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Περίληψη 
 

Η άρρηκτη σχέση μεταξύ του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης φέρνει 

στο προσκήνιο την προσπάθεια αναζήτησης νέων τρόπων μέσω των οποίων 

ο Πολιτισμός στις διάφορες εκδοχές του θα μπορέσει να προσεγγίσει 

περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζουμε 

την προσοχή μας στην κοινωνική ομάδα των μαθητών.  

Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του 

μαθητικού πληθυσμού στα ελληνικά γενικά σχολεία Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική κοινότητα να παρουσιάζεται 

σχετικά εξοικειωμένη με την εμφάνισή τους. Φαίνεται, ωστόσο, να κυριαρχεί μια 

σύγχυση ανάμεσα στους μελετητές αναφορικά με το περιεχόμενο του όρου 

«Μαθησιακές Δυσκολίες» , γεγονός που οφείλεται στην απουσία μιας 

ομόφωνης θέσης για την έννοια, τη φύση, την αιτιολογία, και την αντιμετώπιση 

του προβλήματος (Πολυχρονοπούλου,2012). 

Από την άλλη πλευρά, ευρέως αποδεκτός είναι ο υπερτονισμός της 

εκπαιδευτικής πλευράς του προβλήματος, γεγονός που συνηγορεί στην ανάγκη 

εύρεσης και χρήσης διδακτικών παρεμβατικών μεθόδων. Για το λόγο αυτό, 

θεμελιώδης σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η προσπάθεια 

μιας Διδακτικής Παρέμβασης σε ορισμένο Δημοτικό Σχολείο της Φλώρινας 

Γενικής Εκπαίδευσης, σε μικρή τάξη, με μεικτό μαθητικό πληθυσμό.  

Αναλυτικότερα, η εργασία αποτελείται από πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος 

περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο και τις απαραίτητες οριοθετήσεις γύρω από 

τους συνεκτικούς όρους «πολιτισμός» , «κουλτούρα» , «τοπική ιστορία» , 

«μνημεία και ιστορία» , «μνημειακότητα». 

Το δεύτερο μέρος εμβαθύνει στο περιεχόμενο του όρου «Μαθησιακές 

Δυσκολίες». Ξεκινώντας από τον ορισμό του, το μέρος εκείνο επεκτείνεται στα 

κοινά χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Δυσκολιών και στη διάκρισή τους σε 

επιμέρους κατηγορίες. Τέλος γίνεται διεξοδικά λόγος για τα κατά τόπους 

προγράμματα παρέμβασης που υπάρχουν για τους μαθητές με Μαθησιακές 
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Δυσκολίες, ενώ εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην περίπτωση της Δυσλεξίας 

και τη μελετούμε ξεχωριστά. 

Το τρίτο μέρος της εργασίας εστιάζει στην παρουσίαση του 

σχεδιαζόμενου από τη φοιτήτρια προγράμματος παρέμβασης. Το πρόγραμμα 

αυτό υλοποιήθηκε σε μαθητές Δημοτικού σχολείου της Φλώρινας, μεικτού 

μαθητικού πληθυσμού, στους οποίους εντοπίστηκαν μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες, όπου επικεντρώθηκε η έρευνα. Στο μέρος αυτό  θα παρουσιαστούν 

οι προϋποθέσεις του σχεδιασμού, οι σκοποί και οι στόχοι, τα αποτελέσματα και 

η αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και αναλυτικά οι φάσεις υλοποίησής 

του. 

Στο τέταρτο μέρος της εργασίας παρέχονται αυτούσια τα φύλλα 

εργασίας με τα οποία εργάστηκαν οι μαθητές, πριν και μετά το πέρας της 

διδακτικής παρέμβασης από τη φοιτήτρια, ώστε να διακρίνονται οι 

παρατηρήσεις και ενδεχόμενες  αλλαγές, βελτιώσεις ή διαφορές που επέφερε 

η παρέμβαση. 

  Στο πέμπτο μέρος παρατίθεται η βιβλιογραφία, ελληνική και 

ξενόγλωσση, που χρησιμοποιήθηκε.  
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Πρόλογος / Προοίμιο  
 

  Με τη συγγραφή της παρούσας πτυχιακής εργασίας περατώνω την 

τετραετή μου φοίτηση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η εργασία ασχολείται με το ζήτημα των 

Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές μικρής τάξης του Δημοτικού Σχολείου, ενώ 

γενικός άξονας θεωρητικού υπόβαθρου είναι η έννοια του Πολιτισμού στην 

Εκπαίδευση. Επιχειρείται μια διδακτική παρέμβαση και συζητούνται τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν. Προς την ολοκλήρωση της 

εργασίας συνέβαλαν πολλοί άνθρωποι, στους οποίους θα ήθελα να εκφράσω 

εγκάρδιες ευχαριστίες. 

  Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή 

μου, κύριο Κώστα Κασβίκη, για την πολύτιμη καθοδήγηση και εμπιστοσύνη 

που μου έδειξε, καθώς και την άριστη συνεργασία μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της εργασίας. Έπειτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τρύφωνα 

Μαυροπαλιά, του οποίου οι συμβουλές υπήρξαν πολύτιμες προς τη συνέχιση 

και ολοκλήρωση της εργασίας. Θερμές ευχαριστίες οφείλω να παραθέσω στο 

Διευθυντή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, κύριο Γεώργιο Λυγούρα, για 

την εμπιστοσύνη και την παραχώρηση τμήματος, ώστε να πραγματοποιηθεί η 

διδακτική παρέμβαση, όπως επίσης στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό του 

τμήματος, κυρία Χρυσάνθη Ριζίδου , για την παραχώρηση του τμήματός της και 

χρόνου από τα μαθήματά της, καθώς και την άψογη συνεργασία μας.  
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1.1. Εισαγωγή – «Περί Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» 
 

Μέσα σε έναν κόσμο τόσο ομοιογενή, αλλά παράλληλα ανομοιογενή, η 

πολιτισμική δημιουργία ανοίγει ένα πεδίο διαφορετικών ορισμών της 

πραγματικότητας, καλλιεργώντας την αντίληψη για τη σημασία της ταυτότητας 

και της διαφοράς ως σχέσεις αλληλοσυμβίωσης και αλληλοεξάρτησης.  Η 

Εκπαίδευση μπορεί να αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα δίνοντας έμφαση στη 

διδασκαλία μορφών του Πολιτισμού, με την προοπτική οι διάφορες ταυτότητες 

να χρησιμοποιηθούν ως θετική εμπειρία στην προσπάθεια του ατόμου να 

κατανοεί τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. 

Οι έννοιες εκπαίδευση και πολιτισμός είναι αλληλοεξαρτώμενες και 

απόλυτα συνυφασμένες, με αυτό να σημαίνει ότι η εκάστοτε πολιτισμική 

εμπειρία είναι παράλληλα μια εκπαιδευτική εμπειρία. Η αδιαίρετη σχέση που 

έχουν οι δύο μπορεί να καλλιεργηθεί και να διατηρηθεί στο χρόνο μόνο εάν η 

εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται από στοιχεία από την εκάστοστε 

πολιτιστική κληρονομιά. Στην καθημερινότητα, αυτό όμως που φαίνεται 

προφανές συχνά απέχει παρασάγγας από το πραγματοποιήσιμο. Απέναντι 

στην όχι ιδιαίτερα αισιόδοξη κατάσταση που κυριαρχεί στην τυπική εκπαίδευση 

στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης1 έχουν αναπτυχθεί τα 

τελευταία τριάντα χρόνια εναλλακτικές προτάσεις, που προσανατολίζονται σε 

περισσότερο ενεργητικές και βιωματικές διαδικασίες προσέγγισης του 

παρελθόντος (Νικονάνου, Κασβίκης, 2008).2 

 Η συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης εκπαίδευσης και πολιτισμού 

είναι υπόθεση ατομική και συλλογική. Σε μια οργανωμένη κοινωνία η μέριμνα 

και η ευθύνη των λειτουργιών που συμβάλλουν στην προάσπιση της κοινής 

ταυτότητας και στην ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής βαραίνουν την Πολιτεία. 

Η εκπαίδευση που παρέχεται στους πολίτες της δεν πρέπει να περιορίζεται 

                                                           
1 Ο όρος «μη τυπική εκπαίδευση» αναφέρεται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που δεν ανήκουν στο χώρο 
της «τυπικής εκπαίδευσης», αλλά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, όπως για 
παράδειγμα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα μουσεία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούνται  από 
τις διαδικασίες «άτυπης εκπαίδευσης» που δεν προϋποθέτουν οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σκεπτικό 
(Ξωχέλλης 2007, 693-694). 
2 Νικονάνου, Ν. & Κασβίκης Κώστας (2008). «Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες 
του παρελθόντος». (βλ. ‘’Εισαγωγή’’, σελ. 13). Αθήνα: Πατάκη.  
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στην κατάρτισή τους με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση και την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας, αλλά να τους ανάγει σε ολοκληρωμένα μέλη της 

κοινωνίας και ενεργούς πολίτες.  

 Το Σχολείο επομένως –και κατ’ επέκταση όλες οι βαθμίδες 

εκπαίδευσης– καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα της σύγχρονης 

κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που διακρίνεται για την πολυπολιτιστικότητά3 της, 

ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της μετακίνησης των πληθυσμών, 

που δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα υπό το 

πνεύμα του διεθνισμού, του σεβασμού των οικουμενικών αξιών της 

αλληλεγγύης και της ισότητας μεταξύ των πολιτών από διαφορετικά κράτη και 

την προσπάθεια ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ τους. Παρ΄ όλα αυτά, είναι 

παράλληλα και μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από βιαιότητες, 

φαινόμενα εκμετάλλευσης, αισθήματα φόβου και ανασφάλειας. 

 Σε αυτά τα νέα δεδομένα των πολυπολιτιστικών κοινωνιών καλείται να 

ανταποκριθεί το σχολείο με ένα δίκαιο παιδαγωγικό σύστημα που θα 

ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, με τη δημιουργία 

διευρυμένων προγραμμάτων σπουδών που θα περιλαμβάνουν υλικά, ιδέες και 

αξίες από μια ποικιλία κουλτούρων 4, με την καλλιέργεια της ισοτιμίας των 

πολιτισμών, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια ενός 

κλίματος διαλόγου. Το σχολείο είναι θεμιτό να αντιτίθεται σε όποια γένεση 

διάκρισης, προκατάληψης, ιεράρχησης , αλλά αντίθετα, να ενθαρρύνει τους 

μαθητές να θεωρούν  τη γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία ως θετικό 

στοιχείο της καθημερινής τους ζωής.  

 

  

                                                           
3 Ο όρος «πολυπολιτιστικότητα» (multiculturalism) δηλώνει τη συνύπαρξη σε μια κοινωνία 
ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτιστικά στοιχεία. Σε 
επίπεδο κοινωνικής συλλογικότητας εκφράζει την αποδοχή της διαφορετικότητας και της 
ισότιμης αναγνώρισης των διακριτών εθνικών και κοινωνικών ομάδων. 
4 Για τον όρο «κουλτούρα» θα γίνει διεξοδικά λόγος στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. 
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1.2. Πολιτισμός – Κουλτούρα : Εμφάνιση και εξέλιξη των 
εννοιών.5 
 

Το ρήμα εκπολιτίζω και η μετοχή πολιτισμένος εντοπίζονται στα αγγλικά 

και στα γαλλικά (civilize- civilized και civilizer- civilisé) ήδη από τον 16ο αιώνα 

και προέρχονται από τη γαλλική λέξη πολίτης (civis). Μαζί με το παράγωγο 

civility/civilité (ευπρέπεια, κοσμιότητα), αυτές οι εκφράσεις χρησιμοποιούνταν 

από τα μέλη της αυλικής αριστοκρατίας για να περιγράψουν τους κοινωνικούς 

τρόπους τους, με σκοπό να προβάλλουν την ανωτερότητα του δικού τους 

χαρακτηριστικού προτύπου συμπεριφοράς έναντι των τρόπων των κοινωνικά 

κατώτερων ανθρώπων, τόσο εκείνων εντός της αυλικής κοινωνίας, όσο και 

εκείνων που χαρακτήριζαν «άγριους» ή «βάρβαρους». Ενάντια στο γενικό 

κανόνα της εποχής εντοπίζεται η αντίδραση του Michel de Montaigne (1533-

1592) , ο οποίος το 1850 γράφει πως «τίποτα το βάρβαρο και το άγριο δεν 

υπάρχει σε αυτούς τους λαούς, εκτός από το ότι ο καθένας ονομάζει 

βαρβαρότητα ό,τι είναι έξω από τις συνήθειές του».  

Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα το πνευματικό ρεύμα που καθιερώθηκε 

να αποκαλείται Διαφωτισμός, κυρίως στην Αγγλία και στη Γαλλία, (επειδή 

‘’διαφώτιζε’’ το ευρύ κοινό), είχε καθοριστική σημασία στη διαμόρφωση  του 

κοινωνικού και πολιτισμικού καθεστώτος της εποχής. Οι Διαφωτιστές 

οραματίζονταν έναν κόσμο που προάγει και διαδίδει την επιστημονική γνώση 

και εξαλείφει την αμάθεια,  βασισμένοι στα ιδεώδη της ελευθερίας, της ισότητας, 

της λογικής και της δικαιοσύνης. Αναμφίβολα μία από τις πιο σημαντικές, 

συσπειρωμένες και δύσκολες –διήρκησε τριάντα χρόνια– προσπάθειες των 

περισσότερων από τους Γάλλους Διαφωτιστές, ήταν η συγγραφή και η έκδοση 

της Εγκυκλοπαίδειας. Πρόκειται για ένα έργο με δεκαεφτά τόμους που 

περιλάμβαναν συγκεντρωμένες τις γνώσεις και πληροφορίες σε κάθε τομέα 

ανθρώπινης καινοτομίας.  Ανάμεσα στους συντελεστές της Εγκυκλοπαίδειας 

ήταν και ο Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), ο οποίος αν και υποστήριζε 

όπως οι υπόλοιποι Διαφωτιστές τα ιδανικά της ισότητας, της ελευθερίας και της 

                                                           
5 Για τον τίτλο και εν μέρει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας, ωστόσο όχι σε αυτούσια μορφή, 
σας παραπέμπω στο: Πασχαλίδης, Γ., Πατσαλίδης, Σ., Σκαλτσά Μ. & Χαμπούρη-Ιωαννίδου Αι. (2002). 
«Οι διαστάσεις των Πολιτιστικών φαινομένων. Εισαγωγή στον Πολιτισμό» . ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τόμος Α’ 
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δικαιοσύνης, διαφοροποιούταν σημαντικά ως προς την επίκρισή του προς την 

αυλική κοινωνία, κατηγορώντας την για «διαφθορά». Οι Διαφωτιστές συνολικά 

ήταν εκείνοι που επιχείρησαν να διαμορφώσουν μια νέα έννοια, τον 

«πολιτισμό» , έννοια καταλυτική για την πορεία, όχι μόνο του κινήματος αυτού, 

αλλά και ολόκληρης της Φιλοσοφίας. 

Η πρώτη χρήση του όρου «πολιτισμός» γίνεται ήδη από το 1750 στα 

κείμενα του Marquis de Mirabeau (1715-1789) , ο οποίος λέει «αν ρωτούσα 

τους περισσότερους σε τι συνίσταται κατά τη γνώμη σας ο πολιτισμός, θα μου 

απαντούσαν ότι ο πολιτισμός ενός λαού είναι η εξημέρωση των ηθών του, οι 

κομψοί τρόποι των ανθρώπων της πόλης. (...) Όλα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν 

για μένα παρά το προσωπείο της αρετής και όχι το πρόσωπό της…». Η 

απόδοση του νέου όρου βρήκε μεγάλη απήχηση κατά τους Διαφωτιστές, διότι 

εξέφραζε ακριβώς ένα νέο τρόπο σύλληψης της ανθρώπινης κοινωνίας. Για 

τους Διαφωτιστές ο πολιτισμός είναι το μέλλον της ανθρωπότητας και 

ταυτόχρονα ο δρόμος που οδηγεί σε αυτό.  

Την ίδια εποχή στη Γερμανία , στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων 

μεταξύ των αστών διανοούμενων και της αριστοκρατίας τοποθετείται ο όρος 

κουλτούρα. Η λέξη έχει τις ρίζες της στο λατινικό ρήμα colere και σήμαινε αρχικά 

την καλλιέργεια της γης. Ο Κικέρων τον 1ο αιώνα π.Χ. ήταν εκείνος που 

χρησιμοποίησε τον όρο πρώτη φορά μεταφορικά (η καλλιέργεια της ψυχής) , 

οπότε και σηματοδότησε την μεταφορά του στο χώρο της ανθρώπινης 

ανάπτυξης. Ο όρος προσλαμβάνει το νόημα της μόρφωσης, της παιδείας και 

της καλλιέργειας. Ειδικότερα στην Αγγλία και τη Γαλλία, αναδύεται μια νέα 

αστική τάξη που κατέχει ‘’κουλτούρα’’, σε αντιδιαστολή με την αριστοκρατία, της 

οποίας τα μέλη όφειλαν μόνο στην καταγωγή τους την κοινωνική τους θέση. 

Στη Γερμανία παρατηρείται μια ξεχωριστή περίπτωση όπου ο όρος 

πολιτισμός (Zivilisation) αντιδιαστέλλεται προς τον όρο κουλτούρα (Kultur). Η 

αντιπαράθεση ,δηλαδή, μεταξύ φαινομενικής και ουσιαστικής καλλιέργειας, 

αρετής και μόρφωσης του ατόμου, έλαβε σάρκα και οστά. Οι Γερμανοί 

αριστοκράτες έτειναν να υιοθετούν, όχι μόνο τα γαλλικά έθιμα, αλλά και τη 

γαλλική γλώσσα, με το πρόσχημα ότι η γερμανική ήταν βαριά και τραχιά. Από 
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την πλευρά τους οι αστοί διανοούμενοι ασκούσαν δριμεία κριτική στη στάση της 

‘’αντίθετης’’ πλευράς, δίνοντας έτσι στο ζήτημα αυτό εθνική διάσταση. 

Με τον Johann Gottfried Herder (1744-1803) η έννοια της κουλτούρας 

αποκτά νέο νόημα. Εξυψώνοντας τη γερμανική λαϊκή παράδοση και τέχνη, που 

μέχρι τότε επικρίνονταν, ο Herder κατά το 1770 και 1780 τονίζει στην ουσία τη 

σημασία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην έκφραση των ιδανικών ενός 

λαού. Οι αντιλήψεις του Herder επηρέασαν τις εξελίξεις της εποχής και 

διαμόρφωσαν τη σκέψη πολλών συγγραφέων και μελετητών του τότε αλλά και 

του σήμερα. Το γερμανικό κίνημα ‘’Θύελλα και Ορμή’’, ο ρομαντισμός, ο 

μετέπειτα εμφανιζόμενος εθνικισμός, αλλά και ο φυλετισμός ή ρατσισμός, 

φαίνεται να συνδέονται με τις ιδέες του Herder.  

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις έννοιες πολιτισμός και κουλτούρα 

συνεχίζεται εκ νέου και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Από τη μία πλευρά 

τοποθετούνταν οι προγενέστεροι Διαφωτιστές. Από την αντίθετη πλευρά 

τοποθετούνταν ο Rousseau, o Herder,  και οι οπαδοί τους, οι οποίοι συνέβαλαν 

σε μεγάλο βαθμό στις διαφοροποιήσεις. Στη βιομηχανική κοινωνία του 19ου 

αιώνα με τις τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, η κουλτούρα πήρε την μορφή 

της πνευματικής καλλιέργειας, ενώ ο πολιτισμός ορίστηκε ως η υλικο-τεχνική 

πρόοδος. 

Κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα συνεχίστηκε η ήδη υπάρχουσα 

διάκριση ανάμεσα στην υλική και το πνευματική διάσταση των όρων. Ο 

Γερμανικής καταγωγής κοινωνιολόγος Alfred Weber (1868-1958) πρότεινε πως 

η κουλτούρα περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα στοιχεία μιας κοινότητας, όπως 

αξίες, γλώσσα, έθιμα, ενώ ο πολιτισμός περιλαμβάνει τα υλικά και τεχνικά 

στοιχεία που μεταδίδονται ανάμεσα σε πολλές κοινότητες. Με την έλευση 

ποικίλων εξελίξεων κατά το μέσο του 20ού αιώνα, όπως της δημιουργίας νέων 

κρατών, της διάδοσης της εκπαίδευσης, της διεύρυνσης της πληροφόρησης και 

των μέσων επικοινωνίας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, δε νοούταν πλέον 

η ύπαρξη στερεοτυπικών και απαρχαιωμένων αντιλήψεων. Έτσι, το 1945 ο 

ποιητής Thomas Eliot (1888-1965) διατύπωσε τη θέση ότι «η κουλτούρα 

περικλείει όλα τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα και τις ασχολίες ενός λαού» και 

στα τέλη της δεκαετίας του 1950 η κουλτούρα ορίστηκε από τον Raymond 
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Williams (1921-1988) ως «ένας συνολικός τρόπος ζωής». Ο όρος παρουσιάζει 

ανομοιογένεια στα στοιχεία του, τα οποία στην ουσία «δεν είναι στατικά, αλλά 

δυναμικά και υβριδικά».  

 

 

1.3. Περί «ιστορικής κουλτούρας» και «ιστορικής συνείδησης».  
 

  Το βασικό επιχείρημα γύρω από το οποίο εκκινούμε είναι ότι ο κόσμος 

μέσα στον οποίο ζουν οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου δεδομένος, αλλά 

παράγεται συνεχώς μέσα από μια πυκνή ακολουθία πρακτικών που 

ταυτόχρονα τον νοηματοδοτούν. Συνεπώς η ιστορία δε γράφεται μόνο, αλλά 

παράγεται μέσα από μια σειρά διαδικασιών και πρακτικών, όπως συνέδρια 

εκθέσεις κ.λ.π.   

  Η ιστορική κουλτούρα αναφέρεται στη σχέση που έχει μια κοινωνία με 

το παρελθόν της, στον τρόπο με τον οποίο το ενσωματώνει στο παρόν. Η 

ιστορική κουλτούρα έχει υλικότητα. Αποτελείται από εικόνες, ιδέες, συστήματα 

αξιών και αφηγήματα που αφορούν το παρελθόν. Δέχεται το «υψηλή» δίπλα 

στην «εμπορευματοποιημένη» εκδοχή του παρελθόντος. Ακόμα, δεν είναι 

αμετάβλητη, αλλά προϊόν της συνεχούς επαναδιαπραγμάτευσης της κοινωνίας 

με το παρελθόν της.    

