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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα αφορά τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών
Δημοτικού για την εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στο
μάθημα της Ιστορίας και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα του Μεγάλου
Αλεξάνδρου.
Για το λόγο αυτό σχεδίασα και υλοποίησα μια σειρά διδακτικών
παρεμβάσεων στη θεματική ενότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι
παρεμβάσεις αυτές έγιναν στο Δημοτικό Σχολείο Γαρεφίου, του νομού
Πέλλας. Η τάξη ήταν η Δ΄ Δημοτικού και το δείγμα αποτελούνταν από 12
μαθητές. Οι διδασκαλίες σχεδιάστηκαν για τέσσερις διδακτικές ώρες με
θέμα την οικογένεια, τη ζωή, την εκπαίδευση, τις μάχες, καθώς και τον
θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε κάθε διδακτική ώρα αξιοποιήθηκε
και μία διαφορετική μέθοδος. Η πρώτη ήταν η παραδοσιακή, ενώ οι
υπόλοιπες, που χρησιμοποίησα ξεχωριστά και αποτελούν εναλλακτικές
μεθόδους, ήταν το Historical Educomic, το CineScience και το παιχνίδι
ρόλων. Η παραδοσιακή χρησιμοποιήθηκε για να συγκριθεί με τις
υπόλοιπες.
Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αυτής εκτιμήθηκε από τη
συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων σε μια διαμορφωτική και
αθροιστική βάση μέσω της συλλογής test προελέγχου και μετελέγχου
και από τη συνέντευξη που ζητήθηκε από τους μαθητές να δώσουν στην
εκπαιδευτικό μετά το πέρας των διδακτικών παρεμβάσεων.
Τα δεδομένα της μελέτης έδειξαν πως οι μαθητές προτιμούν τις
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, καθώς μέσω αυτών επιτυγχάνεται η
ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και κατανόησης των μαθημάτων με
διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο.

Λέξεις – Φράσεις Κλειδιά
• Εναλλακτικές μορφές

• CineScience

διδασκαλίας της Ιστορίας

• Παιχνίδι Ρόλων

• Historical Educomic
• Παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας
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Abstract
Aim of this research is to examine the Primary students’ points
of view about the implementation of alternative teaching approaches
in the history lesson, more specifically in the thematic section
concerning Alexander the Great.
For that purpose, I designed and implemented a series of
teaching interventions on the theme of Alexander the Great, that took
place at the Primary School of Garefi, Pella region. The class was the
4th grade and the sample consisted of 12 students. The interventions
lasted four teaching hours presenting the family, life, education,
battles and the death of Alexander the Great. Every teaching unit was
presented with a different teaching method. The first one was the
“traditional” method, while the rest were alternative methods,
including Historical Educomic, CineScience and Role Playing. The
«traditional» method was included as means of comparison with the
rest ones.
The effectiveness of the intervention was appreciated by the
collection of qualitative and quantitative data on a formative and
cumulative basis through the collection of pre-test, post-test and by
the interview that students were asked to give to the teacher after
passing the lessons.
The study data support that students prefer alternative forms of
teaching as they develop historical thinking and understanding in an
amusing way.

Keywords
•

Alternative forms of teaching History

•

Historical Educomic

•

CineScience

•

Role playing

•

Traditional teaching method

6

Πρόλογος
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης «Διδακτική της
Ιστορίας» στο δεύτερο έτος σπουδών μου, η οποία αποτέλεσε και την
πρώτη μου διδακτική εμπειρία, μου δόθηκε η ευκαιρία να διδάξω ένα
σχολικό μάθημα και πιο συγκεκριμένα τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου.
Η διδασκαλία μου έγινε μέσω ενός ψηφιακού comic που αξιοποίησα
σε συνεργασία με τον συμφοιτητή μου κατά τη συνδιδασκαλία μας. Ο
ενθουσιασμός και η χαρά των παιδιών για αυτή την εναλλακτική μορφή
διδακτικής με έκανε να αναρωτηθώ τον λόγο για τον οποίο τα παιδιά δεν
έρχονται τόσο συχνά σε επαφή με τέτοιου είδους διδασκαλίες. Πέρα από
τον έντονο ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών εντύπωση
μου έκανε πως τα παιδιά ανακάλυψαν και κατανόησαν τη νέα γνώση
πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί επέμβαση από τον εκπαιδευτικό παρά
μόνο επικουρικά.
Έτσι, λοιπόν, αποφάσισα να ασχοληθώ με τρεις εναλλακτικές μορφές
διδασκαλίας: το Historical Educomic, το παιχνίδι ρόλων (Role – Playing)
και το CineScience και παράλληλα να διδάξω και με τον παραδοσιακό
τρόπο ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να κρίνουν
μόνοι τους τις διάφορες αυτές διδακτικές μεθόδους. Βασικός σκοπός
μου ήταν να εντοπίσω αν αυτές οι τρεις μορφές είναι ικανές να
οδηγήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική ιστορική τους
σκέψη και γνώση πιο εύκολα από ότι με την παραδοσιακή μετωπική
διδασκαλία, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο και για τους εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς.
Βέβαια, η παρούσα μελέτη δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς
τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων και γι’ αυτό ευχαριστώ θερμά όλους
όσους συμμερίστηκαν τους στόχους της μελέτης και στήριξαν την
ερευνητική μου προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα, τον επόπτη της
εργασίας, Επίκουρο Καθηγητή Κασβίκη Κώστα και τον Καθηγητή
Ανδρέου Ανδρέα για τη συμπαράσταση, την καθοδήγηση και τις
πολύτιμες συμβουλές τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
μαθητές, τον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου που
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έκανα την υλοποίηση για τη συμμετοχή τους και την πολύτιμη βοήθειά
τους. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην οικογένειά μου για την
αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια που μου πρόσφεραν καθ’ όλη τη
διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας μελέτης.
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Εισαγωγή

1. Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο
Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η Διδακτική της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο
έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και συνείδησης των
μαθητών.
Αρχικά, με τον όρο ιστορική σκέψη εννοούμε την κατανόηση
ιστορικών γεγονότων μέσω της εξέτασης αιτιών και αποτελεσμάτων. Από
την άλλη, η καλλιέργεια της συνείδησης των μαθητών αφορά την
κατανόηση της συμπεριφοράς και της στάσης ανθρώπων κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό έχει ως απότοκο οι μαθητές μέσα από την
Διδακτική της Ιστορίας να κατανοήσουν τη συσχέτιση του σύγχρονου
κόσμου με το παρελθόν, αλλά και να αντιληφθούν ότι οι ίδιοι είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της. Συμπερασματικά, η Διδακτική της Ιστορίας
έχει ως κύριο στόχο την προετοιμασία υπεύθυνων και ευσυνείδητων
πολιτών της κοινωνίας (ΥΠΕΠΘ, 2003: 9 - 15).
Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρονται οι στόχοι του
μαθήματος της Ιστορίας. Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνονται η
εξοικείωσή των μαθητών με ιστορικούς όρους, αλλά και η ενημέρωση
τους

για

κοινωνικές,

πολιτισμικές,

θρησκευτικές

και

εθνικές

διαφοροποιήσεις των κοινωνιών. Φυσικά, βασικός στόχος της Διδακτικής
της Ιστορίας θεωρείται η κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας
ως δικαίωμα των ανθρώπων μιας δημοκρατικής κοινωνίας και ως θετικός
παράγοντας

της

εξέλιξής

της.

Εκτός

από

την

αποδοχή

της

διαφορετικότητας η Διδακτική της Ιστορίας στοχεύει στην απόκτηση
εθνικής συνείδησης και αγάπης για την πατρίδα καθώς και στην
ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία με τους γειτονικούς λαούς.
Επιπλέον, επιδιώκεται οι μαθητές να είναι σε θέση να εντοπίζουν, να
κατανοούν και να επεξεργάζονται χρήσιμες πληροφορίες μέσα από
ιστορικές πηγές μέσω της τεχνολογίας ή άλλων μέσων. Τέλος, σημαντικός
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στόχος του μαθήματος της Ιστορίας είναι ο σχηματισμός προσωπικής
άποψης των μαθητών και η διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης για τα
κοινωνικά, πολιτιστικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια προβλήματα
(ΥΠΕΠΘ, 2003: 9 - 15).
Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρθηκαν, το μάθημα της Ιστορίας
στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί ένα μάθημα έρευνας, συζήτησης, αλλά
και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών. Δυστυχώς, όμως, ο
τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος στα σχολεία του σήμερα έχει μεγάλη
απόκλιση από το συγκεκριμένο πρότυπο και τους στόχους του και
μπορεί να χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός.
Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας χαρακτηρίζεται αλλιώς και
ως μοντέλο μεταφοράς. Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, που λειτουργεί ως
πομπός, κατέχει τη γνώση του θέματος που αναπτύσσεται μέσα στην
τάξη και προσπαθεί να την μεταφέρει στους μαθητές, οι οποίοι είναι
δέκτες και δε γνωρίζουν τίποτα για το θέμα, μέσω της ομιλίας ή της
αφήγησης (Κορδάκη, χχ: 47). Θεωρείται πως είναι ο πιο εύκολος,
ασφαλής και γρήγορος τρόπος για τη διαδικασία διδασκαλίας ενός
οποιουδήποτε μαθήματος. Απαιτείται, όμως, η καλή γνώση του θέματος
από τον εκπαιδευτικό, εφόσον αυτός καλείται να το μεταδώσει στους
μαθητές και να τους λύσει πιθανές απορίες. Η μετωπική αυτή
διαδικασία μάθησης αποτελεί μια δασκαλοκεντρική μορφή διδασκαλίας
που αποσκοπεί στην αφομοίωση γνώσεων και δε δίνει την ευκαιρία στον
κάθε μαθητή να αναδείξει τις δικές του δυνατότητες μέσα από τον δικό
του ρυθμό μάθησης (Δημητριάδου, 2016: 119).
Μια δασκαλοκεντρική διδακτική εφαρμόζεται στο μάθημα της
Ιστορίας με τον δάσκαλο πρωταγωνιστή της διδακτικής διαδικασίας. Για
την κατανόηση της διαδικασίας αυτής, αλλά και του χαρακτηρισμού της
ως παραδοσιακής μεθόδου, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί ακριβώς ο
τρόπος με τον οποίο γίνεται μια διδακτική ώρα Ιστορίας στο Δημοτικό
Σχολείο.
Ο δάσκαλος ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τυπικό. Αρχικά, ξεκινά
με την ανάγνωση του τίτλου από κάποιον μαθητή ή το διαβάζει ο ίδιος.
Στη συνέχεια, προτρέπει έναν μαθητή να διαβάσει τον προοργανωτή που
10

βρίσκεται κάτω από τον τίτλο του μαθήματος. Σε αυτό το εισαγωγικό
μέρος περιλαμβάνεται η περίληψη του μαθήματος όλου και κάποια
βασικά στοιχεία που θα βρουν μέσα σε αυτό. Έτσι, ο δάσκαλος μετά την
ανάγνωση αυτού του κομματιού, προετοιμάζει τους μαθητές για το θέμα
του μαθήματος με το οποίο θα ασχοληθούν.
Έπειτα, η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται με δύο τρόπους: είτε ο
δάσκαλος να προτρέψει τους μαθητές να διαβάσουν διαδοχικά το
μάθημα, ώστε να έχει και την προσοχή των μαθητών περιμένοντας τη
σειρά τους για να διαβάσουν, είτε διαβάζοντας ο ίδιος δυνατά το μάθημα
μέσα στην τάξη. Μετά την ανάγνωση αυτή ο δάσκαλος αφήνει στα παιδιά
λίγο χρόνο να βρουν άγνωστες λέξεις ή φράσεις μέσα στο κείμενο για να
τις εξηγήσουν. Στη διάρκεια του μαθήματος ο δάσκαλος προτρέπει τους
μαθητές στον διαχωρισμό ενοτήτων και τοποθέτηση πλαγιότιτλων σε
αυτές. Αυτό γίνεται με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές στην εκμάθηση
τους μαθήματος χρησιμοποιώντας τα κύρια σημεία της κάθε ενότητας.
Στη συνέχεια ακολουθεί μια μικρή επαναδιατύπωση των βασικών
στοιχείων του μαθήματος από τον δάσκαλο προφορικά και προχωρούν
στην ανάγνωση κάποιων δειγματικών πηγών που έχει επιλέξει ο
δάσκαλος από αυτές που παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο. Η ανάγνωση των
πηγών ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον τρόπο ανάγνωσης του
κυρίως μαθήματος. Έπειτα ο δάσκαλος με τους μαθητές ασχολούνται με
μία ή δυο εργασίες του Τετραδίου Εργασιών και έτσι ολοκληρώνεται η
παράδοση ενός μαθήματος Ιστορίας.
Ωστόσο, λόγω του όγκου πληροφοριών του γνωστικού αντικειμένου
που περιλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, οι ιστορικές
πηγές του σχολικού εγχειριδίου δεν αξιοποιούνται επαρκώς, καθώς δεν
υπάρχει

διαθέσιμος

χρόνος,

παρά

τη

σπουδαιότητά

τους,

παραγκωνίζοντας με τον τρόπο αυτό τον βασικό πυρήνα της διδασκαλίας
της Ιστορίας (Αθανασοπούλου, 2006: 61 – 62). Στην ίδια μοίρα
βρίσκονται και οι ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έρχονται σε επαφή με τις πηγές ή να το
κάνουν ελάχιστες φορές. Για αυτό τον λόγο οι μικροί μαθητές
αντιμετωπίζουν πολλές φορές τις ιστορικές πηγές ως συμπλήρωμα του
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μαθήματος και δεν κατανοούν τη φύση και τη σημασία μιας ιστορικής
πηγής (Ανδρίκου: 2016: 13 - 16).
Ο

παραδοσιακός

αυτός

τρόπος

διδασκαλίας,

όπως

προαναφέρθηκε, δυστυχώς χρησιμοποιείται ως επί των πλείστων στα
περισσότερα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Σε μια αναζήτηση των
λόγων που οδηγούν τους δασκάλους να επιλέξουν αυτή τη μέθοδο
διεξαγωγής

του

μαθήματος

θα

μπορούσαν

να

αναφερθούν

τα

ακατάλληλα σχολικά εγχειρίδια, ο λιγοστός χρόνος που προβλέπεται από
το Υπουργείο για το συγκεκριμένο μάθημα ώστε να είναι πολύ δύσκολο
και

κουραστικό

να

χρησιμοποιηθούν

άλλες

μέθοδοι,

η

μεγάλη

προετοιμασία που θα απαιτούσε μια άλλη επιλογή, η ευχερέστερη
οργάνωση του μαθήματος χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί ο
έλεγχος της τάξης και τέλος, η έλλειψη επιμόρφωσης των δασκάλων σε
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας που έχουν ως επίκεντρο τους μαθητές
(Ανδρίκου, 2016: 11).
Η μετωπική διδασκαλία, φυσικά, έχει και κάποια πλεονεκτήματα.
Εκμεταλλευόμενος την αυθεντία του ο δάσκαλος αποκτά αίσθημα
ασφάλειας, αισθάνεται πιο φυσικός και αποτελεσματικός ως προς την
παράδοση του γνωστικού αντικειμένου και την κατανόηση του από τους
μαθητές. Από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα είναι και η πειθαρχία της
τάξης. Ο δάσκαλος δε δίνει ευκαιρίες στον μαθητή να μιλήσει ή να
εκφράσει τη γνώμη του για το θέμα, επομένως, κερδίζει την ησυχία και
την ηρεμία της τάξης, χωρίς αυτό, βέβαια, να σημαίνει πως κερδίζει το
ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών. Εξάλλου, μεγάλος φόβος των
δασκάλων είναι και η αμφισβήτηση του κύρους ή της αυθεντίας τους
λόγω των γνωστικών ελλειμμάτων τους. Ως αποτέλεσμα, ένας δάσκαλος
επιλέγει

την

παραδοσιακή

χρησιμοποιήσει

άλλες

μέθοδο

μεθόδους,

και

πιο

δεν

προσιτές

διακινδυνεύει
στους

να

μαθητές.

(Μπεκιάρη, 2012)
Από την άλλη, κύρια χαρακτηριστικά της παραδοσιακής μεθόδου
διδασκαλίας και ταυτόχρονα μειονεκτήματά της είναι πως όλη η
εκπαιδευτική διαδικασία καθορίζεται από τον δάσκαλο και μόνο, δεν
υπάρχει αυθορμητισμός και ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των
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μαθητών και τέλος, οι μαθητές μετατρέπονται σε ακροατές κατά την
παράδοση του μαθήματος. Η συμμετοχή τους είναι μηδαμινή, αφού
καλούνται να απομνημονεύσουν στοιχεία και όχι να τα κατανοήσουν.
2. Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας της Ιστορίας
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να προβάλει εναλλακτικές μεθόδους
διδασκαλίας της Ιστορίας όπως φανερώνει και ο τίτλος της: «Διερεύνηση
των απόψεων των μαθητών Δημοτικού για την εφαρμογή εναλλακτικών
διδακτικών προσεγγίσεων στο μάθημα της Ιστορίας: Η περίπτωση της
εκστρατείας του Μ. Αλέξανδρου».
Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να
ασχοληθεί με τις απόψεις των μαθητών για τις εναλλακτικές μορφές
διδασκαλίας σε σύγκριση φυσικά με τον παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό
και αφηγηματικό τρόπο διεξαγωγής τους μαθήματος. Οι εναλλακτικές
μορφές που επιλέχθηκαν ήταν τρεις, το Ηistorical Εducomic, το
Παιχνίδι Ρόλων (Role – Playing) και το CineScience. Πρόκειται για τρεις
εντελώς διαφορετικές μεθόδους μεταξύ τους, οι οποίες σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά τους φαίνονται πως μπορούν να επιτύχουν τον βασικό
σκοπό του Δ.Ε.Π.Π.Σ., την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των
μαθητών για τα ιστορικά γεγονότα.
Για να γίνουν κατανοητές, όμως, και οι τρεις εναλλακτικές μέθοδοι
διδασκαλίας πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά, αλλά και να ερευνηθεί αν
και

κατά

πόσο

είναι

αποτελεσματικές

και

αν

είναι

εφικτό

να

εφαρμοστούν στα πλαίσια ενός ελληνικού σχολείου.
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2.1. Historical Educomic
Τα comics ανήκουν στην κατηγορία των πολυτροπικών κειμένων.
Πολυτροπικά ονομάζονται τα κείμενα στα οποία το μήνυμα μεταφέρεται
όχι μόνο με τον λόγο, γραπτό ή προφορικό, αλλά και με τις εικόνες ή
κινήσεις των συμμετεχόντων (Χοντολίδου, 1999). Το comic αποτελεί μια
ιδιαίτερη κατηγορία πολυτροπικών κειμένων με τη μορφή εικονιστικής
αφήγησης, δηλαδή συνδυασμού σταθερών σκίτσων και κειμένων με τη
μορφή μπαλονιών (Δημητριάδου, 2016: 243). Τα comics είναι γνωστά
και ως ένατη τέχνη.
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: 2).
Τo comic ως μέσο διδασκαλίας δεν αποτελεί κάτι σύγχρονο και
καινοτόμο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1940, ήδη, είχαν γίνει
προτάσεις συμπεριλαμβάνοντας μέσα στη διδακτική διαδικασία τη
μέθοδο

του

«Educomic».

Ο

W.

W.

D.

Sones,

καθηγητής

του

Πανεπιστημίου του Pittsburgh, ήταν ο άνθρωπος που διεξήγαγε μια
σειρά μελετών σχετικά με τη χρήση των comics στην εκπαίδευση.
Ωστόσο, οι απόψεις διίσταντο για τη συγκεκριμένη μέθοδο και τα
αποτελέσματά της όσον αφορά την αποδοτικότητα των μαθητών στα
σχολικά

μαθήματα.

