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Περίληψη 
Η συγκεκριμένη έρευνα, ασχολείται με την χρήση της τέχνης ως μέσο διδασκαλίας, 

σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία ή 

και όχι. Αφετηρία της συγκεκριμένης θεματικής, αφορά το γεγονός ότι οι μαθητές 

που παρουσιάζουν ελαφριά και μέτρια νοητική αναπηρία, εκπαιδεύονται σε τυπικά 

και όχι ειδικά σχολεία, μιας και δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές από τους 

μαθητές της ίδιας ηλικίας με τυπικό δείκτη νοημοσύνης. Παρόλα αυτά όμως, 

ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την παρακολούθηση των 

μαθημάτων. 

Η παρούσα έρευνα, περιλαμβάνει μια διδακτική πρόταση για το μάθημα της 

ιστορίας, η οποία περιλαμβάνει την τέχνη ως διδακτικό εργαλείο, και συγκεκριμένα 

την τέχνη του stop motion animation. Η διδακτική πρόταση δεν υλοποιήθηκε σε 

κάποια σχολική τάξη, αποτελεί όμως ένα βοηθητικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς 

που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με πιο ευφάνταστα και 

αποτελεσματικά για τον μαθητή μέσα. Η έρευνα παρουσιάζει την τέχνη ως 

αξιόπιστο και βοηθητικό μέσω διδασκαλίας στη περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός 

αντιμετωπίζει την περίπτωση ΄΄ μεικτής αίθουσας ΄΄, δηλαδή μια αίθουσα που 

περιλαμβάνει μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική αναπηρία και μαθητές με 

τυπικό δείκτη νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, η διδακτική πρόταση, είναι 

διαμορφωμένη με τρόπο ώστε να μην περιορίζεται σε συγκεκριμένες ικανότητες 

των μαθητών και να δίνει την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν στον 

ίδιο βαθμό.  

Λέξεις κλειδιά :   

➢ Νοητική Αναπηρία 

➢ Διδακτική της ιστορίας 

➢ Τέχνη ως μέσω διδασκαλίας 

➢ Cinescience 

➢ Comic 

➢ Δραματοποίηση 

  



6 
 

Abstract 
The specific research deals with the use of art as a mean of teaching to primary 

school students, in case they present intellectual disabilities or not. The starting 

point of this thematic issue concerns the fact that students who present light and 

medium mental disabilities are educated in formal and not special schools, since 

they do not sow so many differences from students of the same age with typical IQ. 

However, they may be facing some difficulties in attending courses. 

This research includes a teaching proposal for the history subject, which includes art 

as a teaching tool, and in particular the art of stop motion animation. The teaching 

proposal was not implemented in a classroom, but is a useful tool for teachers who 

wish to enrich their teaching with more imaginative and effective means for the 

students. The research presents art as a reliable and effective mean of teaching in 

case of  a teacher facing the case of a ‘’ mixes classroom ‘’  that includes students 

with light and medium mental disabilities and students with standard IQ. Specifically, 

the teaching proposal is formulated in such a way that is not limited to serve 

students with specific abilities, and gives the opportunity to all students to 

participate in the same degree. 

Key words and phrases: 

➢ Mental disabilities 

➢ Teaching of history 

➢ Art as mean of teaching 

➢ Cinescience 

➢ Comic 

➢ Acting 
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Πρόλογος 
Οι παιδαγωγικές επιστήμες ανήκουν στον τομέα των επιστημών που χρειάζονται 

ανανέωση με το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη των ενδιαφερόντων των 

μαθητών. Ρίχνοντας μια ματιά στην πορεία της εκπαίδευσης, παρατηρούμε, πως το 

εκπαιδευτικό σύστημα υφίσταται αλλαγές και ως προς τον τρόπο διδασκαλίας αλλά 

και ως προς τα μέσα. Μέσα σε αρκετό χρονικό διάστημα, ο παραδοσιακός και 

απρόσωπος τρόπος διδαχής έχει ξεπεραστεί και τη θέση του έχει πάρει μια μορφή 

διδασκαλίας πιο συναισθηματική. Ο δάσκαλος δεν είναι πια μια επίσημη και 

απόμακρη από τα παιδιά πηγή πληροφοριών. Πλέον, ένας δάσκαλος που σέβεται 

τον εαυτό του και το επάγγελμά του, προσπαθεί να πλησιάσει τους μαθητές του, να 

έρθει σε επαφή με το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους και να χτίσει μια πιο 

ουσιαστική σχέση. Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός καταφέρνει να γνωρίσει τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, και να τα συνδέσει με το αντικείμενο της διδασκαλίας 

του. Όπως αναφέρει ο Χ. Λεμονίδης στην έρευνά του σχετικά με τα μαθηματικά της 

φύσης και της ζωής, έχει αποδειχτεί  ότι κάποιος μαθαίνει καλύτερα όταν το 

περιβάλλον στο οποίο μαθαίνει είναι ευχάριστο και συνάδει με τα ενδιαφέροντα 

και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του. Όταν το παιδί δείχνει ενδιαφέρον 

για τα μέσα διδασκαλίας, είναι πιο πιθανό να δείξει ενδιαφέρον και για το 

αντικείμενο της διδασκαλίας.  

Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, οφείλει να οργανώσει τη διδασκαλία του με βάση, το 

γνωστικό προφίλ των μαθητών και να την εμπλουτίσει με ευφάνταστες 

δραστηριότητες, έτσι ώστε να την κάνει πιο ενδιαφέρουσα και πιο αποδοτική. Ήδη 

πολλοί εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν εναλλακτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας 

διδασκαλίας. Κάποιες από αυτές ανήκουν στον τομέα της τέχνης. Σύμφωνα με την 

Chapman, «Οι ειδικοί πίστευαν ότι οι διανοητικές διαδικασίες που περιλαμβάνει η 

παραγωγή της τέχνης, θα βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και 

άρτια προσωπικότητα. Ολόκληρη η ύπαρξη του παιδιού συμμετέχει ενεργά όταν 

αυτό προσπαθεί να αρθρώσει τις εμπειρίες του με οπτικό τρόπο. Υπάρχει τόσο 

μεγάλη ταύτιση στη σκέψη και στο συναίσθημα, καθώς και ανάμεσα στον σκοπό και 

στην πράξη ώστε η καλλιτεχνική δημιουργία να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

προσωπικής ωρίμανσης.» 

 Υπάρχει ωστόσο μια μερίδα ανθρώπων που υποστηρίζει πως η προσωπική και 

πνευματική ολοκλήρωση των παιδιών στο σχολείο είναι δευτερεύουσα, καθώς 

προέχει η εκμάθηση γνώσεων οι οποίες θα χρησιμεύσουν μελλοντικά, εκτός των 

άλλων, και στην εύρεση εργασίας. Σχετικά με αυτή την παραδοχή πρέπει να 

αναφέρουμε πως τις περισσότερες φορές η προσωπική ωρίμανση ωθεί το παιδί σε 

ορθότερο προσανατολισμό σχετικά με τον μελλοντικό επάγγελμα. Αξίζει επίσης να 
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αναφέρουμε και την άποψη της Isabelle Ardouin σχετικά με τον ανθρωπισμό: « Η 

ανθρώπινη φύση είναι μια κατάκτηση. Είμαστε άνθρωποι επειδή μπορούμε να 

κάνουμε συνειδητές επιλογές. Το παιδί καθεαυτό δεν ενδιαφέρει το σχολείο, διότι 

η κατάσταση της παιδικής ηλικίας είναι κάτι μεταβατικό. Μέσα από το παιδί 

στοχεύουμε στον άνθρωπο.»  Στα παιδικά μου χρόνια, είχα υλοποιήσει μαζί με τους 

συμμαθητές μου μια θεατρική παράσταση, την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Μέσα από 

την υλοποίηση αυτής της παράστασης, ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον μου για τον 

αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, για την ιστορία γενικότερα, καθώς επίσης και για τον 

κλάδο της διδασκαλίας, ο οποίος μέχρι τότε με άφηνε αδιάφορη. Αυτό όμως 

συνέβη, καθώς σ αυτή την ηλικία έτρεφα ήδη έντονο ενδιαφέρον για το θέατρο και 

την ηθοποιία. Αυτό το βίωμα το είχα στο δημοτικό, και καθώς στην μετέπειτα 

σχολική μου πορεία δεν είχα κάποια αντίστοιχη εμπειρία, το αναφέρω σαν ένα 

ακόμα τεκμήριο των παραπάνω.  

Το συγκεκριμένο θέμα για μελέτη, μου έχει κεντρίσει αρκετά το ενδιαφέρον, καθώς 

μέσα από τα πρακτικά μαθήματα που μου προσφέρει το πανεπιστήμιο 

συνειδητοποίησα πως ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναζητά διασκεδαστικούς 

τρόπους μάθησης ώστε να κερδίζει το ενδιαφέρον των μαθητών του. Η τέχνη 

βρίσκεται σε διαφορετικές μορφές στην καθημερινότητα των περισσότερων 

μαθητών. Ο χειρισμός διάφορων μορφών τέχνης για την παραγωγή ενός διδακτικού 

σεναρίου ή μιας διδακτικής δραστηριότητας είναι μια χρήσιμη ικανότητα για κάθε 

νέο ή και παλιό εκπαιδευτικό. Ως προς τον τομέα της ειδικής αγωγής, είναι ένας 

τομέας που με ενδιέφερε από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με 

τις παιδαγωγικές επιστήμες. Επιπρόσθετα, οι μαθητές ειδικής αγωγής έχουν ανάγκη 

μια πιο διαδραστική και βιωματική μορφή μάθησης. Τέλος, όσον αφορά τις μεικτές 

σχολικές αίθουσες, ( παιδιά που παρουσιάζουν ελαφρά νοητική αναπηρία, και 

παιδιά με συνηθισμένο δείκτη νοημοσύνης) η πραγμάτωση της διδασκαλίας με τη 

βοήθεια αντικειμένων της τέχνης, μπορεί να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 

μαθητές για συμμετοχή και συνεργασία σε ομάδες. Με άλλα λόγια η διδασκαλία 

γίνεται πολυδιάστατη και δεν απαιτεί μόνο συγκεκριμένες ικανότητες, όπως 

ανάγνωση και γραφή έτσι ώστε να μπορεί ένας μαθητής να την παρακολουθήσει.  
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Εισαγωγή 

Ενότητα 1η :Νοητική Αναπηρία 

1.1 Ορισμοί Νοημοσύνης. 

Για να κατανοήσουμε τη σημασία της νοητικής αναπηρίας, πρέπει πρώτα να 

εμβαθύνουμε στην έννοια της νοημοσύνης. Η νοημοσύνη είναι μια αρκετά 

αμφιλεγόμενη έννοια στον τομέα της ψυχολογίας. Ο ορισμός της 

συγκεκριμένης έννοιας έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς επιστήμονες 

και πιο συγκεκριμένα εισάγεται στην ανθρώπινη ψυχολογία από τους Binet και 

Spearman, μετά το 1900. Η σύγχυση που έχει προσκαλέσει η προσπάθεια 

ορισμού της νοημοσύνης έχει φέρει στην επιφάνεια ποικίλους ορισμούς από 

διαφορετικούς επιστήμονες. 

Ένας από τους παλαιότερους ορισμούς είναι αυτός του Πλάτωνα, ο οποίος 

όρισε τη νοημοσύνη ως ‘’ τάχος μάθησης’’. Ο ορισμός αυτός επικράτησε για 

πολύ καιρό και συνεχίζει να επικρατεί και σήμερα στη λαϊκή αντίληψη του τι 

είναι νοημοσύνη (Κετσιτζή 2013). Άλλωστε η απάντηση κάποιου σήμερα για το 

τι σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει υψηλή νοημοσύνη, θα ήταν ότι ‘’τρέχει ο 

νους του’’, ΄΄ παίρνει στροφές το μυαλό του’’ (Κασσωτάκης και Φλουρής, 

2006).  

Ο Γάλλος ψυχολόγος Binet, αναφέρει ότι η νοημοσύνη είναι η κοινή λογική, το 

πρακτικό πνεύμα, η πρωτοβουλία, η ικανότητα προσαρμογής. Κύριο έργο της 

είναι η σωστή κρίση, η καλή κατανόηση, ο σωστός συλλογισμός (Κασσωτάκης 

και Φλουρής, 2006). 

Ο Αμερικανός ψυχολόγος David Wechsler ορίζει τη νοημοσύνη ως μια γενική 

και σύνθετη ικανότητα του ατόμου να ενεργεί με βάση τους σκοπούς που 

θέτει, να σκέφτεται με λογικό τρόπο και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

του κοινωνικού και φυσικού του περιβάλλοντος (Παρασκευόπουλος, 1994).  

Επίσης, ο Gardner υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη είναι ένα ευρύ σύνολο από 

ικανότητες, ταλέντα και νοητικές δεξιότητες (Δαβάζογλου – Σιμοπούλου, 

1999). 

Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι ορισμοί και απόψεις για τη νοημοσύνη 

λαμβάνουν υπόψη τους την ικανότητα προσαρμογής του ατόμου στο 

πολιτιστικό, και κοινωνικό του περιβάλλον. Με άλλα λόγια ορίζουν την 

νοημοσύνη ως ένα ευρύ φάσμα που εξαρτάται από τις επιδράσεις που δέχεται 

το άτομο από το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και ζει. Υπάρχουν όμως 
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και ορισμοί που βασίστηκαν σε διαφορετικούς παράγοντες, μη λαμβάνοντας 

υπόψη την προσαρμοστικότητα του ατόμου, όπως αυτή του Jensen ότι η 

νοημοσύνη είναι η ικανότητα αφαιρετικής σκέψης και λύσης προβλημάτων 

(Καψάλης, 1987). 

Σύμφωνα με τον Piaget, η νοημοσύνη είναι ένας δυναμικός παράγοντας ο 

οποίος οικοδομείται προοδευτικά, έχοντας σαν βάση τη κληρονομικότητα 

αλλά συγχρόνως ακλουθώντας την πορεία και έχοντας την εξέλιξη που θα 

καθορίσει το περιβάλλον. Επίσης η νοημοσύνη επιτρέπει στο άτομο να 

ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Σύμφωνα 

με το ότι το περιβάλλον όπως και ο άνθρωπος αλλάζουν συνεχώς, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους πρέπει επίσης να αλλάζει συνεχώς. 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η έννοια της νοημοσύνης είναι 

δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια. Σήμερα, ταυτίζουμε τη νοημοσύνη με άλλες 

έννοιες, όπως είναι το μυαλό, η εξυπνάδα, η ευφυΐα κ.ο.κ. Στις  μέρες  μας, 

τείνει να είναι γενικώς αποδεκτό ότι νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου 

να αφομοιώνει νέες  πληροφορίες,  να  επωφελείται  από  τις  εμπειρίες  του  

και  να  προσαρμόζεται  σε  νέες καταστάσεις· ότι είναι μια σύνθετη 

πνευματική λειτουργία, με την οποία το άτομο προσλαμβάνει,  κατανοεί  και  

αντιδρά  με  λογικό  τρόπο  στα  κάθε  είδους  αισθητηριακά, κινητικά και 

γλωσσικά ερεθίσματα και προβλήματα (Παρασκευόπουλος, 1994). 