  Η έννοια της «ιστορικής συνείδησης» εκκολάφθηκε κυρίως από 

συζητήσεις που σχετίζονται με την παιδαγωγική της ιστορίας και αφορά τους 

τρόπους με τους οποίους το παρελθόν βιώνεται, έτσι ώστε να  καθορίσει τα 

αξιακά συστήματα του παρόντος. Η εμφάνιση του όρου «ιστορική συνείδηση» 

αποτελεί πολύ πιθανόν την πιο σημαντική επανάσταση από την εμφάνιση της 

νεωτερικής εποχής, επεσήμανε ο Gedamer 6. Προσθέτει επίσης ότι «με την 

ιστορική συνείδηση εννοούμε το προνόμιο του νεωτερικού ανθρώπου: του 

ανθρώπου που έχει πλήρη συνείδηση της ιστορικότητας κάθε στιγμής του 

παρόντος και της σχετικότητας κάθε γνώμης»7 

                                                           
6 Gedamer, H.G. (1996). “Le probleme de la conscience historique. “ ed. By Pierre Fruchon. Paris: Seuil 
(σελ. 23) 
7 Gedamer, H.G. ό.π. σελ. 23 
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1.4. Από την Ιστορία στη σχολική ιστορία  
  

  Η Ιστορία 8 ως επιστήμη εποπτεύει την πορεία των γεγονότων που 

αναφέρονται σε ένα ανθρώπινο σύνολο, συλλέγοντας και εξετάζοντας με 

κριτικό πνεύμα το σύνολο των πηγών. Κατά την πρώτη εμφάνιση της 

Ιστοριογραφίας, οι αφηγητές ανέφεραν όλα τα γεγονότα κατά τα οποία υπήρξαν 

μάρτυρες, χωρίς να καταβάλουν προσπάθεια ερμηνείας ή κριτικής των 

γεγονότων. Η ερμηνευτική Ιστορία γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση ιδίως κατά τον 18ο 

αιώνα, ωστόσο η ιστορία εμφανίζεται ως επιστήμη κατά το 19ο αιώνα, κατά τον 

οποίο διατυπώθηκαν οι αρχές της επιστημονικής μεθοδολογίας. Κατά τον 20ό 

αιώνα υποστηρίχθηκε ότι η ιστορία αποτελεί ένα αυτόνομο πεδίο της γνώσης 

που αποσκοπεί βασικά στην ερμηνεία της πραγματικότητας.  

 Με το πέρασμα του χρόνου και πολλών διαδικασιών (χρήσης στοιχείων 

και πηγών) διαφαίνεται η στροφή της Ιστορίας προς οτιδήποτε ανθρώπινο. Με 

άλλα λόγια, φαίνεται πως διευρύνθηκε σημαντικά το πεδίο δράσης της ιστορίας 

–μέχρι τότε παραγκωνιζόταν η οικονομική και κοινωνική διάσταση των 

ζητημάτων– με καταλυτική σημασία να διαδραματίζει σε αυτό το αποτέλεσμα η 

μαρξιστική σκέψη.  

  Είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί σε αυτό το σημείο η διάκριση μεταξύ 

«δημόσιας ιστορίας» και «σχολικής ιστορίας». Η δημόσια ιστορία είναι το 

αντίθετο της «ακαδημαϊκής ιστορίας». Δημόσια ιστορία είναι καθετί που μας 

αφηγείται μια ιστορία για το παρελθόν, είτε πρόκειται για μνημείο, είτε για 

προφορικές μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων είτε μια κινηματογραφική ταινία. 

Με άλλα λόγια, είναι ο κλάδος εκείνος της ιστορίας που απευθύνεται στους μη 

επαγγελματίες ιστορικούς. Δεν διαμορφώνεται αποκλειστικά από 

επαγγελματίες ιστορικούς, αλλά από σκηνοθέτες, ΜΜΕ, ξεναγούς, επιμελητές 

εκθέσεων, μουσειοπαιδαγωγούς, δασκάλους, συνθέτες κ.λπ. Η δημόσια 

                                                           
8 Η λέξη «ιστορία» ανάγεται ετυμολογικά στο αρχαίο ρήμα «οἶδα» που σήμαινε γνωρίζω. Από το ρήμα 
αυτό προκύπτει η λέξη «ίστωρ» (=γνώστης) , η λέξη ιστορώ (=αναζητώ πληροφορίες, επιδιώκω τη 
γνώση) φτάνοντας έτσι στη λέξη «ιστορία» που σήμαινε τη γνώση. Επομένως η αρχική σημασία της 
λέξης φτάνει να σημαίνει την επιστημονική και συστηματική παρατήρηση και αναζήτηση της γνώσης, 
δηλαδή της επιστήμης (σε αντίθεση με τη μυθολογία). Η σημασία της λέξης πέρασε ακολούθως στη 
γραπτή αναφορά σε αποκτηθείσες γνώσεις για πρόσωπα και πράγματα, στην προφορική αναφορά σε 
γεγονότα του παρελθόντος, δηλαδή σε εξιστόρηση και ιστορία. Ωστόσο η ιστόρηση των γεγονότων δεν 
είναι απλή αφήγηση αλλά και αναζήτηση σχέσεων ατίου-αιτιατού, έρευνα των αιτίων που γέννησαν τα 
γεγονότα, δηλαδή πραγματική ιστορία. (Διαδίκτυο: http://www.historical-quest.com/taksidevontas-me-tis-
lekseis/320-istoria-h-pyle-sti-gnwsi.html ) 
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ιστορία διεκδικεί να αναγνωριστεί ως έγκυρη, διαπραγματεύεται μείζονα εθνικά 

ή πολιτικά ζητήματα και διαμορφώνει ταυτότητες. Είτε έχει να κάνει με τα 

τραύματα και με τις διαιρεμένες και τραυματισμένες μνήμες είτε έχει να κάνει με 

τη νοσταλγία, τη μελαγχολία, την ελπίδα ή την παραμυθία, σήμερα η δημόσια 

ιστορία είναι πάντως μια ιστορία, στην οποία τα συναισθήματα έχουν κεντρικό 

ρόλο. 

 Όταν μιλάμε για σχολική ιστορία μιλάμε ουσιαστικά για ιστορικές γνώσεις 

αναπλαισιωμένες. Το περιβάλλον της ιστορικής γνώσης σχηματοποιείται από 

τις τροποποιήσεις της παιδαγωγικής διαχείρισης των ιστορικών αντικειμένων 

(Ρεπούση, 2004) , με την ιστορία να απομακρύνεται από την ικανοποίηση των 

εκάστοτε ιδεολογικών και πολιτικών στοχεύσεων. Ειδικότερα για τη 

σχηματοποίηση της ιστορικής γνώσης, αυτή πραγματοποιείται μέσω της 

εννοιολογικής γνώσης και της κατανόησης ιστορικών εννοιών.9 Κανείς δεν 

μπορεί ούτε και πρέπει να αποκλειστεί από το δικαίωμα στο παρελθόν. Στη 

δημόσια ιστορία ο λόγος γίνεται συνήθως για το πρακτικό παρελθόν, ενώ στην 

ακαδημαϊκή για το ιστορικό παρελθόν. Θα πρέπει, επομένως, να βρεθεί ένας 

κοινός λόγος μεταξύ αυτών που ασχολούνται με το πρακτικό και το ιστορικό 

παρελθόν.  

  Η συμμετοχή της σχολικής ιστορίας στη διαμόρφωση μιας ενιαίας 

συλλογικής μνήμης και στην ενίσχυση μιας κυρίαρχης ιστορικής κουλτούρας 

την έφερε αντιμέτωπη με την προετοιμασία κριτικά σκεπτόμενων, ικανών να 

κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους, πολιτών (Ρεπούση, 2000).  

 Με την ιστορία μπορεί να καταστεί η πιο συντελεστική μάθηση 

ανθρωπογνωσίας και κοινωνιογνωσίας, βασικό εργαλείο για την καλλιέργεια 

της κριτικής σκέψης και της κοινωνικής συνείδησης του μαθητή, για να 

διαμορφώσει υπεύθυνες στάσεις ζωής. Με την παρακολούθηση και μελέτη των 

ιστορικών φαινομένων, ο άνθρωπος διδάσκεται τη σημασία της ανθρώπινης 

δράσης και συνειδητοποιεί τη συμβολή όλων των λαών στη δημιουργία του 

παγκόσμιου πολιτισμού, τον οποίο αντιλαμβάνεται ως καρπό διάχυσης ιδεών, 

σχέσεων και αξιών. Έτσι αποκτά δεξιότητες προσανατολισμού στο χρόνο και 

                                                           
9 Για την τυπολογία των ιστορικών εννοιών όπως διατυπώνεται από τη Ρεπούση, σας 
παραπέμπω στο: Ρεπούση, Μ. (2000) .«Οι έννοιες της ιστορίας. Από την ιστορική γνώση 
στην ιστορική κατανόηση.» Μνήμων. 
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στο χώρο και και αναγνωρίζει την ετερότητα ως στοιχείο διαμόρφωσης της 

ενότητας. Με αυτήν την έννοια η σχολική ιστορία, ως εκφορά και σύνοψη της 

επιστημονικής, κατευθύνει το μαθητή στην κριτική πρόσληψη του παρόντος και 

την κατανόηση των διαδικασιών που το παρήγαγαν  (Αδάμου-Ράση, 2006). 
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1.5. Συλλογική Μνήμη και Ιστορία  
  

  Ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο της συλλογικής μνήμης ήταν ο Maurice 

Halbwachts στη δεκαετία του 1920 στο βιβλίο του “On Collective Memory” , 

βασιζόμενος στην κοινωνική διάστασή της. Ο Halbwachts υποστήριζε ότι η 

ατομική μνήμη δε μπορεί να υπάρξει εκτός κοινωνικού πλαισίου, θεωρώντας 

την παράγωγο των συλλογικών μνημών κάθε ομάδας. Ένας προφανής 

ορισμός της συλλογικής μνήμης είναι το πλήθος των αναμνήσεων που κατέχει 

ένα κοινωνικό σύνολο σχετικά με παρελθοντικά γεγονότα που αφορούν ή 

αφορούσαν μικρές ή μεγάλες ομάδες ή και όλο το κοινωνικό σύνολο. Ο 

Halbwachts επιχείρησε να διαχωρίσει τη συλλογική από την ατομική μνήμη, 

γιατί η ατομική, αναφορικά με το συναισθηματικό παράγοντα , είναι 

περισσότερο υποκειμενικά συνυφασμένη, ωστόσο τονίζεται στο σημείο αυτό 

πως δεν πρόκειται για σύνολο μνημών από προσωπικά γεγονότα, αλλά από 

ιστορικά. Όπως ο ίδιος εξηγεί «το μυαλό ανακατασκευάζει τις μνήμες κάτω από 

την πίεση της κοινωνίας»10 . Έτσι, μπορούμε να μιλήσουμε για μια 

ανατροφοδότηση μεταξύ ατομικής και συλλογικής μνήμης που συνιστά τη 

διαμόρφωση και των δύο. Το άτομο θυμάται μέσα από την προοπτική της 

ομάδας, και η μνήμη της ομάδας δημιουργείται μέσα από επιμέρους ατομικές. 

  Η συλλογική μνήμη τείνει να συγχέεται πολλές φορές με την Ιστορία, 

αποτελεί ωστόσο μόνο μέσα από πολλές εκφάνσεις της χωρίς να είναι μια 

επίσημη καταγραφή της. Για το διαχωρισμό τους ο Halbwachs εισήγαγε την 

έννοια της «παραδοσιακής ιστοριογραφίας». Μέχρι τον 19ο αιώνα η μετάδοση 

της Ιστορίας γινόταν μέσω της παράδοσης και των εθίμων. Από γενιά σε γενιά 

μεταδίδονταν μέσω των παραδόσεων και των εθίμων, όλες οι αναμνήσεις και 

οι γνώσεις του παρελθόντος. Σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της παράδοσης 

είχε και η θρησκεία , παίζοντας το ρόλο του κατόχου της κοσμικής αλήθειας και 

άρα της Ιστορίας. Από τον 19ο αιώνα ξεκινά η επίσημη καταγραφή της Ιστορίας. 

Αυτό συνέβη λόγω των αλλαγών των κοινωνικών δομών και των συστημάτων 

εξουσίας όπως ήταν γνωστά μέχρι τότε. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο 

                                                           
10 “I believe that the mind reconstructs its memories under the pressure of society” –  
Halbwachs, M. (1992) “On Collective Memory.” Chicago and London: The University of 
Chicago Press. 
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Halbwachs «όπου τελειώνει η παράδοση, αρχίζει η ιστορία»11 . Όσο η μνήμη 

παραμένει ζωντανή μέσω των συλλογικών εμπειριών μιας ομάδας, δεν υπάρχει 

η ανάγκη καταγραφής ή αναγωγής της ως την επίσημη Ιστορία γεγονότων.  

 

                                                           
11 Halbwachts, ό.π. σελ. 51. 
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1.6.1. Μνημείο – Τόποι Μνήμης – Μνημειακότητα.  
  