Δημιουργήθηκαν

εντάσεις

ανάμεσα

στους

υποστηρικτές και σε αυτούς που καταψήφιζαν τη μέθοδο.
Από

τη

μία,

το

1944

το

Περιοδικό

της

Εκπαιδευτικής

Κοινωνιολογίας (Journal of Educational Sociology) αφιέρωσε για την
ένταξη των comics στην εκπαίδευση ολόκληρο τεύχος (Vassilikopoulou,
Boloudakis & Retalis, 2007). Από την άλλη, στα τέλη της ίδιας
δεκαετίας ο Dr. Fredric Wertham, ένας ψυχίατρος από τη Νέα Υόρκη,
χαρακτηρίστηκε ως ο μεγαλύτερος εχθρός της χρήσης των comics στα
σχολεία. Το 1954 έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Seduction of The
Innocent» παρουσιάζοντας την προσωπική του άποψη για τα comics και
καταδικάζοντας τα ως επιβλαβή για τα παιδιά. Μέσα στο βιβλίο του
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υποστήριξε πως τα comics προωθούν τη βία, τα φυλετικά στερεότυπα,
την ομοφυλοφιλία, την επαναστατικότητα και τον αναλφαβητισμό
(Ανδρίκου, 2016: 18). Έτσι, ο Wertham δημιούργησε μια πολύ κακή
εικόνα γύρω από τα comics ως μέσο εκπαίδευσης και κάθε προσπάθεια
ένταξής τους σταμάτησε.
Ωστόσο, το 1970 ξεκίνησε η ιδέα των comics στην εκπαίδευση να
αναγεννιέται. Από τότε και ως σήμερα πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι θεωρούν τα comics ως ένα πολύ εποικοδομητικό και χρήσιμο
μέσο διδασκαλίας για τους μαθητές. Για παράδειγμα, οι T. Morrison, G.
Bryan και G. Chilcoat (2002) θεωρούν ότι η ένταξη των comics στην
εκπαιδευτική

διαδικασία

θα

βοηθήσει

τους

εκπαιδευτικούς

να

γεφυρώσουν το «κενό» ανάμεσα στη ζωή εντός και εκτός σχολείου. Σε
μαθήματα

όπως

η

Νεοελληνική

Γλώσσα

και

η

Λογοτεχνία

χρησιμοποιούνται συχνά τα comics ως μέσο διεξαγωγής μιας διδακτικής
ενότητας. Η παιδαγωγική τους αξιοποίηση έχει πρόσφατα επεκταθεί και
στο μάθημα της Ιστορίας.
Πιο

συγκεκριμένα,

Διπλωματική

της

η

Εργασία,

Ανδρίκου
όπου

Ασημίνα

εισήγαγε

τον

(2016:
όρο

21)

στη

«Ηistorical

Εducomic», υποστηρίζει ότι τα comics δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
ως «διακοσμητικά στοιχεία», αλλά ως ουσιαστική καινοτομία που θα
συμβάλλει στην ενθάρρυνση της αναζήτησης της γνώσης και στην
ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.
Τα comics, όπως αναφέρθηκε, είναι πολυτροπικά κείμενα με
εικόνες στατικές και με φούσκες που περιέχουν γραπτό λόγο. Δίνουν την
εντύπωση παιχνιδιού και διασκέδασης και είναι πιο κοντά στις
προτιμήσεις των παιδιών. Ακόμα, τα χαρακτηριστικά αυτά τα κάνουν
περισσότερο κατανοητά και προσιτά στους μαθητές και ιδιαίτερα του
Δημοτικού. Η δύναμη της εικόνας αποτελεί το επιπλέον πλεονέκτημα
του comic συγκριτικά με τις άλλες διδακτικές μεθόδους. Είναι λογικό οι
μαθητές μικρής ηλικίας, όπως του Δημοτικού, να αποτυπώνουν
καλύτερα πληροφορίες που τους παρέχονται μέσα από μια εικόνα παρά
μέσα από ένα γραπτό κείμενο.
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Επιπρόσθετα,

η

ανάγνωση

ενός

comic

είναι

μια

σύνθετη

διαδικασία ταυτόχρονης πρόσληψης εικόνων και λέξεων. Έτσι, τα παιδιά
εκπαιδεύονται στην αποκωδικοποίηση και επανακωδικοποίηση οπτικών
μηνυμάτων, καθώς και στην ικανότητα να σκέφτονται συνθετικά, με
αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κριτικής και συνθετικής τους σκέψης.
Επομένως, τα comics συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γλωσσικού
και εικονιστικού γραμματισμού (Δημητριάδου, 2016: 245).

2.2. Παιχνίδι Ρόλων (Role – Playing)
Άλλη μια εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας είναι το παιχνίδι
ρόλων (role – playing). Η ιστορία αυτής της μεθόδου ξεκινά από πολύ
παλιά και πιο συγκεκριμένα από το θέατρο. Σε μια θεατρική παράσταση
οι ηθοποιοί καλούνται να υποδυθούν έναν συγκεκριμένο ρόλο που
βασίζεται σε ένα γεγονός της πραγματικής ζωής όπως και όλη η
παράσταση. Ήδη από τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες έδιναν μεγάλη
βαρύτητα στην εκπαιδευτική αξία του θεάτρου και γενικά ως σήμερα το
θέατρο

και

οι

θεατρικές

παραστάσεις

θεωρούνται

ως

σημαντικό

εκπαιδευτικό προϊόν για την ανάπτυξη της γνωστικής και πνευματικής
καλλιέργειας ενός μαθητή (Κανίδης, 2005: 2).
Στις αρχές του 20ου αιώνα, και πιο συγκεκριμένα το 1910, ο
Βιεννέζος

ψυχίατρος

Moreno

ήταν

ο

πρώτος

που

ασχολήθηκε

επιστημονικά με το παιχνίδι ρόλων για τη μελέτη της συμπεριφοράς, την
απελευθέρωση συναισθημάτων και τη θεραπεία των ασθενών του
(Κανίδης, 2005: 3). Έπειτα η τεχνική αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται σε
αρκετές χώρες. Παραδείγματα τέτοιων χωρών είναι η Γερμανία και η
Ολλανδία. Η τελευταία ήταν η πρώτη που ενέταξε τη μέθοδο του
παιχνιδιού ρόλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη σημερινή εποχή η
μέθοδος αυτή εντοπίζεται στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα και
θεωρείται ως πολύ χρήσιμη μέθοδος εκμάθησης.
Το παιχνίδι ρόλων είναι μία μορφή προσομοίωσης στο οποίο οι
μαθητές καλούνται να υποδυθούν συγκεκριμένους ρόλους αυθόρμητα
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λαμβάνοντας μία γραπτή ή προφορική περιγραφή της κατάστασης που
θα αναπαραστήσουν, η οποία τις περισσότερες φορές προέρχεται από
γεγονότα και καταστάσεις της πραγματικής, καθημερινής ζωής. Στόχος
της μεθόδου είναι η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διεξαγωγή του
μαθήματος, αλλά και η προσωπική τους έκφραση μέσα από αυτό
(Δημητριάδου, 2016: 235).
Οι σύγχρονες θεωρίες αναγνωρίζουν τρεις βασικούς παράγοντες
που

ευνοούν

τη

μάθηση:

την

ενεργητική

συμμετοχή

των

εκπαιδευόμενων, τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων και τέλος,
τη χρήση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα (Κανίδης, 2005: 1). Μια
εναλλακτική μορφή διδασκαλίας που συγκεντρώνει όλους αυτούς τους
παράγοντες

και

θεωρείται

ως

ιδιαίτερα

αποτελεσματική

για

τη

διδασκαλία επιστημονικών εννοιών είναι το παιχνίδι ρόλων. Το παιχνίδι
ρόλων είναι μία εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας η οποία συνδυάζει
την ενεργή συμμετοχή των μαθητών με τη μορφή της συνεργασίας
μεταξύ τους, αλλά και με τη βιωματική μάθηση μέσα από μια
δραστηριότητα που αντικατοπτρίζει μια πραγματική κατάσταση στην
πραγματική ζωή (Κανίδης, 2005: 2).
Το παιχνίδι ρόλων είναι το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ
τριών εκπαιδευτικών συνιστωσών: παίζω, παιχνίδι και προσομοίωση
(Κανίδης, 2005: 2). Όπως αναφέρεται, κύρια συνιστώσα της μεθόδου
αυτής είναι το ρήμα «παίζω» κάτι που είναι πολύ οικείο για τους
μαθητές, αφού από την αρχή της ζωής τους έχουν εξοικειωθεί με αυτή τη
μέθοδο. Άλλωστε, σε μικρές ηλικίες, προσχολικές, πολλά είναι αυτά τα
παιχνίδια που είναι ειδικά κατασκευασμένα με στόχο να μάθουν τα
παιδιά κάτι συγκεκριμένο (π.χ. το ελληνικό αλφάβητό, τα νούμερα
κ.ο.κ.). Έτσι, λοιπόν, όπως φανερώνει και ο τίτλος της μεθόδου «παιχνίδι
ρόλων», πρόκειται για ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο τα παιδιά
εκλαμβάνουν τη νέα γνώση. Ένα παιχνίδι είναι πιο οικείο στα παιδιά,
γιατί είναι βιωματικό και δεν έχει απλά κάποια θεωρία την οποία
καλούνται να αποστηθίσουν. Η επιθυμία των παιδιών για παιχνίδι και η
μάθηση που συνεπάγεται είναι βασικό συστατικό της ανθρώπινης
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ψυχολογίας και αποτελεί δυναμικό εσωτερικό παράγοντα κάθε παιδιού
(Κανίδης, 2005: 2).
Επιπρόσθετα, είναι σχετικά εύκολο για έναν εκπαιδευτικό να
επινοήσει προσομοιώσεις με ρόλους που θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση
πολλών εκπαιδευτικών στόχων σε συνδυασμό με τον μηδαμινό ή
ελάχιστο εξοπλισμό που απαιτεί η μέθοδος αυτή. Ως προς τους μαθητές,
με τη διαδικασία αυτή τους είναι πιο εύκολο να μπουν στη θέση του
υποκειμένου της κατάστασης που καλούνται να κατανοήσουν και ως εκ
τούτου να αντιληφθούν τις προθέσεις της κάθε ενέργειας, αναπτύσσοντας
τη βιωματική τους εμπειρία (Δημητριάδου, 2016: 235). Μέσα από το
παιχνίδι

ρόλων

καλλιεργούνται

οι

επικοινωνιακές

δεξιότητες,

η

συνεργασία μεταξύ των μαθητών και ο αλληλοσεβασμός, η αισθητική
καλλιέργεια, η ανάπτυξη της φαντασίας και άλλων αισθήσεων και
προκύπτει η καλλιέργεια κριτικής σκέψης (Δημητριάδου, 2016: 235).
Φανερή, φυσικά, είναι και η ανάγκη της ενεργής συμμετοχής των
μαθητών, όπως προαναφέρθηκε, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Σημαντικό,

επίσης,

στοιχείο

είναι

και

η

παροχή

άμεσης

ανατροφοδότησης σε πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι
μαθητές.
Η χρήση αυτής της μεθόδου σίγουρα έχει ως αποτέλεσμα την
ανανέωση του μαθήματος, αλλά και την προσέλκυση της προσοχής των
μικρών μαθητών, αφού κατανοούν ότι είναι κάτι οικείο, ενδιαφέρον και
εντελώς διαφορετικό από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας με τον
οποίο

έχουν

συνηθίσει

να

έρχονται

σε

επαφή.

Βασικό

θετικό

χαρακτηριστικό για τους μαθητές είναι πως μέσα από μία τέτοια
διαδικασία χαλαρώνουν και εκτονώνονται. Οι γνώσεις, οι οποίες
καλούνται να αποκτήσουν, τους δημιουργούν το αίσθημα της κούρασης.
Αντίθετα, μέσα από το παιχνίδι ρόλων βιώνουν αισθήματα χαράς και
απόλαυσης (Δημητριάδου, 2016: 235).
Πολύ φυσικό είναι, όμως, να υπάρχουν και μειονεκτήματα της
συγκεκριμένης μεθόδου τα οποία ποικίλλουν και διαφέρουν από τάξη σε
τάξη και από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό.
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Υποχρέωση

του

εκπαιδευτικού

αποτελεί

η

αφιέρωση

ενός

ικανοποιητικού χρόνου ώστε να προετοιμάσει μια δραστηριότητα που
μπορεί να εντάξει το παιχνίδι ρόλων. Ο χρόνος αυτός απαιτείται να είναι
αρκετός ώστε να διαμορφωθεί σωστά και στα μέτρα της τάξης, στην οποία
θα υλοποιηθεί η εναλλακτική αυτή μέθοδος, με στόχο να έχει ένα θετικό
και επιθυμητό αποτέλεσμα. Συχνά οι μικροί «πρωταγωνιστές», λόγω και
του νεαρού της ηλικίας τους, τείνουν προς την απλοποίηση των σύνθετων
καταστάσεων, αλλά και προς την εύρεση μιας εύκολης λύσης. Έτσι,
υπάρχει το ενδεχόμενο να μην αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα με τη
σοβαρότητα που επιβάλλεται ή να δώσουν την κατάλληλη σημασία και
βαρύτητα που απαιτείται.
Συχνό φαινόμενο είναι και η έλλειψη προσοχής από τους μαθητές.
Συνειδητοποιώντας

πως

πρόκειται

για

ένα

παιχνίδι,

οι

μαθητές

αντιμετωπίζουν τη διαδικασία με πολλή χαλαρότητα και αδιαφορώντας
για τις γνώσεις που παρέχονται. Ελλοχεύει, λοιπόν, ο κίνδυνος του
αποσυντονισμού και της έλλειψης πειθαρχίας μέσα στην τάξη.
Τέλος, πολύ σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας στην εφαρμογή
αυτής της μορφής διδασκαλίας είναι αφενός η συνεργασία μεταξύ των
μαθητών και η επικοινωνία μεταξύ τους χωρίς κάποιοι να μένουν
αμέτοχοι και αφετέρου η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους
μαθητές, καθώς αυτός έχει τον ρόλο του καθοδηγητή και όχι του απλού
ομιλητή- αφηγητή όπως στην παραδοσιακή μέθοδο διεξαγωγής των
μαθημάτων για τα παιδιά. (Κανίδης, 2005: 4)
Η διαδικασία υλοποίησης μιας δραστηριότητας που βασίζεται στο
παιχνίδι ρόλων περιλαμβάνει τρία κύρια στάδια. Στην αρχή απαιτείται η
προετοιμασία της. Έπειτα η διαδικασία περιλαμβάνει την εκτέλεση της
δραστηριότητας και στο τέλος γίνεται μια συζήτηση και αξιολόγηση όσον
αφορά το σύνολο και το αποτέλεσμά της (Κανίδης, 2005: 5).
Είναι, όμως, η δραματοποίηση κατάλληλο εργαλείο για το μάθημα
της Ιστορίας; Σύμφωνα με τη Μαρία Καβαλιέρου (2006: 476), «η
εκπαιδευτική δραματική πράξη, κατά κύριο λόγο, έχει ως βασικό πυρήνα
της θέματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και ως εκ
τούτου η Ιστορία φαίνεται να είναι το μάθημα εκείνο του προγράμματος,
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στο οποίο η δραματοποίηση θα μπορούσε να βρει την καλύτερη εφαρμογή
της, καθώς ασχολείται και μελετά τις πράξεις των ανθρώπων, τις
ανθρώπινες συμπεριφορές, τα κίνητρα, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα
των ανθρώπινων πράξεων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το νέο
αναθεωρημένο αναλυτικό πρόγραμμα της Βρετανίας αναφέρεται σ’ αυτήν
υπό την έννοια μιας διδακτικής πρακτικής η οποία μπορεί να δώσει ακόμα
και στους «αγράμματους» μαθητές μια συναρπαστική εμπειρία μελέτης του
παρελθόντος».
Μία τέτοια τεχνική θα είχε πολύ θετικά αποτελέσματα για τη
Διδακτική της Ιστορίας. Άλλωστε, το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει
πρόσωπα και γεγονότα που τα παιδιά με τη βιωματική μέθοδο μπορούν
να τα κατανοήσουν καλύτερα μπαίνοντας στη θέση τους. Περιέχει
φανταστικά γεγονότα και πρόσωπα, όπως στη μυθολογία, όπου δίνεται η
ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν πως πρόκειται για κάτι
φανταστικό και όχι αληθινό αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και
ικανότητα, αλλά και πραγματικά γεγονότα και υπαρκτά πρόσωπα όπου
τα παιδιά θα διευκολυνθούν με το παιχνίδι ρόλων να μεταφερθούν σε
εκείνες τις εποχές και καταστάσεις.
Συνεπώς, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
απλή, αλλά ταυτόχρονα σημαντική και αποτελεσματική εναλλακτική
μορφή διδασκαλίας για τη διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού μαθήματος και
πιο συγκεκριμένα της Ιστορίας.

2.3. CineScience
Η τελευταία διδακτική εναλλακτική μέθοδος που αξιοποιείται στην
έρευνα είναι το «CineScience».
Σημαντική συμβολή στη διδακτική αξιοποίηση του «CineScience»
έχει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
της Ρόδου. Στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο διεξαγόταν για κάποια
χρόνια ένα σεμινάριο με βασικό θέμα και τίτλο το «CineScience», όπου η
βασική ιδέα του σεμιναρίου προερχόταν από το Παρίσι. Ο εμπνευστής
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του CineScience Παναγιώτης Κιμουρτζής έθεσε τη βάση του νέου αυτού
όρου: «Ας πούμε λοιπόν ότι βρεθήκαμε σε μια κινηματογραφική αίθουσα
για να δούμε μία ταινία που επιλέξαμε. Και ότι στο μπροστινό κάθισμα
έχουμε την τύχη να κάθεται ένας/μία βροντόφωνος/η 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).
Ο στόχος, λοιπόν, του σεμιναρίου αυτού ήταν να διερευνήσει τη
σχέση επιστήμης, εκπαίδευσης και κινηματογράφου, αν μέσα, δηλαδή,
από τον κινηματογράφο μεταδίδεται επιστημονική γνώση, και αν ναι με
ποιο τρόπο. Οι διαλέξεις γίνονταν από διακεκριμένους επιστήμονες καθηγητές, οι οποίοι παρουσίαζαν ταινίες προτίμησής τους δίνοντάς
τους, φυσικά, και επιστημονική διάσταση (Κιμουρτζής, 2013: 13).
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην παρουσίαση μιας ταινίας ή ενός
ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικού υλικού και έπειτα στον σχολιασμό του
συγκεκριμένου αντικειμένου. Δεν αποτελεί προϋπόθεση η παρουσίαση
ολόκληρου του υλικού, αλλά αρκεί και ένα απόσπασμα που είναι
σχετικό με το θέμα που αναπτύσσεται στη σχολική τάξη.
Η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, το θέατρο, αλλά και γενικά τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας των ανθρώπων. Στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιούνται
μέσα τελευταίας τεχνολογίας με στόχο, φυσικά, την καλύτερη ενημέρωση
και εξυπηρέτηση του ανθρώπινου συνόλου. Ειδικά η νεότερη γενιά, η
οποία έχει μεγαλώσει με τη μικρή και μεγάλη οθόνη, είναι εξοικειωμένη
με την εικόνα, δεν είναι, όμως, πάντα σε θέση να συνειδητοποιήσει και
να καταλάβει όλα τα μηνύματα που μπορεί να της δώσει μια εικόνα. Για
αυτόν το λόγο επιτακτική ανάγκη της εποχής είναι

ο οπτικός

αλφαβητισμός των ανθρώπων (Κιμουρτζής, 2013: 36).
Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα
μέσα αυτά στην κοινωνία είναι η επαφή με λαούς, καταστάσεις και
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γεγονότα που είτε έχουν υπάρξει και συμβεί πριν πολλά χρόνια, είτε
συμβαίνουν σε μακρινά μέρη. Δίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους και
να δουν, αλλά και να ακούσουν για τέτοια γεγονότα που υπό άλλες
συνθήκες θα παρέμεναν άγνωστα. Έτσι, πολλές από τις ιστορικές
αντιλήψεις που διαμορφώνουν τα παιδιά σχετικά με διαπολιτισμικές
σχέσεις, την αντίληψη του έθνους, τον πόλεμο και την ειρήνη
επηρεάζονται από την επαφή τους με τα σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα,
τον κινηματογράφο και την τηλεόραση (Seixas, 1993: 351 - 352).
Γενικότερα αποτελέσματα των μέσων είναι η ψυχαγωγία, η
μόρφωση, η εκλαΐκευση επιστημονικών όρων ώστε να γίνουν κατανοητοί
σε πολίτες με λιγότερες γνώσεις, ο μετριασμός του αναλφαβητισμού,
αλλά και η ανάδειξη του πολιτισμού.
Τα περισσότερα παιδιά έρχονται σε επαφή με ταινίες, εκπομπές,
κινούμενα σχέδια ή άλλου τέτοιου είδους θεάματα καθημερινά μέσω της
τηλεόρασης

ή

του

ηλεκτρονικού

υπολογιστή.