1.2 Είδη Νοημοσύνης 

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι ικανότητες και η νοημοσύνη κάποιου περιορίζονται 

από διάφορα κριτήρια. Συχνά συναντούμε άτομα με ιδιαίτερη ευφυΐα σε 

ορισμένους τομείς και με ελάχιστη ή και μηδενική ικανότητα σε κάποιους 

άλλους. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια ενδιαφέροντα ή ικανότητες ούτε 

μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά αντιλαμβάνονται τον κόσμο με 

διαφορετικούς και εξίσου σημαντικούς τρόπους. Το γεγονός αυτό έχει 

εξηγηθεί από τον Gardner και οφείλεται στα διαφορετικά είδη νοημοσύνης 

που μπορεί να αναπτύξει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Μέσα από πειράματα, ο 

Gardner διαπίστωσε πως όλοι οι άνθρωποι διαθέτουμε τμήματα και από τα 

οκτώ είδη νοημοσύνης, αλλά δεν τα αναπτύσσουμε στον ίδιο βαθμό. Επίσης, 

υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο μόνο το ένα από 

τα οκτώ είδη. Οι οκτώ τύποι νοημοσύνης κατά τον Gardner είναι οι εξής: 

➢ Η Γλωσσική νοημοσύνη, η οποία, όπως προδίδει και το όνομά της, 

αφορά τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Με άλλα λόγια, έχει να 

κάνει με τη δυνατότητα συνδυασμού προτάσεων για την έκφραση 

ιδεών. Τα άτομα με αναπτυγμένη τη γλωσσική νοημοσύνη έχουν 

μεγάλη ικανότητα αφήγησης, διαλεκτικής αντιπαράθεσης, εκπόνησης 
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γραπτών, ανάλυσης κειμένων, απομνημόνευσης και 

επιχειρηματολογίας. 

➢ Η Λογικό-Μαθηματική νοημοσύνη, είναι η ικανότητα κατανόησης και 

χρήσης αφηρημένων εννοιών. Έχει να κάνει κυρίως με την αριθμητική 

και τους μαθηματικούς υπολογισμούς αλλά και γενικότερα με την 

ικανότητα του ατόμου στην επίλυση και εξήγηση μοτίβων. 

➢ Η Μουσική νοημοσύνη σχετίζεται με τη μελωδία, το ρυθμό και τα 

διάφορα είδη μουσικής. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει τη δημιουργία 

νοημάτων μέσα από τους ήχους, ενώ παράλληλα, άτομα με 

αναπτυγμένη μουσική νοημοσύνη κάνουν συσχέτιση συναισθημάτων 

και μουσικών ήχων. Εκτιμάται από κάποιους ερευνητές ως το πρώτο 

είδος νοημοσύνης που εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη του παιδιού. 

➢ Η Χωροταξική νοημοσύνη επιτρέπει στο άτομο να εντοπίζει διαφορές 

σε παρόμοιες εικόνες, να τις ανασκευάζει και να τις τροποποιεί. 

Επιπρόσθετα, τα άτομα που έχουν αναπτυγμένη τη χωροταξική 

νοημοσύνη, έχουν μεγάλη δυνατότητα προσανατολισμού, καθώς 

επίσης και εκτίμησης χώρου. 

➢ Η Σωματο-κιναισθητική νοημοσύνη επιτρέπει στο άτομο να 

χρησιμοποιεί τα μέρη του σώματός του με μεγάλη επιδεξιότητα. 

Επιπλέον, άτομα που αναπτύσσουν αυτού του είδους τη νοημοσύνη, 

τείνουν να εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό με κινητικές εκφράσεις.  

➢ Η Διαπροσωπική νοημοσύνη επιτρέπει την ορθότερη αλληλεπίδραση 

με άλλα άτομα, την κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων και την 

πρόβλεψη κοινωνικών συνεπειών. Τα άτομα με αναπτυγμένη 

διαπροσωπική νοημοσύνη, μπορούν να διακρίνουν ευκολότερα τα 

συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων ατόμων. Αυτά τα άτομα, 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιτυχία στις ομαδικές δραστηριότητες, 

στην αλληλο-διδασκαλία, και στις συλλογικές διαδικασίες. 

➢ Η ανάπτυξη της Ενδοπροσωπικής νοημοσύνης, επιτρέπει στο άτομο να 

έχει καλύτερη και βαθύτερη γνώση του εαυτού του. Τα άτομα που 

αναπτύσσουν αυτό το είδος νοημοσύνης, καταβάλουν προσπάθεια στο 

να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους, και επηρεάζονται από τον τρόπο 

με τον οποίο αυτή επιδρά στα άτομα που απαρτίζουν το περιβάλλον 

τους. Αναπτύσσουν με μεγαλύτερη ευκολία ικανότητες όπως ο 

αναστοχασμός, ο προσωπικός προγραμματισμός και η 

αυτοαξιολόγηση, ενώ είναι πιο επιδέξιοι σε ατομικές εργασίες.  

➢ Η Νατουραλιστική νοημοσύνη, σχετίζεται με περιβαλλοντικά θέματα. 

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που αναπτύσσουν αυτό το είδος 

νοημοσύνης, τείνουν να είναι πιο ευαίσθητα σε θέματα που αφορούν 

την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογία. Τα  άτομα αυτά 
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είναι ικανά στην κατανόηση των μοτίβων της ζωής και των φυσικών 

δυνάμεων. 

Το 1996 ο Goleman, εισήγαγε τον όρο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Η 

συναισθηματική νοημοσύνη, μέχρι να καταλήξει σε αυτόν τον ορισμό, 

άλλαξε πολλές ονομασίες από διάφορους μελετητές, και είναι ένας όρος 

που ερευνήθηκε και συζητήθηκε με μεγάλο ζήλο. Ο  βασικός  ορισμός  της  

συναισθηματικής νοημοσύνης  του Goleman περιγράφει  τις ικανότητες σε 

πέντε τομείς: Στη γνώση των συναισθημάτων μας, στον έλεγχο των 

συναισθημάτων μας, στον αυτοέλεγχο, στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων των άλλων και στον χειρισμό τον συναισθημάτων μας. Για 

να κατανοήσουμε όμως με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σημασία της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, αξίζει να δώσουμε έμφαση στη φράση του 

Αριστοτέλη από τα Ηθικά Νηκομάχεια: << είναι δυνατόν κανείς και να 

φοβηθεί και να δείξει θάρρος και να επιθυμήσει και να οργιστεί και να 

ευσπλαχνιστεί και γενικά να ευχαριστηθεί και να δυσαρεστηθεί και σε 

μεγαλύτερο και σε μικρότερο βαθμό……. όμως το να αισθανθεί κανείς αυτά 

τη στιγμή που πρέπει και σε σχέση με τα πράγματα που πρέπει και σε 

σχέση με τους ανθρώπους που πρέπει και για τον λόγο που πρέπει και με 

τον τρόπο που πρέπει, αυτό είναι το μέσον και το άριστο, το οποίο ακριβώς 

έχει σχέση με την αρετή.>> 

1.3 Ιστορική Αναδρομή Νοητικής Αναπηρίας. 

Η νοητική αναπηρία πέρασε από διάφορες φάσεις κατά την πάροδο των 

χρόνων, καθώς αντιμετωπιζόταν με άγνοια, τόσο από την πλευρά της 

επιστήμης, όσο και από την πλευρά της κοινωνίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 

τα άτομα που παρουσίαζαν νοητική αναπηρία να αντιμετωπίζονται ως 

πρόβλημα στην κοινωνία και να μην έχουν την απαραίτητη υποστήριξη. Με 

βάση τα παραπάνω, είναι προφανές πως τα άτομα που παρουσίαζαν νοητική 

αναπηρία αντιμετώπιζαν προβλήματα ως προς την κοινωνική τους ένταξη. 

Μέχρι τον 17ο αιώνα, η νοητική αναπηρία ταυτιζόταν με ψυχική νόσο και 

αποδιδόταν σε δαιμονικές ιδεοληψίες. Σε κάποιους πολιτισμούς, η 

συγκεκριμένη ταύτιση έπαιρνε ακραίες διαστάσεις, καθώς τα άτομα που 

παρουσίαζαν νοητική αναπηρία θανατώνονταν ως θυσία προς τους θεούς. 

Επιπλέον, οι γονείς που έφερναν στον κόσμο τέτοια παιδιά, θεωρούνταν           

΄΄ καταραμένοι ΄΄  και τιμωρημένοι για τις αμαρτίες του από το θεό με τη 

γέννηση αυτού του παιδιού. Παρόμοια περιστατικά συναντάμε και στην 

αρχαία Ελλάδα. Συγκεκριμένα στη Σπάρτη αναφέρεται πως τα παιδιά που 

παρουσίαζαν διάφορες μορφές αναπηρίας ρίχνονταν σε ποτάμια, και 

συγκεκριμένα στον ποταμό Καιάδα. Στη Ρώμη, τα παιδιά αυτά δεν 
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θανατώνονταν αλλά χρησιμοποιούνταν ως δούλοι και διασκεδαστές των 

πλουσίων.  

Με την εμφάνιση του χριστιανισμού (4ος αιώνας), η αντιμετώπιση των 

παιδιών με νοητική αναπηρία αλλάζει, καθώς αρχίζουν πλέον να στεγάζονται 

σε ειδικά άσυλα, μαζί με άτομα που παρουσιάζουν άλλες μορφές αναπηρίας, 

χωρίς όμως την παροχή ειδικής αγωγής ή εκπαίδευσης. 

Στο μεσαίωνα, το συμπονετικό κλίμα απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία 

ανατρέπεται, καθώς εμφανίζεται πάλι η ταύτιση της νοητικής αναπηρίας  με 

δαιμονικές αντιλήψεις. Επιπρόσθετα, τα άτομα που παρουσιάζουν διάφορες 

μορφές αναπηρίας, καταδικάζονται σε μια σειρά βασανιστηρίων, όπως το 

μαστίγωμα.  

Μετά τον 17ο αιώνα, τα άτομα που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία αρχίζουν 

να διαχωρίζονται από τις δαιμονικές θεωρίες  και τις θρησκευτικές ερμηνείες. 

Πιο συγκεκριμένα, τον 19ο αιώνα παρατηρούμε τις πρώτες προσπάθειες για 

αγωγή και περίθαλψη των ατόμων με νοητική αναπηρία. Τον 20ο αιώνα πια, η 

νοητική αναπηρία αρχίζει να μελετάται και να διευκρινίζεται. Τα τελευταία 50 

χρόνια, η πρόοδος στις επιστήμες της γενετικής, της ψυχιατρικής, της 

αναπτυξιακής ψυχολογίας αλλά και της κοινωνικής πρόνοιας των ατόμων με 

νοητική αναπηρία, οδήγησε στην εκπαιδευτική υποστήριξη και στη κοινωνική 

ένταξη των ατόμων που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία.  

Αρχικά οι επιστήμονες βασίστηκαν σε δυο έννοιες, στη προσπάθειά τους να 

ορίσουν τη νοητική αναπηρία: στις στατιστικές διακυμάνσεις και στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά. Οι ψυχολόγος Binet και ο μαθητής του Simon, 

εισήγαγαν τις έννοιες της νοητικής ηλικίας και του νοητικού πηλίκο, κάνοντας 

τις πρώτες αριθμητικές εκτιμήσεις των ικανοτήτων. Το 1916 ο ψυχολόγος 

Terman, κυκλοφόρησε στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ μια αναθεωρημένη 

εξέταση, γνωστή ως ‘’ Stanford – Binet ’’ . Πιο συγκεκριμένα ο Terman, 

χαρακτήριζε τα άτομα με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 80 στο τεστ Binet – 

Simon ως νοητικά ανάπηρα και τα ταξινομούσε ειδικές κατηγορίες (morons, 

imbeciles, idiots), ανάλογα με το δείκτη νοημοσύνης τους. Παρόμοια έπραξε 

και ο Wechsler (1958), υποστηρίζοντας τα τεστ νοημοσύνης ως τον μόνο 

έγκυρο τρόπο αξιολόγησης νοητικής αναπηρίας. 

Στον αντίποδα, υπήρχαν ερευνητές που υποστήριζαν ότι το κριτήριο ορισμού 

νοητικής αναπηρίας δεν είναι η νοητική λειτουργία αλλά η ικανότητα του 

ατόμου να προσαρμόζεται στο περιβάλλον (Mercer, 1973). Με βάση δηλαδή 

την παραπάνω άποψη, ένα άτομο μπορεί να θεωρηθεί νοητικά ανάπηρο αν 

δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. 
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1.4 Ορισμοί Νοητικής Αναπηρίας. 

Οι ορισμοί που έχουν δοθεί με το πέρασμα του χρόνου για τη νοητική 

αναπηρία, οφείλουν να μελετηθούν λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των  

παραγόντων, πάνω στους οποίους βασίστηκαν. 

Ο Tradgold, είχε κάνει αναφορά στη νοητική αναπηρία, ως μια κατάσταση 

ανεπαρκούς νοητικής ανάπτυξης που καθιστά το άτομο ανίκανο να 

προσαρμοστεί στο περιβάλλον και να διατηρηθεί χωρίς καθοδήγηση και 

εξωτερική βοήθεια από άλλο άτομο. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η προσέγγιση του Gold, ο οποίος αναφέρθηκε στη 

νοητική αναπηρία ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της σύγχρονης κοινωνίας για 

επαρκή εκπαίδευση και κατάλληλη υποστήριξη και όχι ως μειονέκτημα του 

ατόμου (Πολυχρονοπούλου 2001).  

Από την άλλη πλευρά, ο ψυχολόγος Doll, αναφέρει πως τα βασικά 

χαρακτηριστικά της νοητικής αναπηρίας εμφανίζονται κατά τη γέννηση του 

παιδιού, αλλά και νωρίτερα κατά την παιδική του ηλικία. Θεωρούσε πως η 

νοητική αναπηρία οφείλεται σε οργανικά αίτια και είναι βασικώς ανίατη. Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση του όρου, δέχτηκε έντονη κριτική και 

αμφισβητήθηκε αρκετά, όταν επικράτησε η θεώρηση πως η νοητική αναπηρία 

δεν είναι μια ανίατη ασθένεια, αλλά είναι πολύ πιθανό να πηγάζει από 

παροδικά ψυχολογικά αίτια και από περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι 

επιδρούν στο άτομο. 

Ένας από τους ορισμούς που βασίστηκαν στην εξελικτική ψυχολογία, είναι 

εκείνος του Binet. Ο Binet, θεωρούσε πως:  «Καθυστερημένο  είναι  το  παιδί  

που  από  την  άποψη  της  νοητικής  εξέλιξης εξομοιώνεται με ένα κανονικό 

παιδί μικρότερης ηλικίας. Είναι όμως ένα παιδί που εξελίσσεται αργά και που 

η ανάπτυξή του θα σταματήσει στο δρόμο». Παρόλα αυτά και ο Binet 

διατηρούσε αρκετές επιφυλάξεις για το πόσο είναι δυνατή μια τέτοια 

εξομοίωση (Κυπριωτάκης, 1989). 

Από τους πιο σύγχρονους ορισμούς για τη νοητική αναπηρία, είναι αυτός που 

διατυπώθηκε από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Νοητικής Καθυστέρησης 

(American Association of Mental Deficiency). Σύμφωνα με αυτόν, ένα άτομο 

παρουσιάζει νοητική αναπηρία όταν η γενική νοητική του λειτουργία είναι 

κάτω από το μέσο όρο, χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς και εκδηλώνεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης. Ο όρος 

νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο, σημαίνει ότι η βαθμολογία ενός 

ατόμου σ ένα σταθμισμένο τεστ νοημοσύνης είναι μικρότερη από αυτή που 

αποκτά το 97 με 98% των ατόμων της ίδιας ηλικίας. Η προσαρμοστική 

συμπεριφορά, έχει να κάνει με την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται 
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στις απαιτήσεις του φυσικού και κοινωνικού του περιβάλλοντος με αυτονομία 

και κοινωνική υπευθυνότητα, ανάλογα με την ηλικία του και την κοινωνική 

ομάδα στην οποία ανήκει. Η περίοδος ανάπτυξης κατά την οποία μπορεί ένα 

άτομο να παρουσιάσει νοητική αναπηρία ξεκινά από τη στιγμή της γέννησης 

και τελειώνει στο 16ο ή 18ο έτος της ηλικίας του (Πολυχρονοπούλου, 2003). 