 
  Είναι δύσκολο να δώσουμε ένα συγκεκριμένο ορισμό της 

μνημειακότητας και του μνημείου και αυτό γιατί εξαρτάται κάθε φορά από τη 

μορφή του. Ως μια γενική περιγραφή μπορούμε να πούμε ότι το μνημείο, είναι 

ένα τοπόσημο που κατασκευάστηκε για να μιλήσει για ένα παρελθοντικό 

γεγονός, ένα πρόσωπο ή ένα ιστορικό τραύμα, σημαντικό για την ιστορική 

πορεία μιας κοινωνίας, με τον τρόπο που ερμηνεύεται από το σχεδιαστή του. 

Η ουσία του μνημείου είναι η διπλή του ιστορική αξία: το ιστορικό γεγονός που 

αντιπροσωπεύεται και η σταθερή παρουσία του μνημείου μέσα στο χρόνο.  

  Στον ορισμό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη σημασία της 

παρουσίας του μνημείου σε σχέση με την πόλη και το δομημένο περιβάλλον 

που αποτελεί μια οπτικοποιημένη μορφή της ιστορίας. Η παρουσία του στο 

δομημένο περιβάλλον, καθιστά το μνημείο βασικό συντελεστή για τη σύνθεση 

κοινωνικών ταυτοτήτων, και τη διαμόρφωση ενός συνόλου αξιών και 

συλλογικών μνημών. H παρουσία αυτή είναι διαρκής. Το μνημείο κληροδοτείται 

από το παρελθόν σε κάθε νέο παρόν, αποτελώντας ένα είδος 

«ανθρωπολογικού αρχείου».  

  Η Μνημειακότητα είναι πολύ πιο δύσκολο να περιγραφεί με έναν μόνο 

ορισμό, μιας και αποτελεί μια πιο αφηρημένη έννοια από την υλική παρουσία 

του μνημείου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Μνημειακότητα είναι η μετάδοση 

του συνόλου των σχεδιαστικών συμβόλων και αναφορών που φέρει το μνημείο. 

Ωστόσο η έννοια αυτή χρησιμοποιείται και για την περιγραφή σύγχρονων 

αρχιτεκτονικών έργων που δεν αποτελούν μνημεία, αλλά έχουν μια πολύ 

δυναμική παρουσία στο δομημένο περιβάλλον. Έτσι καταλήγουμε και σε έναν 

ορισμό για τη Μνημειακότητα: αποτελεί την εμπειρία της μετάδοσης 

πολιτισμικών και ιστορικών μαρτυριών και της ιστορικής συνέχειας, 

εκφρασμένων στην τρισδιάστατη μορφή του μνημείου. 

   Η έννοια μνημείο παίρνει διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα την 

κατηγορία που υπόκειται. Σύμφωνα με τον Torrison, τα μνημεία μιλούν για 
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Ιστορία, ενώ τα ερείπια είναι κομμάτια της Ιστορίας. 12 Και είναι χρήσιμο να 

αναφέρουμε τη συνήθη αντίληψη που επικρατεί για το μνημείο, ότι πρόκειται 

για ένα μεμονωμένο κτήριο ή ερείπιο του μακρινού παρελθόντος που έχει 

διασωθεί και διατηρηθεί. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ένα 

οικοδόμημα το οποίο δεν αποτελούσε εξ’ αρχής μνημείο αλλά μετατράπηκε σε 

ένα, δηλαδή μνημειοποιήθηκε. Και αυτό για αρχαιολογικούς, αρχιτεκτονικούς ή 

ιστορικούς λόγους. Δηλαδή είτε γιατί αποτελεί σημαντικό δείγμα αρχαίου 

πολιτισμού, είτε δείγμα συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής περιόδου, είτε γιατί 

στέγασε σημαντικά γεγονότα. Ως μνημείο μπορεί να χαρακτηριστεί και ένα έργο 

τέχνης ή λόγου, που ξεχωρίζει ανάμεσα στα σύγχρονα του για τους ίδιους 

λόγους που αναφέραμε και πριν. Και σε αυτή την κατηγορία η μνημειοποίηση 

ακολούθησε της δημιουργίας.  

  Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε τρεις διαφορετικούς όρους που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μνημεία: “monument”, “memorial”, 

“memory space”. Στα ελληνικά μπορούμε να μεταφράσουμε και τους τρεις 

όρους ως μνημείο, ωστόσο είναι σημαντικό να τους διαφοροποιήσουμε και 

ετυμολογικά. Παρότι και οι τρεις όροι μιλούν για ένα μνημείο, ο καθένας 

σημειώνει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν στην 

πορεία της εργασίας. Έτσι ο όρος «monument» μεταφράζεται απλά ως 

«μνημείο» και αποτελεί την «ομπρέλα» κάτω από την οποία υπάγονται οι 

επόμενες δύο λέξεις. Με τον όρο «memorial» εννοείται το μνημείο που 

σχεδιάστηκε για να μνημονεύσει ένα συγκεκριμένο γεγονός ή συνήθως ιστορικό 

τραύμα. Τέλος ο τρίτος όρος που συναντάμε είναι ο «memory space». Εδώ 

δίνεται σαφέστατα έμφαση στη χωρική και αρχιτεκτονική διάσταση του 

μνημείου, και συνήθως πρόκειται για μνημεία που δημιουργούν δημόσιο χώρο 

ή για υπάρχοντες χώρους, που φέρνουν σημαντικές μνήμες για την αντίληψη 

της πόλης. 

  

 

                                                           
12 Torisson, F. (2010). ‘’Berlin-matter of memory’’. London: Ratatosk Publishing Ltd 
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1.6.2. Κατασκευάζοντας το παρελθόν. 
   
   Μέχρι τις πρώτες κοινωνικές και οικονομικές επαναστάσεις του 18ου 

αιώνα η ιστορία ήταν αντιληπτή στη συλλογική μνήμη ενός λαού ως το 

ανεπίσημο παρελθόν του. Η μετάδοση της στις νέες γενιές γινόταν μέσω της 

παράδοσης και της διδασκαλίας της θρησκείας.  Η έκφραση της μνημειακότητας 

έγινε με την επανεκτίμηση της αρχαιότητας και τις αναφορές στην κλασική 

γεωμετρία. Η μνημειακή αρχιτεκτονική, οι οβελίσκοι , οι πυραμίδες, οι ναοί, τα 

μνημεία και τα μαυσωλεία, εγγυούνταν μια σταθερότητα ενάντια στο χρόνο που 

έτρεχε και στην ολοένα και εξελισσόμενη αστική ζωή που εκμοντερνιζόταν. Η 

αναφορά στο ένδοξο αρχαίο παρελθόν, δεν αποτυπωνόταν στο κοινωνικό 

σύνολο ως ιστορική μνήμη και αυτό γιατί η ανάγκη για την επίσημη καταγραφή 

μιας κοινής ιστορίας δεν είχε ακόμα σημειωθεί. Η έννοια της ιστορίας αφορούσε 

μόνο την αριστοκρατική τάξη που είχε πρόσβαση στη γνώση, ενώ για το 

υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο την ιστορία αποτελούσε η εθιμοτυπική παράδοση 

όπως περιγράφει ο Halbwachs. 

  Ως πρώτα μνημεία και αποδείξεις ιστορικής αλήθειας θεωρήθηκαν τα 

αρχαία ευρήματα. Τον 19ο αιώνα ένα μεγάλο κομμάτι της αρχαιότητας ήρθε 

στο φως. Γνωστότερες είναι ίσως οι ανασκαφές του Γερμανού αρχαιολόγου 

Heinrich Schliemann. Τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν προσέφεραν στην 

ιστορία μια απαρχή του κόσμου, ένα σημείο αναφοράς για την ανθρωπότητα 

και ένα βάθος ιστορικού χρόνου και χώρου (υποσημείωση). Η ίδια περίοδος θα 

σημαδευτεί από τη βιομηχανική επανάσταση και την άνοδο της αστικής τάξης. 

Η νέα κοινωνική τάξη ζει στον πυρετό της έξαρσης νέων τεχνολογικών μέσων. 

Τα νέα αυτοκινούμενα μέσα θα επιτρέψουν στην αστική τάξη τις πρώτες 

μετακινήσεις διακοπών και οι πρόσφατοι αρχαιολογικοί χώροι θα αποτελέσουν 

τους πρώτους βασικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς. Πρόκειται για έναν 

πρώιμο τουρισμό. 

  Στα τέλη του ίδιου αιώνα εισάγονται επίσης η φωτογραφία και ο 

κινηματογράφος. Τα δύο αυτά τεχνολογικά μέσα θα αποτελέσουν εξαιρετικά 

μέσα καταγραφής της ιστορίας. Η οπτική αντίληψη πραγματικών γεγονότων, 

τόπων, ανθρώπων και λεπτομερειών επέτρεψε τον έλεγχο και την εξακρίβωση 

της ιστορικής αλήθειας. Με τη δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης του 
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παρελθόντος σε εικόνα ουσιαστικά αποδυναμώνεται η ανάγκη για τη 

παράδοση, όπως την όρισε ο Halbwachs , ως μέσο διάδοσης της ιστορίας.  

  Στα μέσα του 19ου αιώνα η αντίληψη της μνημειακότητας αρχίζει να 

αλλάζει. Οι πολιτιστικές και οικονομικές αλλαγές που επέφερε η βιομηχανική 

επανάσταση, εισάγουν την ιδέα ενός πρώιμου μοντερνισμού και την έννοια του 

παγκόσμιου έναντι του τοπικού, του ατομικού έναντι του συλλογικού, τη σχέση 

παράδοσης και εξουσίας και κυρίως τη σχέση παρελθόντος, παρόντος και 

μέλλοντος. . Η ανοικοδόμηση των αστικών κέντρων της εποχής δημιουργεί την 

ανάγκη συγκρότησης συλλογικής μνήμης, ώστε το έθνος να μείνει ενοποιημένο.  

  Πέρα από την καταγραφή της επίσημης ιστορίας όμως, η συλλογική 

μνήμη του έθνους διαμορφώνεται από τις ίδιες τις καθημερινές εικόνες της 

πόλης μέσω της αρχιτεκτονικής της. Έτσι, η συλλογική μνήμη θα αποκτηθεί με 

δύο τρόπους: α. με τη διατήρηση των παλιών κομματιών της πόλης, κάτι που 

εισάγει έντονα την έννοια της «εθνικής κληρονομιάς» και β. με την 

ανοικοδόμηση μεγάλων δημόσιων κτιρίων ( μουσείων ) που θα στεγάσουν τα 

θραύσματα της κληρονομιάς αυτής αλλά και ό,τι ευρήματα, θησαυρούς και 

μνημεία προέκυψαν από τις αρχαιολογικές ανασκαφές ή αποκτήθηκαν ως 

λάφυρα πολέμου. Ήδη από τον 18ο αιώνα εμφανίστηκαν τα πρώτα μεγάλα 

μουσειακά ιδρύματα, όπως το Βρετανικό Μουσείο με έτος ιδρύσεως το 1753.  
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2.1. Μαθησιακές Δυσκολίες 
 

Εισαγωγή 

  Η διεθνής βιβλιογραφία παρέχει ένα μεγάλο αριθμό μελετών που έχει 

ερευνήσει το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών.  Υπό το πρίσμα της εκτενούς 

μελέτης αυτής της διεθνούς βιβλιογραφίας, στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια 

περιορισμένη αναφορά στον όρο και το περιεχόμενό του, καθώς και στα κοινά 

χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. Έπειτα θα 

μελετηθεί ξεχωριστά η περίπτωση της  Δυσλεξίας, καθώς  πρόκειται για την 

δυσκολία που παρουσίαζε ο ένας από τους τρεις μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες του τμήματος με το οποίο συνεργάστηκα στα πλαίσια της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας.13 

  Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας εκπαιδευτικός όρος, στον 

οποίο στηρίζονται πολλοί επιστημονικοί κλάδοι, όπως η ιατρική, η ψυχολογία, 

η λογοθεραπεία και η θεραπευτική παιδαγωγική. Και είναι αποδεκτό πως κάθε 

ένας από αυτούς τους κλάδους έχει συμβάλλει σημαντικά στη μελέτη των 

Μαθησιακών Δυσκολιών.  

