

. 

Μελετώντας την ιστορία ως επιστήμη, κρίνεται σκόπιμο να συμφωνήσουμε πως 

αποτελεί ένα μέρος των κοινωνικών επιστημών. Ο Marc Bloch,ο οποίος αποτελεί ένα 

από τα ιδρυτικά μέλη της σχολής των Annales, υποστηρίζει πως η ιστορία είναι η 

«επιστήμη των ανθρώπων» και μάλιστα «των ανθρώπων στο χρόνο»
50

. Έχοντας 

τεκμηριώσει αυτό, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η επιστήμη της ιστορίας θέτει 

στο επίκεντρο και εξετάζει τους ανθρώπους μεμονωμένα ή και σε ομάδες.  

Σε αυτή την άποψη του Bloch συνηγορεί και ο γάλλος ιστορικός Lucien Febvre, ο 

οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η ιστορία γίνεται με γραπτά τεκμήρια, 

πιθανότατα. Όταν υπάρχουν τέτοια. Αλλά μπορεί να γίνει, οφείλει να γίνει, χωρίς 

γραπτά τεκμήρια όταν αυτά δεν υπάρχουν καθόλου. Με ό,τι η επινοητικότητα του 

ιστορικού μπορεί να του επιτρέψει να χρησιμοποιήσει για να κατασκευάσει τον μέλι του, 

ελλείψει των συνηθισμένων λουλουδιών. Με λέξεις, λοιπόν, με σύμβολα, με τοπία, με 

κεραμίδια. Με είδη χωραφιών και ζιζανίων. Με εκλείψεις της σελήνης και λαιμαργίες 

ζώων. Με πραγματογνωμοσύνες για πέτρες από τους γεωλόγους και αναλύσεις των 

μετάλλων στα σπαθιά από τους χημικούς. Με μία λέξη, με ό,τι, ανήκοντας στον 

άνθρωπο, εξαρτιέται από τον άνθρωπο, χρησιμεύει στον άνθρωπο, εκφράζει τον 

άνθρωπο σημαίνει την παρουσία, τη δραστηριότητα, τις προτιμήσεις και τους τρόπους 

ύπαρξης του ανθρώπου»
51

. 

Ο Levi-Strauss ωστόσο έχει επισημάνει το πόσο αμφίσημη είναι η ιστορία ως 

επιστήμη: «Δεν γνωρίζω τι αποκαλείτε επιστήμη της ιστορίας. Θα περιοριστώ στο να 

μιλήσω απλώς για ιστορία
.
 και απλώς ιστορία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να 

αγνοήσουμε, επειδή ακριβώς αυτή η ιστορία μας θέτει συνεχώς μπροστά σε φαινόμενα 

μη αναγώγιμα»
52

. Αυτή και μόνο η φράση του Levi-Strauss δηλώνει την περίπλοκη 

και αμφίσημη σημασία της ιστορίας.  
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1.2.2.Τεκμηρίωση του όρου «ιστοριογραφία». 

Από την άλλη, Ιστοριογραφία, σύμφωνα με τον Σμυρναίο, «θα μπορούσαμε να 

ονομάσουμε τη Σύνθεση και Αναπαράσταση των γεγονότων του παρελθόντος σε μια 

συνεκτική αφήγηση»
53

. Ο ίδιος προβαίνει σε αποσαφήνιση των όρων «Σύνθεση», 

«Αναπαράσταση» και «Συνεκτική Αφήγηση» αναφέροντας ότι: 

-με τον όρο “Σύνθεση” εννοούμε μια διαδικασία κατά την οποία ο ιστορικός 

συλλέγει, ερευνά και αναλύει εκείνα τα στοιχεία των πρωτογενών πηγών που θα του 

χρησιμεύσουν για τη δημιουργία της δικής του ιστορίας.  

-με τον όρο “Αναπαράσταση” εννοούμε τη δημιουργία μια εικόνας του παρελθόντος 

από τον ιστορικό ανάλογα με τα στοιχεία που συνέλεξε από τις πηγές του και  

-με τον όρο “Συνεκτική Αφήγηση” στοχεύουμε στην αλληλουχία και τη συνοχή της 

αναπαράστασης του παρελθόντος, όπως την έπλασε ο ιστορικός, τουλάχιστον από 

τους υπόλοιπους ιστορικούς
54

.  

Από την άλλη, υπάρχει και ο όρος Ιστορία της ιστοριογραφίας. Αυτή μπορεί να 

οριστεί ως «η ιστορία των ιστορικών διαβημάτων, των ιστορικών νοοτροπιών, του 

επαγγέλματος του ιστορικού»
55

, η οποία, σύμφωνα με τον Ίγκερς, είναι «μια ιστορία 

προσώπων, βιβλίων, ιδεών»
56

. Πρόκειται δηλαδή για την ιστορία των Ιστορικών, μια 

ιστορία που μελετά, από τη μια, τους ίδιους τους ιστορικούς και τις επιρροές που τους 

ασκήθηκαν ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο έζησαν και τις συνθήκες τις οποίες 

βίωσαν (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές, ακόμα και θρησκευτικές), 

και από την άλλη, τις επιρροές που οι ίδιοι οι ιστορικοί άσκησαν με το έργο τους. 

Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια περιοδολόγησης της ιστοριογραφίας, έτσι ώστε 

να μελετηθεί - μέσα από αυτή - η αντίληψη των ανθρώπων για τον χρόνο ανάλογα με 

την εποχή στην οποία έζησαν. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς, από όλα τα παραπάνω να 

ισχυριστεί ότι η Ιστορία τελικά είναι «αυτό που κάνουν οι ιστορικοί, δηλαδή, ο 

καθένας τους ατομικά, ενταγμένος όμως συνήθως μέσα σε μια ομάδα, σε μια 

συντεχνία (guild), η οποία έχει τους δικούς της νόμους, τη δική της ιεραρχία, τις δικές 

τις τελετές μύησης, τα δικά της ιερά κείμενα, αλλά και τη δική της πελατεία»
57

. 
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Από όλα τα παραπάνω, μπορεί κάποιος να συμφωνήσει πως η Ιστορία σχετίζεται 

άμεσα, από την αρχή κιόλας της ύπαρξής της με την αφήγηση γεγονότων και την 

έρευνα τόσο γεγονότων όσο και εγγράφων που αφορούν μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, μια συγκεκριμένη χώρα για ένα ζήτημα που μας απασχολεί και θέλουμε να 

μελετήσουμε. Όμως, υπάρχει σύνδεση της Ιστορίας με τον Χρόνο;  
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1.2.3. Χρόνος και ιστορία 

 

1.2.3.1. Θεωρητικό πλαίσιο 

     Ο Χρόνος και η Ιστορία είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η 

Ιστορία μπορεί, μεν, να είναι μέρος των κοινωνικών επιστημών όμως είναι εκείνη η 

επιστήμη, που, μοναδική από τις άλλες, μελετά τον χρόνο. Ο Romano με πολύ 

εύστοχο τρόπο αναφέρει πως «έξω από το χρόνο δεν υφίσταται ιστορία»
58

. 

Ο Pierre Vilar, αναφέρει πως «τον χρόνο τον κατασκεύασε η παραδοσιακή 

ιστορία»
59

, με τον Fernard Braudel, να τονίζει ότι «η παραδοσιακή Ιστορία, στρέφει 

την προσοχή της στο σύντομο χρόνο, στο άτομο, στο γεγονός, μας έχει συνηθίσει εδώ 

και καιρό στη βιαστική, δραματική, ασθματική διήγησή της»
60

. 

Ο Lucien Febvre θεωρεί τη συγκεκριμένη αντίληψη, ξεπερασμένη
. 
«η πραγματική 

Ιστορία δεν είναι επιστήμη των ιστορικών γεγονότων, είναι η επιστήμη του ανθρώπου 

μέσα στο χρόνο, το χρόνο, αυτή την αδιάκοπη αλλά και αιώνια αλλαγή»
61

. 

Η Jordanova, υποστηρίζει πως «Ιστορία είναι η συστηματική μελέτη του 

παρελθόντος και στην καρδιά της είναι ο χρόνος»
62

. Ο άνθρωπος λοιπόν, έχει 

καταλήξει να μελετά μέσω της ιστορίας, ως επιστήμης, το παρελθόν και των 

γεγονότων του, στο σύγχρονο παρόν του. Αναφορικά με αυτή τη διαπίστωση, ο 

Collingwood επισημαίνει ότι «το παρελθόν που ο ιστορικός ερευνά δεν είναι ένα νεκρό 

παρελθόν αλλά ένα παρελθόν που, κατά κάποια έννοια, εξακολουθεί να ζει στο 

παρόν»
63

, ενώ ο Febvre υποστηρίζει πως «σε συνάρτηση με τις παρούσες ανάγκες είναι 

που η ιστορία συγκομίζει συστηματικά και, στη συνέχεια, ταξινομεί και ομαδοποιεί τα 

παρελθόντα γεγονότα»
64

. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η σχέση του παρελθόντος με το παρόν. 

Εκτός από την έρευνα και την συστηματική μελέτη του παρελθόντος, η Ιστορία 

εμπεριέχει και το στοιχείο της αφήγησης των γεγονότων. Ο Braudel, συγκεκριμένα, 

θέτει στο επίκεντρο την παραδοσιακή αφήγηση, όπως αυτή είναι συνυφασμένη με 

τον χρόνο, σε «φέτες»: «…Παράλληλα με την παραδοσιακή αφήγηση υπάρχει ακόμα 
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ένα “ρετσιτατίβο” του συνόλου των στοιχείων που καθορίζουν την οικονομική 

κατάσταση και που εξετάζει το παρελθόν κατά μεγάλες “φέτες”: δεκάδες, εικοσάδες ή 

πενηνταριές ετών»
65

. 

 

1.2.3.2. Ο ιστορικός χρόνος  

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για τον ιστορικό χρόνο από τους ερευνητές. Ο Marc 

Bloch τον ορίζει ως «μία συμπαγή και ζώσα πραγματικότητα με μιαν αμετάκλητη ορμή 

προς τα εμπρός
.
 ως το πλάσμα μέσα στο οποίο πλέουν τα γεγονότα και το πεδίο, στο 

πλαίσιο του οποίου αυτά γίνονται καταληπτά»
66

. Στην κλασική ιστορία, σύμφωνα με 

τον Samaran -ή απλώς ιστορία των γεγονότων, όπως πολλοί επιθυμούν να την 

αναφέρουν (να σημειωθεί πως πολλοί χρησιμοποιούν με υποτιμητικό τρόπο τον όρο 

“κλασική ιστορία”)-, ο χρόνος παρουσιάζεται ως ένας απλός γεωμετρικός άξονας με 

συντεταγμένες. Πάνω σε αυτόν, όλα τα γεγονότα του παρελθόντος, ταξινομούνται 

τακτικά και τοποθετούνται με χρονολογική σειρά
67

. Στον 20
ο
 αιώνα, η γραμμική 

αντίληψη του χρόνου αντικαθίσταται «από μια διαδοχή χρονικών τομών»
68

. Ο χρόνος 

πλέον μπορεί να συγκριθεί, σύμφωνα με τον Beaujouan, «μ’ ένα δρόμο που πότε 

ανηφορίζει και πότε κατηφορίζει, εύκολο ή σπαρμένο με εμπόδια»
69

. Η σχολή των 

Annales εισήγαγε πολλαπλούς χρόνους (χρόνος των κοινωνικών, χρόνος των 

νοοτροπιακών δομών στην πρώιμη φάση της, μακρά, μεσαία και μεγάλη διάρκεια 

στην μπροντελιανή φάση). Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως για κάθε στιγμή που κάτι 

συντελείται, υπάρχουν πολλαπλοί χρόνοι, για τους οποίους δεν υπάρχει ενιαία 

ερμηνεία
70

.  

Η πολλαπλότητα των χρονικοτήτων είναι συνδεδεμένη με το Γάλλο ιστορικό F. 

Braudel. Ο Braudel, «εφευρίσκει» τρεις νέους ιστορικούς χρόνους: ο πρώτος είναι ο 

χρόνος της «μακράς διαρκείας» ή της «βραδείας ιστορίας», της «γαιο-ιστορίας», 

χρόνος των αιώνων ή των χιλιετιών, χρόνος αργός που καταλήγει να γίνεται σχεδόν 

ακίνητος, εκείνος που χαρακτηρίζει τις γεωγραφικές δομές, τους πολιτισμούς, τους 

θεσμούς ή το κλίμα, τότε που ο χώρος σχεδόν επιβάλλεται στο χρόνο. Ο δεύτερος 

είναι αυτός της «μέσης διάρκειας», ένας χρόνος ελαφρά ρυθμισμένος, που 
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χαρακτηρίζεται από μια μεγαλύτερη ταχύτητα, εν συγκρίσει με τον πρώτο, και 

αποτυπώνει τις κινήσεις νομισμάτων, τιμών, εμπορευμάτων, κύκλων παραγωγής. 

Τέλος είναι ο βραχύς χρόνος της «σύντομης διάρκειας», ένας χρόνος ακόμα πιο 

γρήγορος και από τους προηγούμενους δύο, που αναφέρεται σε συμβάντα, όπως 

μάχες, συνθήκες ειρήνης, ακόμα και κήρυξη πολέμου, δηλαδή γεγονότα της 

πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας.  

Με αυτήν την τριχοτόμηση του χρόνου, ο Braudel επιχείρησε να καταστήσει 

προσεκτικούς τους ιστορικούς για την καθοριστική σημασία του πρώτου χρόνου, 

αυτού της μακράς διάρκειας, στην ιστορική ερμηνεία των γεγονότων της «μέσης» και 

της «σύντομης διάρκειας». Θεωρεί πως η εξοικείωση με την μακρά διάρκεια θα 

ωφελήσει σημαντικά τον ιστορικό και θα του δώσει μια σφαιρική εικόνα για την 

ιστορία, «έχοντας την επίγνωση πως δεν υπάρχει ιστορικό γεγονός απομονωμένο, αλλά 

αντίθετα, η ιστορία αποτελεί ένα σπονδυλωτό σύνολο και κατά την εξέταση ενός 

προβλήματος, πρέπει να έχει στη συνείδησή του ότι αυτό θέτει σε κίνηση και άπειρα 

άλλα προβλήματα»
71

. 

 

1.2.3.2.1. Χρονολόγηση  

Ο ιστορικός, κατά τον Moniot, «κάνει ουσιαστικά ότι όλος ο κόσμος: τοποθετεί τα 

γεγονότα σε θέση  προγενέστερου, μεταγενέστερου ή σύγχρονου, διακρίνει στον χρόνο 

κάποιο νόημα –με τη διπλή σημασία του όρου: της κατεύθυνσης και της σημασίας- 

χρησιμοποιεί λέξεις και ιδέες που δηλώνουν την προέλευση, τους απογόνους, τη 

γέννηση, την κληρονομιά, τη συγγένεια, τη γενεά… ώστε να κατανοήσει τις κάθε είδους 

ανθρώπινες πραγματικότητες»
72

. Τοποθετεί δηλαδή τα γεγονότα σε μια σειρά και τα 

μελετά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζονται.  

Παρόλα αυτά, εκείνο που διακρίνει τον ιστορικό από τον υπόλοιπο κόσμο 

«έγκειται μόνο στο ότι γνωρίζει να χειρίζεται τις διαδικασίες χρονολόγησης του σήμερα 

και εκείνες των κοινωνιών του παρελθόντος, τις αντιστοιχίζει μεταξύ τους –και στην 

αρχαιολογία, χρονολογεί με ακρίβεια τα διάφορα ευρήματα. Ασκεί με ιδιαίτερη εμμονή 

και αυστηρότητα τους ποικίλους τρόπους τιθάσευσης του χρόνου που διαθέτει η κοινή 

εμπειρία και η κουλτούρα μας, εντάσσοντας τους με τρόπο περισσότερο άμεσο, 

συστηματικό και στοχαστικό στους στόχους της. Έχει τέλος, αναπτύξει κάποιες εντελώς 

ιδιαίτερες μορφές “καθυπόταξης” του χρόνου, των οποίων ο κατάλογος παραμένει, 

                                                 
71

Romano R. (1995). ό. π., 29-31. 
72

Moniot H. (2002). Η διδακτική της Ιστορίας, (μτφρ. Κάννερ Έφη), Μεταίχμιο, Αθήνα, 88. 



34 
 

οπωσδήποτε, ανοιχτός»
73

. Η «καθυπόταξη» στην οποία αναφέρεται ο Moniot στο 

έργο του, εκφράζεται στην κουλτούρα του ιστορικού μέσω της χρονολόγησης. 

Σύμφωνα με τον Σμυρναίο (2008), «Η χρονολόγηση είναι η απόδοση μια 

ημερομηνίας σε ένα τεκμήριο ή γεγονός και η τοποθέτησή του σε μια σειρά τεκμηρίων ή 

γεγονότων»
74

. Σύμφωνα μάλιστα με το National Curriculum Working Group Final 

Report, η χρονολόγηση «παρέχει ένα εννοιολογικό πλαίσιο ή χάρτη που προσδίδει 

σημασία και συνοχή στην ιστορία»
75

, ενώ ο Idrissi υποστηρίζει πως «είναι μια τεχνική 

που μετρά τον ιστορικό χρόνο», ενώ μέσω της χρονολόγησης καθίσταται δυνατός «ο 

εντοπισμός των πηγών και των γεγονότων στην κλίμακα του χρόνου»
76

. 

Έτσι,  με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το παρελθόν των ανθρώπων είναι πιο 

εύληπτο, «ένα συμβατικά ομοιογενές έδαφος, όπου περιδιαβαίνουμε νοερά, όπως στο 

χώρο, όπου θέλουμε, ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας...»
77

. 

Η σημασία της χρονολόγησης για τη μελέτη της ιστορίας αποτυπώνεται με έντονο 

τρόπο και στα λόγια του Foucault, ο οποίος τονίζει πως «η ιστορία δεν εξετάζει ένα 

γεγονός δίχως να ορίσει τη σειρά στην οποία αυτό ανήκει»
78

. 

Βασικό όργανο για την χρονολόγηση είναι, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, το 

ημερολόγιο, που σύμφωνα με τον Σμυρναίο, «αποκαλύπτει την προσπάθεια των 

εξελιγμένων ανθρώπινων κοινωνιών να εξημερώσουν το “φυσικό” χρόνο: να 

μετασχηματίσουν τον κυκλικό χρόνο της φύσης και των μύθων, σε χρόνο γραμμικό, 

σημαδεμένο από ομάδες ετών»
79

. Σε κάθε περίπτωση, για το ίδιο ζήτημα, ο Claude 

Levi-Strauss υποστηρίζει πως δεν υπάρχει ιστορία χωρίς ημερομηνίες και πως, χωρίς 

αυτές, η ιστορία θα εξαφανιζόταν «αφού η πρωτοτυπία και η ιδιαιτερότητα της 

έγκειται στη σύλληψη της σχέσης του πριν με το μετά, που θα ήταν προορισμένη 

διαλυθεί αν, δυνάμει τουλάχιστον, οι όροι της δεν μπορούσαν να χρονολογηθούν»
80

. 

 

1.2.3.2.2. Περιοδολόγηση  

Η ιστορία χωρίζεται από τους ιστορικούς, σε μικρότερες περιόδους ή χρονικές 

ενότητες. «Κάθε περίοδος έχει το δικό της πορτρέτο που της προσδίδει συγκεκριμένη 
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σημασία, ενώ τη δική τους σημασία έχουν και οι περίοδοι που ακολουθούν»
81

. Από 

αυτό προκύπτει πως κάθε περίοδος παρουσιάζει τα δικά της ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τα οποία καλούνται να μελετήσουν οι ιστορικοί. Η περίοδος που 

ακολουθεί την προηγούμενη είναι εφάμιλλης σημασίας καθώς παρουσιάζει και εκείνη 

νέα χαρακτηριστικά. Είναι ακόμη, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα μέσο 

μελέτης των ανθρώπων που έζησαν σε εκείνη την εποχή  και του πως 

αντιλαμβάνονται τον χρόνο. 

Συνδέεται στενά με τη Χρονολόγηση και διακρίνεται σε δύο άξονες: στη 

Συμβατική περιοδολόγηση, τη διάκριση δηλαδή σε Αρχαιότητα, Μεσαίωνα, 

Νεότερους Χρόνους και Σύγχρονη ιστορία
. 

στις ζώσες περιοδολογήσεις, οι οποίες 

δημιουργούνται από τον κάθε ιστορικό ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν
82

. Στην περίπτωση που ο ιστορικός αξιοποιεί τη ζώσα περιοδολόγηση, ο 

ιστορικός χρόνος αποκτά μια άλλη διάσταση και τροποποιείται
83

. 

 

1.2.3.2.3. Ο Χρόνος στην ιστοριογραφία  

 

Αρχαιότητα
84

 

Η ιστοριογραφία, όπως την ξέρουμε σήμερα, ξεκίνησε από τους Αρχαίους 

Έλληνες
85

. Και άλλοι λαοί, πριν από αυτούς, όπως οι Αιγύπτιοι, οι Βαβυλώνιοι, οι 

Ασσύριοι, οι Κινέζοι, κ.ά., κατέγραψαν τα γεγονότα της εποχής στην οποία έζησαν σε 

επιγραφές και ιστορικά μνημεία, αλλά δεν έδωσαν σημασία στην χρονολογία. Για τη 

χρονολόγηση μίλησε για πρώτη φορά ο Όμηρος (8
ος

 αιώνας π.Χ.) ο οποίος μιλά στα 

έπη του για «άχρονο παρελθόν των θεών και των ηρώων»
86

 και ενώ τα γεγονότα 

τοποθετούνται σε μια σειρά εντούτοις δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονολογικό 

πλαίσιο και σειρά αποτύπωσης των γεγονότων.  
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Αργότερα ο Ησίοδος με τον χωρισμό του παρελθόντος σε πέντε μεγάλες χρονικές 

περιόδους (Χρυσή, Αργυρή, Χάλκινη, Εποχή των Ηρώων και Εποχή του Σιδήρου –

που θεωρούσε ότι είναι η σύγχρονή του) προσδίδει για πρώτη φορά μια συνέχεια στο 

χρόνο και μάλιστα προσδίδει μια γραμμική κατεύθυνση σε αυτόν
87

. Στη συνέχεια, οι 

Ίωνες λογογράφοι (6
ος

 αιώνας π.Χ.) με κύριο εκπρόσωπό τους τον Εκαταίο τον 

Μιλήσιο, συνέλεξαν υλικό από τα ταξίδια τους, καθιέρωσαν τον πεζό λόγο αντί του 

ποιητικού και έκαναν μια προσπάθεια να μιλήσουν για την κτίση πόλεων, τα έθιμα 

των λαών, τις βασιλικές οικογένειες και τη γενεαλογία τους και σημαίνοντα φυσικά 

φαινόμενα. Όλα τα παραπάνω προσέδωσαν στον μύθο υπόσταση, με τους Ίωνες 

λογογράφους να ασκούν κριτική στα ευρήματά τους αλλά και να είναι σε θέση να 

ελέγχουν τις πηγές τους. 

Κορυφαίος στην καταγραφή και στην αφήγηση γεγονότων υπήρξε ο Ηρόδοτος 

(485-425 π.Χ.). Ο επονομαζόμενος «πατέρας της ιστορίας», αφηγείται στο έργο του 

Ιστορίαι τους Περσικούς πολέμους, όχι όμως μιλώντας για θεούς και για ήρωες αλλά 

για «συνηθισμένους ανθρώπους», των οποίων οι πράξεις και τα κίνητρα πίσω από 

αυτές αξίζει να μελετηθούν, διότι έτσι θα μπορέσει να κατανοηθεί καλύτερα η 

ανθρώπινη ύπαρξη. Ο  Ηρόδοτος, έκανε μια προσπάθεια ορθολογικής ερμηνείας των 

Περσικών πολέμων. Το εγχείρημα του επιτεύχθηκε α) μέσω της αυτοψίας και β) 

μέσω ελέγχου των πηγών που είχε στη διάθεσή του –κατά βάση προφορικών. 

Εξαιτίας του συγκεκριμένου ιστορικού, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην μαρτυρία –

κυρίως προφορική- και τονίζεται η αξία της. Αναφορικά με το χρόνο, ο Ηρόδοτος, 

χρονολογεί με βάση τις γενιές και τη σειρά διαδοχής των Περσών βασιλέων. 

Επιπλέον, επεκτείνεται περαιτέρω, αναφερόμενος σε σημαντικά γεγονότα κατά τη 

διάρκεια μιας ημέρας και στις εποχές του έτους. 

Ο Θουκυδίδης (460-399 π.Χ.), ο οποίος έγραψε για τους Πελοποννησιακούς 

πολέμους, εξελίσσει το έργο του Ηρόδοτου και αποτελεί το είδος του ιστορικού που 

συγγράφει μια «άμεση ιστορία»
88

. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ταξιδιών, προσωπικών 

μαρτυριών που συγκεντρώνει συλλογής εγγράφων, διασταύρωσης των πληροφοριών 

που συλλέγει στα ταξίδια του, κ.α. Στο έργο του το παρελθόν έχει αξία, όμως ως 

«προοίμιο του παρόντος», ενώ η ιστορία ακολουθεί και εδώ γραμμική πορεία. Οι 

μεταγενέστεροι του Θουκυδίδη, όπως είναι ο Ξενοφών, ο Πλούταρχος ακολουθούν 

την ίδια πορεία με τους προκατόχους τους ως προς την μελέτη των πηγών και την 
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ανάλυσή τους. Στην επόμενη περίοδο, οι Ρωμαίοι συγγραφείς, γράφουν την ιστορία 

απευθείας στα λατινικά. Ουσιαστικά αυτή τους η πρωτοβουλία αποτέλεσε και το 

μεταίχμιο ανάμεσα στις δύο περιόδους ενώ γεφύρωσε και τις μετέπειτα συγγραφικές 

εποχές ιστορικών στη Δύση. 

Σε γενικές γραμμές, σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας παρά τα αμυδρά δείγματα 

γραμμικότητας στην αποτύπωση των γεγονότων, φαίνεται πως ο χρόνος ακολουθεί 

μια κυκλική πορεία. Γίνεται δε αντιληπτός στον άνθρωπο μέσω των εποχών και της 

ίδιας της φύσης. 

 

Χριστιανισμός
89

 

Την περίοδο της αρχαιότητας διαδέχεται εκείνη του Χριστιανισμού. Εδώ ο χρόνος 

δεν έχει κυκλική πορεία, αλλά αναφορικά με την μελέτη και την τοποθέτηση των 

γεγονότων, ακολουθεί αυστηρά γραμμική πορεία, σε σημείο μάλιστα να θεωρηθεί ως 

εσχατολογική-τελεολογική  Το τελεολογικό στοιχείο την περίοδο αυτή εμφανίζεται 

υπό το πρίσμα ενός ανώτερου – θεϊκού – σχεδίου με στόχο την αιωνιότητα. Η ιστορία 

των ανθρώπων πλέον εκλαμβάνεται ως προπαρασκευή για τη μετά θάνατον ζωή και 

σωτηρία. Πλέον το νόημα που έχει αποκτήσει η ιστορία μέσα από την μελέτη του 

ανθρώπου και του κόσμου, δεν βρίσκεται στις απαρχές αλλά ακριβώς στο τέλος.  

Αναφορικά με την αντίληψη του χρόνου στον χριστιανισμό η Ρεπούση υποστηρίζει 

πως οι χριστιανοί μελετούν και προσαρμόζουν το παρελθόν σύμφωνα με τις επιταγές 

των Γραφών. Αναφέρει ακόμη πως ο Αυγουστίνος Ιππώνος, για τον οποίο έγινε 

προηγουμένως αναφορά, προσδίδει γραμμικότητα στο χρόνο και τονίζει τον 

προνοιακό του χαρακτήρα. Οι χρόνοι που αναφέρει είναι τρεις: το παρόν του 

παρελθόντος, το παρόν του παρόντος και το παρόν του μέλλοντος, όπου κάθε ένα 

αντικατοπτρίζει μια διαφορετική όψη του χρόνου στην σκέψη των χριστιανών. Ο 

πρώτος αντικατοπτρίζει την μνήμη, ο δεύτερος ότι συμβαίνει γύρω μας και ο τρίτος 

την προσμονή, όσα θα έρθουν90. Από την άλλη, ο Λιάκος, τονίζει πως σκοπός του 

χριστιανισμού είναι η ανάδειξη της θρησκείας και του σχεδίου της θείας πρόνοιας91. 

Η χρονολόγηση του παρελθόντος έγινε υπό το πρίσμα ολοκλήρωσης του 

χριστιανισμού ως θεωρία. Έτσι παρατηρείται πως Παλαιά και Καινή Διαθήκη 

συγχωνεύονται και αποτελούν ένα συνεχές όλο. Με αυτόν τον τρόπο «η 
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ανθρωπότητα αποκτά ενιαία ιστορία, με αφετηρία τη δημιουργία του κόσμου, κέντρο 

της τη γέννηση του Χριστού και τέλος της τη Δευτέρα Παρουσία».  

 

Αναγέννηση
92

 

Κατά την περίοδο της Αναγέννησης, παρατηρείται η εκκοσμίκευση της Ιστορίας, 

καθώς δίνεται έμφαση στον επίγειο κόσμο και παραγκωνίζεται ο επουράνιος. Αυτή η 

εκκοσμίκευση οδηγεί στη δημιουργία της «προοπτικής». Σύμφωνα με τον Σμυρναίο 

με την έννοια αυτή, το παρελθόν δεν αποτελεί αντανάκλαση αλλά σχετίζεται με την 

αντίληψη του κάθε ιστορικού.  Έτσι την περίοδο αυτή παρατηρείται η ανάκαμψη της 

«αρχαίας ερευνητικής φιλολογίας ως αυτούσιου επιστημονικού κλάδου χωριστού από 

την ιστορία»93. 

Διαφωτισμός94 

Αυτήν την περίοδο, οι φιλόσοφοι-ιστορικοί, όπως ο Βολταίρος, αντιπαρατίθενται 

στους αρχαιοδίφες, διότι οι τελευταίοι έδιναν βαρύτητα στη συγκέντρωση πηγών της 

αρχαιότητας, χωρίς ωστόσο να δίνουν σημασία στο έργο των διαφωτιστών δηλαδή 

«στον αγώνα μεταξύ των δυνάμεων της λογικής και των δυνάμεων της 

δεισιδαιμονίας». Η περίοδος αυτή αποτελεί τομή για την ιστορική σκέψη, λόγω της 

ορθολογικής και μαθηματικής σκέψης του κόσμου. Μέσω του βιβλίου De Re 

Diplomatica (1681) καθιερώνεται η επιστήμη της Διπλωματικής, που αποτελεί την 

έρευνα και έκδοση όλων των ιστορικών εγγράφων. 

Η Διπλωματική θεμελιώνει την ιστοριογραφία στη σύγχρονη μορφή της, καθώς 

εδώ  «η ιστορία έγινε επιστήμη μόνο από τη στιγμή που γεφυρώθηκε το χάσμα 

μεταξύ της ιστοριοδιφικής αρχαιολατρείας και της ιστορικής συγγραφής»
95

, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία πριν και μετά τη Γαλλική Επανάσταση.  

Οι Γερμανοί μελετητές, ερεύνησαν την ιστορία και τις πηγές της ορθολογικά και 

δεν παραγκώνισαν τους αρχαιοδίφες. Αντιμετώπισαν το αντικείμενο της ιστορίας ως 

ξεχωριστή οντότητα, και όχι υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας και της ρητορικής και το 

αξιοποίησαν στην εκπαίδευση των ανθρώπων. 
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Γαλλική Επανάσταση 

Της περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης και των κοινωνικών αναταραχών στη 

Γαλλία, παρατηρούνται δύο βασικά ρεύματα αντιμετώπισης της ιστορίας: α) εκείνοι 

που παύουν να διδάσκουν την ιστορία, που πλέον δεν πιστεύουν στο Παλαιό 

Καθεστώς, θεωρούν πως το παρελθόν δεν έχει καμία αξία και καταστρέφουν έγγραφα 

και πηγές που ανήκουν σε αυτό
96

 και β) εκείνοι που απέκτησαν πάθος για την άμεση 

ιστορία και την απομνημόνευση των γεγονότων. Η έξαρση αυτή οδήγησε στη 

δημιουργία νέων πεδίων έρευνας, όπως η μαρτυρία ή το αυτόγραφο, στοιχεία που 

ενισχύθηκαν κατά το δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα
97

.   

 

18ος – 19ος αιώνας 

Ο 18
ος

 και ο 19
ος

 αιώνας αποτελούν καμπή στην μελέτη της ιστορίας για την 

ανθρωπότητα. Ο 19
ος

 μάλιστα, θεωρείται και «Αιώνας της Ιστορίας»
98

, διότι εδώ για 

πρώτη φορά η ιστορία αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή επιστήμη, ως κοινωνικός  και 

επιστημονικός θεσμός. Η πορεία ξεκίνησε από τη Γερμανία λόγω: α) του Γαλλικού 

«Διαφωτισμού», β) την ανάδυση του Ρομαντισμού, γ) της έντονης ανάγκης για 

ιστορική ύπαρξη στα γερμανικά κρατίδια και δ) της αναδυόμενης αστικής τάξης που 

αποζητούσε την μόρφωση. Κορυφαία μορφή ο Leopold Von Ranke. Μαζί με αυτόν, 

οι ερευνητές κατέγραψαν τα γεγονότα του παρελθόντος – στην πλειονότητά τους 

στρατιωτικά, πολιτικά και θρησκευτικά – με αντικειμενικό τρόπο, ανέλυσαν με 

κριτικό τρόπο τις πηγές και μελέτησαν τα διαθέσιμα αρχεία, καθώς θεωρούσαν ότι 

«το αρχείο αποτελεί τη μνήμη των εθνών, όπως στην κλίμακα μιας ανθρώπινης ζωής 

τα γράμματα που κρατάμε φυλαγμένα είναι οι μάρτυρες των αναμνήσεων που έχουμε 

επιλέξει»
99

. Οι πηγές στη σχολή του von Ranke μελετώνται ορθολογικά και κριτικά, 

και δίνεται σημασία στην “ερμηνευτική”, την ορθή κατανόηση τους. Το ίδιο 

συμβαίνει ακόμα και με τη Βίβλο, καθώς για οτιδήποτε υπήρχε πλήθος 

υποσημειώσεων προς υποστήριξη της θέσης. Οι μελετητές αντιμετωπίζουν κάθε 

γεγονός ως μοναδικό, ενώ αναφορικά με τα «ανθρώπινα πράγματα» προσπαθεί να 

φτάσει στη ρίζα των γεγονότων και να μελετήσει την πορεία τους μέσα στον χρόνο, 

                                                 
96

Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά του Michelet αναφορικά με την επανάσταση: «Ο χρόνος δεν 
υπήρχε πια, ο χρόνος είχε χαθεί… υπήρχε μια αστραπή αιωνιότητας», Le Goff, J. & Nora, P. (1975), 
269-270, 280. 
97

Thuillier, G., & Tulard, J. (1993). Οι Ιστορικές Σχολές, μτφρ. Καψαμπέλη Κική, Αθήνα: Καρδαμίτσα, σ. 
24-33. 
98

 Σμυρναίος Α. (2013). ό. π., 36-46 
99

 Furet, F., (1975). Η ποσοτική ιστορία, στο Le Goff J, Nora P., ό. π., 73. 



40 
 

ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες που επικρατούσαν όταν συνέβησαν. Η 

ιστορία, τέλος, αυτή την περίοδο, διαμορφώνει την ιστορική ταυτότητα των λαών και 

την ομοιογενή «αρχαία» καταγωγή τους, με σκοπό τη σταθερότητα, τη συλλογική 

συνείδηση στο πλαίσιο του έθνους-κράτους και  τη διαμόρφωσης μιας συμπαγούς 

μνήμης. 

Στην ιστοριογραφία, την περίοδο αυτή, ο χρόνος έχει ιδιαίτερη θέση και αποκτά 

μια νέα διάσταση. Παραμένει γραμμικός ωστόσο πλέον είναι πολύγραμμος, καθώς 

αναπτύσσονται στοιχεία που ξεφεύγουν από τη σταθερή πορεία του ανθρώπου. Η 

Ρεπούση αναφέρει πως ο «πολύγραμμος και εκκοσμικευμένος χρόνος είναι ταυτόχρονα 

και παγκόσμιος, που επιτρέπει τη μετάβαση σε διαφορετικές εθνικές ιστορίες και 

ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συνοχή και την ενότητά του»
100

. Εκτός από την Ρεπούση, 

για την αντίληψη του χρόνου αυτή την περίοδο κάνουν αναφορά και άλλοι 

ερευνητές
101

. Οι ερευνητές αυτοί αναφέρουν πως ο χρόνος μοιάζει περισσότερο με 

αφήγηση
. 
αυτή η αφηγηματοποίηση της ιστορίας οδηγεί  στη διαμόρφωση του έθνους 

και της ενότητας στη συνείδηση των πολιτών, των εθνικών ταυτοτήτων μέσω της 

ιστορίας, και του συλλογικού παρελθόντος που οδηγεί σε ένα κοινό μέλλον. 

 

20
ος

 Αιώνας 

Την περίοδο αυτή, η ιστορία βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και πλέον 

εγκαταλείπει τον αφηγηματικό τόνο στην αποτύπωση των γεγονότων. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφορικά με τον ιστορικό χρόνο, τα γεγονότα (θρησκευτικά, 

πολιτικά, κ.α.) δεν ακολουθούν μια ομοιογενή και γραμμική σειρά ούτε και 

διαδέχονται το ένα το άλλο. Αντίθετα, ερμηνεύονται με την εμπλοκή πολλαπλών 

χρόνων που συχνά μπερδεύονται μεταξύ τους και ανάλογα με τη διάρκεια που αυτά 

έχουν
102

. 
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Μετανεωτερικότητα 

Ως μετανεωτερικότητα μπορεί να οριστεί το χρονικό διάστημα από το τέλος του 

20
ου

 αιώνα έως τις αρχές του 21
ου

. Την περίοδο αυτή ο χρόνος βιώνεται διαφορετικά, 

και του προσδίδεται μια παροδική αίσθηση. Πλέον δεν δίνεται τόση σημασία στην 

ομοιογένεια των γεγονότων, ενώ τίθεται υπό αμφισβήτηση ο ορθός λόγος και 

αποφεύγονται οι μακροσκελείς αφηγήσεις, οι οποίες αντικαθίστανται από 

«μικροαφηγήσεις», που αφορούν συγκεκριμένες χρονολογικές περιόδους, «τονίζοντας 

την ασυνέχεια μέσα στην ιστορία για να συμπεράνουν ότι δεν είναι δυνατή η μεγάλη 

αφήγηση»
103

.  

Με όλα τα παραπάνω συμφωνεί και ο Κόκκινος, ο οποίος αναφέρει πως ο 

ιστορικός, της μετανεωτερικής εποχής της ιστορίας, γράφει ανάλογα με τις 

«ιδεολογικές και γνωστικές ευαισθησίες της εποχής του», δεν εξηγεί το παρελθόν του 

ως κάτι αμετάβλητο το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά το προσαρμόζει και το 

διαμορφώνει «στο πλαίσιο των χωρο-χρονικών συντεταγμένων της ιστορικής του 

ανάλυσης», ενώ παράλληλα γράφει ανάλογα με τις κοινωνικές δομές που τον 

περιβάλλουν και με τις ανάγκες τις εκάστοτε κοινωνίας
104

. 
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1.3.Αντίληψη της έννοιας του χρόνου στο παιδί 

 

1.3.1.Προσέγγιση από την σκοπιά της ψυχολογίας 

Ο κόσμος γύρω μας συνθέτει ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, τα οποία ο 

άνθρωπος είναι σε θέση να βάλει σε τάξη, να οργανώσει και να ταξινομήσει 

χρησιμοποιώντας την ορθή του σκέψη. Η έννοια του χρόνου στο παιδί, σύμφωνα με 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί, επέρχεται σταδιακά. Πολλοί μελετητές, έχουν 

αναπτύξει τη θεωρία τους για το πώς το παιδί αντιλαμβάνεται και κατ’ επέκταση 

κατανοεί το χρόνο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός ψυχολόγος  R.S. Siegler, υποστηρίζει πως ο 

χώρος και ο χρόνος είναι δύο βασικές έννοιες,  οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν σε 

όλα τα παιδιά, ανεξαιρέτως πολιτισμικού πεδίου. Επίσης τονίζει πως η έννοια του 

χρόνου διαχωρίζεται σε εμπειρικό και λογικό. Ο εμπειρικός χρόνος αναφέρεται στην 

υποκειμενική εμπειρία του ανθρώπου σε σχέση με τη σειρά και τη διάρκεια των 

γεγονότων,  στοιχείο που παρατηρείται ακόμη και στην βρεφική ηλικία. Από την 

άλλη, ο λογικός χρόνος περιλαμβάνει ιδιότητες, οι οποίες σχετίζονται με λογικούς 

συλλογισμούς
105

.  

Ο Ελβετός ψυχολόγος Jean Piaget, διαμόρφωσε τη θεωρία του περί αναπτυξιακής 

αλλαγής του παιδιού μέσα από στάδια
106

. Τα στάδια αυτά αφορούν διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες και κάθε στάδιο παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά για όλους 

τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Μέσω των σταδίων του, εξηγεί και την έννοια του 

χρόνου, όπως αυτή διαμορφώνεται στο παιδί σε κάθε ένα στάδιο ανάπτυξης. Για τον 

Piaget, τόσο η έννοια του χρόνου όσο και η έννοια του χώρου είναι στενά 

συνδεδεμένες
.
 «ο χώρος είναι μια εγγραφή της στιγμής του χρόνου και ο χρόνος είναι ο 

χώρος σε κίνηση»
107

. Μετά από έρευνες, ο ίδιος κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η 

έννοια του χρόνου σχετίζεται άμεσα με αυτές της κίνησης, της ταχύτητας αλλά και 

του χώρου και δεν πρέπει να διδάσκεται μέσω του μαθήματος της ιστορίας στο 

σχολείο. Αυτό συμβαίνει επειδή η έννοια αναπτύσσεται στα παιδιά με αργούς 

ρυθμούς και επομένως δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν πως ο χρόνος μετριέται σε 

                                                 
105

 Siegler, R.S. (2002).  Πως σκέφτονται τα παιδιά, Αθήνα, Gutenberg, 377. 
106

 Cole, M., & Cole, S. R. (2011). Η ανάπτυξη των παιδιών: Η αρχή της ζωής: Εγκυμοσύνη, τοκετός, 
βρεφική ηλικία. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία, 
μτφρ. Μ. Σόλμαν, Τυπωθητώ, Δάρδανος, 295-298.   
107

 Μπονίδης, Κ. (1995). Η κατανόηση εννοιών και φράσεων χρόνου από παιδιά ηλικίας 8-11 ετών, 
στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση 22, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη,  177-178.  



43 
 

διαστήματα, που είναι ίσα μεταξύ τους, και πως συμπεριλαμβάνει τη διαδικασία της 

διαδοχής των γεγονότων
108

. Σύμφωνα με τα στάδια του Piaget, οι μαθητές 

δυσκολεύονται στην κατανόηση του χρόνου στο πλαίσιο της ιστορίας διότι δεν έχουν 

αναπτύξει ακόμη την «λογική επαγωγική σκέψη» και επομένως η αφηρημένη έννοια 

του χρόνου είναι δυσνόητη
109

.   

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπονίδης μιλά εκτενέστερα για την ανάπτυξη της έννοιας 

του χρόνου στο παιδί, σύμφωνα με το μοντέλο της αναπτυξιακής αλλαγής του Piaget:  

Στάδιο αισθητηριο-κινητικής νόησης (γέννηση-2 ετών): Στην ηλικία αυτή τόσο η 

έννοια του χρόνου όσο και η έννοια του χώρου τελούν υπό σύγχυση στο μυαλό των 

βρεφών. Τα βρέφη διατηρούν την χρονική ακολουθία σε ορισμένα γεγονότα που 

σχετίζονται με το συντονισμό τον κινήσεων (θηλασμός), ενώ μεταγενέστερα 

παρατηρείτε ο έντονος πειραματισμός των παιδιών στην εκτέλεση ενεργειών για την 

επίτευξη ενός αποτελέσματος (περπάτημα). 

Στάδιο προ-λογικής νόησης (2-6 ετών): Εδώ ο χρόνος αποκτά ποιο παραστατικό 

χαρακτήρα και συνδέεται με τον χώρο και την ταχύτητα, π.χ. το παιδί αντιλαμβάνεται 

ότι ένα αυτοκίνητο που είναι γρήγορο μπορεί να διανύσει μια απόσταση σε λιγότερο 

χρόνο. 

Στάδιο ενεργητικής νόησης (6-12 ετών): Εδώ ο χρόνος είναι ανεξάρτητος από τον 

χώρο, διότι το παιδί έχει διαχωρίσει νοητικά της έννοιες αυτές μαζί με αυτή της 

ταχύτητας
110

.   

Επομένως, ερευνητές της σχόλης του Piaget κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο 

χρόνος και γενικά η ιστορική κατανόηση των μαθητών εξαρτάται από ψυχολογικούς 

και βιολογικούς παράγοντες και όχι από το μαθησιακό περιβάλλον. 

Σημαντική είναι και η συμβολή του L. Vygotsky στη διαμόρφωση της έννοιας του 

χρόνου στο παιδί. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως οι έννοιες που αναπτύσσονται 

στους μαθητές, πρέπει να μελετηθούν και σε κοινωνικό και σε πολιτισμικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του, η ανάπτυξη των εννοιών στους μαθητές διαμορφώνονται 

και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον τους (σχολικό, οικογενειακό, 

κοινωνικό, κ.ά.). Σημαντικός είναι, κατά τον ερευνητή, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, 

του γονέα ή ακόμη και των συνομηλίκων του μαθητή παιδιών, καθώς λαμβάνει από 
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αυτούς ερεθίσματα, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των 

εννοιών  και την πνευματική εξέλιξη του. 

 

1.3.2.Η κατανόηση του χρόνου από τα παιδιά.  

Ο χρόνος ως έννοια έχει απασχολήσει και την ιστορική εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, ο Ivo Mattozzi (2005) υποστηρίζει πως ο χρόνος πρέπει «να γίνεται 

αντιληπτός ως ένα νοητικό εργαλείο λειτουργικό για την οργάνωση των φαινομένων, 

την ταξινόμησή τους, τον προσδιορισμό των μεταξύ τους σχέσεων» ενώ συνεχίζει 

λέγοντας πως «χρειάζεται να σκεφτούμε τον χρόνο όχι ως μια υπαρκτή, αν και 

αφηρημένη, οντότητα, αλλά ως μία προοδευτική νοητική κατασκευή, καρπό των 

γνώσεων που αποκτούν οι άνθρωποι με βάση την εμπειρία και την παρατήρηση των 

μεταβολών, και χάρη στα ίχνη που διατηρούν από αυτές στην μνήμη τους»
111

. Η 

Κουνέλη και ο Γαλανός, από την άλλη, ορίζουν τον χρόνο ως μια νοητική σύλληψη, 

η οποία είναι σε θέση να μελετήσει τις δραστηριότητες των ανθρώπων
112.

  

Σημαντικό στοιχείο της ιστορικής κατανόησης των μαθητών, σύμφωνα με την 

Κουκουβέλα, αποτελεί και η κατανόηση του ιστορικού χρόνου
113

. Αναφορικά με το 

ζήτημα, o Moniot υποστηρίζει πως εάν αντικείμενο της ιστορίας είναι το ανθρώπινο 

παρελθόν, τότε η παρουσία του χρόνου είναι δεδομένη, διότι τόσο η ανθρώπινη 

εμπειρία όσο και το ανθρώπινο παρελθόν είναι βαθιά ριζωμένα στο χρόνο
114

.  Για το 

ίδιο ζήτημα οι Thornton & Vukelich αναφέρουν πώς ένα άτομο είναι ικανό να 

περιγράψει ένα γεγονός του παρελθόντος αξιοποιώντας ένα είδος χρονικής 

γλώσσας
115

. 

Η κατανόηση του ιστορικού χρόνου συμβάλλει και στην ιστορική κατανόηση από 

την πλευρά των μαθητών.  Όπως αναφέρουν οι de Groot-Reuvekamp et al, μέσω του 

χρόνου οι μαθητές είναι σε θέση να αναπτύξουν την ιστορική τους συνείδηση και να 

ερμηνεύσουν το παρελθόν του πολιτισμού τους, να κατανοήσουν το παρόν τους και 
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να αποκτήσουν προοπτική για το μέλλον τους
116

. Ο Σμυρναίος αναφέρει πως κρίνεται 

απαραίτητη η σταδιακή εξοικείωση των μαθητών τόσο με τον χρόνο όσο και με την 

χρονολόγηση, διότι αυτά τα στοιχεία αποτελούν σημαίνοντα χαρακτηριστικά της 

ιστορικής εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορική 

κατανόηση των μαθητών
117

. 

Στο ευρύτερο πλαίσιο κατανόησης του ιστορικού χρόνου εντάσσεται η κατανόηση 

του ημερολογιακού χρόνου αλλά και του βιωματικού χρόνου από την πλευρά των 

μαθητών. Όταν γίνεται αναφορά στον ημερολογιακό χρόνο, εννοείται η χρονολόγηση 

των γεγονότων μιας περιόδου, ανάλογα με το ημερολογιακό έτος. Επομένως, εδώ 

αποκαλύπτεται η αξία της χρονολόγησης, διότι αποτελεί τη βάση αναπαραστάσεις 

του παρελθόντος και συσχέτισης του με το παρόν. Σε έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί πως οι δεξιότητες χειρισμού του 

ημερολογιακού χρόνου κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να κατανοηθεί εξ 

ολοκλήρου ο ιστορικός χρόνος
118

. Ωστόσο, οι Barton & Levstik, δεν κρίνουν σκόπιμη 

και αναγκαία την απόκτηση ανάλογων δεξιοτήτων
119

. 

 

1.3.3.Γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον χρόνο;  

Τα παιδιά, παρά της εξέλιξη της εκπαίδευσης και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν 

από το περιβάλλον τους, είτε αυτό είναι οικογενειακό είτε σχολικό, συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατανόηση του χρόνου, και ιδιαίτερα του 

ιστορικού χρόνου. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το ζήτημα, μια ιδιαίτερα δύσκολη 

έννοια, που δεν μπορεί να κατανοηθεί από παιδιά δημοτικού. Το ερώτημα όμως είναι, 

γιατί οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον ιστορικό χρόνο; 

Σύμφωνα με την Κουκουβέλα
120

, ο χρόνος είναι μία έννοια αφηρημένη που δεν 

μπορούμε  να δούμε, να παρατηρήσουμε ή να αγγίξουμε. Κάθε άτομο αντιλαμβάνεται 

διαφορετικά το χρόνο ενώ αυτή η αντίληψη διαφοροποιείται και από το ένα 

πολιτισμικό πλαίσιο στο άλλο. Ένας ακόμη λόγος είναι και το γεγονός πως  τα 
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σχολικά βιβλία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γράφονται εξ’ 

ολοκλήρου από ενήλικες, οι οποίοι χρησιμοποιούν στον γραπτό τους λόγο έννοιες και 

όρους του ιστορικού χρόνου οι οποίες είναι δυσνόητες και δυσκολεύουν τους 

μαθητές. Ακόμη, παρατηρείται διαφοροποίηση και ως προς τον αντικειμενικό χρόνο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο αντικειμενικός χρόνος είναι εύκολα μετρήσιμος, σε αντίθεση 

με τον ιστορικό, ο οποίος αξιοποιείται σε ευρύτερες χρονολογικά περιόδους, στις 

οποίες είναι ασαφής η έναρξη και η λήξη των γεγονότων. Ως επιπρόσθετη δυσκολία, 

μπορεί να προστεθεί και η πολλαπλή αναπαράσταση μιας περιόδου, είτε με αριθμούς 

είτε χρησιμοποιώντας κάποιο χαρακτηριστικό της περιόδου είτε κάνοντας αναφορά 

στον εν λόγω αιώνα,  π.χ. «στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα». Τέλος μία ακόμα 

δυσκολία είναι και οι αποκαλούμενες “κενές” φράσεις στο μάθημα της ιστορίας όπως 

παραδείγματος χάρη η φράση “χρόνια πριν”, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 

ακρίβεια και δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές.  

 

1.3.4.Η αντίληψη του ιστορικού χρόνου και της χρονολόγησης από τα 

παιδιά: επισκόπηση της έρευνας 

Αναφορικά με την κατανόηση του ιστορικού χρόνου έχουν πραγματοποιηθεί 

έρευνες ήδη από το 1922. Παρακάτω θα πραγματοποιηθεί μια ανασκόπηση των 

ερευνών που συγκεντρώθηκαν με χρονολογική σειρά, από την παλιότερη στην πιο 

πρόσφατη. Συνολικά μελετήθηκαν 22 έρευνες αναφορικά με την χρονολόγηση, τον 

ιστορικό χρόνο, και τη χρήση διαφορετικών μεθόδων στη διδασκαλία τους, όπως π.χ. 

οι χρονογραμμές.  

Οι Oakden & Sturt (1922), έκαναν έρευνα σε μαθητές 4 έως 14 ετών και 

μελέτησαν την αντίληψη και την κατανόηση του χρόνου. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποίησαν 8 τεστ στα οποία ερευνήθηκε η ανάπτυξη του χρόνου στους μαθητές 

Τα τεστ αυτά ήταν τα εξής: α) ερωτήσεων, β) λίστες ιστορικών προσώπων με 

ημερομηνίες, γ) τακτοποίηση ατόμων με τη σειρά ανάλογα με την εποχή στην οποία 

έζησαν, δ) τεστ  παράδοξων του χρόνου, ε) δύο τεστ εμπλοκής εποχών (συγκεκριμένα 

οι ερευνητές ενέπλεξαν σε αυτά τα δύο τεστ τη ρωμαϊκή εποχή και την αγγλική εποχή 

του Καρόλου I), στ) τεστ αναγνώρισης εποχών μέσω εικόνων, ζ) χρονολογική σειρά 

ιστορικών προσώπων, η) τεστ για τη δημιουργία ραντεβού και θ) η χρονολογική 

μνήμη. Από όλα τα παραπάνω τεστ μόνο το πρώτο δόθηκε σε μαθητές 4-10 ετών  ενώ 

όλα τα υπόλοιπα σε μαθητές 8 και άνω, εξαντλώντας την ηλικιακή γκάμα των 
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ερευνητών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα ήταν πως ναι μεν η 

ανάπτυξη είναι αργή αλλά ξεκινά ήδη από την ηλικία των 4  και φτάνει σύμφωνα με 

τους ερευνητές, στο υψηλότερο επίπεδο, στην ηλικία των 14 ετών. Οι μαθητές το 

πρώτο πράγμα που μαθαίνουν αναφορικά με τον χρόνο είναι οι έννοιες εκείνες που 

χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά π.χ. γενέθλια, μέρες της εβδομάδας, εβδομάδες 

κ.α., ενώ παρατηρήθηκε πως η κατανόηση της χρονολογίας και η τακτοποίηση των 

εποχών στη σωστή χρονολογική σειρά είναι δύσκολη. Αυτό συμβαίνει διότι οι 

μαθητές δεν βάζουν στη σωστή σειρά τις ημερομηνίες ενώ η συσχέτιση με τα 

πρόσωπα είναι μικρής σημασίας (οι μαθητές προτιμούν να αναφέρουν το πρόσωπο 

παρά την ημερομηνία στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε). Ενδιαφέρον προκαλεί 

πως για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στον όρο “παρελθόν” στην ηλικία των 11, διότι 

σε αυτή την ηλικία σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές, είναι ευκολότερη η 

αναγνώριση μιας εποχής και κατ’ επέκταση του παρελθόντος από μία εικόνα.  

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε για την έρευνα πως μέχρι την ηλικία των 

έντεκα όροι του χρόνου, όπως οι περίοδοι και οι ημερομηνίες, είναι μικρής σημασίας 

για τους μαθητές, εκτός και αν συνδεθούν με δραστηριότητες και εμπειρίες της 

καθημερινότητας, ενώ χρήσιμη είναι και η συμβολή του παιχνιδιού στην διδασκαλία, 

καθώς επίσης και εναλλακτικών μεθόδων, όπως πίνακες, εικόνες κ. ά.  Η παραπάνω 

έρευνα είναι από τις πρώτες που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με τον ιστορικό 

χρόνο και από το 1922 έχουν πραγματοποιηθεί  ακόμα περισσότερες οι οποίες 

αναιρούν σε ένα βαθμό τα παραπάνω συμπεράσματα στα οποία  κατέληξαν οι 

ερευνητές. 

Το 1982 ο Friedman,  πραγματοποιώντας έρευνα σε παιδιά Δημοτικού στις Η.Π.Α.  

αναφέρει ότι, στην ηλικία των 6 ετών (grade 1), οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με 

φράσεις που αφορούν τη καθημερινότητα του χρόνου, και χρησιμοποιούν ονόματα 

καθημερινών στοιχείων που τον αποτυπώνουν. Με άλλα λόγια οι μαθητές, σύμφωνα 

πάντα με τον ερευνητή, αναπαράγουν κυκλικά μοτίβα, όπως οι εποχές και οι μέρες 

της εβδομάδας, στην αντίληψη του χρόνου για να καταλάβουν το ζήτημα της τάξης 

και της επανάληψης των φαινομένων. Αυτή τους την ενέργεια οι μαθητές την 

ξεκινούν στην ηλικία των 6 με 8 (grades 1-3) ετών. Η κατανόηση του χρόνου με την 

έννοια του παγκόσμιου και όχι του προσωπικού χρόνου, εμφανίζεται για πρώτη φορά 

και αναπτύσσεται στην ηλικία των 11 (grade 5), ενώ σχετίζεται με την ενήλικη ζωή 

των ατόμων. Ο Friedman κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στα παιδιά κάτω των 10 

ετών η κατανόηση του χρόνου επέρχεται πρώτα μέσω του λεξιλογίου και αργότερα 
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μέσω των εικόνων η των παρουσιάσεων, π.χ. με διαγράμματα. Ο ίδιος ερευνητής 

προτείνει για την ανάπτυξη του χρόνου στα παιδιά τη χρήση της εικόνας, τις 

προφορικές λίστες ενός χρονοδιαγράμματος, όπως πχ. οι μέρες της εβδομάδας και 

την ταξινόμηση των γεγονότων σε χρονολογική σειρά.  

Το 1988, οι Thornton & Vukelich πραγματοποίησαν έρευνα στην οποία μελέτησαν 

τις αντιλήψεις των παιδιών γύρω από τον χρόνο, όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα 

από την βιβλιογραφία στην εκπαίδευση, την ψυχολογία και την ιστορία από το 1920. 

Οι ερευνητές κατέληξαν πως ανάμεσα στις ηλικίες των 8 και 11 (grade 3 /grade 5) 

ετών αναπτύσσεται βαθμιαία η κατανόηση του χρόνου στα παιδιά, με την σωστή 

προσέγγιση από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ενώ στην ηλικία των 8 με 9 ετών, οι 

μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν όρους, όπως «παρελθόν», «παρόν» και 

«μέλλον», και να το συνδέσουν με πρόσωπα και γεγονότα. Τέλος από την ηλικία των 

9 έως 11 (grades 4-5) ετών τα παιδιά ξεκινούν να βάζουν ταμπέλες χρόνου σε κάθε 

εποχή ή περίοδο, π.χ. ρωμαϊκή περίοδος, με αυξημένη αυτοπεποίθηση, γεγονός που 

έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες, μιας και σε αυτήν την ηλικία οι μαθητές 

έχουν καλύτερη και πιο ουσιαστική γνώση της χρονολόγησης και του χρόνου. Από 

όλα τα παραπάνω προκύπτει πως οι μαθητές βαθμιαία και όσο ωριμάζουν, είναι σε 

θέση να χρησιμοποιήσουν με πιο συστηματικό τρόπο τον χρόνο και να τον 

τοποθετήσουν στο πλαίσιο της ιστορίας. Από τη βιβλιογραφική έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι συγκεκριμένοι ερευνητές, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο 

ιστορικός χρόνος και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται πρέπει να διδάσκεται σε 

σχέση με την ιστορία και όχι ανεξάρτητα από αυτή. Δεν αμφισβητούν τη θεωρία 

προηγούμενων ερευνών, στις οποίες υποστηρίζεται πως οι μαθητές δεν είναι σε θέση 

να κατανοήσουν τον ιστορικό χρόνο πριν από την ηλικία των 14 στη βιβλιογραφική 

έρευνα που πραγματοποίησαν. Τέλος κάνουν μία μικρή αναφορά στη χρήση τον 

χρονογραμμών στο πλαίσιο της διδασκαλίας και προτείνουν την περαιτέρω χρήση 

τους, διότι τα εμπειρικά αποτελέσματα ερευνών που τις χρησιμοποίησαν είναι μικρά 

και λίγα και δεν μπορούν να καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα. 

Η Harnett (1993), σε έρευνα της, μελετά τη δομή του προγράμματος σπουδών της 

Αγγλίας αναφορικά με την ιστορία, καθώς επίσης και την δομή του μαθήματος στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη συγκεκριμένη έρευνα, μελετήθηκαν οι αντιλήψεις 

των μαθητών, ως προς την κατανόηση του χρόνου. Για την διεξαγωγή της έρευνας 

αξιοποιήθηκαν εικόνες, ενώ οι μαθητές έδωσαν ατομική συνέντευξη στην ερευνήτρια 

αποτυπώνοντας τις εντυπώσεις τους. Το δείγμα αποτελείται από τέσσερα γκρουπ των 
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6 ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, 5 (key-stage 1, year 1), 7, 9 και 11 ετών 

(key-stage 2, years 3, 5, 6), τα οποία δόθηκαν 5 σετ από καρτ ποστάλ. Οι εικόνες που 

δόθηκαν στους μαθητές αντικατόπτριζαν διαφορετικές χρονολογικές περιόδους και 

εμπεριείχαν πορτρέτα, καλλιτέχνες, οικοδομήματα, αρχαιολογικά ευρήματα και, 

τέλος, κάποιες εικόνες της σύγχρονης εποχής. Όλες οι  εικόνες ήταν έγχρωμες, ενώ 

υπήρχαν και δύο ασπρόμαυρες εικόνες. Σε κάθε παιδί ξεχωριστά γίνονταν ερωτήσεις 

γύρω από το πακέτο των καρτ ποστάλ στις οποίες καλούνταν να απαντήσουν. Τα 

δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν γύρω από τέσσερις άξονες: α) την 

παρατηρητικότητα των παιδιών, β) την ικανότητα των παιδιών να διαχειρίζονται τα 

ευρήματα γ) την ικανότητα των παιδιών να συσχετίζουν και να τοποθετούν τις 

εικόνες στη σωστή χρονολογική σειρά και δ) το προσωπικό γνωστικό επίπεδο 

ιστορικής κατανόησης. Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν ανάλογα με τους άξονες, 

έδειξαν ότι αναφορικά με την παρατηρητικότητα οι μαθητές όσο μεγαλώνουν τείνουν 

να είναι πιο παρατηρητικοί αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες στη διαχείριση των 

στοιχείων που έχουν μπροστά τους και είναι σε θέση να τοποθετήσουν χωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες τις εικόνες που έχουν μπροστά τους στη σωστή χρονολογική 

σειρά. Αναφορικά με την ιστορική γνώση των μαθητών παρατηρήθηκαν διαφορετικά 

επίπεδα γνώσεων τα οποία σχετίζονται με την ηλικιακή ομάδα των γκρουπ. 

Συμπερασματικά,  η ερευνήτρια κατέληξε πώς κρίνεται σημαντική η βοήθεια του 

δασκάλου στην κατανόηση της ιστορίας, καθώς χωρίς τη βοήθειά του τα επίπεδα 

βελτίωσης θα ήταν πολύ χαμηλότερα και απαραίτητη σε κάθε έναν από τους 

παραπάνω άξονες της έρευνας. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη και η αναδιαμόρφωση 

του προγράμματος σπουδών της χώρας και της ένταξης νέων και εναλλακτικών 

μεθόδων διδασκαλίας για ποιο ευχάριστη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας. 

Την ίδια χρονιά η Lynn (1993), πραγματοποίησε έρευνα σε μαθητές Δημοτικού, 

ηλικίας 6-7 ετών (key-stage 1, year 2), από οκτώ διαφορετικά σχολεία και 9-11 (key-

stage 2, years 5-6) ετών από εννιά διαφορετικά σχολεία. Σκοπός της ήταν να 

ερευνήσει και να ανακαλύψει εάν οι εικόνες που αποτυπώνουν το παρελθόν, με το 

οποίο οι μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι, δημιουργούν στερεότυπες 

αντιδράσεις στου μαθητές αναφορικά με το χρόνο και το παρελθόν στο οποίο 

εντάσσονται. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 24 ομάδες των 3-5 μαθητών στην ηλικία των 

6-7 ετών και σε 27 ομάδες στην ηλικία των 9-11 ετών, οι οποίες μοιράστηκαν πακέτα 

φωτογραφιών από σύγχρονες εικόνες, εικόνες καρτ ποστάλ, σύγχρονου πινάκες 

ζωγραφικής, μουσειακά εκθέματα και αγάλματα που κάλυπταν τον βασικό κορμό της 
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ιστορίας. Οι μαθητές κλήθηκαν να εξετάσουν τις εικόνες και να τις τοποθετήσουν σε 

σωστή χρονολογική σειρά, από την πιο παλιά στην πιο καινούρια, με βάση το 

περιεχόμενο της εικόνας και όχι την ημερομηνία που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Από 

τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε πως για τα παιδιά των 6-7 ετών, το παρελθόν είναι 

ένα θολό τοπίο, σχεδόν «μαύρο», ενώ διαφαίνεται πώς τα παιδιά έχουν κάποιες 

στερεότυπες θεωρήσεις για τον χρόνο π.χ. όσο πιο ασπρόμαυρη είναι μια φωτογραφία 

τόσο και πιο παλιά θεωρείται, γιατί οι φωτεινές φωτογραφίες είναι σύγχρονες και 

ανήκουν στο παρόν, ενώ εάν η εικόνα περιέχει κάτι που έχουν και τα παιδιά στο 

παρόν, τότε ανήκει, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, χρονολογικά στο παρόν (επιρροές 

από την τηλεόραση). Σε κάποια σημεία της έρευνας, όπως π.χ. όταν κλήθηκαν να 

ξεχωρίσουν το παρελθόν και το παρόν μέσα από καρτποστάλ, φάνηκε να 

δυσκολεύτηκαν οι μαθητές που είναι αδύναμοι ή μέτριοι, ενώ οι καλύτεροι μαθητές 

ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τις διαφορές σε κάποιες από τις φωτογραφίες και να 

αιτιολογήσουν και τις απαντήσεις τους. Στην ηλικία των 9-11 ετών, αντίθετα, 

παρατηρείται πως ακόμα υπάρχουν στερεότυπα αναφορικά με τον χρόνο, αλλά σε 

αυτήν ηλικία μειώνονται σημαντικά, μιας και τώρα είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τι 

είναι σύγχρονο και τι ανήκει χρονολογικά στο παρελθόν, ανεξάρτητα από το χρώμα. 

Και εδώ παρατηρούνται διαφορές σε αδύναμους και καλούς μαθητές, καθώς οι 

δεύτεροι ανατρέχουν σε προϋπάρχουσες γνώσεις που έχουν αναπτύξει αναφορικά με 

το ζήτημα του χρόνου και έτσι είναι σε θέση να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους, 

κάτι που είναι δύσκολο για τους αδύναμους μαθητές. Τέλος, παρατηρήθηκε πως οι 

μαθητές αυτής της ηλικίας αντιμετώπιζαν καλύτερα την έρευνα για τον χρόνο και 

αντιλαμβάνονταν  περισσότερο το ζήτημα σε σύγκριση με τα παιδιά 6-7 ετών, που 

συχνά αποσπόταν η προσοχή τους από την ίδια την εικόνα και όχι από το ζήτημα που 

έπρεπε να ερευνηθεί. 