Το 2010, η Αμερικανική Εταιρεία Νοητικής και Αναπτυξιακής Καθυστέρησης, 

επισήμανε την αναγκαιότητα επισήμανε την ανάγκη να δοθεί περισσότερη 

έμφαση στις ικανότητες και της δυνατότητες που έχουν τα άτομα με νοητική 

αναπηρία, και όχι τόση στις αδυναμίες τους. Σε αυτό το σημείο, κρίθηκε 

απαραίτητη η αντικατάσταση του όρου νοητική καθυστέρηση από τον όρο της 

νοητικής αναπηρίας. Πιο συγκεκριμένα, επισημάνθηκε πως η νοητική 

αναπηρία αποτελεί μια κατάσταση και όχι ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό 

του ατόμου. Επιπρόσθετα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη προσαρμοστική 

συμπεριφορά και στην υποστήριξη που χρειάζεται να λάβει το άτομο 

προκειμένου να ενταχθεί στο περιβάλλον και στα στάδια της ζωής στου στη 

πιο αυτόνομη δυνατή μορφή (Στασινός, 2013, Πολυχρονοπούλου 2012).  

  1.5 Κατηγορίες ατόμων με Νοητική Αναπηρία. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η νοητική αναπηρία επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες και απασχολεί ένα πλήθος ανομοιογενών ατόμων, με 

διαφορές στα αίτια και στο βαθμό που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, στα 

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους, στη φύση των άλλων διαταραχών 

που μπορεί να παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τη νοητική αναπηρία κ.ο.κ. 

Για το λόγο αυτό, παρουσιάζονται διάφορες ταξινομήσεις της νοητικής 

αναπηρίας, οι οποίες αφορούν ομοιογενείς περιπτώσεις, με σκοπό τη 

βαθύτερη και ορθότερη δυνατή μελέτη και πρόνοια της κάθε κατηγορίας. Οι 

ταξινομήσεις αυτές, είναι βασισμένες σε βιολογικά, κοινωνικά και 

εκπαιδευτικά κριτήρια. 

1.5.1 Ελαφριά Νοητική Αναπηρία 

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκει το 80% των ατόμων που εμφανίζουν νοητική 

αναπηρία, με δείκτη νοημοσύνης 50 ή 55 μέχρι 70. Η ελαφριά νοητική 

αναπηρία είναι δύσκολο να διαγνωστεί, καθώς τα άτομα που την 

παρουσιάζουν δεν παρουσιάζουν διαφορές από τους συνομηλίκους τους στη 

προσχολική τους ηλικία και είναι ικανά να αναπτύξουν κοινωνικές και 

αυτοεξηπηρετικές δεξιότητες. Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές στη γλωσσική τους ανάπτυξη σε σχέση με τους 

συνομήλικους τους, καθώς είναι ικανοί να αρθρώσουν λόγο και να 

συμμετάσχουν σε συζητήσεις. Παρουσιάζουν όμως μικρή καθυστέρηση στις 

αντιληπτικές και κινητικές τους ικανότητες, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν 

δυσκολίες στην απόκτηση ικανοτήτων όπως η γραφή και η ανάγνωση. 



16 
 

 Τα άτομα αυτά, εκτός των άλλων, είναι ικανά να κατανοήσουν τα μαθήματα 

του δημοτικού σχολείου και να αποκτήσουν τις σχολικές γνώσει που αυτό 

προσφέρει. Στην ενηλικίωσή τους, τα άτομα αυτά, είναι ικανά να αποκτήσουν 

μια ομαλή κοινωνική ένταξη με ανεξαρτησία ως προς τη φροντίδα του εαυτού 

τους. Επιπρόσθετα, τα άτομα αυτά είναι σε θέση να αποκατασταθούν 

επαγγελματικά. Παρόλα αυτά, κρίνεται απαραίτητη η επίβλεψη και η 

καθοδήγησή τους σε καταστάσεις πίεσης. 

1.5.2 Μέτρια νοητική αναπηρία 

Σ αυτή την κατηγορία βρίσκεται το 7 με 10% του πληθυσμού των ατόμων που 

παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, με δείκτη νοημοσύνης 35 ή 40 έως 50 με 55. 

Η αιτίες του προβλήματος αναφέρονται σε πολλές και διαφορετικές 

διαταραχές νευρολογικής, ενδοκρινολογικής ή μεταβολικής φύσης. Για το λόγο 

αυτό, τα άτομα που εμφανίζουν μέτρια νοητική αναπηρία, συχνά << φαίνονται 

διαφορετικά >>, έχουν σοβαρή καθυστέρηση στη πραγματοποίηση των 

αναπτυξιακών επιτευγμάτων και αναγνωρίζονται στη βρεφική ή την πρώτη 

παιδική ηλικία ( Πολυχρονοπούλου, 2001) 

Τα άτομα αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη 

της κατανόησης και στη χρήση της γλώσσας, επομένως οι επιδώσεις τους σε 

παρεμφερείς τομείς είναι περιορισμένες. Τα άτομα αυτά μπορεί να 

εμφανίσουν και σοβαρότερα προβλήματα όρασης και ακοής. Καθυστέρηση 

επίσης εντοπίζεται και στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, όπως επίσης και 

σε δεξιότητες που σχετίζονται με την ατομική τους φροντίδα. Για το λόγο αυτό, 

σε κάποιες περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητη η επίβλεψη τους από άλλους 

εφόρου ζωής.   

Ως προς τις σχολικές του επιδώσεις, είναι αρκετά περιορισμένες, καθώς είναι 

έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι το γνωστικό επίπεδο της δευτέρας 

δημοτικού. Χρειάζονται σημαντικές τροποποιήσεις και προσαρμογές του 

σχολικού προγράμματος και ιδιαίτερη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Τέλος, με ειδική βοήθεια, μπορούν ως ενήλικες να αυτονομηθούν 

κοινωνικά και οικονομικά. 

1.5.3 Σοβαρή νοητική αναπηρία 

Σ αυτή τη κατηγορία, ανήκει το 3 – 5% των ατόμων που παρουσιάζουν νοητική 

αναπηρία, με δείκτη νοημοσύνης 20 ή 25 έως 35 ή 40. Τα αίτια που οδηγούν 

στη συγκεκριμένη μορφή αναπηρίας, είναι σχεδόν αποκλειστικά βιολογικά, 

ενώ ταυτόχρονα, μπορεί να είναι και ατυχήματα ή ασθένειες κατά τη 

προγεννητική ή μεταγεννητική περίοδο ή ακόμα και κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Τα συγκεκριμένα άτομα, παρουσιάζουν εμφανή εξωτερικά 

χαρακτηριστικά και ελάχιστη κινητική ανάπτυξη. Η γλωσσική τους ανάπτυξη 
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είναι στοιχειώδης κατά τη προσχολική τους ηλικία, ενώ συνοδεύεται από 

έντονα προβλήματα άρθρωσης. Τα άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή νοητική 

αναπηρία είναι ικανά να αναπτύξουν ικανότητα επικοινωνίας με τους γύρω 

τους καθώς επίσης και βασικές δεξιότητες ατομικής φροντίδας. Στην ενήλικη 

ζωή τους μπορούν, με ειδική βοήθεια, να προσαρμοστούν σε κλειστά και 

ελεγχόμενα περιβάλλοντα, ενώ χρειάζονται πλήρη παρακολούθηση για την 

αυτοσυντήρηση τους.  

1.5.4 Βαριά νοητική αναπηρία 

Η συγκεκριμένη μορφή νοητικής αναπηρίας είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς 

περιλαμβάνει μόνο το 1% του πληθυσμού των ατόμων που παρουσιάζουν 

νοητική αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για άτομα με δείκτη 

νοημοσύνης κάτω του 20 ή25. Τα συγκεκριμένα άτομα έχουν περιορισμένη 

γλωσσική ανάπτυξη, ενώ κρίνεται απαραίτητη η παροχή ειδικής βοήθειας και 

η ανάπτυξη τους σε ειδικό περιβάλλον για την αξιοποίηση των ικανοτήτων 

τους. Απαραίτητη κρίνεται επίσης και η συνεχείς επίβλεψη και φροντίδα για 

την επιβίωση τους. 

1.5.5 Απροσδιόριστη νοητική αναπηρία 

Η συγκεκριμένη κατηγορία, αφορά τις καταστάσεις όπου υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα ύπαρξης νοητικής αναπηρίας, αλλά δεν μπορεί να γίνει επιτυχής 

διάγνωση από τα αρμόδια τεστ νοημοσύνης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

ανήκουν συνήθως βρέφη, για τα οποία τα διαθέσιμα τεστ δεν επιτυγχάνουν 

μέτρηση του δείκτη νοημοσύνης, αλλά και παιδιά, έφηβοι και ενήλικες οι 

οποίοι είναι ιδιαίτερα ανίκανοι ή μη συνεργάσιμοι ώστε να εξεταστούν.  

1.5.6 Κατηγορίες νοητικής αναπηρίας με εκπαιδευτικά κριτήρια  

Η συγκεκριμένη ταξινόμηση, έχει παραταθεί από τον Samuel A.Kirk, και 

αποσκοπεί στη διευκόλυνση των διδακτικών σκοπών και της εκπαιδευτικής 

αγωγής των ατόμων που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία. Οι κατηγορίες που 

περιλαμβάνει είναι οι ακόλουθες: 

➢ Οι ιδιώτες: Πρόκειται για άτομα με μεγάλο βαθμό αναπηρίας και 

σημαντικές ανικανότητες. Τα άτομα αυτά δεν είναι σε θέση να 

δεχθούν καμία μορφή αγωγής που να είναι ωφέλιμη για αυτούς, 

καθώς δεν μπορούν να διδαχθούν ούτε τις βασικές γνώσεις. Οι 

πλειονότητα των ιδιωτών περιθάλπεται σε ειδικά ιδρύματα. 

➢ Οι ασκήσιμοι: Οι ασκήσιμοι εμφανίζουν περιορισμένοι νοητική 

ανάπτυξη και δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 

του τυπικού σχολικού προγράμματος. Παρόλα αυτά, μπορούν να 

μάθουν βασικές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και επικοινωνίας. 
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Τέλος, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ατόμων, κρίνεται σκόπιμη η 

διαβίωση σε προστατευμένο και ελεγχόμενο περιβάλλον. 

➢ Οι εκπαιδεύσιμοι: Η κατηγορία των εκπαιδεύσιμων αποτελούν την 

ανώτερη βαθμίδα στη συγκεκριμένη κατάταξη των ατόμων που 

παρουσιάζουν νοητική αναπηρία. Αναφέρεται σε άτομα με επαρκή 

απόδοση σε σχολικές, κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Η 

γνωστική τους εξέλιξη εντάσσεται στη χρονική περίοδο των 7 έως 12 

ετών στο τυπικό σχολικό πρόγραμμα.  

➢ Οι βραδυμαθείς: Τα παιδιά αυτά έχουν ομαλή κοινωνική και κινητική 

ανάπτυξη. Βρίσκονται όμως στο κατώτερο όριο νοημοσύνης, 

συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής νοημοσύνης. Τα συγκεκριμένα άτομα 

παρουσιάζουν ορισμένες δυσκολίες μάθησης, δεν είναι ικανοί να 

ανταποκριθούν πλήρως στις σχολικές απαιτήσεις, ενώ χρειάζονται 

συγκεκριμένες τροποποιήσεις στη διδασκαλία τους. 

    1.6 Βασική αγωγή των παιδιών με ελαφριά νοητική αναπηρία 

Τα άτομα που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία έχουν ισάξιο δικαίωμα στην 

εκπαίδευση και τη μόρφωση, όπως και όλα τα άτομα ανεξάρτητα από τις 

ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν. Οι ιδιαιτερότητες και ο βαθμός στον οποίο αυτές 

εμφανίζονται, περιορίζουν τις δυνατότητες τους σε σύγκριση με τους μαθητές που 

μπορούν να παρακολουθήσουν μια τυπική διδασκαλία χωρίς διαφοροποιήσεις 

και σύμφωνη με το τυπικό αναλυτικό πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, ο χώρος της 

εκπαίδευσης, οφείλει να είναι προετοιμασμένος για τέτοια περιστατικά, να βοηθά 

άτομα με ιδιαιτερότητες και όχι να τα περιθωριοποιεί. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

δεν είναι εύκολη και απαιτεί μεγάλη καταβολή προσπάθειας, τόσο από τη πλευρά 

των εκπαιδευτικών, όσο και από την πλευρά των σχολικών πόρων και χώρων. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσαρμόζουν τα άτομα με νοητική 

αναπηρία, όταν αυτά είναι σε θέση να προσαρμοστούν στο περιβάλλον του 

τυπικού σχολείου. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, οφείλουμε να δίνουμε ευκαιρίες 

σε άτομα, ακόμα και αν οι ικανότητες τους είναι περιορισμένες. Κανείς δεν πρέπει 

να αφήνει τις δυνατότητες του ακαλλιέργητες, πόσο μάλλον να μην παίρνει την 

απαραίτητη βοήθεια που χρειάζεται. 

Τα παιδιά που παρουσιάζουν ελαφριά νοητική αναπηρία ακολουθούν σχεδόν την 

ίδια νοητική ανάπτυξη με αυτή των παιδιών τυπικής νοημοσύνης. Εμφανίζουν 

όμως διαφορές ως προς το ρυθμό μάθησης και νοητικής ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, 

ενδέχεται να μην κατέχουν ορισμένες ικανότητες στον ίδιο βαθμό. Σε αυτό το 

σημείο, κρίνεται αναγκαία η ευρυματικότητα του εκπαιδευτικού να δημιουργήσει 

μια διδασκαλία με πιο ευρηματικούς τρόπους και πιο ευφάνταστα μέσα. Η αγωγή 

των ατόμων με ελαφριά νοητική αναπηρία περιλαμβάνει κυρίως τη προετοιμασία 

τους για πρακτικές ανάγκες της καθημερινής ζωής, και γι αυτό δεν πρέπει να 

δίνεται προτεραιότητα στην απόκτηση των σχολικών γνώσεων. Με άλλα λόγια, η 
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διδασκαλία θα πρέπει να συνδέεται με πρακτικές καθημερινές ανάγκες και να 

αποβλέπει στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. 

Ο Samuel A. Kirk πρότεινε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά που 

παρουσιάζουν ελαφριά και μέτρια νοητική αναπηρία, το οποίο περιλαμβάνει: 

1. Αναγνωστικές δραστηριότητες. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν 

περιλαμβάνουν ικανότητες όπως η ανάγνωση κειμένων, αλλά περιορίζονται στην 

αναγνώριση συγκεκριμένων λέξεων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή του 

ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται περισσότερο 

για ασκήσεις απομνημόνευσης παρά ανάγνωσης 

2. Ως προς την Αριθμητική, προτείνονται ασκήσεις οι οποίες περιορίζονται στην 

αντίληψη του χώρου, του χρόνου, της ποσότητας, στην ικανότητα συγκρίσεων 

καθώς επίσης και στην εκμάθηση αριθμών. 

3. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι Τέχνες και η 

χειροτεχνία, η εκμάθηση των οποίων αποβλέπει στην ανάπτυξη κινητικών 

δραστηριοτήτων 

4. Επιπρόσθετα, η Μουσική, εκτός από την ψυχαγωγία αποσκοπεί στην εξάσκηση 

της φωνής και της ακοής. 

Παράλληλα το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη: 

5. Γλώσσας 

6.  Αυτοεξυπηρέτησης 

7.  Κοινωνικοποίησης. 

1.7 Διδακτική μεθοδολογία για μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική 

αναπηρία. 

Οι μαθητές που παρουσιάζουν μέτρια και ελαφριά μορφή νοητικής αναπηρίας, 

χρειάζονται σημαντικότερη παιδαγωγική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 

μάθησης, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες, τους ρυθμούς 

μάθησης του ατόμου και άλλα. Ανάλογα με το μέγεθος της υποστήριξης που 

χρειάζονται αλλά και με τις ικανότητες τους, κρίνεται αν μπορούν να 

παρακολουθήσουν το τυπικό αναλυτικό πρόγραμμα, με αντίστοιχες 

διαφοροποιήσεις, και να προσαρμοστούν στις αίθουσες ενός τυπικού σχολείου. 