Τα

παιδιά

έχουν

εξοικειωθεί πλήρως από πολύ μικρή ηλικία και με τα δύο μέσα, αν όχι
περισσότερο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Δημητριάδου, 2017: 46).
Έτσι, λοιπόν, μια μέθοδος διδασκαλίας μέσω ενός αποσπάσματος
από μία ταινία ή ενός εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ είναι πολύ οικεία στα
παιδιά. Ένα μέσο για την προβολή μιας ταινίας είναι ο κινηματογράφος.
Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα μαζί του από πολύ μικρή ηλικία καθώς μία
ταινία στη μεγάλη οθόνη θεωρείται ένας σίγουρος τρόπος διασκέδασης.
Αν και ο κινηματογράφος καταδιώχθηκε την πρώιμη περίοδο της
παρουσίας του ως μέσο διαφθοράς, από πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε η
αξία του για τη σχολική αίθουσα (Δημητριάδου, 2017: 39). Μέσω του
κινηματογράφου ανοίγεται στα παιδιά ένας καινούργιος κόσμος, με
παραδείγματα

και

καταστάσεις

βασισμένες

πολλές

φορές

στην

πραγματική ζωή. Έτσι, παρέχονται ερεθίσματα ώστε τα παιδιά να είναι
προετοιμασμένα για καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους
έξω από την ασφάλεια της οικογένειας και του σπιτιού. Σημαντικό και
κυρίαρχο ρόλο παίζει, επίσης, η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των
παιδιών. Μεγαλώνοντας συνειδητοποιούν ποια γεγονότα είναι αληθή και
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μπορούν να συμβούν στην πραγματική ζωή και δεν είναι προϊόν
φαντασίας, αλλά και ποια γεγονότα τους απασχολούν για την ομαλή
ένταξή τους στην κοινωνία. Ο κινηματογράφος, συνεπώς, θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί ως ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Παλιότερα δινόταν η δυνατότητα για παρακολούθηση μιας ταινίας
μόνο στις μεγάλες οθόνες των κινηματογραφικών αιθουσών. Με τον
εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας και την ένταξη του διαδικτύου στην
καθημερινότητα η δυνατότητα αυτή γίνεται πιο εύκολη. Μια ταινία
αποτελεί ένα οπτικοακουστικό ερέθισμα για τον μαθητή. Η ταυτόχρονη
παροχή οπτικού και ακουστικού υλικού για τα παιδιά και ο συνδυασμός
τους αποτελεί μια καλή μορφή διαπαιδαγώγησης καθώς το ενδιαφέρον
των μαθητών παραμένει αμείωτο και, χωρίς να δίνει την εντύπωση του
παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, προσφέρει στους μαθητές την
αίσθηση της διασκέδασης.
Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει στους μαθητές του ένα
απόσπασμα μιας ταινίας με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και
του διαδικτύου. Στις περισσότερες σχολικές αίθουσες του σύγχρονου
σχολείου συναντάται ένας τουλάχιστον ηλεκτρονικός υπολογιστής και
κάθε σχολείο διαθέτει μία αίθουσα υπολογιστών με τον κατάλληλο
εξοπλισμό. Άλλωστε, η τεχνολογία έχει κάνει μεγάλες προόδους και έχει
συμβάλει θετικά τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στον χώρο της
εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει και ο Charles Ottley, μια ταινία είναι ίσης
αξίας με έναν δάσκαλο εξειδικευμένο, αν όχι παραπάνω αξίας, μιας και
η ταινία μπορεί να καλύψει πλήρως ένα γνωστικό αντικείμενο λεκτικά,
αλλά και οπτικά, καθώς παρέχει και την εικόνα του αντικειμένου, κάτι
που ο δάσκαλος αδυνατεί να καλύψει μόνο λεκτικά (Κιμουρτζής, 2013:
27).
Εξίσου σημαντική, όμως, είναι και η προσοχή που απαιτείται να
επιδείξει ο εκπαιδευτικός στην επιλογή της ταινίας ή του αποσπάσματος
που θα χρησιμοποιηθεί στην τάξη και θα προβληθεί στους μαθητές.
Απαιτείται χρόνος και προσεκτική έρευνα για την προετοιμασία,
διαφορετικά ο κίνδυνος της αποτυχίας είναι μεγάλος. «Η ελλιπής
προετοιμασία μπορεί να οδηγήσει σε διδακτικό ναυάγιο ή να ενισχύσει τις
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προκαταλήψεις

των

μαθητών

με

ευθύνη

του

εκπαιδευτικού»

(Μαυροσκούφης, 2005: 240 - 244).
Η ταινία που θα χρησιμοποιηθεί μέσα στην εκπαιδευτική
διαδικασία θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά, να
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός, να
έχει σχέση με το αντικείμενο μάθησης και να είναι κατάλληλη για
παιδικό κοινό και ανάλογη του ηλικιακού επιπέδου των μαθητών. Ένα
επιπλέον χαρακτηριστικό επιλογής της ταινίας ή του ντοκιμαντέρ είναι
και η αξιοπιστία τους, το κατά πόσο δηλαδή αντιστοιχούν με την
πραγματικότητα (Δημητριάδου, 2017: 27). Έχοντας υπόψη όλα αυτά
ένας εκπαιδευτικός και κρίνοντας την εκπαιδευτική αξία του θεάματος
που πρόκειται να δείξει στους μαθητές, μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την
πολύ ενδιαφέρουσα για τα παιδιά μέθοδο.
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3. Ιστορικό Πλαίσιο Διδακτικής Παρέμβασης

3.1. Το κράτος των Μακεδόνων. Η προσωπικότητα και τα σχέδια του
Φιλίππου.
Η Μακεδονία είχε μεγάλη έκταση και πληθυσμό, σημαντικό
αγροτικό πλούτο και στρατιωτικό δυναμικό. Ο Φίλιππος όχι μόνο τα
αύξησε, αλλά τα έκανε και αποδοτικότερα.
Με την ακτινοβολία και τον δυναμισμό του συνδέθηκε με τους
πολεμιστές του, βελτίωσε τη διοίκηση του κράτους και έκανε τους
χρυσούς «στατήρες» (δίδραχμα) που ονομάστηκαν «φίλιπποι» περιζήτητα
νομίσματα. Οι νεωτερισμοί του αναδιοργάνωσαν τον μακεδονικό στρατό.
Παρά την ισχυρή προσωπικότητά του δεν απομονώθηκε ποτέ από τους
υπηκόους του, ούτε έγινε τύραννος. Χρησιμοποιούσε πολλές φορές τη
διπλωματία και τη «γενναιοδωρία» του, αλλά και τη γενναιότητά του στις
εκστρατείες.
Τα σχέδιά του στην αρχή ήταν τοπικά, στη συνέχεια έγιναν
«πανελλήνια» και τέλος ασιατικά(Σακελλαρίου, 1972: 29 – 33).

3.2. Ο Φίλιππος γίνεται ηγεμόνας των «Ελλήνων»
Η σύγκρουση του Φίλιππου με την Αθήνα ήρθε σε μια εποχή
παρακμής της αθηναϊκής πόλης – κράτους. Έτσι, οι Αθηναίοι έβλεπαν
τον Φίλιππο να κατακτά, τη μία μετά την άλλη, περιοχές στη Μακεδονία
και τη Θράκη, όπου η Αθήνα είχε αποικίες και επομένως οικονομικά
συμφέροντα. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον του Φιλίππου στράφηκε προς
τη Θεσσαλία, την Ιλλυρία, την Ήπειρο και τη Χαλκιδική. Μετά την
αποτυχία των Αθηναίων να βρουν συμμάχους στον αγώνα τους εναντίον
του Φιλίππου και βλέποντας πως αυτός με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
εκμεταλλευόμενος και τους εχθρούς της Αθήνας επιτύγχανε τους
στόχους του αποφάσισαν να συμμαχήσουν μαζί του (Φιλοκράτειος
Ειρήνη) το 346 π. Χ.
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Η ανάμειξή του στον Γ΄ Ιερό Πόλεμο εναντίον των Φωκέων τον
κατέστησε μέλος του Αμφικτυονικού Συνεδρίου και τον έφερε ως την
Στερεά Ελλάδα. Επίσης, κατάφερε να πάρει με το μέρος του τους
εχθρούς της Σπάρτης, Αργείους, Αρκάδες και Μεσσήνιους.
Ο Φίλιππος προσπαθούσε να εγκαταστήσει σε πολλές πόλεις
φιλικά προσκείμενες προς αυτόν κυβερνήσεις ή μακεδονικές φρουρές.
Οι φιλοδοξίες του, όμως, δημιούργησαν έναν αντιφιλιππικό συνασπισμό.
Η επίθεση του Φιλίππου εναντίον της Περίνθου και του Βυζαντίου έληξε
ουσιαστικά τη συμμαχία με την Αθήνα.
Ως αρχιστράτηγος των Αμφικτυόνων κατεβαίνει στην Ελάτεια να
τιμωρήσει τους ιερόσυλους Αμφισσείς και έτσι συμμαχούν εναντίον του
οι επί 35 χρόνια εχθροί Αθηναίοι και Βοιωτοί. Η σημαντικότερη
σύγκρουση γίνεται στη Χαιρώνεια το 338 π. Χ. και καταλήγει με τη νίκη
του Φιλίππου και του δεκαοχτάχρονου Αλέξανδρου. Η ήττα οδήγησε
τους Αθηναίους σε σύμφωνο «κοινής ειρήνης» ύστερα και από τις
συμβιβαστικές διαθέσεις του Φιλίππου. Η μετριοπάθεια του Φιλίππου
εξηγείται από τα «πανελλήνια» σχέδιά του: συμφιλίωση των ελληνικών
πόλεων – κρατών, κοινός πόλεμος εναντίον των Περσών.
Στις αρχές του 337 π. Χ. συναντιούνται σ’ ένα συνέδριο στην
Κόρινθο αντιπροσωπείες από όλες τις ελληνικές πόλεις – κράτη και των
νησιών του Ιονίου και του Αιγαίου πλην της Σπάρτης με στόχο τη
διατήρηση των συνόρων, των πολιτευμάτων, των κοινωνικών καθεστώτων,
της νομοθεσίας και τη δημιουργία ενός συμμαχικού οργανισμού
«Συνέδριο» με «ηγεμόνα» τον Φίλιππο.
Στην τακτική σύνοδο του «Συνεδρίου» ο Φίλιππος και οι σύμμαχοι
το φθινόπωρο του 337 π. Χ. αποφασίζουν κοινή εκστρατεία με σκοπό την
τιμωρία των Περσών. 10.000 άντρες περνούν τον Ελλήσποντο και
απελευθερώνουν τις πρώτες ελληνικές πόλεις.
Το 336 π.Χ. σε μια τελετή δολοφονείται ο Φίλιππος από έναν
βασιλικό εταίρο, τον Παυσανία, και το έργο του μένει ημιτελές. Είναι η
ώρα του Αλέξανδρου (Σακελλαρίου, 1972: 36 – 95).
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3.3. Η προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου
Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π. Χ. στην Πέλλα. Πατέρας του
ήταν ο Φίλιππος Β΄ και μητέρα του η Ολυμπιάδα. Τη μόρφωσή του είχε
αναλάβει ο Λεωνίδας με βοηθό τον Λυσίμαχο και στη συνέχεια ο
Αριστοτέλης στη Μίεζα, όπου ίδρυσε σχολή για την αγωγή του
Αλέξανδρου και άλλων παιδιών ευγενών μακεδονικών οικογενειών. Ο
Αλέξανδρος είχε πνεύμα σοβαρό, πιο ώριμο από την ηλικία του. Διάβαζε
με πάθος, αγαπούσε πολύ την ποίηση και αγαπημένο του έργο ήταν η
Ιλιάδα.
Στα 16 αφήνει τις σπουδές του για να γίνει κύριος της
Μακεδονίας, όταν ο πατέρας του έλειπε σε εκστρατεία, και καταπνίγει ως
αρχιστράτηγος την ανταρσία των Μαίδων (θρακικό φύλο). Το πρώτο
μεγάλο μάθημα πολεμικής τέχνης το πήρε στη μάχη της Χαιρώνειας. Ο
πατέρας του Φίλιππος τον αγαπούσε και καμάρωνε γι’ αυτόν.
Από νέος ήταν αποφασιστικός, ταχύτατος στις αντιδράσεις, με
σπουδαία πολιτική σκέψη (Κανελλόπουλος, 1973: 10 – 25).

3.4. Τα πρώτα χρόνια βασιλείας του Αλέξανδρου
Μετά τον θάνατο του Φιλίππου, το 336 π. Χ., ανεβαίνει στον θρόνο
και είναι ήδη καταξιωμένος στον μακεδονικό στρατό. Εξοντώνει άμεσα
τους πιθανούς ανταγωνιστές του στον μακεδονικό θρόνο και καταφέρνει
να γίνει μέλος του συνεδρίου των Αμφικτυόνων στη θέση του πατέρα του
και να ανακηρυχθεί στο συνέδριο της Κορίνθου ηγεμόνας της συμμαχίας
και «στρατηγός αυτοκράτορας» στον πόλεμο εναντίον των Περσών
προλαβαίνοντας άμεσα τις αντιμακεδονικές κινήσεις. Εξασφάλισε τα
βόρεια και βορειοανατολικά σύνορά του εκστρατεύοντας εναντίων των
Θρακών, των Τριβαλλών, των Γετών και των Ιλλυρίων. Σε μια προσπάθεια
των Θηβαίων να αποστατήσουν και να συνασπίσουν και άλλους εναντίον
της Μακεδονίας απάντησε άμεσα καταστρέφοντάς την πόλη τους
ολοσχερώς (Καλογεροπούλου, 1973: 25 – 36).
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3.5. Η εκστρατεία στην Ασία
Το 335 π. Χ. ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την εκστρατεία στην
Ασία. Εκτός από τους λόγους αντεκδίκησης άλλοι λόγοι ήταν και η
απελευθέρωση των υπόδουλων ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας.
Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία με χρέος 1.300 ταλάντων.
Μαζί με τον στρατό του Αλέξανδρου στην εκστρατεία συμμετείχαν σοφοί
της εποχής, γεωγράφοι, ποιητές, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι.
Ο

Αντίπατρος,

φίλος

του

Φιλίππου,

ανέλαβε

τη

διοίκηση

της

Μακεδονίας. Το περσικό κράτος είχε συχνές επαναστάσεις σατραπών και
υπόδουλων λαών και η ασυνεννοησία μεταξύ τους ήταν το πιο μεγάλο
του μειονέκτημα.
Την άνοιξη του 334 π. Χ. η εκστρατεία ξεκίνησε με 32.000 πεζούς
και 5.700 ιππείς από τη Μακεδονία και τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις
– κράτη. Ο στόλος περιελάμβανε 160 πλοία.
Η οργάνωση, η συνεργασία, η μαχητική ικανότητα και η ποικιλία
των στρατιωτικών τμημάτων σε συνάρτηση με την άριστη ηγεσία ήταν το
μεγάλο πλεονέκτημα του στρατού του Αλέξανδρου.
Οι Πέρσες αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τον Αλέξανδρο στον
Γρανικό ποταμό. Διαπιστώνοντας πως ο Αλέξανδρος ηγούνταν του δεξιού
τμήματος οι Πέρσες εξασθένισαν το δικό τους δεξιό τμήμα για να έχουν
ισχυρότερο το ακριβώς απέναντι από τον Αλέξανδρο. Αυτή την κίνησή
τους

εκμεταλλεύτηκε

ο

Αλέξανδρος

που

στόχο

είχε

να

τους

παραπλανήσει. Τελικά, πέτυχε τη νίκη όχι μόνο με τη στρατηγική, αλλά
με την προσωπική ανδρεία αυτού και του ιππικού του. Το εχθρικό
ιππικό τράπηκε σε φυγή και η νίκη του εχθρικού πεζικού επιτεύχθηκε
πολύ γρήγορα. Μετά τη μάχη φρόντισε την ιατρική παρακολούθηση των
τραυματιών και τίμησε τους νεκρούς.
Μετά τη νίκη στον Γρανικό πολλές πόλεις παραδίδονταν στον
Αλέξανδρο αμαχητί. Αυτός εγκαθιστούσε εκεί δικές του διοικήσεις.
Σεβάστηκε τα εθνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών που
καταλάμβανε καθώς και το διοικητικό σύστημα των σατραπειών και
θέλησε να αναγνωριστεί ως ελευθερωτής και όχι ως νέος δυνάστης. Σε
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πολλές

πόλεις

αντικαθιστούσε

τα

ολιγαρχικά

πολιτεύματα

με

δημοκρατικά.
Η Μίλητος αντιστάθηκε, αλλά οι πολιορκητικές μηχανές του
Αλέξανδρου έπαιξαν καίριο ρόλο. Η μεγαλοψυχία του Αλέξανδρου
απέναντι στους Μιλήσιους έτυχε μεγάλης ευγνωμοσύνης.
Οι Πέρσες τον αντιμετώπισαν στην Αλικαρνασσό, όπου νικήθηκαν.
Ο δρόμος πλέον ήταν ανοιχτός: Λυκία, Παμφυλία, Φρυγία (στην πόλη
Γόρδιο στις όχθες του Σαγγάριου λύνει τον περίφημο δεσμό).
Η προσπάθεια των Περσών να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό στα
νησιά του Αιγαίου έσβησε με τον θάνατο του Ρόδιου Μέμνονα που ηγείτο
της προσπάθειας και η κατακτητική πορεία συνεχίζεται: Καππαδοκία,
Κιλικία.
Ο

Δαρείος

αποφασίζει

να

τον

αντιμετωπίσει.

Στην

Ισσό

συναντήθηκαν οι δύο στρατοί. Ο τόπος που επέλεξε κατά λάθος ο
Δαρείος ωφελούσε σημαντικά τον Αλέξανδρο. Οι Πέρσες, όμως, είχαν
μεγάλη αριθμητική υπεροχή: 20 προς 1. Η μάχη ήταν σκληρή. Η
ταχύτητα της επίθεσης, ο σωστός σχεδιασμός και η γενναιότητα πεζών
και ιππέων χάρισαν μια εξαιρετική νίκη στον Αλέξανδρο. Ο Δαρείος
τράπηκε σε φυγή. Ο Αλέξανδρος, όμως, φέρθηκε με γενναιοδωρία στους
συγγενείς του Δαρείου (Δεσποτόπουλος & Καλογεροπούλου, 1973: 36 –
88 ).

3.6. Η κατάκτηση της Φοινίκης και της Αιγύπτου
Ο Αλέξανδρος θέλοντας να καλύψει τα νώτα του αποφασίζει να
κατακτήσει τη Φοινίκη και την Αίγυπτο. Εντωμεταξύ ο περσικός
θησαυρός της Δαμασκού πέφτει στα χέρια του Αλέξανδρου λύνοντας το
οικονομικό πρόβλημα του στρατού.
Η κατάκτηση της Τύρου ήταν για τον Αλέξανδρο εξαιρετικής
σημασίας για την εξασφάλιση της συνέχισης της εκστρατείας και την
πέτυχε κατασκευάζοντας μόλο και κάνοντας την Τύρο από νησί
χερσόνησο. Χρησιμοποίησε υψηλούς πολιορκητικούς πύργους και στόλο
224 πλοίων ακόμη και φοινικικών και κυπριακών για να επιτύχει τον
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θαλάσσιο αποκλεισμό της. Τελικά μετά από 7 μήνες πολιορκία η Τύρος
νικήθηκε το ίδιο και ο Αντιλίβανος και η Γάζα. Η Συρία και η
Παλαιστίνη ήταν δικές του. Ο δρόμος προς την Αίγυπτο ήταν ανοιχτός. Ο
σατράπης Μαζάκης του παρέδωσε την πόλη Μέμφιδα και οι Αιγύπτιοι
τον έχρισαν Φαραώ.
Στη συνέχεια, επισκέφτηκε το μαντείο του Άμμωνος όπου πήρε
ευνοϊκό χρησμό και ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, ένα μεγάλο οικονομικό και
εμπορικό κέντρο, αλλά και εστία πολιτισμού (331 π. Χ.) (Δεσποτόπουλος
& Καλογεροπούλου, 1973: 91 – 110).