Λίγο αργότερα, το 1996, οι Keith Barton και Linda Levstik, πραγματοποίησαν 

έρευνα σε μαθητές Νηπιαγωγείου μέχρι έκτης Δημοτικού (grade 6), με την μορφή 

συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, σε συνεντεύξεις που έδωσαν 58 μαθητές, οι ερευνητές 

μελέτησαν την κατανόηση του ιστορικού χρόνου και την αντίληψη των παιδιών για 

αυτόν μέσω εικόνων, τις οποίες οι μαθητές έπρεπε να βάλουν στη σωστή σειρά. Οι 

εικόνες ήταν από διαφορετικές χρονολογικές περιόδους της Αμερικανικής Ιστορίας, 

και με στοιχεία αναφορικά της περιόδου, π.χ. αρχιτεκτονική. Οι εικόνες δίνονταν 

στους μαθητές μία-μία και έπρεπε να τις τοποθετήσουν από αυτή που είναι πιο 

«παλιά» σε αυτήν που είναι πιο κοντά στο «σήμερα». Μέσω συζήτησης, έπρεπε η 
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επιλογή των μαθητών να αιτιολογηθεί. Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε πως, 

ακόμη και οι μαθητές των μικρών ηλικιακών ομάδων, ήταν σε θέση να διαχωρίσουν 

τις εικόνες που είχαν μπροστά τους και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους, 

βρίσκοντας διαφορές που αφορούσαν τον χρόνο. Το ποσοστό ακρίβειας στις 

απαντήσεις και αιτιολογήσεις των μαθητών βαθμιαία αυξανόταν ανάλογα με την 

ηλικία τους. Διαπιστώθηκε ωστόσο πως μέχρι την τρίτη τάξη (grade 3) οι μαθητές 

δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ημερομηνίες των γεγονότων, παρόλο που έχουν 

κατανοήσει την έννοια του χρόνου στο πλαίσιο των μαθηματικών. Φαίνεται από τα 

ερευνητικά δεδομένα ότι κατακτούν την γνώση της ημερομηνίας στην πέμπτη τάξη 

(grade 5), καθώς συνδέουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους με τις νέες έννοιες και 

την ημερομηνία των γεγονότων. Τέλος, διαπιστώθηκε πως σε όλες, ανεξαιρέτως, τις 

ηλικίες, οι μαθητές ήταν σε θέση να τοποθετήσουν στην σωστή χρονολογική σειρά 

τις εικόνες και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Αυτό αποδεικνύει πως οι 

μαθητές σε μεγάλο ποσοστό μπορούσαν να διατηρήσουν μια συνοχή των γεγονότων 

και διαδοχής ανάμεσά τους, ενώ τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα 

έδειξαν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των γνώσεων γύρω από την 

Ιστορία, χωρίς τη χρήση ημερομηνιών, διότι, σε αυτήν την περίπτωση, θα 

παρατηρηθούν προβλήματα κατανόησης στις μικρές ηλικιακές ομάδες. 

Δύο χρόνια αργότερα, ο Barton (1998), έκανε έρευνα σε μαθητές 6 έως 12 ετών 

(key-stages 1-3, years 2-7) στη Βόρεια Ιρλανδία. Συγκεκριμένα, σε δείγμα 121 

μαθητών από 4 σχολεία και συνολικά 60 συνεντεύξεων, μελέτησε την αντίληψη του 

ιστορικού χρόνου στους μαθητές μέσω εικόνων διαφορετικών χρονολογικών 

περιόδων. Οι εικόνες, όπως και στην προηγούμενη έρευνα έπρεπε να μπουν σε σειρά, 

να υπολογιστεί ο χρόνος τον οποίο απεικονίζει κάθε εικόνα και να αιτιολογηθεί η 

απάντηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι και οι πιο μικροί ηλικιακά 

μαθητές ήταν σε θέση να βάλουν σε σωστή χρονολογική σειρά ένα σετ εικόνων, ενώ 

διαπιστώθηκε πως όσο μεγαλώνουν είναι σε θέση να διαχωρίσουν ακόμη καλύτερα 

παρελθόν και παρόν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ερέθισμα στην συσχέτιση και σωστή 

τοποθέτηση των εικόνων ήταν η εμπλοκή προϋπάρχουσας γνώσης και προσωπικής 

εμπειρίας (π.χ. οικογενειακό περιβάλλον), που έχουν αποκτήσει οι μαθητές. 

Σημαντική ήταν η βοήθεια που παρείχαν, έστω και έμμεσα, οι εικόνες, στις οποίες 

υπήρχαν στοιχεία για την κάθε περίοδο και βοήθησαν σημαντικά στην σωστή 

χρονολόγηση και αιτιολόγηση από την πλευρά των μαθητών. Ακόμη παρατηρήθηκε 

πως οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τον χρόνο όπως διδάσκεται στα μαθηματικά – 
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με την έννοια της μέτρησης. Έτσι ταξινομούσαν τις εικόνες ανάλογα με την 

χρονολογία και την ημερομηνία, μια δεξιότητα που αποκτούν καλύτερα και σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε μεγαλύτερες ηλικίες και με την εμπλοκή των προσωπικών 

εμπειριών. Από την έρευνα, ο Barton κατέληξε στο συμπέρασμα πως η κατανόηση 

του ιστορικού χρόνου είναι πολύπλοκη και  επέρχεται με τη χρήση στρατηγικών για 

το παρελθόν, οι οποίες διδάσκονται.  

Στο τέλος, πραγματοποιεί μια σύγκριση μεταξύ των δύο ερευνών (1996 και 1998) 

και ανάμεσα στους μαθητές με βασική διαφορά το επίπεδο ιστορικής κατανόησης 

των μαθητών και στη συσχέτιση των εικόνων μεταξύ τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

οι μαθητές ήταν σε θέση να συσχετίσουν τις εικόνες στην πέμπτη τάξη (grade 5) και 

έδιναν γενικές αιτιολογήσεις, ενώ κάτω από την τρίτη τάξη (grade 3) συνέκριναν 

παρελθόν και παρόν και όχι τις εικόνες μεταξύ τους από την πιο παλιά στην πιο νέα. 

Στην ίδια τάξη, στη Βόρεια Ιρλανδία οι μαθητές επεσήμαναν τις διαφορές των 

γεγονότων και εξηγούσαν με σαφή τρόπο την επιλογή τους, χρησιμοποιώντας ένα 

συγκεκριμένο κομμάτια της ιστορίας (π.χ. γνώριζαν και κατανοούσαν από την ηλικία 

αυτή την ιστορία των Βίκινγκς και ήταν σε θέση να συζητήσουν και για αυτή). Αυτό 

οφείλεται στο διαφορετικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στο πότε ξεκινούν οι 

μαθητές της κάθε χώρας να μελετούν την Ιστορία. Οι διαφοροποιήσεις των δύο 

συστημάτων καταδεικνύουν το πολιτισμικό προφίλ των κοινωνιών και τις επιρροές 

που δέχονται από αυτές οι μαθητές για την ανάπτυξη του ιστορικού χρόνου. Πάντως, 

και οι δύο έρευνες, άνοιξαν ένα νέο μονοπάτι στην περαιτέρω μελέτη του ζητήματος 

της ιστορικής κατανόησης, του χρόνου και της αντίληψης του από την πλευρά των 

μαθητών.  

Την ίδια χρονιά, ο William Stow (1998), πραγματοποίησε έρευνα σε μαθητές που 

είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους στο Δημοτικό σχολείο και κατ’ 

επέκταση είχαν ολοκληρώσει όλο τον κύκλο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

της Αγγλίας αναφορικά με την Ιστορία και, ειδικότερα,  το πεδίο εκείνο που αφορά 

την κατανόηση του χρόνου. Διαπίστωσε ότι οι μαθητές των 6 ετών ήταν ικανοί να 

χρησιμοποιήσουν «ταμπέλες» για τις περιόδους ενώ η πλειονότητα των οκτάχρονων 

και εννιάχρονων παιδιών ήταν σε θέση να τις χρησιμοποιήσει με μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και κατανόηση ως προς το τι είναι οι «ταμπέλες». Επίσης, αναφορικά 

με την χρονολόγηση, διαπίστωσε ερευνητικά πως τα εννιάχρονα παιδιά μπορούσαν 

να τοποθετήσουν τις περιόδους στη σωστή σειρά, ενώ τα παιδιά 11 ετών ήταν σε 

θέση να ανακαλέσουν ημερομηνίες και να τις χρησιμοποιήσουν σωστά. Ερευνώντας 
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την αντίληψη των παιδιών για τον χρόνο και την συσχέτιση περιόδων μέσω εικόνων, 

διαπίστωσε πως παιδιά 6-7 ετών αναγνώριζαν περιόδους και κατηγοριοποιούσαν 

εικόνες σύμφωνα με αυτές (π.χ. Ρωμαϊκή) ενώ παιδιά 9 ετών ήταν σε θέση να 

αναγνωρίσουν και κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στις περιόδους (π.χ. εικόνες 

πολέμους στην Ρωμαϊκή και Τυδωριανή εποχή) και να κατηγοριοποιήσουν και να 

συσχετίσουν εικόνες από τουλάχιστον πέντε διαφορετικές περιόδους (Τυδωριανή, 

Ρωμαϊκή, Βικτωριανή, δεκαετία 1940 και δεκαετία 1990). Προτείνει μέσω της 

έρευνας του την αξιοποίηση της εικόνας ως ερέθισμα, διότι μέσω αυτής διαπίστωσε 

πως παιδιά μικρών ηλικιακών ομάδων κωδικοποιούν τις εικόνες και τις τοποθετούν 

στην σωστή χρονολογική περίοδο ανάλογα με τα κοστούμια και το χρώμα τις 

φωτογραφίας – αν και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο γιατί το άσπρο και μαύρο των 

φωτογραφιών δεν συμφωνεί απαραίτητα με την αντίληψη των μαθητών, όπου μαύρο 

ισούται με κάτι παλιό που ανήκει στο παρελθόν και άσπρο με κάτι νέο και σύγχρονο, 

ωστόσο είναι μια παρανόηση που σταδιακά ανάλογα με την ηλικία των παιδιών 

μειώνεται αισθητά. Τέλος θεωρεί πως μπορεί να διδαχθούν από τον εκπαιδευτικό σε 

παιδιά 7-11 ετών (Key Stage 2 για το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα) οι 

διαφορετικές χρονολογικές περίοδοι, διότι οι μαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίσουν 

κάποια χαρακτηριστικά από κοστούμια ή και αρχιτεκτονική της εκάστοτε περιόδου.  

Ο ίδιος ερευνητής, μαζί με τον Terry Haydn (2000), πραγματοποίησε αναλυτική 

βιβλιογραφική έρευνα στην οποία καταθέτονται ερευνητικά δεδομένα προηγούμενων 

μελετητών για την αντίληψη των παιδιών αναφορικά με την Ιστορία, τον ιστορικό 

χρόνο, την χρονολόγηση και την περιοδολόγηση. Στη βιβλιογραφική τους 

επισκόπηση προτείνουν τη χρήση χρονογραμμών στους τρόπους ανάπτυξης του 

ιστορικού χρόνου στα παιδιά, καθώς έχει διαπιστωθεί από προηγούμενες έρευνες - 

στις οποίες γίνεται αναφορά παραπάνω – πως βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση 

του χρόνου, καθώς επίσης και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, που εκείνη την εποχή 

βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Στην έρευνα τους τέλος προτείνουν στους 

εκπαιδευτικούς να μην διστάσουν να χρησιμοποιήσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας 

της Ιστορίας. Οι νέες μέθοδοι λειτουργούν ως ερέθισμα και έτσι θα διατηρηθεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών,  θα αναπτυχθούν οι δεξιότητές τους και θα κατανοήσουν 

την έννοια του χρόνου ακόμη καλύτερα. 

Το 2002, η Hoodless πραγματοποίησε έρευνα σε μαθητές Δημοτικού και μελέτησε 

τις αντιλήψεις των παιδιών γύρω από τον χρόνο και την χρονολόγηση, όπως αυτές 

μέσα από τα παραμύθια. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 35 μαθητές 
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από δύο σχολεία της Αγγλίας, την περίοδο 1996-1998. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε έξι 

γκρουπ των δύο ή τριών μαθητών και επιλέχθηκαν τρεις ηλικιακές ομάδες: 3-4 ετών 

(kindergarten), 6-7 (key-stage 1, year 2) ετών και 8-9 ετών (key-stage 2, year 4), διότι 

αυτές οι ηλικίες θα προσφέρουν διαφορές ως προς τις απαντήσεις των παιδιών. Η 

έρευνα έγινε με την μορφή συνεντεύξεων στην σχολική τάξη και ως υλικό μελέτης 

αξιοποιήθηκαν δύο βιβλία Where the Wild Things Are του M. Sendak (1963) και 

Come Away From the Water, Shirley του J. Burningham. Και στις δύο ιστορίες, οι 

πρωταγωνιστές ταξιδεύουν στον χρόνο -ονειρικό και φανταστικό- που συνυπάρχει με 

τον κόσμο των ενηλίκων. Τα αποτελέσματα της έρευνας μελετήθηκαν ως προς επτά 

άξονες: α) το λεξιλόγιο του χρόνου, β) χρονολόγηση (ο χρόνος στο παρελθόν), γ) 

ορολογία που χρησιμοποιείται στην αιτιολόγηση, δ) συσχέτιση γεγονότων, ε) 

κατανόηση των αναχρονισμών και του «παράλληλου χρόνου», στ) οι παράλληλοι 

χρόνοι και ζ) αναλήψεις, προλήψεις και ελλείψεις
121

. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν πως η ακρίβεια χρήσης του λεξιλογίου ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου 

και την πνευματική ωρίμανση των μαθητών. Ακόμα και στις μικρότερες ηλικίες, οι 

μαθητές χρησιμοποιούν την ορολογία για την καταγραφή του ιστορικού χρόνου, 

αξιοποιώντας στο λεξιλόγιό τους κυρίως φράσεις, όπως το «πριν πολύ καιρό». 

Ωστόσο, ενώ αντιλαμβάνονται τον χρόνο και την ορολογία του, τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας έχαναν την αυτοσυγκέντρωσή τους και δεν εστίαζαν στις ερωτήσεις που τους 

γίνονταν αναφορικά με τον χρόνο. Επίσης, στην αιτιολόγηση των απαντήσεων τους, 

οι μαθητές χρησιμοποιούν απλό λεξιλόγιο που αφορά τον χρόνο, λόγω του νεαρού 

της ηλικίας τους. Η ικανότητα σωστής χρήσης της ορολογίας ξεκινά στην ηλικία των 

8-9 ετών, όπου τα μεγαλύτερα παιδιά αξιοποιούν λέξεις όπως «χρόνια», με τις 

προφορικές απαντήσεις των μαθητών να είναι πιο τεκμηριωμένες και να 

χρησιμοποιείται η ορολογία της χρονολόγησης. Στον τομέα της συσχέτισης των 

γεγονότων, η έρευνα κατέληξε πώς και οι μαθητές νηπιακής ηλικίας ήταν σε θέση να 

συσχετίσουν γεγονότα μέσα στην ιστορία, σε μικρό βέβαια βαθμό, μια ακόμη 

ικανότητα που αναπτύχθηκε σταδιακά μέχρι την ηλικία των 9 ετών, όπου ήταν σε 

θέση να συσχετίσουν αρκετά γεγονότα στην ίδια ιστορία μεταξύ τους. Αναφορικά με 

τους παράλληλους χρόνους, παρατηρήθηκε η ανάπτυξη της έννοιας στην ηλικία των 

6-7 ετών, όπου μπορούσαν να βγουν εκτός της διαδοχής των γεγονότων και να 

                                                 
121

 Στην έρευνα της Hoodless γίνεται αναφορά αυτήν την κατηγορία με τους όρους: analepsis, 
prolepsis, ellipsis. Για την σημασία των όρων βλ. https://en.oxforddictionaries.com/; 
https://www.merriam-webster.com/.  

https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.merriam-webster.com/
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συνεχίσουν την ιστορία τους ανάλογα με την αντίληψή τους, ενώ μέχρι και τα 9 έτη 

μπορούν να ξεχωρίσουν τις τεχνικές του συγγραφέα σε μια ιστορία. Η έννοια δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτή από το μικρότερο δείγμα των τρίχρονων παιδιών, λόγω του 

νεαρού της ηλικίας και της εντύπωσης που έχουν σε αυτήν  οι μαθητές, ότι όλα είναι 

αληθινά. Η ερευνήτρια προτείνει την αξιοποίηση των ιστοριών στην παιδαγωγική 

διαδικασία από τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να διδαχθεί η ορολογία του χρόνου. 

Την ίδια χρονιά (2002), η McCreedy πραγματοποίησε έρευνα σε σχολικά 

εγχειρίδια Δημοτικού. Μελέτησε το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων 

αναφορικά με τον ιστορικό χρόνο και εάν το περιεχόμενο τους ανταποκρίνεται στις 

αντιλήψεις που έχουν ο μαθητές για την ιστορία και την χρονολόγηση. Συγκεκριμένα 

μελετήθηκαν 2 εγχειρίδια 5
ης

 τάξης Δημοτικού για παιδιά ηλικίας 10-11 (grade 5) 

ετών και 1 εγχειρίδιο 2
ας

 Δημοτικού για παιδιά ηλικίας 6-7 ετών (grade 1) ενώ ως 

κεφάλαιο μελέτης επιλέχθηκε στην πρώτη περίπτωση η Αμερικανική ιστορία και 

συγκεκριμένα οι αποικίες των Ευρωπαίων στην νότια Αμερική και στην δεύτερη 

περίπτωση επιλέχθηκε το κεφάλαιο γνωριμίας με την οικογένεια, όπου γίνεται και μια 

προσπάθεια συσχέτισης των παιδιών του σήμερα με αυτά του χθες. Στο βιβλίο της 2
ας

 

γίνεται αναφορά στον λογοτεχνικό και όχι στον φυσικό χρόνο (ημερομηνίες) ενώ το 

λεξιλόγιο σχετίζεται με τους προγόνους, τις διακοπές, την ιστορία και την παράδοση 

προκειμένου να γίνει σύνδεση της ζωής του σήμερα και του τότε. Τα εγχειρίδια της 

5
ης

 δίνουν έμφαση στον χρόνο μέσω ειδικού λεξιλογίου ή ένθετου σημειώματος στο 

κεφάλαιο που παραθέτει και συνδέει ιστορικά γεγονότα με γεγονότα του παρόντος. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το βιβλίο της 2
ας 

είναι κατάλληλο ηλικιακά 

αναφορικά με το πώς παρουσιάζει τον χρόνο – ως επί το πλείστον λογοτεχνικός με 

τον ημερολογιακό να αναφέρεται αποσπασματικά ενώ η συσχέτιση του τότε και του 

τώρα βοηθά στην κατανόηση της αλλαγής και της συνέχειας. Από την άλλη, τα 

βιβλία της 5
ης

 βομβαρδίζουν τα παιδιά με ημερομηνίες, στοιχείο ακατάλληλο κατά 

την ερευνήτρια για αυτήν ηλικία (10-11 ετών), ενώ η αναφορά στον χρόνο γίνεται 

αραιά και σχετίζεται με την αλλαγή και την συνέχεια. Με βάση την έρευνά της, η 

McCreedy έκρινε τα βιβλία της 5
ης 

ακατάλληλα για την κατανόηση του χρόνου ενώ 

εξαίρει και την ανάγκη οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν το περιεχόμενο των 

εγχειριδίων που διδάσκουν, να διαβάζουν κριτικά τα κείμενα και να αναγνωρίζουν 

ποιο πλαίσιο του χρόνου αναφέρεται στο κείμενο που έχουν στα χέρια τους. 

Ο Hodkinson το 2004 ερεύνησε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλίας 

καθώς επίσης και τα σχέδια εργασίας που σχετίζονται με το μάθημα της ιστορίας και 
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την ανάπτυξη του χρόνου στα παιδιά Δημοτικού. Συγκεκριμένα πραγματοποίησε 

έρευνα σε 150 μαθητές αποτελούμενη από τέσσερις τάξεις της 4
ης

 τάξης Δημοτικού 

ηλικίας 8-9 ετών (Year 4) και μια της 5
ης

 τάξης ηλικίας 10-11 ετών (Year 5) ως 

ομάδα ελέγχου της έρευνας. Από τις τάξεις των μαθητών, 2 διδάχθηκαν από τον 

ερευνητή με μια ειδική τεχνική – ο ερευνητής την ονομάζει special teaching method -  

μια άλλη με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας πάλι από τον ίδιο τον ερευνητή και 

οι άλλες δύο τάξεις διδάχθηκαν από τους δικούς τους δασκάλους. Οι τρεις πρώτες 

τάξεις αξιολογήθηκαν στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς και στο τέλος του κάθε 

εξαμήνου με pre/post test ενώ οι άλλες δύο τάξεις εξετάστηκαν στο post test. Οι 

μαθητές χωρίστηκαν σε 5 ομάδες των 30 ατόμων ενώ για την συνέντευξη χωρίστηκαν 

σε 4 ομάδες των 5 ατόμων από κάθε τάξη ξεχωριστά. Σκοπός τους ήταν  να 

τοποθετήσουν στην σωστή χρονολογική σειρά ένα σετ εικόνων. Όλες οι τάξεις 

εξετάστηκαν α) στην ικανότητα χρήσης του π.Χ./μ.Χ., β) στην ανάπτυξη της έννοιας 

του αιώνα, γ) στην ανάπτυξη του χρονολογικού πλαισίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα 

Σπουδών Ιστορίας και δ) στην χρήση ορολογίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν σαφή βελτίωση στην κατανόηση του π.Χ./μ.Χ. όπως επίσης και στην 

κατανόηση της έννοιας του αιώνα. Επίσης παρατηρήθηκε βελτίωση στην κατανόηση 

του χρονολογικού πλαισίου σύμφωνα με το Α.Π.Σ. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

είχαν σαφές θετικό πρόσημο για την πρώτη τάξη, στην οποία χρησιμοποιήθηκε εξ 

ολοκλήρου η σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος, ενώ στις υπόλοιπες τάξεις τα 

αποτελέσματα του pre/post test δεν ήταν και τόσο θετικά. Στη χρήση της ορολογίας 

παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις, καθώς εκεί οι μαθητές αντιλαμβάνονταν διαφορετικά 

τον χρόνο μέσα από τις φράσεις που άκουγαν για αυτόν. Από τα παραπάνω οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το Α.Π.Σ. και τα σχέδια μαθήματος δεν 

είναι κατάλληλα δομημένα και υποτιμούν τις ικανότητες των μαθητών στις 

αντιλήψεις τους για τον χρόνο. Οι έννοιες π.Χ./μ.Χ. δεν αποσαφηνίζονται με τον 

κατάλληλο τρόπο σε αυτήν ηλικία και οι ημερομηνίες, αν και εμφανίζονται νωρίς, 

δεν διδάσκονται με το κατάλληλο υλικό από τους εκπαιδευτικούς. Επομένως το 

σύστημα χρειάζεται αναθεώρηση, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο πιθανώς να μην 

μπορέσει να βοηθήσει τους «αδύναμους» μαθητές. 

Ο Hodkinson πραγματοποίησε εκ νέου έρευνα το 2009 σε 150 μαθητές 7 και 8 

ετών. Μελετήθηκε η χρήση της ορολογίας για τον χρόνο, στο αγγλικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Ιστορίας και το εάν οι μαθητές κατανοούν τον παραδοσιακό χρόνο 

(αιώνες, δεκαετίες, χρόνια, π.Χ./μ.Χ.) μαζί με το λεξιλόγιο του χρόνου (“πριν πολύ 
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καιρό”, “πριν πάρα πολύ καιρό”, “παρελθόν”, κ.ά.). Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι μαθητές συνδέουν τη λέξη «Ιστορία» με το παρελθόν, ωστόσο τον όρο 

«παρελθόν» δυσκολεύονται να το προσδιορίσουν και το αντιλαμβάνονται ως «κάτι 

που ήρθε από παλιά». Οι όροι “πριν πολύ καιρό” και “πριν πάρα πολύ καιρό” 

βρίσκονται χρονολογικά για την πλειονότητα των μαθητών στα 100 με 200 χρόνια, 

εύρημα που αποδεικνύει την υποκειμενικότητα της απάντησης και την αφηρημένη 

φύση αυτών των εννοιών εάν χρειαστεί να μελετηθούν σε διαφορετικές περιόδους. Σε 

αυτήν την έρευνα επιβεβαιώνεται ότι οι μαθησιακά αδύναμοι μαθητές θα 

δυσκολευτούν να προχωρήσουν στο Key Stage 3 (11-14 ετών) χωρίς την κατάλληλη 

εκπαίδευση. Στην έρευνα αυτή υποτιμάται περαιτέρω το αγγλικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα για την ιστορία γιατί οι παραπάνω φράσεις δεν βοηθούν στην κατανόηση 

του ιστορικού χρόνου. Αυτό που κρίνεται σκόπιμο από τον ερευνητή είναι η ανάγκη 

αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών και των σχεδίων μαθήματος της Αγγλίας. 

Την ίδια χρονιά o Hodkinson επεκτείνει την έρευνα του  2004 και μελετά εάν τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν για την κατανόηση του ιστορικού χρόνου 

επηρεάζονται από το φύλο των μαθητών. Η αξιολόγηση έγινε μέσω 

πολυαισθητηριακών μεθόδων, παρατηρήσεων και ερωτηματολογίου. Το αποτέλεσμα 

στο οποίο κατέληξε ο ερευνητής είναι πως το φύλο δεν επηρεάζει την διδασκαλία της 

ιστορίας και την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Τα κορίτσια της έρευνας 

υπερτερούσαν σε διαφορετικούς παράγοντες (λεξιλόγιο) από ότι τα αγόρια 

(ενδιαφέρον και διάθεση εμπλοκής στο μάθημα). Ωστόσο η μελέτη όλων των 

μεταβλητών δεν οδήγησε σε σαφή και καθολικά αποτελέσματα ότι η κατανόηση του 

χρόνου επηρεάζεται από το φύλο.  

Το 2012 οι Lorenc et al, πραγματοποίησαν έρευνα σε μαθητές Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Πολωνία. Σκοπός της έρευνας τους ήταν να μελετήσουν εάν οι 

μαθητές μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ασκήσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

χρονολόγησης. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 6869 μαθητές από 80 σχολεία της 

Πολωνίας ενώ για την εξέταση του δείγματος χρησιμοποιήθηκε το CKE exam. Το 

τεστ περιείχε τέσσερις ασκήσεις στις οποίες οι μαθητές έπρεπε να επιδείξουν 

χρονολογική σκέψη. Η πρώτη αφορούσε μέτρηση και υπολογισμό του χρόνου και οι 

άλλες τρεις εξέτασαν την ικανότητα των συμμετεχόντων να δημιουργήσουν 

χρονογραμμές. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως ανεξάρτητα από τον τύπο 

της ερώτησης, οι μαθητές αντιμετώπισαν προβλήματα. Είτε πρόκειται για ερωτήσεις 

με τοποθέτηση των γεγονότων στη σωστή σειρά σε μια χρονογραμμή είτε πρόκειται 
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για χρονολογίες και τοποθέτηση γεγονότων ανάλογα με τον αιώνα οι μαθητές 

δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι ασκήσεις 

που αφορούν την ενίσχυση των δεξιοτήτων χρονολόγησης έδωσαν φτωχά 

αποτελέσματα διότι και οι δυνατοί και οι αδύναμοι μαθητές αντιμετώπισαν 

δυσκολίες. Οι ίδιοι προτείνουν α) να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων που 

θα οδηγήσουν στην επίλυση προβλημάτων αναφορικά με τον χρόνο και την αποφυγή 

μηχανικής απομνημόνευσης των χρονολογιών β) την απομνημόνευση μόνο των πολύ 

σημαντικών ημερομηνιών που προκαλούν αλλαγές στην χρονογραμμή, προκειμένου 

να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτούν για την δημιουργία προσωπικών 

χρονογραμμών. 

Σημαντικές πληροφορίες για την κατανόηση του χρόνου και της χρονολόγησης 

καθώς και τις αντιλήψεις των παιδιών γύρω από αυτές τις έννοιες μας προσφέρουν οι 

έρευνες της de Groot-Reuvekamp και των συνεργατών της. Η ίδια ασχολήθηκε με το 

ζήτημα του χρόνου στη διατριβή της, με τίτλο “Timewise: Improving Pupils’ 

Understanding of Historical time in Primary School”, στην οποία δημιούργησε ένα 

νέο εργαλείο μέτρησης του χρόνου για το δημοτικό, με το όνομα “Timewise”. 

Παράλληλα στη διατριβή της συγκέντρωσε και όλες τις έρευνες που πραγματοποίησε, 

μέχρι και τη δημοσίευσή της. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι έρευνες που 

πραγματοποίησε. 

Το 2014, σε συνεργασία με τους van Boxtel, Ros και Harnett, πραγματοποίησε 

έρευνα στην οποία συνέκρινε το ολλανδικό με το αγγλικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 

αναφορικά με την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Συγκεκριμένα μελετήθηκε πως 

εξετάζεται ο ιστορικός χρόνος στο πλαίσιο της επιθυμητής (intended) και 

εφαρμοσμένης (implemented) εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 128 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπαιδευτές 

μελλοντικών εκπαιδευτικών, ενώ 25 από αυτούς συμμετείχαν και σε συνέντευξη 

αποτύπωσης απόψεων.  Από την συγκριτική μελέτη προέκυψε πως και οι δύο χώρες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία του 

ιστορικού χρόνου. Το αγγλικό σύστημα εκπαίδευσης ξεκινά νωρίς να διδάσκει τον 

ιστορικό χρόνο στο δημοτικό σχολείο και εντούτοις, ενώ όλοι οι στόχοι και το 

περιεχόμενο είναι καταγεγραμμένοι, το πρόγραμμα δεν είναι σωστά δομημένο. Έτσι 

δεν επιτυγχάνεται η κατανόηση του χρόνου, της χρονολόγησης και της συσχέτισης 

των γεγονότων με χρονολογική σειρά. Από την άλλη, το ολλανδικό σύστημα, έχει μια 

δομή 10 εποχών για την εκμάθηση του ιστορικού χρόνου, ωστόσο η δομή αυτή 
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προωθεί την απομνημόνευση των ημερομηνιών, των χρονολογιών και των περιόδων. 

Αυτή η δομή δεν εξασφαλίζει στους εκπαιδευτικούς ότι οι μαθητές τους θα 

κατανοήσουν πλήρως και θα αφομοιώσουν το ζήτημα του ιστορικού χρόνου. Οι 

ερευνητές κατέληξαν πως και τα δύο προγράμματα χρήζουν βελτίωσης και 

προτείνουν προσοχή στην χρονολογική συσχέτιση από τους εκπαιδευτικούς καθώς 

επίσης και την βελτίωση των χρονογραμμών.  

Αργότερα, η de Groot-Reuvekamp πραγματοποίησε έρευνα που στόχο της είχε να 

μελετήσει την ανάπτυξη της έννοιας του ιστορικού χρόνου στο παιδί στο Δημοτικό 

σχολείο (de Groot-Reuvekamp, Ros, van Boxtel & Oort, 2017). Οι ερευνητές 

παρουσίασαν ένα μοντέλο ανάπτυξης της κατανόησης του ιστορικού χρόνου 

αποτελούμενο από τρία στάδια: αναδυόμενη (emergent), αρχικού σταδίου (initial) και 

συνεχιζόμενη (continued) κατανόηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 1457 μαθητές από 7 

δημοτικά σχολεία της Ολλανδίας, ηλικίας 6-12 ετών (3
η
 έως 8

η
 year σύμφωνα με το 

ολλανδικό σύστημα). Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο μεγάλες ομάδες: 6-8 ετών και 9-12 

ετών. Κάθε μια ομάδα μαθητών κλήθηκε να συμπληρώσει ένα test που 

ανταποκρινόταν στα στάδια Α-C. Συγκεκριμένα, στο στάδιο Α, οι μαθητές έπρεπε να 

τοποθετήσουν τις εικόνες στη σωστή σειρά σε μια χρονογραμμή με βάση όρους, 

όπως “a very long time ago”, “a long time ago”, κ.ά.
.
 στο στάδιο Β αξιοποιήθηκαν τα 

πιο πρόσφατα και τα πιο παλιά γεγονότα και περίοδοι
.
 στο στάδιο C, αξιοποιήθηκε 

μια χρονογραμμή από το π.Χ. μέχρι σήμερα, χωρισμένη σε 10 εποχές, όπως γίνεται 

και στο ολλανδικό Α.Π.Σ., με ημερομηνίες, χωρίς ονόματα και σύμβολα. Και τα δύο 

test ήταν σε μορφή booklet και έγχρωμα. Η πρώτη ομάδα συμπλήρωσε το test I, 25 

αντικειμένων με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, που ανταποκρινόταν στα στάδια Α 

και Β. Η δεύτερη ομάδα συμπλήρωσε το test II, 32 αντικειμένων με απαντήσεις 

πολλαπλής επιλογής και σύντομης απάντησης, που ανταποκρινόταν στα στάδια Β και 

C. Για τα test λήφθηκαν σοβαρά υπόψιν οι πέντε άξονες που έθεσαν οι ερευνητές 

(λεξιλόγιο του χρόνου, χαρακτηριστικά στοιχεία, χρονογραμμή, σύγκριση και 

αντίθεση, συσχέτιση). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η αντίληψη του 

ιστορικού χρόνου στα παιδιά προοδευτικά αυξάνεται, ενώ οι επιδόσεις τους ήταν 

υψηλές σε όλες τις τάξεις. Στα παιδιά 6-7 ετών αναπτύσσεται η αναδυόμενη 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου στο επίπεδο συσχέτισης και στο επίπεδο 

αναγνώρισης των σαφών χαρακτηριστικών. Στους μαθητές 7-8 ετών η αναδυόμενη 

κατανόηση είναι κατεκτημένη και αναπτύσσεται και η κατανόηση του αρχικού 

σταδίου σε επίπεδο συσχέτισης και αναγνώρισης χαρακτηριστικών. Οι μαθητές 8-9 
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ετών ξεκινούν να αναπτύσσουν την κατανόηση του ιστορικού χρόνου σε αρχικό 

στάδιο. Τέλος, στις ηλικίες 9-12 ετών έχουν αναπτύξει την κατανόηση σε αρχικό 

στάδιο. Παρατηρείται λοιπόν πως οι έννοιες γίνονταν όλο και περισσότερο 

κατανοητές στις μεγαλύτερες τάξεις, σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης της 

κατανόησης που διαμόρφωσαν οι ερευνητές. Οι επιδόσεις των μαθητών στην έρευνα 

επηρεάστηκαν από το φύλο, το επίπεδο μελέτης και το μορφωτικό επίπεδο των 

μαθητών (σημαντικά μεγαλύτερες επιδόσεις των αγοριών έναντι των κοριτσιών στα 

στάδια B-C). Παρατηρήθηκε ακόμη πως, σύμφωνα με το μοντέλο που διαμόρφωσαν 

οι ερευνητές, παρατηρείται εξέλιξη από τη συγκεκριμένη στην αφηρημένη 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου ενώ το λεξιλόγιο του χρόνου από γενικό γίνεται πιο 

ειδικό. Αναφορικά με τις ημερομηνίες π.Χ., αυτές ήταν δύσκολες για τα παιδιά 6-8 

ετών, ενώ οι ημερομηνίες μ.Χ.  εντυπώνονται στο μυαλό των παιδιών ηλικίας 10-12 

ετών. Αυτό που φάνηκε ιδιαίτερα δύσκολο σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως 

τάξης, ήταν η συσχέτιση ημερομηνιών και αιώνων. Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε 

πως η κατανόηση του ιστορικού χρόνου ξεκινά σε μικρότερη ηλικία από αυτή που 

αναφέρεται σε προηγούμενες έρευνες (Oakden & Sturt, 1922; Thornton & Vukelich, 

1988). Το εργαλείο που διαμόρφωσαν οι ερευνητές, μπορεί να αξιοποιηθεί για 

μετέπειτα έρευνες, τόσο σε μικρές (λόγω απουσίας προϋπάρχουσας γνώσης) όσο και 

μεγάλες τάξεις (για τη συσχέτιση ημερομηνιών και αιώνων, την τοποθέτηση εικόνων 

και γεγονότων στη σωστή σειρά, κ.ά.). 

Την ίδια χρονιά δημοσιεύεται μια ακόμα έρευνα (de Groot-Reuvekamp, Ros & van 

Boxtel, 2017), στην οποία μελετώνται τα προβλήματα που προκύπτουν στη 

συνείδηση των μαθητών αναφορικά με την τοποθέτηση των ιστορικών φαινομένων 

σε χρονολογική σειρά. Στην έρευνα συμμετείχαν 22 μαθητές 6-12 ετών (year 3-8), 

που φοιτούν σε σχολεία της Ολλανδίας. Για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, τους 

ανατέθηκαν εργασίες επικεντρωμένες στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Οι 

εργασίες σχετίζονταν με την τοποθέτηση εικόνων και ιστοριών που αφορούν 

αντικείμενα, καταστάσεις, γεγονότα και ονόματα στον χρόνο. Οι μαθητές, 

χωρισμένοι σε ομάδες των 2 ατόμων, έδωσαν συνεντεύξεις για τις απαντήσεις τους 

στις εργασίες, ενώ παρατηρήθηκε πως η συνέντευξη σε ζευγάρια προώθησε τη 

συζήτηση μεταξύ των μαθητών και την ανταλλαγή απόψεων. Τα δεδομένα 

αναλύθηκαν σύμφωνα με τους πέντε άξονες που έχει θέση η ερευνήτρια σε 
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προηγούμενη έρευνα
122

. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο λεξιλόγιο του χρόνου, με τους μεγάλους αριθμούς για 

τις ημερομηνίες να αποτελεί βασική δυσκολία έκφρασης σε σχέση με τις φράσεις 

«πριν πολύ καιρό» ή «πριν από πάρα πολύ καιρό». Επίσης παρατηρήθηκαν δυσκολίες 

στα χαρακτηριστικά στοιχεία των ιστορικών περιόδων από μαθητές μικρότερης 

ηλικίας, οι οποίοι σημείωναν χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με αυτούς των 

μεγαλύτερων τάξεων. Ακόμη, αναφορικά με την σύγκριση και αντίθεση των 

περιόδων μεταξύ τους, παρατηρήθηκε πως όλοι οι μαθητές έχουν μια γραμμική 

αίσθηση του χρόνου στην ιστορία και πως το παρόν είναι πλουσιότερο, ομορφότερο 

και πιο αληθινό σε σχέση με το παρελθόν. Τέλος, η συσχέτιση γεγονότων, 

προσώπων, ονομάτων και αντικειμένων σε χρονολογική σειρά  φάνηκε πως 

εμπεριείχε στοιχεία και από τις προηγούμενες κατηγορίες της έρευνας, ενώ και εδώ 

παρατηρήθηκε πως το χρώμα και το είδος της εικόνας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 

αιτιολόγηση των παιδιών (οι πίνακες ζωγραφικής «πρέπει να είναι παλαιότεροι» σε 

σχέση με τις φωτογραφίες). Οι απαντήσεις των παιδιών στην έρευνα, κατέδειξαν τα 

κενά που έχει το ολλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα των 10 εποχών για την ιστορία, σε 

σχέση με τρεις από τις μεταβλητές της έρευνας – χρονογραμμή, λεξιλόγιο χρόνου και 

χαρακτηριστικά στοιχεία των περιόδων- όπου, π.χ. κάποια ονόματα που εμφανίζονται 

στις 10 εποχές του Προγράμματος σπουδών καθυστερούν να κατανοηθούν από τους 

μαθητές. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα προβλήματα αυτά πρέπει 

να ληφθούν σοβαρά υπόψιν και για την εκπαίδευση των μαθητών αλλά και για την 

εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

Από τις έρευνες που αναλύθηκαν παραπάνω, παρατηρήθηκε ότι η κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου και η ανάπτυξή του στα παιδιά είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.  Η 

ανάπτυξη του επέρχεται, σύμφωνα με τους ερευνητές, σε διαφορετικές ηλικίες και 

κάτω από διαφορετικές συνθήκες μάθησης. Είναι μια έννοια που αναπτύσσεται πολύ 

δύσκολα στα παιδιά και χρειάζεται ιδιαίτερη προσήλωση από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών για την κατανόηση της. Αυτό που επίσης έγινε αντιληπτό είναι τα 

πολλά προβλήματα και τις παρανοήσεις που δημιουργούνται στους μαθητές μέσα από 

την εκμάθηση του ιστορικού χρόνου. Ένα από αυτά είναι και η αντίληψη πως κάτι 
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 Για τις μεταβλητές της έρευνας βλ. De Groot-Reuvecamp, Μ., Ros, A., van Boxtel, C., & Oort, Fr., 
Primary school pupils’ performances in understanding historical time, Education, 3-13, 45(2), 2017: 
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που είναι παλιό πρέπει παράλληλα και να φαίνεται παλιό, μέσα από τα χρώματα του, 

από το υλικό που είναι κατασκευασμένο, τα στοιχεία που δείχνει στο παιδί, όπως π.χ. 

ένα άγαλμα χωρίς σύγχρονα χαρακτηριστικά τριγύρω του. Σε αντίθετη περίπτωση, 

ανήκει στην μοντέρνα εποχή, όπου όλα είναι φωτεινά και γεμάτα χρώμα, φτιαγμένα 

από σύγχρονα υλικά και με σύγχρονες επιρροές, π.χ. ένα άγαλμα απεικονιζόμενο σε 

μια φωτογραφία (αντίθεση παλιού/σύγχρονου). Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητάς 

της έννοιας, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της. Όλες 

οι έρευνες ανεξαιρέτως διατυπώνουν έντονα την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να 

οργανώσουν με τέτοιον τρόπο τη διδασκαλία και το Α.Π.Σ., ώστε η έννοια του 

ιστορικού χρόνου να γίνει πιο εύκολα κατανοητή από τους μαθητές. Τέλος, εκτός από 

τους εκπαιδευτικούς και τα ίδια τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να διαμορφωθούν 

εκ νέου, με νέους στόχους και προγράμματα. Στα προγράμματα αυτά η έννοια του 

χρόνου θα έχει σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα αφιερώνεται 

χρόνος και δραστηριότητες στην ανάπτυξη και κατανόησή του.  
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1.4.Η διδασκαλία του χρόνου στην Ελλάδα: Η περίπτωση των εν 

χρήσει βιβλίων ιστορίας του Δημοτικού 

 

Σκοπός του μαθήματος της ιστορίας, όπως διαφαίνεται μέσα από το Α.Π.Σ., είναι 

«η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης». Η πρώτη 

μεταβλητή σχετίζεται με  «την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την 

εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων», ενώ η δεύτερη σχετίζεται με «την κατανόηση της 

συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών 

και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το 

μέλλον»
123

. Με δεδομένη τη σημασία του σχολικού εγχειριδίου στην  ελληνική 

εκπαίδευση  θα εξετάσουμε πώς τα βιβλία ιστορίας με διαφορετικό τρόπο τον 

ιστορικό χρόνο.  

Το βιβλίο της Γ΄ τάξης
124

 απαρτίζεται από δύο θεματικούς άξονες: την μυθολογία 

την προϊστορία. Δεν αποτυπώνει με συγκεκριμένο τρόπο τον χρόνο και  δεν γίνεται 

για αυτόν κάποια αναφορά στο σχολικό εγχειρίδιο. Χρησιμοποιούνται μόνο οι 

χρονικές εκφράσεις  (σύνδεσμοι και επιρρήματα) στη διάρκεια των αφηγήσεων, ενώ 

η χρονογραμμή 

εμφανίζεται μόνο μια 

φορά στο δεύτερο 

μέρος του βιβλίου, 

όπου παρουσιάζεται η 

προϊστορική 

περίοδος.  Η 

χρονογραμμή  (εικόνα 

1) αποδίδει με 

συμβολικό τρόπο τη 

διάκριση προϊστορίας 

και ιστορίας, η οποία αποσαφηνίζεται στην αρχή της β΄ ενότητας με κείμενο ενώ 

παρουσιάζει τη χρονική αλληλουχία των εποχών της προϊστορίας (εποχή του Λίθου, 
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Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. Ιστορίας, http://www.pi-schools.gr/programs/depps/  
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 Μαϊστρέλλης Σ., Καλύβη Ε., Μιχαήλ Μ. (2006). Ιστορία Γ΄ Δημοτικού: Από την Μυθολογία στην 
Ιστορία, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Τεχνολογίας «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». 

Εικόνα 1: Χρονογραμμή της Γ' τάξης Δημοτικού 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
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Εποχή του Χαλκού) και με υποδιαιρέσεις, οι οποίες όλες ανταποκρίνονται σε 

συμβατικές και ευρέως διαδομένες περιοδολογήσεις  της αρχαιολογίας. Στο βιβλίο 

του δασκάλου δεν γίνεται κάποια αναφορά στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου, 

παρά μόνο στην αρχή, όπου ο όρος αναφέρεται ως διεπιστημονική-διαθεματική 

έννοια. Μάλιστα τονίζεται πως οι έννοιες σε αυτή την τάξη προσεγγίζονται 

βιωματικά και χωρίς ιδιαίτερη χρήση της ορολογίας
125

. Τέλος, οι ασκήσεις του 

τετραδίου εργασιών στοχεύουν στη σύνδεση του παιδιού με το παρελθόν του και τον 

ελληνικό πολιτισμό
126

. 

Το βιβλίο της Δ΄ τάξης
127

 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην έννοια του ιστορικού 

χρόνου. Ξεκινά από τα γεωμετρικά χρόνια και φτάνει μέχρι την επικράτηση των 

Ρωμαίων στην αρχαία Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το βιβλίο του δασκάλου αναφέρεται 

στην αξία του χρόνου, καθώς αποτελεί στοιχείο του γεγονότος. Μάλιστα ο χρόνος 

δεν ορίζει μόνο το γεγονός, αλλά το ερμηνεύει κιόλας, μιας και μέσω αυτού οι 

μαθητές μπορούν να μάθουν της εκάστοτε χρονικής περιόδου
128

. Προτείνει την 

χρήση των χρονογραμμών, προκειμένου οι μαθητές να ενταχθούν στο ιστορικό 

πλαίσιο, το οποίο τους διδάσκει ο δάσκαλος. Η χρονογραμμή (εικόνα 2) μπορεί να 

αξιοποιηθεί τόσο για ιστορικές περιόδους όσο και για ιστορικά γεγονότα, όπως π.χ. οι 

μάχες των Περσικών πολέμων. Ως επιπλέον δραστηριότητα, με στόχο την κατανόηση 

του  χρόνου, προτείνεται η κατασκευή χρονογραμμών από τους ίδιους τους μαθητές
 

129
. Οι χρονογραμμές απεικονίζουν τις ιστορικές περιόδους σε σύμπτυξη και όχι με 

αναλυτικό τρόπο, αποτυπώνοντας μόνο την έναρξη και την λήξη της εκάστοτε 

περιόδου. Όπως φαίνεται και παραπάνω, οι ενδιάμεσοι αιώνες χρωματίζονται με 

έντονο χρώμα και δεν διαχωρίζονται μεταξύ τους
. 
φαίνεται να εντάσσονται σε ένα 
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 Κουτσουλάκος Θ., Κατσαρού Κ., Λένα Μ., Καρυώτη Ι. (2006). Ιστορία Δ΄ Δημοτικού: Στα Αρχαία 
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 Κουτσουλάκος Θ., Κατσαρού Κ., Λένα Μ., Καρυώτη Ι. (2006). ό. π., σ. 27-28. 

Εικόνα 2: Χρονογραμμή στο βιβλίο της Δ΄ Δημοτικού 
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ενιαίο πλαίσιο. Τέλος, δεν απεικονίζονται πάνω σε αυτήν σημαντικά 

γεγονότα/ημερομηνίες. 

Το βιβλίο της Ε΄ τάξης  ξεκινά από το 146 π.Χ. και φτάνει μέχρι την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης το 1453 μ.Χ. Εδώ η χρήση της ιστορικής γραμμής (εικόνα 3) 

είναι εντονότερη και τονίζεται η σημασία της τόσο στο σχολικό εγχειρίδιο όσο και 

στο βιβλίο του 

δασκάλου. Το 

σχολικό βιβλίο 

επισημαίνει 

πως «η ιστορική 

γραμμή αντίστοιχα σας διευκολύνει να ορίσετε το χρόνο των γεγονότων»
130,

 ενώ στο 

βιβλίο του δασκάλου αναφέρεται πως  «Η ιστορική γραμμή, κατά κανόνα, είναι ένα 

οριζόντιο διάγραμμα πάνω στο οποίο σημειώνεται, ως αφετηρία των χρονικών 

υπολογισμών μας, η Γέννηση του Χριστού…. Πάνω σ’ αυτό το χρονικό πλαίσιο-

διάγραμμα σημειώνεται κάθε φορά το γεγονός που ιστορούμε, δίνοντάς του τη θέση που 

του ανήκει στο χώρο του διαγράμματος… Οι μαθητές δεν ακούν και δε διαβάζουν μόνο 

τις χρονολογίες. Τις βλέπουν, τις παρατηρούν, τις συγκρίνουν και το σημαντικότερο: τις 

διαχειρίζονται»
131

. 

Τέλος στο βιβλίο της ΣΤ΄ τάξης
132

 πραγματοποιείται εκτενέστερη αναφορά στον 

ιστορικό χρόνο, με την συχνή χρήση ημερομηνιών και την τοποθέτησή τους σε 

χρονολογική σειρά. 

Άλλες χρονογραμμές 

είναι πιο αναλυτικές 

με συγκεκριμένες 

ημερομηνίες και άλλες 

πιο περιεκτικές, καθώς εμπεριέχουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και γεγονότα 

μιας περιόδου. Για την τοποθέτηση αυτή, αξιοποιούνται οι χρονογραμμές σε όλο το 

βιβλίο. Σκοπός και εδώ είναι η ένταξη του μαθητή στο ιστορικό πλαίσιο που 
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Εικόνα 3: Χρονογραμμή στο βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού 

Εικόνα 4: Περιεκτική Χρονογραμμή στο βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού 
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μελετάται και μπορούν να αξιοποιηθούν από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό για την 

ανάδειξη προηγούμενων αλλά και επόμενων γεγονότων αλλά και από τον μαθητή για 

να εντοπίσει που βρίσκεται μέσα στον χρόνο και πια γεγονότα προηγήθηκαν ή 

ακολούθησαν στην περίοδο που μελετάει. Το βιβλίο καλύπτει τα γεγονότα που 

συνέβησαν από το δεύτερο μισό του 15
ου

 αιώνα μέχρι και τα τέλη του 20
ου

 αιώνα. 

Αυτό που γίνεται έντονα αντιληπτό, είναι πως το βιβλίο της ΣΤ΄ τάξης παρουσιάζει 

μια έντονη ανάγκη για απομνημόνευση ημερομηνιών για συγκεκριμένα ιστορικά 

γεγονότα, για αυτό και τα παρουσιάζει τόσο αναλυτικά και εστιάζει έντονα στις 

ημερομηνίες που τα αφορούν, όπως γίνεται π.χ. στην εικόνα 5. 

 

  

Εικόνα 5: Αναλυτική Χρονογραμμή στο βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού 
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1.5.Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την έννοια του χρόνου
133

 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην μαθησιακή διαδικασία είναι βαρύνουσας 

σημασίας. Είναι εκείνοι που διαμορφώνουν τις στρατηγικές, τις μεθόδους, τις 

πρακτικές, τα προγράμματα και το μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται 

να δράσουν οι μαθητές. Είναι επίσης εκείνοι που με τον τρόπο τους διαμορφώνουν τα 

κίνητρα μάθησης, τις επιδόσεις και την απόδοση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί 

προσφέρουν τα απαραίτητα ερεθίσματα στην παιδαγωγική διαδικασία και είναι 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των γνώσεων στους μαθητές τους. 

Μαζί με όλα τα παραπάνω, είναι και εκείνοι που θα μπορέσουν να μας παρέχουν 

τα απαραίτητα εμπειρικά δεδομένα για ζητήματα, όπως η ανάπτυξη της έννοιας του 

χρόνου στους μαθητές. Ως εκπαιδευτικοί, καλούνται να διαχειριστούν το ζήτημα και 

να το διδάξουν όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Επομένως είναι 

κρίσιμο να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους για το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το 

πώς οι μαθητές κατανοούν τον χρόνο, ποιες δυσκολίες εντοπίζουν τα παιδιά, πώς οι 

ίδιοι διδάσκουν το ζήτημα του χρόνου και, εν τέλει, τι προτείνουν οι ίδιοι για τη 

διδασκαλία του χρόνου στο δημοτικό σχολείο. 

Για τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον χρόνο, σημαντική είναι η 

έρευνα της Κουκουβέλα
134

. Στην εργασία της μελέτησε εκτενώς το ζήτημα του 

χρόνου και του ιστορικού χρόνου από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Σε 

συνεντεύξεις που πήρε από δασκάλους, αποτύπωσε τις αντιλήψεις τους και τις 

απόψεις που έχουν διαμορφώσει για τους μαθητές τους αναφορικά με το ζήτημα. 

Στην έρευνα της συμμετείχαν 30 εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων. Οι απόψεις και 

οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αποτυπώθηκαν με την μορφή των ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων.   

Τα αποτελέσματα της έρευνάς της έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί, στην πλειονότητά 

τους συνδέουν την έννοια του ιστορικού χρόνου με αυτήν της χρονολόγησης και την 

δεξιότητα των παιδιών να τοποθετούν τα γεγονότα της ιστορίας σε μια σωστή 

χρονολογική σειρά. Για την τοποθέτηση των γεγονότων σε σειρά, χρήσιμη από τους 

εκπαιδευτικούς θεωρείται η απομνημόνευση κάποιων πολύ σημαντικών 
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ημερομηνιών, τις οποίες θα θεωρούν οι μαθητές ορόσημα, ενώ σημαντική είναι και η 

διαχείριση του π.Χ./μ.Χ. και  οι έννοιες του «μηδέν» και «πριν-μετά» στην ιστορία. 

Λιγότεροι συνδέουν τον ιστορικό χρόνο με την περιοδολόγηση, την ένταξη ενός 

γεγονότος σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και τη διάρκεια στον χρόνο. 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η έννοια του ιστορικού χρόνου επηρεάζεται έντονα 

και από την ηλικιακή ωρίμανση των μαθητών. Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, η 

έννοια σχετίζεται περισσότερο με τον προσωπικό χρόνο, αλλά αντιλαμβάνονται την 

σειρά που διαδραματίζονται τα γεγονότα. Η Γ΄ και Δ΄ τάξη είναι σημαντικές 

σύμφωνα με την άποψή τους γιατί τότε για πρώτη φορά υπάρχει η επαφή με τον 

ιστορικό χρόνο. Τα παιδιά δείχνουν να κατανοούν το π.Χ./μ.Χ. χωρίς, ωστόσο, 

ημερομηνίες. Βασικές δυσκολίες είναι η κατανόηση από την πλευρά των μαθητών 

πως όσο είμαστε στην προ Χριστού περίοδο, κατεβαίνουμε την αρίθμηση του χρόνου 

για να φτάσουμε πιο κοντά στο τώρα, η χρονολόγηση δηλαδή είναι αντίστροφη, 

καθώς επίσης και η διαχείριση των εννοιών αιώνας, περίοδος, κ.λπ. Ενώ 

αναγνωρίζουν ότι ένας αιώνας είναι 100 χρόνια, εν τούτοις δυσκολεύονται να 

αντιληφθούν πως ο 18
ος

 αιώνας περιλαμβάνει τα έτη 1700 έως το 1799 και όχι το 

1800 έως το 1899. Στις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα, 

σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, τον ιστορικό χρόνο, γιατί συγκρατούν 

χρονολογίες, αναγνωρίζουν γεγονότα, τα τοποθετούν σε σειρά. Ωστόσο, ακόμα η 

έννοια του αιώνα και οι χρονιές που εντάσσει είναι μια δυσνόητη ενότητα. Πάντως, 

κατά γενική ομολογία, η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο και οι επιδόσεις των μαθητών 

βελτιώνονται από τάξη σε τάξη. 

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες, που 

επηρεάζουν την κατανόηση του ιστορικού χρόνου, όπως ο ρόλος τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ο ρόλος του σχολείου, οι διδακτικές μέθοδοι που 

εφαρμόζονται στην σχολική κοινότητα, ενώ σημαντική είναι και η επίδραση του 

κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο δρουν οι μαθητές και δέχονται ερεθίσματα 

αλλά και της οικογένειας, κ.ά. Τα ερεθίσματα αυτά, όπως π.χ. μια οικογενειακή 

εκδρομή εκπαιδευτικού περιεχομένου σε έναν αρχαιολογικό χώρο, θα μπορέσει να 

δώσει στο παιδί κάποια στοιχεία με τα οποία θα κατορθώσει να χτίσει την έννοια του 

ιστορικού χρόνου. 

Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με τον ιστορικό 

χρόνο και τη διδασκαλία του είναι, ως επί το πλείστον, τα σχολικά εγχειρίδια. 

Θεωρούν ότι η διδακτέα ύλη είναι υπερβολικά μεγάλη, τα γεγονότα που 
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παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια είναι ιδιαίτερα πυκνά, το λεξιλόγιο είναι 

δύσκολο, η σειρά παράθεσης των γεγονότων είναι δύσκολη και ο διδακτικός χρόνος 

είναι λίγος. Παράγοντες που δυσκολεύουν τον εκπαιδευτικό είναι και ζητήματα που 

αφορούν τον ίδιο, όπως οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί, οι στρατηγικές του, 

ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να διδάξει και τα εποπτικά μέσα που αξιοποιεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ιδιαίτερη βαρύτητα αξίζει να δοθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Βασικές δυσκολίες των μαθητών είναι, κατά 

τους εκπαιδευτικούς, ορισμένες έννοιες, όπως π.χ. του π.Χ./μ.Χ., του αιώνα, της 

δεκαετίας, το σημείο «μηδέν», κ.ά. Η δυσκολία κατανόησης της έννοιας και  

τοποθέτησης των γεγονότων στην «προ Χριστού» και «μετά Χριστόν» περίοδο στην 

σωστή σειρά, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στην εργασία της Κουκουβέλα, 

έγκειται στο ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται μεν τον διαχωρισμό «π.Χ./μ.Χ.», ότι 

«κάτι έγινε πριν τη Γέννηση του Χριστού και κάτι άλλο μετά, αν και δεν το εκφράζουν 

πάντα σωστά», αλλά παρατηρείται έντονη δυσκολία στην τοποθέτηση των γεγονότων 

στην σωστή περίοδο και στην χρονολόγηση. Τονίζουν ότι «για τα παιδιά δεν είναι 

εύκολο, ενώ έχουν συνηθίσει να μετράνε στην καθημερινότητα τους, ξεκινώντας από το 

μικρότερο προς το μεγαλύτερο, κάποια στιγμή να πρέπει να μετρήσουν αντίστροφα, 

αναφερόμενα στην περίοδο προ Χριστού. Η αντίστροφη χρονολόγηση συνδέεται στενά 

και με το σημείο μηδέν»
135

. Ο «αιώνας» και η «δεκαετία» είναι ακόμη δύο δυσνόητες 

έννοιες, όπου σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, οι μαθητές αντιλαμβάνονται το 

χρονικό πλαίσιο – ένας αιώνας ισούται με εκατό χρόνια – όχι όμως και την διάρκεια 

που έχει το διάστημα ενός αιώνα. Ακόμη πιο δύσκολη φαίνεται να είναι η ένταξη του 

αιώνα στον εκάστοτε αιώνα και το αντίστροφο. Τέλος, δυσκολία υπάρχει και λόγω 

των σχολικών εγχειριδίων, όπου παρατηρείται από τους εκπαιδευτικούς λανθασμένη 

τοποθέτηση των γεγονότων. Άλλες δυσκολίες που μπορούν να αναφερθούν είναι η 

αίσθηση του χρόνου από την πλευρά των μαθητών και η σύγκριση εποχών μεταξύ 

τους με τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών. 

Αξίζει να αναφερθεί πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το σχολικό εγχειρίδιο και το 

υλικό που παρέχει ελλιπές ως προς τη διδασκαλία του ιστορικού χρόνου συνεπώς και 

μη βοηθητικό, τονίζουν την ανάγκη κατάλληλης προετοιμασίας τους για τη 

διερεύνηση του ζητήματος – μιας και είναι απαραίτητο να είναι καταρτισμένοι- και 
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παραδέχονται πως δεν εξετάζουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών τους λόγω 

έλλειψης χρόνου. Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών τους, αξιοποιούν 

κυρίως ερωτήσεις γραπτού και προφορικού περιεχομένου, που σχετίζονται με την 

χρονολόγηση. 

Τέλος, στο πλαίσιο αξιοποίησης της διαθεματικότητας στο μάθημα της Ιστορίας 

και των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών στην διδακτική διαδικασία, 

συμφωνούν πως το μάθημα της Ιστορίας και ειδικότερα ο ιστορικός χρόνος μπορούν 

να διδαχθούν και μέσω άλλων μαθημάτων, όπως η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, οι 

Τ.Π.Ε., κ.ά. Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν, 

τονίζουν την χρήση οπτικοακουστικών μέσων, όπως η εικόνα, διότι κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών, και ο συνδυασμός εικόνας και κειμένου, ενώ λίγοι 

υποστηρίζουν πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διαδραστικές εφαρμογές, όπως 

π.χ. οι εικονικές περιηγήσεις σε ένα μουσείο. 

Από όλα τα παραπάνω μπορεί να διαπιστωθεί πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το 

ζήτημα της κατανόησης του ιστορικού χρόνου, μια πολύπλοκη και ιδιαίτερα 

δυσνόητη έννοια για τους μαθητές τους. Είναι ένα ζήτημα που χρήζει αφιέρωση 

διδακτικού χρόνου, κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών, και αξιοποίηση 

εκείνων των μεθόδων διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν 

την έννοια και τις διαστάσεις της. 
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1.6.Τρόποι ενίσχυσης της κατανόησης χρόνου στην ιστορία 

 

Οι παραπάνω έρευνες παρέχουν δεδομένα για την αντίληψη των παιδιών 

αναφορικά με τον ιστορικό χρόνο. Οι ερευνητές, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 

λιγότερο, αξιοποίησαν σύγχρονες στρατηγικές, που ανταποκρίνονταν στο γνωστικό 

επίπεδο των μαθητών, στην εποχή που έδρασαν και στο περιβάλλον που 

αλληλεπιδρούσαν. Παρακάτω θα γίνει σύντομη αναφορά στις στρατηγικές αυτές.  

Σκοπός των ερευνητών ήταν να ενισχυθεί το επίπεδο κατανόησης των μαθητών 

για τον ιστορικό χρόνο μέσω της διδασκαλίας αλλά και η παιδαγωγική αξιοποίηση 

των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων που εφάρμοσαν στις έρευνές τους από 

τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Εκτός από αυτό, στόχευαν στον εντοπισμό των 

παρανοήσεων και των δυσκολιών που διαμορφώνουν οι μαθητές ανά ηλικία στην 

ιστορία γενικότερα αλλά και ειδικότερα αναφορικά με τον ιστορικό χρόνο και στην 

εξάλειψή τους μέσω της βαθύτερης κατανόησης του ζητήματος. 

Οι δραστηριότητες που προτείνονται, τόσο στις προηγούμενες έρευνες όσο και 

παρακάτω, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και ελκυστικές για τους μαθητές, διότι 

προσέγγισαν τα ιστορικά γεγονότα μέσα από εικονογραφημένα κολλάζ, εικόνες, 

παιχνίδια κ.ά. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να αυτενεργήσουν, να συμμετέχουν 

πιο ενεργά κατά τη διάρκεια του μαθήματος,  να δραστηριοποιηθούν στη διάρκεια 

της διδασκαλίας. Επιγραμματικά, θα αναφέρουμε τρόπους και δραστηριότητες 

σύμφωνα με τις έρευνες που συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν. Τέτοιοι τρόποι είναι 

η χρήση της κλεψύδρας, η χρήση του ρολογιού, η αντίληψη μέσα από την εναλλαγή 

των εποχών και των μηνών του χρόνου, οι εναλλαγές της ημέρας και της νύχτας και 

τέλος η αντίληψη του χρόνου μέσω των γιορτών και η αναμονή των πιο σημαντικών 

μέσω ημερολογίων, όπως είναι τα Χριστούγεννα
136

.  

Άλλες δραστηριότητες που βοηθούν στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου είναι 

η αφήγηση
137

, η εκμάθηση σημαντικών ημερομηνιών που είναι ορόσημα και η 

δημιουργία λιστών για την αποτύπωση των καθημερινών δραστηριοτήτων των 

παιδιών αναφορικά με τον χρόνο
138

, κ.ά. 
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Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα οπτικά στοιχεία, όπως εικόνες, κολλάζ, καρτ 

ποστάλ, κ.ά.
139

. Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί, οι εικόνες αποτελούν 

έναν ελκυστικό και ενδιαφέροντα τρόπο για την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. 

Τα ερεθίσματα που προσφέρουν είναι πολλά και μέσω αυτών, οι μαθητές 

αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η αναγνώριση στοιχείων, η κριτική 

σκέψη. Αποδεικνύεται πως μέσω της χρήσης εικόνων τα παιδιά έχουν μια 

πραγματική αποτύπωση του παρελθόντος. Μπορούν επομένως να αποκτήσουν 

γνώσεις για την κατάσταση και τις συνθήκες στις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα 

και με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουν και την ενσυναίσθηση τους.  

Ακόμη μια δραστηριότητα για την οποία αξίζει να γίνει αναφορά είναι και οι 

χρονογραμμές. Η αξιοποίησή τους στην παιδαγωγική διαδικασία είναι ο πιο 

διαδεδομένος τρόπος, καθώς μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα και γρήγορα και 

να δώσουν στον χρόνο «οπτική» διάσταση. Κατασκευάζονται είτε από τον 

εκπαιδευτικό είτε και από τους ίδιους του μαθητές και είναι δυνατόν να φέρουν 

γεγονότα είτε ιστορικά είτε προσωπικά του κάθε μαθητή. Στη δεύτερη περίπτωση, 

έρευνες έχουν δείξει ότι η δημιουργία προσωπικών χρονογραμμών, συμβάλλει στην 

καλύτερη δυνατή κατανόηση του χρόνου, πρώτα σε ατομικό επίπεδο και μετά σε 

επίπεδο ιστορίας. Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες οι οποίες αποτυπώνουν τις 

επιδόσεις των παιδιών με την αξιοποίηση των χρονογραμμών. Μάλιστα τα τελευταία 

χρόνια, οι χρονογραμμές έχουν αναβαθμιστεί και πλέον χρησιμοποιούνται και με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών και πληροφορικής. 
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Οι Masterman & Rogers στο πλαίσιο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην 

παιδαγωγική διαδικασία, με απώτερο σκοπό την κατανόηση του ιστορικού χρόνου, 

δημιούργησαν ένα διαδραστικό πρόγραμμα αποτελούμενο από δραστηριότητες και 

ασκήσεις που ενέπλεκαν στη διδασκαλία της ιστορίας και τις νέες τεχνολογίες. Το 

πρόγραμμα ήταν δομημένο σε τέσσερις φάσεις: αναγνώριση των γνωστικών 

προβλημάτων του χρόνου, μελέτη του παιδαγωγικού πλαισίου αυτών των 

προβλημάτων, εκμαίευση υλικού από τα στάδια 1 και 2 που θα εφαρμοστεί στο 

διαδραστικό πρόγραμμα και εφαρμογή του παραγόμενου αποτελέσματος στο 

διαδραστικό πρόγραμμα, από το οποίο κατασκευάστηκαν τα πρωτότυπα. 