Σε αντίθετη περίπτωση εντάσσονται σε σχολεία ειδικής αγωγής.  

Για την εκπόνηση του παιδαγωγικού σχεδιασμού που αφορά τα άτομα με μέτρια 

και ελαφριά μορφή αναπηρίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες 

μάθησης που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές, έτσι ώστε να μπορέσουν 
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να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στα διδακτικά πλάνα των μαθημάτων. 

Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα για μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική 

αναπηρία, συνήθως, οι συγκεκριμένοι μαθητές, παρουσιάζουν τις ακόλουθες 

δυσκολίες: 

➢ Αδυναμία γενίκευσης και μεταφοράς της συγκεκριμένης γνώσης: Οι 

μαθητές που παρουσιάζουν μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία, έχουν 

ανάγκη από περισσότερο παραδείγματα και περισσότερο χρόνο 

επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν η διδασκαλία οφείλει να είναι δομημένη 

αξιοποιώντας αρχικά την άμεση εμπειρία του παιδιού. Έπειτα συνεχίζουμε 

δίνοντας χρόνο στο μαθητή να επεξεργαστεί το θέμα μέσα από 

φωτογραφίες, σκίτσα ή και προσομοιώσεις και τέλος εισάγουμε τις γενικές 

έννοιες του γνωστικού αντικειμένου. 

➢ Αδυναμία αντιστρεψιμότητας της σκέψης: Στην ικανότητα της 

αντιστρεψιμότητας στηρίζονται αρκετές νοητικές πράξεις (πρόσθεση – 

αφαίρεση). Η διδακτική μας προσέγγιση είναι αναγκαίο να προσεγγίζει τη 

διδασκαλία των ακριβώς αντίθετων εννοιών ακριβώς με τον ίδιο τρόπο 

που προσεγγίζει και τις ορθές. 

➢ Αδυναμία μακροπρόθεσμης μνήμης – Περιορισμένη επεξεργασία 

πληροφοριών: Η τελική κατάκτηση ενός γνωστικού αντικειμένου ή 

γενικότερα μιας δεξιότητας γίνεται με σταδιακή προσέγγιση και απαιτεί 

συχνές επαναλήψεις για τη διατήρηση τους. Επιπρόσθετα, η συχνή 

επανάληψη τείνει να προσφέρει ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση στους 

μαθητές που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία. 

➢ Ελλιπής και βραχύχρονη συγκέντρωση προσοχής: Οι μαθητές με ελαφριά 

και μέτρια νοητική αναπηρία, τείνουν να κουράζονται εύκολα και να μη 

συγκρατούν γνώσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι λοιπόν, είναι 

αρκετά βοηθητικό το περιβάλλον της μάθησης να είναι απαλλαγμένο από 

θορύβους, αλλαγές φωτισμού και ρουτίνας και επισκέψεις. Επιπλέον, είναι 

σημαντικό να χρησιμοποιούμε σύντομες και σαφείς προφορικές οδηγίες 

και να χρησιμοποιούμε εντυπωσιακά εποπτικά μέσα ώστε να μειώνουμε 

τη πιθανότητα διάσπασης προσοχής.  

➢ Ανάγκη για συστηματική παρότρυνση:  Οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν 

ανάγκη από συχνή παρότρυνση και επιβράβευση για τα κατορθώματα και 

τις προσπάθειες τους. Σε συνδυασμό με αυτά είναι σημαντικό οι γονείς να 

είναι ενήμεροι για τα προγράμματα που παρακολουθεί ο μαθητής στο 

σχολείο. Η συνεργασία εκπαιδευτικού – γονιού δημιουργεί ένα συνεπές 

πλαίσιο μάθησης για το μαθητή και υποστηρίζει δημιουργικά τις 

προσπάθειες του.  

΄΄ Οι προαπαιτούμενες σχολικές δεξιότητες όπως είναι η ρουτίνα της τάξης, η 

στρατηγική μελέτης, η φροντίδα των προσωπικών αντικειμένων και των σχολικών 
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αντικειμένων αποτελούν επίσης σημαντικούς στόχους διδασκαλίας για τους 

μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση. Η διδακτική μεθοδολογία 

πρέπει να συμβάλει στην αυτόνομη, αυτορυθμιζόμενη συμπεριφορά του μαθητή 

΄΄ (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική 

αναπηρία, Αθήνα 2004). 

 

Ενότητα 2η: Διδασκαλία της Ιστορίας 

2.1 Η σημασία της ανάπτυξης ιστορικής σκέψης και συνείδησης 

Το μάθημα της ιστορίας, απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές των ελληνικών 

σχολείων, καθώς είναι ένα μάθημα που τείνει να τους δυσκολεύει ή να μην 

κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. Στα μυαλά των περισσότερων μαθητών, το μάθημα 

αυτό, έχει πάρει τη μορφή μεγάλων και ακατανόητων κειμένων, τα οποία 

χρειάζονται πολύ διάβασμα και αποστήθιση. Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα 

που πρέπει να απαντήσουμε, είναι το ΄΄ γιατί διδάσκουμε ιστορία; ΄΄. Το ερώτημα 

αυτό, ήταν πιο εύκολο να απαντηθεί σε παλαιότερες εποχές, όπου οι πυγές 

πληροφοριών για παρελθοντικά γεγονότα ήταν δύσβατες. Σ εκείνες τις εποχές, ο 

χώρος της εκπαίδευσης δεν χρειαζόταν να δώσει μια ικανοποιητική απάντηση για 

να απαντήσει το συγκεκριμένο ερώτημα. Σήμερα όμως, βρισκόμαστε στον αιώνα 

της πληροφορίας και μπορούμε με μεγάλη ευκολία να ανατρέξουμε σε μια πυγή ή 

σε ένα βιβλίο εκτός σχολείου για να ενημερωθούμε για ένα γεγονός.  

Σύμφωνα με το ΔΕΠΣ – ΑΠΣ, η διδακτική της ιστορίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης. Η ιστορική σκέψη έχει να κάνει με την 

κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την ανάλυση αιτιών και 

αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύουμε στην κατανόηση διάπλασης της 

ιστορίας, στο να γίνει δηλαδή αντιληπτό ότι η ιστορική γνώση είναι ερμηνείες 

ιστορικών μέσα από έρευνες. Οι μαθητές οφείλουν να αποκτήσουν την ικανότητα 

της κριτικής ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων και όχι απλώς της εκμάθησης τους. 

Ο Rusen υποστηρίζει ότι πρέπει να εφοδιάζουμε τους νέους με ευκαιρίες << να 

αναστοχάζονται για την ιστορία, να την καθιστούν μέρος της διανοητικής σκέψης 

τους και να μην την περιορίζουν στο επίπεδο της αδρανούς πληροφόρησης >> (Lee 

2006). Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να οδηγούν τους μαθητές στην ουσιαστική 

προσέγγιση της ιστορίας ως επιστήμη ώστε να είναι ικανοί να τη χρησιμοποιούν στη 

καθημερινή τους ζωή.   

Η ιστορική συνείδηση έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση που οφείλει να αποκτήσει 

ο μαθητής απέναντι στα ιστορικά γεγονότα. Αφορά την κατανόηση της 

συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση 

αξιών και στάσεων, οι οποίες οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς 

στο παρόν και στο μέλλον. Μέσα από την κατανόηση των γεγονότων του 



22 
 

παρελθόντος αποσκοπούμε στην καλύτερη αντιμετώπιση των γεγονότων που 

συμβαίνουν τώρα, αλλά και αυτών που πρόκειται να συμβούν. Έτσι, με τη 

διδασκαλία της ιστορίας, ο μαθητής δεν αντιλαμβάνεται μόνο ότι ο σύγχρονος 

κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και ότι ο σύγχρονος ιστορικός 

ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του.  Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνουμε τον 

γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης, ο οποίος είναι η διαμόρφωση υπεύθυνων και 

ευσυνείδητων πολιτών.  

Σύμφωνα με τους K. C. Barton και L. S. Levstik, η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή 

εκπληρώνεται όταν οι μαθητές, μέσα από την ιστορική εκπαίδευση, μπορούν να 

κάνουν ταυτίσεις, να αναλύουν, να αποκρίνονται ηθικά, να εκθέτουν. Έτσι, 

εισήγαγαν τις τέσσερεις σκοπιές της ιστορικής εκπαίδευσης για δημοκρατική 

πολιτειότητα: 

➢ Η σκοπιά συγκρότησης ταυτότητας: Η συγκεκριμένη σκοπιά, λαμβάνει 

υπόψη τον μελετητή της ιστορίας σαν μοναδικό άτομο με μοναδική 

ταυτότητα. Έχει να κάνει με την ταύτιση των ιστορικών γεγονότων με την 

προσωπική και οικογενειακή ιστορία του ατόμου, καθώς επίσης και με την 

εθνική του ταυτότητα. 

➢ Η αναλυτική σκοπιά: Η συγκεκριμένη σκοπιά, έχει να κάνει με την ανάλυση 

των ιστορικών γεγονότων στη κλίμακα του χρόνου. Έχει να κάνει με τα 

προσωπικά μαθήματα που λαμβάνει κάποιος από τα γεγονότα του 

παρελθόντος, και με την κατανόηση της χρονικής μετάβασης από το 

παρελθόν στο παρόν και από το παρόν στο μέλλον. 

➢ Η σκοπιά της ηθικής απόκρισης: Πρόκειται για την ανάπτυξη της κρίσης του 

ατόμου και την χρήση της στην ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Το 

παιδί θα πρέπει να κρίνει με βάση της δικές του αξίες τους ήρωες της 

ιστορίας, και να ξεχωρίσει μόνος του τα σημαντικά και αξιομνημόνευτα, 

κατά τη γνώμη του, ιστορικά γεγονότα. 

➢ Η σκοπιά της παρουσίασης: Η συγκεκριμένη σκοπιά αφορά την ικανότητα 

παρουσίασης της γνώσης για προσωπική ικανοποίηση, ως μέσω ελέγχου ή 

ως υπηρεσία στους άλλους (Μ.Μ.Ε, μουσεία κ.ο.κ) 

Ορισμένοι μελετητές, κάνουν λόγο για διαφορετικά είδη ιστορικής συνείδησης, με 

διαφορές κυρίως ως προς το επιστημονικό υπόβαθρο τους. Ο Rusen, κάνει λόγο για 

τέσσερεις τύπους ιστορικής συνείδησης: i) την παραδοσιακή, η οποία 

παραδειγματίζεται σε μεγάλο βαθμό από συμπεριφορές του παρελθόντος, και 

υιοθετεί ταυτόσημες στάσεις σε παροντικές καταστάσεις. ii) την παραδειγματική, η 

οποία βασίζεται στη γενίκευση και χρησιμοποιεί το παρελθόν ως παράδειγμα για τη 

σύγχρονη καθημερινότητα. iii) την κριτική, η οποία δημιουργεί ιστορική αντίληψη 

δίνοντας έμφαση στα διαφορετικά στοιχεία που διαχωρίζουν το παρελθόν από το 

παρόν. iv) τη γενική, η οποία χρησιμοποιεί τις διαφορετικές εμπειρίες, πληροφορίες 
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και αφηγήσεις για τη << γένεση >> καινοτόμων ιστορικών εμπειριών. Βασίζεται στη 

πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς εξαιτίας των έντονων 

κοινωνικοπολιτικών και πολιτισμικών αλλαγών που συνέβησαν κατά τη πάροδο του 

χρόνου.  

Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα (Lee 2006 και Barca 2006), η τυπική εκπαίδευση του 

τόπου μας, φαίνεται να διαμορφώνει στους μαθητές μια μορφή παραδοσιακής 

ιστορικής συνείδησης η οποία δεν βασίζεται στην κριτική ιστορική γνώση αλλά 

επηρεάζεται από την εθνική ιστορική αντίληψη. Όπως αναφέρει η Ελένη 

Αποστολίδου, Έλληνες μαθητές και μαθήτριες φαίνεται να έχουν διαμορφώσει μια 

εθνική ταυτότητα απομονωμένη από τις άλλες και συγκεντρωμένη στις διαφορές 

και όχι στα κοινά στοιχεία με τους άλλους πολιτισμούς. Συνεπώς, είναι σημαντικό 

<<……τα εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο να μη περιορίζονται στη παροχή εμπειριών 

του παρελθόντος με βάση τις επιλεγμένες κάθε φορά αφηγήσεις ή 

αναπαραστάσεις, αλλά να αποκαλύπτουν τη βάση των ιστορικών ισχυρισμών στους 

οποίους οι αντίστοιχες αφηγήσεις ή αναπαραστάσεις στηρίζονται, και παράλληλα, 

να προβάλλουν τις δυνατότητες δόμησης εναλλακτικών ερμηνειών >>  ( Ειρήνη 

Νάκου, 2014).  

2.2 Η διδασκαλία της ιστορίας σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Όπως προαναφέρθηκε, ο γενικός σκοπός διδασκαλίας της ιστορίας με βάση το 

ισχύων αναλυτικό πρόγραμμα, είναι η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής 

συνείδησης. Σε συνδυασμό με την καλλιέργεια των παραπάνω εννοιών, το 

αναλυτικό πρόγραμμα έχει θεσπίσει και επιμέρους στόχους για την κάθε βαθμίδα 

εκπαίδευσης ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη δηλωτική ιστορική γνώση και τη 

διδακτέα ύλη της κάθε τάξης. 

Το μάθημα της ιστορίας, στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, δεν 

διδάσκεται αυτό καθεαυτό, καθώς είναι ενταγμένο στο διεπιστημονικό διδακτικό 

αντικείμενο της μελέτης περιβάλλοντος, επομένως, το αναλυτικό πρόγραμμα δεν 

διαθέτει ειδικούς στόχους. Στις τέσσερεις επόμενες τάξεις όμως, η ιστορία 

διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα, και όπως είναι λογικό διαθέτει ειδική 

στοχοθεσία. Οι ειδικοί στόχοι του αναλυτικού προγράμματος, σταδιακά αλλάζουν 

γνωστικά ιστορικά αντικείμενα, αφού προφανώς προσαρμόζονται ανάλογα με τη 

διδακτέα ύλη της κάθε τάξης. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη διδασκαλία της 

ιστορίας στο δημοτικό σχολείο, επιδιώκεται οι μαθητές: 

➢ Να έρθουν σε επαφή με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους και 

ειδικότερα με αυτούς που έχουν παγκόσμια   απήχηση.  

➢ Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες ευρύτερης και μερικότερης 

αναφοράς, να τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεις.  
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➢ Να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις της ελληνικής Ιστορίας από 

την αρχαιότητα ως σήμερα, καθώς και στοιχεία  της Ιστορίας των άλλων 

πολιτισμών και λαών και να τα  συσχετίζουν.  

➢ Να βιώσουν την αλλαγή που συντελείται στην καθημερινή ζωή  των 

ανθρώπων σε διάστημα μακρών χρονικών περιόδων. 

➢ Να αναπτύξουν την ικανότητα της κατανόησης του χρόνου και της χρήσης 

των σχετικών όρων. -Να εξοικειωθούν με την ορολογία της ιστορικής 

επιστήμης και να αποκτήσουν το αναγκαίο λεξιλόγιο.  

➢ Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του γεωγραφικού -παράγοντα για τη 

διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου.  

➢ Να ενημερωθούν για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνικές 

διαφοροποιήσεις των κοινωνιών τις οποίες μελετούν.  

➢ Να κατανοούν και να αποδέχονται τις πολιτισμικές, θρησκευτικές ή άλλες 

διαφοροποιήσεις ως θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων σε μια 

δημοκρατική κοινωνία και  ως θετικό παράγοντα της εξέλιξής της.  