3.7. Η κατάλυση του περσικού κράτους
Ο Αλέξανδρος, αφού επέστρεψε από την Αίγυπτο, οργάνωσε
καλύτερα διοικητικά τη Φοινίκη, τη Συρία και την Παλαιστίνη και
προχώρησε προς τη Μεσοποταμία περνώντας τον Ευφράτη ποταμό. Στη
συνέχεια, πέρασε και τον Τίγρη και συνέχισε μέσα από την Ασσυρία.
Στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων τον περίμενε ο Δαρείος που στο
μεταξύ είχε συγκεντρώσει πολύ μεγάλο στρατό, πολυάριθμο ιππικό και
δρεπανηφόρα άρματα. Η σύγκρουση ήταν μεγάλη, αλλά και πάλι ο
σχεδιασμός, η οργάνωση, οι ελιγμοί στο πεδίο της μάχης και η
σημαντική συμβολή των Θεσσαλών ιππέων του Παρμενίωνα εξασφάλισαν
τη νίκη για τον Αλέξανδρο και την ανακήρυξή του σε βασιλιά της Ασίας.
Ο σατράπης Μαζαίος του παρέδωσε τη Βαβυλώνα, όπου έμεινε για
έναν χρόνο σεβόμενος τα ήθη, τα έθιμα και τη θρησκεία τους.
Στα τέλη του 331 π. Χ. προχωρά προς τα Σούσα, όπου ο σατράπης
Αβουλίτης του παραδίδει την πόλη και τους θησαυρούς της.
Το 330 π. Χ. αφού αντιμετώπισε τους ορεινούς Ούξιους και τον
σατράπη

Αριοβαρζάνη

στις

Περσίδες

Πύλες,

του

παραδίδεται

η

Περσέπολη, στην οποία έσπευσε και την οποία λεηλάτησαν οι στρατιώτες
του και έκαψαν τα ιερά και τα βασιλικά ανάκτορα.
Την ίδια χρονιά, όταν μπήκε ο Αλέξανδρος στα Εκβάτανα, έστειλε
πίσω τον στρατό που είχε από τους συμμάχους του και έτσι κράτησε
μόνο δικό του στρατό κι όχι από το συνέδριο της Κορίνθου. Επιπλέον,
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άφησε στρατιωτικό διοικητή της Μήδειας το δεξί του χέρι, Παρμενίωνα,
που είχε αρχίσει να διαφωνεί με τη συνέχιση της εκστρατείας. Στη
συνέχεια ο Αλέξανδρος κυνήγησε τον Δαρείο, τον οποίο δε βρήκε ζωντανό
ύστερα από συνομωσία των σατραπών του.
Η εκστρατεία αλλάζει χαρακτήρα και από εκδικητική είχε πια τον
χαρακτήρα της εδραίωσης μιας κοσμοκρατορίας (Δεσποτόπουλος &
Καλογεροπούλου, 1973: 110 - 138).

3.8. Η κατάκτηση των ανατολικών σατραπειών
Μετά τον θάνατο του Δαρείου ο Αλέξανδρος ως διάδοχός του
προσπαθεί να κατακτήσει και τις ανατολικές σατραπείες όπου, όμως, η
γεωμορφολογική κατάσταση του τόπου και το υπερήφανο εθνικό
φρόνιμα των κατοίκων απαιτούν νέο τύπο πολέμου. Στόχος του
Αλέξανδρου στον στρατιωτικό τομέα είναι η επίτευξη μεγαλύτερης
ταχύτητας και η ευκινησία στους τακτικούς ελιγμούς των σωμάτων και
για τον λόγο αυτό κατάτμησε το εκστρατευτικό σώμα, που λειτουργούσε
ανεξάρτητα, υπό ενιαία ηγεσία. Εξάλλου, με τη δημιουργία καινούριων
πόλεων

που

έγιναν

εμπορικά

και

πολιτιστικά

κέντρα

και

την

εγκατάσταση «Ελλήνων» αποίκων πραγματοποιούνται και οι ιδεολογικοί
στόχοι της εκστρατείας, αλλά εδραιώνεται και διασφαλίζεται καλύτερα
τον νέο κράτος.
Πρώτος στόχος του ήταν η Υρκανία και έπειτα ακολούθησαν η
Αρεία, η Δραγγιανή, η Αραχωσία, ο Ινδικός Καύκασος, η Βακτρία και η
Σογδιανή. Μεγάλη σύγκρουση πραγματοποιήθηκε εναντίον των Σκυθών
στον Ιαξάρτη ποταμό. Παντού νίκες για τον Αλέξανδρο.
Ως το 327 π. Χ. η επιχείρηση αυτή ολοκληρώθηκε με τον γάμο του
Αλέξανδρου με την κόρη του Οξυάρτη Ρωξάνη που είχε και το πολιτικό
μήνυμα της συγχώνευσης των δύο λαών. Στα πλαίσια αυτής της
συγχώνευσης άρχισε να αλλάζει και ο χαρακτήρας του Αλέξανδρου.
Αρέσκονταν πια στις κολακείες και τη δουλοπρέπεια και δε θεωρούσε τον
εαυτό του πρώτο ανάμεσα σε ίσους. Άλλωστε, η δολοφονία του
Παρμενίωνα, του Κλείτου και το θέμα της «προσκύνησης», που απαίτησε
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και από τους στρατιώτες του, άρχισε να δημιουργεί κλίμα δυσπιστίας
(Λουκοπούλου & Καλογεροπούλου, 1973: 138 – 165).

3.9. Η εκστρατεία της Ινδικής
Το 327 π. Χ. έχοντας διασφαλίσει τα βόρεια και βορειοανατολικά
σύνορα των κατακτήσεών του αποφασίζει να προχωρήσει προς την Ινδία
για λόγους στρατιωτικούς (ασφάλεια του κράτους), οικονομικούς και
επιστημονικούς. Αρχικά, ενίσχυσε τον στρατό με νέους πεζούς και ιππείς
από τη Μακεδονία, Έλληνες μισθοφόρους, αλλά και Ασιάτες και
δημιούργησε ελαφρά και ευκίνητα τμήματα.
Ξεκίνησε από τα Βάκτρα και άρχισε να κατακτά τους λαούς που
κατοικούσαν εκεί: τους Ασπασίους, του Γουραίους, τους Ασσακηνούς.
Για την κατάκτηση της Αόρνου πέτρας, ενός απόκρημνου υψώματος
χρειάστηκαν 6 μέρες.
Έτσι, την άνοιξη του 326 π. Χ. πέρασε τον Ινδό ποταμό. Εκεί που
συνάντησε δυσκολία ήταν στο πέρασμα του Υδάσπη ποταμού όπου τον
περίμενε για να τον αντιμετωπίσει ο βασιλιάς Πώρος με ισχυρή δύναμη
και πολλούς ελέφαντες. Η παραπλάνηση και η μυστική διάβαση του
ποταμού μαζί με την ανδρεία των στρατιωτών και την εξαιρετική
στρατηγική του Αλέξανδρου οδήγησαν σε μια θριαμβευτική νίκη.
Στη συνέχεια, κατέλαβε την πόλη Σάγγαλα. Όταν, όμως, έφτασε
στον ποταμό Ύφαση, οι στρατιώτες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη
συνέχιση της εκστρατείας. Παρά τις προσπάθειές του να τους πείσει ο
στρατός είχε πια κουραστεί και δεν το επιθυμούσε. Έτσι, αποφάσισε ο
Αλέξανδρος την επιστροφή.
Αφού τερματίστηκε η πορεία προς τα ανατολικά, αποφάσισε να
κινηθεί νότια χρησιμοποιώντας για ένα τμήμα του στρατού τους
ποταμούς Υδάσπη, Ακεσίνη και Ινδό. Άλλοι λαοί παραδίδονταν, ενώ
άλλοι κατακτούνταν με νικηφόρες μάχες, όπως η χώρα των Μαλλών.
Μετά από πορεία εφτά μηνών έφτασε στις εκβολές του Ινδού στον
ωκεανό που τόσο ήθελε να δει (Δεσποτόπουλος, 1973: 165 – 195).
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3.10. Η επιστροφή και ο θάνατος του Αλέξανδρου
Στον δρόμο της επιστροφής ανέθεσε στον Νέαρχο μια εξερευνητική
αποστολή, να παραπλεύσει με τον στόλο τις ακτές του Ινδικού ωκεανού
και του Περσικού κόλπου με στόχο την ανάπτυξη θαλάσσιων και
εμπορικών επικοινωνιών, αλλά και τη στρατιωτική ασφάλεια του
κράτους. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος διέσχισε την έρημο της Γεδρωσίας για να
είναι κοντά στον στόλο. Μια πορεία πολύ δύσκολη με πολλές κακουχίες
και πολλές απώλειες. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής ο Αλέξανδρος
αποκατέστησε την τάξη σε σατραπείες που παρουσιάστηκαν έκτροπα και
εδραίωσε την κυριαρχία του.
Το 324 π. Χ. γιορτάστηκε στα Σούσα η ολοκλήρωση της
κατάκτησης της Ασίας και έγιναν ομαδικοί γάμοι Μακεδόνων με
Περσίδες. Στόχος του Αλέξανδρου ήταν να ζουν στο κράτος του με
ομόνοια και αρμονία Έλληνες και Πέρσες χωρίς ο ένας να είναι υπήκοος
του άλλου.
Την ίδια χρονιά φτάνει στη Βαβυλώνα έχοντας στο μυαλό του μια
αραβική εκστρατεία και αναδιοργανώνει τον στρατό. Όμως, τον Ιούνιο
του 323 π. Χ. αρρώστησε βαριά από πυρετό και αφού αποχαιρέτησε τους
στρατιώτες του έφυγε από τη ζωή.
Οι θεωρίες για τον ξαφνικό του θάνατο πολλές: ελώδης πυρετός,
τύφος,

δηλητηρίαση.

Τα

σχέδια

του

Αλέξανδρου

ματαιώθηκαν

(Καλογεροπούλου, 1973: 196 – 213).

3.11. Επίλογος
Η εκστρατεία του Αλέξανδρου διήρκησε 10 χρόνια. Σ’ αυτά τα
χρόνια κατάφερε να φτιάξει ένα «παγκόσμιο» κράτος πολεμώντας με
ευφυΐα και τόλμη. Ένα κράτος όπου γίνονταν σεβαστές οι ιδιαιτερότητες
κάθε λαού, τα ήθη, τα έθιμα και η θρησκεία του.
Ο

κόσμος

διεθνοποιήθηκαν.

άλλαξε
Νέοι

όψη.

δρόμοι,

Το
νέες

εμπόριο
πόλεις

και

οι

συναλλαγές

δημιουργήθηκαν.

Ο

Αλέξανδρος δεν κατέλυσε απλώς, αλλά ίδρυσε ένα νέο κράτος με μεικτή
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σύνθεση, αλλά «ελληνικό» χαρακτήρα. Το κράτος αυτό μπορεί μετά τον
θάνατο του Αλέξανδρου να διαιρέθηκε, αλλά για 300 ολόκληρα χρόνια
συνέχισε να είναι ενωμένο σε μια κοινή παιδεία, με κοινή γλώσσα, την
ελληνική, έναν κοινό πολιτισμό, κοινή επιστήμη και τέχνη, αυτό που
ονομάστηκε ελληνιστικός πολιτισμός (Κανελλόπουλος, 1973: 230 – 235).
Δε λείπουν, βέβαια, και οι αντίθετες απόψεις που θέλουν τον
Αλέξανδρο έναν «διψασμένο για δόξα κατακτητή», πονηρό, άγριο, σκληρό,
ακόλαστο

και

δεισιδαίμονα,

χρεώνοντάς

του

πέρα

από

τις

ιμπεριαλιστικές του επιδιώξεις και την έλλειψη σταθερότητας του
πολιτικού του συστήματος. Είναι λογικό για προσωπικότητες σαν του
Αλέξανδρου να υπάρχουν αντιφατικές απόψεις, κανείς, όμως δεν μπορεί
να αρνηθεί πως χάρη σ’ αυτόν ο αρχαίος κόσμος άλλαξε (Mosse &
Schnapp-Gourbeillon, 2011: 409 – 410).

4. Χαρακτηριστικά της Έρευνας

4.1. Σκοπός και Αναγκαιότητα της έρευνας
Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετηθεί
πώς οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας βοηθούν περισσότερο στην
ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και κατανόησης των μαθητών σε
αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο. Με τρόπο παιγνιώδη μέσα από
τρεις διαφορετικές μεθόδους οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν μία
διδακτική ενότητα.
Όσον αφορά την αναγκαιότητά της, όπως ήδη έχω αναφέρει, η
συγκεκριμένη

έρευνα

αποτελεί

μια

πρωτότυπη

προσέγγιση

της

διδακτικής της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο, μέσα από τη διδασκαλία
μιας ενότητας με τέσσερις διαφορετικές μεθόδους.
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4.2. Πλαίσιο αναφοράς της έρευνας
Έρευνες έχουν δείξει τη δυσαρέσκεια των μαθητών για τη
διδακτική της Ιστορίας, καθώς, όπως αναλύθηκε παραπάνω, ο κατεξοχήν
τρόπος διεξαγωγής της είναι παραδοσιακός και δασκαλοκεντρικός
(Ανδρίκου, 2016, Κασίδου, 2008). Για αυτόν τον λόγο όλο και
περισσότερο η σύγχρονη θεωρία και έρευνα στρέφεται σε αναζήτηση
εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας της Ιστορίας
Ωστόσο, ίδιες έρευνες με την παρούσα εργασία δεν μπόρεσα να
εντοπίσω. Έρευνα που να συνδυάζει και τις τρεις αυτές μεθόδους, αλλά
ταυτόχρονα και τη σύγκρισή τους με την παραδοσιακή δεν υπήρχε.
Γενικές βιβλιογραφικές αναφορές για κάθε μία ξεχωριστά με ώθησαν να
ασχοληθώ και να τις συνδυάσω.

4.3. Ερευνητικές υποθέσεις
Πριν τον σχεδιασμό της έρευνάς μου και των διδασκαλιών έθεσα
κάποιες ερευνητικές υποθέσεις που με βοήθησαν να εξάγω πιο εύκολα
και γρήγορα τα συμπεράσματα που επεδίωκα. Οι ερευνητικές υποθέσεις
μου, λοιπόν, είναι οι εξής:
• Η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας είναι βαρετή και καθόλου
ενδιαφέρουσα για τους μαθητές σε συνδυασμό με το ότι πολλές φορές
δεν οδηγεί στην κατάκτηση της νέας γνώσης.
• Οι τρεις μέθοδοι διδασκαλίας θα είναι πιο ελκυστικές για τους
μαθητές και συγχρόνως στα φύλλα εργασίας θα απαντούν με ευκολία.
• Περισσότερο θα τους εντυπωσιάσει η μέθοδος «CineScience»
καθώς συνδυάζει απόσπασμα ταινίας και απαιτεί την ενεργή συμμετοχή
των παιδιών για να κάνουν τη δική τους ταινία.
• Στο τελικό φύλλο εργασίας, όπου θα σχεδιάσουν τη δική τους
ταινία, θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν από τα
μαθήματα

της

Ιστορίας

που

αξιοποίησαν

εναλλακτικές

μορφές

διδασκαλίας.
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Μέθοδος
1. Μεθοδολογία της έρευνας
«Με τον όρο «μέθοδοι», εννοούμε αυτό το φάσμα των προσεγγίσεων οι
οποίες χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα προκειμένου να
συλλέγουν

δεδομένα

που

πρόκειται

να

αξιοποιηθούν

ως

βάση

συμπερασμάτων και ερμηνείας, εξήγησης και πρόβλεψης» (Cohen, etal,
2008: 75). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία απαραίτητη προϋπόθεση της
μεθοδολογίας μιας εκπαιδευτικής έρευνας είναι η συλλογή δεδομένων,
πάνω στα οποία θα γίνει ανάλυση, ερμηνεία, προτάσεις, καθώς θα
εξαχθούν τα συμπεράσματα αυτών των δεδομένων.
Έτσι, λοιπόν, η δική μου εκπαιδευτική έρευνα περιείχε Pre και
Post-Test, μέσω των οποίων γινόταν η συλλογή των δεδομένων. Τα
δεδομένα που ήθελα να συλλέξω αφορούσαν την προτίμηση των μαθητών
για το μάθημα της Ιστορίας σε συνάρτηση, όμως, με τη μέθοδο που
διδασκόταν το μάθημα αυτό. Η έρευνα μου περιείχε, όπως έχει
προαναφερθεί, τέσσερις διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας. Με αυτόν
τον τρόπο σκοπός μου ήταν οι μαθητές να διακρίνουν τις μεθόδους και
να επιλέξουν και οι ίδιοι ποια τους άρεσε και με ποια πίστευαν πως
απέκτησαν καλύτερα τη νέα γνώση.
Στο βιβλίο «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας» των Cohen,
Manion και Morrison αναφέρεται: «ο Kaplan υποστηρίζει ότι ο σκοπός της
μεθοδολογίας είναι να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε, με τους
ευρύτερους δυνατούς όρους, όχι τα προϊόντα της επιστημονικής έρευνας,
αλλά την ίδια την πορεία της»(Cohen, et al, 2008: 75). Αυτό σημαίνει πως
η σπουδαιότητα της μεθοδολογίας δε βρίσκεται στη συλλογή δεδομένων,
αλλά σε όλη την πορεία της έρευνας που ακολούθησε ο εκπαιδευτικός.
Η δική μου πορεία, λοιπόν, περιελάμβανε τα εξής:
1. Συμπλήρωση Pre-Test από τους μαθητές.
2. Διεξαγωγή πρώτης διδακτικής ώρας με την παραδοσιακή μέθοδο.
3. Διεξαγωγή δεύτερης διδακτικής ώρας με τη μέθοδο «Historical
Educomic».
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4. Διεξαγωγή τρίτης διδακτικής ώρας με τη μέθοδο «Παιχνίδι Ρόλων».
5. Διεξαγωγή τέταρτης διδακτικής ώρας με τη μέθοδο «CineScience».
6. Συμπλήρωση

Post-Test

από

τους

μαθητές

και

διεξαγωγή

συνέντευξης.
2. Συμμετέχοντες
Για την υλοποίηση αυτής της διδακτικής παρέμβασης επέλεξα
τυχαία τους μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου του Γαρεφίου.
Το Γαρέφι είναι ένα χωριό που ανήκει στον Δήμο Αλμωπίας και απέχει
μόλις έξι χιλιόμετρα από την Αριδαία. Επέλεξα αυτό το σχολείο λόγω της
ιδιότητας του πατέρα μου

Φύλο Μαθητών

όπου ήταν εκεί διευθυντής
και

θα

μπορούσα

να

συνεργαστώ με ευκολία.
Το δείγμα της έρευνας,
λοιπόν,

αποτελούνταν

από

12

μαθητές.

Πιο

50%

50%

Αγόρια
Κορίτσια

συγκεκριμένα η τάξη είχε 6
αγόρια και 6 κορίτσια.
3. Μέσα διεξαγωγής της έρευνας και συλλογής δεδομένων
Τα μέσα που χρησιμοποίησα για τη διεξαγωγή της έρευνας και για
τη συλλογή των δεδομένων ήταν το Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού, τα
Ερωτηματολόγια (Pre & Post- Test) και μια Συνέντευξη που πήρα από
τους μαθητές ομαδικά, με τη μορφή συζήτησης, μετά το τέλος των
συναντήσεών μας.
Μέσα σε αυτές τις δύο βδομάδες υλοποίησης της παρέμβασης οι
μαθητές εμφάνιζαν αλλαγές ως προς τη συμπεριφορά στον τρόπο
διεξαγωγής του μαθήματος. Άρχισαν να αποκτούν ενεργή συμμετοχή και
έδειχναν πως κατανοούν καλύτερα τη νέα γνώση. Αυτές τις παρατηρήσεις
μου τις κατέγραφα έπειτα από κάθε διδασκαλία στο Ημερολόγιο του
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Εκπαιδευτικού.