   Ο όρος προτάθηκε το 1963 από τον Samuel Kirk 14 , ψυχολόγο και 

ειδικό παιδαγωγό, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, στην οποία 

συμμετείχαν γονείς παιδιών με δυσκολίες μάθησης και επαγγελματίες του 

χώρου της Ειδικής Αγωγής. Έγινε αποδεκτός με ανακούφιση απ’ τους γονείς, 

αλλά και απ’ τον εκπαιδευτικό κόσμο, η δε ευρεία αποδοχή και χρησιμοποίησή 

του σήμερα τονίζει την εκπαιδευτική πλευρά του προβλήματος και επιβεβαιώνει 

το γεγονός πως η αντιμετώπισή του έχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και όχι 

ιατρικό.  

  Ωστόσο, ο όρος αυτός δεν είναι σαφώς προσδιορισμένος.  Συχνά 

χρησιμοποιείται ως συνώνυμος προς τους όρους «μαθησιακή διαταραχή», 

                                                           
13 Τονίζεται πως οι 3 από τους 24 μαθητές του Δ’1 τμήματος με το οποίο συνεργάστηκα, είχαν 
Μαθησιακές Δυσκολίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από το Διευθυντή του Σχολείου 
και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό του τμήματος. Διαγνωσμένη περίπτωση αποτελεί αυτή του μαθητή 
Β. με δυσλεξία, ενώ για τους άλλους δύο δεν υπήρχε σχετική διάγνωση. Οι πληροφορίες αυτές 
επιβεβαιώθηκαν και από τη διδακτική διαδικασία. 
14 Kirk, S., Gallagher, J. & Anastasiow, N. (2000). ‘’ Educating Exceptional Children’’ (9th ed.). Boston, 
MA: Houghton Mifflin. 
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«σχολική αποτυχία», «σχολικές δυσκολίες» ή «διαταραχές στη σχολική 

επίδοση» (Δράκος, 2002) 15. Πολλοί εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν συχνά ως 

δυσλεκτικό ή παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες κάθε μαθητή που παρουσιάζει 

προβλήματα στο γραπτό λόγο ή που αποτυγχάνει στο σχολείο, προκειμένου 

να του παρασχεθεί ειδική βοήθεια ή ειδική αγωγή, ενώ η χρησιμοποίηση του 

συγκεκριμένου όρου φαίνεται να διευκολύνει την επικοινωνία τους με τους 

γονείς. 

 

 

2.1.2 Μαθησιακές Δυσκολίες – Ορισμός.  
 

  Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει δημοσιευτεί πλήθος ερευνών σχετικά με 

τα αίτια, τη διάγνωση, τα κριτήρια αξιολόγησης, τους τρόπους αντιμετώπισης, 

τις μεθόδους παρέμβασης και την πρόληψη των Ειδικών Μαθησιακών 

Δυσκολιών. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ειδικών σε ό,τι 

αφορά τα κριτήρια ορισμού αυτής της ομάδας διαταραχών, γεγονός που 

καθιστά δύσκολη την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσά τους, αλλά και με 

τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με το θέμα. 16 

  Ένας από τους πλέον αξιόπιστους ορισμούς είναι αυτός της Εθνικής 

Συλλογικής Επιτροπής Μαθησιακών Δυσκολιών των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής (NJSLD), σύμφωνα με τον οποίο: «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) 

είναι ένας γενικευμένος όρος, ο οποίος αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα 

προβλημάτων, που σχετίζονται με τη λειτουργία της μάθησης και της 

κατανόησης της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών. 

Αυτά τα προβλήματα είναι εγγενή στο άτομο, θεωρούνται ότι υπάρχουν εξαιτίας 

της δυσλειτουργίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και είναι δυνατό να 

εκδηλώνονται σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του. Με τις ΜΔ είναι δυνατό 

να συνυπάρχουν προβλήματα αυτορρύθμισης και συμπεριφοράς, κοινωνικής 

αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τα οποία όμως από μόνα τους δεν 

                                                           
15 Δράκος, Γ. (2002). «Σύγχρονα θέματα της Ειδικής Παιδαγωγικής». Αθήνα: Ατραπός. 
16 Πολυχρονοπούλου, Σ. (2012). «Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες» (βλ. κεφ. 
‘’Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες’’ σελ. 550). Αθήνα. 
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προσδιορίζουν μια ΜΔ. Αν και η ΜΔ μπορεί να παρατηρείται ταυτόχρονα με 

άλλα προβλήματα (π.χ. λειτουργική αδυναμία αισθήσεων, νοητική 

καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωγενείς επιρροές 

(όπως οι πολιτιστικές διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση), 

εντούτοις δεν είναι αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ή επιρροών». Ο λόγος 

για τον οποίο ο ορισμός αυτός θεωρείται από τους πλέον αξιόπιστους έχει να 

κάνει με τα εξής: α) είναι ο πιο περιγραφικός β) συμφωνεί με τις 

διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται από άτομο σε άτομο γ) θεωρεί ως 

πρωταρχική κατάσταση τη μαθησιακή δυσκολία δ) δεν αποκλείει την ύπαρξη 

μαθησιακών δυσκολιών σε πολυτάλαντους ανθρώπους και  ε) ευνοεί τη 

διεπιστημονική θεώρηση του προβλήματος των Μαθησιακών Δυσκολιών. 

  Σύμφωνα με τον Δράκο (2002) ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» 

αποτελεί μία «γενική κατηγορία», στην οποία εντάσσονται παιδιά που 

δυσκολεύονται και φαίνεται να μη διαθέτουν τις απαραίτητες εκείνες ικανότητες, 

με τις οποίες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στις σχολικές 

απαιτήσεις. 

  Από τους παραπάνω ορισμούς, παρατηρείται ότι οι Μαθησιακές 

Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα 

διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση 

και τη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού 

ή μαθηματικής ικανότητας 17.  Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς, αποδίδονται 

σε δυσλειτουργίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και μπορεί να 

υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.  

  

                                                           
17 Παντελιάδου, Σ. (2011). «Μαθησιακές Δυσκολίες στην Εκπαιδευτική πράξη. Τι και γιατί.» . Βλ. κεφ. 
‘’Ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών’’ σελ. 27). Αθήνα: Πεδίο. 
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2.2. Χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες 
 

  Τα προβλήματα σχολικής μάθησης που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το μαθητή, το 

γνωστικό αντικείμενο και την εκπαιδευτική βαθμίδα.  Ωστόσο, φαίνεται πως, σε 

ένα φάσμα κοινών χαρακτηριστικών ορισμένων δυσκολιών και διαταραχών, 

τόσο ακαδημαϊκής, όσο και μη ακαδημαϊκής φύσης, περιλαμβάνονται τα 

παρακάτω: α) φυσιολογική νοημοσύνη (ή υψηλότερη του φυσιολογικού) β) 

επαρκείς αισθητηριακές ικανότητες (άρτια όραση και ακοή) γ) σχολική επίδοση 

σημαντικά κατώτερη από αυτή που δικαιολογεί το νοητικό τους επίπεδο, την 

ηλικία τους και τις εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες δ) ακανόνιστο σχέδιο 

συμπεριφοράς ή ασυμφωνία στην εξέλιξη των επιμέρους ικανοτήτων και ε) 

φωνολογική ανεπάρκεια (δυσκολίες φωνολογικής επίγνωσης).18 

  

                                                           
18 Πολυχρονοπούλου, ό.π. σελ. 560 
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2.2.1 Δυσλεξία 
 

  Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΜΔ 

εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την κατανόηση γραπτών 

κειμένων. Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση συνίσταται στη διαδικασία 

αναγνώρισης και χειρισμού του αλφαβητικού κώδικα. Παιδιά με ΜΔ 

δυσκολεύονται να κατακτήσουν την αλφαβητική αρχή και να εμπεδώσουν την 

κωδικοποίηση. Η αποκωδικοποίησή τους είναι συνήθως πτωχή και επηρεάζει 

την ευχέρεια ανάγνωσης και κατ’ επέκταση την εξαγωγή νοήματος του 

κειμένου. Τα παιδιά μπορούν να αναλύσουν με ακρίβεια περίπου το 1/3 των 

λέξεων συγκριτικά με τους τυπικούς συνομηλίκους τους (Smith, 2004) , αν και 

στα ελληνικά, το ποσοστό είναι αυξημένο λόγω της υψηλής γραφοφωνημικής 

συνέπειας της γλώσσας.  

  Συνεπώς, η δυσλεξία, είναι ένας συνδυασμός ικανοτήτων και δυσκολιών 

που επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης στην ανάγνωση, στη γραφή, στην 

ορθογραφία και μερικές φορές, στην αριθμητική. Συνοδευτικές δυσκολίες 

μπορεί να υπάρχουν στο ρυθμό επεξεργασίας πληροφοριών, στη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη, στην αλληλουχία, στην ακουστική ή και οπτική 

αντίληψη και στον γραφοκινητικό συντονισμό. 

 

2.2.2. Κοινά χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσλεξία. 
 

 Δυσκολίες στη διάκριση λέξεων (παράλογος αντί για παράνομος). 

 Ανυπαρξία ροής λόγου, ‘’κόμπιασμα’’, επαναλήψεις. 

 Λαθεμένη προφορά φωνηέντων. 

 Καθρεπτική ανάγνωση (μπάλα αντί για λάμπα). 

 Αντικατάσταση λέξεων με άλλες που έχουν ίδια ή παρόμοια σημασία 

(σκοτεινός αντί ‘’μαύρος’’). 

 Τοποθέτηση του δαχτύλου στο σημείο ανάγνωσης ή κίνησης του 

κεφαλιού καθώς την πραγματοποιούν, ώστε να μη χάσουν το σημείο 

στο οποίο βρίσκονται (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου, & Μπίμπου, 2006). 
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3. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης – Αντί Προλόγου  
 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

της Ιστορίας «γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη 

της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής 

σκέψης αφορά την κατανόηση ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση 

αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την 

κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις 

και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση 

υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον.»19 

Στην Ελλάδα η ενασχόληση με το παρελθόν και η προσέγγισή του από 

παιδιά και εφήβους περιορίζεται στο ζήτημα της ιστορικής εκπαίδευσης στο 

περιβάλλον του σχολείου και στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης, αγνοώντας 

από τη μία πλευρά τον υλικό πολιτισμό του παρελθόντος, και αποκλείοντας, 

από την άλλη, τις αστείρευτες δυνατότητες που παρέχει ο χώρος της μη τυπικής 

εκπαίδευσης. 20  

Κοιτάζοντας και την άλλη όψη του ζητήματος, θα ήταν αστοχία να μην 

αναφερθούμε στη σχετικά νέα προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας στο 

πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, μέσω της προσέγγισης μουσειακών 

χώρων και μνημείων. Η προσπάθεια αυτή σχετίζεται σαφώς με την ανάπτυξη 

της μουσειοπαιδαγωγικής 21 στην Ελλάδα –αξίζει να σημειωθεί πως, ενώ στην 

Ευρώπη και την Αμερική οι έννοιες «εκπαίδευση» και «μουσείο» ήταν στενά 

συνυφασμένες ήδη από πολύ νωρίς, στην Ελλάδα αυτή η σχέση άργησε 

αισθητά να δημιουργηθεί– , με κύριες διαδικασίες και διδακτικά μέσα τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, το εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και 

                                                           
19 Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 
20Νικονάνου, Ν &  Κασβίκης, Κ. (2008). «Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και 
ερμηνείες του παρελθόντος». Βλ. Εισαγωγή. Αθήνα: Πατάκη.  
21 Η Μουσειοπαιδαγωγική ως επιστημονικός κλάδος αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ΄60 στα πλαίσια 
κινημάτων εκδημοκρατισμού της γνώσης, αλλά και ως ανάγκη της επικοινωνιακής λειτουργίας και 
πολιτικής των Μουσείων. Ένας ορισμός που θα μπορούσαμε ένα δώσουμε για την 
Μουσειοπαιδαγωγική είναι ότι πρόκειται για «την πράξη και τη θεωρία στο τομέα της Παιδαγωγικής, 
στον οποίο πραγματοποιείται παιδαγωγική πράξη στον χώρο του Μουσείου». Από αυτό προκύπτει ότι 
αυτός ο κλάδος εισχωρεί τόσο στο πεδίο της Μουσειολογίας, όσο και στων Παιδαγωγικών Σπουδών, 
γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη συνεργασίας των δύο τομέων. 
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εκπαιδευτικούς, τις μουσειοκατασκευές και τις εκπαιδευτικές εκθέσεις.22 

  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στις 

προοπτικές αλλά και στο σχεδιασμό και υλοποίησης ενός Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος –δίχως αυτό να σημαίνει ότι υποτιμούμε την αξία των 

παραπάνω διαδικασιών και μέσων– σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

μεικτού μαθησιακού πληθυσμού.  