Συλλέγοντας δεδομένα από τα τρία πρώτα στάδια, δημιούργησαν διάφορες 

δραστηριότητες, όπως μια χρονογραμμή σε μορφή γραμμικής διαδρομής (εικόνα 6), 

που εμφανιζόταν στην οθόνη του υπολογιστή και απεικόνιζε διαφορετικές 

χρονολογίες και εποχές της αγγλικής ιστορίας. Ο μαθητής έχει τον ρόλο του 

ταξιδιώτη και είναι σε θέση να επιλέξει ένα από τα πρόσωπα τις χρονογραμμής και να 

μάθει πληροφορίες για τα γεγονότα γύρω από τα οποία εμπλέκονται (στην έρευνα 

Εικόνα 6: Η χρονογραμμή των Masterman & Rogers 
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δίνεται σαν παράδειγμα ο Samuel Pepys και πώς ήταν η εβδομάδα του την εβδομάδα 

της φωτιάς του Λονδίνου (εικόνα 7).  

Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε από 8 μαθητές και αποδείχθηκε ότι μπορούν να 

αντιληφθούν την απόσταση στον χρόνο και τους φάνηκε ενδιαφέρουσα η προοπτική 

της μελέτης προσώπων που εκείνοι θεωρούσαν σημαντικά. Τα δεδομένα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι εικονικές 

αναπαραστάσεις 

βοήθησαν σημαντικά 

στην κατανόηση 

αφηρημένων εννοιών, 

όπως αυτές του 

παρελθόντος και του 

χρόνου και πως σε αυτή 

την κατανόηση 

συνέβαλε η χρήση της 

τεχνολογίας.  

Το 2004, η Dawson 

πραγματοποίησε έρευνα 

σε μαθητές Γυμνασίου 

14 έως 19 ετών και μελέτησε τις αντιλήψεις τους αναφορικά με τον χρόνο. Το άρθρο 

στοχεύει στην εύρεση εκείνων των στοιχείων που χρήζουν επίλυσης για την 

καλύτερη δυνατή κατανόηση του ιστορικού χρόνου στο γυμνάσιο. Στο άρθρο 

προτείνονται ασκήσεις ενίσχυσης της χρονολογικής κατανόησης, όπως η δημιουργία 

χρονογραμμών, η χρήση εικόνων μέσα στην σχολική τάξη και η τοποθέτησή τους στη 

σωστή σειρά. Υποστηρίζει πως αν και οι ερευνητές παλαιότερα έχουν αποδείξει πως 

μέχρι την ηλικία των 14 έχει κατακτηθεί η έννοια του χρόνου στο παιδί, εν τούτοις 

είναι πιθανό ένα ποσοστό γνώσεων να χαθεί, εάν δεν εφαρμοστούν οι κατάλληλες 

μέθοδοι ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων αναγνώρισης της χρονολογίας και 

του χρόνου. Έτσι προτείνει τη δημιουργία μαθημάτων σε αυτές τις ηλικίες που θα 

ενισχύουν τις δεξιότητες αυτές. Μέσω των μαθημάτων αυτών, ο ερευνητής 

υποστηρίζει ότι ο μαθητής δεν θα χάσει το ενδιαφέρον του για την ιστορία και δεν θα 

αποστασιοποιηθεί από αυτήν.      

Το 2007, ο Simsek, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε 

πραγματοποιήσει την περίοδο 2003-2004 σε 25 μαθητές 5
ης

 τάξης. Η έρευνα ήταν 

Εικόνα 7: Η αποτύπωση ενός γεγονότος σε χρονική ακολουθία  από τους 

Masterman & Rogers 



75 
 

ποσοτική και ποιοτική και σκοπός ήταν η βελτίωση της αντίληψης του ιστορικού 

χρόνου και της χρονολόγησης. Στην έρευνα αξιοποιήθηκαν τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών, αναφορικά με την ιστορία, και οι αντιδράσεις τους γύρω από διαφορετικές 

εκπαιδευτικές μεθόδους (εικόνες, χρονογραμμές, παλιά εργαλεία, κ.ά.). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η κατασκευή χρονογραμμών για την 

συσχέτιση και διαδοχή των γεγονότων γίνεται ευκολότερα μέσω των προσωπικών 

χρονογραμμών. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

την ιστορία και ένιωσαν πιο “φιλικά” απέναντί της. Μέσω των χρονογραμμών γίνεται 

πιο αντιληπτός ο ιστορικός χρόνος, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν στην παιδαγωγική 

διαδικασία από μικρή ηλικία με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και στρατηγικών από 

τον εκπαιδευτικό. Στην ανάγκη χρήσης των διαδραστικών χρονογραμμών κατέληξαν 

και οι Alleman & Brophy (2003) διότι με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αποκτούν ένα 

ισχυρό μαθησιακό ερέθισμα. Κατασκευάζοντας και χρησιμοποιώντας την 

χρονογραμμή μόνοι τους με διάφορα υλικά (εικόνες, φωτογραφίες, κ.ά.) αποκτούν 

περισσότερες γνώσεις αναπτύσσουν πιο εύκολα την κατανόησή τους για τον χρόνο. 

Αυτή η κατασκευή βοηθά και στην κατανόηση της αλλαγής και της συνέχειας σε 

βάθος χρόνου για όλα τα πράγματα γύρω τους, όπως π.χ. οι δύο χρήσεις που 

αναφέρονται στην έρευνα τους, η φάρμα και οι μετακίνηση. Έτσι οι μαθητές 

μπόρεσαν να καταλήξουν στο συμπέρασμα των ερευνητών ότι «η Ιστορία είναι 

ζωντανή»  και έτσι να την υποκειμενοποιήσουν ή και να αξιοποιήσουν την 

χρονογραμμή σε μετέπειτα εργασίες τους.  
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Οι Peter Bennett, Mike Fraser & Madeline Balaam (2012), παρουσιάζουν την 

εφαρμογή τους με όνομα Chronotape, η οποία αξιοποιείται στην οικογενειακή 

ιστορία. Οι ερευνητές αρχικά έφτιαξαν από χαρτί μια πραγματική χρονογραμμή 200 

ετών, την οποία σκάναραν και 

“ανέβασαν” σε ένα tablet, καλυμμένο 

ώστε να δίνει την εντύπωση μιας παλιάς 

μπομπίνας. Οι εμπλεκόμενοι ήταν σε 

θέση να προσθέσουν πάνω στη 

χρονογραμμή πρόσωπα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος, να 

γράψουν κείμενο δίπλα σε αυτά ή να προσθέσουν και μια φωτογραφία με τη βοήθεια 

μιας μικροκάμερας και όλα αυτά με την χρήση πληκτρολογίου. Εάν κάτι γινόταν 

λάθος τότε μπορούσαν να πατήσουν το κουμπί fade και σταδιακά να σβήσουν το 

άτομο από την χρονολογία. Είναι μια εφαρμογή με απτές διεπαφές, στην οποία οι 

εμπλεκόμενοι μπορούν να ελέγξουν τον χρόνο. Όταν δοκιμάστηκε από τα άτομα 

διαπιστώθηκε πως με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την 

έννοια του παρελθόντος και της οικογενειακής ιστορίας, καθώς επίσης και την έννοια 

του χρόνου, σε μικρότερο όμως βαθμό. Την ίδια χρονιά ο Davis τονίζει την ανάγκη 

αξιοποίησης σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας για την κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου. Είναι ένας χρήσιμος και απλός τρόπος κατανόησης του παρελθόντος και του 

χρόνου, μέσω ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται. Εκτός λοιπόν από εφαρμογές στον 

υπολογιστή, όπως το timeRime, ο ερευνητής υποστηρίζει πως μπορεί ο χρόνος να 

αποτυπωθεί και με τρισδιάστατο τρόπο. 

Ο Champagne (2016) τονίζει μέσα από την έρευνά του τη χρησιμότητα των 

χρονογραμμών στην ανάπτυξη της γνώσης για το παρελθόν και κατ’ επέκταση της 

έννοιας του ιστορικού χρόνου. Αναφέρει πως η χρήση τους συμβάλλει σημαντικά στη 

διαμόρφωση της συνείδησης των μαθητών μέσω της χρήσης οπτικών μέσων. Η 

χρονογραμμή μπορεί να δημιουργήσει μια πληθώρα πληροφοριών, τις  οποίες ο 

μαθητής δεν θα είχε στη διάθεσή του σε αντίθετη περίπτωση. Ακόμη αναφέρει πως 

αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια μαθητών και εκπαιδευτικών μιας και 

συνδέει προηγούμενα και επόμενα γεγονότα ενώ παράλληλα εντοπίζει και τις 

βαθύτερες σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. η μελέτη των χρονογραμμών μπορεί να 

αποκαλύψει μοτίβα και σχέσεις μεταξύ των γεγονότων, που θα δώσουν μια πιο 

Εικόνα 8:Η εφαρμογή Chronotape 
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ολοκληρωμένη οπτική στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου από την πλευρά των 

μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί πως στην έρευνα του παρουσιάζει πληθώρα 

χρονογραμμών τις οποίες αναλύει και επεξηγεί και στις οποίες παρουσιάζεται 

διαφοροποιημένα ο ιστορικός χρόνος. Τέλος, σημειώνει πως η οπτικοποίηση του 

χρόνου, δημιουργεί ερεθίσματα στους μαθητές και συμβάλλει στην καλύτερη 

κατανόηση του σε συνδυασμό με τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε αυτόν. 

Οι Brehmer, Lee, Bach, Rich & Munzner (2017) παρουσίασαν ένα περιβάλλον με 

τα διαφορετικά είδη χρονογραμμών με στόχο την αφήγηση ιστοριών. Οι ερευνητές 

μέσα από έρευνα που πραγματοποίησαν, ομαδοποίησαν τα διαφορετικά είδη 

χρονογραμμών που υπάρχουν. Η ομαδοποίηση έγινε με βάση τρεις άξονες: 

αναπαράσταση, σκάλα και διάταξη των γεγονότων σε οριζόντιο άξονα. Από τα 

δεδομένα τις έρευνας, προέκυψαν 20 είδη χρονογραμμών (εικόνα 9) που μπορούν να 

αξιοποιηθούν στην αφήγηση των ιστοριών. Ανέλυσαν κάθε ένα από τα είδη των 

χρονογραμμών που προέκυψαν (γραμμική, κυκλική, σπειροειδής, χρονολογική, 

Εικόνα 9: Τα διαφορετικά είδη χρονογραμμών των Brehmer, Lee, Bach, Rich & Munzner 
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λογαριθμική, ενοποιημένη, πολύπλευρη, κ.ά.) αναφορικά με το τι είναι, πως μπορεί 

να αξιοποιηθεί κλπ. Μέσα από την έρευνα, οι μελετητές προσπαθούν να 

αναδιαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνονται οι χρονογραμμές στην 

αφήγηση ιστοριών και στη δημιουργία νέων εργαλείων για την αφήγηση τους με την 

χρήση χρονογραμμών. 

Τέλος, η ερευνητική ομάδα των de Groot-Reuvekamp, Ros & van Boxtel, (2018) 

πραγματοποιεί μια ακόμη έρευνα και μελετά τις επιδράσεις που έχει στο ολλανδικό 

Α.Π.Σ. η εκπαιδευτική εφαρμογή «Timewise», που όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα 

έχει σχεδιαστεί προκειμένου να  βελτιώσει την κατανόηση του ιστορικού χρόνου στα 

παιδιά. Η εφαρμογή αξιοποιεί εικόνες και πληροφοριακό υλικό με βάση τις 10 εποχές 

στις οποίες χωρίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα της Ολλανδίας αναφορικά με το 

μάθημα της Ιστορίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 δάσκαλοι 2
ας

 και 5
ης

 τάξης 

δημοτικού, οι οποίοι εφάρμοσαν στους μαθητές τους για πρώτη φορά το Timewise 

στις τάξεις τους. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πειραματική ομάδα (396 μαθητές) και 

ομάδα ελέγχου (392 μαθητές), για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή της έρευνας και 

προέρχονταν από δέκα διαφορετικά σχολεία της Ολλανδίας. Για την αξιολόγηση της 

έρευνας, αξιοποιήθηκε ένα τεστ πολλαπλών επιλογών ως pre/post test. Το σημαντικό 

της παρούσας έρευνας είναι ότι οι δάσκαλοι που συμμετείχαν εκπαιδεύτηκαν από 

τους ερευνητές, προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή 

στους μαθητές τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πειραματική ομάδα είχε 

μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στο post test, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Οι 

μαθητές της 2
ας 

τάξης, όχι μόνο ήταν σε θέση να διδαχθούν ιστορία αλλά και να την 

κατανοήσουν, μιας και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διδασκαλία της ιστορίας από 

αυτήν την ηλικία, οδηγεί σε περαιτέρω κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Οι μαθητές 

5
ης

 τάξης που διδάχθηκαν μέσω του Timewise είχαν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας 

στο post test σε σχέση με το pre test και την ομάδα ελέγχου. Σημαντική, είναι και η 

χρήση των σχολικών εγχειριδίων και το κατά πόσο αυτά αποτελούν σημαντικό βοηθό 

στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου από την πλευρά των παιδιών, καθώς δύο 

δάσκαλοι εφάρμοσαν το Timewise αποκλειστικά, χωρίς το σχολικό εγχειρίδιο και τα 

αποτελέσματα των μαθητών τους ήταν πολύ καλύτερα από αυτά των υπόλοιπων 

μαθητών στην πειραματική ομάδα. Τέλος, μέσω της έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

αξιολογείται και η χρήση των χρονογραμμών στην παιδαγωγική διαδικασία, με τους 

ερευνητές να θεωρούν πως η εκμάθηση χρονολογιών και ημερομηνιών μέσω των 
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χρονογραμμών μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές ως ένα οπτικό μέσο τοποθέτησης 

των γεγονότων σε σειρά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο 

Νέες Τεχνολογίες και Διδακτική της 

Ιστορίας
 

 

2.1.Αποτύπωση του όρου «Νέες Τεχνολογίες». 

 

Στον 21
ο
 αιώνα, η κοινωνία αλλά και η εκπαίδευση, επιδιώκουν την εφαρμογή 

ενός νέου μοντέλου διδασκαλίας, που θα απέχει από τον παραδοσιακό τρόπο 

αφήγησης του περιεχομένου της ύλης των σχολικών εγχειριδίων, από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού και της απομνημόνευσης του όγκου πληροφοριών, από την πλευρά 

των μαθητών. Σε αυτήν την προσπάθεια της εκπαίδευσης συμβάλλει και ο τομέας της 

Τεχνολογίας και της Πληροφορικής, ο οποίος είναι ένας διαρκώς και συνεχώς 

αυξανόμενος χώρος. 

Είναι γεγονός πώς, ήδη από τον 18
ο
 αιώνα με την εξέλιξη της Φυσικής, ο 

άνθρωπος βρίσκεται σε μια συνεχή επιστημονική πρόοδο. Κατά τον 19
ο
 και τον 20

ο
 

αιώνα παρατηρήθηκε η απελευθέρωση του επιστημονικού κλάδου από τη θεωρία και 

η διείσδυσή του στην κοινωνία, η διαφοροποίηση της τεχνολογίας από την απλή 

δεξιοτεχνία και η στενή σχέση επιστήμης και τεχνικής. Η Κουνέλη υποστηρίζει πως, 

στον 20
ο
 αιώνα, γιγαντώνεται τόσο η επιστημονική όσο και η τεχνολογική πρόοδος 

μέσα από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Information and 

Communication Technologies, ICT’s) και από τις βιοεπιστήμες
140

.  

Η ίδια επιδίωξε να δώσει έναν ορισμό για τον όρο Νέες Τεχνολογίες. Έτσι λοιπόν 

«Νέες Τεχνολογίες είναι ο όρος που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα επιτεύγματα 

του ανθρώπου στον χώρο της Πληροφορικής, της επιστήμης που ασχολείται με τις 

μεθόδους διαχείρισης της πληροφορίας, με τη χρήση υπολογιστών και δικτύων»
141

. 

Στον παραπάνω ορισμό περιλαμβάνονται και οι εφαρμογές ήχου και εικόνας, οι 

εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, τα συστήματα ελέγχου σε βιομηχανίες, ο εξοπλισμός 

                                                 
140

 Κουνέλη, Ε. (2006). Οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία της Ιστορίας ή αλλιώς το ψηφιακό μέλλον 
της Ιστορίας, Στο Γ. Κόκκινος & Ε. Νάκου (επιμ.), Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές 
του 21ου αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο, 498. 
141

 Κουνέλη, Ε. (2006). ό. π., 499. 
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παραγωγής προϊόντων κ.ά., όλα δηλαδή τα συστήματα που χρησιμοποιούν τη 

σύγχρονη τεχνολογία.  

Σύμφωνα με τους Μηλιώνη & Μπαλτά «... με τον όρο Νέες Τεχνολογίες εννοούμε 

εκείνες που βασίζονται στις εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και στις 

προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι μαζικά Μέσα Επικοινωνίας με την 

παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά αφορούν κυρίως την αποθήκευση και την 

επεξεργασία των δεδομένων, την τηλεπικοινωνιακή μετάδοση των πληροφοριών και 

την αρχειοθέτησή τους σε ηλεκτρονική μορφή»
142

. Οι Baudrillard, Virilio και Poster 

αναφερόμενοι στο ίδιο θέμα, τονίζουν  τη σημαντικότητα των νέων τεχνολογιών για 

των άνθρωπο, καθώς μέσα από αυτές διαμορφώνεται η ταυτότητα του ατόμου είτε σε 

ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο: «οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και 

πληροφόρησης ως κοινωνικά, πολιτισμικά και επιστημολογικά επικαθορισμένες 

πραγματώσεις, νοηθούν ως ενιαίο και συνεκτικό συμβολικό σύστημα, ως γλώσσα, ως 

σύστημα αναφοράς, αυτές εκ των πραγμάτων σχηματίζουν την ίδια τη σχέση των 

ανθρώπων με την πραγματικότητα, επαναδομώντας την ατομική και συλλογική τους 

ταυτότητα»
143

. 

Ο Τσιβάς δίνει έναν δικό του ορισμό για τις Νέες Τεχνολογίες, καθώς θεωρεί ότι 

πρέπει να αξιοποιούνται ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο δρουν. «Η χρήση 

και η αξιοποίηση των ΤΠΕ προσδιορίζεται τις περισσότερες φορές ως μια μεταβλητή 

ανεξάρτητη (ουδέτερη) από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περικείμενο και 

με τον τρόπο αυτό έχει οδηγήσει σε αυτονόητες, οικουμενικές αλήθειες και μια έντονη 

τεχνοκρατική ρητορεία»
144

. Οι Burbules & Callister απαντώντας στο τι είναι οι Νέες 

Τεχνολογίες υποστηρίζουν πως είναι «μια διαλεκτική», η οποία «θα πρότεινε τις νέες 

Τεχνολογίες ως επιτεύγματα που αναπροσδιορίζουν τις αντιλήψεις που οι άνθρωποι 

έχουν για τον εαυτό τους ως υποκείμενα, τις σχέσεις τους με τους άλλους, την 

πρόσληψη του χρόνου και της ταχύτητας, τις προσδοκίες για δυνατότητες πρόβλεψης, 

                                                 
142

 Μηλιώνης, Χ. & Μπαλτά, Β. (2001). Η επικοινωνιακή διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Νέες 
τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Ρέθυμνο, 346. 
143

 Κόκκινος, Γ. (2003). Τεχνολογική αιτιοκρατία ή διανοητική προπαρασκευή για την αυτονομία και 
τη χειραφέτηση; Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και της Επικοινωνίας στο 
μάθημα της Ιστορίας στο: Κόκκινος, Γ., Επιστήμη, Ιδεολογία και Ταυτότητα. Το μάθημα της Ιστορίας 
στον αστερισμό της υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Μεταίχμιο, 313; Poster M. 
What’s the matter with the Internet?, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 2001, 22. 
144

 Τσιβάς, Α. (2009). Διδακτική της ιστορίας: Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των παιδιών σε 
συμβατικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον, δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, 78. 
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όλα διαστάσεις μια διαδικασίας αλλαγής στου τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 

σκέφτονται για μέσα και σκοπούς, στόχους και αποτελεσματικότητα»
145

. 

Κύριο μέσο των Τεχνολογιών πληροφόρησης και Επικοινωνίας αποτελεί ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο υπολογιστής τίθεται στο επίκεντρο λόγω του μεγάλου 

όγκου πληροφοριών που μπορεί να διανέμει, να επεξεργαστεί, να αναλύσει. Είναι ένα 

μέσο, από το οποίο εν τέλει φαίνεται να εξαρτάται η οικονομία, η πολιτικές 

αποφάσεις αλλά και οι πρακτικές που εφαρμόζονται στο κοινωνικό σύνολο
146

. Οι 

Κυνηγός και Δημαράκη υποστηρίζουν πως «προσεγγίζοντας τον υπολογιστή ως 

μέσο, η έμφαση συνήθως πέφτει στην πληροφόρηση στον πλούτο της πληροφορίας 

και στην πρόσβαση στην πληροφορία»
147

. Σε αντιδιαστολή με την παραπάνω 

διατύπωση, οι Κουφόπουλος και Μούκα δίνουν έμφαση στην «μετουσίωση της 

πληροφορίας σε γνώση», καθώς όσο περισσότερες οι πληροφορίες τόσο μεγαλύτερη 

η ανάγκη για τη δημιουργία εργαλείων – νοητικών ως επί το πλείστον – που θα τις 

επεξεργάζονται. Δεν πρέπει ωστόσο, να ξεχαστεί πως τα εργαλεία αυτά δημιουργούν 

νέα προβλήματα, όπως η έλλειψη συγκέντρωσης και ενδιαφέροντος, στοιχεία που 

οδηγούν στην επιφανειακή γνώση
148

. 

Οι ΤΠΕ επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε όλες τις κοινωνίες ωστόσο όχι στον ίδιο 

βαθμό, σύμφωνα με τον Leaning. Θεωρούνται ένας νέος τρόπος παροχής 

πληροφοριών, ένας νέος «τρόπος ζωής», ο οποίος δρα και επηρεάζεται από το 

περιβάλλον και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται
149

.    
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 Burbules, N. C. & Callister, T. A. Jr. (1999). A post-technocratic policy perspective on new 
information and communication technologies for education. In J. Marshall & M. Peters (Eds.). 
Education policy, Northampton, MA: Edward Elgar, 788-797. 
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 Τσιβάς, Α. (2009). ό. π., 78; Postman, N., Will our children only inherit the wind? Theory and 
Research in Social Education 28(4): 2000: 580-586. 
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 Κυνηγός Χ. & Δημαράκη Ε., Νοητική εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. Παιδαγωγικά 
αξιοποιήσιμες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη γενική παιδεία, στο Χ. Κυνηγός και Ε. 
Δημαράκη (επιμ.) Νοητική εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. Παιδαγωγική αξιοποίηση της 
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17-26. 
148

 Κουφόπουλος Ι. & Μούκα, Γ., Web Quest: Ένας νέος τρόπος εκπαιδευτικής δραστηριότητας που 
εντάσσει και αξιοποιεί το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και δραστηριοτήτων, 4

ο
 Πανελλήνιο 

Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στης Εκπαίδευση, 
Αθήνα, 2004: 591-596. 
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 Leaning, M., The modal nature of ICT: Challenging historical interpretation of the social 
understanding and appropriation of ICT. The Journal of Community Informatics 2(1), 2005: 35-42; 
Νεγρεπόντης, Ν. (2001). Ψηφιακός κόσμος, μτφρ. Α. Κατσίκας, Αθήνα: Καστανιώτης, 14-15.  
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2.2.Οι ΤΠΕ στην Ιστορία στο επίπεδο της Επιστήμης. 

 

Οι Νέες Τεχνολογίες παρείχαν όλα εκείνα τα εφόδια για την εξέλιξη της επιστήμης 

της ιστορίας, τόσο σε συγγραφικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται 

στις δυνατότητες διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων που μπορούν να 

αποθηκευτούν στο διαδίκτυο
150

. Ακόμη ένας λόγος είναι και η στροφή των ιστορικών 

στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία. Οι υπολογιστές αποτέλεσαν ένα 

μέσο αποθήκευσης δεδομένων για στατιστικές μελέτες και για τη δημιουργία 

γραφικών παραστάσεων, προκειμένου να αποτυπώσουν ποσοτικά τα δεδομένα, όπως 

π.χ. απογραφές ή φορολογικοί κατάλογοι. Ακόμη, εκτός από την οικονομική ιστορία, 

ανανεώθηκε και η κοινωνική και η πολιτική ιστορία καθώς μέσω των υπολογιστών 

μελετήθηκαν η καθημερινή ζωή, η συμπεριφορά και οι νοοτροπίες που είχαν 

διαμορφώσει οι άνθρωποι μέσα στον χρόνο. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανέδειξαν 

τις συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων, μέσω των οποίων οι ιστορικοί μπορούν να 

κατασκευάσουν εκ νέου την ιστορία που θα ήταν αδύνατη χωρίς την ιστορία. Έτσι, 

μεγάλος όγκος δεδομένων, όπως π.χ. ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως και θανάτου 

αποκρυπτογραφούνται με τη βοήθεια του υπολογιστή, για να δώσουν πληροφορίες 

για την παιδική θνησιμότητα, το ποσοστό γεννήσεων κ.ά.
151
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Τη δεκαετία του 1980, με την εμφάνιση των μικρο-υπολογιστών, διαμορφώνονται 

νέα χαρακτηριστικά στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και επακόλουθα στη 

διαχείριση των ιστορικών δεδομένων. Την περίοδο αυτή διαμορφώνεται ένα νέο είδος 

ιστοριογραφίας, αυτό της «πληροφορικής ιστορίας»
152

. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, 

αξιοποιούνται ποιοτικές μέθοδοι επεξεργασίας των δεδομένων, νέες τεχνικές 

ανάλυσης των κειμένων και στοιχεία που εξαίρουν τη συνεισφορά του υπολογιστή 

στην ιστορική έρευνα και συγγραφή
153

.  

Το 1990, με τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού (www.) γίνεται προσπάθεια 

μετατόπισης της ερευνητικής διαδικασίας καθώς επίσης και της εκπαιδευτικής, στο 

νέο χώρο του διαδικτύου. Μέσω αυτού, οι ιστορικοί εξετάζουν τους τρόπους έρευνας 

και συγγραφής του ιστορικού παρελθόντος. Πλέον το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από 

ποικίλες δυνατότητες, όπως η ευελιξία των χρηστών του σε αυτό, η εύκολη 

προσβασιμότητα, η δυνατότητα διάδρασης και η ικανότητα αποθήκευσης μεγάλου 

όγκου των πληροφοριών που παρέχει. Οι ιστορικές πηγές και οι μαρτυρίες 

βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών μέσα στο διαδίκτυο και έτσι ο καθένας έχει τη 

δυνατότητα να μελετήσει πρωτογενείς πηγές, να τις επεξεργαστεί και να 

επικοινωνήσει με άλλα μέλη της ιστορικής κοινότητας
154

.  

Όλα τα παραπάνω συντελούν στη διατύπωση του όρου «ψηφιακή ιστορία» 

(Digital History), στην μελέτη δηλαδή πρωτογενών πηγών του παρελθόντος που 
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ανήκουν στην ψηφιακή έρευνα, οι οποίες αποθηκεύονται σε ιστοσελίδες του 

παγκόσμιου ιστού προς διευκόλυνση των χρηστών
155

. 

Στον αντίποδα, η Κουνέλη διερωτάται εάν «αρκεί η επανεξέταση των μεθόδων με 

τις οποίες οι ιστορικοί ερευνούν την Ιστορία στην εποχή της Πληροφορίας για να 

προσδιοριστεί αυτό καθαυτό το “Ψηφιακό Μέλλον της Ιστορίας”;»
156

. Ο 

προβληματισμός αυτός έρχεται να υπογραμμίσει τα αρνητικά χαρακτηριστικά που 

προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Σε αυτά συγκαταλέγονται η 

αυθεντικότητα του υλικού που ψηφιοποιήθηκε και διατίθεται προς χρήση, ο έλεγχος 

των πληροφοριών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με αποτέλεσμα η πρόσβαση 

στα έγγραφα και τις εικόνες να αποκτά μέχρι και πολιτικές διαστάσεις, η αλλοίωση 

του υλικού, η έλλειψη ενδιαφέροντος για νομικά και κυβερνητικά ζητήματα από την 

πλευρά των ερευνητών. Σημαντικό ζήτημα τίθεται για το κατά πόσο αξιόπιστο είναι 

το ιστορικό έγγραφο που αναρτάται στο διαδίκτυο, εγείροντας επιπλέον ζητήματα 

λογοκλοπής και πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με 

τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία δεν τυγχάνει της αποδοχής που έπρεπε 

από την κοινότητα των ιστορικών, δυσχεραίνουν τη σχέση ιστορικής επιστήμης και 

διαδικτύου
157

.  

Η ίδια η Κουνέλη απαντά στο ερώτημά της, αναδεικνύοντας τις θετικές όψεις της 

ιστορίας στην ιστορική επιστήμη. Οι ΤΠΕ είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία 

«δυναμικής κοινωνικής μνήμης»
158

. Οι βάσεις δεδομένων, στις οποίες αναρτώνται οι 

πληροφορίες αποτελούν σημαντικό μέσο διατήρησης της μνήμης των ανθρώπων που 

έζησαν στο παρελθόν και για τις επόμενες γενιές. Έτσι διατηρούνται οι μύθοι, οι 

θρύλοι, οι αφηγήσεις και τα τραγούδια του παρελθόντος στη διάθεση των γενεών που 

θα έρθουν. Η πληθώρα των πληροφοριών που διατίθενται κάνει, σύμφωνα με την 

Κουνέλη, «την κοινωνική μνήμη ουσιαστικά ενεργή, επιταχύνοντας την ιστορική 

αλλαγή και τροφοδοτώντας την πορεία προς μια κοινωνική μεταλλαγή σε πολλά 
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επίπεδα ταυτόχρονα»
159

, ενώ ο Καλπάκης συμπληρώνει πως «αυτή η διαδικασία 

συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας ατομικής και συλλογικής ταυτότητας για τα 

υποκείμενα που συμμετέχουν στον διαδικτυακό διάλογο… ενώ η αναβάθμιση των 

μέσων… την καθιστά περισσότερο ελκυστική σε ευρύτερες ομάδες και ειδικά στις 

νεότερες γενιές»
160

. 
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2.3.Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η διδασκαλία πλέον δεν αποσκοπεί στην 

παροχή πληροφοριών ούτε ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να συμμετέχει σε μια 

διαδικασία αφήγησης – απομνημόνευσης - εξέτασης. Ο εκπαιδευτικός δεν επιλέγει 

πλέον ένα παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, με αυτοσκοπό την απομνημόνευση 

των πληροφοριών, αλλά σκοπός της διδασκαλίας είναι η διαχείριση της μάθησης, η 

δημιουργία προσωπικών εμπειριών, η άσκηση της κριτικής σκέψης, η διερευνητική 

διεργασία της πληροφορίας, η απόδοση νοημάτων στο παρελθόν μέσα από τα 

γεγονότα που μελετώνται για αυτό, η μελέτη των γεγονότων υπό το πρίσμα των 

πραγματικών τους διαστάσεων, καθώς επίσης και η απόπειρα διαθεματικής 

προσέγγισης ενός θέματος. Πρέπει εν γένει να δίνεται βάρος στο «γνώριζε πώς…» 

και όχι στο «γνώριζε ότι…». Σκοπός του εκπαιδευτικού πλέον είναι να βρίσκεται ο 

μαθητής στο επίκεντρο και ο εκπαιδευτικός να τον βοηθά στην ανάκληση 

πληροφοριών, στην κατανόησή τους και στην όξυνση της σκέψης του
161

. 

Η Σολωμονίδου, οριοθετώντας την εκπαιδευτική τεχνολογία υποστηρίζει πως 

«είναι ένα οργανωμένο σύστημα, προϊόν της εισβολής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση 

και ειδικότερα της χρήσης διδακτικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

εποπτικών μέσων κ.λπ. στη διδακτική διαδικασία, στην έρευνα, στην πληροφόρηση, 

στην αρχειοθέτηση, στην ταξινόμηση και κωδικοποίηση των γνώσεων. Συνδυάζει 

μεγάλη ποικιλία από εποπτικά μέσα (hardware) και διδακτικό υλικό (software) και 

εξυπηρετεί τη μάθηση. Η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης ρυθμίζεται ολικά 

ή μερικά από τα μέσα αυτά»
162

. 
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Η εκπαίδευση σήμερα φαίνεται να προσανατολίζεται στον κοινωνικο-πολιτισμικό 

εποικοδομισμό, μια θεωρία που διαμορφώθηκε από τον Vygotsky, σύμφωνα με το 

οποίο, η νοητική συμπεριφορά και η κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου 

επηρεάζονται σημαντικά από την αλληλεπίδρασή του με μεγαλύτερους. Επομένως η 

ίδια η φύση της μάθησης χαρακτηρίζεται ως συνεργατική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους και ο υπολογιστής δεν έχει 

μειονεκτικό ρόλο. Αντίθετα, μέσα από τις εφαρμογές που έχουν διαμορφωθεί τα 

τελευταία χρόνια, φαίνεται πως ο υπολογιστής υποστηρίζει τις μεθόδους 

συνεργατικής διδασκαλίας. Παραδείγματος χάριν, το «blog» παρέχει στους μαθητές 

τη δυνατότητα να διαμορφώσουν οι ίδιοι το περιβάλλον στο οποίο θα εργάζονται στη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς
163

, ενώ μια εφαρμογή όπως το «Dropbox» παρέχει 

στους χρήστες τους τη δυνατότητα να μοιράζονται το εκπαιδευτικό υλικό που 

αξιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
164

. 

Επόμενα στάδια κατά τα οποία μετασχηματίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία είναι, 

σύμφωνα με τον Bruner
165

, η ανακαλυπτική μάθηση και, σύμφωνα με τους Donovan 

et al.
166

, η αυθεντική ή η βιωματική μάθηση. Στη μεν πρώτη, ο μαθητής τίθεται στο 

επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και θέτει ο ίδιος ερωτήματα, τα οποία 

καλείται στη συνέχεια να απαντήσει. Στην ανακαλυπτική μάθηση ο ρόλος των ΤΠΕ  

είναι πολυδιάστατος, καθώς έχουν διαμορφωθεί εργαλεία που συμβάλλουν προς αυτή 

την κατεύθυνση, όπως τα λογισμικά επεξεργασίας ιστορικών πηγών
167

. Στη δε 

δεύτερη, ενθαρρύνεται η επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον πραγματικό κόσμο 

μέσα από την εξερεύνηση, τη συζήτηση και την οικοδόμηση των εννοιών. Η 

τεχνολογία δεν είναι αμέτοχη και σε αυτή τη μέθοδο, καθώς έχουν δημιουργηθεί 
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εφαρμογές εικονικής περιήγησης σε μουσεία
168

, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια
169

 και οι 

εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας μέσω smartphones και tablets
170

. 

Αξίζει να αναφερθεί πως, εξαιτίας των διαφορών που παρουσιάζουν οι μαθητές 

στη σχολική τάξη, κρίνεται απαραίτητη η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, όπου και 

εδώ οι ΤΠΕ βοηθούν σημαντικά, μέσω εφαρμογών που προτείνουν 

πολυαισθητηριακές διδακτικές προσεγγίσεις
171

 ή την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 

των μαθητών με τη χρήση των ρομπότ
172

.  

Σύμφωνα με τον Καλπάκη «Ο χαρακτήρας της σύγχρονης εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας διαμορφώνεται από το σύνολο των αντικειμένων και συσκευών που 

διαθέτουν υπολογιστικές λειτουργίες, συνδέονται μεταξύ τους με ασύρματα δίκτυα 

επικοινωνίας και αλληλεπιδρούν σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο». Παραδείγματα της 

τεχνολογίας όπως εφαρμόζεται  σήμερα, είναι τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphone), οι 

κονσόλες παιχνιδιών, τα διαδραστικά τραπέζια και οι διαδραστικοί πίνακες
173

. 

Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και 

οι εφαρμογές με αισθητήρες κίνησης σώματος, όπως είναι το Kinect. Στην πρώτη 

περίπτωση, το περιβάλλον των μαθητών εμπλουτίζεται με πληροφορίες που 

παρέχονται μέσω των κινητών τηλεφώνων ή με πληροφορίες που προβάλλονται πάνω 

σε προτζέκτορα και με τη βοήθεια λογισμικών που υποστηρίζονται από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή
174

. Με τη χρήση του προτζέκτορα, επιτυγχάνεται ο 

εμπλουτισμός του φυσικού περιβάλλοντος των μαθητών με πληροφορίες που 

προβάλλονται πάνω σε αυτόν.  Στη δεύτερη περίπτωση, το Kinect είναι μία κονσόλα 
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η οποία διαθέτει κάμερα, αισθητήρα βάθους, ηχείο και μικρόφωνο και αφού συνδεθεί 

σε μία άλλη κονσόλα παιχνιδιού και σε μία οθόνη πετυχαίνει πλήρη και τρισδιάστατη 

απεικόνιση της ανθρώπινης κίνησης. Οι έρευνες έχουν αποδείξει πως το Kinect 

συμβάλλει στην ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην αφήγηση ιστοριών με κινήσεις 

και χειρονομίες που απεικονίζονται σε οθόνη
175

. Άλλες εφαρμογές είναι τα ρομπότ 

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
176

.  
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2.4.Οι ΤΠΕ στη διδακτική της Ιστορίας 

 

Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να υποστηρίξει κανείς πως η χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία της Ιστορίας θα βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση του μαθήματος 

αυτού, όπως συνέβη και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης. Χρήσιμο είναι να 

ληφθούν υπόψη οι σύγχρονες τάσεις γύρω από την επιστήμη της Ιστορίας και πως οι 

τάσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν με τις ΤΠΕ
177

. Μάλιστα κρίνεται 

προσοδοφόρο το έδαφος, μιας και μέσω των ΤΠΕ μελετώνται ευκολότερα οι 

ιστορικές πηγές, οι πληροφορίες γύρω από τα ιστορικά γεγονότα παρέχονται μέσω 

του διαδικτύου και άλλων εφαρμογών που αυτό προσφέρει, τα εργαλεία που 

βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο για τη διαχείριση των ιστορικών πληροφοριών 

είναι πολλά και, τέλος, οι ΤΠΕ είναι μια διαδραστική και ταυτόχρονα δημιουργική 

διαδικασία στη διδασκαλία της Ιστορίας
178

.  

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην ανάγκη χρήσης των ΤΠΕ στην διδακτική της 

Ιστορίας. Ο Καλπάκης – παραπέμποντας στον Τσιβά (2009 και 2011) – υποστηρίζει 

πως υπάρχουν τρεις τρόποι ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική της Ιστορίας: (α) η 

άκριτη ένταξη τους στη διδασκαλία του μαθήματος, (β) η ένταξη με βάση τους 

κοινούς στόχους που μοιράζονται Ιστορία και ΤΠΕ και (γ) η προτεραιότητα στους 

στόχους της Ιστορίας και η διαμόρφωση, γύρω από αυτούς, ενός προγράμματος 

σπουδών, στα οποία θα εντάσσονται οι ΤΠΕ και θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Για 

την ένταξή τους στη μαθησιακή διαδικασία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των  μαθητών και οι διαφορετικές 

σχέσεις ΤΠΕ-Ιστορίας-σχολικής Ιστορίας
179

. 

Στην ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας, σημαντικός κρίνεται και ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο ίδιος καλείται να γνωρίζει τις δυνατότητες της 

εφαρμογής που επιθυμεί να αξιοποιήσει στη σχολική τάξη, τους τρόπους με τους 

οποίους θα ενισχύσει την μάθηση, να μπορεί ο ίδιος να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή 
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και να βοηθήσει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για να μάθουν
180

. 

Τέλος αξίζει να αναφερθούν και τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τις ΤΠΕ ένα 

χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η 

πολυμεσικότητα – η χρήση δηλαδή του ήχου και της εικόνας στη μαθησιακή 

διαδικασία -, το υπερκείμενο – η σύνδεση των πληροφοριών με συνδέσμους που 

οδηγούν σε άλλα κείμενα σχετικά με το υπό μελέτη γνωστικό αντικείμενο της 

Ιστορίας -, το υπερμέσο – η σύνδεση εικόνας και ήχου με συνδέσμους –, η 

δυνατότητα πρόσβασης σε διδακτικό υλικό – η αναζήτηση στο διαδίκτυο για 

πληροφορίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας -,  και η επικοινωνία 

των ατόμων μέσω των ψηφιακών μέσων – η επικοινωνία επιτυγχάνεται όχι μόνο 

ανάμεσα στα μέλη μιας σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας αλλά και μεταξύ τάξεων 

ή σχολείων εκτός των συνόρων της χώρας
181

. 
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2.5.Εφαρμογές των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας 

 

2.5.1.Εικονικά Μουσεία (Virtual Museums)
182

 

Οι Antonaci et al. (2013), δημιούργησαν ψηφιακές εφαρμογές στις οποίες 

παρουσιάζεται με ψηφιακό τρόπο η κληρονομιά της ανθρωπότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, παραδείγματα των Εικονικών Μουσείων είναι α) το «Cenobium», το 

οποίο αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή για τη μελέτη εικόνων και τρισδιάστατων 

μοντέλων κτιρίων, παρέχοντας μάλιστα τη δυνατότητα λεπτομερούς παρατήρησης 

των ιστορικών μνημείων, αλλά και σύγκρισης των χαρακτηριστικών γνωστών 

ιστορικών κτιρίων και β) το «The Ancient Agora of Athens», που δίνει τη δυνατότητα 

στο χρήστη να έρθει σε επαφή με τα κτίσματα της αρχαίας Αθήνας, τα οποία 

αναπτύσσονται και παρουσιάζονται τρισδιάστατα, με όλες τους τις λεπτομέρειες, 

στην αρχική τους μορφή, αλλά και με την καθημερινότητα των αρχαίων Αθηναίων, γ) 

το «Etruscanning». Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα, που 

ανακατασκευάζει ψηφιακά, μπροστά στα μάτια του μαθητή ένα διάσημο ετρουσκικό 

ταφικό μνημείο. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει αφήγηση, τρισδιάστατη απεικόνιση 

αγγείων στην αρχική τους μορφή και στη σημερινή τους κατάσταση. Η πιο 

ενδιαφέρουσα όμως δυνατότητα είναι αυτή της εικονικής περιήγησης στον τάφο, με 

τη βοήθεια αισθητήρων που βρίσκονται πάνω σε έναν σχεδιασμένο χάρτη στο δάπεδο 

του μουσείου. Ανάλογα με το σημείο στο οποίο πατάει ο μαθητής (φυσική διεπαφή), 

βλέπει το αντίστοιχο σημείο του τάφου, να αναπτύσσεται τρισδιάστατα μπροστά στα 

μάτια του σα να βρίσκεται πραγματικά εκεί μέσα. 

 

2.5.2.Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
183

 

Σύμφωνα με τους Kysela & Štorková (2015), με τις δυνατότητες των σύγχρονων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablet και κινητών τηλεφώνων, το εκπαιδευτικό υλικό 

όχι μόνο μπορεί να παρουσιαστεί, αλλά με τη βοήθεια της επαυξημένης 

πραγματικότητας και του ανάλογου εξοπλισμού, οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν 

ενεργά στις δραστηριότητες. Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει μεγάλες 

δυνατότητες ως μέσω εστίασης του ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένα στοιχεία του 

εκπαιδευτικού υλικού ή επαναφέροντας στη ζωή στοιχεία του παρελθόντος. Μέχρι 
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στιγμής, το ενδιαφέρον της έρευνας για τις εφαρμογές της επαυξημένης 

πραγματικότητας στην εκπαίδευση μονοπωλούσαν οι θετικές επιστήμες, ωστόσο οι 

ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες τόσο για την ιστορική εκπαίδευση, όσο 

και για την τουριστική ξενάγηση σε ιστορικούς χώρους.  

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία εφαρμογή που εγκαθίσταται σε μια φορητή 

συσκευή, είτε είναι έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone), είτε tablet, η οποία 

εντοπίζει την τοποθεσία και την κατεύθυνση του χρήστη και εμπλουτίζει την εικόνα 

που καταγράφει η κάμερα της συσκευής, με γραπτές πληροφορίες, όπως ονόματα 

κτιρίων, ιστορικό περιεχόμενο, υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες, με ήχο, 

όπως ηχητικά ντοκουμέντα του παρελθόντος και οδηγίες, με βίντεο, με φωτογραφίες 

αρχείου και το σημαντικότερο, με τρισδιάστατες απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο, 

όπως κτίρια, τοιχογραφίες και αγάλματα που πλέον δεν υπάρχουν, δίνοντας στο 

χρήστη την ευκαιρία να συγκρίνει τη σημερινή εικόνα με αυτή του παρελθόντος. Η 

εφαρμογή αυτή λειτουργεί επίσης ως πλοηγός, αφού κατευθύνει το χρήστη σε σημεία 

όπου υπάρχουν πληροφορίες, καθιστώντας τον με αυτόν τον τρόπο «εξερευνητή» της 

περιοχής στην οποία κινείται. Μάλιστα, υπάρχουν ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους 

επισκέπτες να φτιάξουν τη δική τους εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας και 

δημιουργήσουν το δικό τους υλικό περιήγησης στο χώρο, τροφοδοτώντας την με 

εικόνες, ήχο, βίντεο και πληροφορίες.  

Η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας δίνει μια νέα διάσταση στην ιστορική 

εκπαίδευση και κυρίως στη διδασκαλία της τοπικής ιστορικής, προσφέροντας 

πολλαπλών ειδών πληροφορίες, σε σύντομο χρόνο, αποθηκευμένες στη φορητή 

συσκευή. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει τους μαθητές να οικοδομήσουν την ιστορική 

γνώση οργανώνοντας οι ίδιοι, συνεργατικά, το ιστορικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσα 

από μια διαδικασία αναζήτησης, επιλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των 

ιστορικών πηγών. Το γεγονός ότι ο καθένας θα μπορεί να αναζητήσει και να 

εντοπίσει το διαδίκτυο την εφαρμογή τους και γιατί όχι, να τη χρησιμοποιήσει σε 

τουριστική του περιήγηση, δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στους μαθητές, ώστε να 

πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστική είναι η φράση που 

χρησιμοποιούν οι Kysela & Štorková (2015) σύμφωνα με την οποία, «Η Ιστορία είναι 

κάτι που γίνεται, όχι κάτι που καταναλώνεται…». 
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2.5.3. Κατανόηση του Ιστορικού χρόνου 

Οι ψηφιακές χρονογραμμές αποτελούν μια ακόμα μέθοδο διδασκαλίας της 

ιστορίας στο σχολείο και επικεντρώνονται συγκεκριμένα στην κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου. Οι έρευνες στις οποίες αξιοποιήθηκαν σύγχρονες μέθοδοι 

διδασκαλίας του ιστορικού χρόνου με τη χρήση χρονογραμμών, αναφέρθηκαν 

παραπάνω (βλ. κεφάλαιο 1). Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως ήδη από τις αρχές του 

21
ου

 αιώνα ξεκίνησαν να εφαρμόζονται οι Νέες τεχνολογίες στην παιδαγωγική 

διαδικασία και ήδη από το 2000 οι Stow & Haydn εξήραν τη χρήση των Νέων 

τεχνολογιών, καθώς θεωρούσαν πως θα βοηθήσουν σημαντικά. Μάλιστα προτείνουν 

μια γνωστή ιστοσελίδα για την περίοδο, με την ονομασία A Walk through Time, στην 

οποία πραγματοποιείται μια ανασκόπηση 4.600.000 ετών από τη διαμόρφωση της 

Γης και λειτουργούσε ως μετρητής, καθώς την περίοδο που γράφτηκε το εν λόγω 

άρθρο, είχαμε μόλις μπει στο 2000 και κατ’ επέκταση στην Τρίτη χιλιετία.  

Άλλες χρονογραμμές είναι αυτή των Masterman & Rogers (2002), οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν διαδραστικά πολυμέσα ως ένα μέσα για το «χτίσιμο» της 

κατανόησης της χρονολόγησης μέσω μιας δισδιάστατης χρονογραμμή και εκείνη που 

κατασκεύασαν οι Bennett et al. (2012). Πρόκειται για την εφαρμογή Chronotape, η 

οποία στόχευε στην κατανόηση της οικογενειακής ιστορίας. Στην εφαρμογή  

αξιοποιήθηκε και η χρήση tablet, στο οποίο σκαναρίστηκε και «ανέβηκε» η 

χρονογραμμή. Ωστόσο το tablet ήταν καλυμμένο και έδινε την εντύπωση προβολής 

μιας παλιάς ταινίας που προβάλλεται στον κινηματογράφο. 

Σημαντικό κρίνεται να γίνει αναφορά στις έρευνες που προτείνουν την εικονική 

πραγματικότητα ως μέσο κατανόησης του ιστορικού χρόνου. 

Οι Foreman et al. (2008) πραγματοποίησαν πειραματική έρευνα σε τρεις σχολικές 

βαθμίδες μαθητών του Λονδίνου  (Προπτυχιακοί φοιτητές, μαθητές 11-14 ετών -Year 

9 - και μαθητές 7-9 ετών -Year 3 και Year 4) και μελέτησαν εάν τα εικονικά 

περιβάλλοντα συμβάλλουν στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου και στην 

χρονολογική ακολουθία των γεγονότων. Η έρευνα χωρίστηκε σε τρία ξεχωριστά 

πειράματα, ένα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, τα οποία σχεδιάστηκαν ξεχωριστά. 

Για τους συμμετέχοντες αξιοποιήθηκαν 9 αντικείμενα και αφορούσαν διαφορετική 

ιστορία για κάθε βαθμίδα: στους προπτυχιακούς φοιτητές τα αντικείμενα ήταν 

άγνωστα και σχετίζονταν με την ιστορία ενός φανταστικού πλανήτη
.
 στους μαθητές 

11-14 ετών η ιστορία σχετιζόταν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα με 
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τη φεουδαρχική Βρετανία και στόχο είχε να εξετάσει εάν το εικονικό περιβάλλον 

λειτουργεί ως συμπλήρωμα στην μάθηση
.
 οι μαθητές 7-9 ετών μάθαιναν για 

περισσότερες εποχές της ιστορίας, σχετικές με την ηλικία τους. 

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές (39 στον αριθμό), δημιουργήθηκαν 9 

φανταστικές ημερομηνίες/ γεγονότα που αφορούσαν την ιστορία ενός φανταστικού 

πλανήτη και απεικονίζονταν μέσω εικόνων. Οι εικόνες αυτές είχαν επικολληθεί στον 

υπολογιστή στον οποίο είχε δημιουργηθεί το εικονικό περιβάλλον. Ως έλεγχο του 

πειράματος, οι ίδιες εικόνες γεγονότων ήταν κρεμασμένες στον τοίχο του δωματίου 

σε φύλλα Α4. Οι φοιτητές απαντούσαν σε ένα ερωτηματολόγιο σωστού-λάθους με 

ερωτήσεις του τύπου «Το Χ συνέβη πριν  από το Y;»  και κολλούσαν στον τοίχο τις 9 

εικόνες σε χρονολογική σειρά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το 

εικονικό περιβάλλον βοήθησε περισσότερο στην τοποθέτηση των γεγονότων σε 

χρονολογική σειρά σε σχέση με την δισδιάστατη τοποθέτηση των εικόνων στον τοίχο 

πάνω στο σκοινί.  

Για τους μαθητές 11-14 ετών (63 στο σύνολό τους), δημιουργήθηκαν 9 εικόνες 

όπως και στο πρώτο πείραμα, όμως αναπαριστούσαν σημαντικά γεγονότα της 

φεουδαρχικής Αγγλίας με λεζάντες και χωρίς χρονολογίες. Τα αντικείμενα 

επιλέχθηκαν με βάση τις δυσκολίες των μαθητών στην απομνημόνευση 

συγκεκριμένων γεγονότων. Οι ίδιες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν σε παρουσίαση power 

point και σε εκτυπωμένες εικόνες Α4 σε χρονική ακολουθία. Αυτές τις εικόνες  οι 

μαθητές έπρεπε να τις τοποθετήσουν σε χρονολογική σειρά σε ένα γραφείο στο τέλος 

της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η εικονική παρουσίαση 

δεν βοήθησε τόσο όσο η παρουσίαση του power point και οι εικόνες. Επομένως το 

εικονικό περιβάλλον δεν μπόρεσε να ενισχύσει τη μάθηση.  

Τέλος, για τους μαθητές 7-9 ετών (72 στο σύνολό τους), χρησιμοποιήθηκαν 9 

εικόνες από το Αναλυτικό πρόγραμμα για να αναπαραστήσουν περιόδους της 

Ιστορίας που δυσκόλευαν τους μαθητές στην απομνημόνευση. Κάθε εικόνα είχε 

συγκεκριμένη χρονολογία από το 3000 π.Χ. έως το 1939 μ.Χ., λεζάντα, και σχετική 

με το γεγονός εικόνα. Το πείραμα διεξήχθη στο εικονικό περιβάλλον όπως και στα 

δύο πρώτα ενώ και εδώ αξιοποιήθηκε η παρουσίαση power point και η εκτύπωση 

φωτογραφιών σε χρονική ακολουθία. Στο τέλος της διαδικασίας, οι μαθητές έπρεπε 

να τοποθετήσουν τις πλαστικοποιημένες εικόνες σε χρονολογική σειρά. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το εικονικό περιβάλλον φάνηκε περισσότερο 

επιζήμιο για τους μαθητές παρά ωφέλιμο, καθώς δεν ήταν σε θέση να 
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απομνημονεύσουν τα αντικείμενα που είδαν σε αυτήν την ηλικία. Επίσης, το γεγονός 

πως σε αυτή την ηλικία δεν αισθάνονται οικεία με το χωρικό περιβάλλον λειτούργησε 

περισσότερο αρνητικά παρά θετικά, ενώ θυμόντουσαν τα γεγονότα ως λίστα αλλά όχι 

ως γεγονότα με συγκεκριμένη τοποθεσία.  

Ως γενικό συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε πως η χρήση του εικονικού 

περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί κυρίως σε συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας, 

όπου δεν ενθουσιάζονται τόσο πολύ με το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να 

δράσουν, ενώ πολλές φορές η χρήση απλών εικόνων, που θεωρείται και ένας 

παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας, μπορεί να είναι το ίδιο ή και 

περισσότερο αποτελεσματική από τη χρήση της τεχνολογίας 

Η βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποίησε ο Galan (2015) τονίζει την 

σημαντικότητα χρήσης των τεχνολογιών στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Ο 

ίδιος υποστηρίζει πως οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τον ιστορικό χρόνο σε 

πολύ μικρότερη ηλικία από αυτή που αναφέρουν οι προηγούμενοι από αυτόν 

ερευνητές. Συγκεκριμένα προτείνει η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινά από την 

ηλικία των 5 ετών και μάλιστα προτείνει στρατηγικές και ασκήσεις για την ανάπτυξη 

της αίσθησης του ιστορικού χρόνου, όπως για παράδειγμα η ανακατασκευή μιας 

οπτικής ή ακουστικής ιστορίας. Ιδιαίτερη μνεία κάνει για τη χρήση νέων τεχνολογιών 

στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου, καθώς όπως αναφέρει, οι εικόνες είναι 

εκείνες ενισχύουν τις δυνατότητες για εφαρμογή, μαζί με τα γραφικά. Η αξιοποίηση 

τους σε ταινίες ή στην απεικόνιση ιστορικών μνημείων, τα οποία γνωρίζουμε ότι 

υπήρξαν ωστόσο με το πέρασμα του χρόνου καταστράφηκαν, δίνουν μια άλλη οπτική 

στην κατανόηση του χρόνου και του παρελθόντος. Έτσι, είναι δυνατό οι μαθητές να 

έχουν, μέσω της τεχνολογίας «αυθεντικά παράθυρα στο παρελθόν». Ο ίδιος προτείνει 

στο τέλος της έρευνάς του, τη δημιουργία πολυδιάστατων και πολυμεσικών 

χρονογραμμών, οι οποίες θα φανούν χρήσιμες στην ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση 

των ιστορικών γεγονότων έτσι ώστε να καθοριστεί το πριν και το μετά μιας περιόδου. 

Τέλος, αναφέρει πως η δημιουργία εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας βοηθά 

σημαντικά τους μαθητές στην κατανόηση του χρόνου, καθώς οι μαθητές μέσω 

εικόνων και γραφικών θα είναι σε θέση να κάνουν εικονικά ταξίδια στον χρόνο, όπου 

θα περπατήσουν σε ζούγκλες και στενούς δρόμους.  
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2.5.4.Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Οι Bogdanovych et al. (2012) κατασκεύασαν μια ακριβή 3D αντιγραφή της 

πρώτης πόλης που χτίστηκε από ανθρώπους, της πόλης των Uruk, μέσα σε ένα 

περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Σκοπός ήταν η κατανόηση της αρχαίας 

Ιστορίας και παροχή στους μαθητές ενός υλικού που θα τους διευκολύνει στην 

μελέτη του παρελθόντος σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον. Η πρωτοτυπία της έρευνας 

έγκειται στην τοποθέτηση στο ηλεκτρονικό παιχνίδι εκπροσώπων (agents), οι οποίοι 

ήταν σε θέση να προσομοιώσουν την καθημερινή ζωή των αρχαίων κατοίκων. Έτσι, 

οι εικονικοί πρωταγωνιστές εμφανίζονται να τρώνε, να κοιμούνται ακόμα και να 

επικοινωνούν με άλλα μέλη της πόλης. Οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού λειτουργούν 

ως δάσκαλοι και επικοινωνούν με τους χρήστες του παιχνιδιού. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 40 προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο 

Τεχνολογίας του Σύδνεϋ, στους οποίους μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο πριν και 

μετά την αλληλεπίδραση με το παιχνίδι. Το pre test περιείχε δημογραφικές ερωτήσεις 

και μια ερώτηση για να ελεγχθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών σχετικά 

με την πόλη και το post test ερωτήσεις σχετικές με την εφαρμογή που δοκίμασαν οι 

φοιτητές. Οι απαντήσεις στο post τεστ εξετάστηκαν με βάση τέσσερις άξονες: α) 

κλίμα και κτίσματα, β) άνθρωποι/φαγητό/ζώα, γ) γεωργία και εμπόριο, δ) εφευρέσεις 

των Uruk. Οι φοιτητές χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, την παραδοσιακή ομάδα, 

που έμαθε πληροφορίες για την πόλη μέσω ενός κειμένου και την ομάδα της 

εικονικής πραγματικότητας, που έπαιξε το ηλεκτρονικό παιχνίδι. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η χρήση της εικονικής 

πραγματικότητας βοήθησε σημαντικά τους φοιτητές της δεύτερης ομάδας σε σχέση 

με αυτούς της πρώτης. Επίσης η έρευνα έδειξε πως η ομάδα που έπαιξε το 

ηλεκτρονικό παιχνίδι παρουσίασε μεγαλύτερη διάθεση για μάθηση και ενεπλάκη 

περισσότερο σε σχέση με την παραδοσιακή ομάδα. 

 

2.5.5.Χρήση υπολογιστών 

Το 2012 οι Boadu et al. πραγματοποίησαν έρευνα σε 153 μαθητές λυκείου και 6 

καθηγητές στην πόλη Cape Coast στην Γκάνα. Το δείγμα προερχόταν από τρία 

σχολεία. Στην έρευνα εξετάστηκε εάν η χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει στην 

κατανόηση της Ιστορίας. Ως εργαλεία της έρευνας αξιοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο 

που δόθηκε στους συμμετέχοντες της έρευνας και η συνέντευξη που έδωσαν οι 
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καθηγητές στους ερευνητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως μπορούν να 

αξιοποιηθούν εργαλεία τεχνολογίας στην διδασκαλία της Ιστορίας, όπως π.χ. 

προτζέκτορες, υπολογιστές, το διαδίκτυο ως πηγή για εύρεση ιστορικού υλικού και 

οπτικοακουστικά μέσα. Ωστόσο τα εργαλεία αυτά δεν αξιοποιούνται σχεδόν ποτέ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν πως η χρήση της 

τεχνολογίας προσδίδει στη διδασκαλία στέρεη βάση και δεν την καθιστά τόσο 

αφηρημένη, ενώ και οι μαθητές κρίνουν τη χρήση της τεχνολογίας ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα και ελκυστική διαδικασία και θεωρούν πως μέσω αυτής θα μπορέσουν 

να μάθουν ευκολότερα ιστορία. Στο τέλος της έρευνας προτείνεται η παροχή 

εκπαιδευτικών πόρων από το υπουργείο, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με τη χρήση της τεχνολογίας και η ενθάρρυνση τους για αξιοποίηση αυτών των 

μεθόδων από την πλευρά των διευθυντών.   
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2.6.Η θεωρία της Ενσώματης γνώσης στην εφαρμογή των ΤΠΕ 

 

2.6.1.Ορισμός της ενσώματης μάθησης  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη 

χρήση των κινήσεων  και γενικότερα του σώματος στην παιδαγωγική διαδικασία. Οι 

λόγοι για τους οποίους αναζωπυρώθηκε η ενσώματη γνώση είναι ο φυσιολόγος 

Nikoai Aleksandrovich Bernstein  και η οικολογική ψυχολογία των Gibson & Gibson, 

κατά την οποία αντίληψη και δράση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και 

αλληλοεξαρτώμενες από την κίνηση και την μάθηση ενώ όσο μεταβάλλονται οι 

κινητικές ικανότητες τόσο εξελίσσεται η συμπεριφορά του ατόμου. Η θεμελίωση της 

οικολογικής ψυχολογίας έγκειται στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα 

υποκείμενα με το περιβάλλον. Σε αυτή την προσέγγιση, το περιβάλλον διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και την μάθηση. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, ως 

σώμα ορίζεται ότι «συν – δημιουργεί μία ενότητα με τα αντικείμενα με τα οποία 

αλληλεπιδρά.» κατά τον Merleau-Ponty
 184

. 

Ο Πουρκός αναρωτιέται εάν το σώμα επηρεάζει τις διαδικασίες γνώσης και σε 

ποιον βαθμό και εάν η ενσώματη γνώση είναι δυναμική η στατική. Στην πρώτη 

περίπτωση απαντούν οι Gallagher & Lindgren, οι οποίοι κάνουν αναφορά για τη 

σωματοποίηση (enactivism), κατά την οποία όλες οι γνωστικές διαδικασίες είναι 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης εγκεφάλου, σώματος και περιβάλλοντος και με 

αυτόν τον τρόπο τα άτομα σκέφτονται τον κόσμο και αλληλεπιδρούν με τους 

άλλους
185

.  

Στη δεύτερη περίπτωση ο ερευνητής έρχεται αντιμέτωπος με δύο προσεγγίσεις, 

όπου Στη μεν πρώτη η ενσώματη γνώση έχει σχέση με την ενσώματη κατάσταση του 

υποκειμένου, στη δε δεύτερη, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαδικασία της 

«σωματοποίησης» στα πλαίσια της γνωστικής διαδικασίας. Αυτή η παραδοχή περί 

«σωματοποίησης» συμφωνεί με την παραδοχή πως το σώμα δεν παραμένει στατικό 

αλλά, αντίθετα αντιδρά, μεταβάλλεται και αλληλεπιδρά ανάλογα με ανάλογα με το 

περιβάλλον
186

. 

                                                 
184 Merleau-Ponty M. 2005, The child’s relations with others, in Ch. Jenks (Ed.). Childhood: Critical 
Concepts in Sociology, 3, Routledge, 102; Καλπάκης Στ. (2016). ό. π., 41-42. 
185

 Gallagher, S. & Lindgren, R., Enactive Metaphors: Learning Through Full-Body Engagement. 
Educational Psychology Review, 27, 2015: 391-401, 393.  
186

 Καλπάκης Στ. (2016). ό. π., 44. 
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Παρόλο που η χρήση του σώματος στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται καθ’ 

όλα θετική εντούτοις, όπως εντοπίζεται στην καθημερινότητα των νέων στα σχολεία, 

το σώμα απουσιάζει. Βασικοί λόγοι απουσίας του η υπερβολική εστίαση του 

ενδιαφέροντος στις νοητικές αναπαραστάσεις, η χρήση των Τεχνολογικών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας και του σύγχρονου τρόπου ζωής, κατά τον οποίο η 

εκπαίδευση προκρίνει απορρίπτει κάθε τι διαφορετικό και προωθεί την ομοιομορφία 

στοχεύοντας στην εξοικείωση των μαθητών σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης 

οικονομικής ανάπτυξης και της καταναλωτικής κοινωνίας
187

. 

Παρόλα αυτά ο Πουρκός επιμένει και προωθεί μια οίκο – σωματικό – βιωματική 

προοπτική. Σύμφωνα με όσα λέει και ο ίδιος, πρόκειται για «μία προσπάθεια 

διαλεκτικής σύνθεσης σημαντικών θεωρητικών προσεγγίσεων, αντλώντας τις ιδέες της 

από διάφορα γνωστικά πεδία, όπως είναι η φαινομενολογία, η οικολογική ψυχολογία, 

οι αφηγηματικές και διαλογικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία και την εκπαίδευση, οι 

κοινωνικό – ιστορικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις (κυρίως οι βυγκοτσκιανές και 

μεταβυγκοτσκιανές), καθώς και οι σύγχρονες θεωρίες της κοινωνικής σημειωτικής, της 

πολυτροπικότητας και της κοινωνικά πλαισιοθετημένης ενσώματης πρακτικής, γνώσης 

και μάθησης»
188

. 

Ο Πουρκός, στην ανάλυση του, αναφέρεται και στο ζήτημα της διαμόρφωσης του 

μαθησιακού χώρου, ως αναπόσπαστο μέρος του «πλαισίου» ή «οίκου», έννοιες που, 

είναι θεμελιώδεις της οίκο – σωματικό – βιωματικής προοπτικής που προτείνει. Ο 

χώρος αποτελεί το κύριο πεδίο δράσης για τον άνθρωπο. Άλλωστε, με βάση την 

έννοια των προσφερόμενων δυνατοτήτων, η διαμόρφωση του μαθησιακού χώρου θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τον τρόπο αλληλεπίδρασης του υποκειμένου που 

αλληλεπιδρά τα υλικά αντικείμενα και τα κοινωνικά δεδομένα του περιβάλλοντος 

χώρου του, κατά τη μεταβολή της κινητικής του συμπεριφοράς. Τέλος, ο Πουρκός 

προτείνει μια σειρά από δραστηριότητες όπως πρώτον, οι δραστηριότητες 

προετοιμασίας του σώματος, δεύτερον, οι δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τον 

εαυτό, τρίτον, οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα αντιληπτικά συστήματα 

                                                 
187

 Καλπάκης, ό. π., 45.  
188

 Καλπάκης, ό. π., 46; Βλ. και Πουρκός, Μ. (2015). Σύγχρονες προσεγγίσεις του 
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(οπτικό, ακουστικό, απτικό, γευστικό, οσφρητικό, κιναισθητικό), τέταρτον, οι 

δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές και το δάσκαλο, πέμπτον, οι 

δραστηριότητες αυτοπαρατήρησης και παρατήρησης του άλλου, έκτον, οι 

δραστηριότητες πολυτροπικής επεξεργασίας και αναπαράστασης (π.χ. φωτοϊστορίες, 

κατασκευές, αφήγηση προσωπικών ιστοριών κ.α.), έβδομον, οι δραστηριότητες 

κριτικού αναστοχασμού και τέλος, οι δραστηριότητες κλεισίματος
189

. 