➢ Να αποκτήσουν εθνική συνείδηση, αγάπη για τη χώρα  τους και διάθεση 

ειρηνικής συνύπαρξης, συνεργασίας και  αλληλοκατανόησης με τους 

γειτονικούς λαούς. 

➢ Να γνωρίσουν τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των  ανθρώπων στην 

ιστορική πορεία τους.  

➢ Να θέτουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις σχετικές με τη διδασκόμενη 

ιστορική ύλη.  

➢ Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές ιστορικές 

πληροφορίες μέσα από μια ποικιλία πηγών,  χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία ή άλλα μέσα για να  ανακοινώνουν απλά ιστορικά θέματα.  

➢ Να ασκηθούν στο να οργανώνουν και να ανακοινώνουν την ιστορική τους 

γνώση και άποψη προφορικά ή γραπτά, μέσω διαφόρων τεχνικών του 

περιγραφικού, αναφορικού λόγου.  

➢ Να αξιοποιούν διάφορες ευκαιρίες για την ενασχόλησή τους με την Ιστορία 

της περιοχής τους και την ένταξή της στον  ευρύτερο εθνικό ιστορικό χώρο. 

➢ Να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν υπεύθυνη  στάση 

για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια 

προβλήματα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, το αναλυτικό πρόγραμμα της ιστορίας, προτείνει 

αναλυτικές δραστηριότητες, σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα της κάθε 

ενότητας στην ύλη όλων των τάξεων. Πρόκειται για δραστηριότητες τις οποίες 

μπορεί να εφαρμόσει ο διδάσκοντας, προσαρμόζοντας τες στο περιβάλλον και το 

προφίλ των μαθητών της τάξης του, ώστε να κάνει την διδασκαλία του πιο 

ενδιαφέρουσα και πιο αποδοτική. Οι δραστηριότητες αυτές, φροντίζουν να 

εμπεριέχουν τους παραπάνω στόχους, να εμπεριέχουν διαδικασίες που ενισχύουν 
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την ενσυναίσθηση των μαθητών και να καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα. 

Παράλληλα, κυρίως στις μικρότερες τάξεις, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια 

του χρόνου, και στη βαθειά κατανόηση της συγκεκριμένης έννοιας από τους 

μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, συναντούμε δραστηριότητες σύγκρισης καθημερινών 

παρόμοιων καταστάσεων με καταστάσεις του παρελθόντος, οι οποίες βάζουν τους 

μαθητές στη διαδικασία να λάβουν υπόψη τους, όχι μόνο τη διαφορά των 

παραγόντων του τότε και του τώρα, αλλά και τη συναισθηματική κατάσταση των 

παρελθοντικών ανθρώπων και να τη συνδέσουν με αποφάσεις και καταστάσεις που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν στη τωρινή ή και στη μελλοντική τους 

πραγματικότητα. Τέλος, όπου υπάρχει δυνατότητα, το αναλυτικό πρόγραμμα 

εισάγει δραστηριότητες που λειτουργούν συνδυαστικά, και συνδέουν το γνωστικό 

αντικείμενο της ιστορίας με άλλα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία οι μαθητές 

έχουν έρθει σε επαφή.  

2.3 Μοντέλα διδακτικής της ιστορίας 

Τον 19ο και 20ο αιώνα, αναπτύχθηκαν, από την πλευρά της ιστορικής επιστήμης, 

συγκεκριμένες ιστορικές απόψεις και αντιλήψεις, οι οποίες αφορούν κυρίως την 

ερμηνεία του παρελθόντος για τη διαδικασία της κατανόησης, οι οποίες 

διαμόρφωσαν τα ακόλουθα διδακτικά μοντέλα. (Κασβίκης Κ. 2018) 

➢ Παραδοσιακό Μοντέλο: Σύμφωνα με τις αντιλήψεις που πρεσβεύουν το 

παραδοσιακό μοντέλο, το παρελθόν είναι κυρίαρχο στοιχείο και υπάρχει 

παράλληλα με το παρόν, ενώ οι παρούσες ταυτότητες και ιδεολογίες 

εξαρτούνται απόλυτα από την σχέση τους με το παρελθόν. Σε αυτή τη 

περίπτωση, η αλήθεια είναι αδιαμφισβήτητη, είναι μια και μοναδική και δεν 

επηρεάζεται από την ιδεολογία ή το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον 

του ιστορικού που την εκφράζει. Με άλλα λόγια, η αντικειμενική αλήθεια 

εξαρτάται μόνο από την ικανότητα ανακάλυψής της από τον ιστορικό. Η 

ανάπτυξη ιστορικής σκέψης που προσφέρει η συγκεκριμένη αντίληψη, είναι 

περιορισμένη, καθώς ελίσσεται μόνο στα πλαίσια του περιεχομένου της 

γνώσης, και δεν προχωρά στην ιστορική μεθοδολογία και τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της. Επίσης, είναι αδύνατο να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση 

στα πλαίσια του συγκεκριμένου μοντέλου, καθώς δίνεται ελάχιστη έως 

καθόλου βάση στο παρόν και στη συσχέτιση του με το παρελθόν.  Έτσι, στο 

συγκεκριμένο μοντέλο, δεν πραγματοποιείτε η χρήση πηγών καθώς 

θεωρείται περιττή διαδικασία.   

➢ Μοντέρνο Μοντέλο: Το συγκεκριμένο διδακτικό μοντέλο, υποστηρίζει την 

ύπαρξη του παρελθόντος μέσα από τη σχέση του με το παρόν. Σύμφωνα με 

αυτό, το πραγματικό παρελθόν, αποτελεί μια σύνθετη οντότητα η οποία δεν 

γίνεται πραγματικά και άμεσα γνωστή. Ο ιστορικός επιτυγχάνει μια σχετική 

αναδόμηση του παρελθόντος αξιοποιώντας της διαθέσιμες πυγές, αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι πετυχαίνει το απόλυτα αντικειμενικό. Με άλλα λόγια, 
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το ιστορικό παρελθόν συνδέεται με το πραγματικό παρελθόν, αλλά δεν 

υπάρχει απόλυτη ταύτιση. Το μοντέλο αυτό, υποστηρίζει την ύπαρξη 

πολλών διαφορετικών απόψεων για το ίδιο γεγονός, ακόμα και αν αυτές οι 

απόψεις διαμορφώνονται από τις ίδιες πηγές. Αυτό συμβαίνει, καθώς 

υποστηρίζεται πως η ιστορική γνώση επηρεάζεται από το κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον του ιστορικού, ακόμη και από την ιδεολογία του. Η 

έννοια της ενσυναίσθησης αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της μοντέρνας 

αντίληψης για την προσέγγιση του παρελθόντος και προϋπόθεση ότι το 

παρελθόν μπορεί να αναδομηθεί. Τέλος, βασικό θεμέλιο της συγκεκριμένης 

αντίληψης αποτελεί η σχετικότητα, η οποία παρουσιάζεται ως απαραίτητη 

για την έγκριση ενός ιστορικού αποτελέσματος. Στόχος του μοντέρνου 

μοντέλου, είναι η δημιουργία ιστορικής σκέψης στους μαθητές, η εισαγωγή 

τους στη διαδικασία της ιστορίας και η ανακάλυψη της μέσα από την κριτική 

ερμηνεία πηγών. 

➢ Μεταμοντέρνο Μοντέλο: Οι πρεσβευτές του συγκεκριμένου μοντέλου, 

αρνούνται την οποιαδήποτε σχέση του παρελθόντος με το παρόν. 

Επομένως, αρνούνται την έννοια της αντικειμενικότητας υποστηρίζοντας 

πως η ιστορία αποτελεί κατασκεύασμα των ιστορικών. Πιο συγκεκριμένα, 

θεωρούν ότι το  πραγματικό παρελθόν έχει χαθεί οριστικά, ενώ το ιστορικό 

παρελθόν δομείται από τους ιστορικούς με βάση σύγχρονες ιδεολογίες και 

ανάγκες.  Η  αλήθεια  και  η πραγματικότητα εννοούνται ως ιδεολογικές, 

ρητορικές και μεταφορικές έννοιες του παρόντος. Η μεθοδολογία της 

ιστορικής σκέψης περιορίζεται στο τώρα και όχι στο τότε, ξεκινά από το 

πολύ μικρό δείγμα του παρελθόντος και καταλήγει στο παρόν. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο, αποσκοπεί στη καλλιέργεια ρητορικών δεξιοτήτων 

των μαθητριών, γεγονός που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στη δημιουργία 

ενός ιστορικού συστήματος εννοιών το οποίο θα επιτρέψει την ανάγνωση 

και άρθρωση ιστορικού λόγου με βάση την ιδεολογία τους.  

 

Ενότητα 3η: Η τέχνη ως διδακτικό εργαλείο 

3.1 Η σημασία της τέχνης στο χώρο της εκπαίδευσης 

<<…….. η παιδαγωγική προσέγγιση της τέχνης προσπαθεί να αντιταχθεί στην ΄΄ 

παραγωγή ‘’ δασκάλων που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να εφαρμόζουν ένα 

αναλυτικό πρόγραμμα…>> (Κανελλόπουλος και Τσαφταρίδης). 

Ένας βασικός ρόλος της εκπαίδευσης, πέρα από τη μετάδοση γνώσεων, είναι να 

αναπτύξει την προσωπικότητα των μαθητών σε κοινωνικό, ηθικό και 

συναισθηματικό επίπεδο. Η τέχνη είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται 

για την επίτευξη αυτού του σκοπού, καθώς ένα καλλιτεχνικό έργο αποτελεί μια 
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δημιουργική έκφραση. Όλο και πιο συστηματικά παρατηρούμε να αξιοποιούνται 

διάφορε μορφές τέχνης στο χώρο της εκπαίδευσης (Βρεττός, 1999).  

Σύμφωνα με τον Efland, η ενασχόληση με διάφορες μορφές τέχνης, συμβάλει στην 

ανάπτυξη τεσσάρων γνωστικών λειτουργιών, - γνωστική ευελιξία, φαντασιακή 

σκέψη, εντόπιση της γνώσης, αντίληψη αισθητικής αξίας- γεγονός που οδηγεί στη 

γνωστική ανάπτυξη του μαθητή. Κάτι παρόμοιο έχει υποστηρίξει και ο Fowler, 

λέγοντας πως η τέχνη έχει τη δυνατότητα να κάνει τους μαθητές να έχουν καλύτερη 

αντίληψη και αντιμετώπιση του κόσμου, καθώς διαμορφώνει τη σκέψη και τη 

νοοτροπία τους. Από τη άλλη, ο Cassirer αναφέρει πως η ερμηνευτική 

δραστηριότητα που απαιτεί ένα έργο τέχνης, αναγκάζει τον δέκτη να 

δραστηριοποιηθεί νοητικά ώστε να το κατανοήσει και να το απολαύσει, γεγονός 

που αποτελεί πλεονέκτημα στην εκπαίδευση. 

Ως προς το μάθημα της ιστορίας, η τέχνη αποτελεί στοιχείο πολιτισμού ενώ δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε τα έργα τέχνης που αποτελούν ιστορικές πυγές για 

τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, τις εποχές που ζούνε, τις καταστάσεις και τα 

δρώμενα που τους απασχολούν. Σύμφωνα με τον Gloton, τα έργα τέχνης αποτελούν 

τεκμήρια μέσα από τα οποία εκφράζονται οι αντιλήψεις μιας εποχής και οι 

γενικότερες τάσεις ενός πολιτισμού, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα διεθνή κώδικα 

επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, η ερμηνεία της τέχνης δεν περιλαμβάνει σωστές και 

λανθασμένες απόψεις, γεγονός που συμβαίνει και στην ιστορία. Στα γεγονότα της 

ιστορίας, υπάρχει μεν η πραγματική αλήθεια και τα πραγματικά γεγονότα που 

προκύπτουν κυρίως από την ανάλυση πυγών, αλλά η ερμηνεία είναι προσωπική για 

κάθε αναγνώστη και ιστορικό. Επίσης, ως προς το κομμάτι της μυθολογίας, εφόσον 

περιλαμβάνει μη ρεαλιστικά γεγονότα, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές 

να δώσουν δικές τους ερμηνείες και να δημιουργούν εικόνες βασισμένες στους 

αρχαίους μύθους. Έτσι δίνουμε στους μαθητές ελευθερία κίνησης στις ιστορικές 

γνώσεις, χωρίς να τους δεσμεύουμε σε απόψεις διάφορων ιστορικών. Με άλλα 

λόγια, τους δίνουμε την ευκαιρία να γίνουν ιστορικοί, ανακαλύπτοντας και 

ερμηνεύοντας την ιστορική γνώση, και όχι απλοί δέκτες γνώσεων. 

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε την ύπαρξη προγραμμάτων, τα οποία στηρίζουν την 

τέχνη και την αξιοποίηση της από τους εκπαιδευτικούς φορείς. 

3.1.1 Το πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ 

Το πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, είναι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα αισθητικής αγωγής. 

Αρχικά, η επιμόρφωσή του αφορούσε μόνο τους εκπαιδευτικούς 92 πιλοτικών 

σχολείων σε όλη την Ελλάδα και 2 σχολείων στη Κύπρο. Στη συνέχεια, επικράτησε 

ένα μοντέλο διετούς επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς από 20 δημοτικά σχολεία 

των Χανίων της Κρήτης. Σε μια προσπάθεια γενίκευσης, το πρόγραμμα εξελίχθηκε σ 
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ένα δεύτερο μοντέλο επιμόρφωσης. Το μοντέλο αυτό ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 

2003, σε 20 δημοτικά σχολεία της Ζακύνθου, 20  δημοτικά σχολεία της Καβάλας και 

20 δημοτικά σχολεία της Δράμας. Τον Φεβρουάριο του 2004, η διαδικασία αυτή 

διακόπηκε, ενώ το 2007 – 2008, με πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ και της ΟΙΕΛΕ, 

πραγματοποιήθηκε ένα μονετές πρόγραμμα για 125 εκπαιδευτικούς της Αθήνας και 

125 εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης. 

Η επιμορφωτική διαδικασία αποτελείται από πέντε εργαστήρια καλλιτεχνικής 

έκφρασης (εικαστικών, μουσικής, θεάτρου, χορού – κίνησης, και οπτικοακουστικής 

έκφρασης). Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

παρακολουθούν όλα τα παραπάνω εργαστήρια, καθώς επίσης και παιδαγωγικά 

εργαστήρια (εκπαιδευτικού υλικού, μεθόδου project, τοπικής ιστορίας και 

μεθοδολογίας επισκέψεων σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς). 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, περιλαμβάνει ένα οπτικοακουστικό 

πρόγραμμα έκφρασης, το οποίο επιτρέπει στα παιδιά, μέσα από κατάλληλες 

δραστηριότητες, να μάθουν να χρησιμοποιούν τις θεμελιώδεις παραμέτρους και να 

αναγνωρίζουν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά ποικίλων μορφών τέχνης ( 

φωτογραφία, κινηματογράφος, κινούμενο σχέδιο, δημιουργική ηχογράφηση,video– 

art, computer– art, κ.ο.κ).      

3.2 Η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Α 

Η τέχνη μπορεί να αποτελέσει έναν αρκετά αποτελεσματικό και βοηθητικό 

παράγοντα στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικής ανάγκες, επομένως και στην 

εκπαίδευση των ατόμων που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, καθώς προσφέρει 

στη διδασκαλία βιωματικό χαρακτήρα και κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών με 

μεγαλύτερη επιτυχία. Για την εκπαίδευση αυτών των ατόμων, εκτός από τις 

εικαστικές τέχνες, συχνά εντοπίζουμε και άλλες μορφές της τέχνης όπως είναι η 

μουσική, ο χορός, το θέατρο και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες που 

υποστηρίζονται με εφαρμογές των νέων τεχνολογιών.  