Πιο

συγκεκριμένα,

το

Ημερολόγιο

αυτό

το

χρησιμοποίησα ως εργαλείο αναστοχασμού. Μετά από κάθε διδασκαλία
κατέγραφα τις εντυπώσεις των μαθητών, τις απαντήσεις, πιθανές
δυσκολίες και άλλα που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων για την έρευνα μου το πρώτο
μέσο που επέλεξα ήταν τα Ερωτηματολόγια. Πιο συγκεκριμένα, όπως
προαναφέρθηκε, μοίρασα στους μαθητές δύο ερωτηματολόγια, Pre-Test
και Post-Test.
Το

Pre-Test

το

μοίρασα

στους

μαθητές

στην

πρώτη

μας

συνάντηση, πριν ξεκινήσω τη διδακτική μου παρέμβαση. Στην αρχή,
περιελάμβανε ερωτήσεις γενικού τύπου όπως το φύλο του μαθητή, το
αγαπημένο του σχολικό μάθημα, την προτίμησή του για το μάθημα της
Ιστορίας και για την αναζήτηση πληροφοριών και φυσικά οι μαθητές
καλούνταν να αιτιολογήσουν αυτές τις απαντήσεις τους. Έπειτα,
συμπεριλαμβάνονταν πιο ειδικές ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα της
Ιστορίας, καθώς και τη μέθοδο διεξαγωγής της. Πιο συγκεκριμένα, οι
μαθητές καλούνταν να κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν ως τώρα
το μάθημα της Ιστορίας, να αιτιολογήσουν την απάντησή τους και να
περιγράψουν με λίγα λόγια τη μέθοδο αυτή.
Από την άλλη, το Post-Test μοιράστηκε στους μαθητές την
τελευταία

μέρα,

αφού

είχα

ολοκληρώσει

όλες

τις

διδακτικές

παρεμβάσεις. Οι πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αυτού ήταν
κοινές με το πρώτο ερωτηματολόγιο. Συνεπώς, περιελάμβανε και πάλι
ερωτήσεις γενικού τύπου, δηλαδή το φύλο του μαθητή, το αγαπημένο
του σχολικό μάθημα, την προτίμησή του για το μάθημα της Ιστορίας και
για την αναζήτηση πληροφοριών, όπως και να αιτιολογήσουν τις
τελευταίες απαντήσεις τους. Στη συνέχεια, όμως, το Post- Test περιείχε
ερωτήσεις σχετικά με τα μαθήματα της διδακτικής παρέμβασης. Οι
ερωτήσεις αυτές απαιτούσαν τη γνώμη τους για τα τέσσερα αυτά
μαθήματα, την εκδήλωση της προτίμησής τους, καθώς και την
αιτιολόγηση των απαντήσεών τους.
Στη

συνέχεια,

μετά

τη

συμπλήρωση

του

τελευταίου

ερωτηματολογίου από τους μαθητές, τους προσκάλεσα να συζητήσουμε
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όλοι μαζί σχετικά με την εμπειρία τους από αυτές τις τέσσερις διδακτικές
ώρες.
Οι μαθητές, όπως φαίνεται από τη συζήτηση που παρατίθεται στο
παράρτημα, κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους για αυτές τις
τέσσερις διδακτικές ώρες και για τη μέθοδο που ακολουθήθηκε στην
πραγματοποίηση του κάθε μαθήματος ξεχωριστά. Η όλη διαδικασία της
συζήτησης διενεργήθηκε με ερωταποκρίσεις.
4. Διδακτική Παρέμβαση
4.1. Η Διδακτική Παρέμβαση ως Σχέδιο Συνεργατικής Έρευνας (Project)
Το

μεγαλύτερο

μέρος

της

διδακτικής

μου

παρέμβασης

καταλαμβάνει το σχέδιο συνεργατικής έρευνας, το κοινώς λεγόμενο
project.
Τα σχέδια συνεργατικής έρευνας δεν ανήκουν ούτε στις μεθόδους
ούτε στις μορφές διδασκαλίας, παρόλο που τα αποτελέσματα μάθησης
είναι πολύ πιο εντυπωσιακά, καθώς διαφοροποιούνται από τις απλές
ομαδικές εργασίες. Τα project είναι σύνολα μικρών εργασιών και ο
χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους είναι πολύ μεγαλύτερος
από αυτόν που χρειάζονται οι απλές ομαδικές εργασίες. Μέσα από αυτή
τη διαδικασία των μικρών εργασιών δίνονται στους μαθητές μεγάλα
περιθώρια αυτονομίας σχετικά με τον τρόπο, τον χρόνο, αλλά και τη
σειρά με την οποία θα γίνει όλη η διαδικασία μέχρι να φτάσουν στο
επιθυμητό αποτέλεσμα και την ολοκλήρωση. Επιπλέον, τα θετικά
στοιχεία που εμφανίζουν τα projects στους μαθητές είναι πολλά καθώς
επηρεάζουν τις στάσεις και τις αξίες, τις επιθυμητές μορφές κοινωνικής
συμπεριφοράς,

τις

εναλλακτικές

προοπτικές

και

απόψεις,

την

ολοκλήρωση της ταυτότητας και τέλος, τις διαδικασίες σκέψεις υψηλού
επιπέδου (Καψάλης & Νημά, 2012: 157).
Τέτοιου είδους εργασίες επιτρέπουν στον μαθητή να ασκήσει και
να εφαρμόσει ένα ευρύ σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
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καθώς όλα αυτά ασκούν τον μαθητή στην αυτοπειθαρχία (Καψάλης &
Νημά, 2012: 171).
Όσον αφορά τα βήματα που ακολούθησα για την ολοκλήρωση του
project ήταν συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζονται επιγραμματικά στο
βιβλίο «Σύγχρονη Διδακτική» των Καψάλη και Νημά (2012: 171):
1. Επιλογή του θέματος: Το θέμα, η ζωή και το έργο του Μ.
Αλέξανδρου, δεν επιλέχθηκε ύστερα από συζήτηση με τους μαθητές,
καθώς η έρευνα αποτελεί μέρος της πτυχιακής μου εργασίας. Συνεπώς,
το θέμα αυτό προτάθηκε από εμένα την ίδια στον επόπτη καθηγητή
Κώστα Κασβίκη και μετά από συζήτηση και παρουσίαση των ιδεών μου
ορίστηκε.
2. Συγκεκριμενοποίηση των στόχων: Αφού επέλεξα το θέμα της
έρευνας μου, κατευθείαν όρισα και τους βασικούς σκοπούς, αλλά και
στόχους των διδασκαλιών μου, που αναλύονται διεξοδικά σε επόμενη
ενότητα.
3. Συνεργατικός Σχεδιασμός: Λόγω της μικρής μου εμπειρίας σε
θέματα οργάνωσης διδακτικών παρεμβάσεων και πιο συγκεκριμένα
σχεδίων συνεργατικών ερευνών ο χρόνος που μου χρειάστηκε για τον
σχεδιασμό ήταν αρκετός. Περίπου πέντε μήνες χρειάστηκα ώστε να το
οργανώσω και να είμαι έτοιμη να το υλοποιήσω.
4. Αναζήτηση

πηγών:

Τις

πηγές

που

χρησιμοποίησα

στο

μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής μου παρέμβασης δεν τις επέλεξα σε
συμφωνία με τους μαθητές. Αναζήτησα και βρήκα μόνη μου αρκετές
πηγές τις οποίες έκρινα, σε συμφωνία πάντα με τον επόπτη καθηγητή
μου, κατάλληλες και ενδιαφέρουσες για την κάθε ενότητα. Η μοναδική
διδασκαλία όπου δεν χρησιμοποίησα δικές μου επιλεγμένες πηγές είναι
στην

περίπτωση

της

συμβατικής

διδασκαλίας,

την

οποία

πραγματοποίησα στην τάξη, αξιοποιώντας το σχολικό εγχειρίδιο και
μερικές προτεινόμενες πηγές- παραθέματα του βιβλίου. Είναι σημαντικό
να αναφερθεί πως όλες οι πηγές και τα φύλλα εργασίας που
μοιράστηκαν στους μαθητές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της
παρούσας εργασίας.
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5. Εκτέλεση: Ως πυρήνα της έρευνας μου είχα τους μικρούς
μαθητές και τον τρόπο με τον οποίο δέχονταν κάθε διαφορετική
διδασκαλία. Χώρος της διδακτικής παρέμβασης ήταν η σχολική τάξη. Ο
δικός μου ρόλος ήταν κυρίως συντονιστικός. Η διάρκεια της διδακτικής
μου παρέμβασης ήταν τέσσερις διδακτικές ώρες του μαθήματος της
Ιστορίας.
6. Παρουσίαση του τελικού προϊόντος: Τα παιδιά κλήθηκαν στο
τέλος όλων σχεδόν των διδασκαλιών να παρουσιάσουν τις εργασίες τους
στις άλλες ομάδες της τάξης. Στη μοναδική που δεν χρειάστηκε ήταν η
παραδοσιακή μέθοδος.
7. Αξιολόγηση: Αναμφισβήτητα, η αξιολόγηση δεν αφορά μόνο
τους μαθητές που συμμετέχουν, αλλά και τον εκπαιδευτικό που
αναλαμβάνει το σχέδιο συνεργατικής έρευνας. Σημαντικό, λοιπόν,
κομμάτι είναι και η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
Όσον αφορά το πρώτο μέρος της αξιολόγησης, δηλαδή των
μαθητών, γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτικών ωρών. Επιπλέον,
όμως, η παρουσίαση της εργασίας, διαφορετικής σε κάθε διδακτική
ενότητα, κάθε ομάδας στην υπόλοιπη τάξη αποτελεί ένα επιπρόσθετο
μέσο αξιολόγησης των μαθητών.
Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση του
εκπαιδευτικού, αυτή γίνεται μέσα από το ημερολόγιο που κρατούσα και
συμπλήρωνα μετά από κάθε διδασκαλία, αλλά φυσικά διαπιστώνεται και
από τα αποτελέσματα της έρευνας.
4.2. Διαθεματικότητα της Διδακτικής Παρέμβασης
Στη συγκεκριμένη εργασία βασικό μάθημα, που εμπλέκεται στην
ολοκλήρωση αυτής, είναι το μάθημα της Ιστορίας. Το θέμα αυτής της
έρευνας βασίζεται στις μεθόδους και κυρίως στις εναλλακτικές μεθόδους
διδακτικής της Ιστορίας.
Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια των διδακτικών μου παρεμβάσεων
οι μαθητές κλήθηκαν να έρθουν σε επαφή με τις τέσσερις βασικές
γλωσσικές

δεξιότητες

(κατανόηση

και

παραγωγή

προφορικού

και
41

γραπτού λόγου). Επομένως, το μάθημα που συνδύασα σε μεγάλο βαθμό
είναι το μάθημα της Γλώσσας. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια όλων των
συναντήσεων μας έπρεπε να ήταν σε θέση να καταγράψουν απαντήσεις
που αυτοί θεωρούσαν σωστές σύμφωνα με τις πηγές που διάβαζαν. Στη
συνέχεια, έπρεπε να εκφράσουν και προφορικά τις απόψεις τους. Πάντα
μέσα στην τάξη υπήρχε το κλίμα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και
του διαλόγου.
Παράλληλα, ένα ακόμα μάθημα που συνδυάστηκε σε αυτές τις
λίγες διδακτικές ώρες ήταν το μάθημα της Γεωγραφίας. Με τους μαθητές
ανατρέχαμε πολύ συχνά στους χάρτες, είτε σύγχρονους είτε παλιούς, για
να κατανοήσουν το πού βρίσκονται οι τοποθεσίες που αναφέραμε.
Δυστυχώς, οι διδακτικές μου παρεμβάσεις ήταν λίγες και οι
διδακτικές ώρες εξίσου λίγες με αποτέλεσμα ο χρόνος που μου δόθηκε
να μη μου επιτρέψει να συνδυάσω και κάποιο άλλο μάθημα.
4.3. Τάξη Διεξαγωγής και Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Γνωρίζοντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
της Ιστορίας θεώρησα ότι, αφού η ιστορική ενότητα που πραγματεύομαι,
η ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου, διδάσκεται στην Δ΄ Δημοτικού αυτή θα
έπρεπε να είναι και η τάξη διεξαγωγής του project μου.
Φυσικά, δεν είχα καμία απαίτηση από τους μαθητές για
προϋπάρχουσα γνώση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, αφού σκοπός της
εργασίας μου ήταν να το διδάξω εγώ η ίδια με διάφορους τρόπους, τόσο
παραδοσιακούς, όσο και εναλλακτικούς.
4.4. Βασικός Σκοπός και Επιδιωκόμενοι Στόχοι
Βασικός σκοπός της διδακτικής παρέμβασης που σχεδίασα και
υλοποίησα ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος την ιστορία του Μ.
Αλεξάνδρου μέσα από διάφορες μεθόδους διδασκαλίας, καταδεικνύοντας
ταυτόχρονα πιο ευχάριστες και κατάλληλες γι’ αυτούς τις εναλλακτικές
μορφές διδασκαλίας της Ιστορίας.
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Αναμφίβολα, μετά τον καθορισμό του βασικού σκοπού της
διδακτικής παρέμβασης ήταν αναγκαίο να αποσαφηνιστούν και οι
επιδιωκόμενοι στόχοι. Έτσι, για τη στοχοθεσία έλαβα υπόψη μου τους
ειδικούς στόχους που ορίζει η Σύγχρονη Διδακτική της Ιστορίας,
σύμφωνα με την οποία η ιστορική γνώση έχει τριπλό χαρακτήρα.
Σχετίζεται με:
• Το δηλωτικό/ προτασιακό χαρακτήρα, δηλαδή τη γνώση των
ιστορικών γεγονότων.
• Το διαδικαστικό/ μεθοδολογικό χαρακτήρα, δηλαδή τη γνώση
των ιστορικών μεθόδων και της διαδικασίας απόκτησης της ιστορικής
γνώσης.
• Τον εννοιολογικό χαρακτήρα της ιστορικής γνώσης, δηλαδή τη
γνώση της ιστορικής γλώσσας (Ρεπούση, 2004: 291 – 292).
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι
διαχωρίστηκαν, επίσης, και σε γενικούς που αφορούσαν όλες τις
διδακτικές μου συναντήσεις με τους μαθητές και ειδικούς που
αφορούσαν κάθε διδακτική συνάντηση ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, οι
στόχοι που εξ αρχής έθεσα είναι οι εξής:
✓ Γενικοί Επιδιωκόμενοι Στόχοι
Οι μαθήτριες και οι μαθητές επιδιώκεται:
1. Να εμπλακούν ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία, μαθαίνοντας
να εργάζονται ομαδικά.
2. Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, όπως συνεργασία σε ομάδα
και ανάληψη πρωτοβουλιών.
3. Να αναπτύξουν την ικανότητα παρουσίασης υλικού στην ολομέλεια
της τάξης.
4. Να έρθουν σε επαφή με την ιστορία του Μ. Αλέξανδρου με παιγνιώδη
και ελκυστικό προς αυτούς τρόπο.
5. Να συνδέσουν χώρο, χρόνο και εξέλιξη γεγονότων.
6. Να αναζητήσουν και να κατανοήσουν αιτιακές σχέσεις.
7. Να υποστηρίζουν τη θέση τους χρησιμοποιώντας επιχειρήματα στη
βάση τεκμηρίων και να συνθέτουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα.
43

8. Να εξασκηθούν στις τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες.
9. Να χειρίζονται με άνεση τα υλικά.
10. Να εξασκηθούν στην παρατήρηση και ερμηνεία φωτογραφικού
υλικού.
11. Να απομονώνουν και να επεξεργάζονται τις βασικές πληροφορίες
από ένα κείμενο.
12. Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση.
13. Να μελετούν διαφόρων ειδών πηγές και να προσεγγίζουν ερμηνευτικά
το περιεχόμενό τους.
✓ Ειδικοί Επιδιωκόμενοι Στόχοι
1η Διδακτική Συνάντηση
1. Να γνωρίσουν την ανάπτυξη μιας νέας δύναμης, του μακεδονικού
κράτους.
2. Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της Μακεδονίας με τις άλλες πόλεις
- κράτη.
3. Να γνωρίσουν την προσωπικότητα και το τέλος του Φιλίππου.
4. Να αντιληφθούν την επεκτατική πολιτική του Φιλίππου.
2η Διδακτική Συνάντηση
1. Να γνωρίσουν την προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου.
2. Να κατανοήσουν το επεκτατικό σχέδιο και τις ενέργειές του.
3. Να έρθουν σε επαφή με τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα και την
πορεία της εκστρατείας μέχρι την επίσκεψή του στην Αίγυπτο.
4. Να γνωρίσουν περιστατικά της ζωής του Μ. Αλέξανδρου, όπως τον
τρόπο που δάμασε τον Βουκεφάλα και το επεισόδιο με τον Γόρδιο Δεσμό.
5. Να αντιληφθούν τον ενεργό ρόλο των ιστορικών, γεωγράφων,
μηχανικών, καλλιτεχνών, μάντεων, μεταλλευτών, γιατρών, αρχιτεκτόνων
και

φιλοσόφων,

που

ακολουθούσαν

καθ’

όλη

τη

διάρκεια

της

εκστρατείας.
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3η Διδακτική Συνάντηση
1. Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα και την πορεία
της εκστρατείας μέχρι το τέλος.
2. Να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους οι στρατιώτες του Μ.
Αλεξάνδρου δεν ήθελαν να συνεχίσουν την εκστρατεία.
3.

Να είναι σε θέση να μπουν στη θέση των στρατιωτών και να

επιχειρηματολογήσουν.
4η Διδακτική Συνάντηση
1. Να γνωρίσουν το τέλος του Μ. Αλεξάνδρου.
2. Να κατανοήσουν τα αποτελέσματα της εκστρατείας και να τα
διαχωρίσουν σε θετικά και αρνητικά.
3. Να αντιληφθούν τη σημασία της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου.
4.5.

Διδακτική Μεθοδολογία
«Η διδακτική μέθοδος είναι ένα σύνολο αρχών και κανόνων

σύμφωνα με τους οποίους διεξάγεται η διδασκαλία, προκειμένου να
επιτευχθούν οι σκοποί της» (Καψάλης & Νημά, 2012: 98). Όπως
αναφέρεται, λοιπόν, στο βιβλίο «Σύγχρονη Διδακτική», η διδακτική
μεθοδολογία είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Προϋπόθεση για την
διεξαγωγή μιας διδασκαλίας είναι ο συνδυασμός αρχών και κανόνων, οι
οποίοι έχουν οριστεί θέτοντας κάποιους σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί
φαίνονται αν έχουν επιτευχθεί μετά το τέλος της διδασκαλίας.
Όσον αφορά τη δική μου διδακτική παρέμβαση, ο σκοπός μου
ήταν η κατανόηση των διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας από τους
μαθητές. Επόμενος σκοπός μου και ο πιο βασικός ήταν να αποδειχτεί
πως οι μαθητές διασκεδάζουν, κατανοούν και μαθαίνουν καλύτερα τη
διδακτέα ύλη με τις εναλλακτικές μεθόδους, παρά με την παραδοσιακή
μέθοδο. Όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία που ακολούθησα δεν
ήταν περίπλοκη. Ο ρόλος μου στην τάξη, εκτός από την πρώτη
διδασκαλία που έγινε με την παραδοσιακή μέθοδο και είχα κύριο ρόλο,
στις

άλλες

διδακτικές

ώρες

ήταν

κυρίως

συμβουλευτικός

και
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καθοδηγητικός. Οργάνωσα έτσι τα θρανία ώστε στις τρεις τελευταίες
διδασκαλίες οι μαθητές να εργάζονται ομαδικά. Ο σεβασμός και η
συνεργασία ήταν οι δύο πιο βασικοί κανόνες που τέθηκαν από την αρχή.
Στην πρώτη διδασκαλία η μεθοδολογία που χρησιμοποίησα ήταν
αυστηρά παραδοσιακή και δασκολοκεντρική και βασιζόταν στο γεγονός
πως η μάθηση θα αποκτηθεί στο σπίτι και την επόμενη φορά θα
εξεταστεί.
Αντίθετα,

στα

επόμενα

μαθήματα,

παρά

το

διαφορετικό

εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούσα για να φτάσουν οι μαθητές στη
γνώση,

η

διδασκαλία

παρουσίαζε

κοινά

χαρακτηριστικά.