 

2.6.2.Εφαρμογές της Ενσώματης μάθησης με τη χρήση ΤΠΕ 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι Gallagher & Lindgren υποστηρίζουν πως ο 

συνδυασμός σώματος και υπολογιστή συμβάλλει στην καλύτερη επίδοση των 

μαθητών με στόχο την μάθηση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσαν από 

προϋπάρχουσες έρευνες, η εμπλοκή σώματος ενισχύει τη μάθηση στα μαθηματικά, τη 

φυσική και άλλα μαθήματα. Σε συνδυασμό μάλιστα με την εικονική ή την 

επαυξημένη πραγματικότητα, τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο θεαματικά και 

υποστηρίζουν ακόμα περισσότερο τη μάθηση.  

Η τελευταία τεχνολογική εφαρμογή που προωθεί την ενσώματη γνώση είναι οι 

φυσικές διεπαφές. Η σύνδεση των φυσικών με τα ψηφιακά χειραπτικά αντικείμενα 

δημιούργησε την απαίτηση να χρησιμοποιηθούν νέα εννοιολογικά μοντέλα μέσα από 

τα  οποία να κατηγοριοποιηθούν και ερμηνευθούν τα πιθανά μαθησιακά τους 

πλεονεκτήματα
190

. Αρκετοί ερευνητές τονίζουν ότι οι απτές διεπαφές χρήστη (TUIs) 

είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, διότι επιτυγχάνουν τόσο γνωστά φυσικά αντικείμενα όσο και 

ψηφιακούς υπολογισμούς
191

. 

Ακόμη μια σημαντική καινοτομία θεωρείται και η επαυξημένη πραγματικότητα 

στο πλαίσιο της ενσώματης μάθησης. Οι Johnson – Glenberg et al. (2014), 

αναφέρονται στα τέσσερα επίπεδα ενσώματης γνώσης τα οποία σχετίζονται πρώτον, 

με την ποικιλία των κινήσεων, δεύτερον, με την αντιστοιχία των κινήσεων και 
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συγκεκριμένα των επαφών, και τρίτον, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής του μαθητή 

με το περιβάλλον δράσης
192

.  

Στον πρώτο επίπεδο ενσώματης γνώσης, ο μαθητής είναι συνήθως καθιστός, ενώ η 

κίνηση / δράση αφορά το σώμα του από τη μέση και επάνω. Σε αυτή την περίπτωση, 

ο μαθητής παρατηρεί σε οθόνες βίντεο ή προσομοιώσεις, ενώ δεν υπάρχει μεγάλη 

συσχέτιση των επαφών και χειρονομιών του με τις έννοιες που ενδιαφέρουν την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στο δεύτερο επίπεδο ενσώματη γνώσης, ο μαθητής 

είναι επίσης καθιστός και η κίνηση / δράση αφορά το επάνω μέρος του σώματός του, 

παρά το γεγονός όμως, ότι οι διεπαφές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα διαδραστικές, 

ωστόσο και πάλι και δεν υπάρχει μεγάλη συνάφεια ανάμεσα στις χειρονομίες που 

συμβαίνουν και στις έννοιες. Στο τρίτο επίπεδο ενσώματης γνώσης, οι ερευνητές 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες στις οποίες αν και δεν είναι διαρκής η μετακίνηση 

του μαθητή, ωστόσο υπάρχει εμπλοκή ολόκληρου του σώματος στις δραστηριότητες. 

Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, ένα μέρος των κινήσεων βρίσκονται σε συνάφεια με 

τις έννοιες που αναπαρίστανται και το περιβάλλον, σε αντίθεση με τους δύο πρώτους 

βαθμούς, όπου κυριαρχούν οι μικρές οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι 

εντυπωσιακό και περισσότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές. Στο τέταρτο και 

τελευταίο επίπεδο, ο μαθητής δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον που είναι 

συναρπαστικό, όπου οι χειρονομίες και φυσικές διεπαφές με αντικείμενα 

διαμορφώνουν δυναμικές εξωτερικές αναπαραστάσεις των εννοιών, ενώ η κίνηση στο 

χώρο είναι διαρκής. Με βάση την παραπάνω ταξινομία, το περιβάλλον Μεικτής 

Πραγματικότητας εντάσσεται στο τέταρτο και ανώτερο επίπεδο εμπλοκής του 

σώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης
193

. 

Ο Καλπάκης υποστηρίζει πως «ο όρος Μεικτή Πραγματικότητα είναι ευρύς και 

μπορεί να χαρακτηρίσει μία ευρεία γκάμα τεχνολογικών εφαρμογών, από την ψηφιακή 

απεικόνιση σε σημεία που καταγράφει μία κάμερα, έως τη χρησιμοποίηση φυσικών 

αντικειμένων για αλληλεπίδραση με ψηφιακές οθόνες και τον εμπλουτισμό των 

εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας με απτική ανάδραση»
194

. 

Την αξιοποίηση της μεικτής πραγματικότητας στην ενσώματη μάθηση τη διέπουν 

ορισμένοι κανόνες. Πρώτον, το περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας και η 
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ενσώματη γνώση οφείλουν να απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών. Δεύτερον, 

είναι σημαντικό να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κίνησης / δράσης και των 

επιστημονικών εννοιών του γνωστικού αντικειμένου. Τρίτον, εάν ο εκπαιδευτικός 

αποφασίσει να αξιοποιήσει την τεχνολογία Μεικτής Πραγματικότητας, οφείλει να 

είναι σίγουρος ότι οι απεικονίσεις που προβάλλονται πάνω στο φυσικό κόσμο 

αναπαριστούν σε τέτοιο βαθμό τις επιστημονικές έννοιες, ώστε τα μαθησιακά 

αποτελέσματα να είναι ικανοποιητικά. Τέταρτον, οι ερευνητές αναφέρονται στη 

σημασία της παροχής ευκαιριών για συνεργατικές δραστηριότητες εντός του 

περιβάλλοντος Μεικτής Πραγματικότητας. Πέμπτον, όσο αφορά την υλοποίηση των 

ερευνών πάνω στις εκπαιδευτικές εφαρμογές της Μεικτής Πραγματικότητας και 

ενσώματης γνώσης, οι ερευνητές παρουσιάζουν την αντιπαράθεση που υπάρχει στην 

επιστημονική κοινότητα σχετικά με το χώρο της υλοποίησης. Έκτον και τελευταίο, 

όσον αφορά την αξιολόγηση, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή θα πρέπει να 

ξεφύγει από το παραδοσιακό τρόπο του φύλλου αξιολόγησης και από τη στιγμή που 

το περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας και ενσώματης γνώσης προσφέρει στους 

μαθητές μια συναρπαστική εμπειρία με την τεχνολογία, στο πλαίσιο θα πρέπει να 

κινούνται τα εργαλεία και οι δραστηριότητες αξιολόγησης
195

. 

Στις παραπάνω παραδοχές, συμφωνούν και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια.  

Το 2012 οι Bakker et al., δημιούργησαν ένα απτό περιβάλλον μάθησης στο οποίο 

οι συμμετέχοντες καλούνται να μάθουν αφηρημένους ήχους, το Moving Sounds 

(MoSo). Στην έρευνα συμμετείχαν 65 μαθητές, χωρισμένοι σε γκρουπ των 5-7 

ατόμων, οι οποίοι άκουγαν συγκεκριμένα πλαίσια ήχου: τόνος, ρυθμός, ένταση, κλπ. 

Οι μαθητές στην αρχή εξηγούν τι ήταν αυτό που άκουσαν και μετά καλούνταν να 

κάνουν κινήσεις για να ενσαρκώσουν τον ήχο. Κάποιες από τις ομάδες ήταν σε θέση 

μέσω ενός δαχτυλιδιού να αλλάξουν τον ήχο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

πως οι μαθητές αυτής της ηλικίας ήταν σε θέση να κατανοήσουν έννοιες όπως ο 

τόνος, ο ρυθμός, το τέμπο, κ.ά.
196

. 

Οι Abrahamson & Lindgren (2014) αναφέρουν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εφαρμογής της τεχνολογίας Μεικτής Πραγματικότητας, προέρχεται από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αφορά το μάθημα της φυσικής. Πρόκειται για το 
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περιβάλλον που έλαβε το όνομα «MEteor», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της 

κατανόησης του φαινομένου της κίνησης των ουράνιων σωμάτων από τους μαθητές. 

Πρόκειται για ένα παιχνίδι προσομοίωσης της κίνησης ενός αστεροειδούς στο 

διάστημα, σε ένα περιβάλλον διαστάσεων δωματίου όπου εφαρμόζεται τεχνολογία 

Μεικτής Πραγματικότητας. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το σώμα τους, ως αστεροειδή, 

για να προβλέψουν την κίνησή του στο διάστημα καθώς συναντά πλανήτες και άλλα 

ουράνια σώματα με βαρυτικές δυνάμεις, ενώ ένας σαρωτής λέιζερ (Laser saner) 

αντιλαμβάνεται την κίνησή τους στο χώρο. Ταυτόχρονα, οπτικά και ηχητικά 

ερεθίσματα καθοδηγούν τους μαθητές στο να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους σε 

πραγματικό χρόνο. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ένας 

μαθητής, που αναπαριστά τον αστεροειδή, κινείται στο χώρο, συναντά άλλα ουράνια 

αντικείμενα (π.χ. πλανήτες) και ταυτόχρονα, ένα μηχάνημα προβολής, απεικονίζει 

στον τοίχο την κίνηση ενός αστεροειδούς, με βάση την κίνηση του μαθητή στο 

περιβάλλον Μεικτής Πραγματικότητας. Ο ήχος και η εικόνα συμπληρώνουν το 

φυσικό περιβάλλον με κατευθυντήριες οδηγίες και ανατροφοδότηση, 

διαμορφώνοντας ένα εντυπωσιακό περιβάλλον μάθησης. Στόχος του «MEteor», είναι 

να αναπαραστήσει τις επιστημονικές έννοιες του φαινομένου της κίνησης των 

σωμάτων, με την κίνηση των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι λαμβάνουν τη θέση του 

ουράνιου αντικειμένου, μέσα σε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον φυσικών διεπαφών και 

εικονικής πραγματικότητας
197

.  

Οι Pouw et al. (2016) μελέτησαν κατά πόσο η εμπλοκή του σώματος μέσα από 

εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια θα βοηθήσει στην κατανόηση των μαθηματικών 

ασκήσεων. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε 74 Γερμανούς μαθητές πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (10-13) ετών και διαπιστώθηκε πως εκείνοι που βρίσκονταν στο 

κατώτερο επίπεδο μαθηματικών δεξιοτήτων, μέσω της μεθόδου κατόρθωσαν να 

αυξήσουν τις επιδόσεις τους στην επίλυση προβλημάτων σε σχέση με μαθητές στους 

οποίους δεν εφαρμόστηκε η τεχνική των κινουμένων σχεδίων. Ωστόσο στον 

αντίποδα, η παραπάνω τεχνική βοηθά περισσότερο μηχανικούς, καθώς η εμπλοκή του 

σώματος στη συνολική διαδικασία δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα
198

. 
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Το 2016 οι Skulmowski et al., πραγματοποίησαν έρευνα στην οποία συμμετείχαν 

96 φοιτητές από ένα πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με 

μια 3D απεικόνιση ανθρώπινης καρδιάς, της οποίας την ανατομία κλήθηκαν να 

μάθουν. Η απεικόνιση ελεγχόταν είτε μέσω ποντικιού είτε άλλου απτού αντικειμένου. 

Η εμπλοκή με την τρισδιάστατη απεικόνιση ήταν δυσδιάστατη, καθώς άλλοτε 

εμφανιζόταν ένα μόνο μέρος της καρδιάς και άλλοτε εμφανίζονταν όλα τα μέρη 

ταυτόχρονα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το απτό αντικείμενο οδηγεί 

σε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Ωστόσο, στο πλαίσιο εμφάνισης της λεζάντας που 

υποδεικνύει το μέρος της καρδιάς, τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα, καθώς η 

μεμονωμένη χρήση του ποντικιού κατόπιν επιλογής ήταν καλύτερη από την τυχαία 

εμφάνιση των μερών της καρδιάς, ενώ στην περίπτωση του απτού αντικειμένου, όπου 

κρατούσαν την καρδιά στα χέρια τους και ακουμπούσαν απαλά την επιφάνεια που 

ήθελαν να μάθουν, ισχύει το ακριβώς αντίθετο
199

.    

Οι Davis et al. (2017),  πραγματοποίησαν έρευνα στην οποία κατασκεύασαν ένα 

περιβάλλον βασισμένο στις απτικές διεπαφές και ανέλυσε τέσσερις μαθητές λυκείου 

οι οποίοι το χρησιμοποίησαν, κάνοντας συνδέσεις μεταξύ δύο διαφορετικών 

μαθηματικών αναπαραστάσεων του ημιτόνου και του συνημίτονου: του κύκλου 

μονάδας και του καρτεσιανού επιπέδου. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν 

τέσσερις κατηγορίες: απομονωμένες εικονικές απτικές αναπαραστάσεις (απτικοί 

καθρέφτες), απομονωμένες συμβολικές απτικές αναπαραστάσεις, συνδεδεμένες 

εικονικές απτικές αναπαραστάσεις και συνδεδεμένες συμβολικές απτικές 

αναπαραστάσεις (απτικές γέφυρες). Η τελευταία κατηγορία, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, παρουσιάζει τα περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά, καθώς 

κατασκευάζεται μέσω αναπαραστάσεων η λογική
200

.    

Η Mavilidi με τους συνεργάτες της (2018), μελέτησαν τις επιδράσεις των 

κινήσεων στην ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης σε μαθητές νηπιακής ηλικίας. Οι 

επιδόσεις των μαθητών εξετάστηκαν σε τέσσερις άξονες: ασκήσεις σχετικές με τη 

φυσική άσκηση, παρατήρηση κινήσεως με ενσωματωμένες φυσικές ασκήσεις, 

ασκήσεις που δεν σχετίζονται με την φυσική εμπλοκή του σώματος και τον 
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παραδοσιακό τρόπο μάθησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 120 μαθητές νηπιακής 

ηλικίας από 9 νηπιακούς σταθμούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την 

βελτιωμένη επίδοση των μαθητών, καθώς εκείνοι οι μαθητές που πραγματοποίησαν 

μαθηματικές ασκήσεις με εμπλοκή του σώματος τα πήγαν καλύτερα σε σχέση με του 

υπόλοιπους μαθητές.  Επίσης οι μαθητές εκείνοι που έκαναν ασκήσεις με το σώμα 

είχαν υψηλότερες επιδόσεις στην ευχαρίστηση που αποκόμισαν από αυτή την 

εμπειρία σε σύγκριση με τους μαθητές που έκαναν ένα παραδοσιακό μάθημα. Η 

ερευνήτρια με τους συνεργάτες της προτείνουν την σύμπραξη γνωστικών και 

φυσικών, μέσω κινήσεων, ασκήσεων για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε 

μαθητές νηπιακής ηλικίας
201

. 

Τέλος, ο Corcoran (2018), πραγματοποίησε έρευνα στην οποία εξέτασε την σχέση 

του χορού Mark DeGarmo, με την εμπλοκή του σώματος και επιτυχία των μαθητών 

στο διάβασμα. Στην έρευνα συμμετείχαν 169 μαθητές τετάρτης δημοτικού (fourth 

grade) από τέσσερα σχολεία της Νέας Υόρκης, των οποίων τόσο οι καθηγητές όσο 

και οι μαθητές συμμετείχαν στην MDD. Για τους σκοπούς της έρευνας οι μαθητές και 

οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ένα pre/post test που είχε δημιουργηθεί και 

αξιοποιηθεί σε άλλη έρευνα και οι μετρήσεις ήταν προκαθορισμένες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν σαφή βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών στο διάβασμα 

μέσω της MDD, γεγονός που αποκαλύφθηκε στο pre/post test των μαθητών, ενώ και 

οι εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν να έχουν εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα που 

προκύπτουν μέσω του χορού
202

. 
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 Mavilidi M.F., Okely A., Chandler P., Domazet S. D. & Paas F., Immediate and delayed effects of 
integrating physical activity into preschool childrens’ learning of numeracy skills, Journal of 
Experimental Psychology, 166, 2018: 502-519.     
202

 Concoran R.P., An embodied cognition approach to enhancing reading achievement in New York 
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3
ο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Μεθοδολογία της Έρευνας 

3.1. Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών γύρω από 

την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Αυτές θα μελετηθούν μέσα από μια 

τρισδιάστατη διεπαφή επαυξημένης/μεικτής πραγματικότητας, που αναπαριστά μια 

γραμμική χρονογραμμή με διεπαφές, στην οποία οι μαθητές καλούνται να δράσουν 

ενσώματα. Έτσι προκύπτει ακόμα ένα σκοπός γύρω από τις αντιλήψεις των μαθητών 

για την κατανόηση του ιστορικού χρόνου και αυτός είναι να μελετηθεί πια ακριβώς 

είναι η συμβολή της τεχνολογίας, μέσω των φυσικών διεπαφών και της ενσώματης 

μάθησης,  στην εν λόγω εργασία. 

 

Στόχοι 

Επιμέρους στόχοι τις διδακτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές να: 

 

 Είναι σε θέση να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου μέσα στο μάθημα της 

ιστορίας. 

 Κατανοήσουν έννοιες που εμπλέκουν με έμμεσο τρόπο το ζήτημα, όπως ο 

αιώνα, ο χρόνος, η δεκαετία, η χιλιετία. 

  Προσανατολιστούν στον χρόνο. 

 Συνειδητοποιήσουν την θέση των γεγονότων μέσα στον χρόνο. 

 Αντιληφθούν πως τα γεγονότα τοποθετούνται σε χρονολογική σειρά. 

 Μεταπηδήσουν στους αιώνες της γραμμικής χρονογραμμής και να αντιδράσει 

αξιοποιώντας την λογική σε περίπτωση λάθους 

 «Μετρήσουν» τον χρόνο, ώστε να μεταπηδήσουν στον σωστό αιώνα.   

 Καλλιεργήσουν νοητικά την συνέχεια  του χρόνου, των αιώνων ακόμα και αν 

τα γεγονότα που μελετούν βρίσκονται σε δυο διαφορετικούς αιώνες. 

 Αισθανθούν  νοητικά και σωματικά την έννοια της συνέχεια ακόμα και μετά 

το πέρας μια εποχής (μετάβαση από την κλασσική στη ελληνιστική εποχή). 

 Ανακαλέσουν από την μνήμη τους γνωστά πρόσωπα της ιστορίας και τέλος  
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 Γνωρίσουν πρόσωπα της ιστορίας, για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στα 

σχολικά εγχειρίδια. 

 Να συνειδητοποιήσουν την διαφορά π.Χ./μ.Χ. και την πορεία του χρόνου 

πριν την γέννηση του Χριστού και μετά.   

 

Ο σκοπός της έρευνας είναι διττός, οπότε κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν και οι 

στόχοι που προκύπτουν από την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην διδακτική παρέμβαση, 

μέσω της ενσώματης μάθησης. Επομένως, τεχνολογικοί στόχοι της έρευνας είναι: 

 

 Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας με χρήση 

φυσικών διεπαφών στην εκμάθηση της ιστορίας. 

 Η αλληλεπίδραση των παιδιών σε ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό  

περιβάλλον. 

 Η διερεύνηση του κατά πόσο η εμπλοκή του ανθρώπινου σώματος βοηθά 

στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου. 

 Η διαμόρφωση θετικής στάσης των παιδιών απέναντι στην τεχνολογία. 

  Η διαμόρφωση νέων μεθόδων εκμάθησης της ιστορίας , για την διδασκαλία 

της ιστορίας. 

 

Δεν πρέπει, τέλος, να λησμονηθούν και οι στόχοι που αφορούν τους ίδιους τους 

μαθητές. Επομένως προσδοκία της ερευνήτριας είναι οι μαθητές: 

 

 Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στο μάθημα της ιστορίας. 

 Να διαμορφώσουν ένα αίσθημα σεβασμού μεταξύ τους. 

 Να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν δεσμούς φιλίας ανάμεσά  τους. 

 Να συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους και να αλληλοβοηθηθούν. 

 Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. 

 Να διασκεδάσουν στην χρονογραμμή, να μάθουν μέσα από ένα παιχνίδι και 

να σκεφτούν δημιουργικά για το μάθημα της ιστορίας. 
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3.2. Ερευνητικά ερωτήματα  

 

1. Πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές τον ιστορικό χρόνο; 

2. Αντιλαμβάνονται οι μαθητές έννοιες όπως π.Χ./μ.Χ., αιώνας, δεκαετία, 

χιλιετία; Με ποιόν τρόπο; 

3. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την διάρκεια 

της παρέμβασης; 

4. Αντιλαμβάνονται τη θέση των γεγονότων μέσα στον χρόνο; 

5. Είναι σε θέση να τοποθετήσουν γεγονότα ή αντικείμενα σε χρονολογική 

σειρά μετά το πέρας της παρέμβασης; 

6. Η ενσώματη μάθηση συμβάλει στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου; 

7. Το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, οι φυσικές διεπαφές, τα 

αντικείμενα και οι αφηγήσεις των ηρώων συνέβαλλαν στην κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου. Και αν ναι σε ποιο βαθμό; 

8. Τα αποτελέσματα της έρευνας επηρεάζονται από το φύλο των μαθητών;  

9. Τα αποτελέσματα της έρευνας επηρεάζονται από το εάν οι μαθητές φοιτούν 

στην πόλη ή σε αγροτικές περιοχές του δήμου Φλώρινας; 

 

3.3. Μέθοδος της έρευνας  

 

3.3.1. Συμμετέχοντες 

Η διδακτική παρέμβαση και η πρωτότυπη φυσική διεπαφή πραγματοποιήθηκε σε 

μαθητές της Ε τάξης του δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα το δείγμα των μαθητών 

προερχόταν από την Ε΄ τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας (τμήμα Ε1), του 

5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Κλεινών, του 

Δημοτικού Σχολείου Υδρούσας και του Δημοτικού Σχολείου Ιτέας. Η διδακτική 

παρέμβαση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019.  

Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν στο σύνολό τους 67 από αυτούς σαράντα δύο 

(42) είναι αγόρια και είκοσι πέντε (25) κορίτσια. Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών 

αναφορικά με το μάθημα της ιστορίας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλό προς πολύ 

καλό. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από διάφορες ερωτήσεις που έγινα στους 

μαθητές πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εφαρμογή. 
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Από το συνολικό δείγμα τριάντα επτά (37) μαθητές φοιτούν σε αστική περιοχή 

(περιοχή Φλώρινας) και τριάντα (30) μαθητές φοιτούν σε αγροτική περιοχή (χωρία 

του Δήμου Φλώρινας). Από το συνολικό δείγμα των μαθητών, δύο (2) έχουν 

επιβεβαιωμένες μαθησιακές δυσκολίες ( δυσλεξία ) και μάλιστα στην μια από τις δύο 

περιπτώσεις παρέχεται παράλληλη στήριξη. Δεν υπήρχαν πληροφορίες από τους 

εκπαιδευτικούς της τάξης για την καταγωγή των μαθητών. 

Η συμπεριφορά των μαθητών κατά την διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης 

χαρακτηρίστηκε από πολύ καλή έως και άριστη. Από την ερευνήτρια παρατηρήθηκε 

πως ορισμένα αγόρια του δείγματος ήταν λίγο ζωηρά ενώ τα κορίτσια πάρα πολύ 

ήσυχά. Ωστόσο όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως, συνεργάστηκαν άψογα με την 

ερευνήτρια και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προθυμία και σεβασμό τόσο απέναντι 

στην ερευνήτρια όσο και απέναντι στον/ην συμμαθητή/τρία  τους. 

Τέλος, να σημειωθεί πως, οι μαθητές συμμετείχαν στην διδακτική παρέμβαση ανά 

δυάδες, ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία μεταξύ τους. Οι δυάδες αυτές επιλέχθηκαν 

στα δυο πρώτα σχολεία με αλφαβητική σειρά, προκειμένου να μην υπάρξουν 

εντάσεις και διαταραχθεί η μαθησιακή διαδικασία, ενώ στα υπόλοιπα τρία σχολεία οι 

μαθητές επιλέχθηκαν ανά θρανίο. Η συνολική διάρκεια συμμετοχής των μαθητών 

στην έρευνα ήταν 35-40 λεπτά, δηλαδή περίπου μια διδακτική ώρα
203

. 

      

3.3.2. Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, στην έρευνα μελετάται η κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου από τους μαθητές, μέσω μιας διεπαφής επαυξημένης/μεικτής 

πραγματικότητας, που αναπαριστά μια πραγματική γραμμική χρονογραμμή με 

διεπαφές και πραγματικά αντικείμενα, πάνω στην οποία οι μαθητές καλούνται να 

δράσουν ενσώματα. 

Για την διερεύνηση των παραπάνω, αξιοποιήθηκε στην έρευνα ένας συνδυασμός 

ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Τα εργαλεία αυτά ήταν τα φύλλα εργασίας 

(pre/post test) και η ημιδομημένη συνέντευξη.  

Ποιο συγκεκριμένα, ως εργαλείο συλλογής δεδομένων ποσοτικής έρευνας, 

αξιοποιήθηκαν φύλλα εργασίας, με τέσσερις ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, 

τα οποία μοιράστηκαν στους μαθητές ανά ζευγάρια πριν και μετά την ερευνητική 

                                                 
203

 Ο χρόνος διεξαγωγής ανά ομάδα θεωρείται μεγάλος, ωστόσο σε αυτόν συγκαταλέγεται η 
συμπλήρωση  του pre/post test, η παρέμβαση και η συνέντευξη που παραχώρησαν οι μαθητές στην 
ερευνήτρια, για να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους. 
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παρέμβαση. Το test κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια και εφαρμόστηκε το 

κριτήριο της καταλληλότητας για τον σκοπό
204

, δηλαδή εξετάστηκε εάν οι ασκήσεις 

που έβαλε η ερευνήτρια στο test ήταν οι κατάλληλες για να παρουσιάσουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα της έρευνας. 

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση ενός τέτοιου τεστ είναι ότι θα είναι 

προσαρμοσμένο στους αντικειμενικούς σκοπούς, το περιεχόμενο και το πλαίσιο που 

έχει θέσει ο ερευνητής
205

. Βέβαια η δημιουργία ενός ερασιτεχνικού τεστ έχει και 

ορισμένα μειονεκτήματα. Τέτοια μπορεί να είναι η μεγάλη χρονική διάρκεια 

κατασκευής, η πιλοτική εφαρμογή για τον εντοπισμό προβλημάτων, η 

βελτιστοποίησή του και η εκ νέου εφαρμογή του
206

.  Παρακάτω ακολουθεί το φύλλο 

εργασίας. 

1
η
 ερώτηση: στην πρώτη ερώτηση εξετάζεται η αντιληπτική ικανότητα των 

μαθητών. Η εκφώνηση της ερώτησης έλεγε «Τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις για 

εσένα;». Κάτω από την εκφώνηση, υπήρχαν τέσσερις λέξεις-έννοιες, στις οποίες οι 

μαθητές κλήθηκαν να δώσουν τη δική τους ερμηνεία. Οι έννοιες αυτές ήταν: χρόνος, 

αιώνας, δεκαετία, χιλιετία. Επίσης βασική επιδίωξη της ερευνήτριας ήταν να 

οριοθετήσουν ή να περιγράψουν κάποιες από τις βασικές λέξεις που συναντώνται στο 

λεξιλόγιο του ιστορικού χρόνου. 

2
η
 ερώτηση: στη δεύτερη ερώτηση, οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετήσουν 

τέσσερα γεγονότα στη χρονογραμμή, που βρισκόταν σχεδιασμένη στο φύλλο 

εργασίας. Η εκφώνηση έλεγε «Να τοποθετήσεις τα παρακάτω γεγονότα πάνω στη 

χρονογραμμή». Τα γεγονότα προέρχονταν και από την προ Χριστού και από την μετά 

Χριστόν εποχή και ήταν: α) η ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.), β) το διάταγμα των 

Μεδιολάνων (313π.Χ.), γ) η μάχη της Πύδνας (168 π.Χ.) και δ) ανέγερση του ναού της 

Αγίας Σοφία στην Κωνσταντινούπολη (537 μ.Χ). Σκοπός ήταν να εξεταστεί ο 

προσανατολισμός των παιδιών στο χρόνο και η σκέψη τους γύρω από την 

τοποθέτηση των γεγονότων στην χρονογραμμή. 

3
η
 ερώτηση:  στην ερώτηση αυτή τέθηκαν στους μαθητές τέσσερις γραπτές 

ερωτήσεις, οι οποίες ανέφεραν γεγονότα τις ιστορίας. Οι μαθητές έπρεπε να 

                                                 
204

 L. Cohen, L. Manion & K. Morrison. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (Σ. Κυρανάκης, 
Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα & Μ. Φιλοπούλου, Μεταφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 551.   
205

 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Cronbach, L. J. (1949). Essentials of Psychological Testing (5
η
 

έκδοση), New York: Harper & Row; Gronlund, N. E. & Linn, R. L. (1990). Measurement and Evaluation 
in Teaching (6

η
 έκδοση), New York: MacMillan. 

206
 L. Cohen, L. Manion & K. Morrison. (2008). ό. π., 539. 
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τοποθετήσουν τα γεγονότα αυτά στον αιώνα που πιστεύουν ότι συνέβησαν. Η 

εκφώνηση έλεγε «Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις» και οι ερωτήσεις ήταν οι 

παρακάτω: 

α. Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ., νίκησε τους Πέρσες στα 

Γαυγάμηλα το 331 π.Χ. και πέθανε το 323 π.Χ. Σε ποιον αιώνα θεωρείς ότι 

ανήκουν αυτά τα γεγονότα; 

β. Ο Αττίλας, αρχηγός των Ούννων, αντιμετώπισε τον Αέτιο και τον στρατό του 

στα Καταλαυνικά Πεδία το 451 μ.Χ. Ποιος είναι ο αιώνας στον οποίο ανήκει το 

451 μ.Χ.; 

γ. Οι Ρωμαίοι νίκησαν τον Φίλιππο Ε΄ στις Κυνός Κεφαλές, το 197 π.Χ. Σε 

ποιον αιώνα πιστεύεις ότι συνέβη αυτό το γεγονός;  

δ. Ο Καρακάλλας εξέδωσε διάταγμα το 212 μ.Χ., με το οποίο παρείχε σε όλους 

την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σε ποιον αιώνα 

αναφερόμαστε όταν μιλάμε για το 212 μ.Χ.; 

Στόχος εδώ ήταν οι μαθητές να μπουν στη διαδικασία να αντιστοιχίσουν τον 

αιώνα με τα χρόνια που συνέβη ένα γεγονός. 

4
η
 ερώτηση: στην τέταρτη και τελευταία ερώτηση του φύλλου εργασίας, τέθηκαν 

στους μαθητές δύο προβλήματα μέτρησης του χρόνου. Εδώ οι μαθητές κλήθηκαν να 

μετρήσουν τον χρόνο κάνοντας πράξεις και παράλληλα να τοποθετήσουν τις 

ημερομηνίες του προβλήματος στον αιώνα που συνέβησαν (1
ο
 πρόβλημα ) ή να 

μετρήσουν τον χρόνο και παράλληλα να βρουν πόσους αιώνες καλύπτει το διάστημα 

(2
ο
 πρόβλημα). Στόχος εδώ ήταν να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μετρούν οι 

μαθητές τον χρόνο και οι διαφορές που παρατηρούνται στην μέτρησή του στις 

χρονολογίες προ Χριστού και μετά Χριστόν και όπως και στην προηγούμενη 

ερώτηση να αντιστοιχίσουν ένα γεγονός με τον αιώνα που συνέβη αυτό. Η εκφώνηση 

έλεγε «Κάνε την παρακάτω μέτρηση» και τα προβλήματα ήταν τα εξής: 

α. Η Ιωνική Επανάσταση ξεκίνησε το 504 π.Χ. και τερματίστηκε το 493 π.Χ. 

Πόσα χρόνια διήρκησε και σε ποιους αιώνες συνέβη; 

β. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ιδρύθηκε το 27 π.Χ. και το δυτικό κομμάτι της 

καταλύθηκε από βαρβάρους το 476 μ.Χ. Πόσα χρόνια διήρκησε και πόσους 

αιώνες καλύπτει αυτό το διάστημα;  

Οι μαθητές συμπλήρωσαν το ίδιο φύλλο εργασίας πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση. Στόχος ήταν να εξεταστεί κατά πόσο οι απόψεις των παιδιών γύρω από 

τον ιστορικό χρόνο άλλαξαν και σε ποιο βαθμό συνέβη αυτό. 
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Ακόμη, στο τέλος της παρέμβασης, οι μαθητές έδωσαν ολιγόλεπτή συνέντευξη 

στην ερευνήτρια, με σκοπό την αξιολόγηση της εφαρμογής, την διαμόρφωση νέων 

αντιλήψεων σχετικά με τον ιστορικό χρόνο και την αποτύπωση των εντυπώσεών 

των μαθητών από την συμμετοχή  τους στην εφαρμογή. Η ημιδομημένη συνέντευξη 

εντάσσεται στην ποιοτική έρευνα συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Οι 

ερωτήσεις της συνέντευξης ήταν ανοιχτού τύπου και αποσκοπούσαν στην ελεύθερη 

έκφραση των μαθητών και στην αποτύπωση των απόψεών τους. 

Η συνέντευξη ως εργαλείο έρευνας, ορίζεται ως «μια συζήτηση δύο ατóμων, που 

ξεκινάει απó τον συνεντευκτή και έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με 

το περιεχόμενο και τους στόχους της έρευνας»
207

. Διαφέρει από το ερωτηματολόγιο, 

διότι εκεί ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις, καταγράφοντάς τες. 

Αυτή η διαφορά είναι και το πλεονέκτημά της συγκεκριμένης μεθόδου, αφού σε 

σχέση με τις υπόλοιπες, ο ερευνητής μπορεί να εμβαθύνει τις ερωτήσεις του. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Oppenheim, οι συνεντεύξεις δίνουν περισσότερες 

πληροφορίες στον ερευνητή σε σύγκριση με το ερωτηματολόγιο, ενώ  τη δυνατότητα 

για συλλογή πληθώρας πληροφοριών, ενώ παράλληλα οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 

οι οποίες  είναι δύσκολες,  γίνονται πιο εύκολες στη διαχείριση
208

. 

Οι Cohen, Manion & Morrison αναφέρουν τέσσερις τύπους συνεντεύξεων: (α) η 

δομημένη συνέντευξη (β) η μη δομημένη συνέντευξη (γ) η μη κατευθυνόμενη 

συνέντευξη και (δ) η εστιασμένη συνέντευξη Ο Ιωσηφίδης από την άλλη αναφέρει 

πως οι συνεντεύξεις διακρίνονται σε τρία είδη. Αυτά είναι η δομημένη, η 

ημιδομημένη και η μη δομημένη συνέντευξη. Στην ημιδομημένη συνέντευξη, οι 

ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες
209

. Η Κουκουβέλα αναφέρει πως «η συνέντευξη 

αυτής της μορφής στηρίζεται σε κάποιες γενικές, ανοιχτές ερωτήσεις και θέματα που 

έχει καθορίσει απó πριν ο ερευνητής σύμφωνα με τις οποίες προσπαθεί να κατευθύνει 

τη συζήτηση με τον ερωτώμενο, διευθύνοντας με διακριτικό τρόπο τη συζήτηση»
210

.  
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Οι ερωτήσεις της έρευνας ήταν ανοιχτού τύπου και όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

έδιναν την ευελιξία στην ερευνήτρια. Παρόλα αυτά, δεν γίνονταν πάντα με αυτή τη 

σειρά στους μαθητές, αλλά υπήρχε αλλαγή, και ορισμένες φορές, εάν το απαιτούσε η 

συνέντευξη, υπήρχε και εμπλουτισμός ή και διευκρινίσεις, εάν κάτι ήταν δυσνόητο ή 

χρειαζόταν περαιτέρω επεξήγησης. Σκοπός όλων των ερωτήσεων ήταν να 

καταγραφούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι απόψεις και οι αντιλήψεις των 

μαθητών, για αυτό πολλές φορές, εάν δίσταζαν να απαντήσουν, υπήρχαν επιπλέον 

ερωτήσεις για να εκμαιευθούν οι απαντήσεις. 

Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας με τη χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης ως 

εργαλείο συλλογής πληροφοριών θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη, διότι μέσω αυτής 

περιγράφονται, ερμηνεύονται και αναλύονται τα φαινόμενα της κοινωνίας
211

. 

Σύμφωνα με τον Tuckman «αποκτώντας πρóσβαση σε óσα βρíσκονταı στο μυαλó του 

ατóμου» μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, τις αξίες, τις 

στάσεις και τις πεποιθήσεις του»
212

. 

 

1. Πείτε μου τις εντυπώσεις σας από το σημερινό παιχνίδι; Σας άρεσε; Ήταν 

διασκεδαστικό; 

2. Τι μάθατε σήμερα από το ταξίδι σας στον χρόνο; 

3. Η χρονογραμμή σας βοήθησε να καταλάβετε τον χρόνο στην ιστορία; 

4. Μετά από το παιχνίδι στο οποίο συμμετείχατε, θα ήσασταν σε θέση να 

απατήσετε εάν οι Πελοποννησιακοί πόλεμοι συνέβησαν πιο παλιά από τους 

Περσικούς ή το αντίστροφο; 

5. Μία τέτοια χρονογραμμή θα σας βοηθούσε να μάθετε και άλλα γεγονότα 

εκτός από αυτά που είδατε σήμερα; Γιατί; 

6. Τι ήταν αυτό που σας φάνηκε δύσκολο; 

7. Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να τοποθετήσετε γεγονότα στη σειρά μέσω 

αυτής της χρονογραμμής;  

8. Τα αντικείμενα σε βοήθησαν να καταλάβεις τις διαφορές ανάμεσα στις 

περιόδους; Με ποιον τρόπο;  

9. Οι ήρωες ήταν σημαντικοί βοηθοί στο έργο σας; 

10. Μετά από αυτό το παιχνίδι, θα είναι πιο εύκολο να τοποθετήσετε γεγονότα 

σε χρονολογική σειρά ή πιο δύσκολο; Γιατί; 
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11. Η χρονογραμμή σας βοήθησε να καταλάβετε τη θέση που έχουν τα γεγονότα 

μέσα στον χρόνο; Με ποιόν τρόπο; 

12. Το γεγονός πως έπρεπε να μετρήσετε πάνω στη χρονογραμμή σας βοήθησε 

να καταλάβετε καλύτερα τους αιώνες; 

13. Το ότι σε περίπτωση λάθους έπρεπε να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα 

και να ξανακάνετε την μέτρηση, ήταν ωφέλιμο ή όχι; 

14. Η χρονογραμμή σας βοήθησε να αντιληφθείτε τις έννοιες π.Χ./μ.Χ. και πως 

μετράμε με βάση αυτές τον χρόνο; Μπορείτε να μου δώσετε ένα 

παράδειγμα; 

15. Στο παιχνίδι χρησιμοποιήσαμε και τεχνολογία. Έγινε πιο ενδιαφέρον το 

παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο ή δεν σας βοήθησε; 

16. Πιστεύεις ότι η τεχνολογία σε βοήθησε στο ταξίδι σου; Γιατί;  

17. Εάν δεν υπήρχε η τεχνολογία, το παιχνίδι θα γινόταν λιγότερο ή 

περισσότερο ενδιαφέρον; Γιατί; 

18. Θεωρείτε ότι μία τέτοια χρονογραμμή στο σχολείο θα ήταν κάτι ωφέλιμο; 

Γιατί; 

19. Πιστεύετε ότι η παρουσία του συμμαθητή/συμμαθήτριας ήταν σημαντική για 

εσάς; Σας βοήθησε; Πόσο σας βοήθησε στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού; 

20. Πιστεύετε ότι εάν μετρούσατε μόνοι σας, θα δυσκολευόσασταν περισσότερο 

ή λιγότερο; Γιατί; 

21. Ευχαριστηθήκατε σήμερα αυτό το παιχνίδι; Θα το ξανακάνατε; 

 

Τέλος, για την συλλογή των δεδομένων, αξιοποιήθηκε και η μέθοδος της 

παρατήρησης, κατά την διάρκειά της συμμετοχής των μαθητών στην διεπαφή. Για 

τον λόγο αυτό κρατήθηκαν προσωπικές σημειώσεις, οι οποίες καταγράφηκαν 

αναλυτικά στο τέλος κάθε ημέρας, προκειμένου να βοηθήσουν στην βελτιστοποίηση 

της έρευνας. Οι σημειώσεις αυτές βοήθησαν ιδιαίτερα την ερευνήτρια να 

συγκρατήσει όλες τις λεπτομέρειες και ολοκλήρωσαν την εικόνα που δημιούργησαν 

οι συμμετέχοντες της έρευνας. 
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3.3.3. Διαδικασία δημιουργίας της φυσικής διεπαφής 

 

3.3.3.1. Σύλληψη της ιδέας 

Μελετώντας την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία και τις έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό, διαπιστώθηκε πως οι έρευνες προωθούν 

την χρονογραμμή για τη διδασκαλία του ιστορικού χρόνου. Οι χρονογραμμές αυτές 

μπορεί να έχουν σπειροειδή, γραμμική, κυκλική κ.ά. μορφή, όπως διαπιστώθηκε και 

από την έρευνα των Brehmer et al. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες των μαθητών και 

την αντιληπτική τους ικανότητα, επιλέγεται η κατάλληλη χρονογραμμή για τη 

διδασκαλία των γεγονότων.  

Μελετώντας τις έρευνες για την αποτύπωση και αναπαράσταση του ιστορικού 

χρόνου, η ερευνήτρια μελέτησε και αυτή του Champagne, ο οποίος παρουσιάζει την 

εξέλιξη των χρονογραμμών και πως αυτές συμβάλλουν στην κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου. Εκεί μέσω των εικόνων, ξεκίνησε να δημιουργείται η ιδέα για την 

κατασκευή μιας χρονογραμμής με εποπτικά μέσα, εικόνες αλλά και αντικείμενα. 

Παράλληλα, μελετώντας τη διατριβή της de Groot-Reuvekamp, η οποία έχει 

ασχοληθεί με τον ιστορικό χρόνο επί σειρά ετών και έχει δημοσιεύσει έρευνες 

σχετικά με την κατανόηση του σε μαθητές δημοτικού, παρατηρήθηκε πως η Ολλανδή 

ερευνήτρια προτείνει ως χώρο για περαιτέρω έρευνα τη αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, είτε με την μορφή εφαρμογών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε μέσω 

ενός περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας, το οποίο θα παρέχει στον μαθητή την 

αίσθηση της χρονικής περιόδου, η οποία μελετάται. Οι δύο αυτές έρευνες αποτέλεσαν 

το έναυσμα για τη σύλληψη της αρχικής ιδέας της χρονογραμμής. 

Οι περισσότερες έρευνες παρουσιάζουν γραμμικά τον χρόνο, διότι έτσι γίνεται πιο 

εύκολα αντιληπτός από τον μαθητή και επίσης αυτή είναι η βασική αναπαράσταση με 

την οποία έρχεται σε επαφή από το δημοτικό για να τον κατανοήσει. Τέλος, έχει 

αποδειχθεί από προηγούμενες έρευνες ότι η συμμετοχή του σώματος συμβάλλει 

σημαντικά και επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα στην μαθησιακή διαδικασία. Το 

παιδί, μέσω της συμμετοχής του σώματος, κατανοεί καλύτερα αυτό που μαθαίνει και 

συνδυάζει την μάθηση με μία κίνηση. 

Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στην σύλληψη για τη δημιουργία μιας 

χρονογραμμής που θα συνδυάζει τη θεωρία της ενσώματης μάθησης και τη χρήση 

νέων τεχνολογιών.  
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3.3.3.2. Το λογισμικό scratch και η πλακέτα makey-makey 

Ως νέα τεχνολογία, αποφασίστηκε από την ερευνήτρια να αξιοποιηθεί το 

λογισμικό scratch και η πλακέτα makey-makey, δύο εργαλεία με τα οποία είχε 

ασχοληθεί σε προηγούμενη εργασία στο παρελθόν και ήταν εξοικειωμένη με το 

περιβάλλον και την δημιουργία του κώδικα.  

Το «Makey - Makey» αποτελεί μια εξωτερική συσκευή που συνδέεται με καλώδιο 

usb στον ηλεκτρονικό υπολογιστή Η ονομασία του (Makey – Makey από το «Make a 

key»), καταδεικνύει πως η εν λόγω συσκευή αντικαθιστά τα πλήκτρα του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθιστώντας την ίδια την πλακέτα υπολογιστή. Η 

συσκευή του Makey – Makey φέρει στην επιφάνειά της βύσματα, από τα οποία, τα 

περισσότερα αντιστοιχούν σε αριθμούς και γράμματα του πληκτρολογίου, ενώ 

υπάρχει και μία σειρά βυσμάτων που αποτελούν τη γείωση και στα οποία μπορούν να 

συνδεθούν καλώδια. Η συσκευή λειτουργεί μόλις κάποιο από τα καλώδια, που είναι 

συνδεδεμένο στα κουμπιά του πληκτρολογίου έρθει σε επαφή με το καλώδιο της 

γείωσης. Τότε σχηματίζεται κύκλωμα, το οποίο «κλείνει». Έτσι δίνεται εντολή στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω του καλωδίου usb, η οποία αντιστοιχεί στο πάτημα 

ενός κουμπιού από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.  

Η ιδιότητα αυτή της πλακέτας, προσφέρει στους ερευνητές τη δυνατότητα να 

κατασκευάσουν φυσικές διεπαφές στις οποίες θα συμμετέχει ο άνθρωπος και, μέσω 

της αγωγιμότητας σώματός του, θα μπορεί να δίνει εντολές, όπως θα έκανε και σε 

έναν υπολογιστή, με τη διαφορά πως εδώ η εντολή θα δίνεται μόνο με το άγγιγμα.  

Επίσης, επιτρέπει τη σύνδεση των καλωδίων με αγώγιμα υλικά εκτός του ανθρώπινου 

σώματος, όπως είναι τα φρούτα, τα μεταλλικά αντικείμενα, αντικείμενα επενδυμένα 

με αλουμινόχαρτο, κ.ά. Από την περιγραφή της λειτουργίας της συγκεκριμένης 

συσκευής, γίνεται κατανοητή η χρησιμότητά της στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων, 

υψηλού επιπέδου εμπλοκής του σώματος του μαθητή. 

Το «Scratch», από την άλλη, είναι ένα ιδιαίτερα γνωστό λογισμικό 

προγραμματισμού, το οποίο διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και είναι τόσο 

εύχρηστο που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές. 

Το λογισμικό επιτρέπει τη δημιουργία ιστοριών και παιχνιδιών, τα οποία 

εξελίσσονται ανάλογα με τις εντολές που δίνει ο χρήστης στο λογισμικό, πατώντας 

πλήκτρα του υπολογιστή.  

Σημαντικό στοιχείο του Scratch είναι η δυνατότητα αξιοποίησης εικόνων από τα 

αντικείμενα και πρόσωπα ή κατασκευές, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να δουν και 
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ήχων, όπως για παράδειγμα αφηγήσεις, τις οποίες μπορούν να ακούσουν, να δουν 

αντικείμενα να επαυξάνονται και να αλληλεπιδράσουν με αυτές. Το περιβάλλον 

σχεδιασμού που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να σχεδιάσει 

δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα θελκτικό και 

εντυπωσιακό. Έτσι ο χρήστης μπορεί να φτιάξει μια ολόκληρη ιστορία ή παιχνίδι το 

οποίο μπορεί να προβληθεί σε διαστάσεις πλήρους οθόνης, ενώ παρέχεται η 

δυνατότητα μεγέθυνσης μέσω προτζέκτορα. 

 

3.3.3.3. Τα πρώτα πρότυπα της μακέτας 

Μετά τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, διαπιστώθηκε πώς υπάρχουν κάποιες 

αντικειμενικές δυσκολίες στην γραμμική αποτύπωση του χρόνου και στην 

ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών με το σώμα τους. Ο χρόνος στους άξονες 

π.Χ./μ.Χ. ακολουθεί αντίστροφη πορεία: στον άξονα π.Χ., χρειάζεται να «κατέβεις» 

χρονολογικά για να φτάσεις στη γέννηση του Χριστού και μετά ξεκινά η πορεία στον 

άξονα μ.Χ., όπου «ανεβαίνεις» χρονολογικά μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι και η 

αντικειμενική δυσκολία των μαθητών, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν πώς 

γίνεται να περνούν τα χρόνια και οι χρονολογίες π.Χ. να «κατεβαίνουν».  

Ο Σμυρναίος έχει αναπαραστήσει μέσω μιας χρονογραμμής την κίνηση του 

χρόνου στο π.Χ./μ.Χ.
213

. Με αυτόν τον τρόπο που προτείνει στο βιβλίο του, θα 

μπορέσουν οι μαθητές να αντιληφθούν την αντίστροφη πορεία του χρόνου. Πώς όμως 

θα μπορούσε να αποτυπωθεί αυτό σε μια πραγματική χρονογραμμή, χωρίς να 

τραυματιστούν οι ίδιοι οι μαθητές; Μια πρώτη σκέψη για την υλοποίηση της μακέτας 

ήταν η χρήση της σκάλας, όπου οι μαθητές θα βρίσκονταν σε μια πραγματική σκάλα 

που ανεβαίνει από το ισόγειο στον πρώτο όροφο (όπως ακριβώς και στις 

πολυκατοικίες) και θα βρίσκονταν  στο μέσο της – ουσιαστικά στο πλατύσκαλο-. 

Κάθε φορά που θα έπρεπε να «ανέβουν» χρονολογικά και να βρεθούν πιο κοντά στο 

σήμερα θα ανέβαιναν τα σκαλιά προς τον πρώτο όροφο, ενώ κάθε φορά που θα 

έπρεπε να «κατέβουν» χρονολογικά και να μεταφερθούν σε χρονολογίες π.Χ., θα 

έπρεπε να κατέβουν και πάλι στο πλατύσκαλο και να συνεχίσουν την πορεία τους 

προς το ισόγειο. 

Βασική δυσκολία ήταν η τοποθέτηση προτζέκτορα για να βλέπουν τα παιδιά τους 

ήρωες του λογισμικού. Ακόμη μια δυσκολία η οποία παρατηρήθηκε στη συνέχεια, 
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ήταν ο ενδεχόμενος τραυματισμός μαθητή ή και μαθητών, κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης. Η συγκεκριμένη εικασία δεν θεωρείται άτοπη, μιας και τα παιδιά θα 

έπρεπε να ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν σε μια σκάλα, οπότε ο ενδεχόμενος 

τραυματισμός κάποιου από αυτά θα μπορούσε να συμβεί. Τέλος, υπήρχε και η 

πιθανότητα δημιουργίας σύγχυσης στο μυαλό των μαθητών αναφορικά με τον 

ιστορικό χρόνο, διότι το μοντέλο της ανεστραμμένης πυραμίδας για την 

αναπαράσταση του χρόνου είναι πιο δυσνόητο σε μια σκάλα.  

Άλλο ένα πρότυπο που σκέφτηκε η ερευνήτρια ήταν η δημιουργία ανεστραμμένης 

πυραμίδας με τη βοήθεια ράμπας, η οποία θα αναπαριστούσε πιστά τους άξονες 

π.Χ./μ.Χ. και τα παιδιά θα ήταν σε θέση να δουν τους ήρωες του λογισμικού στον 

τοίχο ακριβώς απέναντί τους. Ωστόσο και πάλι υπήρχε ο κίνδυνος τραυματισμού των 

μαθητών, καθώς θα έπρεπε να πατήσουν πάνω σε μια αυτοσχέδια ράμπα. 

Έτσι, καταλήξαμε στην τελική μορφή της δημιουργίας χαλιού, το οποίο θα ήταν 

στρωμένο στο πάτωμα και οι μαθητές θα περπατούσαν πάνω σε αυτό. Ο 

προτζέκτορας θα έδειχνε τους ήρωες της κάθε περιόδου στον τοίχο ακριβώς απέναντι 

από τους μαθητές. Το ταξίδι θα γίνει γραμμικό, όπως ακριβώς και στα βιβλία 

ιστορίας. 

 

3.3.3.3. Η τελική δημιουργία της μακέτας. 

Έχοντας συλλάβει την τελική ιδέα αναπαράστασης της χρονογραμμής με την 

μορφή χαλιού στο πάτωμα, έμενε να βρεθούν τα υλικά από τα οποία θα 

κατασκευαστεί η μακέτα και το σενάριο των ηρώων. Αποφασίστηκε πως το καλύτερο 

υλικό ήταν ο μουσαμάς, διότι δεν γλιστράει και δεν πρόκειται να υποστεί κάποια 

φθορά από τους μαθητές, όταν θα περπατήσουν πάνω. Στόχος της διεπαφής δεν είναι 

η γεγονοτολογική ιστορία και η συσσωρευμένη εκμάθηση γεγονότων. Στόχος είναι η 

μέτρηση του χρόνου, η κατανόησή του και η μεταπήδηση στους αιώνες σωστά.  

Η αρχική ιδέα ήταν το ταξίδι να γίνει γραμμικό, όπως ακριβώς και στα βιβλία 

ιστορίας. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα, διότι οι 

μαθητές δεν θα αντιλαμβάνονταν τη ροή του χρόνου, απλώς θα περπατούσαν πάνω 

σε μια χρονογραμμή από την αρχή μέχρι το τέλος της. Η ιδέα ενισχύθηκε, όταν το 

γραμμικό ταξίδι έγινε ένα παιχνίδι, βασισμένο στην αμερικάνικη ταινία «Jumanji». 

Στην ταινία, ο πρωταγωνιστής είναι παγιδευμένος σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το 

οποίο βρίσκουν δύο παιδιά και αποφασίζουν να παίξουν. Στο παιχνίδι αυτό βρίσκουν 

τον παγιδευμένο ήρωα και μαθαίνουν ότι πρέπει να εκτελέσουν κάποιες αποστολές, 
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που τους ανατίθενται από το παιχνίδι και, μόλις τις εκτελέσουν, ρίχνουν το ζάρι και 

συνεχίζουν παρακάτω, μέχρι να φτάσουν στο τέλος του παιχνιδιού. Παρακάτω, στη 

διαδικασία διεξαγωγής της παρέμβασης, θα παρουσιαστεί αναλυτικά το σενάριο της 

διεπαφής. 

Ήρωας είναι ο Ορφέας, ένα 11χρονο παιδί που έχει παγιδευτεί στην χρονογραμμή 

εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτό τον ανάγκασε να κάνει συνεχώς ταξίδια και να 

γνωρίσει πολλούς ανθρώπους. Βρέθηκε στην αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Μακεδονία 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Ρώμη του Αδριανού και του Νέρωνα, στην 

Κωνσταντινούπολη του Ιουστινιανού. Οι μαθητές τον συναντούν στην αρχή του 

παιχνιδιού, όπου τους συστήνεται. Τους ζητάει να τον ελευθερώσουν, αλλά για να 

γίνει αυτό, πρέπει σε κάθε ταξίδι να εκτελέσουν και από μια αποστολή για να 

μεταβούν στο επόμενο.  

Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκαν έξι (6) αιώνες π.Χ. και έξι (6) αιώνες μ.Χ., 

συνολικά δηλαδή θα πραγματοποιήσουν δώδεκα ταξίδια στον χρόνο. Αυτός ο 

αριθμός θεωρήθηκε εύλογος και ικανοποιητικός για τους μαθητές, διότι ταιριάζει και 

στην ηλικία τους αλλά και στις γνώσεις τους. Επίσης, επιλέχθηκαν τόσο χρονολογίες 

π..Χ. όσο και μ.Χ., για να μπουν στη διαδικασία οι μαθητές να σκεφτούν κριτικά 

αλλά και να μετρήσουν τον χρόνο σωστά. Με αυτούς τους δώδεκα αιώνες, οι μαθητές 

ανακαλούν κάποιες γνώσεις τους από την Δ΄ Δημοτικού και ελέγχουν τις φετινές τους 

γνώσεις για τους πρώτους αιώνες από την ιστορία της Ε΄ Δημοτικού. Ακόμη, 

επιλέχθηκε για κάθε αιώνα ίδιο χρώμα σε διαφορετικές αποχρώσεις. Το χρώμα αυτό 

ήταν το πράσινο και επιλέχθηκε διότι είναι αρκετά ήρεμο και χαλαρό σαν χρώμα και 

δεν θα αποφευγόταν η οποιαδήποτε διαταραχή ησυχίας εάν στη θέση του υπήρχε ένα 

έντονο χρώμα. Ο 6
ος

 αιώνας π.Χ. είχε την απόχρωση του σκούρου πράσινου και ο 6
ος

 

αιώνας μ.Χ. ένα πολύ ανοιχτό πράσινο. Και αυτή η επιλογή του χρώματος έγινε 

σκόπιμα. Με αυτόν τον τρόπο ορίζεται συμβολικά μέσω του χρώματος, πως όσο πιο 

σκούρο ήταν τόσο πιο πήγαιναν οι μαθητές στον χρόνο και τόσο περισσότερο 

απομακρύνονταν από το σήμερα και  όσο πιο ανοιχτή απόχρωση είχε, τόσο 

περισσότερο πλησίαζαν οι μαθητές στο σήμερα.  

Κάθε αιώνας χωρίστηκε σε ίσα μέρη, ώστε να χωράνε μέσα σε αυτόν οι δύο 

μαθητές. Στα αριστερά της μακέτας αναγράφονταν οι αιώνες (6
ος

, 5
ος

, κλπ.) και στα 

δεξιά της μακέτας είχε τρυπηθεί ο μουσαμάς και είχε μπει σιδερένιος κύλινδρος, στον 

οποίο συνδέθηκαν οι διεπαφές με τα καλώδια της πλακέτας  και τον υπολογιστή, 

μέσω του usb. Εν τέλει την αφήγηση των γεγονότων και της εποχής στην οποία 
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βρίσκονται οι μαθητές σε κάθε ταξίδι ανέλαβαν οι αφανείς ήρωες» της Ιστορίας, 

δηλαδή όλοι εκείνοι που έζησαν στην εποχή του Περικλή, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

του Αδριανού και του Ιουστινιανού αλλά κανείς δεν γνωρίζει για εκείνους. Τα 

ονόματα είναι επινόηση της ερευνήτριας, και εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της 

έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα μάθουν πως υπήρχαν και  άλλα πρόσωπα 

στην ιστορία, για τα οποία δεν μαθαίνουμε ποτέ, διότι δεν αναφέρονται στα σχολικά 

εγχειρίδια. 

Η μακέτα είχε στη μέση ακριβώς μια μεγάλη κόκκινη γραμμή, μέσα στην οποία 

έγραφε «Γέννηση του Χριστού». Ουσιαστικά η γραμμή έγινε έτσι για να αντιληφθούν 

οι μαθητές την μετάβαση από τους προ Χριστού αιώνες στους αιώνες μετά Χριστόν, 

ανεξάρτητα εάν κάθε αιώνας προ ή μετά Χριστόν έγραφε από δίπλα την ένδειξη π.Χ. 

ή μ.Χ. (δηλαδή 5
ος

 αι. π.Χ.)  Στην κάτω δεξιά μεριά της γραμμής υπήρχε ένα επιπλέον 

κουμπί, το οποίο αντιστοιχούσε στο buzzer. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα scratch, το οποίο 

είναι γενικά ένα εύχρηστο πρόγραμμα, διασκεδαστικό, με το οποίο κάποιοι μαθητές 

είναι εξοικειωμένοι. Προκειμένου, οι μαθητές που δεν έχουν συμμετάσχει στην 

εφαρμογή, να μην  γνωρίζουν τις απαντήσεις και τα βήματα των συμμαθητών τους, 

αποφασίστηκε από την ερευνήτρια να γίνουν δύο προγράμματα τα οποία θα 

εναλλάσσονται μετά τις δύο πρώτες ομάδες που το δοκιμάζουν. Έτσι, κάθε τρίτη 

ομάδα που ερχόταν, είχε το καινούριο πρόγραμμα. Με αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίστηκε πως οι υπόλοιποι μαθητές δεν θα ήξεραν τα βήματα του ταξιδιού. 

Από το λογισμικό επιλέχθηκε οι μαθητές, με τη βοήθεια προτζέκτορα, να βλέπουν και 

να ακούν αφηγήσεις της περιόδου στην οποία βρίσκονται διάρκειας 19-22 

δευτερολέπτων η κάθε μία. Τις αφηγήσεις θα τις έκαναν διάφορα πρόσωπα της 

ιστορίας, τα οποία θα μιλούσαν για τον εαυτό τους και για την εποχή τους. Τα 

πρόσωπα θα γίνονταν ορατά στους μαθητές με τη βοήθεια προτζέκτορα.   

Επίσης, υπήρξε και ρύθμιση στο πρόγραμμα για την περίπτωση που οι μαθητές 

κάνουν κάποιο λάθος. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν οι μαθητές πήγαιναν στον λάθος 

αιώνα και πατούσαν το κουμπί στα δεξιά τους, το πρόγραμμα δεν προχωρούσε. Τότε 

έπρεπε να επιστρέψουν στο προηγούμενο βήμα και να μετρήσουν ξανά από την αρχή. 

Αυτό συνέβαινε μέχρι να αντιστοιχίσουν χρονολογία και αιώνα. 

Έτσι, σε κάθε αιώνα, επιλέχθηκε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, άλλοτε γνωστό από 

το σχολικό εγχειρίδιο και άλλοτε άγνωστο εάν δεν αναφέρεται σε αυτό. Η αφήγηση 

κινήθηκε γύρω από αυτό το πρόσωπο και από συμβάντα που το περιβάλλουν. Στην 
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αφήγηση ακουγόταν μια ή δύο ημερομηνίες κάθε φορά, για να μην πιεστούν οι 

μαθητές και να μην αισθανθούν ότι πρέπει να απομνημονεύσουν κάποια από αυτές. 

Σκοπός είναι να μάθουν για το γεγονός όχι το πότε ακριβώς έγινε, όπως π.χ. η 

πυρκαγιά που έβαλε ο Νέρωνας στη Ρώμη και την έκαψε για να παίξει μουσική. 

Τέλος, προκειμένου να ενισχυθεί η αίσθησης της όρασης και της αφής των 

μαθητών, επιλέχθηκαν ανάλογα με τον αιώνα στον οποίο βρίσκονταν και ένα 

αντικείμενο, χαρακτηριστικό της εποχής. Τα αντικείμενα κάθε αιώνα επιλέχθηκαν 

ανάλογα με το πρόσωπο και την ιστορία που θα παρουσιαστεί γύρω από αυτό. Εάν 

π.χ. οι μαθητές βρίσκονται στον 3
ο
 αιώνα μ.Χ. θα συναντήσουν τον Σύριο, τον 

σύμβουλο του αυτοκράτορα Καρακάλλα, ο οποίος εκτός από τα λουτρά θέσπισε και 

ένα διάταγμα με το οποίο όλοι οι πολίτες που ζουν στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία είναι 

Ρωμαίοι πολίτες και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Έτσι και ο πρωταγωνιστής 

του αιώνα μας, ο Σύριος, αν και κατάγεται από την Ελλάδα, θεωρείται Ρωμαίος 

πολίτης. Ως αντικείμενο στον 3
ο
 αιώνα, μιας και ο πρωταγωνιστής του είναι νομικός 

σύμβουλος του αυτοκράτορα έχει στα αριστερά της μακέτας στο πάτωμα, νόμους του 

Ρωμαϊκού κώδικα, τους οποίους καλούνται να μεταφέρουν στο γραφείο του, γιατί ο 

ίδιος δεν μπορεί. Η ίδια λογική επιλέχθηκε σε όλους τους αιώνες. 

Έτσι προέκυψε η τελική μορφή της μακέτας: 
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3.3.3.4. Πιλοτική εφαρμογή της μακέτας 

Λίγες ημέρες πριν την παρέμβαση στα σχολεία, έγινε μια πιλοτική εφαρμογή της 

μακέτας, στην οποία συμμετείχε ένας φοιτητής. Ο φοιτητής δεν συμπλήρωσε τα 

φύλλα εργασίας πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση, απλώς έπαιξε την 

εφαρμογή. Στόχος ήταν ο έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης σε άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας από αυτή του δείγματος και να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα της 

τελευταίας στιγμής που προέκυψαν και να επιλυθούν. Από την εφαρμογή της 

μακέτας, προέκυψε το εξής πρόβλημα: ο φοιτητής ήταν αναγκασμένος κάθε φορά 

που εκτελούσε μια αποστολή να μεταβαίνει στο κέντρο της μακέτας, όπου υπάρχει η 

διεπαφή του buzzer. Αυτό θεωρείται πρόβλημα, διότι ένα παιδί της ηλικίας των 10-11 

ετών, όπως είναι και το δείγμα των συμμετεχόντων, θα αντιμετωπίσει προβλήματα 

κατανόησης του ιστορικού χρόνου με τις συνεχείς μεταβάσεις στο κέντρο της 

μακέτας. Έτσι η ερευνήτρια τροποποίησε το συγκεκριμένο κουμπί, παίρνοντας ένα 

καλώδιο το οποίο τοποθέτησε στην αριστερή πλευρά της μακέτας, πάνω ακριβώς από 

τις σημάνσεις των αιώνων. Το καλώδιο αυτό το έκοψε στα σημεία του κάθε αιώνα 

και έτσι ο μαθητής που ήταν υπεύθυνος για το buzzer είχε δίπλα στον κάθε αιώνα και 

αυτό το κουμπί. Το καλώδιο ήταν αποσπώμενο από την μακέτα και κάθε φορά που 

αυτή άνοιγε, η ερευνήτρια το κολλούσε με χαρτοταινία. 

Μετά την τροποποίηση αυτή, η ερευνήτρια έβαλε τον  φοιτητή να παίξει εκ νέου 

την εφαρμογή από την αρχή. Όπως διαπιστώθηκε, το πρόβλημα είχε πλέον επιλυθεί 

και η εφαρμογή κύλησε ομαλότερα χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. 
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3.3.4. Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

 

3.3.4.1. Συμπλήρωση του pre – post test  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα σε ομάδες 

των δύο ατόμων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων επιλέχθηκε έτσι ώστε να επιτευχθεί 

η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και να διεξαχθεί πιο εύκολα και ομαλά η έρευνα. 

Η ερευνήτρια έπαιρνε τους δύο μαθητές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

μαθήματος, για να βρίσκονται εντός του σχολικού χώρου και να μην διαταράξει την 

εκπαιδευτική διαδικασία και τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού της τάξης. Η μακέτα 

ήταν στημένη είτε στο χώρο του γυμναστηρίου, τον οποίο παραχώρησε ο γυμναστής, 

είτε σε κάποια μεγάλη αίθουσα του σχολείου όταν δεν υπήρχε γυμναστήριο (η 

δεύτερη περίπτωση συνέβη σε χωριά του δήμου Φλώρινας.  

Μπαίνοντας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο οι μαθητές, ρωτούσαν τι ακριβώς θα 

κάνουν και πόση ώρα θα κρατήσει. Η ερευνήτρια τους ενημέρωνε πως θα παίξουν 

ένα παιχνίδι γύρω από την Ιστορία. Ακούγοντας τη λέξη Ιστορία, η πλειονότητα των 

μαθητών είτε έκανε μορφασμούς είτε δυσανασχετούσε. Από τους μαθητές που 

έδειξαν δυσαρέσκεια, οι περισσότεροι ήταν αγόρια, ενώ λιγότερα ήταν τα κορίτσια. 

Σε σχετική ερώτηση της ερευνήτριας για τη δυσαρέσκεια τους, οι μαθητές 

απαντούσαν πως δεν θυμούνται πολύ καλά την ιστορία και δεν ξέρουν τι θα 

απαντήσουν, ωστόσο τους αρέσει πολύ και θέλουν να μάθουν για αυτήν, αρκεί να 

μην χρειαστεί να αποστηθίσουν κείμενο. Η ερευνήτρια τους καθησύχαζε πως δεν θα 

χρειαστεί να θυμηθούν κάτι, απλώς να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Στη συνέχεια τους 

μοίραζε τα φύλλα εργασίας, για τα οποία έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες 

συμπλήρωσης. 