Επιπρόσθετα, η τέχνη παρέχει στα άτομα ευκαιρίας, ώστε να αναπτύξουν τις 

κινητικές, κοινωνικές και γνωστικές τους δυνατότητες Παράλληλα, καλλιεργεί τη 

δημιουργικότητα των μαθητών, ενισχύει την συναισθηματική τους έκφραση ενώ 

τονώνει την αυτοπεποίθηση τους. Ακριβώς επειδή η τέχνη εκδηλώνεται με πολλές 

διαφορετικές μορφές, βοηθά την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, καθώς τους 

δίνει την ευκαιρία να μάθουν μ έναν διαφορετικό τρόπο, ο οποίος πολλές φορές 

δεν απαιτεί ικανότητες όπως γραφή και ανάγνωση. Επομένως, σε ένα πλαίσιο τάξης 

που περιλαμβάνει μαθητές με μεγάλες αποκλείσεις ως προς τις δυνατότητες τους, η 

τέχνη, σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μπορεί να γίνει ο 

συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους μαθητές, να δημιουργήσει ένα πιο ευοίωνο κλίμα 

διδασκαλίας και να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να αναπτύξουν περισσότερες 

ικανότητες και δεξιότητες, τόσο γνωστικές όσο και κοινωνικές. Επιπρόσθετα, 
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συνδέει τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα με τις τεχνικές δεξιότητες, γεγονός που 

μπορεί να λειτουργήσει θετικά και να ευνοήσει την κατανόηση των γνωστικών 

αντικειμένων από τους μαθητές.  

Είναι γνωστό, πως οι μαθητές που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία μαθαίνουν 

καλύτερα μια γνωστική έννοια ή μια συνήθεια, όταν την εφαρμόζουν και την 

επαναλαμβάνουν με έμπρακτο τρόπο. Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί πιο εύκολα 

να εφαρμοστεί στη διάρκεια εφαρμογής διάφορων μορφών τέχνης, παρά κατά τη 

διάρκεια μιας τυπικής και παραδοσιακής διδασκαλίας. Για παράδειγμα, η μίμηση 

ενός συγκεκριμένου ρόλου στο θεατρικό παιχνίδι, μπορεί να γενικευτεί σε μίμηση 

μιας κατάστασης στην καθημερινή τους ρουτίνα, όπως είναι οι απαντήσεις σε 

τυπικές ερωτήσεις. Επιπρόσθετα, στη περίπτωση του comic, οι μαθητές 

εξασκούνται στην γραπτή έκφραση, γεγονός που τους βοηθά στην καθημερινή τους 

έκφραση συναισθημάτων, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. 

Παράλληλα, αυτού του είδους η τεχνική, εξισορροπεί τις ικανότητες των μαθητών 

και προσφέρει μια πιο ομοιόμορφη και ομαλή γνωστική πορεία για την πλειονότητα 

της τάξης. Επιπλέον, η τόνωση της ενσυναίσθησης η οποία προκύπτει τόσο από την 

προβολή ταινιών αλλά και από την ανάλυση διάφορων έργων τέχνης, συμβάλει 

στην κατανόηση καθημερινών καταστάσεων και στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

των ατόμων με νοητική αναπηρία σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας τους. 

Η σωματική και κινητική διάσταση που προσφέρει η ενασχόληση με της τέχνες, έχει 

ιδιαίτερη σημασία όταν έχουμε να κάνουμε με μαθητές ειδικής αγωγής.  Μέσω  

δραστηριοτήτων  που βελτιώνουν  την  αίσθηση  του  φυσικού-σωματικού  εαυτού  

αναπτύσσεται  η αυτοσυνείδηση,  οργανώνεται  και  χρησιμοποιείται  ενσυνείδητα  

η  σωματική δύναμη και ενέργεια, συγκεντρώνεται η προσοχή, χρησιμοποιείται το 

σώμα  για να παραστήσει  ιδέες  και αφηρημένες έννοιες  και οι μαθητές 

βοηθούνται στη μετάβαση από το στάδιο των συγκεκριμένων νοητικών λειτουργιών 

στο στάδιο της αφηρημένης σκέψης. (Loyd & Danco, 2015, Καραγεωργίου-

Short,1989) 

Σύμφωνα με τον Dewy, το κάθε παιδί έχει αχρησιμοποίητες δυνατότητες και ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να δημιουργήσει συνθήκες μέσα από τις οποίες να 

εκδηλωθεί το δυναμικό του, προς όφελος του ίδιου του παιδιού και της κοινωνίας. 

Η αισθητική γνώση προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης νέων κοινωνικών, 

σωματικών,  επικοινωνιακών  ή  γνωστικών  δεξιοτήτων,  τη  δυνατότητα 

διαισθητικής  προσέγγισης  της  πραγματικότητας  αλλά  και  καλύτερης κατανόησης 

και προσδιορισμού της θέσης του υποκειμένου στον κόσμο. (van de Water, McAvoy 

& Hunt, 2015) 

Επίσης, σύμφωνα με την Greene, η ενεργητική  εμπλοκή με  την τέχνη μας επιτρέπει 

να δούμε πέρα από την εμπειρία μας, να ακούσουμε  κι άλλες  συχνότητες,  που  οι    

καθημερινές  συνήθειες    και    συμβάσεις  έχουν επικαλύψει και να αποκτήσουμε 
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επίγνωση του εαυτού μας  ως ατόμου που αναζητά  νόημα,  που  κατασκευάζει  και  

να  ανακατασκευάζει πραγματικότητες μαζί με τους γύρω του, γνωρίζοντας ότι η 

πραγματικότητα εξαρτάται από την οπτική γωνία, ότι η κατασκευή της δεν είναι 

ποτέ πλήρης, και ότι υπάρχει πάντα κάτι περισσότερο.(Greene, 1995) 

Το  δράμα  αποτελεί  χαρακτηριστικό  παράδειγμα    αισθητικής  μάθησης, που  

προσφέρει στα παιδιά ένα παράθυρο θέασης της  αλληλεπίδρασής τους  με  τους  

άλλους  στα  πλαίσια  του  παιχνιδιού,  ώστε  να  μπορέσουν  να κατανοήσουν  τις  

συνέπειες  της  κοινωνικής  συμπεριφοράς,  να  αποκτήσουν ευελιξία σκέψης και να 

συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν περισσότερες από μία απόψεις για ένα θέμα. 

Αυτό μπορεί να δώσει  ακόμη και σε  παιδιά με σοβαρά ελλείμματα στις κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως τα παιδιά με αυτισμό,  την ευκαιρία να αναπτύξουν  κατανόηση 

της θέσης τους στον κόσμο και να μπορέσουν  να συμμετάσχουν  σε μια κοινωνία 

που συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη της χωρίς αποκλεισμούς.  (Peter Μ.,  2005)  Η  

Ρeter αναφέρει  επίσης  ότι  μέσω  του θεατρικού  παιχνιδιού    μικρά  παιδιά  με  

γλωσσικές  διαταραχές  μπορούν  να γεφυρώσουν  το χάσμα ανάμεσα στις 

μειωμένες εμπειρίες τους στο παιχνίδι και τις  δυνατότητές  τους για  συμμετοχή  σε  

παιγνιώδεις  δραστηριότητες  με  άλλα παιδιά,  προσφέροντάς τους ευκαιρίες 

κοινωνικοποίησης από τις οποίες ήταν αποκλεισμένα  λόγω  των  περιορισμένων  

γλωσσικών  τους  ικανοτήτων.  (Peter M., 2003) 

Τέλος, πέρα από την εκπαίδευση, οι τέχνες ενδέχεται να έχουν και θεραπευτικό 

χαρακτήρα απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τις τελευταίες δεκαετίες, 

παρατηρούμε μια άνθηση των θεραπειών με τη χρήση της τέχνης στην Ευρώπη και 

στην Αμερική. Στην Ελλάδα, οι θεραπείες αυτές έκαναν την εμφάνιση τους πριν από 

λίγα χρόνια (Δραματοθεραπεία, Μουσικοθεραπεία, Εικαστική θεραπεία, 

Χοροθεραπεία).  

3.3 Διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των comics 

Το comic, αποτελεί ένα είδος αφήγησης με τη χρήση εικόνων. Αποτελείται από καρέ 

(τετραγωνάκια) με κενά ανάμεσα τους, και συνήθως δεν περιέχουν μεγάλες 

προτάσεις, ενώ αρκούνται σε απλό και σύντομο γραπτό λόγο. Τα κείμενα των 

comics, εμφανίζονται στα πλαίσια των καρέ μέσα σε φούσκες. Παράλληλα, στα 

comic συναντάμε συνήθως γραφήματα λέξεων και σχέδια, τα οποία συνήθως 

χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν ένα συναίσθημα ή μια κατάσταση των ηρώων. 

Επομένως, τα comics μπορούν να χαρακτηριστούν ως πολυτροπικά κείμενα εφόσον 

συνδυάζουν εικόνα και γραπτό λόγο. Ως  εκπαιδευτικό comic θεωρείται κάθε 

σύνολο από  εικόνες που εμφανίζουν κοινά  χαρακτηριστικά στις οποίες  βασικό 

στοιχείο είναι οι φιγούρες  ηρώων  που  το  κάνουν  διασκεδαστικό, αλλά  

συγχρόνως διδάσκουν με βάση το σενάριο μιας ιστορίας (Παλιόκας, 2009). 

Όταν το comic έκανε την εμφάνιση του στον τομέα της διδασκαλίας, εκδηλώθηκαν 

δυο ειδών απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του. Από τη μια υπήρχαν οι 
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υποστηρικτές του και από την άλλοι οι ΄΄ εχθροί ΄΄ του. Συγκεκριμένα, Η 

διευθύνουσα της Αμερικανικής Ένωσης Μελέτης του Παιδιού, Sidonie Gruenberg, 

τάχθηκε υπέρ αυτής της μεθόδου, λέγοντας χαρακτηριστικά, “Δεν υπάρχει σχεδόν 

κανένα θέμα το οποίο να μην μπορεί να παρουσιαστεί μέσα από το συγκεκριμένο 

μέσο”. Από την άλλη πλευρά, ο Fredric Wertham, ένας ψυχίατρος της Νέας Υόρκης, 

έλαβε τον χαρακτηρισμό του μεγαλύτερου εχθρού των comic. Μάλιστα, το 1954 

έγραψε το βιβλίο ΄΄ Seduction of the Innocent ‘’, στο οποίο καταδίκαζε τα comics ως 

επιβλαβή για τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα υποστήριξε πως τα comics προωθούν τη 

βία, την ομοφυλοφιλία, την επαναστατικότητα, τον αναλφαβητισμό και τα φυλετικά 

στερεότυπα ( Ανδρίκου, 2016). Ο Wertham, δημιούργησε μια αρνητική εικόνα για 

τα comic και τη διδακτική τους χρήση και επιρροή στους ανήλικους, η οποία 

επικράτησε στον τομέα της εκπαίδευσης για κάποιο διάστημα.  

Τα comic χρησιμοποιούνταν κυρίως ως μέσω ψυχαγωγίας και διασκέδασης από τα 

παιδιά, αλλά ακόμη και από μεγαλύτερους ανθρώπους. Ακόμη και σήμερα όμως, 

παρά την κυριαρχία της τεχνολογίας, τα comic παραμένουν κύριο μέσω 

ψυχαγωγίας για πολλά παιδιά και ενηλίκους. Επομένως, η χρήση των comics ως 

διδακτικά εργαλεία στο μάθημα της ιστορίας, μπορεί σίγουρα να μετατρέψει μια 

βαρετή διδασκαλία σε μια ενδιαφέρουσα για τους μαθητές διαδικασία. 

Παράλληλα, καθώς τα comics χαρακτηρίζονται από απλό λόγο και όχι επιστημονικό 

και αυστηρό, μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά από τους μαθητές. 

Επιπλέον, αφού τα comic συνδυάζουν γραπτό λόγο και οπτικό περιεχόμενο, οι 

μαθητές εκπαιδεύονται στην αποκωδικοποίηση εικονικών μηνυμάτων, καθώς και 

στη συνθετική σκέψη, με αποτέλεσμα να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη. 

Επομένως, τα comics συμβάλλουν στην ανάπτυξη του γλωσσικού και εικονιστικού 

γραμματισμού (Δημητριάδου, 2016). 

Τέλος, τα comics μπορούν να αποτελέσουν ένα αρκετά χρήσιμο διδακτικό εργαλείο 

σε μια αίθουσα με μαθητές που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία και μαθητές με 

τυπικό δείκτη νοημοσύνης. Οι εικόνες σε συνδυασμό με το κείμενο δίνουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές με νοητική αναπηρία να κατανοούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό ένα κείμενο, χωρίς να υποτιμούνται οι δυνατότητες των μαθητών με τυπικό 

δείκτη νοημοσύνης. Παράλληλα, δίνουν ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών μέσα από την οποία μπορούν όλοι οι μαθητές να προσφέρουν, 

ανεξάρτητα από τις ικανότητες τους. 

3.4 Διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση ταινιών και βίντεο 

Η μέθοδος αυτή, είναι γνωστή με τον όρο ‘’Cinescience’’. Συγκεκριμένα, στην 

Ελλάδα, η συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας αξιοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου της Ρόδου, μέσα από ένα 

σεμινάριο.  «Ας πούμε λοιπόν ότι βρεθήκαμε σε μια κινηματογραφική αίθουσα για 

να δούμε μία ταινία που επιλέξαμε. Και ότι στο μπροστινό κάθισμα έχουμε την τύχη 
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να κάθεται ένας/μία βροντόφωνος/ή επιστήμονας. Τον/ την ακούμε να αναλύει την 

ταινία και να επισημαίνει στοιχεία της που βρίσκονται έξω από το πεδίο της δικής 

μας παρατήρησης. Να συνοδεύει την παρακολούθηση με στοιχεία που  

συμπληρώνουν  και  εμπλουτίζουν την αφήγηση και την  εικόνα  του  έργου.  Αυτού  

του  είδους  την  εξαιρετικά εποικοδομητική   λαθρακοή   θέλει   να   νομιμοποιήσει   

το   Cinescience» (Κιμουρτζής, 2013: 14). 

Είναι γεγονός, πως τα μικρά παιδιά στις μέρες μας, είναι κάτι παραπάνω από 

εξοικειωμένα με την οθόνη, τις εκπομπές, τα show της τηλεόρασης και τις ταινίες. 

Επομένως, όπως έχουμε υποστηρίξει και παραπάνω, όταν ο τρόπος ψυχαγωγίας 

τους παίρνει τη μορφή διδακτικού μέσου, η διδασκαλία αποκτά αυτόματα 

ενδιαφέρον στα μάτια των μαθητών. Βέβαια, ο Π. Κιμουρτζής, έχει υποστηρίξει πως 

κάποιες φορές, οι νέοι δεν είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν και να 

κατανοήσουν όλα τα μηνύματα που μπορεί να τους δώσει μια εικόνα. Για το λόγο 

αυτό, απαραίτητη ανάγκη της εποχής αποτελεί ο οπτικός αλφαβητισμός. 