Όπως

προαναφέρθηκε, οι μαθητές εργάζονταν μόνο ομαδικά, ο δικός μου
ρόλος ήταν συμβουλευτικός και μέσα από διαφορετικές πηγές σε κάθε
μάθημα οι μαθητές καλούνταν να κατακτήσουν τη γνώση. Οι πηγές
αυτές συζητούνταν ομαδικά και δεν έπρεπε οι μαθητές να τις
αποστηθίζουν. Αυτό οδηγούσε στην κατανόηση της νέας γνώσης μέσα στη
σχολική τάξη. Το σχολικό εγχειρίδιο δεν το χρησιμοποίησα καθόλου σε
αυτές τις διδακτικές μου παρεμβάσεις.
4.6. Εκπαιδευτικό Υλικό
Τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτές τις
συναντήσεις είναι πολλά.
Αρχικά, στην πρώτη διδασκαλία μου έχοντας να διδάξω με
παραδοσιακή μέθοδο χρησιμοποίησα το σχολικό εγχειρίδιο και το
Τετράδιο

Εργασιών.

Οι

μαθητές

παρακολούθησαν

μια

τυπική

διδασκαλία χωρίς κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο.
Στη δεύτερη συνάντησή μας η διδασκαλία έγινε μέσα από comic.
Έτσι, το κύριο εκπαιδευτικό υλικό ήταν ένα comic («Η ιστορία του
κόσμου σε comics») σε ψηφιακή μορφή που παρουσιάστηκε στην τάξη
μέσω ενός προτζέκτορα. Επομένως, ένα ακόμη υλικό ήταν τα φύλλα
εργασίας με διαφορετικές πηγές που κλήθηκαν οι μαθητές, χωρισμένοι
σε ομάδες, να διαβάσουν και να συμπληρώσουν. Τέλος, σε ένα μεγάλο
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χαρτόνι κολλήθηκαν όλα τα κομμάτια του comic και δημιουργήθηκε
από τους ίδιους τους μαθητές ένα μεγάλο comic.
Στην τρίτη μας συνάντηση η διδασκαλία έγινε μέσα από παιχνίδι
ρόλων. Τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποίησα ήταν ο χάρτης, ένας
μεγάλος σε ψηφιακή μορφή και ένας μικρός σε χαρτί Α4 για κάθε
ομάδα χωριστά. Ο χάρτης συνοδευόταν από φύλλα εργασίας που
περιείχαν πηγές και ερωτήσεις κατανόησης, διαφορετικές ανά ομάδα.
Τέλος, η τέταρτη και τελευταία μου διδασκαλία αφορούσε τη
μέθοδο του CineScience. Αρχικά, το πρώτο υλικό που χρησιμοποίησα
ήταν ο σχολικός πίνακας, όπου έγραψα δύο ερωτήσεις που είχα θέσει ως
στόχο να απαντηθούν από τους μαθητές στην πορεία του μαθήματος. Στη
συνέχεια,

παρουσιάστηκε

στους

μαθητές

ένα

βίντεο

(https://www.youtube.com/watch?v=zZdqS9jeCmY) με τίτλο «Μέγας
Αλέξανδρος-Ντοκιμαντέρ» με αποσπάσματα ταινίας, σχετικά με το
μάθημα, μέσω προτζέκτορα. Οι μαθητές, επίσης, κλήθηκαν μετά από
συζήτηση να καταγράψουν σε φύλλα εργασίας τη δική τους πρόταση για
ταινία με θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο, έχοντας στη μνήμη τους όλα τα
μαθήματα που κάναμε μαζί.
Είναι φανερό πως κύριο τεχνικό μέσο στις διδασκαλίες μου
υπήρξε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, συνοδεία άλλων μέσων. Όπως,
όμως, αναφέρεται στο βιβλίο «Σύγχρονη Διδακτική» των Καψάλη και
Νημά (2012: 244) «… κανένα μέσον δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον
εκπαιδευτικό

και

[…]

απλώς

ο

τελευταίος

μπορεί

να

γίνει

πιο

αποτελεσματικός, όταν αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εκπαιδευτική
τεχνολογίας». Έτσι, ο εκπαιδευτικός δεν είναι απλά ένα διακοσμητικό
στοιχείο μέσα στην σχολική αίθουσα λόγω των διάφορων εκπαιδευτικών
εργαλείων που χρησιμοποιεί, αλλά ένας καλός εκπαιδευτικός προσπαθεί
να εντάξει την τεχνολογία μέσα στο μάθημα και να την αξιοποιήσει για
την καλύτερη και ευκολότερη εκμάθηση της νέας γνώσης από τους
μαθητές.
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4.7. Διάταξη των θρανίων
Η διάταξη των θρανίων είναι πολύ σημαντική και αποτελεί ένα από
τα στοιχεία του σχολικού περιβάλλοντος που ο εκπαιδευτικός μπορεί να
διαμορφώσει.
Έτσι, η διάταξη των θρανίων που επέλεξα για τη διδακτική μου
παρέμβαση, εκτός από την πρώτη συνάντηση, είναι τα ομαδικά τραπέζια,
καθώς ενισχύουν τις εσωτερικές επαφές της ομάδας και αυτή η διάταξη
ανταποκρίνεται στην ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας που έχω
επιλέξει. Σχημάτισα, λοιπόν, τρία ομαδικά τραπέζια, όσες και οι ομάδες
των μαθητών. Άλλωστε, «αυτή η διευθέτηση των θρανίων είναι η μόνη
σωστή για την ομαδική εργασία» (Καψάλης & Νημά, 2012: 252).
Όσον αφορά την πρώτη συνάντηση, οι μαθητές κάθονται σε
λεωφορειακή διάταξη, αφού αυτή ανταποκρίνεται στην παραδοσιακή
μέθοδο διδασκαλίας που επέλεξα.

4.8. Διδακτικές ώρες
Η διδακτική παρέμβαση σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί σε 4
διδακτικές ώρες, όπως αναφέρεται παρακάτω (Πίνακας 1). Άλλωστε,
τόσες είναι και σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2011: 195) οι διδακτικές
ώρες που δίνονται στον εκπαιδευτικό της Δ΄ Δημοτικού για την
ολοκλήρωση της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.
Πίνακας 1: Τίτλοι των διδακτικών συναντήσεων

1η Συνάντηση
2η Συνάντηση

Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη
«Στον πατέρα μου οφείλω το ζην, αλλά στον δάσκαλο
μου το ευ ζην…»

3η Συνάντηση

Μέγας Αλέξανδρος… Μεγάλη εκστρατεία!

4η Συνάντηση

Κάθε τέλος… μια νέα αρχή!
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4.9. Πλάνα Διδακτικής Παρέμβασης
4.9.1. Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Φάσεις
διδασκαλίας
και
προβλεπόμενος
χρόνος

Ενέργειες διδάσκουσας και
δραστηριότητες μαθητών

Η διδάσκουσα καλεί έναν μαθητή να
Αφόρμηση
αναγνώσει τον τίτλο και έναν άλλον
(5 λεπτά)
μαθητή να διαβάσει το εισαγωγικό
μέρος του μαθήματος και στη συνέχεια
ανακοινώνει το θέμα το οποίο
πραγματεύεται το μάθημα.
Η διδάσκουσα καλεί τους μαθητές να
Εισαγωγή νέας αναγνώσουν όλοι δυνατά, ο ένας μετά
γνώσης
τον άλλον, το μάθημα. Με το τέλος της
(15 λεπτά)
ανάγνωσης η διδάσκουσα προτρέπει τα
παιδιά στον διαχωρισμό ενοτήτων του
μαθήματος και στη συνέχεια στην
παραγωγή πλαγιότιτλων.
Έπειτα η διδάσκουσα, αφού εξηγήσει
Εμπέδωση
άγνωστες λέξεις, έννοιες και φράσεις,
(15 λεπτά)
προχωράει
στην
περιληπτική
διατύπωση όλου του μαθήματος. Στη
συνέχεια, με τρόπο παρόμοιο με το
μάθημα, προτρέπει τους μαθητές στην
ανάγνωση μιας ενδεικτικής πηγής που
παραθέτει
το
βιβλίο
και
στον
σχολιασμό της. (Παράθεμα 1,σελ.96:
Η αλλαγή της συμπεριφοράς του
Φιλίππου)
Τέλος, η αξιολόγηση γίνεται μέσω μιας
Αξιολόγηση
ενδεικτικής άσκησης, που περιέχει το
(10 λεπτά)
τετράδιο εργασιών του μαθητή, την
οποία καλούνται οι μαθητές να λύσουν
με τη βοήθεια της διδάσκουσας.
(Άσκηση 2, σελ.37: Ακροστιχίδα)

Υλικά και
μέσα

__

__

__

__
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4.9.2. O Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

Φάσεις
διδασκαλίας
και
προβλεπόμενος
χρόνος

Ενέργειες διδάσκουσας και
δραστηριότητες μαθητών

Υλικά και
μέσα

Η διδάσκουσα εξηγεί στα παιδιά την
Αφόρμηση
διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας,
__
(5 λεπτά)
καθώς τα παιδιά έχουν χωριστεί πλέον
σε 3 ομάδες των τεσσάρων ατόμων.
Επίσης, ρωτάει τους μαθητές αν
γνωρίζουν τον όρο κόμικ και αν έχουν
έρθει σε επαφή με αυτό.
Η διδάσκουσα με τη βοήθεια ενός
Εισαγωγή νέας προτζέκτορα δείχνει στους μαθητές το Προτζέκτορας
γνώσης
κόμικ που αφορά την παιδική ηλικία
(10 λεπτά)
και τη διαπαιδαγώγηση του Μ.
Κόμικ
Αλεξάνδρου. Σ’ αυτό το σημείο γίνεται
η ανάγνωση και η κατανόηση των
στοιχείων που δίνει το κόμικ.
Μετά την ανάγνωση του κόμικ η
Επέκταση νέας
διδάσκουσα μοιράζει στις τρεις ομάδες
γνώσης
τρεις διαφορετικές πηγές. Η μία πηγή
(20 λεπτά )
με θέμα τους γονείς του Μ.
Πηγές
Αλεξάνδρου, η άλλη με θέμα τον
δάσκαλό του και η τελευταία με θέμα
Φύλλο
τη σχέση του με το άλογό του,
Εργασίας
Βουκεφάλα. Οι ομάδες επεξεργάζονται
τις πηγές και απαντούν στο φύλλο
Κόμικ
εργασίας που υπάρχει ακριβώς πίσω
από την πηγή. Στη συνέχεια, μόλις
απαντηθούν
τα
ερωτήματα,
η
διδάσκουσα μοιράζει ένα κομμάτι από
σκίτσο κόμικ στην
κάθε ομάδα,
ανάλογο με την πηγή που τους
δόθηκε, για να το συμπληρώσουν
γράφοντας τι θεωρούν πως ταιριάζει να
συμπληρωθεί στο κόμικ από την πηγή
τους.
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Αξιολόγηση
(10 λεπτά)

Ως
αξιολόγηση
η
διδάσκουσα
χρησιμοποιεί
τη
σύνθεση
των
κομματιών κόμικ που έφτιαξαν οι
ομάδες. Στον πίνακα υπάρχει ήδη ένα
σκίτσο κόμικ που έχει υλοποιηθεί από
τη διδάσκουσα και αποτελεί την αρχή
του κόμικ. Στη συνέχεια, οι ομάδες
καλούνται να τοποθετήσουν με σειρά
τα κομμάτια του κόμικ και η κάθε
ομάδα να παρουσιάσει και να
αναλύσει το δικό της σκίτσο, αλλά και
την πηγή με την οποία ασχολήθηκε.

Κόμικ
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4.9.3. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

Φάσεις
διδασκαλίας
και
προβλεπόμενος
χρόνος

Ενέργειες διδάσκουσας και
δραστηριότητες μαθητών

Η
αφόρμηση
γίνεται
με
την
Αφόρμηση
παρότρυνση της διδάσκουσας να
(5 λεπτά)
θυμηθούν τι έκαναν στα προηγούμενα
μαθήματα και με αναφορά γενικά στο
θέμα
της
εκστρατείας
του
Μ.
Αλεξάνδρου.
Η διδάσκουσα μοιράζει σε κάθε ομάδα
Εισαγωγή νέας μια διαφορετική πηγή που η καθεμιά
γνώσης
αφορά τη μία από τις τρεις σημαντικές
(15 λεπτά)
μάχες του Μ. Αλεξάνδρου. Πίσω από
την πηγή υπάρχει διαφορετικό φύλλο
εργασίας που αφορά κάθε πηγή
ξεχωριστά. Τα παιδιά καλούνται,
εφόσον επεξεργαστούν την πηγή
ομαδικά,
να
απαντήσουν
στις
ερωτήσεις.
Τα παιδιά, αφού τελειώσουν την
Εμπέδωση
επεξεργασία
της
πηγής,
την
(15 λεπτά )
παρουσιάζουν
στην
τάξη.
Η
διδάσκουσα έχει ήδη ετοιμάσει έναν
χάρτη, όπου απεικονίζονται τα μέρη
που έγιναν οι μάχες, και καλεί τους
μαθητές της κάθε ομάδας να βρουν το
μέρος που αντιστοιχεί στη δική τους
πηγή. Παράλληλα, η διδάσκουσα
εντοπίζει στον Παγκόσμιο χάρτη της
τάξης τα κράτη του Ιράκ και της
Συρίας που αναφέρονται στις πηγές.
Έτσι, αφού έχουν δείξει όλες οι ομάδες
το κάθε μέρος της εκστρατείας
δημιουργείται η πορεία του Μ.
Αλεξάνδρου.

Υλικά και
μέσα

__

Φύλλο
εργασίας
Πηγή

Φύλλο
εργασίας
Πηγή
Χάρτης
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Επέκταση νέας
γνώσης
(10 λεπτά)

Τέλος, η διδάσκουσα καλεί τους
μαθητές να μπουν στη θέση των
στρατιωτών του Μ. Αλεξάνδρου και να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους
ύστερα από τις τόσες μάχες, τις
κακουχίες
και
την
αλλαγή
συμπεριφοράς του ηγέτη τους. Σ’ αυτό
το σημείο τα παιδιά πέρα από τις
μάχες του Μ. Αλέξανδρου μαθαίνουν
και πώς τελείωσε η εκστρατεία.

__
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4.9.4. Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου

Φάσεις
διδασκαλίας
και
προβλεπόμενος
χρόνος

Ενέργειες διδάσκουσας και
δραστηριότητες μαθητών

Η αφόρμηση γίνεται με την
Αφόρμηση
αναφορά στη ζωή του Αλέξανδρου,
(5 λεπτά)
με τη διδάσκουσα να ζητά από τους
μαθητές να θυμηθούν τι έκαναν στα
προηγούμενα μαθήματα και με την
καταγραφή δύο ερωτήσεων στον
πίνακα σχετικά με τον θάνατο του
Μ. Αλεξάνδρου.
Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται
Εισαγωγή νέας να
παρακολουθήσουν
το
γνώσης
απόσπασμα της ταινίας που έχει
(5 λεπτά)
επιλεγεί από τη διδάσκουσα και
αφορά
τον
θάνατο
του
Μ.
Αλεξάνδρου.
(https://www.youtube.com/watch
?v=zZdqS9jeCmY)
Μετά την προβολή γίνεται συζήτηση
Εμπέδωση
με τους μαθητές γι’ αυτό που μόλις
(15 λεπτά )
παρακολούθησαν και καλούνται να
απαντήσουν στα ερωτήματα που
γράφτηκαν στην αρχή στον πίνακα.
Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από ένα
Αξιολόγηση
παιχνίδι. Η διδάσκουσα καλεί τους
(20 λεπτά)
μαθητές να γίνουν σκηνοθέτες οι
ίδιοι και να γράψουν καθώς και να
περιγράψουν ανά ομάδες ποια από
όλα τα στοιχεία που έμαθαν για τον
Μ. Αλέξανδρο και τη ζωή του θα
έβαζαν μέσα στην ταινία που θα
έκαναν. Τέλος, η κάθε ομάδα
παρουσιάζει τη δική της πρόταση.

Υλικά και μέσα

__

Απόσπασμα
Ταινίας
Υπολογιστής
Προτζέκτορας

__

Φύλλο εργασίας

54

Αποτελέσματα
1. Αποτελέσματα Προελέγχου (Pre –Test)
Μετά τη συλλογή των δεδομένων του Pre – Test πραγματοποιήθηκε
καταγραφή των απαντήσεων σε πίνακες, ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις
και δημιουργήθηκαν γραφήματα για την καλύτερη επεξεργασία και
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Το

πρώτο

μέρος

Αγαπημένο μάθημα

του

0%

ερωτηματολογίου
αφορούσε
για

τα

17%

ερωτήσεις
ατομικά

χαρακτηριστικά

των

μαθητών.

Έτσι,

στο

δείγμα

των

Μαθηματικά

25%

58%

Ιστορία
Γλώσσα

12

μαθητών οι περισσότεροι μαθητές (7) στην ερώτηση για το αγαπημένο
μάθημά τους απάντησαν πως είναι τα Μαθηματικά. Επόμενο μάθημα σε
προτίμηση ήταν η Ιστορία (3 μαθητές) και τέλος η Γλώσσα (2 μαθητές).
Από αυτές τις απαντήσεις φάνηκε πως η Ιστορία είναι μέσα στα
αγαπημένα μαθήματα, αλλά όχι όλων των μαθητών.
Από την επόμενη ερώτηση γίνεται φανερό πως, παρόλο που τρεις
από τους μαθητές εξέφρασαν την άποψη πως το αγαπημένο τους μάθημα
είναι

Προτίμηση μαθήματος
Ιστορίας
0%

58%

Ιστορία,

γενικότερα

στην

πλειονότητα

0%
42%

η

της

τάξης δεν αρέσει
Ναι
Όχι

αυτό το μάθημα.
Πιο
συγκεκριμένα,
όπως φαίνεται και
από το γράφημα,

το 58% του συνόλου των μαθητών απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση
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σχετικά με την προτίμηση τους για το συγκεκριμένο μάθημα. Βέβαια, το
42% απάντησε θετικά, όμως, δεν ήταν το ποσοστό μεγαλύτερο από τις
αρνητικές απαντήσεις.
Στη

συνέχεια

οι

μαθητές

κλήθηκαν

να

αιτιολογήσουν

τις

απαντήσεις τους σχετικά με την προτίμησή τους για το μάθημα της
Ιστορίας.

Αίτια προτίμησης μαθήματος
Ιστορίας

Στο

γράφημα

φαίνονται

οι

αιτιολογήσεις

των

μαθητών που έδωσαν
0%
40%

40%
20%

Μ' αρέσουν τα
ιστορικά
γεγονότα

θετική

απάντηση.