Τα φύλλα εργασίας ήταν ανώνυμα. Οι μαθητές έγραφαν το αρχικό γράμμα του 

ονόματος και του επιθέτου, προκειμένου να υπάρχει διαχωρισμός και όχι συνωνυμίες, 

την τάξη τους και την ημερομηνία διεξαγωγής του τεστ. Σε κάθε περίπτωση, 

καταχωρούνταν από την ερευνήτρια με αύξοντα αριθμό. Τα φύλλα αποτελούνταν από 

τέσσερις ερωτήσεις με κάποια υποερωτήματα, τα οποία αναλύθηκαν εκτενέστερα 

παραπάνω. Οι μαθητές ανησυχούσαν για τις επιδόσεις τους, οπότε η ερευνήτρια 

διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για διαγώνισμα ούτε τεστ γνώσεων. Δεν θα 

βαθμολογηθεί και οι απαντήσεις των μαθητών μετά τη παρέμβαση μπορεί να 

αλλάξουν. Μετά από τη διευκρίνιση, οι μαθητές ήταν πιο χαλαροί και ήρεμοι.  
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3.3.4.2. Διαδικασία της διδακτικής παρέμβασης 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στόχος της παρέμβασης ήταν η κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου σε ένα περιβάλλον επαυξημένης/μεικτής πραγματικότητας. Οι 

μαθητές κλήθηκαν να σκεφτούν κριτικά, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους για να επιτύχουν την ομαλή διεξαγωγή της παρέμβασης. Μετά την 

συμπλήρωση του pre-test, οι μαθητές περνούσαν στον χώρο της μακέτας. Έβλεπαν 

μπροστά τους ένα μικρό παιδί ντυμένο αρχαίο Έλληνα και μια χρωματισμένη εικόνα 

της Ευρώπης. Η πρώτη ερώτησή τους ήταν ποιος ήταν αυτός που έβλεπαν μπροστά 

τους. Η ερευνήτρια λοιπόν τα πρώτα δύο λεπτά της επαφής των μαθητών με την 

μακέτα τα αφιέρωσε σε επεξηγήσεις και τους εξηγούσε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό 

παιχνίδι και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, τους εξηγούσε ουσιαστικά το σενάριο της 

διεπαφής. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές έβγαζαν τα παπούτσια τους για να περπατήσουν πάνω 

στη μακέτα. Έπειτα η ερευνήτρια επεξηγούσε σε κάθε ένα από τους μαθητές τις 

αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιο 

συγκεκριμένα, ένας μαθητής κρατούσε τη γείωση και ήταν υπεύθυνος να πατάει το 

κουμπί του αιώνα (το κουμπί που βρίσκεται στα δεξιά της μακέτας) ενώ ο άλλος 

μαθητής ήταν υπεύθυνος να πατήσει το buzzer στις ερωτήσεις του Ορφέα (το κουμπί 

που βρίσκεται στα αριστερά της μακέτας). Στη διαδικασία εκτέλεσης της αποστολής 

του κάθε αιώνα, και οι δύο συμμετέχοντες αναλάμβαναν να την εκτελέσουν μαζί και 

ο μαθητής που ήταν υπεύθυνος για το πάτημα του buzzer, πατούσε το κουμπί, μόλις 

αυτή είχε ολοκληρωθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η εφαρμογή 

ήταν οι μαθητές να είναι πιασμένοι χέρι-χέρι.  

Στην εφαρμογή αυτή, τα ταξίδια ανάγκαζαν τους μαθητές να πηγαίνουν μπροστά 

και πίσω στον χρόνο. Τα ταξίδια και οι ήρωες και στα δύο προγράμματα είναι τα 

εξής: 

 

1
ο
 ταξίδι 

6
ος 

αιώνας π.Χ. (Αθηνά) 

1
ος

 αιώνας π.Χ. (Γάλλος) 

1
ος

 αιώνας μ.Χ. (Πορκία) 

4
ος

 αιώνας μ.Χ. (Νικήτας) 

5
ος

 αιώνας π.Χ. (Αναξαγόρας) 

6
ος

 αιώνας μ.Χ. (Μιχαήλ) 

4
ος

 αιώνας π.Χ. (Ευρυδίκη) 

3
ος

 αιώνας μ.Χ. (Σύριος) 

5
ος

 αιώνας μ.Χ. (Χοσρόης) 

2
ος

 αιώνας π.Χ. (Λεύκιππος) 

2
ος

 αιώνας μ.Χ. (Αιλία) 

     3
ος

 αιώνας π.Χ. (Γαία)  
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2
ο
 ταξίδι 

6
ος

 αιώνας π.Χ. (Αθηνά) 

1
ος

 αιώνας π.Χ. (Γάλλος) 

1
ος

 αιώνας μ.Χ. (Πορκία) 

5
ος

 αιώνας μ.Χ. (Χοσρόης) 

4
ος

 αιώνας π.Χ. (Ευρυδίκη) 

3
ος

 αιώνας μ.Χ. (Σύριος) 

5
ος

 αιώνας π.Χ. (Αναξαγόρας) 

2
ος

 αιώνας μ.Χ. (Αιλία) 

3
ος

 αιώνας π.Χ. (Γαία) 

4
ος

 αιώνας μ.Χ. (Νικήτας) 

2
ος

 αιώνας π.Χ. (Λεύκιππος) 

6
ος

 αιώνας μ.Χ. (Μιχαήλ) 

 

Ξεκινώντας την εφαρμογή, Μιλούσε ο Ορφέας: 

-Γεια σας! Είμαι Ο Ορφέας. Πριν από χρόνια παγιδεύτηκα και δεν μπορώ να βγω. 

Μπορείτε να με βοηθήσετε;  

Οι μαθητές βρίσκονταν ακόμα έξω από την μακέτα, κρατιόντουσαν χέρι-χέρι και ο 

εκείνος που ήταν υπεύθυνος για το buzzer, το πατούσε και ο Ορφέας συνέχιζε: 

-Πρέπει να ταξιδέψετε μαζί μου στο χρόνο και σε κάθε ταξίδι να εκτελέσετε και μία 

αποστολή. Έτοιμοι; 

Ο μαθητής πατούσε και πάλι το buzzer και ακουγόταν για τρίτη φορά η φωνή του 

Ορφέα: 

-Το πρώτο ταξίδι θα γίνει στον 6
ο
 αιώνα π.Χ. Πού βρίσκεται όμως; 

Από εδώ και πέρα οι μαθητές έμπαιναν μέσα στη χρονογραμμή. Εντόπιζαν τον 6
ο
 

αιώνα, έμπαιναν σε αυτόν και ο μαθητής που ήταν υπεύθυνος να πατήσει το κουμπί 

του αιώνα, το πατούσε. Τότε η εικόνα άλλαζε, εμφανιζόταν αυτή της Αρχαίας 

Αθήνας και μαζί της και μια γυναίκα, η οποία συστηνόταν και αφηγούνταν την 

ιστορία της: 

-Καλώς ήρθατε. Είμαι η Αθηνά και βρισκόμαστε στην Αρχαία Αθήνα. Πριν από λίγο 

καιρό, ο άντρας μου και εγώ, κινδυνεύαμε να γίνουμε δούλοι λόγω χρεών. Όμως ο 

Σόλωνας (εδώ εμφανίζεται μια εικόνα του Σόλωνα), ο νομοθέτης, έσβησε τα χρέη 

του, με τη σεισάχθεια (εμφανίζεται μια εικόνα του νόμου της σεισάχθειας) και τώρα 

είμαστε ελεύθεροι. Για να πάτε στο επόμενο ταξίδι σας, βρείτε σε ποιο πολίτευμα 

κυβερνούν οι άριστοι, σε ποιο ο βασιλιάς και σε ποιο οι λίγοι. 

Στα αριστερά της μακέτας υπήρχαν έξι καρτέλες, τρεις πορτοκαλί, στις οποίες 

αναγράφονταν οι κυβερνώντες σε κάθε πολίτευμα, και τρεις πράσινες, στις οποίες 

αναγράφονταν τα πολιτεύματα. Οι μαθητές καλούνταν να τα αντιστοιχίσουν και 

μόλις το έκαναν, πατούσαν το buzzer. Τότε ακουγόταν η φωνή της Αθηνάς: 
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-Μπράβο παιδιά! Ο επόμενος σταθμός είναι 5 βήματα μπροστά. 

Οι μαθητές μετρούσαν πέντε βήματα (κάθε ένα βήμα αντιστοιχούσε και σε έναν 

αιώνα) και πατούσαν το κουμπί. Τότε το υπόβαθρο άλλαζε και στον προτζέκτορα 

απεικονιζόταν ο χάρτης της Ελλάδας το 31 π.Χ. και στο κέντρο του βρισκόταν το 

Άκτιο. Εκεί, εμφανιζόταν και ένας στρατιώτης, ο οποίος ξεκινούσε να αφηγείται τη 

ζωή του: 

-Άβε! Είμαι ο Γάλλος, στρατιώτης του Οκταβιανού Αυγούστου (εδώ εμφανίζεται μια 

εικόνα του Οκταβιανού Αυγούστου), από τότε που ο Βρούτος δολοφόνησε τον 

Καίσαρα, το 44 π.Χ. Τώρα,  13 χρόνια μετά, είμαι στο Άκτιο και πολεμώ τον 

Αντώνιο και την Κλεοπάτρα. Είθε οι θεοί να είναι μαζί μας στη μάχη. Γιατί όμως ο 

Αύγουστους επέλεξε το Άκτιο; Τι ιδιαίτερο είχε;  

Σε αυτό το σημείο, τον ρόλο της αποστολής τον επιτελούσε η ερώτηση του 

Γάλλου. Εδώ οι μαθητές εντόπιζαν στον χάρτη το Άκτιο και η ερευνήτρια τους έκανε 

ερωτήσεις για το σημείο (εάν ήταν στενό το πέρασμα, εάν χωρούσε πολλά πλοία, 

κ.ά.). Οι μαθητές βλέποντας την εικόνα, απαντούσαν στις ερωτήσεις της ερευνήτριας 

οι οποία έκανε και μια τελευταία ερώτηση
.
 εάν η μάχη αυτή τους θυμίζει κάποια άλλη 

μάχη από την αρχαιότητα. Μόλις οι μαθητές απαντούσαν σωστά, πατούσαν το buzzer 

και ακουγόταν η φωνή του Γάλλου: 

-Επόμενος σταθμός σας σε ένα βήμα μπροστά. 

Κάνοντας αυτό το ένα βήμα περνούσαν στην μ.Χ. εποχή και στον πρώτο αιώνα 

μ.Χ. Μόλις πατούσαν το αντίστοιχο κουμπί του αιώνα, το υπόβαθρο άλλαζε και 

εμφανιζόταν μια εικόνα της αρχαίας Ρώμης και μια γυναίκα, ντυμένη με μανδύα, τους 

συστήθηκε: 

Άβε! Είμαι η Πορκία, σύζυγος του Βρούτου. Είμαστε στην αρχαία Ρώμη του Νέρωνα 

(εμφανίζεται η εικόνα του Νέρωνα να παίζει μουσική με την άρπα του ενώ η Ρώμη 

καίγεται). Αυτός ευθύνεται για την πυρκαγιά που ξέσπασε πέρσι, το 64 μ.Χ. και 

έκαωε την πόλη. Την έβαλε για να παίζει μουσική. Αν και το σπίτι μας κάηκε, φέτος, 

το 65 μ.Χ., το φτιάξαμε ξανά. Για να προχωρήσετε παρακάτω βάλτε τα πλιθιά στον 

τοίχο.  

Στα αριστερά των μαθητών βρισκόταν ένας τοίχος από φελιζόλ, ο οποίος 

αναπαριστούσε τον τοίχο του σπιτιού. Από τον τοίχο έλειπε ένα κομμάτι, κομμένο σε 

τέτοιο μέγεθος που να θυμίζει πλιθί (τον πρόγονο του σημερινού τούβλου). Οι 

μαθητές καλούνταν να το βάλουν μέσα στον τοίχο και μόλις το έκαναν αυτό 

πατούσαν το buzzer. Τότε ακουγόταν η φωνή της Πορκίας: 
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-Μπράβο! Επόμενος σταθμός στα τρία βήματα μπροστά. 

Οι μαθητές περπατούσαν τρία βήματα μπροστά και πατούσαν το κουμπί. Το 

υπόβαθρο άλλαζε και πλέον στον προτζέκτορα απεικονιζόταν η Κωνσταντινούπολη, 

μαζί με έναν άντρα ντυμένο με μανδύα, τον Νικήτα, ο οποίος του έλεγε: 

-Υγιαίνετε! Είμαι ο Νικήτας. Είμαι Χριστιανός και ζω στην Κωνσταντινούπολη. Πριν 

από λίγα χρόνια, διώχθηκα από τη Ρώμη, λόγω της θρησκείας μου. Ήρθα εδώ αλλά 

και πάλι κρύβομαι στις κατακόμβες. Το 313 μ.Χ., ο μέγας Κωνσταντίνος, υπέγραψε 

το διάταγμα των Μεδιολάνων (εμφανίζεται μια εικόνα του διατάγματος των 

Μεδιολάνων) και τώρα, 11 χρόνια μετά, το 324 μ.Χ. πιστεύω άφοβα στο Θεό. Βάλτε 

και εσείς την υπογραφή σας στο διάταγμα.  

Οι μαθητές εδώ είχαν στα αριστερά τους έναν πάπυρο με ένα μέρος του 

διατάγματος των Μεδιολάνων, το οποίο και υπέγραψαν και οι δύο, για να το 

ισχυροποιήσουν. Πατούσαν το buzzer και ακουγόταν ξανά η φωνή του Νικήτα. 

-Επόμενος σταθμός το 475 π.Χ. 

Από εδώ και πέρα οι μαθητές άκουγαν χρονολογίες και έπρεπε να μετρήσουν και 

να υπολογίσουν σε ποιον αιώνα θα πάνε μετά. Εάν μετρούσαν λάθος, τότε 

επέστρεφαν στο προηγούμενο ακριβώς βήμα και μετρούσαν και πάλι. Εάν πήγαιναν 

στον σωστό αιώνα – που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο 5
ος

 – και πατούσαν το 

κουμπί, το υπόβαθρο άλλαζε. Επέστρεφαν και πάλι στην αρχαία Αθήνα, και μπροστά 

τους εμφανιζόταν ένας γέρος, ντυμένος με μανδύα, ο οποίος εξιστορούσε τη μέχρι 

τότε ζωή του: 

-Χαίρετε! Είμαι ο Αναξαγόρας, σύμβουλος του Περικλή (εδώ εμφανίζεται μια 

προτομή του Περικλή). Γεννήθηκα στην Αθήνα, πριν τους Περσικούς Πολέμους. Με 

τον Περικλή, μάθαμε για τη νίκη μας στον Μαραθώνα, το 490 π.Χ., αλλά και την 

ήττα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, 10 χρόνια μετά. Ο Περικλής έγινε μεγάλος 

πολιτικός για την Αθήνα. Μαζί σχεδιάσαμε την κατασκευή του Παρθενώνα ξέρετε 

(εμφανίζεται μια εικόνα του Παρθενώνα, όπως ήταν κατασκευασμένος στην 

αρχαιότητα). Για να πάτε παρακάτω, μετακινείστε τα μάρμαρα της αυλής μου. 

Οι μαθητές στα αριστερά τους είχαν ένα άδειο κουτί και μερικά κομμάτια 

μάρμαρο, τα οποία έπρεπε να βάλουν μέσα στο κουτί. Εκτελώντας και αυτή την 

αποστολή, πατούσαν το buzzer και ακουγόταν η φωνή του Αναξαγόρα: 

-Ευχαριστώ! Επόμενος σταθμός το 537 μ.Χ. 
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Οι μαθητές μετρούσαν και πάλι και πατούσαν το κουμπί του 6
ου

 αιώνα, όπου το 

υπόβαθρο άλλαζε και εμφανιζόταν και πάλι η Κωνσταντινούπολη μαζί με έναν 

άντρα, ο οποίος έλεγε: 

-Υγιαίνετε! Είμαι ο Μιχαήλ και είμαι εργάτης από το 532 στην Αγία Σοφία. Τη 

χτίζουν ο Αρτέμιος και ο Ισίδωρος ξανά, μετά τη στάση του Νίκα. Γνώρισα από 

κοντά τον Ιουστινιανό, έναν σημαντικό αυτοκράτορα. Πολέμησε τους Πέρσες, τους 

Οστρογότθους και τους Βανδάλους, έφτιαξε νέες αποθήκες σιταριού για τους αγρότες 

και άνοιξε το δρόμο του μεταξιού με την Κίνα. Πάρτε λίγο μετάξι σαν ενθύμιο και 

βάλτε τα μάρμαρα στο κουτί.  

Στα αριστερά τους οι μαθητές είχαν και πάλι ένα κουτί και μερικά κομμάτια 

μάρμαρο, τα οποία έπρεπε να βάλουν μέσα σε αυτό. Εδώ είχαν και ένα κομμάτι από 

μετάξι από την Κίνα, το οποίο πήραν μαζί τους στο ταξίδι τους. Αμέσως μετά 

πατούσαν το κουμπί και ακουγόταν η φωνή του Μιχαήλ: 

-Επόμενη στάση το 322 π.Χ.  

Οι μαθητές εντόπιζαν τον αιώνα – που στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο 4
ος

 π.Χ. 

-, πατούσαν το κουμπί και το υπόβαθρο άλλαζε Πλέον μέσω του προτζέκτορα 

απεικονιζόταν μια εικόνα της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μαζί της 

και μια γυναίκα, η Ευρυδίκη, η οποία αφηγούταν την ιστορία της στους μαθητές: 

-Γεια σας! Είμαι η Ευρυδίκη. Ο άντρας ήταν στρατιώτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

(εμφανίζεται μια εικόνα – προτομή του μεγάλου Αλεξάνδρου) και ανήκε στους 

πεζέταιρους. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σπουδαίος στρατηγός νίκησε πολλές μάχες, 

όπως στο Γρανικό ποταμό, το 333 π.Χ. και μπήκε νικητής στα Σούσα δύο χρόνια 

μετά, το 331 π.Χ. Πριν αναχωρήσει για την Αραβία, αρρώστησε βαριά και πέθανε. 

Πριν φύγετε, βάλτε τα αγγεία στη σειρά.  

Στα αριστερά τους οι μαθητές είχαν κομμάτια από αγγεία, τα οποία έπρεπε να 

βάλουν στη σειρά που προτιμούσαν οι ίδιοι. Άλλοι από το μεγαλύτερο κομμάτι στο 

μικρότερο, άλλοι ανάλογα με την υφή, άλλοι το ένα πάνω στο άλλο σχηματίζοντας 

πύργο. Μόλις εκτελούσαν την αποστολή, πατούσαν το buzzer, και ακουγόταν η φωνή 

της Ευρυδίκης: 

-Ευχαριστώ! Επόμενος σταθμός το 213 μ.Χ. 

Μετά την εκτέλεση της αποστολής, οι μαθητές άλλαζαν θέση, προκειμένου να 

πατήσουν και οι δύο τα κουμπιά της εφαρμογής που βρίσκονταν αριστερά και δεξιά 

της μακέτας. Αμέσως μετά την αλλαγή, μετρούσαν και υπολόγιζαν που βρίσκεται το 

213 μ.Χ. Έφταναν λοιπόν στον 3
ο
 αιώνα μ.Χ. και πατούσαν το κουμπί. Τότε το 
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υπόβαθρο άλλαζε και απεικονιζόταν και πάλι η αρχαία Ρώμη. Μαζί με την εικόνα 

εμφανιζόταν και ένας νεαρός ντυμένος με χλαμύδα, ο οποίος εξιστορούσε όσα έχει 

ζήσει: 

-Είμαι ο Σύριος, σύμβουλος του αυτοκράτορα Καρακάλλα (εμφανίζεται η εικόνα – 

προτομή του Καρακάλλα). Όσο ήταν στην εξουσία είχαμε υψηλούς μισθούς και 

έφτιαξε τα περίφημα λουτρά, που σώζονται μέχρι και το 2019 (εμφανίζεται μια 

εικόνα όπου στα αριστερά της έδειχνε άποψη των λουτρών του Καρακάλλα τον 3
ο
 

αιώνα π.Χ. και στα δεξιά τα λουτρά, όπως σώζονται σήμερα). Πέρσι, το 212 μ.Χ., 

υπέγραψε ένα διάταγμα, με το οποίο όλοι όσοι ζουν στην αυτοκρατορία είναι 

Ρωμαίοι πολίτες. Έτσι και εγώ , που κατάγομαι από την Ελλάδα, είμαι Ρωμαίος. 

Μπορείτε να βάλετε τους νόμους μου στο θρανίο; 

Οι μαθητές στα αριστερά τους μπορούσαν να δουν το διάταγμα που υπέγραψε ο 

αυτοκράτορας Καρακάλλας, σε ένα πάπυρο που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της 

έρευνας και καλούνταν να μεταφέρουν όλους τους νόμους του αυτοκράτορα, από την 

άλλη πλευρά της μακέτας. Μετά την εκτέλεση της αποστολής, πατούσαν το buzzer 

και ακουγόταν η φωνή του Σύριου: 

-Επόμενη στάση το 451 μ.Χ. 

Οι μαθητές μετρούσαν και υπολόγιζαν σε ποιον αιώνα βρισκόταν το 451 μ.Χ. και 

εάν υπολόγιζαν σωστά, βρίσκονταν στον 5
ο
 αιώνα μ.Χ., πατούσαν το κουμπί του 

αιώνα (αυτό που βρίσκεται στα δεξιά της μακέτας) και το υπόβαθρο άλλαζε. Τώρα 

απεικονίζεται μέσω του προτζέκτορα η αυτοκρατορία του Αττίλα, του Ούννου 

κατακτητή. Ένας από τους στρατιώτες του, ο Χοσρόης ανέλαβε να μιλήσει για τα 

κατορθώματα του αρχηγού του στους μαθητές μας: 

- Γεια! Λέγομαι Χοσρόης και ανήκω στον στρατό του Αττίλα. Είμαι υπεύθυνος για 

την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ο αρχηγός μου κατέκτησε περιοχές, όπως η 

Ρωσία και επιτέθηκε στο Βυζάντιο. Αύριο, ξημερώνει η μάχη με τον Αέτιο στα 

Καταλαυνικά όρη. Θα νικήσουμε, γιατί είμαστε ψυχροί, όπως οι περιοχές απ’ όπου 

ερχόμαστε. Μπορείτε να με βοηθήσετε να φτιάξω το δόρυ μου; Έσπασε και το 

χρειάζομαι. 

Στα αριστερά της μακέτας υπήρχε ένα δόρυ, το οποίο οι μαθητές καλούνταν να 

μεταφέρουν από τη μια μεριά της μακέτας στην άλλη. Μετά την εκτέλεση της 

αποστολής, πατούσαν το buzzer και ακουγόταν η φωνή του Χοσρόη: 

-Ευχαριστώ! Τώρα πηγαίνετε έξι βήματα πίσω, στο 168 π.Χ. 
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Οι μαθητές άκουγαν και τα βήματα αλλά και τη χρονολογία, οπότε μετρούσαν και 

υπολόγιζαν στο μυαλό τους και τις δύο μεταβλητές. Πηγαίνοντας στο 2
ο
 π.Χ. αιώνα, 

πατούσαν το κουμπί που αντιστοιχούσε στον αιώνα, το υπόβαθρο άλλαζε και 

εμφανιζόταν μια εικόνα με τα βασίλεια της αρχαίας Μακεδονίας και ακουγόταν η 

φωνή του Λεύκιππού, ενός νεαρού, να μιλά για τη μάχη της Πύδνας: 

-Χαίρετε, είμαι ο Λεύκιππος και είμαστε στη Μακεδονία, σε ένα χωριό δίπλα στην 

Πύδνα. Πριν λίγες μέρες, εδώ έγινε η μάχη ανάμεσα σε Ρωμαίους και Μακεδόνες. Οι 

Ρωμαίοι τελικά νίκησαν. Τα εδάφη μας τους ανήκουν. Σήμερα, στο έτος 168 π.Χ., οι 

Ρωμαίοι μας είπαν ότι θα πάμε σαν σκλάβοι στην Ρώμη και εκεί θα μας δείξουν 

στους πολίτες ως λάφυρα. Αυτό το ονομάζουν Θρίαμβο. Μπορείτε να βάλετε τα 

υπάρχοντά μου στο σακί; 

Στα αριστερά των μαθητών και πάλι βρισκόταν ένα σακί, κατασκευασμένο από 

φόδρα, ένα ξύλινο κουτάλι, ένα σιδερένιο μαχαίρι και ένα μάλλινο κασκόλ. Αυτά τα 

αντικείμενα, αναπαριστούσαν τα υπάρχοντα του Λεύκιππου και οι μαθητές 

καλούνταν να τα βάλουν στο σακί. Ένας μαθητής κρατούσε το σακί και ο άλλος 

έβαζε τα πράγματα μέσα σε αυτό. Μόλις ολοκλήρωναν και αυτή την αποστολή, 

πατούσαν το buzzer και ακουγόταν η φωνή του Λεύκιππου: 

-Ευχαριστώ! Επόμενος σταθμός η Ρώμη του Αδριανού , που ήταν αυτοκράτορας από 

το 117 μέχρι το 138 μ.Χ.  

Οι μαθητές μετρούσαν και εντόπιζαν σε ποιον αιώνα έπρεπε να πάνε μετά – στην 

προκειμένη περίπτωση στον 2
ο
 αιώνα μ.Χ. και το υπόβαθρο άλλαζε. Πλέον 

απεικονιζόταν η αρχαία Ρώμη και η πρωταγωνίστριά της η Αιλία, η οποία μίλησε 

στους μαθητές για τον αδελφό της, τον Αδριανό. 

- Είμαι η Αιλία. Αδελφός μου είναι ο Αδριανός (εμφανίζεται μια εικόνα – προτομή 

του αυτοκράτορα Αδριανού). Είναι σπουδαίος στρατηγός και υπεύθυνος για την 

συνθήκη της Ρώμης στην Πάρθια, το 121 μ.Χ. Είναι δίκαιος άνθρωπος. Άλλαξε τους 

νόμους, για να βοηθήσει τους δούλους. Αγαπά τις τέχνες και έφτιαξε το Πάνθεον 

(εμφανίζεται μια εικόνα που απεικονίζει το Πάνθεον). Όμως, κυνήγησε πολύ τους 

Ιουδαίους και άλλαξε το όνομα της χώρας σε Συρία Παλαιστίνα. Μπορείτε, να 

ανεβάσετε τα μάρμαρα για το Πάνθεον στο κάρο; 

Οι μαθητές είχαν στα αριστερά τους ένα κουτί, που αναπαριστούσε ένα κάρο και 

μερικά μάρμαρα από το Πάνθεον, τα οποία έπρεπε να βάλουν μέσα στο κουτί. Μετά 

από αυτή την αποστολή, πατούσαν το buzzer και ακουγόταν η φωνή της Αιλίας: 

-Τελευταίος σταθμός είναι τέσσερα βήματα πίσω, στο 255 π.Χ.  
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Οι μαθητές και πάλι μετρούσαν και υπολόγιζαν και τις δύο μεταβλητές και 

βρέθηκαν στον 3
ο
 αιώνα π.Χ. Εκεί, πατούσαν το κουμπί που αντιστοιχούσε στον 

αιώνα και το υπόβαθρο άλλαζε. Τώρα απεικονιζόταν η αρχαία Καρχηδόνα και μαζί 

της και η Γαία, η οποία έλεγε στους μαθητές: 

-Είμαι η Γαία και βρισκόμαστε στην Καρχηδόνα, στις βόρειες ακτές της Αφρικής. Οι 

γιοι μου ανήκουν στον στρατό του Ξανθίππου και πολέμησαν πριν από λίγε μέρες 

στον Τύνητα, τον στρατό του Μάρκου Ατήλιου Ρηγούλου. Νίκησαν και ανάγκασαν 

τους Ρωμαίους σε φυγή. Μπορείτε να εντοπίσετε στον χάρτη που βρίσκεται η 

Καρχηδόνα; 

Στην τελευταία τους αποστολή οι μαθητές καλούνταν να εντοπίσουν σε ένα χάρτη 

που βρισκόταν στα αριστερά της μακέτας, που βρισκόταν η αρχαία Καρχηδόνα. 

Μόλις της εντόπιζαν πατούσαν το buzzer και τότε εμφανιζόταν το υπόβαθρο της 

Ευρώπης όπως στην αρχή της ιστορίας και ο Ορφέας, ελεύθερος πια από το παιχνίδι 

στο οποίο είχε παγιδευτεί. Ο Ορφέας τους έλεγε: 

-Ευχαριστώ παιδιά για τη βοήθεια! Ελπίζω να απολαύσατε το ταξίδι σας στο χρόνο. 

Θα τα ξαναπούμε σύντομα! Γεια σας! 

Και έτσι εξακολουθεί η εφαρμογή. Αυτό που κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί είναι 

ότι η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στο 2
ο
 ταξίδι, με μόνη  διαφορά την αλλαγή 

των βημάτων. Οι ηχογραφήσεις ήταν ακριβώς οι ίδιες. Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί 

πως πάντα οι μαθητές είχαν το πρόσωπο και το σώμα στραμμένο προς τα μπροστά 

και κοιτούσαν τον προτζέκτορα. Τα βήματα πίσω γίνονταν με προσεκτικά βήματα 

πίσω, χωρίς να αλλάξει ο προσανατολισμός του σώματος. Αυτή η ρύθμιση έγινε για 

να μην μπερδέψουν οι μαθητές στο μυαλό τους την π.Χ. και μ.Χ. εποχή. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, οι μαθητές συζητούσαν για το επόμενό 

τους βήμα στην μακέτα μεταξύ τους. Υπήρχε και η ενθάρρυνση από την ερευνήτρια 

για αυτό, για να επιτευχθεί η επικοινωνία και η συνεργασία των συμμετεχόντων. Σε 

κάθε ερώτηση υπήρχε και η δικλείδα του λάθους. 

Σε περίπτωση λάθους, εάν δηλαδή π.χ. ακούγοντας 475 π.Χ., οι μαθητές επιλέξουν 

να μεταβούν στον 4
ο
 αιώνα π.Χ. αντί για τον 5

ο
 αιώνα π.Χ., το πρόγραμμα, όπως 

είπαμε και νωρίτερα, δεν λειτουργούσε. Έπρεπε να επιστρέψουν στο προηγούμενο 

βήμα και να μετρήσουν ξανά από την αρχή. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η 

διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν, μέχρις ότου οι μαθητές βρουν τον σωστό αιώνα 

και προχωρήσει το πρόγραμμα. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της εφαρμογής είχε 

διάρκεια περίπου 15-20 λεπτά. 
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Μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι μαθητές συμπλήρωναν το post test, το οποίο οι 

μαθητές συμπλήρωναν πολύ πιο γρήγορα, περίπου σε 5-7 λεπτά. 

 

3.3.4.3. Διαδικασία συνέντευξης 

Μετά τη συμπλήρωση του post test ακολούθησε η συνέντευξη των μαθητών. Σε 

αυτή διατύπωσαν τις απόψεις τους και τις εντυπώσεις τους από το παιχνίδι στο οποίο 

συμμετείχαν. Όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως ρωτήθηκαν εάν επιθυμούν να 

παραχωρήσουν μια συνέντευξη στην ερευνήτρια. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούσαν να 

παραχωρήσουν συνέντευξη για τις εντυπώσεις τους, συμπλήρωναν το pre/post test 

και συμμετείχαν στην εφαρμογή. Πριν ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία, διευκρινίστηκε 

πως θα είναι ανώνυμη, για αυτό τον λόγο και καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

δεν αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών από την ερευνήτρια. 

 Η συνέντευξη δόθηκε σε κλειστό και ήσυχο χώρο, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η καλύτερη δυνατή συμμετοχή των μαθητών και οι απαντήσεις χωρίς άγχος. Η 

ερευνήτρια έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις εκφράσεις και τις αντιδράσεις των 

μαθητών, διότι αυτές παρείχαν ακόμα περισσότερες πληροφορίες, όπως π.χ. εάν 

αντιλαμβάνονται την ερώτηση, τι σκέφτονται να πουν, εάν δεν ξέρουν τι να 

απαντήσουν, κ.ά. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με κινητό τηλέφωνο, για να 

εξασφαλιστεί η λεπτομερής καταγραφή των όσων ειπώθηκαν και η διάρκειά τους δεν 

ήταν μεγαλύτερη από 6 με 7 λεπτά.      

 

3.3.5. Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. 

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στο pre/post test καταγράφηκαν και 

αναλύθηκαν με το πρόγραμμα spss. Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων ήταν 

αρκετά δύσκολη, εξαιτίας του μεγάλου όγκου των δεδομένων από τα φύλλα 

εργασίας. Οι απαντήσεις των μαθητών κωδικοποιήθηκαν ως εξής: 

-Στην κατηγορία φύλο, όπου ο μαθητές ήταν αγόρι, είχε τον αριθμό (1) και όπου ο 

μαθητής ήταν κορίτσι είχε αριθμό (2). 

-Η πρώτη ερώτηση κωδικοποιήθηκε ως Er_1 και οι τέσσερις έννοιες ως Er_101-

104. Οι απαντήσεις των μαθητών κωδικοποιήθηκαν ως εξής:  

 Er_101 (0) ο μαθητής δεν απάντησε, (1) ο χρόνος εννοιολογείται ως 

χρονολογία, έτος, εποχές, εβδομάδες, μήνες, κ.ά., (2) Ο χρόνος 

περιγράφεται π.χ. ως διάστημα. 
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 Er_102 (0) ο μαθητής δεν απάντησε, (1) διάστημα 100 χρόνων, (2) 

περιγραφή του διαστήματος. 

 Er_103 (0) ο μαθητής δεν απάντησε, (1) διάστημα 10 χρόνων (2) 

περιγραφή του διαστήματος. 

 Er_104 (0) ο μαθητής δεν απάντησε, (1) διάστημα 1000 χρόνων (2) 

περιγραφή του διαστήματος. 

-Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε την τοποθέτηση των γεγονότων στη χρονογραμμή 

και οι χρονολογίες κωδικοποιήθηκαν ως Er_201-204. 

 Er_201 (1) 480 π.Χ., (σωστή απάντηση) (2) Τοποθέτηση έναν αιώνα πιο 

μπροστά, (3) μεταφορά στην μ.Χ. εποχή 

 Er_202 (1) 313 μ.Χ (σωστή απάντηση) (2) μεταφορά στην π.Χ. εποχή 

 Er_203 (1) 168 π.Χ., (σωστή απάντηση) (2) Τοποθέτηση έναν αιώνα πιο 

μπροστά, (3) μεταφορά στην μ.Χ. εποχή 

 Er_204 (1) 313 μ.Χ (σωστή απάντηση) (2) μεταφορά στην π.Χ. εποχή 

-Η τρίτη ερώτηση αφορούσε την τοποθέτηση κάποιων γεγονότων στον αιώνα που 

πιστεύουν οι μαθητές ότι ανήκουν. Οι τέσσερις προτάσεις κωδικοποιήθηκαν ως 

Er_301-304.  

 Er_301 (1) 4
ος

 αιώνας π.Χ., (σωστή απάντηση) (2) 3
ος 

αιώνας π.Χ., (3) 

άλλοι αιώνες π.χ. 7
ος

 αιώνας π.Χ. 

 Er_302 (1) 5
ος

 αιώνας μ.Χ., (σωστή απάντηση) (2) 4
ος 

αιώνας μ.Χ., (3) 

άλλοι αιώνες π.χ. 7
ος

 αιώνας μ.Χ. 

 Er_303 (1) 2
ος

 αιώνας π.Χ., (σωστή απάντηση) (2) 1
ος 

αιώνας π.Χ., (3) 

άλλοι αιώνες π.Χ. (4) ανάμεσα στον 1
ο
 και τον 2

ο
 αιώνα π.Χ. 

 Er_304(1) 3
ος

 αιώνας μ.Χ., (σωστή απάντηση) (2) 2
ος 

αιώνας μ.Χ., (3) 

άλλοι αιώνες μπ.Χ., (4) ανάμεσα στον 2
ο
 και τον 3

ο
 αιώνα μ.Χ. 

-Η τέταρτη ερώτηση είχε δύο προβλήματα μέτρησης του χρόνου. Οι ερωτήσεις 

κωδικοποιήθηκαν με Er_401-402. 

 Er_401 (1) 11 χρόνια – 6
ος

 και 5
ος

 αιώνας π.Χ. (σωστή απάντηση)  (2) 11 

χρόνια – 5
ος

 και 4
ος

 αιώνας π.Χ., (3) 17 χρόνια - 7ος και 6ος αιώνας π.Χ. 

(4) 897 χρόνια - 5ος και 4ος αιώνας π.Χ. (5) 997 χρόνια - 5ος και 3ος 

αιώνας π.Χ. (6) 11 χρόνια - 17ος και 8ος αιώνας π.Χ. (7) 11 χρόνια - 17ος 

και 8ος αιώνας π.Χ. (8) 11 χρόνια - 1ος και 4ος αιώνας π.Χ. (9) 11 χρόνια - 

1ος αιώνας π.Χ. (10) 40 χρόνια. 
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 Er_402 (1) 449 χρόνια – 4 αιώνες, (2) 503 χρόνια - 5 ή 6 αιώνες (σωστή 

απάντηση), (3) 503 χρόνια - 4 αιώνες, (4) 503 χρόνια - 3 αιώνες, (5) 503 

χρόνια - 10 αιώνες, (6) 449 χρόνια - 9 αιώνες. 

Οι απαντήσεις στο post test κωδικοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο, με τη διαφορά 

πως μπροστά αναγραφόταν η επισήμανση Post. Ακόμα, στην τέταρτη ερώτηση, 

στο post test οι μεταβλητές ήταν οι εξής: 

 Post_401 (1) 11 χρόνια – 6
ος

 και 5
ος

 αιώνας π.Χ. (σωστή απάντηση), (2) 11 

χρόνια – 5
ος

 και 4
ος

 αιώνας π.Χ. 

 Post_402 (2) (1) 449 χρόνια – 4 αιώνες, (2) 503 χρόνια - 5 ή 6 αιώνες 

(σωστή απάντηση). 

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των συνεντεύξεων απομαγνητοφωνήθηκαν και 

κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τις ερωτήσεις που έχει θέσει η ερευνήτρια 

παραπάνω. Μεθοδολογικά αξιοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των 

συνολικά 30 συνεντεύξεων που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αποτελέσματα της Έρευνας 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε. 

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την μελέτη των απαντήσεων που έδωσαν οι 

μαθητές στα pre/post test, από τις απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων που 

έδωσαν οι μαθητές στο τέλος της εφαρμογής και από τις σημειώσεις της ερευνήτριας 

στο τέλος της κάθε ημέρας που υλοποιήθηκε η έρευνα στα σχολεία.   

 

4.1. Περιγραφή του δείγματος 

 

Το δείγμα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελούνταν από 67 μαθητές Ε΄ 

τάξης, οι οποίοι προέρχονται από πέντε σχολεία του δήμου Φλώρινας. Από αυτούς, 

40 μαθητές είναι αγόρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 59,7% και 27 μαθητές 

είναι κορίτσια, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40,3%, όπως φαίνεται και από 

τον πίνακα και το γράφημα. Οι μαθητές φοιτούν σε διάφορα σχολεία του δήμου 

Φλώρινας, δύο εκ των οποίων σε αστική περιοχή (πόλη της Φλώρινας) και τα 

υπόλοιπα τρία σε αγροτικές περιοχές. Επομένως, το δείγμα παρουσιάζει 

διαφοροποίηση και ως προς τον τόπο φοίτησης, καθώς 37 μαθητές προέρχονται από 

την πόλη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 55,2% και 30 από αγροτικές περιοχές, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 44,8%, όπως φαίνεται και από τον πίνακα.  

 

Πίνακας 1 Το φύλο των μαθητών 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αγόρι 40 59,7 59,7 59,7 

Κορίτσι 27 40,3 40,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 2 Ο τόπος φοίτησης των μαθητών 

Τόπος Φοίτησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Πόλη 37 55,2 55,2 55,2 

Χωριό 30 44,8 44,8 100,0 

Total 
67 100,0 100,0  

 

Πίνακας 3 Το φύλο των μαθητών 

 

Πίνακας 4 Ο τόπος φοίτησης των μαθητών 
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4.2. Αποτελέσματα των φύλλων εργασίας  

 

4.2.1. Αποτελέσματα pre-test 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το pre-test αποτελούνταν από 4 ερωτήσεις, 

διαβαθμισμένης δυσκολίας, με διαφορετικό περιεχόμενο. Ο τρόπος με τον οποίο 

κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των ερωτήσεων παρουσιάστηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο (βλ. 3.5. ανάλυση δεδομένων). Οι απαντήσεις των μαθητών αναλύθηκαν 

και καταγράφηκαν η κάθε μία ξεχωριστά. 

1
η
 ερώτηση: Στην πρώτη ερώτηση οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν τη δική τους 

ερμηνεία για 4 έννοιες. Στην έννοια «χρόνος», όπως φαίνεται και στον πίνακα, η 

πλειονότητα των μαθητών, δηλαδή 33 μαθητές, έδωσε μια ερμηνεία σχετική με τον 

ημερολογιακό χρόνο, όπως είναι οι δώδεκα μήνες, οι εποχές του χρόνου, οι 365 

μέρες, η ώρα και τα λεπτά αλλά και μια χρονολογία. Η συχνότητα των απαντήσεων 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,3% επί του συνόλου. Από την άλλη, 28 μαθητές 

ερμήνευσαν τον χρόνο περιγράφοντάς τον. Παραδείγματος χάριν, χρόνος είναι «ένα 

μεγάλο διάστημα», «το παρόν το παρελθόν και το μέλλον», «η ώρα του μέλλοντος», 

«ένα διάστημα στο οποίο γινόμαστε μεγαλύτεροι». Η συχνότητα των απαντήσεων 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 41,8% επί του συνόλου. Τέλος, 6 μαθητές δεν απάντησαν, 

καθώς δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την έννοια. Η συχνότητα των απαντήσεων 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 9% επί του συνόλου των μαθητών. 

 

Πίνακας 5 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας του χρόνου 

Χρόνος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δεν απάντησε 6 9,0 9,0 9,0 

Χρόνος 33 49,3 49,3 58,2 

Περιγραφή του χρόνου 28 41,8 41,8 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 6 Διαγραμματική απεικόνιση της έννοιας του χρόνου 

 

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που οριοθέτησαν το χρόνο με την αριθμητική του 

διάσταση, το 66,7% είναι αγόρια (22 μαθητές) και το 33,3% είναι κορίτσια (11 

μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που περιέγραψαν την έννοια του χρόνου, το 

53,6% είναι αγόρια (15 μαθητές) και το 46,4% είναι κορίτσια (13 μαθήτριες). Τέλος, 

από το σύνολο των μαθητών που δεν απάντησαν την έννοια του χρόνου, το 83,3% 

είναι αγόρια (5 μαθητές) και το 16,7% είναι κορίτσια (1 μαθήτρια).  

 

Πίνακας 7 Πίνακας  συχνοτήτων της έννοιας του χρόνου σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Χρόνος 

Δεν απάντησε 
Count 5 1 6 

% within Χρόνος 83,3% 16,7% 100,0% 

Χρόνος 
Count 22 11 33 

% within Χρόνος 66,7% 33,3% 100,0% 

Περιγραφή του χρόνου 
Count 13 15 28 

% within Χρόνος 46,4% 53,6% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Χρόνος 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 8 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης χρόνος-φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής του χρόνου 

σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής του  χρόνου, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 =4.108, df = 2, p = 

.128 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,108
a
 2 ,128 

Likelihood Ratio 4,253 2 ,119 

Linear-by-Linear Association 4,031 1 ,045 

N of Valid Cases 67   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,42. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο που φοιτούσαν. Έτσι λοιπόν, όπως φαίνεται στον πίνακα 9, από το σύνολο των 

μαθητών που εννοιολόγησαν τον χρόνο συσχετίζοντάς τον με μια σχετική με αυτόν 

έννοια, το 57,6% φοιτά στην πόλη (19 μαθητές)και το 42,4% φοιτά σε αγροτικές 
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περιοχές (14 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που απλά περιέγραψαν τον 

χρόνο, το 53,6% φοιτά στην πόλη (15 μαθητές) και 46,4% φοιτά σε αγροτικές 

περιοχές (13 μαθητές). Τέλος από το σύνολο των μαθητών που δεν μπόρεσαν να 

δώσουν έναν ορισμό για την έννοια του χρόνου, το ποσοστό ανάμεσα σε φοίτηση 

στην πόλη και φοίτηση σε αγροτική περιοχή είναι μοιρασμένο στην μέση, 50% (3 

μαθητές) και 50% (3 μαθητές). 

 

Πίνακας 9 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας του χρόνου σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Χρόνος * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Χρόνος 

Δεν απάντησε 
Count 3 3 6 

% within Χρόνος 50,0% 50,0% 100,0% 

Χρόνος 
Count 19 14 33 

% within Χρόνος 57,6% 42,4% 100,0% 

Περιγραφή του χρόνου 
Count 15 13 28 

% within Χρόνος 53,6% 46,4% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Χρόνος 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 10 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης χρόνος - τόπος φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής του χρόνου 

σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 
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Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής του χρόνου, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 =.171, df = 2, p = 

.918 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,171
a
 2 ,918 

Likelihood Ratio ,171 2 ,918 

Linear-by-Linear Association ,003 1 ,954 

N of Valid Cases 67   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,69. 

 

Στην ίδια ερώτηση (1
η
), στον ορισμό της έννοιας «αιώνας», όπως φαίνεται και 

στον πίνακα, η πλειονότητα των μαθητών, δηλαδή 49 μαθητές, απάντησαν πως ο 

αιώνας αντιστοιχεί σε 100 χρόνια, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 73,1% επί του 

συνόλου. Από την άλλη, 14 μαθητές ερμήνευσαν τον αιώνα, περιγράφοντάς τον. 

Παραδείγματος χάριν, ένας αιώνας είναι «ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», είναι 

«πολλά χρόνια», είναι «πάρα πολλά χρόνια», που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,9% επί 

του συνόλου. Τέλος, 4 μαθητές δεν έδωσαν ορισμό στην έννοια, καθώς δεν 

μπορούσαν να την κατανοήσουν, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6% επί του συνόλου 

των μαθητών.  

Πίνακας 11 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας αιώνας 

Αιώνας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δεν απάντησε 4 6,0 6,0 6,0 

100 χρόνια 49 73,1 73,1 79,1 

Περιγραφή του διαστήματος 14 20,9 20,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 12 Διαγραμματική απεικόνιση της έννοιας του αιώνα 

 

Στον πίνακα 13 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως ένας αιώνας αντιστοιχεί σε 100 

χρόνια, το 59,2% είναι αγόρια (29 μαθητές) και το 40,8% είναι κορίτσια (20 

μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που περιέγραψαν την έννοια με άλλο τρόπο, 

το 64,3% είναι αγόρια (9 μαθητές) και το 35,7% είναι κορίτσια (5 μαθήτριες). Τέλος, 

από το σύνολο των μαθητών που δεν απάντησαν την έννοια του αιώνα, το 50% είναι 

αγόρια (2 μαθητές) και το 50% είναι κορίτσια (2 μαθήτριες). 

 

Πίνακας 13 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας του αιώνα σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Αιώνας 

Δεν απάντησε 
Count 2 2 4 

% within Αιώνας 50,0% 50,0% 100,0% 

100 χρόνια 
Count 29 20 49 

% within Αιώνας 59,2% 40,8% 100,0% 

Περιγραφή του διαστήματος 
Count 9 5 14 

% within Αιώνας 64,3% 35,7% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Αιώνας 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 14 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης αιώνας - φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής του αιώνα 

σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής του  αιώνα, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 =.284, df = 2, p = 

.868 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,284
a
 2 ,868 

Likelihood Ratio ,283 2 ,868 

Linear-by-Linear Association ,263 1 ,608 

N of Valid Cases 67   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,61. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο που φοιτούσαν, όπως φαίνεται στον πίνακα 15. Έτσι λοιπόν, από το σύνολο των 

μαθητών που εννοιολόγησαν τον αιώνα απαντώντας πως είναι 100 χρόνια, το 63,3,% 

φοιτά στην πόλη (31 μαθητές) και το 36,7% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (18 
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μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που περιέγραψαν την έννοια του αιώνα, το 

78,6% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (11 μαθητές) και 21,4% φοιτά στην πόλη (3 

μαθητές). Τέλος από το σύνολο των μαθητών που δεν έδωσαν έναν ορισμό για την 

έννοια του αιώνα, το 75% των μαθητών φοιτά στην πόλη (3 μαθητές) και το 25% σε 

αγροτικές περιοχές (1 μαθητής). 

 

Πίνακας 15 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας του αιώνα σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Αιώνας * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Αιώνας 

Δεν απάντησε 
Count 3 1 4 

% within Αιώνας 75,0% 25,0% 100,0% 

100 χρόνια 
Count 31 18 49 

% within Αιώνας 63,3% 36,7% 100,0% 

Περιγραφή του διαστήματος 
Count 3 11 14 

% within Αιώνας 21,4% 78,6% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Αιώνας 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 16 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης αιώνας - τόπος φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής του αιώνα 

σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  
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Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής του αιώνα, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 8.381, df = 2, p = 

.015 < .05). Άρα οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,381
a
 2 ,015 

Likelihood Ratio 8,664 2 ,013 

Linear-by-Linear Association 7,360 1 ,007 

N of Valid Cases 67   

 

 

Στην έννοια «δεκαετία», η πλειονότητα των μαθητών, δηλαδή 60 μαθητές, 

απάντησαν πως η δεκαετία αντιστοιχεί σε 10 χρόνια, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

17. Ο αριθμός αντιστοιχεί σε ποσοστό 89,6% επί του συνόλου. Από την άλλη, 6 

μαθητές ερμήνευσαν τη δεκαετία, περιγράφοντάς την. Παραδείγματος χάριν, μια 

δεκαετία είναι «πολλά χρόνια», «ένα χρονικό διάστημα» ή «λιγότερο από τον αιώνα». 

Ο αριθμός αντιστοιχεί σε ποσοστό 9% επί του συνόλου. Τέλος, μόλις 1 μαθητής δεν 

έδωσε απάντηση. Ο αριθμός αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% επί του συνόλου των 

μαθητών.  

Πίνακας 17 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας της δεκαετίας 

Δεκαετία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δεν απάντησε 1 1,5 1,5 1,5 

10 Χρόνια 60 89,6 89,6 91,0 

Περιγραφή του Διαστήματος 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,79. 
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Πίνακας 18 Διαγραμματική απεικόνιση της έννοιας της δεκαετίας 

 

Στον πίνακα 19, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως μια δεκαετία αντιστοιχεί σε 10 

χρόνια, το 58,3% είναι αγόρια (35 μαθητές) και το 41,7% είναι κορίτσια (25 

μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που περιέγραψαν την έννοια, το 66,7% 

είναι αγόρια (4 μαθητές) και το 33,3% είναι κορίτσια (2 μαθήτριες). Τέλος, από το 

σύνολο των μαθητών που δεν έδωσαν απάντηση, το 100% είναι αγόρια (1 μαθητής).  

 

Πίνακας 19 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας δεκαετία σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Δεκαετία 

Δεν απάντησε 
Count 1 0 1 

% within Δεκαετία 100,0% 0,0% 100,0% 

10 Χρόνια 
Count 35 25 60 

% within Δεκαετία 58,3% 41,7% 100,0% 

Περιγραφή του Διαστήματος 
Count 4 2 6 

% within Δεκαετία 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Δεκαετία 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 20 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης δεκαετία - φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής της 

δεκαετίας σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής της δεκαετίας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = .843, df = 2, p 

= .656 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,843
a
 2 ,656 

Likelihood Ratio 1,202 2 ,548 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,991 

N of Valid Cases 67   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο που φοιτούσαν (πίνακας 21). Έτσι λοιπόν, από το σύνολο των μαθητών που 

εννοιολόγησαν τη δεκαετία, απαντώντας πως είναι 10 χρόνια, το 60% φοιτά στην 

πόλη (36 μαθητές) και το 40% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (24 μαθητές). Από το 
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σύνολο των μαθητών που περιέγραψαν την έννοια της δεκαετίας με άλλο τρόπο, το 

83,3% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (5 μαθητές) και 16,7% φοιτά στην πόλη (1 

μαθητής). Τέλος από το σύνολο των μαθητών που δεν έδωσαν έναν ορισμό για την 

έννοια της δεκαετίας, το 100% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (1 μαθητής). 

 

Πίνακας 21 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας δεκαετία σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Δεκαετία * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Δεκαετία 

Δεν απάντησε 
Count 0 1 1 

% within Δεκαετία 0,0% 100,0% 100,0% 

10 Χρόνια 
Count 36 24 60 

% within Δεκαετία 60,0% 40,0% 100,0% 

Περιγραφή του Διαστήματος 
Count 1 5 6 

% within Δεκαετία 16,7% 83,3% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Δεκαετία 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 22 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέση δεκαετία - τόπος φοίτησης 

 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής της 

δεκαετίας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  
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Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής της δεκαετίας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 5.394, df = 2, p 

= .067 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,394
a
 2 ,067 

Likelihood Ratio 5,981 2 ,050 

Linear-by-Linear Association 1,865 1 ,172 

N of Valid Cases 67   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 

 

Στην έννοια «χιλιετία», η πλειονότητα των μαθητών, δηλαδή 62 μαθητές, 

απάντησαν πως η χιλιετία αντιστοιχεί σε 1000 χρόνια, όπως φαίνεται και από τον 

πίνακα. Ο αριθμός αντιστοιχεί σε ποσοστό 92,5%% επί του συνόλου. Από την άλλη, 

4 μαθητές ερμήνευσαν τη χιλιετία, περιγράφοντάς την. Παραδείγματος χάριν, μια 

χιλιετία είναι «πάρα, πάρα πολλά χρόνια», «ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 

μεγαλύτερό από τη δεκαετία». Ο αριθμός αντιστοιχεί σε ποσοστό 6% επί του συνόλου. 

Τέλος, μόλις 1 μαθητής δεν απάντησε στην έννοια. Ο αριθμός αντιστοιχεί σε ποσοστό 

1,5% επί του συνόλου των μαθητών. 

 

Πίνακας 23 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας χιλιετία 

Χιλιετία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δεν απάντησε 1 1,5 1,5 1,5 

1000 Χρόνια 62 92,5 92,5 94,0 

Περιγραφή του Διαστήματος 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 24 Διαγραμματική απεικόνιση της έννοιας χιλιετία 

 

Ακόμη (πίνακας 25) παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το 

φύλο. Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως μια χιλιετία αντιστοιχεί σε 

1000 χρόνια, το 58,1% είναι αγόρια (36 μαθητές) και το 41,9% είναι κορίτσια (26 

μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που περιέγραψαν την έννοια, το 75% είναι 

αγόρια (3 μαθητές) και το 25% είναι κορίτσια (1 μαθήτρια). Τέλος, από το σύνολο 

των μαθητών που δεν απάντησαν την έννοια της χιλιετίας, το 100% είναι αγόρια (1 

μαθητής).   

Πίνακας 25 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας χιλιετία σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Χιλιετία 

Δεν απάντησε 
Count 1 0 1 

% within Χιλιετία 100,0% 0,0% 100,0% 

1000 Χρόνια 
Count 36 26 62 

% within Χιλιετία 58,1% 41,9% 100,0% 

Περιγραφή του Διαστήματος 
Count 3 1 4 

% within Χιλιετία 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Χιλιετία 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 26 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης χιλιετία - φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής της 

χιλιετίας σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής της χιλιετίας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 1.133, df = 2, p 

= .567 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,133
a
 2 ,567 

Likelihood Ratio 1,514 2 ,469 

Linear-by-Linear Association ,037 1 ,848 

N of Valid Cases 67   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο που φοιτούσαν (πίνακας 27). Έτσι λοιπόν, από το σύνολο των μαθητών που 

εννοιολόγησαν τη χιλιετία, απαντώντας πως είναι 1000 χρόνια, το 58,1% φοιτά στην 

πόλη (36 μαθητές) και το 41,9% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (26 μαθητές). Από το 
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σύνολο των μαθητών που περιέγραψαν την έννοια της χιλιετίας, το 75% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (3 μαθητές) και 25% φοιτά στην πόλη (1 μαθητής). Τέλος, από το 

σύνολο των μαθητών που δεν μπόρεσαν να δώσουν έναν ορισμό για την έννοια της 

χιλιετίας, το 100% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (1 μαθητής). 

 

Πίνακας 27 Πίνακας συχνοτήτων της έννοιας χιλιετία σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Χιλιετία * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Χιλιετία 

Δεν απάντησε 
Count 0 1 1 

% within Χιλιετία 0,0% 100,0% 100,0% 

1000 Χρόνια 
Count 36 26 62 

% within Χιλιετία 58,1% 41,9% 100,0% 

Περιγραφή του Διαστήματος 
Count 1 3 4 

% within Χιλιετία 25,0% 75,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Χιλιετία 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 28 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης χιλιετία - τόπος φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής της 

χιλιετίας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής της χιλιετίας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 2.913, df = 2, p 

= .233 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,913
a
 2 ,233 

Likelihood Ratio 3,320 2 ,190 

Linear-by-Linear Association ,353 1 ,552 

N of Valid Cases 67   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 

 

2
η
 ερώτηση: Στην δεύτερη ερώτηση, οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετήσουν 

τέσσερα γεγονότα πάνω στη χρονογραμμή. Δύο γεγονότα ανήκαν στην προ Χριστού 

εποχή και δύο στην μετά Χριστόν εποχή. Να αναφερθεί ότι η μεταβλητή (1) 

αντιστοιχούσε στη σωστή τοποθέτηση του γεγονότος στη χρονογραμμή και έλαβε και 

ως όνομα τη χρονολογία του γεγονότος (π.χ. 480 π.Χ.).  

Το πρώτο γεγονός ήταν η Ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.). Όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα 29, οι μαθητές στην πλειονότητά τους (42 μαθητές) τοποθέτησαν το 

γεγονός έναν αιώνα μπροστά, δηλαδή στο διάστημα ανάμεσα στον 3
ο
 αντί για τον 4

ο
 

αιώνα π.Χ. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 62,7% επί του συνόλου. Από την άλλη, 20 

μαθητές απάντησαν σωστά και τοποθέτησαν το 480 π.Χ. στο διάστημα ανάμεσα στον 

4
ο
 και τον 5

ο
 αιώνα, που ήταν και η σωστή απάντηση στην ερώτηση. Το ποσοστό 

αντιστοιχεί σε 29,9%. Τέλος, 5 μαθητές μετέφεραν την χρονολογία στην μετά 

Χριστόν εποχή. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 7,5% επί του συνόλου των μαθητών. 

 

Πίνακας 29 Πίνακας συχνοτήτων για τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας 

Ναυμαχία Σαλαμίνας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

480 π.Χ. 20 29,9 29,9 29,9 

Ένας αιώνας μπροστά 42 62,7 62,7 92,5 

Μεταφορά μ.Χ. 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 30 Διαγραμματική απεικόνιση του γεγονότος 

 

Στον πίνακα 31, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τη ναυμαχία τη Σαλαμίνας έναν 

αιώνα μπροστά – στο διάστημα ανάμεσα από τον 3
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ. -, το 57,1% 

είναι αγόρια (24 μαθητές) και το 42,9% είναι κορίτσια (18 μαθήτριες). Από το 

σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 480 π.Χ. στο διάστημα ανάμεσα στον 4
ο
 

και τον 5
ο
 αιώνα, το 60% είναι αγόρια (12 μαθητές) και το 40% είναι κορίτσια (8 

μαθήτριες). Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που μετέφεραν το γεγονός στην μετά 

Χριστόν εποχή, το 80% είναι αγόρια (4 μαθητές) και το 40% είναι κορίτσια (1 

μαθήτριες). 

Πίνακας 31 Πίνακας συχνοτήτων της σχέσης Ναυμαχία Σαλαμίνας - φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Ναυμαχία Σαλαμίνας 

480 π.Χ. 
Count 12 8 20 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 60,0% 40,0% 100,0% 

Ένας αιώνας μπροστά 
Count 24 18 42 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 57,1% 42,9% 100,0% 

Μεταφορά μ.Χ. 
Count 4 1 5 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 80,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 32 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης Ναυμαχία της Σαλαμίνας - φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ναυμαχία 

της Σαλαμίνας σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής Ναυμαχία της Σαλαμίνας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 

.971, df = 2, p = .615 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,971
a
 2 ,615 

Likelihood Ratio 1,054 2 ,590 

Linear-by-Linear Association ,173 1 ,678 

N of Valid Cases 67   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,01. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο που φοιτούσαν, όπως φαίνεται στον πίνακα 33. Έτσι λοιπόν, από το σύνολο των 

μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός έναν αιώνα μπροστά – στο διάστημα ανάμεσα 

στον 3
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ -, το 61,9% φοιτά στην πόλη (26 μαθητές) και το 38,1% 
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φοιτά σε αγροτικές περιοχές (16 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που 

τοποθέτησαν το γεγονός στο διάστημα ανάμεσα στον 4
ο
 και τον 5

ο
 αιώνα, το ποσοστό 

είναι μοιρασμένο στη μέση, το 50% φοιτά στην πόλη (10 μαθητές) και 50% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (10 μαθητές). Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που 

τοποθέτησαν το γεγονός στην μετά Χριστόν εποχή, το 80% φοιτά σε αγροτικές 

περιοχές (4 μαθητές) και 20% φοιτά στην πόλη (1 μαθητής). 

 

Πίνακας 33 Πίνακας συχνοτήτων της σχέσης Ναυμαχία Σαλαμίνας - τόπος φοίτησης 

Ναυμαχία Σαλαμίνας * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Ναυμαχία Σαλαμίνας 

480 π.Χ. 
Count 10 10 20 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 50,0% 50,0% 100,0% 

Ένας αιώνας μπροστά 
Count 26 16 42 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 61,9% 38,1% 100,0% 

Μεταφορά μ.Χ. 
Count 1 4 5 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 20,0% 80,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 34 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης Ναυμαχία της Σαλαμίνας - τόπος φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ναυμαχία 

της Σαλαμίνας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 
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Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής Ναυμαχία της Σαλαμίνας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 

.123, df = 2, p = .175 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,488
a
 2 ,175 

Likelihood Ratio 3,599 2 ,165 

Linear-by-Linear Association ,094 1 ,759 

N of Valid Cases 67   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,24. 

 

Το δεύτερο γεγονός ήταν το διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.). Οι μαθητές 

στην πλειονότητά τους (62 μαθητές) τοποθέτησαν το γεγονός στο διάστημα ανάμεσα 

στον 3
ο
 και 4

ο
 αιώνα μ.Χ., που ήταν και η σωστή απάντηση. Το ποσοστό αντιστοιχεί 

σε 92,5% επί του συνόλου. Από την άλλη, 5 μαθητές μετέφεραν την χρονολογία στην 

προ Χριστού εποχή. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 7,5% επί του συνόλου των μαθητών 

(πίνακας 35). 

 

Πίνακας 35 Πίνακας συχνοτήτων του Διατάγματος των Μεδιολάνων 

Διάταγμα Μεδιολάνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

313 μ.Χ. 62 92,5 92,5 92,5 

Μεταφορά π.X. 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 36 Διαγραμματική απεικόνιση του γεγονότος 

 

Στον πίνακα 37 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τη το διάταγμα των Μεδιολάνων στο 

διάστημα ανάμεσα από τον 3
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα μ.Χ., το 56,5% είναι αγόρια (35 

μαθητές) και το 43,5% είναι κορίτσια (27 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών 

που τοποθέτησαν το 313 μ.Χ. στην προ Χριστού εποχή, το συντριπτικό ποσοστό είναι 

υπέρ των αγοριών και αντιστοιχεί στο 100% (5 μαθητές). 

 

Πίνακας 37 Πίνακας συχνοτήτων της σχέσης Διάταγμα Μεδιολάνων - φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Διάταγμα Μεδιολάνων 

313 μ.Χ. 
Count 35 27 62 

% within Διάταγμα Μεδιολάνων 56,5% 43,5% 100,0% 

Μεταφορά π.X. 
Count 5 0 5 

% within Διάταγμα Μεδιολάνων 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Διάταγμα Μεδιολάνων 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 38 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης Διάταγμα Μεδιολάνων - φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Διάταγμα 

των Μεδιολάνων σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής Διάταγμα των Μεδιολάνων, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 

3.647, df = 1, p = .076 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,647
a
 1 ,056   

Continuity Correction
b
 2,062 1 ,151   

Likelihood Ratio 5,428 1 ,020   

Fisher's Exact Test    ,076 ,068 

Linear-by-Linear Association 3,593 1 ,058   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,01. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης. Από τον πίνακα 39 φαίνεται πως, από το σύνολο των μαθητών που 

τοποθέτησαν το γεγονός στη σωστή θέση – στο διάστημα ανάμεσα στον 3
ο
 και τον 4

ο
 

αιώνα μ.Χ -, το 59,7% φοιτά στην πόλη (37 μαθητές) και το 40,3% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (25 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 

γεγονός στην προ Χριστού εποχή, το 100% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (5 μαθητές). 

 

Πίνακας 39 Πίνακας συχνοτήτων της σχέσης Διάταγμα Μεδιολάνων – τόπος φοίτησης 

Διάταγμα Μεδιολάνων * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Διάταγμα Μεδιολάνων 

313 μ.Χ. 
Count 37 25 62 

% within Διάταγμα Μεδιολάνων 59,7% 40,3% 100,0% 

Μεταφορά π.X. 
Count 0 5 5 

% within Διάταγμα Μεδιολάνων 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Διάταγμα Μεδιολάνων 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 40 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης Διάταγμα Μεδιολάνων - τόπος φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Διάταγμα 

των Μεδιολάνων σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  
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Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής Διάταγμα των Μεδιολάνων, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 

6.664, df = 1, p = .015 < .05). Άρα οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,664
a
 1 ,010   

Continuity Correction
b
 4,469 1 ,035   

Likelihood Ratio 8,536 1 ,003   

Fisher's Exact Test    ,015 ,015 

Linear-by-Linear Association 6,565 1 ,010   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,24. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Το τρίτο γεγονός ήταν η μάχη της Πύδνας (168 π.Χ.). Οι μαθητές στην 

πλειονότητά τους (41 μαθητές) τοποθέτησαν το γεγονός έναν αιώνα μπροστά, δηλαδή 

στο διάστημα ανάμεσα στη γέννηση του Χριστού και τον 1
ο
 αιώνα π.Χ., (πίνακας 

41). Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 61,2% επί του συνόλου. Από την άλλη, 19 μαθητές 

απάντησαν σωστά και τοποθέτησαν το 168 π.Χ. στο διάστημα ανάμεσα στον 1
ο
 και 

τον 2
ο
 αιώνα. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 28,4%. Τέλος, 7 μαθητές μετέφεραν την 

χρονολογία στην μετά Χριστόν εποχή. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 10,4% επί του 

συνόλου των μαθητών. 

 

Πίνακας 41 Πίνακας συχνοτήτων της μάχης της Πύδνας 

Μάχη Πύδνας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

168 π.Χ. 19 28,4 28,4 28,4 

Ένας αιώνας μπροστά 41 61,2 61,2 89,6 

Μεταφορά μ.Χ. 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 42 Διαγραμματική απεικόνιση του γεγονότος 

 

Στον πίνακα 43 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τη μάχη της Πύδνας έναν αιώνα 

μπροστά – στο διάστημα ανάμεσα από τη γέννηση του Χριστού και τον 1
ο
 αιώνα 

π.Χ.-, το 58,5% είναι αγόρια (24 μαθητές) και το 41,5% είναι κορίτσια (17 

μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 168 π.Χ. στο διάστημα 

ανάμεσα στον 1
ο
 και τον 2

ο
 αιώνα, το 52,6% είναι αγόρια (10 μαθητές) και το 47,4% 

είναι κορίτσια (9 μαθήτριες). Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που μετέφεραν το 

γεγονός στην μετά Χριστόν εποχή, το 85,7% είναι αγόρια (6 μαθητές) και το 14,3% 

είναι κορίτσια (1 μαθήτρια). 