Τα περισσότερα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες βρίσκονται ενταγμένα 

μέσα στις τάξεις του γενικού σχολείου. Σε πολλές χώρες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, οι μαθητές αυτοί δέχονται ιδιαίτερη βοήθεια 

από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής είτε μέσα στην κοινή τάξη, είτε έξω από 

αυτή, στο Τμήμα Ένταξης23. Αν και είναι κοινή παραδοχή πως δεν υπάρχει 

«μαγική συνταγή» για να διδάξουμε τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, 

συνήθως ακολουθείται η εκπαιδευτική υποστήριξή τους με εξατομικευμένο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης (ΕΠΕ) που περιλαμβάνει κυρίως παρέμβαση στο 

μαθησιακό τομέα.24 

 

  

                                                           
22 Νικονάνου, Ν &  Κασβίκης, Κ. (2008). ό.π. σελ. 13. 
23 Πολυχρονοπούλου, Σ. (2012). «Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες». Αθήνα 
24 Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπω στο «Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και 
δυνατότητες» σελίδες 164 και εξής.  
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3.1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διδακτικής Παρέμβασης – Το 
σκεπτικό. 

 

Οι Προϋποθέσεις Σχεδιασμού του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος είναι να συνάδει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου 

Παιδείας, να θέτει εξαρχής ξεκάθαρους γνωσιολογικούς, ψυχοκινητικούς, 

συναισθηματικούς στόχους μέσω της βιωματικής μάθησης, να προωθεί τη 

χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που συμβάλει θετικά στην επίτευξη 

των στόχων , να έχει παιδοκεντρικές δραστηριότητες που προκαλούν 

ενδιαφέρον και συμβάλουν στην ενεργοποίηση των αισθήσεων, να είναι 

προσαρμοσμένο στους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. 

Ο καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων είναι ιδιαίτερα κρίσιμος 

παράγοντας για τη διαδικασία της μάθησης. Αναφορικά με τους 

μακροπρόθεσμους στόχους (ή γενικούς στόχους) του εκπαιδευτικού 

προγράμματος διδακτικής παρέμβασης , αυτοί απευθύνονται στις ανάγκες των 

μαθητών και δείχνουν τη γενική κατεύθυνση της μάθησης που περιμένουμε να 

επιδείξουν. Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να προκαλούν το ενδιαφέρον τους και να 

είναι συμβατοί με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αυτό όμως που θα θέλαμε να 

τονίσουμε είναι πως οι μακροπρόθεσμοι στόχοι εστιάζουν στο τι θα μάθουν οι 

μαθητές και όχι στο τι θα διδαχτούν. Αναφορικά με τους βραχυπρόθεσμους 

στόχους (ή ειδικούς στόχους), είναι μετρήσιμοι και περιγράφουν πως οι 

μαθητές θα είναι ικανοί να επιτύχουν τον κάθε γενικό στόχο.  

   Στο παρόν σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θέτονται κυρίως 

βραχυπρόθεσμοι στόχοι δεδομένης της διάρκειάς του (Sebba, 2000). 
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3.1.2 Βραχυπρόθεσμοι- ειδικοί στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος: 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

 Γνωριμία και εκτίμηση της ιστορίας του τόπου. 
 Εθισμός στην παρατήρηση και την έρευνα συγκεκριμένων ιστορικών 

χώρων. 
 Βελτίωση αναγνωστικής ικανότητας. 

 
 
 
Ψυχοσυναισθηματικοί στόχοι 

 Ανάπτυξη κινήτρων και βελτίωση της αυτοαντίληψης των μαθητών για 
τις ικανότητές τους. 

 Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων της σχολικής τάξης. 
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3.2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διδακτικής Παρέμβασης – Πορεία 
Υλοποίησης 
 
 Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τάξη 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, μεικτού 

μαθησιακού πληθυσμού, με  εικοσιένα παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης και τρία 

παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. Η τάξη ήταν η Τετάρτη Δημοτικού, το Δ’1 

τμήμα με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κυρία Χρυσάνθη Ριζίδου.  

 

3.2.1. Διάρκεια και Φάσεις Υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
 
 
Α’ Φάση – Παρακολούθηση Διδασκαλίας από την Εκπαιδευτικό. 
 
   Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ήταν δώδεκα (12) διδακτικές 

ώρες. Αφού συνομίλησα με το Διευθυντή του Σχολείου και την Υπεύθυνη 

Εκπαιδευτικό, αφενός για το πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραμμα 

Διδακτικής Παρέμβασης και αφετέρου για τους στόχους του, παρακολούθησα 

δύο διδακτικές ώρες του μαθήματος της Γλώσσας για δύο μέρες της 

εβδομάδας. Σε αυτές τις παρακολουθήσεις καταγράφηκαν, όσο το δυνατόν 

πιστότερα, οι δυνατότητες και αδυναμίες κάθε μαθητή της τάξης, ενώ έγινε μια 

προσπάθεια εστίασης στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τόσο τα ιδιαίτερα στιλ μάθησής τους, όσο και οι ιδιαίτερες ανάγκες 

τους (ενδεικτικό παράδειγμα μίας τέτοιας καταγραφής αποτελεί η περίπτωση 

του μαθητή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Μ. για τον οποίο παρατηρήσαμε 

ότι διευκολύνεται με την άμεση καθοδήγηση από λεκτικές και σαφώς δομημένες 

οδηγίες). 
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Β’ Φάση – Πρώτη Διδασκαλία 
 
  Σε επόμενο στάδιο, αφού προηγήθηκε προσεκτική καταγραφή και 

μελέτη παραπάνω παρατηρήσεων, πραγματοποιήθηκε διδασκαλία δύο 

διδακτικών ωρών. Κατά την πρώτη διδακτική ώρα, πριν την όποια εισαγωγή 

στο θέμα συζήτησης ή στο μάθημα το οποίο θα διδασκόταν, ζητήθηκε από τους 

μαθητές να συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας. Το φύλλο εργασίας που 

επιμελήθηκε ολοκληρωτικά η φοιτήτρια εμπεριείχε δύο ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου και τρεις ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου οι μαθητές κύκλωναν μία από 

τις δύο δοσμένες απαντήσεις, σε ερωτήσεις που σχετίζονταν με τις γνώσεις 

τους –αν υπήρχαν– πάνω στον όρο «μνημείο. Μετά τη συμπλήρωση των 

φυλλαδίων, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή στον όρο και τη σημασία του, έγινε 

δηλαδή μια προσπάθεια πρώτης επαφής με την έννοια. Οι μαθητές ρωτήθηκαν 

σχετικά με τη σημασία της λέξης, αν την έχουν ακούσει, από πού προέρχεται η 

ετυμολογία της, αλλά και τι μπορεί να αναπαριστά ένα μνημείο. Όλες οι 

απαντήσεις και οι ιδέες των μαθητών γράφοντας στον πίνακα της αίθουσας, 

συζητιόντουσαν, αναλύονταν, επεξηγούνταν και ερμηνεύονταν. Σε επόμενο 

στάδιο έγινε εμβάθυνση στη βιωματική πρόσκτηση του όρου,  καθώς οι μαθητές 

ρωτήθηκαν αν έχουν δει από κοντά κάποιο μνημείο της Φλώρινας και αν 

πιστεύουν ότι υπάρχουν μνημεία στην καθημερινή τους ζωή (για παράδειγμα 

στο σπίτι όπου μένουν). Έπειτα παρουσιάστηκαν ορισμένες έγχρωμες 

φωτογραφίες από τρία ελληνικά μνημεία και τρία μνημεία εκτός ελλαδικού 

χώρου, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις ποικίλες μορφές και εκφάνσεις 

που μπορούν να πάρουν τα μνημεία, αλλά και να δοθεί η ευκαιρία για 

σχολιασμό των ξεχωριστών σκέψεων και συναισθημάτων που δημιουργούσαν 

στον κάθε μαθητή οι φωτογραφίες. Με αφορμή αυτές τις φωτογραφίες των 

μνημείων έγινε πριν την ολοκλήρωση του μαθήματος μια στοιχειώδης αναφορά 

και επεξήγηση του όρου «Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

 

Γ’ Φάση – Δεύτερη Διδασκαλία 
 

Η επόμενη φάση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας 

σημαντικού χρονικού διαστήματος –συγκεκριμένα, μετά το πέρας των 

διακοπών των Χριστουγέννων– γεγονός που επέφερε και θετικά και αρνητικά 
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αποτελέσματα. Από τη μία, οι μαθητές φαίνεται πως είχαν σχεδόν ξεχάσει, όσα 

διεξοδικά συζητήσαμε στο μάθημά μας για τα Μνημεία πριν τις γιορτές, από την 

άλλη όμως είχε ήδη δοθεί το έναυσμα για προβληματισμό και η επιθυμητή 

εξοικείωση με τους όρους είχε επιτευχθεί. Στο επόμενο διδακτικό δίωρο που 

ακολούθησε, δηλαδή, παρατηρήθηκαν αφενός αδυναμίες ανάκλησης 

προηγούμενων γνώσεων, κι αφετέρου νέες ιδέες, σκέψεις και απόψεις των 

παιδιών στο θέμα μετά και από το έναυσμα (trigger) – πρόκληση ενδιαφέροντος 

που τους δόθηκε.  Την πρώτη ώρα του διδακτικού δίωρου έγινε εκ νέου μια 

συζήτηση για τα μνημεία, το περιεχόμενο του όρου και τις εκφάνσεις του. 

Τονίζεται ωστόσο πως η συζήτηση δεν είχε την ίδια μορφή με εκείνη της 

προηγούμενης φάσης, ούτε εκτυλίχτηκε γύρω από την ίδια θεματολογία. Σε 

αυτό σημαντικό ρόλο εκτύλιξαν οι νέες απόψεις των παιδιών, που φάνηκε να 

είχαν αφομοιώσει το περιεχόμενο των όρων και να το είχαν επεξεργαστεί 

βαθύτερα. Τη δεύτερη διδακτική ώρα παρουσιάστηκε στα παιδιά ένας χάρτης 

εννοιών με κεντρική έννοια το μνημείο, συζητήθηκε η χρήση και η συμβολή του 

χάρτη (πού μας χρειάζεται και γιατί τον φτιάχνουμε;)  και τέλος δημιουργήθηκαν 

χάρτες εννοιών με ίδια κεντρική έννοια από τα παιδιά. 