Έχει πολέμους
και εκστρατείες

μαθητές

Μαθαίνω πολλά
πράγματα

μάθημα της Ιστορίας

Έτσι,
ότι

κάποιοι
ανέφεραν

προτιμούν

το

λόγω

του

ενδιαφέροντός
για

τα

τους

ιστορικά

γεγονότα, άλλοι εξέφρασαν την άποψη ότι μαθαίνουν πολλά πράγματα
μέσω του μαθήματος, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό έδωσε την απάντηση
πως η Ιστορία είναι ωραίο μάθημα λόγω του ότι περιλαμβάνει
εκστρατείες

και

πολέμους

που

όπως

φαίνεται

είναι

μέσα

στα

ενδιαφέροντά τους.
Από

την

άλλη

πλευρά,

το

μεγαλύτερο

ποσοστό,

όπως

προαναφέρθηκε,

Αίτια μη προτίμησης
μαθήματος Ιστορίας
0%

0%

14%

σε

αρνητικά

σχέση

προτίμηση
Δεν μ' αρέσει

86%

απάντησε

Εξέταση
μαθήματος

με

την

για

το

μάθημα

της

Ιστορίας. Αυτό, όπως
φαίνεται

και

στο

παρακάτω γράφημα,
αιτιολογείται
56

μερικώς. Συγκεκριμένα, ένα μικρό μέρος του συνόλου της τάξης
απάντησε πως δεν του αρέσει το μάθημα της Ιστορίας εξαιτίας της
εξέτασής του, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό έδωσε μία πιο γενική και
αόριστη απάντηση («δεν μ’ αρέσει») χωρίς να εκφράσει ακριβώς τους
λόγους. Η απάντηση αυτή, με μία πρώτη εκτίμηση, δείχνει την
αδιαφορία των μαθητών για το συγκεκριμένο μάθημα.
Η

επόμενη

Προτίμηση αναζήτησης
πληροφοριών

ερώτηση αφορούσε
το ενδιαφέρον των
μαθητών

για

την

αναζήτηση

42%

πληροφοριών. Αυτή
τη

φορά

μεγαλύτερο
του
το

το

Ναι
Όχι

μέρος

συνόλου

μαθητών,

58%

των

δηλαδή

58%,

έδωσε

θετική απάντηση στην ερώτηση. Το 42% των μαθητών, όμως, δηλαδή
πέντε μαθητές, δήλωσαν πως δεν τους αρέσει να αναζητούν πληροφορίες
για πρόσωπα ή γεγονότα.
Στη συνέχεια οι ερωτήσεις αφορούσαν περισσότερο τον τρόπο
διεξαγωγής του μαθήματος.
Έτσι, η επόμενη
ερώτηση
στην

αναφερόταν
άποψη

Προτίμηση παραδοσιακού
τρόπου διδασκαλίας

των

μαθητών για τον τρόπο
με τον οποίο γίνεται το
μάθημα.

17%

Οι

περισσότεροι

μαθητές

απάντησαν

83%

Να
ι
Όχ
ι

θετικά.

Υπήρχε, βέβαια, και ένα
ποσοστό

17%

που

απάντησε αρνητικά στην
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ερώτηση.
Κατόπιν οι μαθητές κλήθηκαν να τεκμηριώσουν την απάντησή
τους. Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση εξέφρασαν
διαφορετικές απόψεις.

Αίτια προτίμησης παραδοσιακού
τρόπου διδασκαλίας
Εύκολος τρόπος
Μαθαίνω απ' έξω

10%

10%

20%

30%
10%

Μ' αρέσει πολύ
Ωραία μαθήματα
Τα καταλαβαίνω
όλα και έχει πλάκα
Ο δάσκαλος το
εξηγεί πολύ καλά

20%

Το 30% του συνόλου των μαθητών που έδωσαν θετικές απαντήσεις
υποστήριξε ότι αυτή η μέθοδος αποτελεί έναν «εύκολο τρόπο». Με το ίδιο
ποσοστό του 20% ακολουθούν δύο απαντήσεις. Η μία διατυπώνει την
άποψη ότι η Ιστορία περιλαμβάνει ωραία μαθήματα και η άλλη, απλά,
ότι ο τρόπος αυτός είναι πολύ αρεστός. Τέλος, με 10% ακολουθούν τρεις
διαφορετικές απαντήσεις. Η πρώτη αναφέρει πως τα μαθήματα γίνονται
απολύτως κατανοητά και έχει πλάκα. Στη δεύτερη γίνεται λόγος για τον
δάσκαλο της τάξης που εξηγεί πολύ καλά τα μαθήματα και η τρίτη
απάντηση αναφέρει πως ο μαθητής μαθαίνει απ’ έξω το μάθημα και αυτό
του αρέσει.

Αίτια μη προτίμησης
παραδοσιακού τρόπου
διδασκαλίας

Από

την

άλλη πλευρά, οι
μαθητές

που

απάντησαν
50%

50%

Δεν μ' αρέσουν
κάποια μαθήματα
Χάνεται το
διάλειμμα

αρνητικά έδωσαν
λιγότερες
αιτιολογήσεις

Η

πρώτη αφορά το
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50% των μαθητών και αναφέρεται σε κάποια μαθήματα της Ιστορίας που
δεν τους αρέσουν, ενώ το υπόλοιπο 50% απέδωσε τη δυσαρέσκειά του
στο ότι χάνεται το διάλειμμα εξαιτίας της παράδοσης του μαθήματος.
Η τελευταία ερώτηση ζητούσε από τους μαθητές να περιγράψουν
με λίγα λόγια τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα της Ιστορίας από
τον εκπαιδευτικό. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, το μεγαλύτερο
μέρος των μαθητών αναφέρουν πως το μάθημα γίνεται κυρίως με την
ανάγνωση του σχολικού εγχειριδίου. Το 17% του συνόλου των μαθητών
αποδίδει
αυτό

και

Περιγραφή τρόπου διεξαγωγής
του μαθήματος της Ιστορίας

κύριο

ρόλο, κατά τη
διεξαγωγή

του

μαθήματος,
στην

ανάγνωση

του

σχολικού

βιβλίου, αλλά οι

Ανάγνωση βιβλίου

17%
8%

Αποστήθιση
75%

Αποστήθιση,
ανάγνωση βιβλίου

μαθητές
προσθέτουν και τον όρο «αποστήθιση». Με αυτή τη λέξη οι μαθητές
δείχνουν πως ο εκπαιδευτικός τους καλεί να το αποστηθίσουν ώστε να
τους εξετάσει την επόμενη μέρα. Τέλος, το μικρότερο ποσοστό απαντά
πως αυτό που χαρακτηρίζει τον τρόπο του μαθήματος είναι αποκλειστικά
η αποστήθιση.
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2. Αποτελέσματα Μετελέγχου (Post–Test)
Μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις δόθηκε στα παιδιά το ίδιο σχεδόν
ερωτηματολόγιο το οποίο θα είχε τον ρόλο του Post–Test. Η διαφορά
αυτού του ερωτηματολογίου με το προηγούμενο βρίσκεται στις ερωτήσεις
σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος. Σε αυτό το ερωτηματολόγιο οι
ερωτήσεις αφορούν τις εναλλακτικές μεθόδους που χρησιμοποίησα.
Έπειτα από τη συλλογή των δεδομένων του Post–Test πραγματοποιήθηκε
πάλι καταγραφή των απαντήσεων σε πίνακες, ομαδοποιήθηκαν οι
απαντήσεις

και

δημιουργήθηκαν

γραφήματα

για

την

καλύτερη

επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Η

πρώτη

Αγαπημένο μάθημα

ερώτηση
Μαθηματικά

αφορούσε πάλι
το

αγαπημένο

μάθημα
μαθητών.
τη

των

8%
34%

Γλώσσα

Αυτή

φορά

Ιστορία

25%

8%

οι

25%

Μαθηματικά,
Ιστορία
Μαθηματικά,
Ιστορία, Γλώσσα

απαντήσεις των
μαθητών
παρουσίαζαν

μεγαλύτερη ποικιλία σε σχέση με το πρώτο ερωτηματολόγιο. Το
μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (34%) απάντησαν πως δεν είναι ένα το
αγαπημένο τους μάθημα, αλλά
μαζί

με

τα

Μαθηματικά

είναι

πλέον και η Ιστορία. Δεύτερο στη
σειρά ακολουθεί το μάθημα των
Μαθηματικών μαζί με το μάθημα

Προτίμηση
μαθήματος Ιστορίας
0%

της Ιστορίας. Την επόμενη θέση
κατέχουν

τα

μαθήματα

της

Γλώσσας και ο συνδυασμός και

Ναι

100%

Όχι

των τριών μαθημάτων Ιστορίας,
Μαθηματικών και Γλώσσας.
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Στην επόμενη ερώτηση σχετικά με το αν τους αρέσει το μάθημα
της Ιστορίας οι μαθητές απάντησαν όλοι θετικά, ενώ στην αρχή οι
απόψεις των μαθητών ήταν διαφορετικές.
Στη συνέχεια, η επόμενη ερώτηση, όπως και στα Pre-Test,
αφορούσε την αιτιολόγηση της προηγούμενης απάντησής τους. Όπως
φαίνεται και στο γράφημα, το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 33% του
συνόλου των μαθητών, απάντησαν πως τώρα καταλαβαίνουν πιο καλά τα
μαθήματα.

Αιτία προτίμησης μαθήματος
Ιστορίας

Επόμενη
απάντηση

στη

Μαθαίνω καινούργια
πράγματα

σειρά ήταν ότι
μαθαίνουν

17%

καινούργια

17%

8%

πράγματα.
Έπειτα με 17%

Τώρα μου άρεσε γιατί
είχε και ταινία

25%

33%

Τώρα τα κατάλαβα
πιο καλά
Τώρα έγινε με πιο
εύκολο τρόπο

ακολουθούν

Τώρα ήταν σαν
παιχνίδι

δύο
απαντήσεις. Η

πρώτη είναι πως τώρα οι μαθητές αντιμετωπίζουν το μάθημα ως παιχνίδι
και η δεύτερη ότι τώρα έγινε με πιο εύκολο τρόπο. Τελευταία απάντηση
ήταν πως τώρα άρχισε να τους αρέσει, γιατί περιελάμβανε την ταινία.
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το κατά πόσο αρέσει στα παιδιά να
αναζητούν
πληροφορίες.
Στο

διπλανό

Προτίμηση αναζήτησης
πληροφοριών

γράφημα
φαίνεται πως οι

25%

Ναι

θετικές
απαντήσεις

75%

Όχι

καταλαμβάνουν
το

75%

συνόλου,
αντίθετα

του
ενώ
οι
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αρνητικές το 25%. Συγκριτικά με τα αποτελέσματα του Pre-Test
παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση των παιδιών που γνώρισαν την
αναζήτηση των πληροφοριών και την επιδοκιμάζουν (από 58% σε 75%).
Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούσαν τα μαθήματα που οι μαθητές
συμμετείχαν

και

Προτίμηση εναλλακτικών
μεθόδων διδασκαλίας

αξιοποιούσαν
εναλλακτικές

0%

μεθόδους
διδασκαλίας. Στην

Ναι

πρώτη ερώτηση, αν
τους

άρεσαν

μαθήματα
όλοι

τα

100%

Όχι

αυτά,

ανεξαιρέτως

απάντησαν θετικά.
Φυσικά, όπως και στα Pre- Test, οι μαθητές κλήθηκαν να
απαντήσουν και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Οι αιτιολογήσεις
των μαθητών ποικίλουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως τους
άρεσε λόγω του ότι όλα τα μαθήματα έμοιαζαν με παιχνίδι. Δεύτερη
απάντηση στη σειρά με ποσοστό 22% έρχεται πως το μάθημα ήταν
αρεστό, καθώς γινόταν με διαφορετικό τρόπο.

Αιτία προτίμησης εναλλακτικών μεθόδων
διδασκαλίας Έμαθα καινούργια πράγματα
και πέρασα ωραία

7%

22%
14%

Μου αρέσει η Ιστορία που
έχει διαφορετικά γεγονότα

7%

Όλα τα μαθήματα ήταν σαν
παιχνίδι

29%
7%

7%

0%

7%

Κάναμε μάθημα με
προτζέκτορα και άλλα πολλά
Είναι πιο εύκολος τρόπος
Γιατί μου άρεσαν περισσότερο
από παλιά

Γιατί η κυρία τα εξηγεί πιο
καλά
Το μάθημα έγινε με
διαφορετικό τρόπο
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Ακολουθεί η απάντηση πως η διδάσκουσα τα εξηγεί πολύ καλά και
τέλος, αναφέρονται οι επόμενες απαντήσεις με ίδιο ποσοστό, 7%. Η
πρώτη από αυτές είναι πως οι μαθητές έμαθαν καινούργια πράγματα και
πέρασαν ωραία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και η δεύτερη πως το
μάθημα της Ιστορίας τους αρέσει, γιατί περιλαμβάνει διαφορετικά
γεγονότα. Άλλη απάντηση που δόθηκε είναι πως ο τρόπος είναι πιο
εύκολος, άλλη πως τους άρεσε που τα μαθήματα έγιναν με προτζέκτορα
και άλλα μέσα και τέλος, γιατί απλά άρεσαν περισσότερο οι μέθοδοι
αυτοί από τον παλιό που χρησιμοποιούνταν.
Στη συνέχεια, στο ερωτηματολόγιο υπήρχε η ερώτηση σχετικά με
την προτίμησή τους ανάμεσα στις διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας
που χρησιμοποιήσαμε. Οι προτιμήσεις τους μοιράστηκαν ανάμεσα στην
2η και 4η εναλλακτική μέθοδο, όπως φαίνεται και από το γράφημα. Με
μεγάλη διαφορά όμως, η μέθοδος που προτίμησαν οι περισσότεροι ήταν
η 4η (CineScience). Δεύτερη στις προτιμήσεις με 25% είναι η 2η
εναλλακτική

μέθοδος

διδασκαλία

που

αφορά

το

comic.

Η

1η

(παραδοσιακή μέθοδος) και η 3η (παιχνίδι ρόλων) δεν αξιολογήθηκαν ως
αγαπημένες από κανένα μαθητή.

Προτίμηση εναλλακτικής μεθόδου
διδασκαλίας
0%

1η

25%
0%
75%

2η
3η
4η
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Το τελευταίο γράφημα αφορά τα αίτια της προτίμησής τους
σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους που επέλεξαν. Φαίνεται, λοιπόν,
πως σε όσους άρεσε περισσότερο η 2η μέθοδος ο κύριος λόγος ήταν το
κόμικ. Από την άλλη, από τους μαθητές που επέλεξαν την 4η μέθοδο, το
μεγαλύτερο ποσοστό, 42%, ανέφερε ως αιτία την ταινία, οι υπόλοιποι
μαθητές σε ποσοστό 17% τη δημιουργία ταινίας, ενώ οι δύο τελευταίες
αιτιολογήσεις, με ποσοστό 8% η καθεμιά, αναφέρονται στο ότι έμαθαν
πολλά για τον Μ. Αλέξανδρο και στο ότι τους άρεσε που έβαζαν τα
γεγονότα στη σειρά.

Αιτία προτίμησης εναλλακτικής
μεθόδου διδασκαλίας
2η, γιατί κάναμε κόμικ

8%

25%

4η, γεγόνοτα στη σειρά

8%

42%
17%

4η, κάναμε εμείς ταινία
4η, είδαμε ταινία
4η, μάθαμε πιο πολλά για
τον Μ.Αλέξανδρο
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Συζήτηση
Βασικός

σκοπός

της

παρούσας

έρευνας

ήταν,

όπως

έχει

προαναφερθεί, να μελετηθεί πώς οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας
στο μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο είναι πιο προσιτές,
ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές για τους μαθητές. Φυσικά, για να
εξαχθεί ένα τέτοιο συμπέρασμα απαιτήθηκε η σύγκριση αυτών των
μεθόδων με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας που συνήθως
ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί.
Επεδίωξα, λοιπόν, να μην αρκεστώ μόνο στη βιβλιογραφική
έρευνα,

καθώς

σκέφτηκα

πως

μια

διδακτική

παρέμβαση

που

περιελάμβανε αυτές τις μεθόδους θα μου προσέφερε καλύτερα και
εγκυρότερα αποτελέσματα.
Η διδακτική παρέμβαση απαιτούσε τέσσερις διδακτικές ώρες.
Θεώρησα, λοιπόν, πως η ενότητα που αφορά τον Μέγα Αλέξανδρο στην
Δ΄ Δημοτικού θα ήταν ιδανική για τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς ήταν
μια ολοκληρωμένη ενότητα και κατάλληλη για επεξεργασία με τις
μεθόδους που είχα επιλέξει.
Οι μέθοδοι που είχα επιλέξει ήταν τέσσερις. Η πρώτη μέθοδος
ήταν η παραδοσιακή, η δεύτερη ήταν το «Historical Educomic», η τρίτη
το «Παιχνίδι ρόλων» και η τέταρτη το «CineSciense».
Αρχικά, μοίρασα στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο προελέγχου
ώστε να καταγραφεί η σχέση τους με το μάθημα της Ιστορίας, αλλά και η
γνώμη τους για τη μέθοδο με την οποία γίνεται το μάθημα. Έπειτα,
ακολούθησαν οι διδακτικές παρεμβάσεις, από μία διδακτική ώρα για
κάθε ενότητα, και στο τέλος απαντήθηκε από τους μαθητές ένα
ερωτηματολόγιο μετελέγχου, όπου οι πρώτες ερωτήσεις σχετικά με το
μάθημα της Ιστορίας ήταν ίδιες με το πρώτο ερωτηματολόγιο, αλλά οι
τελευταίες διέφεραν και αφορούσαν τα μαθήματα με τις εναλλακτικές
προσεγγίσεις. Στόχος των δύο ερωτηματολογίων ήταν να εντοπιστούν οι
απόψεις και οι εντυπώσεις των μαθητών, αλλά και οι διαφοροποιήσεις
των απαντήσεών τους μετά τη διδακτική παρέμβαση. Στο τέλος, μετά τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πήρα από τους μαθητές μια
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συνέντευξη σχετικά με τον τρόπο που έγιναν τα μαθήματα που κάναμε
μαζί και τις μεθόδους που χρησιμοποίησα, καθώς και το τι τους άρεσε
περισσότερο.
Η αξιολόγηση της έρευνας διενεργήθηκε μέσα από τρία ερευνητικά
εργαλεία:
• Το τεστ προέλεγχου (Pre–Test) και μετέλεγχου (Post–Test).
• Τη συνέντευξη που πήρε η εκπαιδευτικός στο τέλος από τους
μαθητές.
• Το Ημερολόγιο που κρατούσε ο εκπαιδευτικός καθ’ όλη τη
διάρκεια των παρεμβάσεων.
Μετά την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων, αλλά και
μέσα από τη συνέντευξη, όπως φαίνεται στο παράρτημα, η αρχική μου
υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Οι μαθητές προτιμούν τις εναλλακτικές μορφές
διδασκαλίας, γιατί διαπιστώθηκε πως μέσα από αυτές κατανοούν
καλύτερα το μάθημα της Ιστορίας, καθώς το μάθημα γίνεται περισσότερο
ευχάριστο και διασκεδαστικό. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές, μετά το
δεύτερο μάθημα του Historical Educomic, παρατηρήθηκε πως είχαν
πολύ εντονότερο ενδιαφέρον για το μάθημα της Ιστορίας και η
συμμετοχή τους έγινε μεγαλύτερη. Όπως φάνηκε, οι μαθητές άλλαξαν
την άποψή τους για την Ιστορία και την αναζήτηση πληροφορίων, μετά
τις διδακτικές παρεμβάσεις, κι αυτό γιατί προσπάθησα οι μαθητές να
έρθουν σε επαφή με αρκετά είδη δευτερογενών πηγών και να
εξοικιωθούν στη μελέτη και ανάλυσή τους. Επιπλέον, με τον διαχωρισμό
τους σε ομάδες, αναπτύχθηκε η συνεργατικότητα των μαθητών κάτι που
συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία του εγχειρήματος.
Μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση που προέκυψε είναι πως η
παραδοσιακή μέθοδος δεν είναι αρεστή στους μαθητές συγκρινόμενη με
τις εναλλακτικές μορφές. Ιδιαίτερα διαπιστώθηκε η προτίμηση στη
μέθοδο «CineScience» και «Historical Educomic». Όπως αναφέρεται και
στη συνέντευξη και το μάθημα με το Παιχνίδι ρόλων τους άρεσε πολύ
περισσότερο από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
Φυσικά, αυτές οι μέθοδοι δεν είναι κατάλληλες για όλα τα
μαθήματα της Ιστορίας. Ο εκπαιδευτικός θα κρίνει και θα αποφασίσει
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ποια είναι η καλύτερη και καταλληλότερη μέθοδος για τη διεξαγωγή
κάθε μαθήματος.
Η παρούσα έρευνα αφορά μόνο τρεις εναλλακτικές μορφές
διδασκαλίας και μάλιστα η διδακτική παρέμβαση ήταν σχετικά μικρή.
Υπάρχουν περιθώρια ώστε να γίνει μεγαλύτερη έρευνα σε μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα και με ακόμα περισσότερες εναλλακτικές μεθόδους
διδασκαλίας για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα προάγουν
την εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος τόσο των μαθητών όσο και των
εκπαιδευτικών.
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Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, Μ. Φιλοπούλου).
Αθήνα: Μεταίχμιο.
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Παράρτημα

71

Pre-Test

Ερωτηματολόγιο
1. Είσαι:
Αγόρι

Κορίτσι

2. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;
………………………………………........................................................