Η προβολή μιας ταινίας ή ενός βίντεο αποτελεί ένα οπτικοακουστικό ερέθισμα, 

επομένως, μέσα από μια τέτοια διαδικασία, η άντληση πληροφοριών αποτελεί μια 

σαφώς πιο εύκολη διαδικασία. Επιπρόσθετα, οι κινηματογραφικές ταινίες η οποίες 

είναι βασισμένες σε ιστορικά γεγονότα, συχνά παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ 

τους, ακόμα και αν είναι βασισμένες στο ίδιο γεγονός. Οι διαφορές μπορεί να έχουν 

να κάνουν με τη σκοπιά του σκηνοθέτη, ο οποίος εξετάζει το ιστορικό γεγονός με 

βάση τη δική του ερμηνεία και αντίληψη. Για παράδειγμα, η τουρκική ταινία Fetih, 

παρουσιάζει το γεγονός της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Μέσα από αυτή τη 

ταινία, γίνονται εμφανείς οι διαφορές απόψεων των δυο λαών (Ελλάδα – Τουρκία) 

απέναντι στο ίδιο γεγονός. Τέτοιες ταινίες, με τη σωστή αξιοποίηση τους από τον 

εκπαιδευτικό, μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές στην κατανόηση και στην 

ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ενσυναίσθησης. Πιο συγκεκριμένα, στη 

περίπτωση της συγκεκριμένης ταινίας σε αντιπαράθεση με το ελληνικό σχολικό 

εγχειρίδιο, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις διαφορές απόψεων, οι οποίες δεν 

οφείλονται απαραίτητα σε λάθος ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, αλλά σε 

διαφορετική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. 

Το συγκεκριμένο μέσο διδασκαλίας, είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί στα πλαίσια 

μιας σχολικής αίθουσας, με δεδομένο ότι τα περισσότερα σύγχρονα σχολεία 

περιλαμβάνουν μέσα όπως διαδίκτυο και προτζέκτορας. Παράλληλα, αποτελεί μια 

πιο ξεκούραστη και χαλαρή μορφή διδασκαλίας, τόσο για το μαθητή όσο και για τον 

εκπαιδευτικό. Τέλος, καθώς έχουμε να κάνουμε μ ένα οπτικοακουστικό μέσο 

διδασκαλίας, οι μαθητές που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν με ευκολία ένα βίντεο ή μια ταινία, αρκεί να μην 

απαιτεί την παράλληλη ανάγνωση υποτίτλων.   
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 3.5 Διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση δραματοποίησης 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο βασικός σκοπός στη διδασκαλία της ιστορίας 

είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και συνείδησης. Η δραματοποίηση, δεν 

αποτελεί μια εντελώς καινούργια διαδικασία για τους μαθητές, καθώς έχουν έρθει 

σε επαφή με το θεατρικό παιχνίδι στα πλαίσια του μαθήματος της θεατρικής 

αγωγής. Η χρήση της δραματοποίησης μπορεί να εφαρμοσθεί στα πλαίσια μιας 

διδακτικής ώρας (παιχνίδι ρόλων) ή και ενός διδακτικού έτους (θεατρική 

παράσταση).  

Όταν οι μαθητές γίνονται μικροί ηθοποιοί, αναγκάζονται να κατανοήσουν σε βάθος 

τον ρόλο που καλούνται να υποδυθούν. Στην περίπτωση που ο ρόλος τους 

σχετίζεται με έναν ήρωα της μυθολογίας ή με  ιστορικά πρόσωπα, οι μαθητές μέσα 

από την υλοποίηση μιας θεατρικής παράστασης ή ενός θεατρικού παιχνιδιού θα 

έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τα αισθήματα και τις πράξεις των 

ανθρώπων του παρελθόντος. Επιπλέον, οι ηθοποιοί – μαθητές, οφείλουν να 

κατανοήσουν τον χωροχρόνο στον οποίο διαδραματίζεται η παράσταση, καθώς 

επίσης και τις καταστάσεις που διαδραματίζονται τη συγκεκριμένη εποχή και τις 

αιτίες για τις οποίες συμβαίνουν. Επιπρόσθετα η μάθηση με αυτό τον τρόπο γίνεται 

μια ευχάριστη διαδικασία, στην οποία οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και έχουν 

την ευκαιρία να συνεργαστούν σαν μια ομάδα, διαμορφώνοντας τα δικά τους 

συμπεράσματα σχετικά με το ιστορικό ή μυθικό γεγονός που δραματοποιούν. Εκτός 

όμως από τους ρόλους μιας δραματοποίησης και την ενσυναίσθηση που 

αναπτύσσουν στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας, είναι γνωστό πως μια 

θεατρική παράσταση απαιτεί την ύπαρξη διάφορων μέσων για την υλοποίηση της, 

όπως είναι τα κοστούμια. Στα πλαίσια μιας σχολικής θεατρικής παράστασης, οι 

μαθητές παίρνουν διάφορα πόστα και φροντίζουν να δημιουργήσουν όλα τα μέσα 

που χρειάζονται ( κοστούμια, σκηνικά, διαλόγους κ.α.) με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού. Έτσι, μπαίνουν στη διαδικασία να εκτελέσουν μια έρευνα ώστε να 

πληροφορηθούν για τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, τη θρησκεία και την 

ενδυμασία της εποχής με την οποία ασχολούνται. Συνεπώς, σχηματίζουν με έναν 

διασκεδαστικό τρόπο μια σφαιρική και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το παρελθόν 

και τη σχέση του με το παρόν. Επιπλέον, μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές απόψεις 

ιστορικών.  

Τέλος, μέσα από τη δραματοποίηση, ο μαθητής έχει την ευκαιρία να δει τα 

γεγονότα του παρελθόντος ως κομμάτι τους και όχι ως απλός παρατηρητής. Έτσι, 

μπορεί πολύ πιο εύκολα να παρατηρήσει τις διαφορές μιας εποχής με τη σημερινή 

ή και με άλλες εποχές, να αναπτύξει δικές του ερμηνείες και συμπεράσματα και να 

παρατηρήσει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που θα παρατηρούσε αν απλά 

διάβαζε την ιστορία μέσα από κείμενα. Επίσης, μέσα από την υλοποίηση ενός 

έργου τέχνης, όπως είναι η θεατρική παράσταση, ενισχύεται το ενδιαφέρον τον 



34 
 

μαθητών για την επιστήμη της ιστορίας, για τους αρχαίους συγγραφείς και το 

αρχαίο θέατρο. Επιπρόσθετα, οι μαθητές που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, 

έχουν τη δυνατότητα, στα πλαίσια υλοποίησης μιας θεατρικής παράστασης ή ενός 

θεατρικού παιχνιδιού να υλοποιήσουν τις κινητικές τους ικανότητες ή να τις 

καλλιεργήσουν, σε περίπτωση που είναι περιορισμένες. Μπορεί να μην είναι ικανοί 

να μάθουν ένα ρόλο λέξη προς λέξη, είναι όμως ικανοί να κατανοήσουν τον 

χαρακτήρα που θα υποδυθούν και να αυτοσχεδιάσουν. 

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία της δραματοποίησης, πόσο μάλλον 

στα πλαίσια μιας σχολικής παράστασης, είναι δύσκολο να γίνει πράξη στο ελληνικό 

σχολείο, καθώς αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία πρέπει να υλοποιηθεί 

στα πλαίσια του πολύ περιορισμένου διδακτικού χρόνου που διαθέτει ο 

εκπαιδευτικός. Συνεπώς, οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί μηχανισμοί οφείλουν να 

διευκολύνουν παρόμοιες καταστάσεις, σχηματίζοντας εργαστήρια που θα 

λειτουργούν εντός σχολείου σε ώρες εκτός διδασκαλίας, που θα εξυπηρετούν 

τέτοιες δράσεις. 

3.6 Μουσειακή εκπαίδευση 

Όπως προαναφέραμε, η αποτελεσματική μάθηση αποτελεί μια ενεργητική 

διαδικασία, μέσα από την οποία ο μαθητευόμενος καλείται να ανακαλύψει τη 

γνώση. Το άτομο που ακολουθεί την ανακάλυψη της γνώσης, δρα όπως ένας 

επιστήμονας, θέτοντας προβληματισμούς τους οποίους στη συνέχεια ερευνά. Η 

συγκεκριμένη πορεία απόκτησης της γνώσης, μπορεί πολύ αποτελεσματικά να 

διεξαχθεί μέσα σ ένα μουσείο, καθώς εκπέμπει μια εξερευνητική ατμόσφαιρα και 

προσφέρει τη δυνατότητα προβολής ή και χρήσης μουσειακών αντικειμένων για την 

άντληση πληροφοριών. Επιπρόσθετα, οι μουσειακοί χώροι ενισχύουν την ανάπτυξη 

ενσυναίσθησης, καθώς προσφέρουν στο θεατή άμεση επαφή με το παρελθόν.  

Οι επισκέψεις στους μουσειακούς χώρους, είναι αρκετά συνηθισμένη στα ελληνικά 

σχολεία, ώστε να ενισχύσει τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας και να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τους πολιτισμούς του παρελθόντος και τη 

σύνδεση τους με τον σημερινό μας πολιτισμό. Η αξιοποίηση όμως της 

συγκεκριμένης μη τυπικής μορφής μάθησης συχνά δεν φαίνεται να αποδίδει τα 

αποτελέσματα που θα θέλαμε. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι μαθητές δείχνουν να 

βαριούνται και να μην αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει ο μουσειακός 

χώρος. Συχνά μια απλή επίσκεψη σ ένα μουσείο δεν αρκεί για να μεταδώσουμε 

στους μαθητές  όσα επιθυμούμε. Πρόκειται για ένα χώρο με τον οποίο οι μαθητές 

δεν είναι εξοικειωμένοι, επομένως χρειάζονται την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

για να μελετήσουν τα μουσειακά αντικείμενα. Σύμφωνα με τον S. Pearce, τα 

αντικείμενα από τη φύση τους μπορούν να μελετηθούν μέσα από το υλικό τους, την 

ιστορία τους, το περιβάλλον τους και τις σημασίες τους. Με άλλα λόγια, η επίσκεψη 

στο μουσείο στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, θα πρέπει να 
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συνοδεύεται από μια πληθώρα ερωτήσεων, των οποίων τις απαντήσεις ο μαθητής 

καλείται να  ανακαλύψει στα πλαίσια της επίσκεψης. Επιπλέον, θα πρέπει να 

έχουμε στο νου μας, πως μια εξερεύνηση στο μουσείο δεν μπορεί να περιλαμβάνει 

όλα τα αντικείμενα. Κάποιες φορές, είναι πιο αποτελεσματικό να αρκεστούμε στη 

μελέτη ενός αντικειμένου για μια αποδοτική διδασκαλία, παρά να κάνουμε στους 

μαθητές μια χαοτική αναφορά για όλα τα αντικείμενα που προσφέρει ένα μουσείο. 

Αυτό είναι το συνηθέστερο λάθος που εντοπίζουμε σε σχολικές επισκέψεις σε 

μουσεία, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να κουράζει τους μαθητές και να 

αποκρούει το ενδιαφέρον τους.  

Στα πλαίσια μιας αποδοτικής μουσειακής εκπαίδευσης, μπορούν να υπάρξουν 

οφέλη, και ως προς την απόκτηση ιστορικών γνώσεων και την καλλιέργεια 

ενσυναίσθησης και ιστορικής σκέψης από πλευράς του μαθητή, και ως προς την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. Ένας μουσειακός χώρος είναι γεμάτος με 

τεκμήρια, τα οποία αν ερμηνευθούν μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τον 

πολιτισμό και τα γεγονότα μιας εποχής με πολύ πιο εποικοδομητικό και ενδιαφέρον 

τρόπο από ένα χειρόγραφο κείμενο. Ο μαθητής μπαίνει στο μουσείο για να 

εξερευνήσει και να βγάλει συμπεράσματα, και όχι απλά για να θαυμάσει ένα έργο 

τέχνης από μια άλλη εποχή.    

Ενότητα 4η: Διδακτική πρόταση για την Γ΄ δημοτικού 

4.1 Προϋποθέσεις διδασκαλίας 

Η διδακτική πρόταση απευθύνεται σε μία τάξη τυπικού σχολείου της τρίτης τάξης 

του δημοτικού σχολείου, με 18 μαθητές, από τους οποίους  οι 6 παρουσιάζουν 

ελαφριά νοητική αναπηρία. Ως προς το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, δεν είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη συγκεκριμένων γνώσεων από παλαιότερα κεφάλαια τις 

ιστορίας, καθώς η διδακτική πρόταση αφορά την εξέλιξη του ανθρώπου από 

τροφοσυλλέκτη σε κυνηγό και από κυνηγό σε γεωργό - κτηνοτρόφο. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι σχεδιασμένη για να καλύψει την πρώτη και τη δεύτερη ενότητα 

( Εποχή του λίθου) από το σχολικό εγχειρίδιο, δηλαδή την πρώτη ενότητα από το 

κεφάλαιο της προϊστορίας, με την οποία οι μαθητές έρχονται πρώτη φορά σε 

επαφή. Βοηθητικός παράγοντας για την ομαλότερη υλοποίηση της συγκεκριμένης 

διδακτικής πρότασης, είναι η προϋπάρχουσα εξάσκηση των μαθητών σε 

συνεργατικές δραστηριότητες. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης διδασκαλίας, 

προϋποθέτει βέβαια γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικής ταμπλέτας (tablet), καθώς 

επίσης και την αναγνώριση των comics από τους μαθητές, για την προβολή βίντεο 

και την υλοποίηση των comic που θα κληθούν να δημιουργήσουν. Η διδακτική 

πρόταση θα διαρκέσει δύο διδακτικές ώρες. Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η παροχή 

ηλεκτρονικής ταμπλέτας, προτζέκτορα, και διαδικτύου από το σχολείο.  
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4.2 Διδακτική Μεθοδολογία 

Η συγκεκριμένη διδασκαλία, έχει ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα, καθώς οι μαθητές 

θα δουλέψουν χωρισμένοι σε ομάδες με σκοπό να συνεργαστούν και να 

ανταλλάξουν απόψεις. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, στη προκειμένη 

περίπτωση, αποσκοπεί επίσης στην αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών, και την 

παροχή βοήθειας στους μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, σε 

περίπτωση που χρειαστεί. Για αυτό το λόγο, οι μαθητές θα χωριστούν σε τρείς 

ομάδες, στις οποίες θα υπάρχουν τρείς μαθητές τυπικού δείκτη νοημοσύνης και 

τρείς μαθητές που παρουσιάζουν ελαφριά νοητική αναπηρία. Αυτό φυσικά δεν 

σημαίνει πως θα υποτιμηθούν οι ικανότητες των νοητικά ανάπηρων μαθητών, 

καθώς η διδασκαλία θα είναι διαφοροποιημένη, ώστε να περιλαμβάνει 

δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούν να ανταπεξέλθουν όλοι. Παράλληλα, οι 

μαθητές των ομάδων θα έχουν ρόλους, οι οποίοι θα είναι πιο κοντά στις ικανότητες 

τους ώστε να τονωθεί η αυτοπεποίθηση για μάθηση των μαθητών με ελαφριά 

νοητική αναπηρία.  

Επιπρόσθετα, η διδακτική πρόταση είναι σύμφωνη με τη μαθητοκεντρική διδακτική 

μέθοδο, καθώς ο πρώτος λόγος δίνεται στους μαθητές, και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός. Κύριος σκοπός της παρούσας πρότασης, είναι 

να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους την γνώση, μέσα 

από την ανάλυση βίντεο stop motion animation. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην αξιολόγηση και στην χρήση εικόνων, ώστε η διδασκαλία να γίνει 

προσιτή και κατανοητή από τους μαθητές που παρουσιάζουν ελαφριά νοητική 

αναπηρία. Η χρήση τεχνών στην αξιολόγηση, αποσκοπεί στην παροχή δυνατοτήτων 

στα συγκεκριμένα άτομα να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, τις πνευματικές, 

κινητικές και καλλιτεχνικές τους ικανότητες.   

Τέλος, η διδακτική πρόταση αξιοποιεί εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως το 

comic και τη δραματοποίηση για την αξιολόγηση, και τη μέθοδο του Cinescience για 

την άντληση πληροφοριών.    

4.3 Σκοποί και στόχοι διδακτικού σεναρίου 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση είναι σχεδιασμένη για να καλύψει τέσσερεις 

διδακτικές ώρες. 