 

Δ’ Φάση – Επίσκεψη και Μελέτη Πεδίου 25 
 

Την ίδια βδομάδα και αφού το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες, 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και μελέτη πεδίου στο ιστορικό τοπίο της πόλης 

της Φλώρινας, με ορισμένη διαδρομή που εξυπηρετούσε τους εξαρχής στόχους 

του Προγράμματος. Είχε ήδη προηγηθεί σχετική έγκριση από τη Σχολική 

Διεύθυνση. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία δύο εκπαιδευτικών, 

μεταξύ των οποίων της υπεύθυνης εκπαιδευτικού του τμήματος και της 

γράφοντος. Η διαδρομή εκκίνησε από το 6ο Δημοτικό Σχολείο. Κατά την πορεία 

                                                           
25 Επίσκεψη και μελέτη πεδίου: οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες 
δραστηριότητες των μαθητών και μαθητριών που πραγματοποιούνται σε μαθησιακά 
περιβάλλοντα έξω από τη συμβατική αίθουσα διδασκαλίας και εξυπηρετούν διδακτικούς και 
παιδαγωγικούς σκοπούς των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Πεδίο μελέτης είναι οποιοσδήποτε 
χώρος μπορεί να αποτελέσει μέσο άντλησης στοιχείων και πληροφοριών για το ζήτημα που 
μελετάται (π.χ. σχολική αυλή, μουσείο, πλατεία, οικισμός, πάρκο, λίμνη, πάρκο, πεζοδρόμιο, 
δρόμος κ.λ.π.). 
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μας το πρώτο σε ακολουθία μνημείο, ήταν ένα οθωμανικό λουτρό (χαμάμ) 

(πρώτη στάση διαδρομής). Συνεχίζοντας την κατά μήκος παράλληλη διαδρομή 

του τοπικού ποταμού της Φλώρινας Σακουλέβα, συναντήσαμε πολλές ποικιλίες 

κτισμάτων που εντυπωσίασαν, τόσο για την αρχιτεκτονική τους, όσο και για τις 

επιμέρους λεπτομέρειές τους. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις χρήσεις των 

κτιρίων σε παλαιότερη εποχή, αλλά και στο παρόν (δεύτερη στάση διαδρομής).  

Σε επόμενη φάση προχωρήσαμε προς τη Μητρόπολη της Φλώρινας, 

Αγίου Παντελεήμωνος (τρίτη στάση). Οι μαθητές ζήτησαν να μάθουν 

περισσότερες λεπτομέρειες για το ηλιακό ρολόι που βρισκόταν στην είσοδο της 

Μητρόπολης, το οποίο μέχρι τότε τους ήταν άγνωστο και φάνηκε να τους 

κέντρισε την προσοχή σε μεγάλο βαθμό. Ο δρόμος του γυρισμού στην αίθουσα 

βρήκε τους μαθητές αφενός κουρασμένους και διψασμένους και αφετέρου 

ενθουσιώδεις και συνεπαρμένους με τις νέες πληροφορίες που αποκόμισαν για 

τα μνημεία της πόλης τους. Στη σχολική αίθουσα μετά την επιστροφή και την 

απαραίτητη ολιγόλεπτη χαλάρωση των μαθητών, τους ζητήθηκε να 

συμπληρώσουν ένα περισσότερο εμπλουτισμένο φύλλο εργασίας σε σχέση με 

εκείνο που συμπληρώθηκε πριν από τη διδακτική παρέμβαση της ερευνήτριας 

και σαφώς πριν από την επίσκεψη και μελέτη πεδίου. Το φύλλο περιείχε 

ερωτήσεις σχετικά με τη μελέτη του πεδίου των ιστορικών μνημείων και 

στηριζόταν αποκλειστικά στις σκέψεις και εντυπώσεις που αποκόμισαν οι 

μαθητές (αναλυτικά τα φύλλα εργασίας υπάρχουν στο κεφάλαιο Παράρτημα).  
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Ε’ Φάση – Διδασκαλία μετά τη μελέτη πεδίου/Αξιολόγηση 
 

Η τελευταία διδασκαλία πραγματοποιήθηκε μέσα στη σχολική αίθουσα 

μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης και της μελέτης πεδίου και είχε 

τη μορφή αξιολόγησης του Προγράμματος. Ανακαλώντας στη μνήμη των 

μαθητών όλα όσα συζητήσαμε, είδαμε και ακούσαμε κατά τη διάρκεια του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τους ζητήσαμε να υποθέσουν ότι ανήκουν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο της Φλώρινας και συνεδριάζουν για τα μνημεία της πόλης. 

Το θέμα της συνεδρίασης αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση ενός νέου 

μνημείου. Οι μαθητές έπρεπε να σκεφτούν ποικίλες παραμέτρους που θα 

λαμβάνονταν υπόψιν, όπως η αναπαράσταση του μνημείου, η ονομασία του, 

το μέρος όπου θα τοποθετούνταν, το υλικό του, σε ποιο κοινό θα απευθύνεται 

και τη χρονική διάρκεια παραμονής του. Το θέμα συζήτησης πήρε τη μορφή 

debate26 και ενώ το αρχικό επιθυμητό αποτέλεσμα ήταν να καταλήξουν σε μία 

κοινή απόφαση, τελικώς ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια έκανε τη δική του 

πρόταση υποστηρίζοντάς τη με αξιολογικές κρίσεις.  

 

  

                                                           
26 Δομημένη συζήτηση – Debate: Σύμφωνα με τους Grant (1996) και Preskill (1997), η διαφορά του διαλόγου 
από τη δομημένη συζήτηση (debate) είναι ότι η δεύτερη δεν αποσκοπεί στη συναίνεση, όπως ο πρώτος, αλλά 
στην πειθώ. Με τη συζήτηση και τη δομημένη συζήτηση οι μαθητές καλούνται να υπερασπιστούν  τις θέσεις 
τους απέναντι σ’ αυτές των συμμαθητών και των δασκάλων τους. Οι μαθητές κερδίζουν νέους τρόπους 
κατανόησης, αυτοπεποίθηση και «υψηλής τάξης» γνωστικές δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, οι αφηρημένες 
μορφές ανάλυσης και τα ποικίλα κριτήρια αξιολόγησης , (Middlewood,2001) ενώ επιπλέον αναπτύσσουν 
στάσεις όπως η ανεκτικότητα, ο σεβασμός και η υπευθυνότητα (Grant, 1996. Preskill, 1997). 
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3.2.3. Ιστορικό πλαίσιο και δεδομένα επίσκεψης 
 

Εισαγωγή 

  Κατά τη διάρκεια όλο του Προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και 

συζητήθηκαν με τους μαθητές ορισμένες πληροφορίες γύρω από το ιστορικό 

τοπίο της πόλης της Φλώρινας. Η συγκεκριμένη ενότητα είναι εύλογο να  

παρουσιαστεί πολύ συνοπτικά. 

  Ύστερα από την τριαντάχρονη περίπου Σερβοκρατία με το Στέφανο 

Δουσάν και τους διαδόχους του η Φλώρινα και η περιοχή της περιέρχονται 

στους Οθωμανούς Τούρκους, πιθανόν γύρω στα 1385. Έλληνες αλλά και 

Σλάβοι που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή αντιμετωπίζουν έναν κοινό εχθρό 

κατακτητή, ο οποίος έχει μάλιστα άλλη θρησκεία. Οι ορθόδοξοι πληθυσμοί 

προσπαθούν να διατηρήσουν τη θρησκεία και τον πολιτισμό τους και να 

αντισταθούν στις επερχόμενες ακόμη πιο δυσάρεστες συνθήκες. 

 Οι γνώσεις μας για τον πρώτο αιώνα της Τουρκοκρατίας, αλλά και για 

τους μετέπειτα ως τον 18ο αιώνα, είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η ιστορική 

έρευνα για την περιοχή, ελληνική και ξένη, επικεντρώθηκε κυρίως στον 19ο και 

20ο αιώνα εξαιτίας των γνωστών εθνικών αγώνων για τους οποίους οι ιστορικές 

πηγές και οι προφορικές μαρτυρίες είναι περισσότερες.27  

  Τα χριστιανικά μνημεία που εμφανίζονται κατά περιόδους είναι μάρτυρες 

της συνέχισης της αντίστασης και της προσπάθειας διάσωσης της ορθόδοξης 

πίστης και του πολιτισμού κι επίσης παρουσιάζονται ως ιστορικές ενδείξεις των 

συνθηκών που τα δημιούργησαν ή τα αφάνισαν.  

 Τα σωζόμενα έργα τέχνης είναι εξαιρετικά λίγα. Το πιθανότερο είναι ότι 

υπήρχαν κι άλλα τα οποία δε σώζονται. Η γενική εικόνα που δίνουν τα μνημεία 

που σώζονται είναι ότι η τέχνη εξακολουθούσε την πορεία της Εργαστήρια 

ζωγράφων αλλά και τεχνιτών δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή. Θα 

πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι τα σωζόμενα μνημεία είναι ένας μικρός 

αριθμός σε σχέση με αυτά που υπήρχαν. 28 

 

                                                           
27   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας (2002). «Η Φλώρινα και η περιοχή της».  
Φλώρινα: Κυριακίδης 
28 «Η Φλώρινα και η περιοχή της» , ό.π. σελ. 103 
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Η ονομασία της Φλώρινας 

  Υπάρχουν δύο εκδοχές που κυριαρχούν στη λαϊκή μνήμη για το όνομα 

της πόλης. 

  Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, της ελληνικής μυθολογίας λέγεται 

πως, ο αργοναύτης Λυγκέας ήταν γιος του Ηρακλή. Έχτισε μια πόλη με 

κάστρο στο Λόφο του Αγίου Παντελεήμονα που το ονόμασε Λύγκο. Οι 

Φλωρινιώτες τον θεωρούν τον πρώτο βασιλιά τους και μέσω της λαϊκής 

μνήμης η Φλώρινα ονομάζεται Λυγκυστίδα.29 

  Όπως αναφέρει η δεύτερη εκδοχή, στα πολύ παλιά χρόνια 

κυβερνούσαν τη Φλώρινα δύο αδέρφια, ο Φλώρης και ο Λέρης. Από το 

Φλώρη, που ήταν ο πρώτος βασιλιάς, πήρε το όνομά της η πόλη. Είχε την 

εύνοια του θεού Ποσειδώνα (εξού και τα άφθονα νερά, ψάρια, έλη και λίμνες 

στο νομό) αλλά και της Άρτεμης (άφθονο κυνήγι και πανίδα).  

 

Ο ποταμός Σακουλέβας 

  Ο ποταμός της Φλώρινας λεγόταν στα πολύ παλιά χρόνια και Λύγκος. 

Η ονομασία Σακουλέβας όμως έχει και αυτή δύο εκδοχές που κυριαρχούν 

ανάμεσα σε πολλές που αναφέρονται.  

  Σακουλέβας> sakul (στάθμη) + ev (σπίτι). Η λέξη είναι τούρκικη. 

Sakulev σημαίνει τη στάθμη που φτάνει μέχρι το σπίτι. Με την πάροδο του 

χρόνου το ποτάμι ονομάστηκε από όλους τους κατοίκους Σακουλέβας γιατί 

δεν έχει βαθιά κοίτη ούτε τοίχους.   

  Κατά μια άλλη άποψη ο ποταμός πήρε την ονομασία του από το εθνικό 

νόμισμα της Βουλγαρίας (λέβα). Κατά το Μακεδονικό αγώνα οι 

Βουλγαρίζοντες ισχυρίζονταν ότι έβρισκαν στο ποτάμι σάκους (με) λέβα.  

 

 

 

  

                                                           
29 «Η Φλώρινα και η περιοχή της» , ό.π. σελ. 6-7 
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Το Χαμάμ – το Οθωμανικό Λουτρό της Φλώρινας 
(Πρώτη Στάση επίσκεψης και μελέτης πεδίου) 

  Τα δημόσια λουτρά χαμάμ εξυπηρετούσαν τις βασικές ανάγκες υγιεινής 

στις οθωμανικές πόλεις, αποτελούσαν τόπους ανάπαυσης, θεραπείας, 

συναναστροφών και διασκέδασης. Η επίσκεψη ήταν τακτική, τουλάχιστον μία 

φορά την εβδομάδα.  

  Το οθωμανικό λουτρό έχει κατασκευαστεί σε τρεις διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Το αρχικό τμήμα του, όπως προκύπτει από την αναφορά 

του Τσελεμπή, αλλά και από την τρόπο κατασκευής των τοίχων του, 

κατασκευάστηκε στα τέλη του 16ου ή στις αρχές του 17ου αιώνα. Κατά τον 

19ο αιώνα, έγιναν επεμβάσεις στους τοίχους, ενώ κατά τις αρχές του 20ου 

αιώνα προστέθηκε μονώροφο κτίσμα αποδυτηρίων σε επαφή με το λουτρό. 