 

Πίνακας 43 Πίνακας συχνοτήτων της σχέσης μάχη της Πύδνας - φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Μάχη Πύδνας 

168 π.Χ. 
Count 10 9 19 

% within Μάχη Πύδνας 52,6% 47,4% 100,0% 

Ένας αιώνας μπροστά 
Count 24 17 41 

% within Μάχη Πύδνας 58,5% 41,5% 100,0% 

Μεταφορά μ.Χ. 
Count 6 1 7 

% within Μάχη Πύδνας 85,7% 14,3% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Μάχη Πύδνας 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 44 Διαγραμματική απεικόνιση του γεγονότος 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής μάχη της 

Πύδνας σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής μάχη της Πύδνας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 2.387, df = 

2, p = .303 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,387
a
 2 ,303 

Likelihood Ratio 2,678 2 ,262 

Linear-by-Linear Association 1,719 1 ,190 

N of Valid Cases 67   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,82. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης. Έτσι λοιπόν, από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 

γεγονός έναν αιώνα μπροστά – στο διάστημα ανάμεσα από τη γέννηση του Χριστού 

και τον 1
ο
 αιώνα π.Χ -, το 68,3% φοιτά στην πόλη (28 μαθητές) και το 31,7% φοιτά 



166 
 

σε αγροτικές περιοχές (13 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν 

το γεγονός στο διάστημα ανάμεσα στον 1
ο
 και τον 2

ο
 αιώνα, το 57,9% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (11 μαθητές) και 42,1% φοιτά στην πόλη (8 μαθητές). Τέλος, από 

το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στην μετά Χριστόν εποχή, το 

85,7% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (6 μαθητές) και 14,3% φοιτά στην πόλη (1 

μαθητής) (πίνακας 45). 

 

Πίνακας 45 Πίνακας συχνοτήτων της σχέσης μάχη της Πύδνας - τόπος φοίτησης 

Μάχη Πύδνας * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Μάχη Πύδνας 

168 π.Χ. 
Count 8 11 19 

% within Μάχη Πύδνας 42,1% 57,9% 100,0% 

Ένας αιώνας μπροστά 
Count 28 13 41 

% within Μάχη Πύδνας 68,3% 31,7% 100,0% 

Μεταφορά μ.Χ. 
Count 1 6 7 

% within Μάχη Πύδνας 14,3% 85,7% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Μάχη Πύδνας 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 46 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης μάχη της Πύδνας - τόπος φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής μάχη της 

Πύδνας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 
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Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής μάχη της Πύδνας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 8.899, df = 

2, p = .012 < .05). Άρα οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,899
a
 2 ,012 

Likelihood Ratio 9,323 2 ,009 

Linear-by-Linear Association ,023 1 ,879 

N of Valid Cases 67   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,13. 

 

Το τέταρτο γεγονός ήταν η ανέγερση του ναού της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη (537 μ.Χ.). Οι μαθητές στην πλειονότητά τους (63 μαθητές) 

τοποθέτησαν το γεγονός στο διάστημα ανάμεσα στον 5
ο
 και 6

ο
 αιώνα μ.Χ., που ήταν 

και η σωστή απάντηση της ερώτησης (πίνακας 47). Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 94% 

επί του συνόλου. Από την άλλη, 4 μαθητές μετέφεραν την χρονολογία στην προ 

Χριστού εποχή. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 6% επί του συνόλου των μαθητών. 

 

Πίνακας 47 Πίνακας συχνοτήτων της ανέγερσης της Αγίας Σοφίας 

Αγία Σοφία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

537 μ.Χ. 63 94,0 94,0 94,0 

Μεταφορά π.X. 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 48 Διαγραμματική απεικόνιση του γεγονότος 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. Από 

το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν την ανέγερση του ναού της Αγίας Σοφίας 

στη σωστή του θέση – στο διάστημα ανάμεσα από τον 5
ο
 και τον 6

ο
 αιώνα μ.Χ., το 

57,1% είναι αγόρια (36 μαθητές) και το 42,9% είναι κορίτσια (27 μαθήτριες). Από το 

σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 537 μ.Χ. στην προ Χριστού εποχή, το 

100% είναι αγόρια (4 μαθητές) (πίνακας 49). 

  

Πίνακας 49 Πίνακας συχνοτήτων της σχέσης Αγία Σοφία - φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Αγία Σοφία 

537 μ.Χ. 
Count 36 27 63 

% within Αγία Σοφία 57,1% 42,9% 100,0% 

Μεταφορά π.X. 
Count 4 0 4 

% within Αγία Σοφία 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Αγία Σοφία 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 50 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης Αγία Σοφία - φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Αγία 

Σοφία σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής Αγία Σοφία, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 2.871, df = 1, p = 

.142 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,871
a
 1 ,090   

Continuity Correction
b
 1,366 1 ,242   

Likelihood Ratio 4,297 1 ,038   

Fisher's Exact Test    ,142 ,119 

Linear-by-Linear Association 2,829 1 ,093   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,61. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης. Έτσι λοιπόν, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 51, από το σύνολο 
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των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στη σωστή θέση – στο διάστημα ανάμεσα 

στον 5
ο
 και τον 6

ο
 αιώνα μ.Χ -, το 58,7% φοιτά στην πόλη (37 μαθητές) και το 41,3% 

φοιτά σε αγροτικές περιοχές (26 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που 

τοποθέτησαν το γεγονός στην προ Χριστού εποχή, το 100% φοιτά σε αγροτικές 

περιοχές (4 μαθητές). 

 

Πίνακας 51 Πίνακας συχνοτήτων της σχέσης Αγία Σοφία - τόπος φοίτησης 

Αγία Σοφία * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Αγία Σοφία 

537 μ.Χ. 
Count 37 26 63 

% within Αγία Σοφία 58,7% 41,3% 100,0% 

Μεταφορά π.X. 
Count 0 4 4 

% within Αγία Σοφία 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Αγία Σοφία 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 52 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης Αγία Σοφία - τόπος φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Αγία 

Σοφία σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής Αγία Σοφία, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 5.247, df = 1, p = 

.036 < .05). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,247
a
 1 ,022   

Continuity Correction
b
 3,140 1 ,076   

Likelihood Ratio 6,743 1 ,009   

Fisher's Exact Test    ,036 ,036 

Linear-by-Linear Association 5,168 1 ,023   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,79. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

3
η
 ερώτηση: Στην τρίτη ερώτηση οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετήσουν τα 

γεγονότα στον αιώνα που πίστευαν ότι ανήκουν. Το πρώτο γεγονός αναφερόταν στον 

μέγα Αλέξανδρο. Η πλειονότητα των μαθητών, και πιο συγκεκριμένα 43 από αυτούς, 

τοποθέτησαν τα γεγονότα στον 3
ο
 αιώνα π.Χ. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 64,2% του 

δείγματος. Από την άλλη, 18 μαθητές τοποθέτησαν τα γεγονότα σε άλλους αιώνες, 

όπως π.χ. τον 7
ο
 αιώνα π.Χ. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 26,9% του δείγματος. 

Ακόμη, 4 μαθητές τοποθέτησαν τα γεγονότα στον 4
ο
 αιώνα π.Χ., που είναι και η 

σωστή απάντηση. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 6% του δείγματος. Τέλος, 1 

μαθητής τοποθέτησε τα γεγονότα ανάμεσα στον 3
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ., ποσοστό 

που αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος και 1 μαθητής τοποθέτησε τα γεγονότα 

ανάμεσα στον 2
ο
 και τον 3

ο
 αιώνα π.Χ., που αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος 

(πίνακας 53). 
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Πίνακας 53 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Μέγας Αλέξανδρος 

Μέγας Αλέξανδρος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

4ος αιώνας π.Χ. 4 6,0 6,0 6,0 

3ος αιώνας π.Χ. 43 64,2 64,2 70,1 

Άλλοι αιώνες 18 26,9 26,9 97,0 

Ανάμεσα στον 3ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. 1 1,5 1,5 98,5 

Ανάμεσα στον 2ο και τον 3ο αιώνα π.Χ 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Πίνακας 54 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον πίνακα 55 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα στον 3
ο
 αιώνα π.Χ., το 

ποσοστό είναι σημαντικά υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 58,1% (25 μαθητές) 

ενώ τα κορίτσια είναι στατιστικά λιγότερα, με το ποσοστό τους να ανέρχεται σε 

41,9% (18 μαθήτριες). Από την άλλη, από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν 

τα γεγονότα σε άλλους αιώνες, όπως π.χ. ο 7
ος

 αιώνας π.Χ., το ποσοστό και πάλι είναι 

υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 61,1% (11 μαθητές) ενώ μικρότερο είναι το 

ποσοστό των κοριτσιών, και  ανέρχεται σε 38,9% (7 μαθήτριες). Από το σύνολο των 

μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα στον 4
ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό είναι 

συντριπτικά υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 75% (3 μαθητές) ενώ το 25% είναι 

κορίτσια (1 μαθήτρια). Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τα 
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γεγονότα ανάμεσα στον 3
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ., το 100% είναι αγόρια (1 μαθητής) 

ενώ από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα ανάμεσα στον 2
ο
 και 

τον 3
ο
 αιώνα π.Χ., το 100% είναι κορίτσια (1 μαθήτρια). 

 

Πίνακας 55 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Μέγας Αλέξανδρος - φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Μέγας Αλέξανδρος 

4ος αιώνας π.Χ. 
Count 3 1 4 

% within Μέγας Αλέξανδρος 75,0% 25,0% 100,0% 

3ος αιώνας π.Χ. 
Count 25 18 43 

% within Μέγας Αλέξανδρος 58,1% 41,9% 100,0% 

Άλλοι αιώνες 
Count 11 7 18 

% within Μέγας Αλέξανδρος 61,1% 38,9% 100,0% 

Ανάμεσα στον 3ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Μέγας Αλέξανδρος 100,0% 0,0% 100,0% 

Ανάμεσα στον 2ο και τον 3ο αιώνα π.Χ 
Count 0 1 1 

% within Μέγας Αλέξανδρος 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Μέγας Αλέξανδρος 59,7% 40,3% 100,0% 

 

Πίνακας 56 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Μέγας 

Αλέξανδρος σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 
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Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής Μέγας Αλέξανδρος, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 2.604, df 

= 4, p = .626 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,604
a
 4 ,626 

Likelihood Ratio 3,322 4 ,506 

Linear-by-Linear Association ,249 1 ,617 

N of Valid Cases 67   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον πίνακα 57, από το σύνολο των 

μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα στον 3
ο
 αιώνα π.Χ.-, το 51,2% φοιτά στην 

πόλη (22 μαθητές) και το 48,8% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (21 μαθητές). Από το 

σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα σε άλλους αιώνες, όπως π.χ. ο 7
ος

 

αιώνας π.Χ., το ποσοστό είναι μοιρασμένο και έτσι το 50% φοιτά σε αγροτικές 

περιοχές (10 μαθητές) και το 50% φοιτά στην πόλη (9 μαθητές). Από το σύνολο των 

μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα στον 4
ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό είναι 

συντριπτικά υπέρ των μαθητών που φοιτούν στην πόλη και ανέρχεται σε 100% (4 

μαθητές). Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα 

ανάμεσα στον 3
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ., το 100% φοιτά στην πόλη (1 μαθητής) ενώ 

από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα ανάμεσα στον 2
ο
 και τον 

3
ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό και πάλι είναι συντριπτικά υπέρ των μαθητών που φοιτούν 

στην πόλη και ανέρχεται σε 100% (1 μαθητής). 
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Πίνακας 57 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Μέγας Αλέξανδρος - τόπος φοίτησης 

Μέγας Αλέξανδρος * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Μέγας Αλέξανδρος 

4ος αιώνας π.Χ. 
Count 4 0 4 

% within Μέγας Αλέξανδρος 100,0% 0,0% 100,0% 

3ος αιώνας π.Χ. 
Count 22 21 43 

% within Μέγας Αλέξανδρος 51,2% 48,8% 100,0% 

Άλλοι αιώνες 
Count 9 9 18 

% within Μέγας Αλέξανδρος 50,0% 50,0% 100,0% 

Ανάμεσα στον 3ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Μέγας Αλέξανδρος 100,0% 0,0% 100,0% 

Ανάμεσα στον 2ο και τον 3ο αιώνα π.Χ 
Count 1 0 1 

% within Μέγας Αλέξανδρος 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Μέγας Αλέξανδρος 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 58 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Μέγας 

Αλέξανδρος σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής Μέγας Αλέξανδρος, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 3.266, df 

= 3, p = .253 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,350
a
 4 ,253 

Likelihood Ratio 7,608 4 ,107 

Linear-by-Linear Association ,033 1 ,857 

N of Valid Cases 67   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 

 

Το δεύτερο γεγονός αναφερόταν στον Αττίλα, τον Ούννο κατακτητή. Όπως 

φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, η πλειονότητα των μαθητών του δείγματος, 

δηλαδή 42 μαθητές, τοποθέτησαν το γεγονός στον 4
ο
 αιώνα μ.Χ. Το ποσοστό 

αντιστοιχεί στο 62,7% του δείγματος. Από την άλλη, μικρότερο είναι το ποσοστό των 

μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός σε άλλους αιώνες, όπως π.Χ. τον 7
ο
 ή τον 8

ο
 

αιώνα μ.Χ., δηλαδή 17 μαθητές ή το 25,4% του δείγματος. Ακόμη, 6 ήταν οι μαθητές 

που τοποθέτησαν το γεγονός στον 5
ο
 αιώνα μ.Χ., που είναι και η σωστή απάντηση. 

Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 9% του δείγματος. Τέλος, 1 μαθητής τοποθέτησε το 

γεγονός ανάμεσα στον 4
ο
 και τον 5

ο
 αιώνα μ.Χ., ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1,5% 

του δείγματος και 1 μαθητής τοποθέτησε το γεγονός ανάμεσα στον 3
ο
 και τον 4

ο
 

αιώνα μ.Χ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος. 

 

Πίνακας 59 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αττίλας 

Αττίλας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

5ος αιώνας μ.Χ. 6 9,0 9,0 9,0 

4ος αιώνας μ.Χ. 42 62,7 62,7 71,6 

Άλλοι αιώνες 17 25,4 25,4 97,0 

Ανάμεσα στον 4ο και τον 5ο αιώνα μ.Χ. 1 1,5 1,5 98,5 

Ανάμεσα στον 3ο και τον 4ο αιώνα μ.Χ. 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  



177 
 

Πίνακας 60 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον παρακάτω πίνακα και στο γράφημα (61 και 62) παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. Από το σύνολο των μαθητών που 

τοποθέτησαν το γεγονός στον 4
ο
 αιώνα μ.Χ., μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των 

αγοριών και ανέρχεται σε 54,8% (23 μαθητές) ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό των 

κοριτσιών και ανέρχεται σε 45,2% (19 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που 

τοποθέτησαν το γεγονός σε άλλο αιώνα, όπως π.χ. τον 8
ο
 αιώνα μ.Χ., το ποσοστό 

είναι πάλι υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 70,6% (12 μαθητές) ενώ το ποσοστό 

των κοριτσιών είναι μικρότερο και ανέρχεται σε 29,4% (5 μαθήτριες). Από το σύνολο 

των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 5
ο
 αιώνα μ.Χ., και πάλι τα αγόρια 

υπερτερούν στην κατηγορία σε ποσοστό 66,7% (4 μαθητές) ενώ το 33,3% είναι 

κορίτσια (2 μαθήτριες). Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 

γεγονός ανάμεσα στον 4
ο
 και τον 5

ο
 αιώνα μ.Χ., το 100% είναι αγόρια (1 μαθητής) 

ενώ από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός ανάμεσα στον 3
ο
 και 

τον 4
ο
 αιώνα μ.Χ., το 100% είναι κορίτσια (1 μαθήτρια). 
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Πίνακας 61 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αττίλας σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Αττίλας 

5ος αιώνας μ.Χ. 
Count 4 2 6 

% within Αττίλας 66,7% 33,3% 100,0% 

4ος αιώνας μ.Χ. 
Count 23 19 42 

% within Αττίλας 54,8% 45,2% 100,0% 

Άλλοι αιώνες 
Count 12 5 17 

% within Αττίλας 70,6% 29,4% 100,0% 

Ανάμεσα στον 4ο και τον 5ο αιώνα μ.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Αττίλας 100,0% 0,0% 100,0% 

Ανάμεσα στον 3ο και τον 4ο αιώνα μ.Χ. 
Count 0 1 1 

% within Αττίλας 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Αττίλας 59,7% 40,3% 100,0% 

 

Πίνακας 62 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Αττίλας σε 

σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής Αττίλας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 3.541, df = 4, p = 

.472 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,541
a
 4 ,472 

Likelihood Ratio 4,265 4 ,371 

Linear-by-Linear Association ,026 1 ,873 

N of Valid Cases 67   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης, όπως φαίνεται στον πίνακα 63. Από το σύνολο των μαθητών που 

τοποθέτησαν το γεγονός στον 4
ο
 αιώνα μ.Χ., το 59,5% φοιτά στην πόλη (25 μαθητές) 

ενώ το 40,5% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (17 μαθητές). Από το σύνολο των 

μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός σε άλλους αιώνες, όπως π.χ. ο 8
ος

 αιώνας μ.Χ., 

το ποσοστό είναι υπέρ των μαθητών που φοιτούν σε αγροτικές περιοχές και 

ανέρχεται σε 70,6% (12 μαθητές) ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό εκείνων που 

φοιτούν στην πόλη και ανέρχεται σε 29,4% (5 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών 

που τοποθέτησαν το γεγονός στον 5
ο
 αιώνα μ.Χ., η πλειοψηφία των μαθητών φοιτά 

στην πόλη, και το ποσοστό ανέρχεται σε 83,3% (5 μαθητές) ενώ το 16,7% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (1 μαθητής). Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που 

τοποθέτησαν το γεγονός ανάμεσα στον 4
ο
 και τον 5

ο
 αιώνα μ.Χ., το 100% φοιτά στην 

πόλη (1 μαθητής) ενώ από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός 

ανάμεσα στον 3
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα μ.Χ., το 100% φοιτά και πάλι στην πόλη (1 

μαθητής). 
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Πίνακας 63 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αττίλας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Αττίλας * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Αττίλας 

5ος αιώνας μ.Χ. 
Count 5 1 6 

% within Αττίλας 83,3% 16,7% 100,0% 

4ος αιώνας μ.Χ. 
Count 25 17 42 

% within Αττίλας 59,5% 40,5% 100,0% 

Άλλοι αιώνες 
Count 5 12 17 

% within Αττίλας 29,4% 70,6% 100,0% 

Ανάμεσα στον 4ο και τον 5ο αιώνα μ.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Αττίλας 100,0% 0,0% 100,0% 

Ανάμεσα στον 3ο και τον 4ο αιώνα μ.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Αττίλας 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Αττίλας 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 64 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Αττίλας σε 

σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής Αττίλας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 3.266, df = 3, p = 

.352 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,434
a
 4 ,077 

Likelihood Ratio 9,454 4 ,051 

Linear-by-Linear Association 1,822 1 ,177 

N of Valid Cases 67   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 

 

Το τρίτο γεγονός αναφερόταν στη μάχη στις Κυνός Κεφαλές. Όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα 65, η πλειονότητα του δείγματος, δηλαδή 50, τοποθέτησαν το γεγονός 

στον 1
ο
 αιώνα π.Χ. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 74,6% του συνόλου των μαθητών. 

Από την άλλη, μικρότερο είναι το ποσοστό των μαθητών που τοποθέτησαν το 

γεγονός σε άλλους αιώνες, όπως π.χ τον 4
ο
 αιώνα π.Χ., με το ποσοστό να ανέρχεται 

σε 10 μαθητές ή σε 14,9% του δείγματος. Ακόμη, 5 ήταν οι μαθητές που 

τοποθέτησαν το γεγονός στον 2
ο
 αιώνα π.Χ., που είναι και η σωστή απάντηση. Το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 7,5% του συνόλου των μαθητών. Τέλος ενδιαφέρον 

προκαλεί πως 2 μαθητές τοποθέτησαν το γεγονός ανάμεσα στον 1
ο
 και τον 2

ο
 αιώνα. 

Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 3% του συνόλου των μαθητών. 

 

Πίνακας 65 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Κυνός Κεφαλές 

Κυνός Κεφαλές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2ος αιώνας π.Χ. 5 7,5 7,5 7,5 

1ος αιώνας π.Χ. 50 74,6 74,6 82,1 

Άλλοι αιώνες 10 14,9 14,9 97,0 

Ανάμεσα στον 1ο και τον 2ο αιώνα π.Χ. 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 66 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με 

το φύλο. Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 1
ο
 αιώνα 

π.Χ., το ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 56% (28 

μαθητές) ενώ το ποσοστό των κοριτσιών είναι στατιστικά μικρότερο και ανέρχεται σε 

44% (22 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός σε 

άλλο αιώνα, όπως είναι π.χ. ο 4
ος 

αιώνας π.Χ., το 60% είναι αγόρια (6 μαθητές) και το 

40% κορίτσια (4 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 

γεγονός στον 2
ο
 αιώνα π.Χ., το συντριπτικό ποσοστό είναι υπέρ των αγοριών και 

ανέρχεται σε 80% (4 μαθητές) ενώ το ποσοστό των κοριτσιών είναι στατιστικά 

μικρότερο και αντιστοιχεί στο 20% (2 μαθήτριες). Τέλος, από το σύνολο των 

μαθητών που απάντησαν πως το γεγονός βρίσκεται ανάμεσα στον 1
ο
 και τον 2

ο
 αιώνα 

π.Χ., το ποσοστό είναι υπέρ των αγοριών και ανέρχεται στο 100% (2 μαθητές). 
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Πίνακας 67 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Κυνός Κεφαλές σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Κυνός Κεφαλές 

2ος αιώνας π.Χ. 
Count 4 1 5 

% within Κυνός Κεφαλές 80,0% 20,0% 100,0% 

1ος αιώνας π.Χ. 
Count 28 22 50 

% within Κυνός Κεφαλές 56,0% 44,0% 100,0% 

Άλλοι αιώνες 
Count 6 4 10 

% within Κυνός Κεφαλές 60,0% 40,0% 100,0% 

Ανάμεσα στον 1ο και τον 2ο αιώνα π.Χ. 
Count 2 0 2 

% within Κυνός Κεφαλές 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Κυνός Κεφαλές 59,7% 40,3% 100,0% 

 

Πίνακας 68 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Κυνός 

Κεφαλές σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής Κυνός Κεφαλές, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 2.491, df = 3, 

p = .477 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,491
a
 3 ,477 

Likelihood Ratio 3,286 3 ,350 

Linear-by-Linear Association ,074 1 ,786 

N of Valid Cases 67   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,81. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης, όπως φαίνεται στον πίνακα 69. Από το σύνολο των μαθητών που 

τοποθέτησαν το γεγονός στον 1
ο
 αιώνα π.Χ., το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών 

φοιτά στην πόλη και ανέρχεται σε 64% (32 μαθητές) ενώ το 36% φοιτά σε αγροτικές 

περιοχές (18 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός σε 

άλλους αιώνες, το 100% φοιτά σε αγροτικές περιοχές  (10 μαθητές). Από το σύνολο 

των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 2
ο
 αιώνα π.Χ., το 100% φοιτά στην 

πόλη (5 μαθητές). Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός 

στον ανάμεσα στον 1
ο
 αιώνα και τον 2

ο
 αιώνα π.Χ., το 100% φοιτούν σε αγροτικές 

περιοχές (2 μαθητές). 

 

Πίνακας 69 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Κυνός Κεφαλές σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Κυνός Κεφαλές * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Κυνός Κεφαλές 

2ος αιώνας π.Χ. 
Count 5 0 5 

% within Κυνός Κεφαλές 100,0% 0,0% 100,0% 

1ος αιώνας π.Χ. 
Count 32 18 50 

% within Κυνός Κεφαλές 64,0% 36,0% 100,0% 

Άλλοι αιώνες 
Count 0 10 10 

% within Κυνός Κεφαλές 0,0% 100,0% 100,0% 

Ανάμεσα στον 1ο και τον 2ο αιώνα π.Χ. 
Count 0 2 2 

% within Κυνός Κεφαλές 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Κυνός Κεφαλές 55,2% 44,8% 100,0% 
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Πίνακας 70 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Κυνός 

Κεφαλές σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής Κυνός Κεφαλές, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 20.411, df = 

3, p = .000 < .01). Άρα οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,411
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 26,807 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,173 1 ,000 

N of Valid Cases 67   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,90. 

 

Το τέταρτο γεγονός αναφερόταν στη μάχη στον αυτοκράτορα Καρακάλλα. Όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα 71, η πλειονότητα του δείγματος (48 μαθητές), 

τοποθέτησαν το γεγονός στον 2
ο
 αιώνα μ.Χ. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 71,6% των 

μαθητών. Από την άλλη, το ποσοστό των μαθητών του δείγματος που τοποθέτησαν 
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το γεγονός σε άλλους αιώνες, όπως π.χ τον 4
ο
 αιώνα μ.Χ., αντιστοιχεί στο 20,9% του 

δείγματος (10 μαθητές). Ακόμη, 4 ήταν οι μαθητές που τοποθέτησαν το γεγονός στον 

3
ο
 αιώνα μ.Χ., που είναι και η σωστή απάντηση της ερώτησης. Το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 6%. Τέλος, 1 μαθητής απάντησε πως το γεγονός βρίσκεται ανάμεσα 

στον 2
ο
 και τον 3

ο
 αιώνα μ.Χ., και αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος. 

 

Πίνακας 71 Πίνακας συχνοτήτων του Καρακάλλα 

Καρακάλλας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3ος αιώνας μ.Χ. 4 6,0 6,0 6,0 

2ος αιώνας μ.Χ. 48 71,6 71,6 77,6 

Άλλοι αιώνες 14 20,9 20,9 98,5 

Ανάμεσα στον 2ο και στον 3ο αιώνα π.Χ. 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Πίνακας 72 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής Καρακάλλας 

 

Στον πίνακα 73 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 2
ο
 αιώνα μ.Χ., το 

ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 56,3% (27 μαθητές) 

ενώ το ποσοστό των κοριτσιών είναι στατιστικά μικρότερο και ανέρχεται σε 43,8% 

κορίτσια (21 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός 

σε άλλο αιώνα, το ποσοστό είναι και πάλι υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 57,1% 
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(8 μαθητές) ενώ το ποσοστό των κοριτσιών είναι στατιστικά μικρότερο και ανέρχεται 

σε 42,9% (6 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός 

στον 3
ο
 αιώνα μ.Χ., το συντριπτικό ποσοστό είναι αγόρια και ανέρχεται σε 100% (4 

μαθητές) Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το γεγονός 

βρίσκεται ανάμεσα στον 1
ο
 και τον 2

ο
 αιώνα μ.Χ., το συντριπτικό ποσοστό και πάλι 

είναι αγόρια και ανέρχεται σε 100%  (1 μαθητής). 

 

Πίνακας 73 Πίνακας συχνοτήτων της σχέσης Καρακάλλας – φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Καρακάλλας 

3ος αιώνας μ.Χ. 
Count 4 0 4 

% within Καρακάλλας 100,0% 0,0% 100,0% 

2ος αιώνας μ.Χ. 
Count 27 21 48 

% within Καρακάλλας 56,3% 43,8% 100,0% 

Άλλοι αιώνες 
Count 8 6 14 

% within Καρακάλλας 57,1% 42,9% 100,0% 

Ανάμεσα στον 2ο και στον 3ο αιώνα π.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Καρακάλλας 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Καρακάλλας 59,7% 40,3% 100,0% 

 

Πίνακας 74 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης Καρακάλλας - φύλο 
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Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής 

Καρακάλλας σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής Καρακάλλας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 3.651, df = 3, p 

= .302 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,651
a
 3 ,302 

Likelihood Ratio 5,432 3 ,143 

Linear-by-Linear 

Association 

,280 1 ,597 

N of Valid Cases 67   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

Σε ανάλυση που έγινε με βάση τον τόπο φοίτησης του δείγματος (πίνακας 75), από 

το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 2
ο
 αιώνα μ.Χ., το 62,5% 

φοιτά στην πόλη (30 μαθητές) ενώ το 37,5% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (18 

μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός σε άλλους 

αιώνες, το 78,6% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (11 μαθητές) και το 21,4% φοιτά στην 

πόλη (3 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 3
ο
 

αιώνα μ.Χ., το 100% φοιτά στην πόλη (4 μαθητές). Τέλος, από το σύνολο των 

μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός ανάμεσα στον 2
ο
 αιώνα και τον 3

ο
 αιώνα μ.Χ., 

το 100% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (1 μαθητές). 
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Πίνακας 75 Πίνακας συχνοτήτων της σχέσης Καρακάλλας - τόπος φοίτησης 

Καρακάλλας * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Καρακάλλας 

3ος αιώνας μ.Χ. 
Count 4 0 4 

% within Καρακάλλας 100,0% 0,0% 100,0% 

2ος αιώνας μ.Χ. 
Count 30 18 48 

% within Καρακάλλας 62,5% 37,5% 100,0% 

Άλλοι αιώνες 
Count 3 11 14 

% within Καρακάλλας 21,4% 78,6% 100,0% 

Ανάμεσα στον 2ο και στον 3ο αιώνα π.Χ. 
Count 0 1 1 

% within Καρακάλλας 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Καρακάλλας 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 76 Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης Καρακάλλας - τόπος φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής 

Καρακάλλας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής Καρακάλλας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 11.971, df = 3, p 

= .007 < .01). Άρα οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,971
a
 3 ,007 

Likelihood Ratio 14,091 3 ,003 

Linear-by-Linear Association 11,674 1 ,001 

N of Valid Cases 67   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 

 

4
η
 ερώτηση: Στην ερώτηση αυτή οι μαθητές κλήθηκαν να μετρήσουν τον χρόνο 

και να κάνουν πράξεις και παράλληλα να τοποθετήσουν τις ημερομηνίες του 

προβλήματος στον αιώνα που συνέβησαν (1
ο
 πρόβλημα ) ή να μετρήσουν τον χρόνο 

και παράλληλα να βρουν πόσους αιώνες καλύπτει το διάστημα (2
ο
 πρόβλημα). Το 

πρώτο πρόβλημα αφορούσε την Ιωνική Επανάσταση. 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 77, η πλειονότητα των μαθητών απάντησε στο 

πρόβλημα πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν στον 

5
ο
 και 4

ο
 αιώνα π.Χ. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 76,1% του δείγματος ή σε 51 

μαθητές. Από την άλλη, 7 μαθητές απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 

χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν στον 6
ο
 και 5

ο
 αιώνα π.Χ., που είναι και η σωστή 

απάντηση, με το ποσοστό να αντιστοιχεί στο 10,4% του δείγματος. Ακόμη 2 μαθητές 

απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν 

στον 1
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ., με το ποσοστό να αντιστοιχεί στο 3% του δείγματος. 

Ένας (1) μαθητής απάντησε πως το χρονικό διάστημα καλύπτει 17 χρόνια και τα 

γεγονότα συνέβησαν στον 7
ο
 και 6

ο
 αιώνα π.Χ., με το ποσοστό 1,5% του δείγματος. 

Επίσης, ένας (1) μαθητής απάντησε πως το χρονικό διάστημα είναι 897 χρόνια και τα 

γεγονότα συνέβησαν στον 5
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ., ποσοστό που αντιστοιχεί στο 

1,5% του δείγματος, ενώ ένας (1) άλλος μαθητής απάντησε πως το χρονικό διάστημα 

είναι 997 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν στον 5
ο
 και 3

ο
 αιώνα π.Χ., με το 

ποσοστό να αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος. Ένας (1) επιπλέον μαθητής 

απάντησε πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν στον 

17
ο
 και τον 8

ο
 αιώνα π.Χ., με το ποσοστό να αντιστοιχεί στο 1,5% των μαθητών ενώ 

ένας (1) άλλος μαθητής απάντησε πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα 

γεγονότα συνέβησαν στον 7
ο
 και 8

ο
 αιώνα π.Χ., με το ποσοστό να αντιστοιχεί σε 

1,5% του δείγματος. Τέλος, ένας (1) μαθητής απάντησε πως το χρονικό διάστημα 
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είναι 11 χρόνια και πως και τα δύο γεγονότα συνέβησαν στον 1
ο
 αιώνα π.Χ., με το 

ποσοστό να αντιστοιχεί σε 1,5% του δείγματος ενός ένας (1) ακόμα μαθητής 

απάντησε πως το χρονικό διάστημα είναι 40 χρόνια χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους 

αιώνες συνέβησαν τα γεγονότα, με το ποσοστό να αντιστοιχεί στο 1,5% του 

δείγματος. 

Πίνακας 77 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ιωνική Επανάσταση 

Ιωνική Επανάσταση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

11 χρόνια - 6ος και 5ος αιώνας π.Χ. 7 10,4 10,4 10,4 

11 χρόνια - 5ος και 4ος αιώνας π.Χ. 51 76,1 76,1 86,6 

17 χρόνια - 7ος και 6ος αιώνας π.Χ. 1 1,5 1,5 88,1 

897 χρόνια - 5ος και 4ος αιώνας π.Χ. 1 1,5 1,5 89,6 

997 χρόνια - 5ος και 3ος αιώνας π.Χ. 1 1,5 1,5 91,0 

11 χρόνια - 17ος και 8ος αιώνας π.Χ. 1 1,5 1,5 92,5 

11 χρόνια - 7ος και 8ος αιώνας π.Χ. 1 1,5 1,5 94,0 

11 χρόνια - 1ος και 4ος αιώνας π.Χ. 2 3,0 3,0 97,0 

11 χρόνια - 1ος αιώνας π.Χ. 1 1,5 1,5 98,5 

40 χρόνια 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Πίνακας 78 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. Από 

το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και 
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τα γεγονότα συνέβησαν τον 5
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ., το 56,9% είναι αγόρια (29 

μαθητές) και το 43,1% είναι κορίτσια (22 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών 

που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν 

τον 6
ο
 και 5

ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό είναι υπέρ των κοριτσιών και αντιστοιχεί σε 

57,1% (4 μαθήτριες) ενώ το 42,9% είναι αγόρια (3 μαθητές). Από το σύνολο των 

μαθητών που απάντησαν ότι το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα 

συνέβησαν στον 1
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ των 

αγοριών και αντιστοιχεί σε 100% (2 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που 

απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 17 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 

7
ο
 και 6

ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ των κοριτσιών και 

αντιστοιχεί σε 100% (1 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως 

το χρονικό διάστημα είναι  897 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 5
ο
 και 4

ο
 

αιώνα π.Χ., το 100% είναι αγόρια (1 μαθητής). Από το σύνολο των μαθητών που 

απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 997 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν 

στον 5
ο
 και τον 3

ο
 αιώνα π.Χ., το 100% είναι αγόρια (1 μαθητής). Από το σύνολο των 

μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα 

συνέβησαν τον 17
ο
 και τον 8

ο
 αιώνα π.Χ., το 100% είναι αγόρια (1 μαθητής). Από το 

σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα 

γεγονότα συνέβησαν τον 7
ο
 και τον 8

ο
 αιώνα π.Χ., το 100% είναι αγόρια (1 μαθητής). 

Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 

11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 1
ο
 αιώνα π.Χ., το 100% είναι αγόρια (1 

μαθητής) ενώ από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα 

είναι 40 χρόνια χωρίς να προσδιορίσουν τον αιώνα, το 100% είναι επίσης αγόρια (1 

μαθητής). 
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Πίνακας 79 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ιωνική Επανάσταση σε σχέση με το φύλο 

Ιωνική Επανάσταση * Φύλο Crosstabulation 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Ιωνική Επανάσταση 

11 χρόνια - 6ος και 5ος αιώνας π.Χ. 
Count 3 4 7 

% within Ιωνική Επανάσταση 42,9% 57,1% 100,0% 

11 χρόνια - 5ος και 4ος αιώνας π.Χ. 
Count 29 22 51 

% within Ιωνική Επανάσταση 56,9% 43,1% 100,0% 

17 χρόνια - 7ος και 6ος αιώνας π.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 100,0% 0,0% 100,0% 

897 χρόνια - 5ος και 4ος αιώνας π.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 100,0% 0,0% 100,0% 

997 χρόνια - 5ος και 3ος αιώνας π.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 100,0% 0,0% 100,0% 

11 χρόνια - 17ος και 8ος αιώνας π.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 100,0% 0,0% 100,0% 

11 χρόνια - 7ος και 8ος αιώνας π.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 100,0% 0,0% 100,0% 

11 χρόνια - 1ος και 4ος αιώνας π.Χ. 
Count 2 0 2 

% within Ιωνική Επανάσταση 100,0% 0,0% 100,0% 

11 χρόνια - 1ος αιώνας π.Χ. 
Count 0 1 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 0,0% 100,0% 100,0% 

40 χρόνια 
Count 1 0 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Ιωνική Επανάσταση 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 80 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ιωνική 

Επανάσταση σε σχέση με το φύλο των μαθητών.  

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής Ιωνική Επανάσταση, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 7.878, 

df = 9, p = .547 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,878
a
 9 ,547 

Likelihood Ratio 11,045 9 ,273 

Linear-by-Linear Association 2,207 1 ,137 

N of Valid Cases 67   

a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 
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Σε ανάλυση που έγινε ανάλογα με τον τόπο φοίτησης του δείγματος (πίνακας 81), 

από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 

χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 5
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ., το 60,8% φοιτά στην 

πόλη (31 μαθητές) και το 39,2% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (20 μαθητές). Από το 

σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα 

γεγονότα συνέβησαν τον 6
ο
 και 5

ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό είναι υπέρ των μαθητών 

που φοιτούν στην πόλη και αντιστοιχεί σε 85,7% (6 μαθητές) ενώ το 14,3% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (1 μαθητής). Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν ότι το 

χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν στον 1
ο
 και τον 4

ο
 

αιώνα π.Χ., το ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ των μαθητών που φοιτά σε αγροτικές 

περιοχές και αντιστοιχεί σε 100% (2 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που 

απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 17 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 

7
ο
 και 6

ο
 αιώνα π.Χ., το 100% του δείγματος φοιτά σε αγροτικές περιοχές (1 

μαθητής). Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα 

είναι  897 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 5
ο
 και 4

ο
 αιώνα π.Χ., το 100% 

φοιτά σε αγροτικές περιοχές (1 μαθητής). Από το σύνολο των μαθητών που 

απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 997 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν 

στον 5
ο
 και τον 3

ο
 αιώνα π.Χ., το 100% φοιτά και πάλι σε αγροτικές περιοχές (1 

μαθητής). Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα 

είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 17
ο
 και τον 8

ο
 αιώνα π.Χ., το 100% 

φοιτά σε αγροτικές περιοχές (1 μαθητής) ενώ από το σύνολο των μαθητών που 

απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 

7
ο
 και τον 8

ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ των μαθητών που 

φοιτούν σε αγροτικές περιοχές και ανέρχεται σε 100% του δείγματος (1 μαθητής). 

Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 

11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 1
ο
 αιώνα π.Χ., το 100% φοιτά και πάλι σε 

αγροτικές περιοχές (1 μαθητής) ενώ από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως 

το χρονικό διάστημα είναι 40 χρόνια χωρίς να προσδιορίσουν τον αιώνα, το 100% 

φοιτά για ακόμη μια φορά σε αγροτικές περιοχές (1 μαθητής). 
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Πίνακας 81 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ιωνική Επανάσταση σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Ιωνική Επανάσταση * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Ιωνική Επανάσταση 

11 χρόνια - 6ος και 5ος αιώνας π.Χ. 
Count 6 1 7 

% within Ιωνική Επανάσταση 85,7% 14,3% 100,0% 

11 χρόνια - 5ος και 4ος αιώνας π.Χ. 
Count 31 20 51 

% within Ιωνική Επανάσταση 60,8% 39,2% 100,0% 

17 χρόνια - 7ος και 6ος αιώνας π.Χ. 
Count 0 1 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 0,0% 100,0% 100,0% 

897 χρόνια - 5ος και 4ος αιώνας π.Χ. 
Count 0 1 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 0,0% 100,0% 100,0% 

997 χρόνια - 5ος και 3ος αιώνας π.Χ. 
Count 0 1 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 0,0% 100,0% 100,0% 

11 χρόνια - 17ος και 8ος αιώνας π.Χ. 
Count 0 1 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 0,0% 100,0% 100,0% 

11 χρόνια - 7ος και 8ος αιώνας π.Χ. 
Count 0 1 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 0,0% 100,0% 100,0% 

11 χρόνια - 1ος και 4ος αιώνας π.Χ. 
Count 0 2 2 

% within Ιωνική Επανάσταση 0,0% 100,0% 100,0% 

11 χρόνια - 1ος αιώνας π.Χ. 
Count 0 1 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 0,0% 100,0% 100,0% 

40 χρόνια 
Count 0 1 1 

% within Ιωνική Επανάσταση 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Ιωνική Επανάσταση 55,2% 44,8% 100,0% 
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Πίνακας 82 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ιωνική 

Επανάσταση σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών.  

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής Ιωνική Επανάσταση, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 14.369, 

df = 9, p = .110 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,369
a
 9 ,110 

Likelihood Ratio 18,098 9 ,034 

Linear-by-Linear Association 11,174 1 ,001 

N of Valid Cases 67   

a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 
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Το δεύτερο πρόβλημα αφορούσε τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Τα αποτελέσματα 

που βρήκαν οι μαθητές προέκυψαν, όταν έκαναν αφαίρεση και το αποτέλεσμα αυτής 

ήταν 449 χρόνια ή έκαναν πρόσθεση και το αποτέλεσμα αυτής ήταν 503 χρόνια.  

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 83, η πλειονότητα του δείγματος (53 μαθητές), 

απάντησαν πως το διάστημα είναι 449 χρόνια και καλύπτει 4 αιώνες, που αντιστοιχεί 

στο 79,1% του δείγματος. Από την άλλη, 7 μαθητές απάντησαν πως το χρονικό 

διάστημα είναι 503 χρόνια και καλύπτει 5 αιώνες και αντιστοιχεί στο 10,4% του 

δείγματος, 2 μαθητές απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια και 

καλύπτει 6 αιώνες, που ήταν και η σωστή απάντηση του προβλήματος και αντιστοιχεί 

στο 3% του δείγματος και 2 μαθητές απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 503 

χρόνια και καλύπτει 3 αιώνες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 3% του δείγματος. Τέλος, 

1 μαθητής απάντησε πως το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια και καλύπτει 4 

αιώνες, που αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος, 1 μαθητής πως το διάστημα 

καλύπτει 503 χρόνια και καλύπτει 10 αιώνες, που αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος 

και 1 μαθητής απάντησε πως το διάστημα είναι 449 και καλύπτει 9 αιώνες, που 

αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος. 

 

Πίνακας 83 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

449 χρόνια - 4 αιώνες 53 79,1 79,1 79,1 

503 χρόνια - 5 αιώνες 7 10,4 10,4 89,6 

503 χρόνια - 4 αιώνες 1 1,5 1,5 91,0 

503 χρόνια - 3 αιώνες 2 3,0 3,0 94,0 

503 χρόνια - 10 αιώνες 1 1,5 1,5 95,5 

449 χρόνια - 9 αιώνες 1 1,5 1,5 97,0 

503 χρόνια - 6 αιώνες 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 84 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον πίνακα 85 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 449 

χρόνια και καλύπτει 4 αιώνες, το ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ των αγοριών και 

ανέρχεται σε 60,4% (32 μαθητές) ενώ το ποσοστό των κοριτσιών είναι στατιστικά 

μικρότερο και ανέρχεται σε 39,6% κορίτσια (21 μαθήτριες). Από το σύνολο των 

μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια και καλύπτει 5 

αιώνες, το ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 57,1% (4 

μαθήτριες) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών είναι στατιστικά μικρότερο και 

ανέρχεται σε 42,9% (3 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν ότι το 

χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια και καλύπτει 6 αιώνες, το 50% είναι αγόρια (1 

μαθητής) και το 50% είναι κορίτσια (1 μαθήτρια). Από το σύνολο των μαθητών που 

απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια και καλύπτει 3 αιώνες, το 

100% είναι αγόρια (2 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το 

χρονικό διάστημα είναι  503 χρόνια και καλύπτει 4 αιώνες, το 100% είναι αγόρια (1 

μαθητής). Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα 

είναι 503 χρόνια και καλύπτει 10 αιώνες, το 100% είναι αγόρια (1 μαθητής). Τέλος, 

από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 449 

χρόνια και καλύπτει 9 αιώνες, το 100% είναι αγόρια (1 μαθητής).  
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Πίνακας 85 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε σχέση με το φύλο 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία * Φύλο Crosstabulation 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

449 χρόνια - 4 αιώνες 
Count 32 21 53 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 60,4% 39,6% 100,0% 

503 χρόνια - 5 αιώνες 
Count 3 4 7 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 42,9% 57,1% 100,0% 

503 χρόνια - 4 αιώνες 
Count 1 0 1 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 100,0% 0,0% 100,0% 

503 χρόνια - 3 αιώνες 
Count 2 0 2 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 100,0% 0,0% 100,0% 

503 χρόνια - 10 αιώνες 
Count 1 0 1 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 100,0% 0,0% 100,0% 

449 χρόνια - 9 αιώνες 
Count 0 1 1 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 0,0% 100,0% 100,0% 

503 χρόνια - 6 αιώνες 
Count 1 1 2 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 59,7% 40,3% 100,0% 

 

Πίνακας 86 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 
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Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία σε σχέση με το φύλο των μαθητών.  

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και της 

μεταβλητής Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 

5.095, df = 6, p = .532 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,095
a
 6 ,532 

Likelihood Ratio 6,836 6 ,336 

Linear-by-Linear Association ,008 1 ,928 

N of Valid Cases 67   

a. 12 cells (85,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

Σε ανάλυση που έγινε με βάση τον τόπο φοίτησης του δείγματος (πίνακας 87), από 

το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 449 χρόνια 

και καλύπτει 4 αιώνες, το 62,3% φοιτά στην πόλη (33 μαθητές) και το 37,7% φοιτά 

σε αγροτικές περιοχές (20 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν 

πως το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια και καλύπτει 5 αιώνες, το 71,4% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (5 μαθητές) και το 28,6% φοιτά στην πόλη (2 μαθητές). Από το 

σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το διάστημα είναι 503 χρόνια και 6 αιώνες, 

το 100% φοιτά στην πόλη (2 μαθητές), ενώ από το σύνολο των μαθητών που 

απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια και 3 αιώνες, το 100% φοιτά 

σε αγροτικές περιοχές (2 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως 

το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια και καλύπτει 4 αιώνες, το 100% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (1 μαθητής), ενώ από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν 

πως το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια και καλύπτει 10 αιώνες, το 100% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (1 μαθητής). Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν 

πως το χρονικό διάστημα είναι 449 χρόνια και καλύπτει 9 αιώνες, το 100% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (1 μαθητής).  
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Πίνακας 87 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

449 χρόνια - 4 αιώνες 
Count 33 20 53 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 62,3% 37,7% 100,0% 

503 χρόνια - 5 αιώνες 
Count 2 5 7 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 28,6% 71,4% 100,0% 

503 χρόνια - 4 αιώνες 
Count 0 1 1 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 0,0% 100,0% 100,0% 

503 χρόνια - 3 αιώνες 
Count 0 2 2 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 0,0% 100,0% 100,0% 

503 χρόνια - 10 αιώνες 
Count 0 1 1 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 0,0% 100,0% 100,0% 

449 χρόνια - 9 αιώνες 
Count 0 1 1 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 0,0% 100,0% 100,0% 

503 χρόνια - 6 αιώνες 
Count 2 0 2 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 88 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 
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Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών.  

 

Η0: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  

Η1: Οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και της 

μεταβλητής Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 

10.862, df = 6, p = .093 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,862
a
 6 ,093 

Likelihood Ratio 13,521 6 ,035 

Linear-by-Linear Association 1,123 1 ,289 

N of Valid Cases 67   

a. 12 cells (85,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 

 

Στους πίνακες 89, 91 και 93, καθώς επίσης και στα γραφήματά του καθενός εξ 

αυτών, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών περιεκτικά.  

Πιο συγκεκριμένα, η πλειονότητα του δείγματος, που αντιστοιχεί σε 54 μαθητές, 

απάντησε πως το χρονικό διάστημα του προβλήματος είναι 449 χρόνια, που 

αντιστοιχεί στο 82,1% του συνόλου του δείγματος. Από την άλλη, 12 μαθητές 

απάντησαν πως το χρονικό διάστημα του προβλήματος είναι 503 χρόνια και 

αντιστοιχεί στο 17,9% του συνόλου του δείγματος. 

 

Πίνακας 89 Οι απαντήσεις των μαθητών για την μεταβλητή 

Περιεκτικές απαντήσεις μαθητών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

449 χρόνια 54 80,6 80,6 80,6 

503 χρόνια 13 19,4 19,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 90 Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων 

 
 

Επίσης έγινε ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών ανάλογα με το φύλο. Από το 

σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα του προβλήματος 

είναι 449 χρόνια, το ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 

59,3% (32 μαθητές) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών είναι στατιστικά 

μικρότερο και ανέρχεται σε 40,7% (22 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που 

απάντησαν ότι το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια, το 61,5% είναι αγόρια (7 

μαθητές) και το 38,5% κορίτσια (5 μαθήτριες). 

 

Πίνακας 91 Πίνακας συχνοτήτων των περιεκτικών απαντήσεων των μαθητών σε σχέση με το φύλο 

Περιεκτικές απαντήσεις μαθητών * Φύλο Crosstabulation 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Περιεκτικές απαντήσεις 

μαθητών 

449 χρόνια 

Count 32 22 54 

% within Περιεκτικές 

απαντήσεις μαθητών 

59,3% 40,7% 100,0% 

503 χρόνια 

Count 8 5 13 

% within Περιεκτικές 

απαντήσεις μαθητών 

61,5% 38,5% 100,0% 

Total 

Count 40 27 67 

% within Περιεκτικές 

απαντήσεις μαθητών 

59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 92 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 
 

Στην ανάλυση που έγινε ανάλογα με τον τόπο φοίτησης του δείγματος (πίνακας 

47), από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 449 

χρόνια, το ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των μαθητών που φοιτούν στην πόλη και 

αντιστοιχεί στο 61,1% του δείγματος (33 μαθητές) ενώ το ποσοστό των μαθητών που 

φοιτούν σε αγροτικές περιοχές είναι μικρότερο και αντιστοιχεί στο 38,9% του 

δείγματος. Από την άλλη, από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το 

χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια, το ποσοστό είναι υπέρ των μαθητών που φοιτούν 

σε αγροτικές περιοχές και αντιστοιχεί στο 69,2% του δείγματος (9 μαθητές) ενώ το 

30,8% του δείγματος φοιτά στην πόλη (4 μαθητές).  

 

Πίνακας 93 Πίνακας συχνοτήτων των περιεκτικών απαντήσεων  των μαθητών σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Περιεκτικές απαντήσεις μαθητών * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Περιεκτικές απαντήσεις 

μαθητών 

449 χρόνια 

Count 33 21 54 

% within Περιεκτικές 

απαντήσεις μαθητών 

61,1% 38,9% 100,0% 

503 χρόνια 

Count 4 9 13 

% within Περιεκτικές 

απαντήσεις μαθητών 

30,8% 69,2% 100,0% 

Total 

Count 37 30 67 

% within Περιεκτικές 

απαντήσεις μαθητών 

55,2% 44,8% 100,0% 
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Πίνακας 94 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 
Από τα αποτελέσματα του pre test προέκυψε πως, οι μαθητές κατά βάση 

γνωρίζουν το λεξιλόγιο μέτρησης του ιστορικού χρόνου. Στην πλειονότητά τους, 

γνώριζαν το χρονικό διάστημα το οποίο καλύπτουν ο αιώνας, η δεκαετία και η 

χιλιετία. Ωστόσο, μερικοί από αυτούς δεν έδωσαν απάντηση στις έννοιες, καθώς δεν 

γνώριζαν τι σημαίνουν, με τη μεγαλύτερη τιμή να εντοπίζεται στην έννοια του 

χρόνου. Πολλοί ήταν εκείνοι που απλώς περιέγραψαν τις έννοιες, καθώς δεν 

μπορούσαν να προσδιορίσουν το διάστημα που τις καλύπτει. Η μεγαλύτερη τιμή 

περιγραφής να εντοπίζεται και πάλι στην έννοια του χρόνου. 

Αυτό που γίνεται σαφές από τις απαντήσεις των μαθητών, στην ερώτηση 2, είναι η 

δυσκολία τους να τοποθετήσουν τα γεγονότα στον κατάλληλο αιώνα. Στην 

πλειονότητά τους, τοποθέτησαν τα γεγονότα έναν αιώνα μπροστά, ενώ δεν έλειπαν 

και οι απαντήσεις όπου οι μαθητές μπέρδεψαν την προ Χριστού με την μετά Χριστόν 

εποχή και τοποθέτησαν στη χρονογραμμή τα γεγονότα ανάποδα. Αρκετοί ήταν, 

ωστόσο εκείνοι οι μαθητές που τοποθέτησαν τα γεγονότα σωστά πάνω στη 

χρονογραμμή, με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας να εντοπίζονται στα δύο 

γεγονότα μετά Χριστόν, το διάταγμα των Μεδιολάνων και την ανέγερση του ναού της 

Αγίας Σοφίας αντίστοιχα. 

Στην ερώτηση 3 του pre test εντοπίστηκε η ίδια δυσκολία στην τοποθέτηση των 

γεγονότων στον αντίστοιχο αιώνα. Και εδώ οι μαθητές στην πλειονότητά τους 

τοποθέτησαν τα γεγονότα έναν αιώνα μπροστά, με την μέγιστη τιμή να εντοπίζεται 

στη μάχη στις Κυνός Κεφαλές το 197 π.Χ. Κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε πως 

πολλοί από τους μαθητές του δείγματος τοποθέτησαν τα γεγονότα σε άλλους αιώνες, 

με την μέγιστη τιμή εδώ να εντοπίζεται στον Μέγα Αλέξανδρο. Σε αυτήν την 
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ερώτηση δεν λείπουν και οι απαντήσεις των μαθητών που τοποθετούν το εκάστοτε 

γεγονός ανάμεσα στους αιώνες, χωρίς να μπορούν να απαντήσουν σε ποιον αιώνα 

ανήκει ακριβώς.  

Στην ερώτηση 4 του pre test οι περισσότεροι μαθητές επίλυσαν σωστά το πρώτο 

πρόβλημα (έκαναν δηλαδή αφαίρεση) ωστόσο τοποθέτησαν τις δύο χρονολογίες έναν 

αιώνα μπροστά. Λίγοι ήταν οι μαθητές που έλυσαν σωστά το πρόβλημα και 

τοποθέτησαν τα γεγονότα στους σωστούς αιώνες. Στο δεύτερο πρόβλημα, από την 

άλλη, η πλειονότητα των μαθητών υπολόγισαν πως το διάστημα είναι 449 χρόνια 

(έκαναν δηλαδή αφαίρεση) και πως το διάστημα καλύπτει ένα διάστημα 4 αιώνων. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις, καμία μεταβλητή δεν εξαρτάται από το φύλο των μαθητών 

ωστόσο, παρατηρείται πως 6 από αυτές εξαρτώνται από τον τόπο φοίτησης: ο αιώνας, 

το Διάταγμα των Μεδιολάνων, η μάχη της Πύδνας, η Αγία Σοφία, η μάχη στις Κυνός 

Κεφαλές και ο Καρακάλλας. Σε αυτές τις μεταβλητές παρατηρήθηκε πως οι 

απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση και οι μέγιστες τιμές τους 

εντοπίζονται είτε στους μαθητές που φοιτούν στην πόλη είτε σε αυτούς που φοιτούν 

σε αγροτικές περιοχές. Για παράδειγμα, από τους 50 μαθητές που τοποθέτησαν τη 

μάχη στις Κυνός Κεφαλές στον 1
ο
 αιώνα π.Χ., οι 32 φοιτούν στην πόλη ενώ, όλοι οι 

μαθητές – 10 στον αριθμό – που τοποθέτησαν το γεγονός σε άλλους αιώνες, όπως ο 

6
ος

, φοιτούν σε αγροτικές περιοχές.  

 

4.2.2. Αποτελέσματα Post Test 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του post test, τα οποία προέκυψαν 

από τις απαντήσεις των μαθητών: 

1
η
 ερώτηση: Στην πρώτη ερώτηση, όπως προκύπτει και από τον πίνακα 95, 

εξετάστηκε η οριοθέτηση της έννοιας «Χρόνος». Η πλειονότητα των μαθητών 

οριοθέτησε την έννοια του χρόνου δίνοντας απαντήσεις σχετικές με τον χρόνο, όπως 

π.χ. οι συμπληρωμένες μέρες του έτους, η γέννηση του Χριστού, οι τέσσερις εποχές 

του έτους, οι δώδεκα μήνες του χρόνου, ο προηγούμενος χρόνος, κ.ά. Το ποσοστό 

σημείωσε στο post test αυξητική τάση, η οποία ανέρχεται σε 53,7% του συνόλου του 

δείγματος ή σε 36 μαθητές. Από την άλλη, και πάλι 28 μαθητές ή το 41,8% του 

δείγματος οριοθέτησαν την έννοια του χρόνου περιγράφοντάς τον με προτάσεις, όπως 

π.χ. το παρόν το παρελθόν και το μέλλον, ο χρόνος μέσα στον οποίο γινόμαστε 

μεγαλύτεροι κ.τ.λ. Τέλος, 3 μαθητές δεν ήταν σε θέση να οριοθετήσουν την έννοια 
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του χρόνου έναντι 6 που δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν στο pre test, ποσοστό 

στατιστικά μειωμένο κατά το ήμισυ του συνόλου των μαθητών το οποίο αντιστοιχεί 

στο 4,5% του δείγματος. 

 

Πίνακας 95 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής χρόνος στο Post test 

Χρόνος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δεν απάντησε 3 4,5 4,5 4,5 

Χρόνος 36 53,7 53,7 58,2 

Περιγραφή του Χρόνου 28 41,8 41,8 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Πίνακας 96 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Παρακάτω (πίνακας 97), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε σχέση με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που οριοθέτησαν τον χρόνο δίνοντας απαντήσεις 

σχετικές με τον χρόνο, το 58,3% του δείγματος είναι αγόρια (21 μαθητές) ενώ το 

41,7% είναι κορίτσια (15 μαθήτριες). Από την άλλη, από το σύνολο των μαθητών που 

οριοθέτησαν την έννοια του χρόνου περιγράφοντάς τον, το 60,7% είναι αγόρια, 

ποσοστό που αντιστοιχεί σε 17 μαθητές, ενώ το 39,3% είναι κορίτσια, ποσοστό που 

αντιστοιχεί σε 11 μαθήτριες. Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που δεν ήταν σε 

θέση να οριοθετήσουν την έννοια του χρόνου και δεν απάντησαν, το 66,7% είναι 
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αγόρια, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 2 μαθητές και το 33,3% είναι κορίτσια, ποσοστό 

που αντιστοιχεί σε 1 μαθήτρια. 

 

Πίνακας 97 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρόνος σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Χρόνος 

Δεν απάντησε 
Count 2 1 3 

% within Χρόνος 66,7% 33,3% 100,0% 

Χρόνος 
Count 21 15 36 

% within Χρόνος 58,3% 41,7% 100,0% 

Περιγραφή του Χρόνου 
Count 17 11 28 

% within Χρόνος 60,7% 39,3% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Χρόνος 59,7% 40,3% 100,0% 

 

Πίνακας 98 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής του χρόνου 

σε σχέση με το φύλο των μαθητών.  

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και μεταβλητής 

του χρόνου, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = .100, df = 2, p = .951 > .01). 

Άρα, οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,100
a
 2 ,951 

Likelihood Ratio ,102 2 ,950 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,974 

N of Valid Cases 67   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,21. 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τον τόπο φοίτησης, προκύπτει 

πως, από το σύνολο των μαθητών που οριοθέτησαν την έννοια του Χρόνου δίνοντας 

απαντήσεις σχετικές με αυτόν, το ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των μαθητών που 

φοιτούν στην πόλη και ανέρχεται στο 52,8% του δείγματος (19 μαθητές) ενώ 

χαμηλότερο είναι το ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στην πόλη και ανέρχεται στο 

47,2% του δείγματος (17 μαθητές). Από την άλλη, από το σύνολο των μαθητών που 

οριοθέτησαν την έννοια του Χρόνου περιγράφοντας τον, το ποσοστό είναι υπέρ των 

μαθητών που φοιτούν στην πόλη και ανέρχεται στο 60,7% του δείγματος (17 

μαθητές), ενώ το ποσοστό είναι στατιστικά μικρότερο για τους μαθητές που φοιτούν 

σε αγροτικές περιοχές και ανέρχεται στο 39,3% του δείγματος (11 μαθητές). Τέλος, 

από το σύνολο των μαθητών που δεν έδωσαν κάποιον ορισμό για τον χρόνο, το 

ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των μαθητών που φοιτούν σε αγροτικές περιοχές και 

ανέρχεται στο 66,7% του δείγματος (2 μαθητές) ενώ το ποσοστό των μαθητών που 

φοιτούν στην πόλη είναι στατιστικά μικρότερο και αντιστοιχεί στο 33,3% του 

δείγματος (1 μαθητής). 
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Πίνακας 99 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χρόνος σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Χρόνος 

Δεν απάντησε 
Count 1 2 3 

% within Χρόνος 33,3% 66,7% 100,0% 

Χρόνος 
Count 19 17 36 

% within Χρόνος 52,8% 47,2% 100,0% 

Περιγραφή του Χρόνου 
Count 17 11 28 

% within Χρόνος 60,7% 39,3% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Χρόνος 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 100 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής του χρόνου 

σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και 

μεταβλητής του χρόνου, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 1.010, df = 2, p = 

.604 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,010
a
 2 ,604 

Likelihood Ratio 1,014 2 ,602 

Linear-by-Linear Association ,885 1 ,347 

N of Valid Cases 67   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,34. 

 

Όσον αφορά την έννοια του αιώνα, η πλειονότητα των μαθητών απάντησε πως 

ένας αιώνας αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 100 χρόνων, και σε ποσοστό 

αντιστοιχεί στο 89,6% του δείγματος ή αλλιώς σε 60 μαθητές. Από την άλλη, το 

ποσοστό των μαθητών που περιέγραψαν διαφορετικά την έννοια του αιώνα είναι 

στατιστικά πολύ μικρότερο – το μισό - σε σχέση με το pre test και αντιστοιχεί στο 

10,4% του δείγματος ή σε 7 μαθητές. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι  

μαθητές οριοθέτησαν την έννοια, μηδενίζοντας έτσι το ποσοστό της μεταβλητής «Δεν 

απάντησε».  

 

Πίνακας 101 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αιώνας 

Αιώνας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

100 Χρόνια 60 89,6 89,6 89,6 

Περιγραφή του διαστήματος 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 102 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Παρακάτω, (πίνακας 103), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

μαθητών ανάλογα με το φύλο. Από το σύνολο των μαθητών που οριοθέτησαν την 

έννοια του αιώνα απαντώντας πως αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 100 χρόνων, το 

ποσοστό είναι στατιστικά μεγαλύτερο για τα αγόρια και ανέρχεται σε 61,7% του 

συνολικού δείγματος (37 αγόρια) ενώ το ποσοστό υπέρ των κοριτσιών είναι 

στατιστικά μικρότερο και ανέρχεται σε 38,3% του συνολικού δείγματος (23 

μαθήτριες). Από την άλλη, από το σύνολο των μαθητών  που οριοθέτησαν την έννοια 

του περιγράφοντάς τον, το ποσοστό είναι και πάλι στατιστικά υπέρ των κοριτσιών και 

ανέρχεται στο 57,1% του συνολικού δείγματος (4 μαθήτριες) ενώ το ποσοστό υπέρ 

των αγοριών είναι στατιστικά μικρότερο και ανέρχεται στο 42,9% του συνολικού 

δείγματος (3 μαθητές). 

 

Πίνακας 103 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αιώνας σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Αιώνας 

100 Χρόνια 
Count 37 23 60 

% within Αιώνας 61,7% 38,3% 100,0% 

Περιγραφή του διαστήματος 
Count 3 4 7 

% within Αιώνας 42,9% 57,1% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Αιώνας 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 104 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής του αιώνα 

σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και μεταβλητής 

του αιώνα, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 =.922, df = 1, p = .427 > .01). 

Άρα, οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,922
a
 1 ,337   

Continuity Correction
b
 ,306 1 ,580   

Likelihood Ratio ,902 1 ,342   

Fisher's Exact Test    ,427 ,286 

Linear-by-Linear Association ,908 1 ,341   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,82. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών ανάλογα με τον τόπο 

φοίτησης. Από το σύνολο των μαθητών που οριοθέτησαν τον αιώνα ως ένα χρονικό 
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διάστημα 100 ετών, το ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των μαθητών που φοιτούν 

στην πόλη και ανέρχεται σε 60% του συνολικού δείγματος (36 μαθητές) ενώ το 

ποσοστό των μαθητών που φοιτούν σε αγροτικές περιοχές είναι στατιστικά μικρότερο 

και ανέρχεται στο 40% του συνολικού δείγματος. Από την άλλη, από το σύνολο των 

μαθητών που οριοθέτησαν τον χρόνο περιγράφοντάς τον, το ποσοστό είναι 

συντριπτικά υπέρ των μαθητών που φοιτούν σε αγροτικές περιοχές και ανέρχεται στο 

85,7% του συνολικού δείγματος (6 μαθητές), ενώ το ποσοστό των μαθητών που 

φοιτούν στην πόλη είναι στατιστικά πολύ μικρότερο και ανέρχεται στο 14,3% του 

συνολικού δείγματος. 

 

Πίνακας 105 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αιώνας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Αιώνας 

100 Χρόνια 
Count 36 24 60 

% within Αιώνας 60,0% 40,0% 100,0% 

Περιγραφή του διαστήματος 
Count 1 6 7 

% within Αιώνας 14,3% 85,7% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Αιώνας 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 106 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 
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Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής του αιώνα 

σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και 

μεταβλητής του αιώνα, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 5.298, df = 1, p = 

.039 < .05). Άρα οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,298
a
 1 ,021   

Continuity Correction
b
 3,610 1 ,057   

Likelihood Ratio 5,646 1 ,017   

Fisher's Exact Test    ,039 ,028 

Linear-by-Linear Association 5,219 1 ,022   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,13. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 107, για τη μεταβλητή «Δεκαετία», όλοι οι 

μαθητές οριοθέτησαν τον όρο ως ένα χρονικό διάστημα 10 ετών. Το ποσοστό 

αντιστοιχεί στο 100% των μαθητών.  

 

Πίνακας 107 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Δεκαετία 

Δεκαετία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 10 Χρόνια 67 100,0 100,0 100,0 
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Πίνακας 108 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Ακόμη έγινε ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών ανάλογα με το φύλο. Από το 

σύνολο των μαθητών που οριοθέτησαν τη δεκαετία ως ένα χρονικό διάστημα 10 

ετών, το 59,7% είναι αγόρια (40 μαθητές) και το  40,3% κορίτσια (27 μαθήτριες). 

 

Πίνακας 109 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Δεκαετία σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Δεκαετία 10 Χρόνια 
Count 40 27 67 

% within Δεκαετία 59,7% 40,3% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Δεκαετία 59,7% 40,3% 100,0% 

 



218 
 

Πίνακας 110 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Η μεταβλητή της δεκαετίας δεν έχει δείκτες εξάρτησης σε σχέση με το φύλο, διότι 

οι τιμές είναι συνεχείς και το ποσοστό επιτυχίας είναι 100%. 