1η διδακτική ώρα 

Μετά το τέλος της συγκεκριμένης διδασκαλίας, οι μαθητές θα πρέπει:  

➢ Να έχουν κατανοήσει την εξέλιξη του ανθρώπου από τροφοσυλλέκτη σε 

κυνηγό. 

➢ Να έχουν κατανοήσει τις διαφορές του ανθρώπου κυνηγού από τον 

τροφοσυλλέκτη. 

➢ Να αναγνωρίζουν τα πρώτα εργαλεία του ανθρώπου. 
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➢ Να αναγνωρίζουν τις σπηλαιογραφίες της παλαιολιθικής εποχής  

2η διδακτική ώρα 

Μετά το τέλος της συγκεκριμένης διδασκαλίας, οι μαθητές θα πρέπει: 

➢ Να έχουν κατανοήσει την εξέλιξη του ανθρώπου από κυνηγό σε γεωργό 

κτηνοτρόφο 

➢ Να αναγνωρίζουν την ανάπτυξη της τέχνης στη νεολιθική εποχή 

➢ Να έχουν κατανοήσει τις διαφορές των παλαιολιθικών και νεολιθικών 

ανθρώπων και των ανθρώπων της σύγχρονης εποχής 

3η διδακτική ώρα 

Μετά το τέλος της συγκεκριμένης διδασκαλίας, οι μαθητές θα πρέπει: 

➢ Να έχουν κατανοήσει τις διαφορές στην εξέλιξη του ανθρώπου, από την 

παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα. 

4η διδακτική ώρα: Αξιολόγηση. 

 

4.4 Εκπαιδευτικό Υλικό 

1η διδακτική ώρα 

➢ Προτζέκτορας 

➢ Ηλεκτρονική ταμπλέτα 

➢ Βιβλίο μαθητή 

➢ Εικόνες 

➢ Φύλλα εργασίας 

2η διδακτική ώρα 

➢ Βιβλίο μαθητή 

➢ Προτζέκτορας 

➢ Χαρτόνια 

➢ Μαρκαδόροι 

➢ Φύλλα εργασίας 

➢ Εικόνες 

3η διδακτική ώρα 

➢ Σενάριο 
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4.5 Διδακτικό σενάριο 

1η διδακτική ώρα 

1η δραστηριότητα: Αρχικά οι μαθητές θα χωριστούν σε τρεις ομάδες των έξι 

ατόμων. Σε κάθε ομάδα θα υπάρχουν δύο μαθητές που παρουσιάζουν ελαφριά 

νοητική αναπηρία. Τα μέλη τις κάθε ομάδας θα αναλάβουν από έναν ρόλο. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μαθητές τυπικής νοημοσύνης θα έχουν τον ρόλο του γραμματέα ( 

γραφή και ανάγνωση) ενώ οι μαθητές που παρουσιάζουν ελαφριά νοητική 

αναπηρία θα έχουν το ρόλο του καλλιτέχνη – παρατηρητή (ζωγραφική και 

παρατήρηση εικόνων). Έπειτα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο τον 

ερωταποκρίσεων μια μικρή εισαγωγή στην προϊστορία και στις διαφορές της από τη 

μυθολογία. Τέλος η κάθε ομάδα θα παραλάβει μια ηλεκτρονική ταμπλέτα.                 

(10 λεπτά) 

2η δραστηριότητα: Στη συγκεκριμένη φάση, θα γίνει προβολή του βίντεο stop 

motion animation με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προτζέκτορα. Αρχικά οι 

μαθητές θα δουν όλο το βίντεο και θα πραγματοποιηθεί σχολιασμός σχετικά με το 

τι κατάλαβαν στην τάξη. Έπειτα, η κάθε ομάδα καλείται να συμπληρώσει το φύλλο 

εργασίας 1 από το παράρτημα, παρακολουθώντας διαδοχικά το βίντεο στην 

προσωπική της ταμπλέτα. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε 

τους ρόλους του κάθε μαθητή, ώστε όλοι οι μαθητές να ενεργούν στη 

δραστηριότητα στον ίδιο βαθμό, χωρίς να υπονομεύονται οι ικανότητες των 

μαθητών. (20 λεπτά) 

3η δραστηριότητα: Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τη διαδικασία, θα κληθούν να 

απαντήσουν τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 2, αξιοποιώντας την ανάλυση 

πηγών. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι γραμματείς θα λάβουν την γραπτή 

πηγή Α από το παράρτημα, ενώ οι καλλιτέχνες – παρατηρητές την πηγή Α1. Έπειτα, 

η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της στην ολομέλεια της τάξης. 

Τέλος, θα ονομάσουμε αυτή την εποχή παλαιολιθική, βασισμένοι στην πέτρα ως το 

πρώτο εργαλείο του ανθρώπου.    (15 λεπτά) 

2η διδακτική ώρα 

1η δραστηριότητα: Αρχικά, με τη μέθοδο των ερωταποκρίσεων θα πραγματοποιηθεί 

σύνδεση με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών. Έπειτα, θα γίνει ξεχωριστή 

προβολή του τελευταίου μέρους του βίντεο (0:43 – 1:03) στην ολομέλεια της τάξης. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα καταθέσουν προφορικά τις απόψεις τους σχετικά με 

αυτό που καταλαβαίνουν για την εξέλιξη του ανθρώπου από το τελευταίο μέρος 

του βίντεο. (10 λεπτά) 
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2η δραστηριότητα: Στη συνέχεια, οι μαθητές πάλι μέσα από την ανάλυση των 

πηγών Β, Γ και Γ1 και θα κληθούν να απαντήσουν στο φύλλο εργασίας 3. Οι πηγές 

θα ανατεθούν όπως και στην προηγούμενη διδακτική ώρα. Οι μαθητές που 

παρουσιάζουν ελαφριά νοητική αναπηρία θα αναλύσουν τις εικονικές πηγές, και οι 

μαθητές με τυπικό δείκτη νοημοσύνης θα αναλύσουν τις γραπτές. Έπειτα, οι 

μαθητές θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα τους στις υπόλοιπες ομάδες. Ο ρόλος 

του παρουσιαστή στην κάθε ομάδα, προτείνεται να είναι διαφορετικός σε κάθε 

δραστηριότητα. Τέλος, θα δώσουμε το όνομα της νεολιθικής εποχής, για να την 

ξεχωρίσουμε από την προηγούμενη. (20 λεπτά)  

3η δραστηριότητα: Στη συγκεκριμένη φάση, είναι σημαντικό οι μαθητές να 

κατανοήσουν σε βάθος την εξέλιξη του ανθρώπου από την παλαιολιθική εποχή ως 

τη σημερινή. Γ αυτό το λόγο, η κάθε ομάδα θα σχεδιάσει ένα comic με τέσσερα 

καρέ, ένα για την κάθε εποχή. Σ ε αυτή τη φάση, είναι σημαντικό να επισημάνουμε 

τους ρόλους των μελών τις ομάδας, ώστε να αξιολογηθούν όλοι οι μαθητές και το 

comic να αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που 

παρουσιάζουν νοητική αναπηρία πρέπει να σχεδιάσουν τα καρέ ενώ οι μαθητές με 

τυπικό δείκτη νοημοσύνης να δημιουργήσουν τις φούσκες με τους διαλόγους. (15 

λεπτά)  

3η διδακτική ώρα 

1η φάση: Στη συγκεκριμένη διδακτική ώρα, οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια 

δραματοποίηση βασισμένη στο comic που δημιούργησαν. Στη συγκεκριμένη φάση, 

η κάθε ομάδα θα οργανώσει ελεύθερα τη δραματοποίηση της. Η συγκεκριμένη 

διδακτική ώρα αποσκοπεί στην καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης των μαθητών. (20 

λεπτά) 

2η φάση: Τέλος, η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη δραματοποίηση της στην τάξη. 

Είναι σημαντικό, σε περίπτωση που κάποιοι μαθητές με νοητική αναπηρία 

δυσκολεύονται στην απομνημόνευση, να δώσουμε χώρο στους μαθητές για 

αυτοσχεδιασμό, και να μην τηρούμε ένα αυστηρό σενάριο ως προς τα λόγια. Γενικά 

όμως, η κάθε ομάδα οφείλει να παραδώσει ένα γενικό σενάριο, με ή χωρίς ατάκες. 

(25 λεπτά). 
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Παράρτημα 

 

Φύλλο εργασίας 1 

1) Τι παρατηρείς σχετικά με την τροφή του ανθρώπου στην αρχή του βίντεο; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Τι παρατηρείς σχετικά με τα ρούχα του ανθρώπου στην αρχή του βίντεο; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Τι παρατηρείς σχετικά με την τροφή του ανθρώπου στα μέσα του βίντεο; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Τι παρατηρείς σχετικά με τα ρούχα του ανθρώπου στα μέσα του βίντεο; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5) Ποια είναι τα πρώτα εργαλεία με τα οποία έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος και 

ποια τα δεύτερα; 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) Σε τι βοήθησε τον άνθρωπο η ανακάλυψη της φωτιάς; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πηγή Α: Αλλά όταν κατάφεραν ν’ απομακρύνουν τα χώµατα και να µπουν στη 

σπηλιά, είδαν στο φως των πυρσών πως οι τοίχοι ήταν σκεπασμένοι µε παραστάσεις 

ζώων σε κόκκινα, κίτρινα, µαύρα και καφέ χρώµατα. Είδαν ζωγραφισμένα, µε 

μεγάλη τέχνη, ένα ολόκληρο κοπάδι από τάραντες(ταράνδους), ένα µαµούθ, πελώριο 

κι άγαρµπο, µια αρκούδα των σπηλαίων να δρασκελίζει ένα βράχο, ένα λύκο να 

παραμονεύει στη γωνιά και το πιο καταπληκτικό απ’ όλα, έναν αρσενικό βίσωνα, 

τόσο ζωντανό, και µε τέτοια ακρίβεια, και λεπτομέρεια ζωγραφισμένο, που σου 

έκοβε την ανάσα. 

∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι έργα ανθρώπων που ήταν σύγχρονοι µ’ αυτά τα ζώα, 

που τα παρατηρούσαν από κοντά και ήξεραν τις συνήθειές τους.  

(Κ. Σίνου, Στο σκοτάδι της σπηλιάς, σελ 21 και 28) 

 

Πηγή Α1:  
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Φύλο εργασίας 2 

1) Τι παρατηρείς σχετικά με την τέχνη του προϊστορικού ανθρώπου; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Τι απεικόνιζαν στις ζωγραφιές τους; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Πηγή Β: Η γη ζεστάθηκε και γέµισε φυτά. Οι άνθρωποι, παρατηρώντας τη φύση, 

έµαθαν πότε φύτρωναν τα φυτά και πότε έκαναν τους καρπούς τους. Άρχισαν να 

καλλιεργούν οι ίδιοι διάφορα φυτά, δημητριακά και όσπρια, κοντά σε µέρη που 

υπήρχε νερό, κι έγιναν γεωργοί. 

Εξηµέρωσαν και μερικά ζώα, όπως το σκύλο, που τους βοηθούσε στο κυνήγι, το 

πρόβατο, την κατσίκα και το βόδι, που τους έδιναν το γάλα, το µαλλί, το κρέας και 

το δέρµα τους. Έτσι έγιναν κτηνοτρόφοι. 

Πηγή Γ: Γυναικείο ειδώλιο 
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Πηγή Γ1: Γυναίκα που κρατά μωρό 

Φύλο εργασίας 3 

1) Με βάση το τελευταίο κομμάτι του βίντεο και την γραπτή πηγή, τι παρατηρείτε 

σχετικά με την τροφική εξέλιξη του ανθρώπου; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Με βάση τις εικόνες, τι παρατηρείτε σχετικά με την τέχνη στη νεολιθική εποχή; 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Βίντεο stop motion animation:  

https://www.youtube.com/watch?v=lld2UCx7lCc (συντελεστής: Μαυρομιχάλη – 

Γαϊτανίδου Λυδία) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lld2UCx7lCc
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Επίλογος 
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι βασισμένη σε βιβλιογραφικές αναζητήσεις αλλά και 

σε προσωπικές εμπειρίες που αποκόμισα από την ακαδημαϊκή μου πορεία. 

Συμπερασματικά, μέσα από την έρευνα επιβεβαιώνεται η αρχική ιδέα, δηλαδή ότι 

ένας εκπαιδευτικός οφείλει να εξελίσσεται ώστε να είναι αποτελεσματικός στη 

δουλειά του. Η εξέλιξη είναι συνεχόμενη, καθώς ένας ενεργός παιδαγωγός έρχεται 

συνεχώς σε επαφή με διαφορετικούς τύπους μαθητών, με διαφορετικά γνωστικά 

προφίλ και γενικότερα με διαφορετικές προσωπικότητες, τις οποίες οφείλει να 

γνωρίσει, να κατανοήσει και έπειτα να τους βοηθήσει να αναπτύξουν, να εξελίξουν 

και να αναδείξουν τις  ικανότητες τους για προσωπικό και κοινωνικό όφελος. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία οφείλει να είναι ανοιχτή για κάθε τύπο μαθητών, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος των δυνατοτήτων τους και το νοητικό τους πηλίκο.  

Είναι γεγονός πως μια τέτοια διαδικασία, με βάση τα δεδομένα του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, είναι δύσκολο να επιτευχθεί στη περίπτωση μιας 

σχολικής τάξης που απαρτίζεται από μαθητές με  μεγάλες αποκλείσεις ως προς τις 

νοητικές τους δυνατότητες. Σίγουρα όμως, κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται σε 

μια τέτοια παραδοχή, καθώς στην εκπαίδευση πρέπει να προέχει η ανάγκη του 

μαθητή να πορευτεί στην κοινωνία με τους δικούς του όρους, όσο διαφορετικοί και 

αν είναι από το μέσω όρο. Η τελική μου άποψη μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, 

είναι πως οφείλουμε να κάνουμε πράξη την αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον 

κόσμο. Στην περίπτωση που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία η οποία 

θα αποδέχεται τα μέλη της με της ιδιαιτερότητές τους και θα δίνει ευκαιρίες σε 

όλους τους ανθρώπους, οφείλουμε να δώσουμε στους ΄΄ ιδιαίτερους ΄΄ αυτούς 

ανθρώπους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την ιδιαιτερότητά τους, και όχι να την 

εξαλείφουν ή να την κρύβουν.  

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, παρόλο που δεν εφαρμόστηκε, θεωρώ πως 

μπορεί να διευκολύνει τους μαθητές που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία να 

παρακολουθήσουν τη διδασκαλία, προσφέροντάς τους ποικιλία ως προς τα 

διδακτικά μέσα έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 

διδασκαλίας με τον τρόπο που μπορούν. Από την άλλη πλευρά, η ποικιλία μέσων 

που διαθέτει η συγκεκριμένη πρόταση βοηθά και τους μαθητές με τυπική 

νοημοσύνη να ανακαλύψουν την γνώση μέσα σε ένα πιο ευχάριστο και χαλαρό 

κλίμα ώστε να αγαπήσουν το μάθημα της ιστορίας και όχι να το βαρεθούν. 

Επιπρόσθετα, ο βιωματικός χαρακτήρας που προσφέρει η συγκεκριμένη 

διδασκαλία, κάνει τη γνώση πιο εύκολα αντιληπτή και κατανοητή από τους 

μαθητές. Το πιο σημαντικό κομμάτι στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι το 

γεγονός πως γίνεται προσπάθεια ώστε να μην υποτιμηθούν οι ικανότητες των 

μαθητών της τάξης, τόσο εκείνων με τυπική νοημοσύνη όσο και εκείνων που 

παρουσιάζουν νοητική αναπηρία. Τέλος, η διδασκαλία είναι δομημένη ώστε να 
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δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να συνεργαστούν, γεγονός που αποσκοπεί στον 

αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη ανάμεσα τους, ανεξάρτητα από τις ικανότητες 

τους. Σκοπός μας είναι να τονίσουμε τις ομοιότητες των μαθητών και όχι τις 

διαφορές τους.  
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