Έξω από το κτίσμα, στην ΝΔ πλευρά, διακρίνει κανείς τα ερείπια του χώρου 

τροφοδότησης της εστίας. Τα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή των τοίχων ήταν λαξευμένες και ακανόνιστες πέτρες, τούβλα και 

ασβεστοκονίαμα. 

 

Κτίσματα κατά μήκος του ποταμού 
(Δεύτερη Στάση επίσκεψης και μελέτης πεδίου) 

  Τα περισσότερα κτίσματα που συναντούμε κατά μήκος του ποταμού 

Σακουλέβα ανάγονται από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Διατηρούν, παρά 

τις επιμέρους διαφορές τους, τα κοινά χαρακτηριστικά της μακεδονικής 

αρχιτεκτονικής που συναντούμε σε όλη τη Βαλκανική. Τα κτίσματα 

διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες. 

 

α. Λαϊκά πλατυμέτωπα. Τα κτίρια αυτά δεν είναι ιδιαίτερα ψηλά. Το κύριο 

στοιχείο τους είναι ο ημιυπαίθριος χώρος, μια στοά δηλαδή, με τη 

χαρακτηριστική ονομασία χαγιάτι το οποίο πάντα στρέφεται προς την αυλή 

(<τουρκική λέξη hayat που σημαίνει σκεπαστός εξώστης που αποτελεί 

προέκταση εσωτερικού χώρου). Η κάτοψη του κτίσματος είναι ορθογωνική ή 

σε σχήμα Γ και η κατασκευή του προέρχεται κυρίως από πέτρα, πλίνθους και 

ξύλο. Στο ισόγειο του σπιτιού μπορούσε κανείς να συναντήσει αποθήκες και 

στάβλους, ενώ στον πάνω όροφο βρίσκονταν τα δωμάτια.  
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Β. Αστικά αρχοντικά. Τα σπίτια αυτά αποτελούν την εξέλιξη των λαϊκών 

πλατυμέτωπων κτιρίων. Η κάτοψή τους είναι τετραγωνική και ο τύπος τους 

συμμετρικός. Συνήθως παρατηρούνται στον όροφο αρχιτεκτονικές προεξοχές 

(τεχνική ονομασία σαχνισιά) και σαφείς επιρροές στη γενικότερη τεχνοτροπία 

από το νεοκλασικισμό, με ενδεικτικές το αέτωμα, τους ψευδοκίωνες στις 

γωνίες και τις επιστέψεις στα ανοίγματα.  
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Μητρόπολη του Αγίου Παντελεήμονα  
(Τρίτη Στάση επίσκεψης και μελέτης πεδίου) 

  Η ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας έχει έδρα τη 

Φλώρινα. Ο Μητροπολιτικός ναός της Φλώρινας είναι αφιερωμένος στον Άγιο 

Παντελεήμονα και ο Μητροπολίτης της λέγεται Θεόκλητος.  

  Πρόκειται για βασιλική με τρεις τρούλλους, ξύλινη στέγη και τοιχοποιία 

από συμπαγή τούβλα. Στο μεσαίο τρούλλο χτίστηκε πιθανόν το 1957 μεγάλο 

καμπαναριό με την περιβώητη μελωδική ρωσική καμπάνα. Από το 1912 και 

μετά την ένταξη της Φλώρινας στο ελληνικό κράτος λειτουργεί ως 

ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός ναός.30  

 

Το Μητροπολιτικό Μέγαρο δίπλα στο ναό του Αγίου Παντελεήμονα 
(Τρίτη Στάση επίσκεψης και μελέτης πεδίου) 

 

  Το μητροπολιτικό μέγαρο χτίστηκε το 1905 από τον Μητροπολίτη 

Ιωαννίκιο (1894-1905) , ο οποίος το ονόμαζε «η θυγάτηρ μας».31 

 

Ηλιακό ρολόι δίπλα στο ναό του Αγίου Παντελεήμονα 

(Τρίτη Στάση επίσκεψης και μελέτης πεδίου) 

 

  Το ηλιακό ρολόι ένα μαρμάρινο βάθρο με μια οριζόντια επιφάνεια, πάνω 

στην οποία έχει χαραχτεί ένα διάγραμμα ωρών και στερεώνεται κατάλληλα ένα 

μεταλλικό στέλεχος (γνώμονας). Η μια πλευρά του βάθρου έχει ένα πίνακα ή 

ένα διάγραμμα διορθώσεων. Η σκιά της ακμής του γνώμονα αποκόπτει στην 

οριζόντια πλάκα στο διάγραμμα των ωρών την ηλιακή ώρα του τόπου και έτσι 

προκύπτει η ώρα Ελλάδας.  

 

 

  

                                                           
30 «Η Φλώρινα και η περιοχή της» ό.π.  σελ. 63 
31 «Η Φλώρινα και η περιοχή της» ό.π.  σελ. 62 
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3.3. Στρατηγικές  Μάθησης που αναπτύχθηκαν κατά την πορεία 
υλοποίησης   του προγράμματος.  
 

Οι στρατηγικές μάθησης αποτελούν βασικά εργαλεία για την απόκτηση 

πληροφοριών, την επεξεργασία και το χειρισμό τους, την αποθήκευση και την 

ανάκλησή τους όταν και όπου χρειαστεί. Βοηθούν το άτομο να θυμάται, να 

παρακολουθεί και να κατευθύνει τη μάθησή του. 

Η διδασκαλία της πρώτης φάσης έγινε με Άμεση ή Κατευθυνόμενη 

Διδασκαλία (Direct Teaching ή Direct Instruction), η οποία θεωρείται ιδιαίτερα 

αποτελεσματική στον τομέα της Διδακτικής Παρέμβασης και έχει εφαρμοστεί με 

ιδιαίτερη επιτυχία. Με την άμεση διδασκαλία οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν, 

επιδεικνύουν, εξηγούν, και αναλαμβάνουν την κύρια ευθύνη για την πρόοδο του 

μαθήματος, ενώ προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις ικανότητες 

των μαθητών τους (Πολυχρονοπούλου, 2012). Οι μαθητές επιτυγχάνουν 

υψηλότερες επιδόσεις όταν διδάσκονται άμεσα από τον εκπαιδευτικό παρά 

όταν εργάζονται μόνοι τους. 

   Ωστόσο δίνεται έμφαση στην παραδοχή πως η άμεση διδασκαλία δεν 

ταυτίζεται με την παραδοσιακή μονολογική διδασκαλία και τον αυταρχισμό. 

Αντίθετα, επιχειρεί να συνδυάσει σε μια μορφή όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 

που η σύγχρονη έρευνα θεωρεί ότι καθιστούν τη διδασκαλία αποτελεσματική 

(Ματσαγγούρας, 1998).  

 

Στρατηγική Οργάνωσης  

 Η οργάνωση του πληροφοριακού υλικού, βοηθάει το παιδί να θυμηθεί 

τις πληροφορίες ευκολότερα και γρηγορότερα. Ιδίως όταν το υλικό είναι 

πολύπλοκο, προτείνεται η χρήση σχεδιαγραμμάτων, οργανογραμμάτων και 

χαρτογραφήσεων.  

  Στην τάξη χρησιμοποιήσαμε τη χαρτογράφηση εννοιών, η οποία 

φαίνεται αποδεδειγμένα ότι βοηθάει το μαθητή να εντοπίζει τις ιδέες και έννοιες 

και να τις κατηγοριοποιεί. Στη χαρτογράφηση γράφεται το κύριο θέμα ή η έννοια 

στο κέντρο του σχήματος και συνδέεται με τις βασικές ιδέες και έννοιές του με 
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γραμμές. Η χαρτογράφηση διαβάζεται από το κέντρο προς τα έξω και 

αντίστροφα.  
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3.4 Αξιολόγηση - Συμπεράσματα 
 

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης θεωρείται πως 

στέφθηκε με σχετική επιτυχία, καθώς επίτευξε το μεγαλύτερο μέρος της 

στοχοθεσίας του.  

  Αναφορικά με το γνωσιακό κομμάτι, σε πρώτο επίπεδο οι μαθητές –με 

Τυπική Ανάπτυξη, αλλά και εκείνοι με Μαθησιακές Δυσκολίες– έδειξαν 

ενδιαφέρον για τις έννοιες που παρουσιάστηκαν, τις κατανόησαν και τις 

ενστερνίστηκαν. Η συμμετοχή τους στη διάρκεια των διδασκαλιών ήταν μεγάλη 

και οι ιδέες, οι απόψεις και οι σκέψεις τους καταλυτικές για την έρευνά μας. 

Συνεχίζοντας σε βαθύτερο επίπεδο, όσον αφορά την ιστορική σκέψη και την 

ιστορική συνείδηση των μαθητών, είναι προφανές πως αυτές δε θα μπορούσαν 

να αναπτυχθούν ούτε μόνο μετά το πέρας τεσσάρων διδασκαλιών, ούτε μετά 

την ολοκλήρωση ενός προγράμματος παρέμβασης. Είναι βαθύτερες 

διαδικασίες, χρονοβόρες και απαιτείται η περάτωση ενός σημαντικού χρονικού 

διαστήματος για να γίνει αντιληπτός ο βαθμός ανάπτυξής τους. 

  Εστιάζοντας τη συζήτηση στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, 

συνάντησαν δυσκολίες στη γραπτή συμπλήρωση των Φύλλων εργασίας κατά 

την Β’ Φάση. Ωστόσο, είχαμε προβλέψει το φαινόμενο αυτό και έτσι οι μαθητές 

αυτοί συμπλήρωσαν ευκολότερα τις απαντήσεις, σχεδιάζοντας αυτό που δε 

μπορούσαν εύκολα να εκφράσουν με λόγια. Το ίδιο συνέβη και κατά την Γ’ 

Φάση, δηλαδή κατά τη δεύτερη διδασκαλία. Παρατηρήσαμε με ιδιαίτερη χαρά 

ένα μεγάλο εύρος από ιστορικές γνώσεις, στους δύο εκ των τριών μαθητών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, γεγονός που φανερώνει μια διαφοροποίηση στις 

ιδιαίτερες κλίσεις κάθε μαθητή. Αναλυτικότερα, οι μαθητές αυτοί μπορούσαν να 

απαντήσουν γρήγορα και σωστά σε προφορικές ερωτήσεις που σχετίζονταν με 

ιστορικές γνώσεις, και πολλές φορές μάλιστα ταχύτερα από τους μαθητές χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες. Στις περιπτώσεις όπου έπρεπε να αποτυπώσουν τις 

γνώσεις τους γραπτώς, συναντούσαν δυσκολίες που επιβεβαιώνονται και από 

τα σχετικά φύλλα εργασίας32 . Το γεγονός αυτό συνηγορεί στην ανάγκη εύρεσης 

ορισμένων μόνιμων τεχνικών από τους εκπαιδευτικούς ώστε να βοηθηθούν 

                                                           
32 Παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα. 
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αυτά τα παιδιά και το αποτέλεσμα να εκφράζει το πραγματικό γνωστικό τους 

επίπεδο. 
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4. Παράρτημα 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παραθέτονται αυτούσια τα φύλλα εργασίας στα 

οποία εργάστηκαν οι μαθητές. Υπενθυμίζεται πως η Β’ φάση με τη 

συμπλήρωση των πρώτων φύλλων εργασίας πραγματοποιήθηκε σε μεγάλη 

χρονική απόσταση από την Ε’ Φάση, όπου και συμπληρώθηκαν διαφορετικά 

φύλλα εργασίας. Ο χρόνος που μεσολάβησε, αλλά και οι διδασκαλίες και η 

μελέτη πεδίου στο ιστορικό τοπίο της Φλώρινας, φαίνεται πως επέδρασαν 

θετικά στην κατανόηση και εμπέδωση των ιστορικών γνώσεων και στάσεων τις 

οποίες επιδιώξαμε να μεταφέρουμε. 
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4.1 Φύλλα εργασίας από την πρώτη διδασκαλία 
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4.2. Φύλλα εργασίας μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών και 
την μελέτη πεδίου 
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