 

Επίσης, έγινε ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών ανάλογα με τον τόπο 

φοίτησης. Από το σύνολο των μαθητών που οριοθέτησαν τη δεκαετία ως ένα χρονικό 

διάστημα 10 ετών, το 55,2% φοιτούν στην πόλη (37 μαθητές) και το 44,8% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (30 μαθητές).  

 

Πίνακας 111 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Δεκαετία σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Δεκαετία 10 Χρόνια 
Count 37 30 67 

% within Δεκαετία 55,2% 44,8% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Δεκαετία 55,2% 44,8% 100,0% 
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Πίνακας 112 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Η μεταβλητή της δεκαετίας δεν έχει δείκτες εξάρτησης σε σχέση με τον τόπο 

φοίτησης, διότι οι τιμές είναι συνεχείς και το ποσοστό επιτυχίας στο post test είναι 

100%. 

 

Τέλος, εξετάστηκαν οι απαντήσεις των μαθητών για την μεταβλητή «Χιλιετία». 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 113, όλοι οι μαθητές του δείγματος (100%) 

οριοθέτησαν την χιλιετία ως ένα χρονικό διάστημα 1000 ετών. 

 

Πίνακας 113 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χιλιετία 

Χιλιετία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1000 Χρόνια 67 100,0 100,0 100,0 
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Πίνακας 114 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Ακόμη έγινε ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών ανάλογα με το φύλο. Από το 

σύνολο των μαθητών που οριοθέτησαν τη χιλιετία ως ένα χρονικό διάστημα 1000 

ετών, το 59,7% είναι αγόρια (40 αγόρια), και το 40,3% είναι κορίτσια (27 μαθήτριες).  

 

Πίνακας 115 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χιλιετία σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Χιλιετία 1000 Χρόνια 
Count 40 27 67 

% within Χιλιετία 59,7% 40,3% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Χιλιετία 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 116 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Η μεταβλητή της χιλιετίας, δεν έχει δείκτες εξάρτησης σε σχέση με το φύλο, διότι 

οι τιμές είναι συνεχείς και το ποσοστό επιτυχίας είναι 100%. 

 

Επίσης, έγινε ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών ανάλογα με τον τόπο 

φοίτησης. Από το σύνολο των μαθητών που οριοθέτησαν τη χιλιετία ως ένα χρονικό 

διάστημα 1000 ετών, το 55,2% φοιτά στην πόλη (37 μαθητές) και το 44,8% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (30 μαθητές). 

 

Πίνακας 117 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Χιλιετία σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Χιλιετία 1000 Χρόνια 
Count 37 30 67 

% within Χιλιετία 55,2% 44,8% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Χιλιετία 55,2% 44,8% 100,0% 

 



222 
 

Πίνακας 118 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Η μεταβλητή της χιλιετίας δεν έχει δείκτες εξάρτησης σε σχέση με τον τόπο 

φοίτησης, διότι οι τιμές είναι συνεχείς και το ποσοστό επιτυχίας στο post test είναι 

100%. 

 

2
η
 ερώτηση: Στην δεύτερη ερώτηση, οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετήσουν 

τέσσερα γεγονότα πάνω στη χρονογραμμή. Δύο γεγονότα ανήκαν στην προ Χριστού 

εποχή και δύο στην μετά Χριστόν εποχή.  

Το πρώτο γεγονός ήταν η Ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.). Όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα 119, η πλειονότητα των μαθητών δηλαδή 65, τοποθέτησαν το γεγονός 

στο διάστημα ανάμεσα στον 4
ο
 και τον 5

ο
 αιώνα π.Χ., που ήταν και η σωστή 

απάντηση. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 97% επί του συνόλου. Από την άλλη, 2 

μαθητές τοποθέτησαν το 480 π.Χ. έναν αιώνα μπροστά, ανάμεσα στον 3
ο
 και 4

ο
 

αιώνα π.Χ. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 3%.  

 

Πίνακας 119 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ναυμαχία της Σαλαμίνας 

Ναυμαχία Σαλαμίνας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

480 π.Χ. 65 97,0 97,0 97,0 

Ένας αιώνας μπροστά 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 120 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 

μαθητών ανάλογα με το φύλο. Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 480 

π.Χ. στο διάστημα ανάμεσα στον 4
ο
 και τον 5

ο
 αιώνα, το 61,5% είναι αγόρια (40 

μαθητές) και το 38,5% είναι κορίτσια (25 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών 

που τοποθέτησαν το γεγονός έναν αιώνα μπροστά – στο διάστημα ανάμεσα από τον 

3
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα π.Χ. -, το συντριπτικό ποσοστό είναι υπέρ των κοριτσιών και 

αντιστοιχεί στο 100% (2 μαθήτριες). 

 

Πίνακας 121 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ναυμαχία της Σαλαμίνας σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Ναυμαχία Σαλαμίνας 

480 π.Χ. 
Count 40 25 65 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 61,5% 38,5% 100,0% 

Ένας αιώνας μπροστά 
Count 0 2 2 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 122 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής του αιώνα 

σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και μεταβλητής 

της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 3.054, df = 

1, p = .159 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,054
a
 1 ,081   

Continuity Correction
b
 1,032 1 ,310   

Likelihood Ratio 3,727 1 ,054   

Fisher's Exact Test    ,159 ,159 

Linear-by-Linear Association 3,009 1 ,083   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,81. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο που φοιτούσαν (πίνακας 123). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 
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γεγονός ανάμεσα στον 4
ο
 και τον 5

ο
 αιώνα, το 55,4% φοιτά στην πόλη (36 μαθητές) 

και το 44,6% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (29 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών 

που τοποθέτησαν το γεγονός έναν αιώνα μπροστά – στο διάστημα ανάμεσα στον 3
ο
 

και τον 4
ο
 αιώνα π.Χ -, το ποσοστό είναι μοιρασμένο, με το 50% να φοιτά στην πόλη 

(1 μαθητής) και το 50% να φοιτά σε αγροτικές περιοχές (1 μαθητής). 

 

Πίνακας 123 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ναυμαχία της Σαλαμίνας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Ναυμαχία Σαλαμίνας 

480 π.Χ. 
Count 36 29 65 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 55,4% 44,6% 100,0% 

Ένας αιώνας μπροστά 
Count 1 1 2 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Ναυμαχία Σαλαμίνας 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 124 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ναυμαχία 

της Σαλαμίνας σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και 

μεταβλητής Ναυμαχία της Σαλαμίνας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 

.023, df = 1, p = 1.000 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,023
a
 1 ,880   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,023 1 ,880   

Fisher's Exact Test    1,000 ,699 

Linear-by-Linear Association ,022 1 ,881   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Το δεύτερο γεγονός ήταν το διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.). Και οι 67 

μαθητές τοποθέτησαν το γεγονός σωστά στο διάστημα ανάμεσα στον 3
ο
 και 4

ο
 αιώνα 

μ.Χ., (πίνακας 125). Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 100% επί του συνόλου. 

 

Πίνακας 125 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Διάταγμα των Μεδιολάνων 

Διάταγμα Μεδιολάνων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 313 μ.Χ. 67 100,0 100,0 100,0 
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Πίνακας 126 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 

μαθητών ανάλογα με το φύλο. Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 

διάταγμα των Μεδιολάνων στο διάστημα ανάμεσα από τον 3
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα μ.Χ., 

το 59,7% είναι αγόρια (40 μαθητές)  και το 40,3% κορίτσια (27 μαθήτριες).  

 

Πίνακας 127 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Διάταγμα των Μεδιολάνων σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Διάταγμα Μεδιολάνων 313 μ.Χ. 
Count 40 27 67 

% within Διάταγμα Μεδιολάνων 59,7% 40,3% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Διάταγμα Μεδιολάνων 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 128 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Η μεταβλητή Διάταγμα των Μεδιολάνων δεν έχει δείκτες εξάρτησης σε σχέση με 

το φύλο, διότι οι τιμές είναι συνεχείς και το ποσοστό επιτυχίας στο post test είναι 

100%. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο που φοιτούσαν (πίνακας 129). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 

γεγονός στο διάστημα ανάμεσα στον 3
ο
 και τον 4

ο
 αιώνα μ.Χ., το 55,2% φοιτά στην 

πόλη (37 μαθητές) και το 44,8% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (30 μαθητές).  

 

Πίνακας 129 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Διάταγμα των Μεδιολάνων σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Διάταγμα Μεδιολάνων 313 μ.Χ. 
Count 37 30 67 

% within Διάταγμα Μεδιολάνων 55,2% 44,8% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Διάταγμα Μεδιολάνων 55,2% 44,8% 100,0% 
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Πίνακας 130 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Η μεταβλητή Διάταγμα των Μεδιολάνων, δεν έχει δείκτες εξάρτησης σε σχέση με 

τον τόπο φοίτησης, διότι οι τιμές είναι συνεχείς και το ποσοστό επιτυχίας στο post 

test είναι 100%. 

 

Το τρίτο γεγονός ήταν η μάχη της Πύδνας (168 π.Χ.). Οι 65 από τους μαθητές 

τοποθέτησαν το 168 π.Χ. στο διάστημα ανάμεσα στον 1
ο
 και τον 2

ο
 αιώνα, που ήταν 

και η σωστή απάντηση. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 97% του συνόλου. Από την 

άλλη, 2 μαθητές τοποθέτησαν το γεγονός έναν αιώνα μπροστά, δηλαδή στο διάστημα 

ανάμεσα στη γέννηση του Χριστού και τον 1
ο
 αιώνα π.Χ. (πίνακας 131). Το ποσοστό 

αντιστοιχεί σε 3% του συνόλου.  

 

Πίνακας 131 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής μάχη της Πύδνας 

Μάχη Πύδνας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

168 π.Χ. 65 97,0 97,0 97,0 

Ένας αιώνας μπροστά 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 132 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον πίνακα 133 και το γράφημα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών 

ανάλογα με το φύλο. Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 168 π.Χ. στο 

διάστημα ανάμεσα στον 1
ο
 και τον 2

ο
 αιώνα, το ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των 

αγοριών και αντιστοιχεί σε 61,5% (40 μαθητές) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

κοριτσιών είναι στατιστικά μικρότερο και ανέρχεται σε 38,5% (25 μαθήτριες). Από 

την άλλη, από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τη μάχη της Πύδνας έναν 

αιώνα μπροστά – στο διάστημα δηλαδή ανάμεσα από τη γέννηση του Χριστού και 

τον 1
ο
 αιώνα π.Χ.-, το συντριπτικό ποσοστό είναι υπέρ των κοριτσιών και αντιστοιχεί 

στο 100% είναι (2 μαθήτριες). 

 

Πίνακας 133 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής μάχη της Πύδνας σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Μάχη Πύδνας 

168 π.Χ. 
Count 40 25 65 

% within Μάχη Πύδνας 61,5% 38,5% 100,0% 

Ένας αιώνας μπροστά 
Count 0 2 2 

% within Μάχη Πύδνας 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Μάχη Πύδνας 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 134 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Μάχη της 

Πύδνας σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και μεταβλητής 

της Μάχης της Πύδνας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 3.054, df = 1, p = 

.159 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,054
a
 1 ,081   

Continuity Correction
b
 1,032 1 ,310   

Likelihood Ratio 3,727 1 ,054   

Fisher's Exact Test    ,159 ,159 

Linear-by-Linear Association 3,009 1 ,083   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,81. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο που φοιτούσαν (πίνακας 135). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 
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γεγονός στο διάστημα ανάμεσα στον 1
ο
 και τον 2

ο
 αιώνα, το 55,4% φοιτά στην πόλη 

(36 μαθητές) και 44,6% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (29 μαθητές). Από το σύνολο 

των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός έναν αιώνα μπροστά – στο διάστημα 

ανάμεσα από τη γέννηση του Χριστού και τον 1
ο
 αιώνα π.Χ -, το ποσοστό είναι 

μοιρασμένο, με το 50% να φοιτά στην πόλη (1 μαθητής) και το 50% να φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (1 μαθητής). 

 

Πίνακας 135 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής μάχη της Πύδνας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Μάχη Πύδνας 

168 π.Χ. 
Count 36 29 65 

% within Μάχη Πύδνας 55,4% 44,6% 100,0% 

Ένας αιώνας μπροστά 
Count 1 1 2 

% within Μάχη Πύδνας 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Μάχη Πύδνας 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 136 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Μάχη της 

Πύδνας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 



233 
 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και 

μεταβλητής μάχη της Πύδνας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = .023, df = 

1, p = 1.000 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,023
a
 1 ,880   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,023 1 ,880   

Fisher's Exact Test    1,000 ,699 

Linear-by-Linear Association ,022 1 ,881   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Το τέταρτο γεγονός ήταν η ανέγερση του ναού της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη (537 μ.Χ.). Και οι 67 μαθητές τοποθέτησαν το γεγονός στο 

διάστημα ανάμεσα στον 5
ο
 και 6

ο
 αιώνα μ.Χ. (πίνακας 137). Το ποσοστό αντιστοιχεί 

σε 100% του συνολικού δείγματος. 

 

Πίνακας 137 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αγία Σοφία 

Αγία Σοφία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 537 μ.Χ. 67 100,0 100,0 100,0 
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Πίνακας 138 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον πίνακα 139, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το 

φύλο. Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στο διάστημα 

ανάμεσα από τον 5
ο
 και τον 6

ο
 αιώνα μ.Χ, το 59,7% είναι αγόρια (40 μαθητές)  και το 

40,3% κορίτσια (27 μαθήτριες). 

 

Πίνακας 139 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αγία Σοφία σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Αγία Σοφία 537 μ.Χ. 
Count 40 27 67 

% within Αγία Σοφία 59,7% 40,3% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Αγία Σοφία 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 140 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Η μεταβλητή Αγία Σοφία, δεν έχει δείκτες εξάρτησης σε σχέση με το φύλο, διότι 

οι τιμές είναι συνεχείς και το ποσοστό επιτυχίας στο post test είναι 100%. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης (πίνακας 141). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 

γεγονός στο διάστημα ανάμεσα στον 5
ο
 και τον 6

ο
 αιώνα μ.Χ , το 55,2% φοιτά στην 

πόλη (37 μαθητές) και το 44,8% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (30 μαθητές). 

 

Πίνακας 141 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αγία Σοφία σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Αγία Σοφία 537 μ.Χ. 
Count 37 30 67 

% within Αγία Σοφία 55,2% 44,8% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Αγία Σοφία 55,2% 44,8% 100,0% 
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Πίνακας 142 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Η μεταβλητή Αγία Σοφία, δεν έχει δείκτες εξάρτησης σε σχέση με τον τόπο 

φοίτησης, διότι οι τιμές είναι συνεχείς και το ποσοστό επιτυχίας στο post test είναι 

100%. 

 

3
η
 ερώτηση: Στην τρίτη ερώτηση οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετήσουν τα 

γεγονότα στον αιώνα που πίστευαν ότι ανήκουν. Το πρώτο γεγονός αναφερόταν στον 

μέγα Αλέξανδρο. Η πλειονότητα των μαθητών, και πιο συγκεκριμένα 66 από αυτούς, 

τοποθέτησαν σωστά τα γεγονότα στον 4
ο
 αιώνα π.Χ. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 

98,5% του δείγματος. Από την άλλη, 1 μαθητής τοποθέτησε τα γεγονότα στον 3
ο
 

αιώνα π.Χ.,. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος.  

 

Πίνακας 143 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Μέγας Αλέξανδρος 

Μέγας Αλέξανδρος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

4ος αιώνας π.Χ. 66 98,5 98,5 98,5 

3ος αιώνας π.Χ. 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 144 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον πίνακα 145 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα στον 4
ο
 αιώνα π.Χ., το 

ποσοστό είναι σημαντικά υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 60,6% (40 μαθητές) 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών είναι στατιστικά μικρότερο και αντιστοιχεί 

στο 39,4% (26 μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τα 

γεγονότα στον 3
ο
 αιώνα π.Χ., το 100% είναι κορίτσια (1 μαθήτρια). 

 

Πίνακας 145 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Μέγας Αλέξανδρος σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Μέγας Αλέξανδρος 

4ος αιώνας π.Χ. 
Count 40 26 66 

% within Μέγας Αλέξανδρος 60,6% 39,4% 100,0% 

3ος αιώνας π.Χ. 
Count 0 1 1 

% within Μέγας Αλέξανδρος 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Μέγας Αλέξανδρος 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 146 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Μέγας 

Αλέξανδρος σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και μεταβλητής 

Μέγας Αλέξανδρος, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 1.504, df = 1, p =.403 

> .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,504
a
 1 ,220   

Continuity Correction
b
 ,040 1 ,842   

Likelihood Ratio 1,840 1 ,175   

Fisher's Exact Test    ,403 ,403 

Linear-by-Linear Association 1,481 1 ,224   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον πίνακα 147, από το σύνολο των 
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μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα στον 4
ο
 αιώνα π.Χ., το 55,4% φοιτά στην 

πόλη (36 μαθητές) και το 45,5% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (30 μαθητές). Από το 

σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν τα γεγονότα στον 3
ο
 αιώνα π.Χ., το 100% 

φοιτά στην πόλη (1 μαθητής).  

 

Πίνακας 147 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Μέγας Αλέξανδρος σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Μέγας Αλέξανδρος 

4ος αιώνας π.Χ. 
Count 36 30 66 

% within Μέγας Αλέξανδρος 54,5% 45,5% 100,0% 

3ος αιώνας π.Χ. 
Count 1 0 1 

% within Μέγας Αλέξανδρος 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Μέγας Αλέξανδρος 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 148 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Μέγας 

Αλέξανδρος σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και 

μεταβλητής Μέγας Αλέξανδρος, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = .823, df = 

1, p = 1.000 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,823
a
 1 ,364   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio 1,200 1 ,273   

Fisher's Exact Test    1,000 ,552 

Linear-by-Linear Association ,811 1 ,368   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Το δεύτερο γεγονός αναφερόταν στον Αττίλα. Η πλειονότητα των μαθητών του 

δείγματος, δηλαδή 65 μαθητές, τοποθέτησαν το γεγονός στον 5
ο
 αιώνα μ.Χ, που είναι 

και η σωστή απάντηση. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 97% του δείγματος. Από την 

άλλη, μόλις ένας (1) μαθητής τοποθέτησε το γεγονός σε άλλους αιώνες, που 

αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος. Τέλος, 1 μαθητής τοποθέτησε το γεγονός στον 

4
ο
 αιώνα μ.Χ., ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1,5% του δείγματος (πίνακας 149). 

 

Πίνακας 149 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αττίλας 

Αττίλας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

5ος αιώνας 65 97,0 97,0 97,0 

4ος αιώνας 1 1,5 1,5 98,5 

Άλλοι αιώνες 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 150 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον πίνακα 151 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 5
ο
 αιώνα μ.Χ., 

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των αγοριών και ανέρχεται σε 61,5% (40 μαθητές) ενώ 

μικρότερο είναι το ποσοστό των κοριτσιών και ανέρχεται σε 38,5% (25 μαθήτριες). 

Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός σε άλλο αιώνα, το 

ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ των κοριτσιών και αντιστοιχεί στο 100% (1 

μαθήτρια). Τέλος, από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 4
ο
 

αιώνα μ.Χ., το ποσοστό και πάλι είναι συντριπτικά υπέρ των κοριτσιών και 

αντιστοιχεί στο 100% (1 μαθήτρια). 

 

Πίνακας 151 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αττίλας σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Αττίλας 

5ος αιώνας 
Count 40 25 65 

% within Αττίλας 61,5% 38,5% 100,0% 

4ος αιώνας 
Count 0 1 1 

% within Αττίλας 0,0% 100,0% 100,0% 

Άλλοι αιώνες 
Count 0 1 1 

% within Αττίλας 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Αττίλας 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 152 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Αττίλας σε 

σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και μεταβλητής 

Αττίλας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 3.054, df = 2, p = .217 > .01). Άρα 

οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,054
a
 2 ,217 

Likelihood Ratio 3,727 2 ,155 

Linear-by-Linear Association 2,699 1 ,100 

N of Valid Cases 67   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης. Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 5
ο
 

αιώνα μ.Χ., το 55,4% φοιτά στην πόλη (36 μαθητές) ενώ το 44,6% φοιτά σε 

αγροτικές περιοχές (29 μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 
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γεγονός σε άλλους αιώνες, το ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ των μαθητών που 

φοιτούν στην πόλη και ανέρχεται σε 100% (1 μαθητής). Τέλος, από το σύνολο των 

μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 4
ο
 αιώνα μ.Χ., το ποσοστό είναι 

συντριπτικά υπέρ των μαθητών που φοιτούν σε αγροτικές περιοχές και ανέρχεται σε 

100% (1 μαθητής). 

 

Πίνακας 153 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Αττίλας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Αττίλας 

5ος αιώνας 
Count 36 29 65 

% within Αττίλας 55,4% 44,6% 100,0% 

4ος αιώνας 
Count 1 0 1 

% within Αττίλας 100,0% 0,0% 100,0% 

Άλλοι αιώνες 
Count 0 1 1 

% within Αττίλας 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Αττίλας 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 154 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Αττίλας σε 

σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 
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Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και 

μεταβλητής Αττίλας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 2.045, df = 2, p = 

.360 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,045
a
 2 ,360 

Likelihood Ratio 2,795 2 ,247 

Linear-by-Linear Association ,353 1 ,552 

N of Valid Cases 67   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 

 

Το τρίτο γεγονός αναφερόταν στη μάχη στις Κυνός Κεφαλές. Όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα, η πλειονότητα του δείγματος, δηλαδή 65 μαθητές, τοποθέτησαν το 

γεγονός στον 2
ο
 αιώνα π.Χ. που είναι και η σωστή απάντηση. Το ποσοστό αντιστοιχεί 

στο 97% του συνόλου των μαθητών. Από την άλλη, 2 ήταν οι μαθητές που 

τοποθέτησαν το γεγονός στον 1
ο
 αιώνα π.Χ. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 3% του 

συνόλου των μαθητών.  

 

Πίνακας 155 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Κυνός Κεφαλές 

Κυνός Κεφαλές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2ος αιώνας 65 97,0 97,0 97,0 

1ος αιώνας 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 156 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον πίνακα 157 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 2
ο
 αιώνα π.Χ., το 

ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των αγοριών και αντιστοιχεί στο 61,5% του δείγματος 

(40 μαθητές) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών είναι στατιστικά μικρότερο 

και αντιστοιχεί στο 38,5% του δείγματος (25 μαθήτριες). Επίσης, από το σύνολο των 

μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 1
ο
 αιώνα π.Χ., το συντριπτικό ποσοστό 

είναι υπέρ των κοριτσιών και ανέρχεται σε 100% (2 μαθήτριες). 

 

Πίνακας 157 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Κυνός Κεφαλές σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Κυνός Κεφαλές 

2ος αιώνας 
Count 40 25 65 

% within Κυνός Κεφαλές 61,5% 38,5% 100,0% 

1ος αιώνας 
Count 0 2 2 

% within Κυνός Κεφαλές 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Κυνός Κεφαλές 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 158 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Κυνός 

Κεφαλές σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και μεταβλητής 

Κυνός Κεφαλές, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 3.054, df = 1, p = .159 > 

.01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,054
a
 1 ,081   

Continuity Correction
b
 1,032 1 ,310   

Likelihood Ratio 3,727 1 ,054   

Fisher's Exact Test    ,159 ,159 

Linear-by-Linear Association 3,009 1 ,083   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,81. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Ακόμη, έγινε ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης (πίνακας 159). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το 
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γεγονός στον 2
ο
 αιώνα π.Χ., το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών φοιτά στην πόλη 

και ανέρχεται σε 53,8% (35 μαθητές) ενώ το 46,2% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (30 

μαθητές). Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 1
ο
 αιώνα 

π.Χ., το ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ των μαθητών που φοιτούν στην πόλη και 

ανέρχεται στο 100% του δείγματος (2 μαθητές). 

 

Πίνακας 159 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Κυνός Κεφαλές σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Κυνός Κεφαλές 

2ος αιώνας 
Count 35 30 65 

% within Κυνός Κεφαλές 53,8% 46,2% 100,0% 

1ος αιώνας 
Count 2 0 2 

% within Κυνός Κεφαλές 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Κυνός Κεφαλές 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 160 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Κυνός 

Κεφαλές σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και 

μεταβλητής Κυνός Κεφαλές, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 1.672, df = 1, 

p = .498 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,672
a
 1 ,196   

Continuity Correction
b
 ,326 1 ,568   

Likelihood Ratio 2,425 1 ,119   

Fisher's Exact Test    ,498 ,301 

Linear-by-Linear Association 1,647 1 ,199   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Το τέταρτο γεγονός αναφερόταν στη μάχη στον αυτοκράτορα Καρακάλλα. Όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα 161, η πλειονότητα του δείγματος (66 μαθητές), 

τοποθέτησαν το γεγονός στον 3
ο
 αιώνα μ.Χ., που ήταν και η σωστή απάντηση. Το 

ποσοστό αντιστοιχεί στο 98,5% των μαθητών. Από την άλλη, μόλις 1 μαθητής ήταν 

τοποθέτησε το γεγονός στον 2
ο
 αιώνα μ.Χ. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 1,5%.  

 

Πίνακας 161 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Καρακάλλας 

Καρακάλλας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3ος αιώνας 66 98,5 98,5 98,5 

2ος αιώνας 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 162 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον πίνακα 163 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 3
ο
 αιώνα μ.Χ., το 

ποσοστό είναι στατιστικά υπέρ των αγοριών και ανέρχεται σε 60,6% (40 μαθητές) 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών είναι στατιστικά μικρότερο και ανέρχεται 

σε 39,4% (26 μαθήτριες). Από την άλλη, από το σύνολο των μαθητών που 

τοποθέτησαν το γεγονός στον 2
ο
 αιώνα μ.Χ., το 100% είναι κορίτσια (1 μαθήτρια). 

  

Πίνακας 163 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Καρακάλλας σε σχέση με το φύλο 

Crosstab 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Καρακάλλας 

3ος αιώνας 
Count 40 26 66 

% within Καρακάλλας 60,6% 39,4% 100,0% 

2ος αιώνας 
Count 0 1 1 

% within Καρακάλλας 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Καρακάλλας 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 164 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής 

Καρακάλλας σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και μεταβλητής 

Καρακάλλας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 1.504, df = 1, p = .403 > .01). 

Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,504
a
 1 ,220   

Continuity Correction
b
 ,040 1 ,842   

Likelihood Ratio 1,840 1 ,175   

Fisher's Exact Test    ,403 ,403 

Linear-by-Linear Association 1,481 1 ,224   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Σε ανάλυση που έγινε με βάση τον τόπο φοίτησης του δείγματος (πίνακας 165), 

από το σύνολο των μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 3
ο
 αιώνα μ.Χ., το 
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ποσοστό είναι στατιστικά των μαθητών που φοιτούν στην πόλη και ανέρχεται 54,5% 

(36 μαθητές) ενώ είναι στατιστικά μικρότερο για εκείνους τους μαθητές που φοιτούν 

σε αγροτικές περιοχές και ανέρχεται σε 45,5% (30 μαθητές). Από το σύνολο των 

μαθητών που τοποθέτησαν το γεγονός στον 2
ο
 αιώνα μ.Χ., το 100% φοιτά στην πόλη 

(1 μαθητής).  

 

Πίνακας 165 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Καρακάλλας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Crosstab 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Καρακάλλας 

3ος αιώνας 
Count 36 30 66 

% within Καρακάλλας 54,5% 45,5% 100,0% 

2ος αιώνας 
Count 1 0 1 

% within Καρακάλλας 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Καρακάλλας 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 166 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής 

Καρακάλλας σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και 

μεταβλητής Καρακάλλας, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = .823, df = 1, p = 

1.000 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,823
a
 1 ,364   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio 1,200 1 ,273   

Fisher's Exact Test    1,000 ,552 

Linear-by-Linear Association ,811 1 ,368   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 4
η
 ερώτηση: Στην ερώτηση αυτή οι μαθητές κλήθηκαν να μετρήσουν τον 

χρόνο και να κάνουν πράξεις και παράλληλα να τοποθετήσουν τις ημερομηνίες του 

προβλήματος στον αιώνα που συνέβησαν (1
ο
 πρόβλημα ) ή να μετρήσουν τον χρόνο 

και παράλληλα να βρουν πόσους αιώνες καλύπτει το διάστημα (2
ο
 πρόβλημα). Το 

πρώτο πρόβλημα αφορούσε την Ιωνική Επανάσταση. 

Η πλειονότητα των μαθητών απάντησε στο πρόβλημα πως το χρονικό διάστημα 

είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν στον 6
ο
 και 5

ο
 αιώνα π.Χ., που είναι και η 

σωστή απάντηση. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 97% του δείγματος ή σε 65 μαθητές. 

Από την άλλη, 2 μαθητές απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα 

γεγονότα συνέβησαν στον 5
ο
 και 4

ο
 αιώνα π.Χ., με το ποσοστό να αντιστοιχεί στο 3% 

του δείγματος. 

 

Πίνακας 167 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ιωνική Επανάσταση 

Ιωνική Επανάσταση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

11 χρόνια - 6ος και 5ος αιώνας π.Χ. 65 97,0 97,0 97,0 

11 χρόνια - 5ος και 4ος αιώνας π.Χ. 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 168 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Παρακάτω (πίνακας 169) παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με 

το φύλο. Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 

11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 6
ο
 και τον 5

ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό υπέρ 

των αγοριών είναι στατιστικά μεγαλύτερο και αντιστοιχεί στο 63,1% του δείγματος 

(39 μαθητές) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών 36,9% είναι κορίτσια (26 

μαθήτριες). Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα 

είναι 11 χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 5
ο
 και 4

ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό 

είναι μοιρασμένο, με το 50% να είναι αγόρια (1 μαθητής) και το 50% να είναι 

κορίτσια (1 μαθήτρια).  

 

Πίνακας 169 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ιωνική Επανάσταση σε σχέση με το φύλο 

Ιωνική Επανάσταση * Φύλο Crosstabulation 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Ιωνική Επανάσταση 

11 χρόνια - 6ος και 5ος αιώνας π.Χ. 
Count 39 26 65 

% within Ιωνική Επανάσταση 60,0% 40,0% 100,0% 

11 χρόνια - 5ος και 4ος αιώνας π.Χ. 
Count 1 1 2 

% within Ιωνική Επανάσταση 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Ιωνική Επανάσταση 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 170 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ιωνική 

Επανάσταση σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και μεταβλητής 

Ιωνική Επανάσταση, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = .081, df = 1, p = 

1.000 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,081
a
 1 ,776   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,079 1 ,778   

Fisher's Exact Test    1,000 ,647 

Linear-by-Linear Association ,079 1 ,778   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,81. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Σε ανάλυση που έγινε ανάλογα με τον τόπο φοίτησης του δείγματος (πίνακας 171), 

από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 
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χρόνια και τα γεγονότα συνέβησαν τον 6
ο
 και τον 5

ο
 αιώνα π.Χ., το 53,8% φοιτά στην 

πόλη (35 μαθητές) και το 46,2% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (30 μαθητές). Από το 

σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 11 χρόνια και τα 

γεγονότα συνέβησαν τον 5
ο
 και 4

ο
 αιώνα π.Χ., το ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ 

των μαθητών που φοιτούν στην πόλη και αντιστοιχεί σε 100% (2 μαθητές). 

 

Πίνακας 171 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ιωνική Επανάσταση σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Ιωνική Επανάσταση * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Ιωνική Επανάσταση 

11 χρόνια - 6ος και 5ος αιώνας π.Χ. 
Count 35 30 65 

% within Ιωνική Επανάσταση 53,8% 46,2% 100,0% 

11 χρόνια - 5ος και 4ος αιώνας π.Χ. 
Count 2 0 2 

% within Ιωνική Επανάσταση 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 37 30 67 

% within Ιωνική Επανάσταση 55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 172 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ιωνική 

Επανάσταση σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
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Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και 

μεταβλητής Ιωνική Επανάσταση, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 1.672, 

df = 1, p = .498 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,672
a
 1 ,196   

Continuity Correction
b
 ,326 1 ,568   

Likelihood Ratio 2,425 1 ,119   

Fisher's Exact Test    ,498 ,301 

Linear-by-Linear Association 1,647 1 ,199   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Το δεύτερο πρόβλημα αφορούσε τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Τα αποτελέσματα 

που βρήκαν οι μαθητές προέκυψαν, όταν οι μαθητές έκαναν αφαίρεση και βρήκαν 

449 χρόνια ή έκαναν πρόσθεση και βρήκαν αποτέλεσμα 503 χρόνια.  

Η πλειονότητα των μαθητών απάντησε πως το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια 

και καλύπτει 5 ή 6 αιώνες. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 97% του δείγματος ή αλλιώς 

σε 65 μαθητές. Από την άλλη, 2 μαθητές απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 

503 χρόνια και 4 αιώνες και το ποσοστό ανέρχεται σε 3% του δείγματος. 

 

Πίνακας 173 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

449 χρόνια - 4 αιώνες 2 3,0 3,0 3,0 

503 χρόνια - 5 ή 6 αιώνες 65 97,0 97,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Πίνακας 174 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής 

 

Στον πίνακα 175 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο. 

Από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 503 

χρόνια και καλύπτει 5 ή 6 αιώνες, το ποσοστό των αγοριών είναι στατιστικά 

μεγαλύτερο και ανέρχεται σε 60% (39 μαθητές) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

κοριτσιών είναι στατιστικά μικρότερο και ανέρχεται σε 40% (26 μαθήτριες). Από την 

άλλη, από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 

449 χρόνια και καλύπτει 4 αιώνες, το ποσοστό είναι μοιρασμένο, με το 50% να είναι 

αγόρια (1 μαθητής) και το 50% να είναι κορίτσια (1 μαθήτρια).  

 

Πίνακας 175 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε σχέση με το φύλο 

Ρωμαική Αυτοκρατορία * Φύλο Crosstabulation 

 Φύλο Total 

Αγόρι Κορίτσι 

Ρωμαική Αυτοκρατορία 

449 χρόνια - 4 αιώνες 
Count 1 1 2 

% within Ρωμαική Αυτοκρατορία 50,0% 50,0% 100,0% 

503 χρόνια - 5 ή 6 αιώνες 
Count 39 26 65 

% within Ρωμαική Αυτοκρατορία 60,0% 40,0% 100,0% 

Total 
Count 40 27 67 

% within Ρωμαική Αυτοκρατορία 59,7% 40,3% 100,0% 
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Πίνακας 176 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με το φύλο 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 

 

H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ φύλου και μεταβλητής 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = .081, df = 1, p = 

1.000 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,081
a
 1 ,776   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,079 1 ,778   

Fisher's Exact Test    1,000 ,647 

Linear-by-Linear Association ,079 1 ,778   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,81. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Σε ανάλυση που έγινε με βάση τον τόπο φοίτησης του δείγματος (πίνακας 177), 

από το σύνολο των μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 503 



259 
 

χρόνια και καλύπτει 5 ή 6 αιώνες, το 53,8% φοιτά στην πόλη (35 μαθητές) και το 

46,2% φοιτά σε αγροτικές περιοχές (30 μαθητές). Από την άλλη, από το σύνολο των 

μαθητών που απάντησαν πως το χρονικό διάστημα είναι 503 χρόνια και καλύπτει 5 ή 

6 αιώνες, το ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ των μαθητών που φοιτούν στην πόλη 

και ανέρχεται σε ποσοστό 100% του δείγματος (2 μαθητές).  

 

Πίνακας 177 Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία * Τόπος Φοίτησης Crosstabulation 

 Τόπος Φοίτησης Total 

Πόλη Χωριό 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

449 χρόνια - 4 αιώνες 

Count 2 0 2 

% within Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία 

100,0% 0,0% 100,0% 

503 χρόνια - 5 ή 6 αιώνες 

Count 35 30 65 

% within Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία 

53,8% 46,2% 100,0% 

Total 

Count 37 30 67 

% within Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία 

55,2% 44,8% 100,0% 

 

Πίνακας 178 Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβλητής σε σχέση με τον τόπο φοίτησης 

 

Μέσω του προγράμματος SPSS ελέγχθηκε η εξάρτηση της μεταβλητής Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. 
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H0: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Η1: Οι ποιοτικές μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ τόπου φοίτησης και 

μεταβλητής Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Χ2 = 

1.672, df = 1, p = .498 > .01). Άρα οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,672
a
 1 ,196   

Continuity Correction
b
 ,326 1 ,568   

Likelihood Ratio 2,425 1 ,119   

Fisher's Exact Test    ,498 ,301 

Linear-by-Linear Association 1,647 1 ,199   

N of Valid Cases 67     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Στο post test οι απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζουν σαφή βελτίωση. Όπως 

φαίνεται στην 1
η
 ερώτηση, οι μαθητές στο τέλος της παρέμβασης κατανοούν στο 

απόλυτο το διάστημα που καλύπτει η δεκαετία και η χιλιετία, πολλοί περισσότεροι 

αντιλαμβάνονται την έννοια του αιώνα σε σχέση με το pre test και οι μαθητές που δεν 

απάντησαν τι σημαίνει η έννοια του χρόνου μειώθηκαν στο μισό.  

Στη 2
η
 ερώτηση, οι μαθητές τοποθετούν και πάλι στο απόλυτο τις έννοιες του 

διατάγματος των Μεδιολάνων και της Αγίας Σοφίας στον σωστό αιώνα ενώ τα άλλα 

δύο γεγονότα, της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και της μάχης της Πύδνας, 

τοποθετήθηκαν στο σωστά στη χρονογραμμή σχεδόν από όλους τους μαθητές.  

Στην 3
η
 ερώτηση, όλοι σχεδόν οι μαθητές τοποθέτησαν τα γεγονότα στον σωστό 

αιώνα. Τέλος, στην τέταρτη ερώτηση, η πλειονότητα των μαθητών έκανε σωστά τις 

πράξεις και στα δύο προβλήματα – αφαίρεση στο πρώτο και πρόσθεση στο δεύτερο 

αντίστοιχα – ενώ ήταν σε θέση να τοποθετήσουν τα γεγονότα στον αντίστοιχο αιώνα 

(1
ο
 πρόβλημα) και να ορίσουν το διάστημα των αιώνων που καλύπτει το αποτέλεσμα 

που βρήκαν από την πρόσθεση (2
ο
 πρόβλημα). 

Όπως και στο pre έτσι και στο post test καμία από τις μεταβλητές δεν εξαρτάται 

από το φύλο των μαθητών, ενώ μόλις μία εξαρτάται από τον τόπο φοίτησης, αυτή του 

αιώνα. 



261 
 

4.2.3. Συγκριτική παρουσίαση αποτελεσμάτων pre και post test 

  

2
η
 Ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η0:μ1=μ2 

Η1: μ1≠μ2 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Ερώτηση2_pretest & Posttest_Ερώτηση2 67 ,073 ,557 

 

Ερώτηση2_pretest 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Valι

d 

,00 4 6,0 6,0 6,0 

1,00 1 1,5 1,5 7,5 

2,00 39 58,2 58,2 65,7 

3,00 8 11,9 11,9 77,6 

4,00 15 22,4 22,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Posttest_Ερώτηση2 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 2 3,0 3,0 3,0 

4,00 65 97,0 97,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Ερώτηση2_pretest - 

Posttest_Ερώτηση2 -1,50746 1,07834 ,13174 -1,77049 -1,24443 -11,443 66 ,000 

 

O συντελεστής γραμμικής συσχέτισης είναι στατιστικά σημαντικός στα δείγματα 

πριν και μετά (sig = .557 > .05, άρα η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και τα 

δείγματα δεν έχουν ίσες μέσες τιμές (sig = .000 < .05). 

 

 

3
η
 Ερώτηση 

 

 

 

 

Ερώτηση3_pretest 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 57 85,1 85,1 85,1 

1,00 4 6,0 6,0 91,0 

2,00 2 3,0 3,0 94,0 

4,00 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Posttest_Ερώτηση3 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 2 3,0 3,0 3,0 

4,00 65 97,0 97,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Η0:μ1=μ2 

Η1: μ1≠μ2 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Ερώτηση3_pretest & Posttest_Ερώτηση3 67 ,063 ,615 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Ερώτηση3_pretest - 

Posttest_Ερώτηση3 -3,58209 1,04663 ,12787 -3,83738 -3,32680 -28,014 66 ,000 

 

O συντελεστής γραμμικής συσχέτισης είναι στατιστικά σημαντικός στα δείγματα 

πριν και μετά (sig = .615 > .05, άρα η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και τα 

δείγματα δεν έχουν ίσες μέσες τιμές (sig = .000 < .05). 

 

 

4
η
 Ερώτηση  

 

 

Ερώτηση4_pretest 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 55 82,1 82,1 82,1 

1,00 8 11,9 11,9 94,0 

2,00 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Posttest_Ερώτηση4 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 2 3,0 3,0 3,0 

2,00 65 97,0 97,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Η0:μ1=μ2 

Η1: μ1≠μ2 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Ερώτηση4_pretest & Posttest_Ερώτηση4 67 ,076 ,539 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Ερώτηση4_pretest - 

Posttest_Ερώτηση4 

-1,70149 ,62801 ,07672 -1,85468 -1,54831 -22,177 66 ,000 

 

O συντελεστής γραμμικής συσχέτισης είναι στατιστικά σημαντικός στα δείγματα 

πριν και μετά (sig = .615 > .05), άρα η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και τα 

δείγματα δεν έχουν ίσες μέσες τιμές (sig = .000 < .05). 
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4.3. Αποτελέσματα συνεντεύξεων  

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, συνολικά λήφθηκαν 30 συνεντεύξεις από τους 

μαθητές σε ομάδες των δύο. Οι μαθητές απαντώντας στις ερωτήσεις, αποτύπωσαν τις 

εντυπώσεις τους από την εφαρμογή. Ως επί το πλείστον, η εντύπωση που άφησε η 

εφαρμογή ήταν πολύ θετική. Κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών αναφέρονται 

και παρακάτω. 

 

1.Πείτε μου τις εντυπώσεις σας από το σημερινό παιχνίδι; Σας άρεσε; Ήταν 

διασκεδαστικό; 

Σε αυτή την ερώτηση, οι μαθητές απάντησαν στην πλειονότητα τους καταφατικά. 

Μερικοί μαθητές μάλιστα, απάντησαν πως τους φάνηκε «Τέλειο!», «Φανταστικό!», 

«Εξαιρετικό», «Ωραίο!» ή ότι τους άρεσε «πάρα πολύ». Οι καταφατικές τους 

απαντήσεις συνοδεύονταν από χαρούμενα πρόσωπα και εκφράσεις θαυμασμού για 

την εμπειρία που έζησαν. Ακολουθούσε και η ερώτηση «Τι ήταν το ωραίο σε αυτό 

που κάνατε;» Και εδώ οι μαθητές απαντούσαν πως τους άρεσαν τα αντικείμενα, τα 

κουμπιά που έπρεπε να πατήσουν οι μαθητές, το ταξίδι στους αιώνες, το ότι έπρεπε 

να κάνουν ταξίδια στον χρόνο, το ότι έπρεπε να κάνουν ταξίδια μπρος και πίσω στον 

χρόνο και ότι έπρεπε να μετρήσουν τον χρόνο: 

 

-Εμένα μ’ άρεσε πάρα πολύ, γιατί έμαθα κάτι περισσότερο που δεν ήξερα και (εμένα μ’ 

άρεσε πάρα πολύ) και τα έμαθα πιο εύκολα απ’ ότι τα μαθαίνω κανονικά απ’ το 

μάθημα. 

-Επειδή παίζαμε και μαθαίναμε 

-(Μ’ άρεσε) ότι έπαιζα και πατούσαμε κουμπιά και κάναμε διάφορα πράγματα. 

βάζαμε τα αγγεία μέσα στα κουτιά, κάναμε τους τοίχους, βάζαμε το αγγείο, το διάταγμα 

των Μεδιολάνων…. 

-Να υπολογίζουμε πως έπρεπε να πάμε στον χρόνο 

-Μου άρεσαν τα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε, αντιστοίχιση… Να βάλουμε τα 

μάρμαρα μέσα στο κουτί, αυτά. 

 

Κάποιοι μάλιστα από τους μαθητές συνέδεσαν την εφαρμογή με το μάθημα της 

φυσικής και των μαθηματικών: 
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-Το ότι γίναμε καλύτεροι στα μαθηματικά… Με τους αιώνες… Επειδή έπρεπε να 

περπατήσουμε στους αιώνες και να μετρήσουμε… 

-Εμένα μου άρεσε που είχαμε να κάνουμε σε σχέση με τον ηλεκτρισμό και όλα αυτά που 

κάναμε τις δραστηριότητες… τα αντικείμενα.. 

 

Ενώ άλλοι απέκτησαν και αίσθημα ευθύνης να ελευθερώσουν τον ήρωα: 

 

-Εμένα μου άρεσε που μάθαμε να κάνουμε ταξίδια στον χρόνο με κάποιο τρόπο και ότι 

βοηθήσαμε έναν άνθρωπο «να το πούμε κάπως έτσι» να βρει το δρόμο για να 

ελευθερωθεί και να μην είναι πλέον παγιδευμένος. Γενικά μου άρεσε πολύ. 

 

Στα θετικά της εφαρμογής κατατάχθηκε και το φύλλο εργασίας σε κάποιες από τις 

απαντήσεις των μαθητών: 

 

-(Μ’ άρεσε) που ταξιδέψαμε στον χρόνο και το τεστάκι. 

(Μου άρεσε) και το φυλλάδιο 

 

Τέλος, κάποιοι μέσα από αυτή τη διαδικασία θυμήθηκαν την ιστορία της 

προηγούμενης τάξης αλλά και γεγονότα της ιστορίας της Ε΄ δημοτικού ενώ έμαθαν 

και γεγονότα που τους ήταν άγνωστα: 

 

-Εμένα μου άρεσε γιατί ξανά θυμηθήκαμε την ιστορία όσο δεν θυμόμασταν και κάποια 

τα μάθαμε σήμερα. 

 

2.Τι μάθατε σήμερα από το ταξίδι σας στον χρόνο; 

Η ερώτηση αυτή συνδέθηκε με την να γνώση που αποκόμισαν οι μαθητές από το 

ταξίδι τους στο χρόνο. Πολλοί απάντησαν πως έμαθαν πόσα χρόνια διαρκεί ένας 

αιώνας, που ήταν και η βασική δυσκολία την οποία αντιμετώπισαν: 

 

-Πώς να μετράμε τους αιώνες... Μετράμε 100 χρόνια… Από το 1 και τελειώνει στο 100. 

-Ναι, να μετράμε τους αιώνες… Μετράμε 100 χρόνια, μόλις περάσουν τα 100 χρόνια 

είμαστε σε άλλον αιώνα... Ξεκινάει από το 1 και τελειώνει στο 100. Και από το 101 και 

μετά έχουμε άλλον αιώνα.  
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- Ναι, μάθαμε ότι ο ένας αιώνας είναι από το 1 μέχρι το 100. Δηλαδή αν είναι 197 είναι 

ο δεύτερος αιώνας. 

-Μάθαμε πολλά γεγονότα που έγιναν στην ιστορία. 

-Μάθαμε πώς να ξεχωρίζουμε τους αιώνες. 

-Τους αιώνες… Έμαθα ότι κάθε αιώνας έχει 100 χρόνια… Είδα αρκετούς και έμαθα 

ότι ο 4
ος

 αιώνας είναι από το 301 και πάνω και φτάνει μέχρι το 400. 

-Εγώ είχα ξεχάσει τους αιώνες μετά τους θυμήθηκα… Και Εσείς με τις ερωτήσεις που 

κάνατε, και μετά θυμήθηκα ότι ένας αιώνας έχει 100 χρόνια. 

-Ξέρω καλύτερα πλέον τους αιώνες και έμαθα περισσότερα πράγματα για τα αρχαία 

χρόνια.  

 

Κάποιοι άλλοι μαθητές απάντησαν πως έμαθαν νέα πρόσωπα της Ιστορίας, τα 

οποία δεν είχαν ξαναδεί στα σχολικά εγχειρίδια και τα οποία συνδέονται κυρίως με 

την ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ άλλοι απάντησαν πως έμαθαν 

γεγονότα που αφορούσαν την αρχαία Μακεδονία την περίοδο της επέκτασης των 

Ρωμαίων: 

 

-Εγώ επειδή δεν ήξερα καν ότι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία σχηματίστηκε το 27 προ 

Χριστού. 

-Να ας πούμε εγώ έμαθα από το τείχος που είχαμε στη χρονογραμμή για τον Νέρωνα 

που έβαλε φωτιά στη Ρώμη και την έκαψε… Που δεν το γράφει το βιβλίο… 

-Αυτό με τα λουτρά, με τον αρχαίο αυτοκράτορα, δεν ήξερα αυτό με τα λουτρά…. Αυτό 

που πολέμησαν  οι Μακεδόνες με τους Έλληνες.. (το σκέφτεται και απαντάει ξανά) Οι 

Μακεδόνες με τους Ρωμαίους, αυτό δεν το ξέραμε και άλλο ένα δεν ξέραμε… 

(σκέφτεται και συμφωνεί μαζί του και συμμαθητής του).  

-Αυτόν που έκαψε την Ρώμη, τον Νέρωνα. 

-Τον Καρακάλλα που έφτιαξε τα λουτρά. 

-Τον Νέρωνα θυμάμαι… Αυτόν που έκαψε τη Ρώμη για να παίζει μουσική, που ήταν 

λίγο τρελούτσικος…. 

-Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι αυτόν τον αυτοκράτορα που έχτισε τα λουτρά, ο 

Καρακάλλας. 

 

3.Η χρονογραμμή σας βοήθησε να καταλάβετε τον χρόνο στην ιστορία; 
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Η συγκεκριμένη ερώτηση συνδεόταν με το τι είναι ο χρόνος για την ιστορία και 

σκοπό είχε να γίνει αντιληπτό από την ερευνήτρια εάν, εν τέλει, οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται την έννοια του χρόνου, του διαστήματός του και τι συμβαίνει μέσα 

σε αυτόν. Οι απαντήσεις των μαθητών ποικίλλουν. Άλλοι απάντησαν δίνοντας ένα 

σαφή ορισμό για το τι είναι χρόνος: 

 

 -Είναι οι ημέρες, ας πούμε, που περνάνε και τα χρόνια, οι αιώνες και οι χρονολογίες, 

τέλος πάντων, που περνάνε. 

-A, είναι η χρονολογία;;; (ο μαθητής το σκέφτεται  

-είναι η γέννηση του Χριστού 

-η γέννηση του Χριστού, είναι προ Χριστού- μετά Χριστόν 

-Πολύ μήνες, εβδομάδες, χρόνια και αιώνες… Μέσα σε αυτόν τον χρόνο συμβαίνουν 

πολλές φορές πόλεμοι, ενώ υπάρχουν και άλλες θρησκείες… συμβαίνουν και 

γεγονότα… 

-Οι 12 μήνες. 

- Είναι όλοι οι μήνες στους οποίους γίνονται γεγονότα. 

-Το π.Χ. και το μ.Χ. 

-Οι αιώνες 

-Πιο πολύ βοήθησε να καταλάβω τους αιώνες... Δηλαδή ότι κάθε αιώνας έχει εκατό 

χρόνια, όμως σταματάω στο 100 ακριβώς και αν μετρήσω ακόμα ένα χρόνο και έχω 

501 ας πούμε τότε είμαι στον επόμενο αιώνα και όχι στον προηγούμενο 

 

Κάποιοι περιέγραψαν τον χρόνο, καθώς δεν ήταν σε θέση να του δώσουν έναν 

ορισμό που να του ταιριάζει. Τον όρισαν λοιπόν ως ένα διάστημα: 

 

-Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 

-Είναι ένα διάστημα ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα 

-το παρόν είναι το τι γίνεται τώρα στον χρόνο και υπάρχει και τι γίνεται πίσω στο χρόνο 

και το μέλλον. 

-Ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο γίνονται πόλεμοι… Ναι έχουμε γεγονότα. Μπορεί να 

γίνονταν νέες πόλεις. 

-Ένα ταξίδι στο οποίο συναντάς ανθρώπους και διάφορα γεγονότα 

-Ένα ταξίδι, στο οποίο συμβαίνουν διάφορα γεγονότα 
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Κάποιοι μάλιστα έδειξαν να αντιλαμβάνονται και την έννοια της συνέχειας των 

γεγονότων μέσα στο χρόνο με την πάροδο του χρόνου: 

 

-Ναι, στο π.Χ. είμαστε πριν τη γέννηση του Χριστού και στο μ.Χ. είμαστε μετά τη 

Γέννηση του Χριστού… (το σκέφτονται λίγο ακόμα) η διαφορά είναι στους αιώνες…. Σε 

κάθε αιώνα έχουμε άλλα γεγονότα, αλλάζουν οι θρησκείες και οι άνθρωποι…. Ο 

Χρόνος εδώ πηγαίνει ανάποδα…. Δηλαδή στο π.Χ. κατεβαίνω και στο μ.Χ ανεβαίνω 

για να φτάσω στο τώρα. 

-Η ιστορία είναι ένα ταξίδι από γεγονότα, που γίνονται σε συνεχή χρόνο…. Αν και 

έγιναν σε διαφορετικούς αιώνες δεν έχει κάποια σχέση, είναι κάποια από αυτά, σαν 

παρόμοια γεγονότα… έχουν να κάνουν με φιλίες, ειρήνη, πολέμους και τέτοια… 

 

4.Μετά από το παιχνίδι στο οποίο συμμετείχατε, θα ήσασταν σε θέση να απαντήσετε 

εάν οι Πελοποννησιακοί πόλεμοι συνέβησαν πιο παλιά από τους Περσικούς ή το 

αντίστροφο; 

Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές απάντησαν πως οι Περσικοί πόλεμοι έγιναν 

νωρίτερα από τους Πελοποννησιακούς πολέμους και κάποιοι μάλιστα κατέταξαν το 

ένα ή και τα δύο γεγονότα στον αντίστοιχο αιώνα: 

 

-Ο Πελοποννησιακός πόλεμος έγινε πιο μετά από τους Περσικούς. 

-Οι περσικοί, οι περσικοί! 

-Οι Περσικοί έγιναν πιο πριν από τους Πελοποννησιακούς 

-Οι Περσικοί… ανήκουν στον 5
ο
 αιώνα π.Χ. 

-Οι περσικοί έγιναν πιο παλιά και οι Πελοποννησιακοί πιο μετά 

-Οι Περσικοί έγιναν πιο παλιά… και οι δύο έγιναν στον 5
ο
 π.Χ. 

 

5.Τι ήταν αυτό που σας φάνηκε δύσκολο; 

Στην πλειονότητά τους οι μαθητές αντιμετώπισαν δυσκολίες στην τοποθέτηση των 

γεγονότων στον αντίστοιχο αιώνα. Αυτή ήταν και η βασική δυσκολία, η οποία 

εντοπίζεται σε γεγονότα και χρονολογίες τόσο στην π.Χ. όσο και στην μ.Χ. εποχή. Οι 

μαθητές δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν, ακούγοντας τη χρονολογία, που πρέπει να 

τοποθετηθεί. Παραδείγματος χάριν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν εάν το 322 π.Χ. 

ανήκει στον 3
ο
 αιώνα ή στον 4

ο
 αιώνα π.Χ.: 
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-Νομίζω ότι το δύσκολο ήταν να καταλάβουμε τους αιώνες… ότι δηλαδή το 501 ανήκει 

στον 6
ο
 αιώνα και όχι στον 5

ο
… δεν ήταν κάτι άλλο δύσκολο νομίζω… 

-Όταν γυρνούσαμε πίσω και έπρεπε να καταλάβουμε, ας πούμε έχει 475 προ Χριστού, 

έπρεπε να καταλάβουμε στον 5
ο
 ή στον 4

ο
 αιώνα. 

-Με τους αιώνες, όταν έπρεπε να βρούμε τον κατάλληλο αιώνα 

-Με δυσκόλεψε το μπρος πίσω στο να βρω τον κατάλληλο αιώνα. 

- Εκεί πέρα που ήτανε 31, 37 (εννοεί τους αιώνες π.Χ.) και πηγαίναμε στο … ή στο 5ο ή 

στο 4ο και πηγαίναμε καμιά φορά σε λάθος χρόνο, τότε… 

-Ναι, κάποιες φορές πηγαίναμε λίγο λάθος αλλά κατά τα άλλα ήτανε πολύ εύκολο, 

εμένα δεν με δυσκόλεψε κάτι. 

-(Κομπιάζουν και οι δύο και απαντούν μαζί, ο ένας πίσω από τον άλλο): κανένα 

εύκολο ήταν, απλά μπερδευόμασταν στους αιώνες, για παράδειγμα να βρούμε τον 4
ο
 

αιώνα μπερδευόμασταν να βρούμε εάν είναι εδώ ή εδώ (εννοούν να τοποθετήσουν μια 

χρονολογία 400 και επιπλέον έτη είτε στον 4
ο
 είτε στον 5

ο
 αιώνα)... 

-Εμένα μου φάνηκε λίγο δύσκολο…. Όχι πολύ, ελάχιστα, το ότι ας πούμε έπρεπε να 

προσανατολιστούμε μόνοι μας χωρίς ας πούμε σχεδιάγραμμα και τέτοια, να πάμε σε 

κάποιον αιώνα, με το μυαλό μας.. 

-Ναι, κάποιες φορές πηγαίναμε λίγο λάθος αλλά κατά τα άλλα ήτανε πολύ εύκολο, 

εμένα δεν με δυσκόλεψε κάτι. 

 

Άλλοι μαθητές αντιμετώπισαν δυσκολίες στο φύλλο εργασίας και ιδιαίτερα στην 

τέταρτη άσκηση, όπου έπρεπε να κάνουν πράξεις για να βρουν το διάστημα του 

προβλήματος: 

 

-Η τελευταία άσκηση στο φύλλο εργασίας, γιατί ήταν δύσκολο να μετρήσουμε τα χρόνια, 

επειδή ήταν και π.Χ.  και μ.Χ. 

-Τίποτα δεν με δυσκόλεψε… αλλά για να πω λίγο το φύλλο εργασίας… Η άσκηση 4. 

 

Ένας μαθητής απάντησε πως δεν καταλάβαινε τι έλεγαν οι φωνές: 

 

-Δεν κατάλαβα κάποιες φωνές, γιατί ήταν γρήγορες και βαριές, δεν μπορούσα να 

καταλάβω τι λένε, αλλά όταν μας εξηγούσατε κάτι εσείς το καταλάβαινα καλύτερα. 
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Ένα ζευγάρι μαθητών απάντησε πως δυσκολεύτηκε σε μία από τις αποστολές, 

καθώς, όπως είπαν, ήταν δυσδιάκριτος ο εντοπισμός της πόλης που ζητούσε η 

ηρωίδα: 

 

-Πολύ λίγο ..ελάχιστα όμως εδώ στους αιώνες…. Ναι στους αιώνες (και οι δύο μαθητές 

υποδεικνύουν τη μακέτα) Να μετράτε; Όχι περισσότερο στη Καρχηδόνα… Ναι… 

Εννοείτε ότι σας δυσκόλεψε το να μετράτε ή να βρείτε που είναι η Καρχηδόνα; 

Να βρούμε που είναι. … Να δω που είναι… 

 

Τέλος, υπήρχαν και περιπτώσεις μαθητών που απάντησαν πως δεν αντιμετώπισαν 

καμία δυσκολία στη διεξαγωγή της εφαρμογής: 

  

-Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι που με δυσκόλεψε. 

-Τίποτα… Εμένα δεν μου ήτανε τίποτα … 

 

6.Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να τοποθετήσετε γεγονότα στη σειρά μέσω αυτής της 

χρονογραμμής; Μία τέτοια χρονογραμμή θα σας βοηθούσε να μάθετε και άλλα 

γεγονότα εκτός από αυτά που είδατε σήμερα; Γιατί; Μετά από αυτό το παιχνίδι, θα 

είναι πιο εύκολο να τοποθετήσετε γεγονότα σε χρονολογική σειρά ή πιο δύσκολο; 

Γιατί; 

Η πλειονότητα των μαθητών απάντησε πως, μέσω αυτής της εφαρμογής θα 

μπορούσε να τοποθετήσει στη χρονογραμμή και άλλα γεγονότα και μάλιστα να τα 

τοποθετήσει σε χρονολογική σειρά. Συχνά, η ερευνήτρια έθετε ερωτήσεις στους 

μαθητές, στις οποίες έδινε και κάποια γνωστά γεγονότα τα οποία είχαν συναντήσει 

στη διάρκεια της εφαρμογής και έπρεπε οι μαθητές να τοποθετήσουν στη σειρά, ποιο 

συνέβη πιο νωρίς από το άλλο:  

 

-Ναι, πιστεύω θα μπορούσα… 

-Ναι από εδώ και πέρα θα μπορούσα να το κάνω 

- Ναι αρκετά θα έλεγα ότι θα μπορούσα. 

-Ναι!! (επιφώνημα και γέλια  μαθητών) 

-Η χρονογραμμή βοήθησε πολύ. 

-Ναι μπορούμε να βάλουμε στην σειρά κάποια γεγονότα… ο θάνατος του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου είναι πιο παλιά από το διάταγμα των Μεδιολάνων. 
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-Ναι, θα μπορούσαμε… (Σε ποιόν αιώνα ανήκουν οι Περσικοί πόλεμοι;) στον 5
ο
 

αιώνα.  

-ΝΑΙ! (δυνατά και ανάμεσα από γέλια) 

-Ναι, από εδώ και πέρα πολύ εύκολα! 

-(Ποιο γεγονός συνέβη πιο πριν από το άλλο, η Σεισάχθεια ή το διάταγμα των 

Μεδιολάνων) Εεε… Η σεισάχθεια 

-Η σεισάχθεια 

-Ναι το πιστεύω… (Τη μάχη του Μαραθώνα για παράδειγμα που έγινε το 490 π.Χ., 

που θα την τοποθετούσατε;) Στον 5
ο
 αιώνα 

-Ναι έτσι πιστεύω… Για παράδειγμα το 601 που δεν υπάρχει εδώ ανήκει στον 7
ο
 αιώνα 

-Ή το 501, που ανήκει στον 6
ο
 αιώνα. 

 

Ωστόσο, υπήρχαν και μαθητές οι οποίοι αμφέβαλλαν εάν θα μπορούσαν να 

τοποθετήσουν και άλλα γεγονότα, εκτός αυτών που συνάντησαν σήμερα στη 

χρονογραμμή: 

 

-Εγώ πιστεύω πως όχι τόσο γιατί δεν τα έχουμε συναντήσει και δεν τα ξέρουμε τόσο 

πολύ.(Εάν άκουγες το γεγονός και τη χρονολογία από τον κύριο ή την κυρία σου;) 

Ε, ναι έτσι θα μπορούσα…. (γέλια) 

-Πιστεύω έτσι και έτσι. 

-Ε δεν είναι τόσο εύκολο (Εάν σας πει δηλαδή ο κύριος σας στην τάξη μια 

χρονολογία, θα μπορέσετε να την τοποθετήσετε στον σωστό αιώνα;) 

-Ε ναι αυτό θα μπορούσα να το κάνω 

 

Σε μερικές ομάδες μαθητών, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δόθηκε μια τριάδα 

όμοιων αντικειμένων, τα οποία έπρεπε να τοποθετήσουν σε χρονολογική σειρά. Τα 

αντικείμενα ήταν όλα χρωματιστά και χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: Ύφασμα, 

Πάπυρος, Μάρμαρο, Αγγεία. Σκοπός των αντικειμένων αυτών ήταν να αξιολογηθεί 

εάν εν τέλει οι μαθητές, μετά την παρέμβαση είναι σε θέση να τοποθετήσουν 

γεγονότα ανάλογα με το αντικείμενο που βλέπουν μπροστά τους, σε χρονολογική 

σειρά. Η τριάδα των αντικειμένων ήταν τρείς νόμοι: 
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-(Τα τοποθετούν στη σειρά, γραμμικά). Αυτό εδώ (η σεισάχθεια δηλαδή) έγινε πιο 

παλιά, συγκεκριμένα π.Χ. , μετά έγινε το διάταγμα του Καρακάλλα και μετά το διάταγμα 

των Μεδιολάνων. Αυτά τα δύο έγιναν στο μ.Χ.  

-μ.Χ. είναι το διάταγμά των Μεδιολάνων (δείχνει τον νόμο)… Η σεισάχθεια είναι π.Χ., 

άρα πιο παλιά (δείχνει και διαβάζει το νόμο του). Άρα αυτό κυρία είναι στην μέση… 

(δείχνει τον τρίτο νόμο, αυτόν του Καρακάλλα.)… Είναι ο νόμος του Καρακάλλα... 

έγινε μετά Χριστόν, αλλά πριν το διάταγμα των Μεδιολάνων…  

 

Αγγεία, τριών διαφορετικών εποχών: 

 

-Λοιπόν αυτό πρέπει να είναι το πιο παλιό (δείχνει το κομμάτι της κανάτας, που 

αντιστοιχεί στον Λεύκιππο) γιατί είναι φθαρμένο, σπασμένο, μικρό, βρώμικο, μετά είναι 

το λυχνάρι του μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά το πιάτο της Καρχηδόνας, γιατί είναι πιο 

καινούριο, αν ήταν παλαιότερο θα είχε σπάσει, θα είχε βρωμιά, όπως τα άλλα.  

 

Κομμάτια από μάρμαρο: 

 

-Νομίζω του Παρθενώνα είναι πιο παλιό, και ποιο καινούργιο είναι της Αγίας Σοφίας. 

(Έτσι όπως κοιτούσαν τα παιδιά τα τρία μάρμαρα το ποιο παλιό ήταν στο αριστερό τους 

χέρι και το ποιο καινούργιο στο δεξί ). Τα παιδιά τοποθετούσαν τα αντικείμενα 

γραμμικά… Άρα το μάρμαρο από το Πάνθεον είναι ανάμεσα στα άλλα δύο…  

 

Κομμάτια από ύφασμα: 

 

-Αυτό εδώ (το ύφασμα του Ρωμαίου στρατιώτη) φαίνεται πιο παλιό αν και απαλό… 

Σαν να έχει περάσει πολλά… Πιο καινούριο φαίνεται το μάλλινο κασκόλ για τον 

Ούννο, γιατί είναι πολύ απαλό και ζεστό και πολύ πιο καθαρό από τα άλλα δύο και το 

χρειάζονται εκεί που ζουν οι Ούννοι… Άρα στη μέση είναι το ύφασμα του ρωμαίου 

πολίτη, που μοιάζει ίδιο με του Ρωμαίου στρατιώτη… (γελάει και απαντάει ο 

συμμαθητής) Αφού Ρωμαίοι είναι και οι δύο… 

 

Τέλος, υπήρχαν και περιπτώσεις μαθητών που απάντησαν στις συνεντεύξεις τους 

πως δεν ήταν και ιδιαίτερα βοηθητική η εφαρμογή για την κατανόηση του χρόνου: 
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-Εμένα έτσι και έτσι, δεν με βοήθησε πάρα πολύ αλλά εντάξει. 

 

7.Τα αντικείμενα σε βοήθησαν να καταλάβεις τις διαφορές ανάμεσα στις περιόδους; 

Με ποιον τρόπο; Οι ήρωες ήταν σημαντικοί βοηθοί στο έργο σας; 

Οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν πως τόσο τα αντικείμενα όσο και οι ήρωες 

βοήθησαν σημαντικά στη διεξαγωγή της εφαρμογής. Πολλοί μαθητές συνέδεαν το 

αντικείμενο με κάποιο γεγονός. Πολλές φορές, ανακαλούσαν ευκολότερα στη μνήμη 

τους αντικείμενα που συνδέονταν με άγνωστα σε εκείνους, τουλάχιστον μέχρι τότε, 

γεγονότα: 

 

-Ναι εντάξει… Όταν μας έλεγε κάτι το πρόγραμμα εμείς έπρεπε να κάνουμε αυτό που 

έλεγε με το αντικείμενο… Για παράδειγμα, στον 5
ο
 αιώνα που χτίστηκε ο Παρθενώνας 

και μάθαμε για τον Περικλή, έχουμε το μάρμαρο… 

-Ναι βοήθησαν… Στο να ξαναθυμηθούμε την παλιά ιστορία που την ξέραμε ήδη, να 

κάνουμε και άλλη ιστορία που δεν ξέρουμε… Αυτό με τα λουτρά, με τον αρχαίο 

αυτοκράτορα, δεν ήξερα αυτό με τα λουτρά….  

-Βοήθησαν… ακούγαμε για να πάμε στη σωστή θέση 

-Δεν με βοήθησαν ιδιαίτερα μόνο τους άκουγα 

- Ναι γιατί αυτά τα αντικείμενα έδειχναν και χρονολογία 

-Μόνο οι ήρωες με βοήθησαν γιατί τους άκουγα (τους ήρωες). 

-Ναι βοήθησαν… Έκαναν το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό. 

Ναι, γιατί μπορούμε να μάθουμε τι είχαν παλιά οι άνθρωποι (εννοούν τα αντικείμενα). 

-Ναι, (βοήθησαν) να μάθουμε πράγματα για τη ζωή των ανθρώπων και πως ζούσαν και 

τι αντικείμενα χρησιμοποιούσαν… Βέβαια κάποιες ιστορίες μου ήταν άγνωστες, αλλά 

τώρα τις έμαθα… χωρίς να μας μιλάν οι ήρωες δεν θα ξέραμε χωρίς τι να κάνουμε. 

Ναι, μας βοήθησαν στους αιώνες...  ναι για παράδειγμα στη φωτιά που έβαλε ο 

Νέρωνας έχω τον τοίχο που πρέπει να χτίσω. 

-Ναι πάρα πολύ… Πρώτον στα βήματα, δεύτερον καταλαβαίναμε πιο εύκολα με τη 

βοήθειά τους. 

-Ναι στο να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον κάθε αιώνα 

-Εάν το ξέραμε ήδη από την ιστορία του σχολείου, μπορεί να βλέπαμε το αντικείμενο 

και να το καταλαβαίναμε από την αρχή 

-Οι ήρωες με βοήθησαν πιο πολύ γιατί εκείνοι ήταν που μας έλεγαν πόσα βήματα 

μπροστά ή πίσω να πάμε, που να πάμε αργότερα με τους χρόνους, αυτοί τα έκαναν 
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όλα… (Τα αντικείμενα;) Μας βοήθησαν και αυτά πολύ… Μας βοήθησαν να 

καταλάβουμε πόσο χρήσιμα ήταν κάποια πράγματα και πόσο σημαντικά… Για 

παράδειγμα, ο Λεύκιππος χρειαζόταν ένα κουτάλι για να μαγειρεύει και το κασκόλ για 

να μην κρυώνει ( ο ένας μαθητής μιλάει πάνω στον άλλο)… 

-Έτσι και έτσι… Οι ήρωες μας μιλούσαν… Αλλά εάν δεν μας μιλούσαν δεν θα ξέραμε τι 

να κάνουμε και που να πάμε… 

-Αν δεν ακούγαμε τους ήρωες να μιλάνε και δεν θα πατούσαμε το buzzer ή τα κουμπιά 

-(Οι ήρωες) Μας έδωσαν εξηγήσεις και εμείς κάναμε χίλιες δυο δουλειές για να τα 

καταφέρουμε 

 

8.Η χρονογραμμή σας βοήθησε να καταλάβετε τη θέση που έχουν τα γεγονότα μέσα 

στον χρόνο; Με ποιόν τρόπο; 

Και σε αυτήν την ερώτηση, η πλειονότητα των μαθητών απάντησε πως, μέσω 

αυτής της εφαρμογής είναι σε θέση να καταλάβουν τη θέση που έχουν τα γεγονότα 

μέσα στο χρόνο. : 

 

-Ναι… 

-Εμένα με βοήθησε γιατί πριν δυσκολευόμουν περισσότερο να βρω τους αιώνες, ενώ 

τώρα δεν δυσκολεύομαι τόσο πολύ. 

Ναι εμένα με βοήθησε… Για παράδειγμα, τώρα καταλαβαίνω ότι ο θάνατος του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου έγινε το 323 π.Χ. και η χρονολογία ανήκει στον 4
ο
 αιώνα… 

-Μετά το τέλος του παιχνιδιού, κατάλαβα που βρίσκονται… 

-Στην αρχή, δυσκολευόμουν στους αιώνες και τις χρονολογίες, αλλά τώρα κατάλαβα 

που πάει η κάθε μια (χρονολογία)… 

-Εμένα με βοήθησε, γιατί τώρα ξέρω τι ανήκει στο προ Χριστού και τι στο μετά… 

 

Κάποιοι από τους μαθητές έδωσαν και παραδείγματα στα οποία τοποθέτησαν 

γεγονότα στη χρονογραμμή: 

 

-Ναι με βοήθησε… π.χ το 451 μ.Χ., με το δόρυ, ανήκει στον 5
ο
 αιώνα. 

-Ναι…. π.χ. 527 π.Χ. είναι 6
ος

 αιώνας και το 352 π.Χ. είναι 4
ος

…. Ο τέταρτος είναι πιο 

μπροστά προς τη γέννηση του Χριστού. Άρα πιο καινούριο σε σχέση με το 527. 

-Με βοήθησε πολύ, γιατί τώρα ξέρω ότι τα γεγονότα από το 401 μέχρι το 500 ανήκουν 

στον 5
ο
 αιώνα και όχι στον 4

ο
, όπως πίστευα στην αρχή…  
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-Τώρα πλέον θα θυμάμαι σίγουρα ότι ο Παρθενώνας χτίστηκε τον 5
ο
 αιώνα π.Χ. … 

 

Ωστόσο, υπήρξε και μια περίπτωση μαθητή, ο οποίος ανέφερε πως δεν η 

χρονογραμμή δεν τον βοήθησε ιδιαίτερα:  

 

-Εμένα έτσι και έτσι, δεν με βοήθησε πάρα πολύ αλλά εντάξει. 

 

9.Το γεγονός πως έπρεπε να μετρήσετε πάνω στη χρονογραμμή σας βοήθησε να 

καταλάβετε καλύτερα τους αιώνες; 

 

-Και δύσκολο και εύκολο, γιατί πολλές φορές μας έλεγε τα βήματα, άλλες φορές έπρεπε 

μόνες μας να υπολογίσουμε που βρίσκεται τη χρονολογία που ακούγαμε… (Το ότι σας 

έλεγε τα βήματα σας βοηθούσε όταν δεν τα έλεγε σας ήταν δύσκολο;) Όχι τόσο 

πολύ… Την πρώτη φορά ήταν δύσκολο γιατί δεν είχαμε καταλάβει… Μετά… που το 

καταλάβαμε… ήταν εύκολο. 

-Μας βοήθησε το να ακούμε που έπρεπε να πάμε… 

Ναι, γιατί Μας έλεγε πηγαίνετε τόσο βήματα πίσω… (Τα βήματα σας βοήθησαν;) Ναι. 

(Όταν όμως δεν είχαμε βήματα;) Εντάξει εκεί λίγο δυσκολευτήκαμε, άλλα όταν 

καταλάβαμε με τη βοήθειά σας ότι από το 312 και πάνω είμαστε σε άλλον αιώνα το 

καταλάβαμε…. 

-Ναι με βοήθησε… Στην αρχή κάναμε λάθος, όταν μας εξηγήσατε ποιο είναι το λάθος 

και ότι στο 312 είμαστε στον 4
ο
 αιώνα το καταλάβαμε. 

Ναι με βοήθησε… Είναι καλό γιατί από τα λάθη μαθαίνουμε. Ήταν κακό γιατί δεν 

βρίσκαμε τον σωστό αριθμό στους αιώνες. 

-Ναι γιατί βλέπουμε πως πηγαίνουμε από τον έναν αιώνα προς τον άλλο, πως κινείται ο 

χρόνος. 

-Το να μετράμε μας βοήθησε πιο πολύ προς τα πίσω (στις χρονολογίες π.Χ.) 

 

10.Το ότι σε περίπτωση λάθους έπρεπε να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα και να 

ξανακάνετε την μέτρηση, ήταν ωφέλιμο ή όχι; 

Οι απαντήσεις των μαθητών ποικίλλουν. Άλλοι απάντησαν πως τους φάνηκε 

ωφέλιμη η επιστροφή στο προηγούμενο βήμα άλλοι ότι δεν τους βοήθησε ιδιαίτερα: 

 

-Ναι δεν ήταν κάτι δύσκολο. 
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-Ναι, εμένα προσωπικά με βοήθησε πολύ 

-Ναι νομίζω με βοήθησε…. 

-Εμένα λίγο… (Τι θα σε βοηθούσε να το καταλάβεις καλύτερα;) Εάν το έκανα 

περισσότερο.. Αυτό μου φάνηκε λίγο… Αλλά και γενικά να το έκανα περισσότερο 

-Με βοήθησε, γιατί κατάλαβα τι λάθος έκανα στη χρονολογία… 

-Εμένα με βοηθούσε πάρα πολύ. 

-Ναι, νομίζω το ότι έπρεπε να μετρήσουμε βοήθησε πολύ… 

 

Ωστόσο, ένας μαθητής απάντησε πως έπρεπε ήδη να γνωρίζει που ανήκει η κάθε 

χρονολογία: 

 

-Όχι και τόσο, γιατί νομίζω ότι έπρεπε να ξέρουμε από μόνοι μας που ανήκει η κάθε 

χρονολογία. 

 

11.Η χρονογραμμή σας βοήθησε να αντιληφθείτε τις έννοιες π.Χ./μ.Χ. και πως 

μετράμε με βάση αυτές τον χρόνο; Στο π.Χ. ο χρόνος κινείται με τον ίδιο τρόπο που 

κινείται στο μ.Χ.; Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα; 

 

-Το π.Χ. είναι πριν την γέννηση του Χριστού και όλα τα γεγονότα που έγιναν πριν την 

γέννησή του και το μ.Χ. είναι μετά την γέννηση του Χριστού… Στο π.Χ. μετράμε 6,5,… 

δηλαδή αντίστροφα ενώ στο μ.Χ. πάμε κανονικά 1,2,…. 

-Το π.Χ. είναι πριν την γέννηση του Χριστού και το μ.Χ. είναι μετά την γέννηση του 

Χριστού… Στο π.Χ. ο χρόνος κατεβαίνει και είναι σαν να μετράς αρνητικούς αριθμούς. 

-Το π.Χ. είναι πριν που γεννήθηκε ο Χριστός και το μ.Χ. μετά που γεννήθηκε … 

Αντίστροφα… Στο μετά μετράω κανονικά 

-Είναι  πριν... το προ και μετά το μετά Χριστόν...μετράω αντίστροφα… Και μετά για να 

φτάσω μπροστά στο τώρα μετράω κανονικά 

-Προ Χριστού ο χρόνος πηγαίνει ανάποδα πηγαίνει 19 και μετά 18… Στο π.Χ. 

Πηγαίνουμε 18 και μετά 19… Κανονικά δηλαδή… Όσο πιο πολύ κατεβαίνω στο π.Χ., 

τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στο σήμερα 

-Μετά Χριστόν πηγαίνει κανονικά… Στο π.Χ. πηγαίνουμε …ανάποδα… Ναι, και όσο 

πιο πολύ κατεβαίνω τόσο πιο πολύ πλησιάζω στη γέννηση του Χριστού… 



278 
 

-Οι χρονολογίες π.Χ. είναι πιο παλιά από αυτές μετά Χριστόν.. Αυτό σημαίνει ότι στο 

π.Χ. κατεβαίνω ένα-ένα τα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο 0 που είναι η γέννηση του 

Χριστού. Για παράδειγμα στο 480 π.Χ. η αμέσως επόμενη χρονιά είναι το 479π.Χ. 

-Το π.Χ. είναι πριν να γεννηθεί ο Χριστός… Ο χρόνος κινείται ανάποδα σε σχέση με το 

μετά Χριστόν… Δηλαδή παραδείγματος χάριν το 475 προ Χριστού έγινε πιο παλιά από 

το 322 προ Χριστού.. Όμως, όταν βρισκόμαστε στο μετά Χριστόν, γίνεται το ανάποδο… 

το 322 συνέβη πιο παλιά από το 475 μετά Χριστόν… 

 

12.Στο παιχνίδι χρησιμοποιήσαμε και τεχνολογία. Έγινε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι 

με αυτόν τον τρόπο ή δεν σας βοήθησε; Γιατί; Εάν δεν υπήρχε η τεχνολογία, το 

παιχνίδι θα γινόταν λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέρον; Γιατί; 

Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές απάντησαν πως η ύπαρξη τεχνολογίας έκανε το 

παιχνίδι ακόμα πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό. Βοήθησαν τόσο τα καλώδια και 

τα κουμπιά που άρεσαν πολύ στους μαθητές, γιατί τους έκανε το παιχνίδι πιο 

ενδιαφέρον – κάποιοι μάλιστα από τους μαθητές αναγνώρισαν το πρόγραμμα που 

χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε το παιχνίδι: 

 

-Κάνει το μάθημα πολύ πιο εύκολο με τα κουμπιά, τα καλώδια και δεν ξεχνάς κιόλας. 

-Ναι και γιατί όταν κάναμε λάθος υπήρχε δεύτερη ευκαιρία. 

-Ναι, αλλιώς δεν ακούγαμε τους ήρωες να μιλάμε και δεν θα πατούσαμε το buzzer ή τα 

κουμπιά 

-Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. 

-Με τον προτζέκτορα (έγινε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι).  

-Οι ήρωες του παιχνιδιού βοήθησαν επίσης. 

-(Ναι) βοήθησε στο να πατάμε τα κουμπιά. 

-Χωρίς τεχνολογία, χωρίς τα καλώδια και χωρίς να μας μιλάν οι ήρωες δεν θα ξέραμε 

τι να κάνουμε. 

-Ναι μας βοήθησε, γιατί χωρίς τα καλώδια δεν θα γινόταν τίποτα. 

-Ναι, γιατί μας έλεγε σε ποιόν αιώνα να πάμε, τι να κάνουμε  

-Ναι και εγώ το ίδιο, ήταν ωραίο και με αυτά τα κουμπιά που πατούσες και έπαιρνε 

ρεύμα από εκείνο το καλώδιο και πήγαινε από εμένα στο καλωδιάκι. 

-Με ένα πάτημα ενός κουμπιού θα μας εμφανίζονταν όλα, τα ακούγαμε όλα και δεν τα 

διαβάζαμε και δεν μας έπαιρνε τόση ώρα όσο μας παίρνει το μάθημα… 

-Στο ποιο εύκολο να βρίσκουμε τα πράγματα 
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-Θα ήταν λιγότερο ενδιαφέρον χωρίς τεχνολογία 

-Σίγουρα λιγότερο ενδιαφέρον 

  

Κάποιοι απάντησαν πως δεν τους βοήθησε και τόσο πολύ, σε συμπληρωματική 

ερώτηση για το εάν βοήθησαν ή όχι τα κουμπιά ή οι αφηγήσεις των ηρώων τότε 

απαντούσαν όλοι καταφατικά: 

 

-Όχι τόσο πολύ… Ε ναι οι ήρωες βοηθούσαν… και τα κουμπιά στο παιχνίδι 

-άμα το διαβάζαμε, δεν ξέρω το ίδιο θα ήτανε… Ε βοήθησαν λίγο… 

 

Ένας μαθητής απάντησε χαρακτηριστικά πως κατάλαβε τι έγινε στη διάρκεια του 

παιχνιδιού και πως αυτό λειτουργεί: 

 

-Εκεί πέρα είναι η γείωση που την κρατάς, και επειδή είμαστε γεμάτοι νερό μέσα μας 

περνάει από το χέρι μου και μετά από τον συμμαθητή μου, όποιον και να ακουμπήσεις 

είναι σαν να συνδέεις καλώδιο… σχηματίσαμε δηλαδή κύκλωμα… Ναι η τεχνολογία 

βοηθάει πάντα… 

 

Κάποιοι μαθητές συνέδεσαν τη τεχνολογία με τον ηλεκτρισμό: 

 

-εμένα μου άρεσε που είχαμε να κάνουμε σε σχέση με τον ηλεκτρισμό και όλα αυτά που 

κάναμε τις δραστηριότητες… τα αντικείμενα.. 

-Ναι κάναμε και κύκλωμα μαζί, κρατούσαμε καλώδια, κάναμε και φυσική.) 

 

13.Θεωρείτε ότι μία τέτοια χρονογραμμή στο σχολείο θα ήταν κάτι ωφέλιμο; Γιατί; 

Όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως απάντησαν πως μια τέτοια εφαρμογή θα ήταν πολύ 

χρήσιμη στο σχολείο και θα ήθελαν πολύ να κάνουν με αυτή μάθημα ιστορίας: 

 

-Θα μας βοηθούσε πολύ να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα τα μαθήματα και να ήμασταν 

πολύ καλύτεροι. 

-Στο βιβλίο της ιστορίας έχουμε μια χρονογραμμή, μια μικρή και έχει ένα στρόγγυλο, 

εκεί πέρα που είναι η γέννηση του Χριστού. 

-Ναι γιατί κάνει το μάθημα πιο εύκολο, μαθαίνουμε πιο εύκολα με αυτό 

-Ναι και μαθαίνουμε και καινούργια γεγονότα. 
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-Πάρα πολύ. 

-Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε η χρονογραμμή δεν θα μαθαίναμε για τους αιώνες και τον 

χρόνο στην ιστορία.  

-Ναι γιατί μοιάζει με παιχνίδι. 

-Ναι θα μας άρεσε πάρα πολύ… Όχι μόνο σε αυτό το μάθημα αλλά και σε άλλα 

μαθήματα, όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά. 

-Ναι ναι… γιατί αυτό είναι πολύ καλύτερο 

-Γιατί με αυτό καταλαβαίνουμε μέσα από νοήματα και δεν διαβάζουμε μέσα από το 

βιβλίο και μπορεί να είναι πιο διασκεδαστικό 

-Γιατί αυτό είναι πιο διασκεδαστικό. 

 

14.Πιστεύετε ότι η παρουσία του συμμαθητή/συμμαθήτριας ήταν σημαντική για 

εσάς; Σας βοήθησε; Πόσο σας βοήθησε στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού; 

Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές απάντησαν πως η παρουσία του συμμαθητή τους 

ήταν ιδιαίτερα σημαντική και ωφέλιμη στην ολοκλήρωση της εφαρμογής. Η βοήθεια 

που παρείχαν ως, επί το πλείστον, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, ήταν η 

μετακίνηση στη χρονογραμμή για τον εντοπισμό του αιώνα, γιατί όπως είπαν, κάτι 

που δεν το ήξερε ο ένας το ήξερε ο άλλος: 

 

-(Με βοήθησε) Σε κάτι που δεν ήξερε ο ένας και το ήξερε ο άλλος 

-Μας βοήθησε να συνεργαζόμαστε καλύτερα, να μην μαλώνουμε, να μπορούμε να 

κρατάμε ο καθένας το δικό του καλώδιο… Ας πούμε, εγώ κρατούσα τη μύτη του 

καλωδίου, και δεν χρειαζόταν να πάρει ο άλλος τη μύτη του καλωδίου για να πατήσει 

το κουμπί και μετά να μου τη δώσει πίσω και αργότερα να την ξανά πάρει για να 

πατήσει το κουμπί… έτσι θα ήταν πολύ πιο κουραστικό. 

-Ναι, γιατί μπορεί κάποιος που δεν έχει εκείνη την γνώση να του την πει ο άλλος 

δηλαδή ο ένας να μάθει την γνώση του άλλου. 

-Ναι μας βοήθησε γιατί κάποια πράγματα που δεν ήξερε ο ένας μπορεί να τα ήξερε 

κάποιος άλλος. 

-Ναι (μας βοήθησε)… στο να έρθουμε πιο κοντά. 

-Ναι, με την συνεργασία όταν έπρεπε ή να ανέβουμε ή να κατέβουμε από έναν αιώνα 

και να πάμε σε έναν άλλον. 

-(Μας βοήθησε )στο να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε, αυτά όλα, εκεί με τις πέτρες, 

για να πατάμε τα κουμπιά, ο ένας από δεξιά και ο άλλος από αριστερά 
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-Βοηθάει περισσότερο να είσαι δύο παρά ένας γιατί άμα ο άλλος δεν ξέρει κάτι μετά θα 

πρέπει … θέλει έναν φίλο δίπλα του να μπορεί να τον βοηθήσει λίγο άμα δεν ξέρει κάτι. 

Είναι ωραία να είσαι ομάδα παρά να είσαι μόνος σου. 

 

15.Πιστεύετε ότι εάν μετρούσατε μόνοι σας, θα δυσκολευόσασταν περισσότερο ή 

λιγότερο; Γιατί; 

Η πλειονότητα των μαθητών απάντησε πως το να ολοκληρώσουν μόνοι τους στην 

εφαρμογή, θα τους ήταν πιο δύσκολο σε σχέση με την ομαδική συμμετοχή, που 

πραγματοποίησαν. Οι δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν σε αυτή την περίπτωση, όπως 

ανέφεραν χαρακτηριστικά, σχετίζονταν κυρίως με τις πολλαπλές ενέργειες που θα 

έπρεπε να επιτελέσουν πάνω στη χρονογραμμή, να κρατούν δηλαδή και τα δύο 

καλώδια να πατούν και τα δύο κουμπιά μόνοι τους ή ακόμα και να σκέφτονται μόνοι 

τους. Όπως παραδέχθηκαν οι περισσότεροι, το να σκεφτούν μόνοι τους θα ήταν πολύ 

πιο δύσκολο, ενώ τους παρείχε και ασφάλεια η υλοποίηση της εφαρμογής με έναν 

φίλο: 

 

-Μπορεί να μην μπορούσαμε να κουβαλήσουμε τα πράγματα, να μην μπορούσαμε να 

πατήσουμε και τα δύο τα κουμπιά, το καλώδιο έπρεπε να το κρατάει κάποιος και 

κάποιος άλλος να πατάει τα κουμπιά. (οι μαθητές απαντούσαν ο ένας πίσω από τον 

άλλο). 

-Ναι γιατί θα πρέπει να κουνιέσαι πολύ, να σκέφτεσαι και μόνος σου, να τα κάνεις όλα 

μόνος σου. 

-Ναι γιατί το ένα άτομο ξέρει κάποια πράγματα αλλά δεν τα ξέρει όλα, οπότε ο άλλος 

βοηθούσε. 

-Θα μας δυσκόλευε πιο πολύ πιστεύω 

-Πιο δύσκολο, γιατί κάποια πράγματα που δεν ήξερα εγώ τα ήξερε ο συμμαθητής μου. 

-Εγώ πάντως όχι γιατί κάποια πράγματα ήταν δύσκολα. 

-Όχι βέβαια. 

-Λιγάκι, γιατί ο ένας έχει μια ιδέα που μπορεί να είναι σωστή και ο άλλος να έχει μια 

ιδέα που μπορεί να βοηθήσει τον συμμαθητή του πιο καλά. 

-Όχι, γιατί μόνος και θα δυσκολευόμουν και θα κουραζόμουν περισσότερο, μια να 

πατάω το κουμπί από αριστερά μια από δεξιά και μετά να βάζω τα πράγματα και πάλι 

από την αρχή… 
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-Βοηθάει περισσότερο να είσαι δύο παρά ένας γιατί άμα ο άλλος δεν ξέρει κάτι μετά θα 

πρέπει … θέλει έναν φίλο δίπλα του να μπορεί να τον βοηθήσει λίγο άμα δεν ξέρει κάτι. 

Είναι ωραία να είσαι ομάδα παρά να είσαι μόνος σου. 

 

Φυσικά υπήρχαν και ομάδες μαθητών που απάντησαν πως δεν θα ένιωθαν 

δυσκολία, ακόμα και αν το έκαναν μόνοι τους. Ως επεξήγηση, απάντησαν πως θα 

υπήρχε περισσότερος χώρος και θα μπορούσαν να κινηθούν καλύτερα: 

 

-Όχι, δε θα με δυσκόλευε να το παίξω και μόνη μου.   

-Ναι θα μπορούσαμε…. Θα μας δυσκόλευε λιγότερο. 

-Ναι θα μπορούσαμε, και θα μας δυσκόλευε λιγότερο, γιατί θα υπήρχε περισσότερος 

χώρος εκεί μέσα (στη χρονογραμμή). 

 

16.Ευχαριστηθήκατε σήμερα αυτό το παιχνίδι; Θα το ξανακάνατε; 

Και εδώ η πλειονότητα των μαθητών απάντησε πως και τους άρεσε το παιχνίδι και 

ότι θα το έκαναν ξανά. Κάποιοι μάλιστα, ήταν περισσότερο ενθουσιώδεις από 

άλλους: 

 

-Πόλυ! 

-Πάρα πάρα πολύ! 

-Θα το έκανα αμέτρητες φορές 

-Ναι, ξανά και ξανά  

-Εννοείται 

-Ναι, εάν έρθετε ξανά 

-Όπου το κάνετε, θέλω να έρχομαι για να παίζω! 

-Εάν μου δοθεί η ευκαιρία, θέλω να το ξανακάνω! 

 

4.4. Παρατηρήσεις της ερευνήτριας 

 

Στο τέλος κάθε ημέρας υλοποίησης, κρατήθηκαν αναλυτικές σημειώσεις από την 

ερευνήτρια. Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στο να καταγραφούν στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό όλες οι πτυχές της εφαρμογής και η αλληλεπίδραση των μαθητών με αυτήν, 

καθώς επίσης και με την ερευνήτρια αλλά και μεταξύ τους, ως ομάδα. Ακόμη, 
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βοήθησε σημαντικά στην αποτύπωση των χειρονομιών, των εκφράσεων, των 

κινήσεων των μαθητών και των αντιδράσεών τους καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής 

τους στην εφαρμογή. Οι παρατηρήσεις αυτές συγκεντρώθηκαν στο τέλος της έρευνας 

και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω. 

Γενικά, οι μαθητές έδειξαν από την αρχή ενθουσιασμό για τη διαδραστική 

χρονογραμμή. Από τη στιγμή που έμπαιναν στο χώρο αναρωτιόντουσαν τι θα πρέπει 

να κάνουν και πως θα συμμετέχουν σε αυτή. Όλοι ανεξαιρέτως αντιμετώπισαν 

διστακτικά και με αβεβαιότητα το φύλλο εργασίας πριν την διεξαγωγή της εφαρμογής 

και έκαναν πολλές ερωτήσεις, φοβούμενοι το ενδεχόμενο λάθους. Θεώρησαν εξαρχής 

πως πρόκειται για τεστ, το οποίο θα βαθμολογηθεί και τα αποτελέσματά θα 

γνωστοποιηθούν στο δάσκαλο. Εξαιτίας της τελευταίας σκέψης τους, επιθυμούσαν να 

μάθουν τη σωστή απάντηση της κάθε ερώτησης. Η ερευνήτρια καθησύχαζε τους 

μαθητές και φρόντιζε να απαντήσει με τον πιο σαφή τρόπο στις ερωτήσεις τους.  

Οι μαθητές γενικά αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες στη συμπλήρωση του 

φύλλου εργασίας. Στη δεύτερη ερώτηση, παραδείγματος χάριν, αντιμετώπισαν 

δυσκολίες στον εντοπισμό της προ και μετά Χριστόν εποχής, ώστε να τοποθετήσουν 

σωστά τα γεγονότα. Αυτή η δυσκολία ήταν και ο λόγος που κάποιοι μαθητές τα 

τοποθέτησαν τα ανάποδα ή τα τοποθέτησαν όλα μαζί στην μετά Χριστόν εποχή. Στην 

τέταρτη ερώτηση από την άλλη αντιμετώπισαν πρόβλημα στην αριθμητική πράξη 

που θα έπρεπε να κάνουν και αρκετοί μαθητές ομολόγησαν στην ερευνήτρια ότι αυτό 

το πρόβλημα τους φάνηκε δύσκολο. Αξίζει να σημειωθεί πως αφιέρωσαν αρκετό 

χρόνο στη συμπλήρωση του φύλλου και δεν δυσανασχέτησαν ιδιαίτερα με αυτό, εάν 

εξαιρεθούν οι αρχικές τους αντιδράσεις.  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της παρέμβασης με τη διαδραστική 

χρονογραμμή παρατηρήθηκε ότι τα σημεία που συνέβαινε η αλλαγή στο μυαλό των 

μαθητών αναφορικά με την ορθή τοποθέτηση των γεγονότων στο χρόνο, αφορούσαν 

στο έβδομο βήμα-ταξίδι στο πρώτο παιχνίδι-scratch, ή αλλιώς στη μετάβαση από τον 

6
ο
 αιώνα μετά Χριστόν στον 4

ο
 αιώνα προ Χριστού και μόλις στο τέταρτο βήμα-

ταξίδι στο δεύτερο παιχνίδι-scratch ή αλλιώς στη μετάβαση από τον 1
ο
 αιώνα μετά 

Χριστόν στον 5
ο
 αιώνα μετά Χριστόν. Σε κάποιες ομάδες συνέβαινε στο πέμπτο 

βήμα-ταξίδι, ή αλλιώς στη μετάβαση από τον 5
ο
 αιώνα μετά Χριστόν στον 4

ο
 αιώνα 

π.Χ.  

Τις οδηγίες για τα βήματα που άκουγαν οι μαθητές τους βοήθησαν στα πρώτα τους 

ταξίδια στη χρονογραμμή. Τα βήματα τους έδωσαν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση 
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για να εξοικειωθούν με το παιχνίδι. Η δύσκολη διαδικασία της εφαρμογής ξεκινούσε 

όταν, στη θέση των βημάτων, οι μαθητές άκουγαν χρονολογίες και έπρεπε να 

υπολογίσουν σε ποιον αιώνα ανήκει η αντίστοιχη χρονολογία.  

Και στα δύο παιχνίδια, όταν η ερευνήτρια διαπίστωνε τη δυσκολία των μαθητών 

να εντοπίσουν τον αιώνα στον οποίο ανήκει η χρονολογία που άκουγαν, 

ακολουθούσε η παρακάτω στιχομυθία: 

- Πόσα χρόνια έχει κάθε αιώνας; 

Οι μαθητές ανακαλούσαν στην μνήμη τους την ερώτηση από το φύλλο εργασίας 

και απαντούσαν ότι κάθε αιώνας έχει 100 χρόνια.  

-Και από πού ξεκινάω να μετράω τον αιώνα; Από ποια χρονολογία; 

Εδώ οι μαθητές συνήθως ζητούσαν διευκρινιστική ερώτηση για το τι εννοούσε η 

ερευνήτρια, με την ίδια να τους απαντά ρωτώντας εάν τελικά ξεκινάει από το 0 ή από 

το 1. Οι μαθητές τότε απαντούσαν ότι ο κάθε αιώνας ξεκινάει από το 1. 

-Ωραία, ο κάθε αιώνας ξεκινάει από το 1. Που σταματάει όμως; 

Εδώ, οι μαθητές σκεφτόντουσαν για λίγο την απάντηση και απαντούσαν ότι κάθε 

αιώνας τελειώνει στο 100. 

-Αφού λοιπόν κάθε αιώνας ξεκινάει από το 1 και τελειώνει στο 100, εάν μετρήσω 

ακόμα έναν χρόνον και φτάσω στο έτος 101, βρίσκομαι στον ίδιο αιώνα ή σε 

διαφορετικό; 

Εδώ όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως απαντούσαν αυθόρμητα ότι αφού μετράμε 

ακόμα ένα έτος και φτάνουμε στο 101, τότε βρισκόμαστε σε άλλον αιώνα και όχι 

στον ίδιο. 

-Αφού λοιπόν κάθε αιώνας έχει 100 χρόνια, ξεκινάει από το 1 και τελειώνει στο 

100, εάν μετρήσω ακόμα ένα έτος και φτάσω στο 101 βρίσκομαι σε άλλον αιώνα, τότε 

το διάστημα από το 1 μέχρι το 100 σε ποιόν αιώνα ανήκει; 

Και εδώ η πλειονότητα των μαθητών απαντούσε αυθόρμητα, ότι το διάστημα αυτό 

ανήκει στον 1
ο
 αιώνα. Την διαπίστωση αυτή ακολουθούσαν επιφωνήματα, εκφράσεις 

έκπληξης, γέλια, ακόμα και φράσεις μεταξύ των μαθητών, όπως «κάναμε λάθος εδώ» 

ή «κυρία εγώ έκανα λάθος ή μάλλον έκανα πολλά λάθη και πρέπει να τα διορθώσω, 

ειδικά στην ερώτηση 3» (να σημειωθεί πως η ερώτηση 3 είναι η ερώτηση που αφορά 

την τοποθέτηση ενός γεγονότος στον αιώνα που πιστεύουν οι μαθητές πως ανήκει). 

-Άρα, το διάστημα από το 101 μέχρι το 200 σε ποιόν αιώνα ανήκει; 
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Εδώ οι μαθητές χαμογελούσαν και απαντούσαν πως το διάστημα ανήκει στο 2
ο
 

αιώνα. Πολλοί συνέχιζαν την απάντησή τους και έλεγαν ότι έτσι και το διάστημα από 

το 201 μέχρι το 300 ανήκει στον 3
ο
 αιώνα. 

Από αυτό το σημείο και μετά, οι μαθητές γελούσαν και συνομιλούσαν μεταξύ τους 

και έλεγαν συνεχώς στην ερευνήτρια φράσεις, όπως «Έκανα λάθος κυρία, πρέπει να 

μου δώσετε το φυλλάδιο να τα διορθώσω», «κυρία, θα πάρουμε τα φυλλάδια για να 

διορθώσουμε τα λάθη μας;». Πολλές φορές, οι μαθητές συνομιλούσαν μεταξύ τους 

και διαπίστωναν τα λάθη που έκαναν και γελούσαν «συνωμοτικά». Έβρισκαν 

διασκεδαστικό τον τρόπο με τον οποίο κρατιόντουσαν χέρι-χέρι και πήγαιναν 

μπροστά και πίσω στη χρονογραμμή. 

Η αλλαγή στο δεύτερο πρόγραμμα-scratch, ήταν πιο εύκολη. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μαθητές άκουγαν την Πορκία μετά την εκτέλεση της αποστολής να λέει: «Ο επόμενος 

σταθμός είναι 4 βήματα μπροστά, στο 451 μ.Χ.». Με τα λόγια αυτά της ηρωίδας, οι 

μαθητές μετρούσαν τα βήματα, πήγαιναν στον αιώνα και αμέσως διαπίστωναν το 

λάθος που έκαναν στο φύλλο εργασίας. Πολλοί χαρακτηριστικά απαντούσαν: 

«Κάναμε λάθος εδώ», «Κυρία, εγώ έχω κάνει λάθος», «Κυρία, σίγουρα έχω πολλά 

λάθη». Στις περιπτώσεις που οι μαθητές μετρούσαν τα βήματα λανθασμένα και 

επέλεγαν το λάθος αιώνα, ακολουθούσε η στιχομυθία που παρατέθηκε παραπάνω. 

Όπως διαπιστώθηκε, ήδη από την πρώτη φορά που αξιοποιήθηκε αυτή η μέθοδος, 

οι ερωτήσεις βοήθησαν ιδιαίτερα τους μαθητές να κατανοήσουν τη θέση των 

γεγονότων και, εν τέλει, να εντοπίζουν από μόνοι τους το σωστό αιώνα στον οποίο 

αντιστοιχεί η κάθε χρονολογία. 

Σε ένα από τα σχολεία που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, λόγω έλλειψης χώρου, ο 

προτζέκτορας τοποθετήθηκε στον πλαϊνό τοίχο και όχι μπροστά στους μαθητές. Αυτή 

η τοποθέτηση δημιούργησε προβλήματα στους μαθητές ως προς τη μέτρηση. Ήδη 

από τα πρώτα βήματα, οι πρώτη ομάδα μαθητών αναγκαζόταν να στρέψει το σώμα 

της για να δει και να ακούσει τους ήρωες και αυτό δημιούργησε σύγχυση ως προς το 

που έπρεπε να μετακινηθεί μετά, μπροστά ή πίσω. Σε εκείνο το σημείο, επενέβη η 

ερευνήτρια και αμέσως μετά τα λόγια των ηρώων, ζήτησε από τους μαθητές να 

στρέψουν και πάλι το σώμα τους προς τα μπροστά και, στα ταξίδια που καλούνταν να 

κάνουν βήματα πίσω, να τα κάνουν προσεκτικά χωρίς να αλλάξουν τη φορά τους 

σώματός τους. Διαπιστώθηκε πως αυτή η ενέργεια, βοήθησε σημαντικά τους μαθητές 

και απετράπησαν περαιτέρω λάθη. Στο σχολείο αυτό, ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία, προκειμένου να μην μπερδευτούν οι μαθητές.  
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Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, οι μαθητές αντιμετώπιζαν το συνεργάτη ή τη 

συνεργάτιδά τους πολύ θετικά και φαινόταν να διασκεδάζουν με την προοπτική της 

ομάδας. Μόνο δύο ομάδες μαθητών δυσανασχέτησαν σημαντικά, σε σημείο να 

αρνηθούν να δώσουν τα χέρια για να παίξουν στο παιχνίδι. Εν τέλει συνεργάστηκαν, 

παρά την αρχική δυσανασχέτηση τους. Ο μαθητής ή η μαθήτρια που κλήθηκε να 

πιάσει τη γείωση, αντιμετώπισε κάποιες στιγμές φόβου για το ενδεχόμενο της 

ηλεκτροπληξίας. Στις ομάδες που συνέβη κάτι τέτοιο, η ερευνήτρια ξεκινούσε το 

παιχνίδι και, κρατώντας τη γείωση, απαντούσε στο πρώτο ερώτημα του, για να δείξει 

στους μαθητές πως δεν πρόκειται να τους συμβεί κάτι. Μετά από αυτή την ενέργεια, 

οι μαθητές κρατούσαν άφοβα το καλώδιο και πατούσαν άφοβα τα κουμπιά. 

Οι αντιδράσεις των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ήταν 

ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερα διδακτικές. Οι χειρονομίες τους αλλά και οι εκφράσεις 

που έπαιρναν, οι γκριμάτσες που έκαναν ανάμεσα τους οι μαθητές αποτελούν 

χρήσιμο διδακτικό υλικό. Στα σημεία όπου οι μαθητές μετέβαιναν σε λάθος αιώνα, 

έβγαζαν επιφωνήματα θυμού, έκπληξης ή ακόμα και απορίας του τι κάνουν λάθος. 

Πολλοί θεωρούσαν πως δεν κρατούν καλά τη γείωση. Όταν διαπίστωναν πως το 

πρόβλημα ήταν το ότι μέτρησαν λάθος, έκαναν γκριμάτσες αποδοκιμασίας για τη 

μέτρηση. Η παραπάνω στιχομυθία τους βοήθησε σημαντικά να καταλάβουν τη θέση 

των γεγονότων στη χρονογραμμή και πιθανόν να την απομνημόνευσαν, διότι 

ελάχιστοι έκαναν στα επόμενα ταξίδια λάθος. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι πως 

πάντα οι μαθητές συζητούσαν και συναποφάσιζαν τις κινήσεις τους στη 

χρονογραμμή. Δεν σταμάτησαν να συνεργάζονται σε κανένα σημείο της εφαρμογής 

και άλλαζαν και θέσεις, για να «πατήσουν και οι δύο όλα τα κουμπιά», όπως 

απαντούσαν κάποιοι από τους μαθητές μέσα σε γέλια. Η συμβολή των αντικειμένων 

ήταν επίσης σημαντική. Οι μαθητές ολοκλήρωναν τις αποστολές από κοινού. 

Μάλιστα πολλές φορές συζητούσαν τον τρόπο με τον οποί θα ολοκληρώσουν κάθε 

αποστολή.  

Η συμπλήρωση του post test ήταν πιο ενδιαφέρουσα διαδικασία. Οι μαθητές 

ένιωθαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις απαντήσεις τους και συμπλήρωσαν το 

φύλλο πολύ πιο γρήγορα και σύντομα, σε σχέση με το pre test. Οι μαθητές δεν είχαν 

ερωτήσεις, είχαν μεγαλύτερη διάθεση και έκαναν πλάκα μεταξύ τους. Πολλοί 

αναρωτιόντουσαν πως έκαναν λάθος τον αιώνα και έλεγαν συνέχεια ότι από εδώ και 

πέρα θα θυμούνται τη θέση των γεγονότων στο χρόνο. Επίσης, συμπλήρωσαν με 
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μεγαλύτερη ευκολία και μάλιστα κάνοντας τη σωστή μαθηματική πράξη, το δεύτερο 

πρόβλημα της τέταρτης ερώτησης. 

Οι ομάδες που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση μέσω της τοποθέτησης τριών 

αντικειμένων από το παλαιότερο στο νεότερο, έβλεπαν τα αντικείμενα μπροστά τους, 

γνώριζαν από την ερευνήτρια την προέλευση του κάθε αντικειμένου, κοιτούσαν τη 

χρονογραμμή και συχνά συνέδεαν τα αντικείμενα που είχαν μπροστά τους με τα 

αντικείμενα με τα οποία ήρθαν σε επαφή πάνω στη χρονογραμμή. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, οι συνεντεύξεις δεν αντικατοπτρίζουν στο μέγιστο 

βαθμό τις αντιδράσεις των μαθητών. Δεν αποκαλύπτουν τη ζωντανή εικόνα που 

εξέλαβε η ερευνήτρια για τις εντυπώσεις τους, οι οποίες ήταν αναμφίβολα θετικές. Τα 

πρόσωπα των μαθητών ήταν συνεχώς χαρούμενα και χαμογελαστά, γεμάτα 

ικανοποίηση για την εφαρμογή που δοκίμασαν και τα πράγματα που έμαθαν μέσα 

από αυτή. Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές δοκίμαζαν ξανά και ξανά τη χρονογραμμή, 

ζητούσαν από την ερευνήτρια να πάει ξανά στο σχολείο για να μάθουν και άλλα 

γεγονότα, ενώ, πολλές φορές, δεν έλειπαν και οι ευχάριστες παρεμβολές από μαθητές 

μικρότερης ηλικίας, οι οποίοι ήθελαν να δοκιμάσουν τη χρονογραμμή και την 

αντιμετώπιζαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συμπεράσματα της έρευνας 

5.1. Συμπεράσματα της Έρευνας 

 

Η έρευνα που διεξήχθη βασίστηκε  στη σύλληψη, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και 

την αξιολόγηση μιας έρευνας-δράσης, που στόχο είχε να μελετήσει την κατανόηση 

του ιστορικού χρόνου από την πλευρά των μαθητών και τις αντιλήψεις των μαθητών 

για αυτόν. Η παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία της Φλώρινας, 

βασίστηκε σε μια ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα με πλήρη αξιοποίηση του 

σώματος των μαθητών. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες, μέσω μιας 

πραγματικής χρονογραμμής, συνδεδεμένης με φυσικές διεπαφές, ενώ 

χρησιμοποιήθηκαν και οπτικά, ηχητικά και απτικά μέσα σε αυτήν, προκειμένου η 

παρέμβαση να γίνει πιο βιωματική. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην έρευνα, 

αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν προσεκτικά και τα αποτελέσματά τους 

παρουσιάστηκαν και περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Με βάση τα 

αποτελέσματα αυτά, καταλήξαμε σε κάποιες διαπιστώσεις, οι οποίες 

διασταυρώθηκαν με τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε προηγούμενες έρευνες για 

το ίδιο θέμα.   

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με το νόημα που δίνουν οι μαθητές στην 

έννοια του χρόνου. Από την εξέταση των αποτελεσμάτων, αυτό που αρχικά 

διαπιστώνεται είναι πως οι μαθητές, ως ένα βαθμό, είναι εξοικειωμένοι με την έννοια 

του ιστορικού χρόνου και των εννοιών που τον πλαισιώνουν.  

Όπως αποκαλύφθηκε και από το φύλλο εργασίας, οι περισσότεροι από τους 

μαθητές ήταν σε θέση να περιγράψουν την έννοια του χρόνου. Άλλοι τον 

οριοθέτησαν με βάση τη χρονική του σημασία, δηλαδή ως «μια χρονολογία», ως «τη 

γέννηση του Χριστού», ως «μήνες, μέρες, χρόνια που περνούν», κ.α., ενώ άλλοι τον 

περιέγραψαν ως «ένα διάστημα στο οποίο γίνονται μεγαλύτεροι», ως «το χρόνο της 

ιστορίας», ως «το παρόν-παρελθόν-μέλλον», ως «διάστημα μέσα στο οποίο 

συμβαίνουν διάφορα γεγονότα» ή, απλώς, ως «ένα διάστημα». Τα παραπάνω οδηγούν 

στο συμπέρασμα που κατέληξαν και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι 

μαθητές, στην ηλικία των 11 ετών, είναι σε θέση να εξηγήσουν τις έννοιες που 

σχετίζονται με τον ιστορικό χρόνο με την μαθηματική και την καθημερινή του 
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διάσταση. Οι έρευνες αποσαφηνίζουν ωστόσο πως η διαδικασία κατανόησης του 

ιστορικού χρόνου επέρχεται σταδιακά και όσο μεγαλώνουν οι μαθητές
214

. Ωστόσο 

όσοι περιγράφουν την έννοια του χρόνου, τον συνδέουν κατά βάση με το παρελθόν.  

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την αντίληψη των μαθητών για τις 

έννοιες αιώνας, δεκαετία, χιλιετία και π.Χ./μ.Χ. Τις τρεις πρώτες έννοιες, οι μαθητές 

τις περισσότερες φορές τις περιγράφουν με μαθηματικούς και αριθμητικούς όρους, 

ορίζοντας, παραδείγματος χάριν, τη δεκαετία ως δέκα χρόνια, αξιοποιώντας τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους και τις καθημερινές τους εμπειρίες, ωστόσο έρευνα έχει 

δείξει πως δεν έχουν επίγνωση της διάρκειας αυτού του διαστήματος
215

. Σε άλλες 

περιπτώσεις, τις περιγράφουν ως «πολύ καιρό» και «πάρα πολύ καιρό» ή αλλιώς ως 

«πολλά» και «πάρα πολλά χρόνια». Αξιοποιούν δηλαδή «κενές φράσεις», όπως 

αναφέρουν οι Stow & Haydn, οι οποίες δεν ορίζουν με σαφήνεια το χρονικό 

διάστημα που καλούνται να περιγράψουν
216

. Η δεύτερη κατηγορία απαντήσεων των 

μαθητών συμφωνεί με προϋπάρχουσες έρευνες, στις οποίες οι φράσεις «πριν πολύ 

καιρό» και «πριν πάρα πολύ καιρό», μεταφράζονται στο μυαλό τους ως ένα διάστημα 

ανάμεσα σε λίγους μήνες μέχρι και δεκάδες χιλιάδες χρόνια
217

. Η διαφορά στις 

έρευνες αυτές είναι πως οι παραπάνω φράσεις χρησιμοποιούνται περισσότερο από 

μαθητές μικρότερη ηλικίας και όχι από μαθητές της ηλικίας του δείγματός μας
218

. 

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η κατανόηση του ιστορικού χρόνου, 

είναι μια διαδικασία που αναπτύσσεται σταδιακά στο παιδί και με διαφορετικό 

ρυθμό. 

Από την άλλη, για τις έννοιες π.Χ. και μ.Χ., οι μαθητές απάντησαν στις 

συνεντεύξεις τους πως ως έννοιες έχουν διαφορά. Συγκεκριμένα, η προ Χριστού 
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εποχή ορίζεται ως γεγονότα που συνέβησαν πριν τη γέννηση του Χριστού και η μετά 

Χριστόν ως γεγονότα που συνέβησαν μετά τη γέννηση Αυτού. Παρατηρείται, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω σαφής βελτίωση στη χρήση της ορολογίας. Ωστόσο, μετά 

την παρέμβαση που πραγματοποιήσαμε στα σχολεία, οι μαθητές ήταν σε θέση να 

αντιληφθούν πως στην προ Χριστού εποχή η μέτρηση του χρόνου κινείται 

αντίστροφα σε σχέση με την μετά Χριστόν εποχή. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές στις 

απαντήσεις τους ανέφεραν πως στην προ Χριστού εποχή η μέτρηση του χρόνου 

«κινείται» από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από τον 6
ο 

αιώνα π.Χ. στον 5
ο
 αιώνα 

κ.ο.κ., ενώ στη μετά Χριστόν εποχή η μέτρηση του χρόνου «κινείται» από κάτω προς 

τα πάνω, δηλαδή από τον 1ο αιώνα μ.Χ. στο 2ο κ.ο.κ. Αυτό αποτυπώνεται και σε 

προηγούμενη έρευνα στην οποία υποστηρίζεται πως οι μαθητές παρουσιάζουν σαφή 

βελτίωση ως προς τη χρήση της ορολογίας π.Χ./μ.Χ, μετά την αξιοποίηση νέων 

μεθόδων διδασκαλίας
219

, ενώ σε άλλη έρευνα παρατηρείται πως οι μαθητές είναι σε 

θέση να διαχωρίσουν τις δύο έννοιες ανάλογα με τα αντικείμενα ή με τις εικόνες που 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία
220

.  

Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 

μαθητές, αυτές έγκεινται κυρίως στην κατανόηση του αιώνα και στην τοποθέτηση 

των γεγονότων προ Χριστού και μετά Χριστόν. Όπως φάνηκε και στη δεύτερη 

ερώτηση του φύλλου εργασίας, η πλειονότητα των μαθητών τοποθέτησε τα γεγονότα 

της προ Χριστού εποχής έναν αιώνα μπροστά. Αυτό αποκαλύπτει τη σύγχυση των 

μαθητών για τη χρονολόγηση. Κάτι τέτοιο ωστόσο δε συνέβη με τις χρονολογίες μετά 

Χριστόν, οι οποίες φάνηκε ότι ήταν ευκολότερο να οριστούν στο διάνυσμα της 

χρονικής ακολουθίας. Η συγκεκριμένη διαπίστωση της έρευνας μας διαφωνεί με 

προϋπάρχουσα έρευνα σε μαθητές Δημοτικού στην Ολλανδία, με την ερευνήτρια να 

διαπιστώνει πως και στις χρονολογίες μετά Χριστόν οι μαθητές ηλικίας 10-12 ετών, 

που αντιστοιχεί και στο δείγμα της δική μας έρευνας, αντιμετωπίζουν προβλήματα 

τοποθέτησης των γεγονότων και τα τοποθετούν έναν αιώνα πίσω
221

. Η δεύτερη 

δυσκολία που εντοπίστηκε στην έρευνα μας ήταν η συσχέτιση αιώνων και 

χρονολογιών. Η δυσκολία των μαθητών έγινε εμφανής ήδη από το pre test, στο οποίο 

οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετήσουν ένα συγκεκριμένο γεγονός στον αιώνα που 

πιστεύουν ότι συνέβη. Η δυσκολία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
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όταν κλήθηκαν να εντοπίσουν στη διαδραστική χρονογραμμή, τον αιώνα στον οποίο 

ανήκει η  χρονολογία που άκουγαν από το πρόγραμμά. Με τα παραπάνω συμφωνεί 

και η De Groot Reuvekamp, η οποία στην έρευνά της εντόπισε το ίδιο ακριβώς 

πρόβλημα ακόμα και για μαθητές 11-12 ετών (grade 8)
222

. Μια ακόμα δυσκολία που 

εντοπίστηκε στην έρευνά μας ήταν πως, σε μια από τις αποστολές (συγκεκριμένα 

στην τελευταία αποστολή του ταξιδιού), οι μαθητές κλήθηκαν να εντοπίσουν στην 

εικόνα-χάρτη την Καρχηδόνα και, επειδή δεν γνώριζαν πως λέγεται η πόλη στα 

αγγλικά, δυσκολεύτηκαν. Η δυσκολία εντοπίστηκε σε μία μόνο ομάδα μαθητών. 

Τέλος, δυσκολία υπήρξε και στη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας και 

συγκεκριμένα στην τέταρτη ερώτηση. 

Αναφορικά με το τέταρτο ερευνητικό μας ερώτημα, για το εάν δηλαδή οι μαθητές 

μπορούν να αντιληφθούν τη θέση των γεγονότων μέσα στο χρόνο, αυτό έγινε 

ευδιάκριτο από τις απαντήσεις τους στο post test αλλά και στις συνεντεύξεις που 

έδωσαν στο τέλος της παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, πριν την παρέμβαση 

αντιμετώπιζαν προβλήματα στη συσχέτιση αιώνων και χρονολογιών, όπως 

διαπιστώθηκε από την τρίτη ερώτηση του pre test. Η εφαρμογή βοήθησε τους 

μαθητές να κατανοήσουν τη διάρκεια του αιώνα, από πού ξεκινάει και που σταματάει 

και να εντοπίσουν ποιες χρονολογίες εντάσσονται σε κάθε αιώνα ξεχωριστά. Στην 

πλειονότητα τους, οι μαθητές απάντησαν στις συνεντεύξεις τους πως, μέσω της 

εφαρμογής αυτής είναι πλέον σε θέση να τοποθετήσουν τα γεγονότα σε χρονολογική 

σειρά και πολλοί από αυτούς έδωσαν και παραδείγματα, όπως ότι παραδείγματος 

χάριν το 212 μ.Χ. ανήκει στον 3
ο
 αιώνα και όχι στο 2

ο
 όπως νόμιζαν αρχικά. Η 

παραπάνω διαπίστωση συμπίπτει με προϋπάρχουσες έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν 

πως με την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών μεθόδων, οι μαθητές είναι σε θέση να 

κατανοήσουν ευκολότερα τον ιστορικό χρόνο και πως χωρίς αυτήν δυσκολεύονται
223

. 

Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με το εάν οι μαθητές μπορούσαν, μετά 

το τέλος της παρέμβασης, να τοποθετήσουν στη σωστή χρονική σειρά γεγονότα ή 

αντικείμενα και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Στα αποτελέσματα έγινε 

αναφορά για τα αντικείμενα που οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετήσουν σε 

χρονολογική σειρά. Τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν στην έρευνα ήταν πραγματικά, 
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σε αντίθεση με άλλες έρευνες που αξιοποιήθηκαν εικόνες
224

, διότι θεωρήσαμε πως η 

εμπειρία ενός πραγματικού αντικειμένου θα ήταν πολύ πιο δυνατή και ισχυρή σε 

σχέση με μια απλή εικόνα.  Όπως φάνηκε και από τις απαντήσεις των μαθητών, 

πράγματι μετά το τέλος της παρέμβασης ήταν σε θέση να τοποθετήσουν αντικείμενα 

σε χρονολογική σειρά, ωστόσο, σημαντικό ρόλο παίζει το χρώμα, το σχήμα, η 

παλαιότητα ακόμα και η καθαριότητα του αντικειμένου που έχουν μπροστά τους οι 

μαθητές.  

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των αγγείων, το κομμάτι της κανάτας που 

επιλέχθηκε να πλαισιώσει τον 2
ο
 αιώνα π.Χ., θεωρήθηκε το παλαιότερο από όλα, 

διότι «ήταν σπασμένο, πολύ μικρό, καθόλου καλά διατηρημένο». Η εμφάνιση για τους 

μαθητές σε αυτήν την περίπτωση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Η διαπίστωση αυτή 

συμφωνεί με τις προϋπάρχουσες έρευνες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν εικόνες 

αντικειμένων ή προσώπων. Όπως διαπιστώθηκε και σε αυτές πράγματι υπάρχουν 

στερεότυπα για το χρώμα των εικόνων και το τι αυτές αποτυπώνουν, όμως σε αυτή 

την ηλικία είναι πολύ πιο περιορισμένα σε σχέση με μικρότερες ηλικιακές ομάδες. 

Όμως, και στην δική μας έρευνα, στην πλειονότητά τους οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα 

παρατηρητικοί και είχαν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στην τοποθέτηση των 

αντικειμένων. Μάλιστα, όπως και σε άλλες έρευνες που έγιναν στο παρελθόν, 

μπήκαν στη διαδικασία να περιγράψουν το αντικείμενο που είχαν μπροστά τους, το 

συνέκριναν με τα άλλα, έδειξαν τα θετικά και τα αρνητικά του, αιτιολόγησαν με πολύ 

σωστά επιχειρήματα τις απαντήσεις τους
225

.   

Στην ερώτηση εάν η ενσώματη μάθηση βοήθησε στην κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου, η απάντηση είναι αναμφίβολα θετική. Οι μαθητές, εξαιτίας της πλήρους 

εμπλοκής του σώματος, έδειξαν σημαντική βελτίωση στην κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου
226

. Το σημαντικό για αυτή την έρευνα, είναι πως, όπως φάνηκε και από τις 
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κινήσεις των μαθητών στη χρονογραμμή, κατόρθωσαν να κατανοήσουν έννοιες όπως 

ο αιώνας, π.Χ./μ.Χ. αλλά και την τοποθέτηση των γεγονότων σε χρονολογική σειρά, 

κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Ενώ δηλαδή οι έννοιες αυτές τους είναι 

γνωστές, φάνηκε πως μέσω της εφαρμογής μπόρεσαν να τις κατανοήσουν πολύ 

περισσότερο σε σχέση με μια απλή γραμμική χρονογραμμή.  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αξιοποίηση των αντικειμένων, των ηρώων μέσω 

του προγράμματος scratch αλλά και των φυσικών διεπαφών που τοποθετήθηκαν στη 

χρονογραμμή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι μαθητές της έρευνας, τα 

αντικείμενα, οι φυσικές διεπαφές και οι ήρωες του προγράμματος έκαναν την 

εφαρμογή ελκυστική, ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Ακόμη θεωρούν πως τα 

παραπάνω τους βοήθησαν στο να κατανοήσουν τον χρόνο και τη θέση των γεγονότων 

μέσα στους αιώνες, ενώ, τέλος ανέφεραν πως, χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας και 

των φυσικών διεπαφών, η εφαρμογή δεν θα ήταν το ίδιο ελκυστική και 

ενδιαφέρουσα
227

.  

Επίσης, χρήσιμο είναι να αναφέρουμε τη σημαντικότητα της χρονογραμμής. Ως 

μέθοδος διδασκαλίας του ιστορικού χρόνου, η χρονογραμμή είναι μια πολύ καλή 

επιλογή. Ήδη από την τρίτη Δημοτικού στο ελληνικό σχολείο, οι μαθητές είναι 

εξοικειωμένοι με τις χρονογραμμές και μέσω αυτών που αναρτώνται στον πίνακα 

αλλά και όσων περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. Η χρονογραμμή 

αναπαριστάται μέσω απλών αναπαραστάσεων ή και μέσω των ΤΠΕ
228

.  
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Το όγδοο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων με το 

φύλο των μαθητών. Όπως διαπιστώθηκε και από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι 

απαντήσεις των μαθητών δεν εξαρτώνται από το φύλο τους. Στο pre test η 

πλειονότητα των μαθητών αντιμετώπισε τα ίδια προβλήματα (κατανόηση αιώνα, 

ορθή τοποθέτηση γεγονότων πάνω στη χρονογραμμή, αντιστοίχιση αιώνα και 

χρονολογίας), μαθησιακά προβλήματα που, στην συντριπτική πλειονότητά τους οι 

μαθητές, επίλυσαν μετά την παρέμβαση, όπως φάνηκε στο post test. Ως προς την 

παραπάνω διαπίστωση συμφωνεί και Hodkinson
229

, ο οποίος στην έρευνα του δεν 

παρατήρησε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των μαθητών ανάλογα 

με το φύλο τους, εν αντιθέσει με τη νεότερη έρευνα που πραγματοποίησε η de Groot 

Reuvekamp et al διαφωνεί, καθώς σε μεγαλύτερο δείγμα στην Ολλανδία, 

παρατηρήθηκε διαφοροποίηση των μαθητών ανάλογα με το φύλο, με τα αγόρια να 

υπερισχύουν έναντι των κοριτσιών
230

.  

Τέλος, το ένατο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει εάν παρατηρούνται διαφορές 

μεταξύ των μαθητών ανάλογα με τον τόπο φοίτησής τους. Όπως φάνηκε και από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, ορισμένες μεταβλητές – συγκεκριμένα έξι από αυτές: ο 

αιώνας, το Διάταγμα των Μεδιολάνων, η μάχη της Πύδνας, η Αγία Σοφία, η μάχη 

στις Κυνός Κεφαλές και ο Καρακάλλας - παρουσιάζουν εξάρτηση ανάλογα με τον 

τόπο φοίτησης των μαθητών. Το αποτέλεσμα αυτό είναι δυσερμήνευτο, διότι σε 

άλλες υποκατηγορίες της μεταβλητής προηγούνται οι μαθητές που φοιτούν στην 

πόλη και σε άλλες υποκατηγορίες προηγούνται οι μαθητές που φοιτούν σε αγροτικές 

περιοχές της Φλώρινας. Είναι η πρώτη φορά που εξετάζεται η εξάρτηση των 

απαντήσεων των μαθητών σε σχέση με τον τόπο στο οποίο πηγαίνουν σχολείο, 

γεγονός που καθιστά το ερώτημα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτό, 

πρωτότυπα. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως στο post test, διατηρήθηκε μόλις 

μια εξάρτηση σε σχέση με τον τόπο φοίτησης των μαθητών, αυτή του αιώνα. 

Ως επί το πλείστον, η έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Οι μαθητές 

ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι και πολλοί από αυτούς θέλησαν να συμμετάσχουν 

ξανά στη χρονογραμμή. Πολλοί μάλιστα ήταν εκείνοι που ρώτησαν πότε θα πάνε 
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ξανά και εάν γίνεται να μαθαίνουν Ιστορία κατά αυτόν τον τρόπο μια φορά την 

εβδομάδα. Ακόμη, όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα (μαθητές, εκπαιδευτικοί των 

τάξεων, διευθυντές των σχολείων) ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και βοήθησαν με 

κάθε δυνατό μέσω την υλοποίηση της έρευνας. 

 

5.2. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Όπως κάθε έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, έτσι και αυτή, 

παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. 

Αρχικά κρίνεται κρίσιμο να αναφερθεί πως το δείγμα είναι σχετικά μικρό (67 

μαθητές). Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να παρουσιάσουν διαφοροποιήσεις 

εάν το  δείγμα ήταν μεγαλύτερο. Επομένως, δεν είμαστε σε θέση να γενικεύσουμε τα 

συμπεράσματά μας για όλον τον πληθυσμό των μαθητών αυτής της κατηγορίας.  

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως δυσκολία της έρευνας το περιορισμένο 

πεδίο ανάλογων εφαρμογών με παράλληλη χρήση φυσικών διεπαφών, ενσώματης 

μάθησης και τρισδιάστατης πραγματικής χρονογραμμής με απώτερο σκοπό την 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Αυτό δυσχέρανε τη διαδικασία σύλληψης της 

ιδέας αλλά και της υλοποίησής της. Την ίδια στιγμή ωστόσο, αυτή η δυσκολία 

καθιστά την έρευνα πρωτότυπη και συνάμα καινοτόμα.  

Ακόμη ένας περιορισμός της έρευνας, ο οποίος διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης της παρέμβασης στα σχολεία είναι πως, οι συνεντεύξεις έπρεπε να 

ληφθούν αργότερα από την υλοποίηση και όχι την ίδια ημέρα, προκειμένου να 

εξεταστούν και να αναλυθούν τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών από 

το pre και post test. Με αυτόν τον τρόπο θα ήμασταν σε θέση να κατανοήσουμε με 

ποιον τρόπο απαντούσαν οι μαθητές του δείγματός μας. Κάτι τέτοιο όμως δεν ήταν 

δυνατόν, λόγω του ανελαστικού προγράμματος, τόσο των μαθητών των σχολικών 

μονάδων όσο και της ερευνήτριας.  

Τέλος, παρατηρήθηκε δυσκολία για εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη 

διεξαγωγή της έρευνας στα χωριά της Φλώρινας. Σε δύο από τα τρία σχολεία δεν 

υπήρχε γυμναστήριο οπότε η μακέτα στήθηκε σε μια σχολική τάξη, την οποία την 

ημέρα ή τις ημέρες που πραγματοποιήθηκε η έρευνα δεν χρησιμοποιήθηκε από καμία 

τάξη.  
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5.3. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των αντιλήψεων των μαθητών για 

τον ιστορικό χρόνο σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού.  

Ως περαιτέρω έρευνα στο μέλλον, μπορούμε να προτείνουμε μια ερευνητική 

προσέγγιση του εργαλείου σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών, για να εξεταστούν τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν. Οι μαθητές μπορούν να προέρχονται από 

διαφορετικές πόλεις, προκειμένου να εξεταστεί εάν οι απαντήσεις των μαθητών 

επηρεάζονται από το περιβάλλον (πειραματικό σχολείο, ιδιωτικό σχολείο, δημόσια 

σχολεία στην πρωτεύουσα) στο οποίο φοιτούν. 

Μια ακόμα πρόταση είναι η εφαρμογή την παρούσας έρευνας σε μαθητές 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Στόχος θα είναι η εξέταση των αντιλήψεων των 

μαθητών για τον ιστορικό χρόνο και η εξέλιξη της σε μαθητές σε μικρότερες τάξεις 

του Δημοτικού (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού), στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ή ακόμα και σε φοιτητές του Πανεπιστημίου. 

Τέλος, μια πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να αφορά στη δημιουργία 

ανάλογων εφαρμογών με την εμπλοκή του σώματος των μαθητών και με σκοπό την 

κατανόηση του χρόνου, καθώς επίσης και την εξέταση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για την ένταξη της ενσώματης μάθησης και της μεικτής/επαυξημένης 

πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία σε συνάρτηση με την ιστορική 

κατανόηση. 
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Παράρτημα 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όνομα Μαθητή: 

Τάξη:  

Ημερομηνία: 

 

1.Τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις για εσένα; 

Χρόνος:…………………………………………………………………………………. 

Αιώνας:…………………………………………………………………………………. 

Δεκαετία:……………………………………………………………………………….. 

Χιλιετία:……………………………………………………………………………....... 

 

2.Να τοποθετήσεις τα παρακάτω γεγονότα πάνω στη χρονογραμμή: 

Ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.)  

Διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) 

Μάχη της Πύδνας (168 π.Χ.) 

Ανέγερση ναού Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη (537 μ.Χ.) 

3. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ., νίκησε τους Πέρσες στα Γαυγάμηλα 

το 331 π.Χ. και πέθανε το 323 π.Χ. Σε ποιον αιώνα θεωρείς ότι ανήκουν αυτά τα 

γεγονότα; 

………………………………………………………………………………………… 

β. Ο Αττίλας, αρχηγός των Ούννων, αντιμετώπισε τον Αέτιο και τον στρατό του στα 

Καταλαυνικά Πεδία το 451 μ.Χ. Ποιος είναι ο αιώνας στον οποίο ανήκει το 451 μ.Χ.; 

………………………………………………………………………………………… 
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γ. Οι Ρωμαίοι νίκησαν τον Φίλιππο Ε΄ στις Κυνός Κεφαλές, το 197 π.Χ. Σε ποιον 

αιώνα πιστεύεις ότι συνέβη αυτό το γεγονός; 

………………………………………………………………………………………… 

δ. Ο Καρακάλλας εξέδωσε διάταγμα το 212 μ.Χ., με το οποίο παρείχε σε όλους την 

ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σε ποιον αιώνα 

αναφερόμαστε όταν μιλάμε για το 212 μ.Χ.; 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Κάνε την παρακάτω μέτρηση: 

Η Ιωνική Επανάσταση ξεκίνησε το 504 π.Χ. και τερματίστηκε το 493 π.Χ. Πόσα 

χρόνια διήρκησε και σε ποιους αιώνες συνέβη; 

…………………………………………………………………………………………. 

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ιδρύθηκε το 27 π.Χ. και το δυτικό κομμάτι της 

καταλύθηκε από βαρβάρους το 476 μ.Χ. Πόσα χρόνια 

διήρκησε και πόσους αιώνες καλύπτει αυτό το διάστημα; 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 