3. Σου αρέσει το μάθημα της Ιστορίας;
Ναι

Όχι

4. Γιατί σου αρέσει; / Γιατί δεν σου αρέσει;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Σου αρέσει να ψάχνεις πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα- πρόσωπα;
Ναι

Όχι
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6. Σου αρέσει ο τρόπος που γίνεται ως τώρα το μάθημα της Ιστορίας;
Ναι

Όχι

7. Γιατί σου αρέσει; / Γιατί δεν σου αρέσει;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

8. Να περιγράψεις με λίγα λόγια πώς γίνεται το μάθημα της Ιστορίας στην
τάξη σου.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
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Post- Test

Ερωτηματολόγιο
1. Είσαι:
Αγόρι

Κορίτσι

2. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;
…………………………………………........................................................

3. Σου αρέσει το μάθημα της Ιστορίας;
Ναι

Όχι

4. Γιατί σου αρέσει; / Γιατί δεν σου αρέσει;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Σου αρέσει να ψάχνεις πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα- πρόσωπα;
Ναι

Όχι
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6. Σου άρεσε ο τρόπος που έγιναν τα τέσσερα τελευταία μαθήματα
Ιστορίας;
Ναι

Όχι

7. Γιατί σου άρεσε; / Γιατί δεν σου άρεσε;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

8. Ποιο από τα τέσσερα μαθήματα σου άρεσε πιο πολύ και γιατί;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

75

Φύλλο Εργασίας
Ομάδα: ……

Οι γονείς του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Το βράδυ του Ιουλίου του 356 π.Χ., στην Πέλλα της Μακεδονίας γεννήθηκε
ένα μωρό που είκοσι δύο χρόνια αργότερα θα κατακτούσε την Ασία. Πατέρας
του ήταν ο Φίλιππος ο Β’, βασιλιάς της Μακεδονίας, και μητέρα του η
Ολυμπιάδα, κόρη του βασιλιά της Ηπείρου, που καταγόταν από το γένος του
Ηρακλή. Ο Φίλιππος ήταν ικανός βασιλιάς, έξυπνος, γενναίος και είχε σαν
σκοπό του να ενώσει όλες τις ελληνικές πόλεις -που τις κατασπάραζαν οι
πόλεμοι και οι έχθρες- σ’ ένα μεγάλο ελληνικό κράτος. Η Ολυμπιάδα ήταν μια
δραστήρια και πανέξυπνη γυναίκα, γεμάτη πείσμα και δύναμη. Ο Αλέξανδρος
κληρονόμησε και από τους δύο γονείς του όλες τις αρετές τους.

Χρυσά νομίσματα Ολυμπιάδας και Φιλίππου Β’, Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πού και πότε γεννήθηκε ο Μέγας
Αλέξανδρος;
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………..............................

2. Ποιοι

ήταν

οι

γονείς

του

Μεγάλου Αλεξάνδρου;
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

3. Ποιος ήταν ο σκοπός του Φιλίππου;
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..
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Φύλλο Εργασίας
Ομάδα: ……

Ο Δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ο Φίλιππος, για να δώσει μια τέλεια μόρφωση στον Αλέξανδρο, κάλεσε στη
Μακεδονία τον μεγαλύτερο φιλόσοφο εκείνης της εποχής, τον Αριστοτέλη.
Κλεισμένος για τέσσερα ολόκληρα χρόνια ο Αλέξανδρος σε ένα εξοχικό
παλάτι μαζί με αρκετούς συνομηλίκους του, παιδιά στρατηγών και ευγενών
της Μακεδονίας, πήρε από τον μεγάλο εκείνο δάσκαλο άπειρες γνώσεις που
του χρησίμευσαν πολύ αργότερα. Το πόσο σεβασμό και πόση αγάπη ένιωθε
για τον Αριστοτέλη ο Αλέξανδρος μάς το φανερώνουν τα πιο κάτω λόγια του
που έμειναν στην ιστορία: «Τη ζωή την οφείλω στον πατέρα μου, αλλά την
ομορφιά της ζωής την οφείλω στον δάσκαλό μου».

Εξώφυλλο βιβλίου Παύλου Πισσάνη: «Μέγας Αλέξανδρος και
Αριστοτέλης, Η Μυστική Διδασκαλία»
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιος

ήταν

ο

δάσκαλος

του

Μεγάλου Αλεξάνδρου;
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………..............................

2. Πόσο καιρό, πού και με ποιους
εκπαιδεύτηκε ο Μ. Αλέξανδρος;
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

3. Ποια λόγια φανερώνουν την αγάπη και
τον σεβασμό του Μ. Αλεξάνδρου για τον
δάσκαλό του;
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..
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Φύλλο Εργασίας
Ομάδα: ……

Ο Βουκεφάλας, το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ήταν δώδεκα χρονών ο Αλέξανδρος, όταν ένας φίλος του Φιλίππου, ο
Δημάρατος από την Κόρινθο, του χάρισε ένα δυνατό, περήφανο και ατίθασο
άλογο, τον Βουκεφάλα. Στην αυλή του παλατιού συγκεντρώθηκαν πολλοί
φίλοι του βασιλιά και θαύμαζαν το πανέμορφο ζώο. Ο ένας μετά τον άλλον
δοκίμασαν σχεδόν όλοι να δαμάσουν τον Βουκεφάλα. Μάταιος κόπος. Ο
Αλέξανδρος είχε προσέξει κάτι, που κανείς άλλος δεν το είχε δει. Το άλογο
τρόμαζε βλέποντας τον ίσκιο του και γι’ αυτό αγρίευε και δε δεχόταν κανέναν
να το πλησιάσει. Ο Αλέξανδρος γύρισε το κεφάλι του αλόγου προς τον ήλιο
για να μην πέφτει μπροστά του ο ίσκιος του και με θάρρος και σβελτάδα
πήδησε στη ράχη του. Όλοι είδαν κατάπληκτοι τον Βουκεφάλα να μένει
ακίνητος και ήσυχος σαν αρνάκι! Ο Φίλιππος τον φίλησε και του είπε: «Παιδί
μου, φρόντισε να βρεις ένα μεγάλο βασίλειο που να σου ταιριάζει. Η
Μακεδονία είναι πολύ μικρή για σένα!»

Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου με Βουκεφάλα, Παραλία Θεσσαλονίκης

80

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιος δώρισε τον Βουκεφάλα και σε
ποιον;
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………................................

2. Ποιος ήταν ο φόβος του Βουκεφάλα
που μόνο ο Αλέξανδρος πρόσεξε;
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

3. Ποια ήταν τα λόγια του Φιλίππου στον
Αλέξανδρο

μετά

τη

σκηνή

με

τον

Βουκεφάλα;
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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Φύλλο Εργασίας
Ομάδα: ……

Μάχη στα Γαυγάμηλα (Οκτώβριος, 331 π. Χ.)
Ακριβώς δύο χρόνια μετά την Ισσό, ο Αλέξανδρος και ο Δαρείος θα
βρεθούν ξανά αντιμέτωποι. Στην καρδιά του σημερινού Ιράκ, οι τρομπέτες θα
ηχήσουν και πάλι επίθεση. Σχηματίζεται μια πολύ μεγάλη γραμμή μάχης με τη
μακεδονική φάλαγγα στο κέντρο, τους συμμάχους σε ορθογώνιο στα πλάγια,
το ιππικό στο πλάι, για να μην χρειαστεί να οπισθοχωρήσει… Σύντομα
δημιουργείται μία τεράστια σύγκρουση. Οι Έλληνες με τρόμο θα δουν τα
δρεπανηφόρα άρματα, αλλά και ελέφαντες, αυτά τα ζώα για τα οποία τους
είχαν πει ότι τρέχουν πιο γρήγορα από τα άλογα και ότι αντέχουν τα
χτυπήματα της σάρισας. Ποδοπατημένοι, τρυπημένοι από τους ελεφάντινους
χαυλιόδοντες, έχουν σοβαρές απώλειες. Η νίκη θα είναι γλυκιά. Το μόνο κακό
για τον Αλέξανδρο είναι ότι ο Δαρείος καταφέρνει για άλλη μια φορά να του
ξεφύγει. Λίγους μήνες αργότερα θα τον δολοφονήσουν οι ίδιοι οι στρατηγοί
του.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. -Μεταξύ ποιων έγινε η μάχη;
-Πότε έγινε;
-Πού βρίσκονται τα Γαυγάμηλα;
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………….
2. Ποια

ήταν

τα

νέα

«όπλα»

του

αντιπάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου;
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………
3. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της μάχης;
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………….....
...........................................................
...........................................................
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Φύλλο Εργασίας
Ομάδα: ……

Μάχη στην Ισσό (Οκτώβριος, 333 π. Χ.)
Είμαστε στην καρδιά του φθινοπώρου μέσα στα βουνά της Συρίας. Η μάχη,
πρώτη μεταξύ του Αλεξάνδρου και του Δαρείου Γ’, του βασιλιά των Περσών,
ξεκινά γρήγορα. Εξαναγκασμένοι από την επίθεση των Μακεδόνων που
έβγαζαν την πολεμική τους κραυγή («αλαλα, αλαλα, αλαλα»), οι βάρβαροι και
ο αρχηγός τους χάνουν γρήγορα τη μάχη. Ο Δαρείος αναγκάζεται να τραπεί
σε φυγή, εγκαταλείποντας στην πορεία το πολεμικό του άρμα, το χρυσάφι
του, τη γυναίκα και τα παιδιά του… Ο Αλέξανδρος, αφού καταδίωξε για λίγο
μαζί με τους στρατιώτες του τον φυγά, επέστρεψε στο πεδίο μάχης.
Αιχμάλωτες, η μητέρα, οι γυναίκες και τα παιδιά του Δαρείου θα τύχουν πολύ
καλής μεταχείρισης.

Ψηφιδωτό από την ρωμαϊκή Πομπηία, Αρχαιολογικό μουσείο Νάπολης
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

2. -Μεταξύ ποιων έγινε η μάχη;
-Πότε έγινε;
-Πού βρίσκεται η Ισσός;
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………..
3. -Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της μάχης;
-Ποια η αντίδραση του Δαρείου;
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..

4. -Ποιους άφησε πίσω του ο Δαρείος;
-Ποια η αντιμετώπιση τους από τον Μέγα
Αλέξανδρο;
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………...........
....................................................................
....................................................................
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Φύλλο Εργασίας
Ομάδα: ……

Μάχη στον Γρανικό ποταμό (Μάιος, 334 π. Χ.)
Η πρώτη αυτή μάχη σε παράταξη μεταξύ του στρατού του Αλεξάνδρου και
του στρατού των Περσών έγινε στις όχθες ενός μικρού παραλιακού ποταμού,
στη Φρυγία του Ελλήσποντου: τον Γρανικό. Η μάχη εξελίχθηκε γρήγορα και
ήταν σκληρή. Τα βέλη, οι σφαίρες της σφεντόνας πέφτουν σαν βροχή. Ο
Μέγας Αλέξανδρος, αναγνωρίσιμος από τα δύο λευκά λοφία του κράνους του,
βρίσκεται σύντομα περικυκλωμένος από βάρβαρους, χτυπημένος, μάλιστα
πεσμένος στο έδαφος… Χρωστά τη σωτηρία του στην επέμβαση ενός από
τους πιο πιστούς στρατηγούς, του Κλείτου του Μέλανος. Πάντως οι μακριές
λόγχες των Ελλήνων κάνουν θαύματα. Η φάλαγγα ανοίγει το περσικό ιππικό
και αυτό των συμμάχων τους της Μικράς Ασίας. Προκαλείται αναστάτωση.
Τέσσερις αιώνες αργότερα ο Πλούταρχος δεν κάνει λάθος μιλώντας για τα
αποτελέσματα αυτής της νίκης: «Η μάχη αυτή έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την
αλλαγή της κατάστασης προς όφελος του Αλεξάνδρου».

Το πέρασμα του Γρανικού, του Σαρλ Λε Μπρεν
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
3. -Μεταξύ ποιων έγινε η μάχη;
-Πότε έγινε;
-Πού βρίσκεται ο Γρανικός ποταμός;
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………….
4. -Ποιος έσωσε τη ζωή του Μ. Αλεξάνδρου;
-Ποιος ήταν ο νέος σχηματισμός που
χρησιμοποίησε ο στρατός του;
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………
5. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της μάχης;
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………….....
...........................................................
...........................................................
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Φύλλο Εργασίας
Ομάδα: ……

Είστε σκηνοθέτες μιας καινούργιας ταινίας με τίτλο «Η ζωή του Μεγάλου
Αλεξάνδρου». Στα πλάνα που σας δίνονται γράψτε ποια γεγονότα και
πρόσωπα θα βάζατε στην ταινία σας.

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

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

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

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

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

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………
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Αναστοχασμός 1ης διδακτικής συνάντησης
Τίτλος: Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη
Μέθοδος Διδασκαλίας: Παραδοσιακή
Σύμφωνα με τον διδακτικό μου σχεδιασμό σήμερα ήταν η πρώτη
διδακτική μου συνάντηση με τους μαθητές. Όπως είναι λογικό, είχα
αρκετό άγχος. Το άγχος μου αυτό προέκυπτε από το ότι τα παιδιά δεν
είχαν ξαναέρθει σε επαφή με πειραματικές διδασκαλίες. Επιπλέον,
μεγάλη ανησυχία είχα και για τον τρόπο με τον οποίο θα με
αντιμετώπιζαν λόγω της απειρίας μου, αλλά και του νεαρού της ηλικίας
μου.
Μπαίνοντας, όμως, στην τάξη διαπίστωσα πως οι συγκεκριμένοι
μαθητές διέφεραν από άλλους μαθητές που είχα ως τώρα στις μονόωρες
διδακτικές μου παρεμβάσεις κι αυτό γιατί ήταν μια τάξη με 12 παιδιά,
πολύ ήσυχα και πρόθυμα να με ακούσουν. Καθώς κυλούσε η πρώτη μας
ώρα διαπίστωσα, και μέσα από το ερωτηματολόγιο που τους είχα
μοιράσει, πως το τμήμα γενικά είχε ένα σχετικά μέτριο μαθησιακό
επίπεδο. Παρόλα αυτά και με δεδομένο πως ένας μαθητής είχε μερική
νοητική υστέρηση, μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως όλοι οι μαθητές
συμμετείχαν στο μάθημα.
Το πρώτο μάθημα, όπως διαπίστωσα, ήταν οικείο στους μαθητές.
Εκτός

από

το

σημείο

του

διαχωρισμού

ενοτήτων

και

ένταξης

πλαγιότιτλων στο μάθημα, τα οποία ήταν άγνωστα στα παιδιά, όλα τα
άλλα στοιχεία τα αναγνώρισαν. Εντύπωση, επιπλέον, μου έκανε πως
πολλά παιδιά δεν μπορούσαν να διαβάσουν με άνεση και συλλάβιζαν. Η
διαπίστωσή μου αυτή έγινε, όταν τους έβαλα να διαβάσουν το κείμενο με
τη σειρά. Πάντως, όλα τα παιδιά πρόσεχαν ώστε να συνεχίσουν την
ανάγνωση. Λόγω της προσοχής που έδειχναν μέσα στο μάθημα καθώς
και στην πηγή που διαβάσαμε στη συνέχεια, η άσκηση τους φάνηκε
πολύ εύκολη. Το μεγαλύτερο τμήμα της τάξης ήταν σε θέση να
απαντήσει, κάτι που φάνηκε και στην επανάληψη του μαθήματος, όταν
έλεγα εγώ τα βασικά σημεία και τους έθετα ερωτήσεις.
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Τέλος, μόλις έφυγα από την τάξη, αφού είχε τελειώσει το μάθημα,
διαπίστωσα πως στα παιδιά άρεσε που ήρθε μια νέα δασκάλα και
πίστευα πως ήταν τόσο ήσυχα λόγω του ότι ήταν η πρώτη μας συνάντηση
και δεν με είχαν συνηθίσει.

Αναστοχασμός 2ης διδακτικής συνάντησης
Τίτλος: O Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο.
Μέθοδος Διδασκαλίας: Historical Educomic
Τη δεύτερη φορά που μπήκα στην τάξη έκανε εντύπωση στους
μαθητές πως δεν τους εξέτασα στο μάθημα και απλά αναφέραμε κάποια
βασικά σημεία του προηγούμενου μαθήματος. Τους είχα ενημερώσει
από το πρώτο μάθημα πως οι άλλες συναντήσεις μας δε θα είχαν την
παραδοσιακή μορφή.
Ένα άλλο στοιχείο που τους εξέπληξε ήταν ο διαχωρισμός τους σε
ομάδες

και

η

διαφορετική

διάταξη

των

θρανίων

καθώς

και

ο

προτζέκτορας που είχε πάρει θέση στον πίνακα. Η αντίδρασή τους ήταν
πάρα πολύ καλή. Παρόλο που, όπως και οι ίδιοι μου είπαν, δεν έχουν
ξαναδουλέψει σε ομάδες, παρά μόνο σε ζευγάρια, εντυπωσιάστηκαν.
Στη συνέχεια, με την προβολή του κόμικ φάνηκε πως χάρηκαν και
έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον καθώς τους ήταν κάτι οικείο. Πάλι στην τάξη
επικρατούσε ένα πολύ ήσυχο κλίμα όση ώρα τους εξηγούσα το κόμικ.
Όταν τους μοίρασα τα φύλλα εργασίας, μου έκανε τεράστια εντύπωση
πως οι μαθητές παρά την απειρία τους συνεργάστηκαν άψογα και αρκετά
χαμηλόφωνα. Σχεδόν ψιθυριστά, χωρίς να ενοχλούν ούτε τις άλλες
ομάδες, αλλά ούτε και τη ομαλή ροή του μαθήματος, ανάγνωσαν τις
πηγές και όλες οι ομάδες απάντησαν στις ερωτήσεις.
Έπειτα, όταν τους ανακοίνωσα πως θα κάνουμε το δικό μας κόμικ,
χάρηκαν και πάλι πρόθυμα συμπλήρωσαν το κομμάτι της η κάθε ομάδα
ξεχωριστά. Στην ώρα της παρουσίασης όλες οι ομάδες πρόσεχαν τους
ομιλητές και, όταν στο τέλος της παρουσίασης τούς έθετα ερωτήσεις,
ήταν σε θέση όλοι να απαντήσουν.
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Τέλος, μετά από μια γενική επανάληψη των νέων πληροφοριών
που είχαν επεξεργαστεί, όπου πάλι τους έθετα ερωτήσεις και μου
απαντούσαν, διαπίστωσα πως ο βασικός σκοπός του μαθήματος είχε
επιτευχθεί. Οι μαθητές όταν κατάλαβαν πως για το σπίτι δεν είχαν
κάποιο ουσιαστικό διάβασμα, αλλά αντίθετα ήξεραν το μάθημα,
χάρηκαν. Αυτό φάνηκε στην απάντησή τους, όταν τους ρώτησα αν τους
άρεσε το μάθημα σήμερα και με πολλή ζωντάνια απάντησαν δυνατά
«ναι».

Αναστοχασμός 3ης διδακτικής συνάντησης
Τίτλος: Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας
Μέθοδος Διδασκαλίας: Παιχνίδι ρόλων
Κατά την τρίτη μου συνάντηση με τους μικρούς μαθητές πίστευα
πως τα παιδιά θα με είχαν συνηθίσει και θα υπήρχε περισσότερη
φασαρία μέσα στην τάξη. Προς έκπληξή μου, όμως, οι μαθητές
συνέχισαν να διατηρούν ένα πολύ καλό και ήσυχο κλίμα.
Μετά τη γρήγορη σύνδεση με τα δύο πρώτα μαθήματα, μοίρασα
στα παιδιά πάλι φύλλα εργασίας, αλλά αυτή τη φορά οι πηγές ήταν
σχετικές με την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου κατά των Περσών.
Διαπίστωσα πως τα παιδιά στην ιστορία αγαπούν τις μάχες και τους
προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, πάλι ομαδικά και με απόλυτη
ησυχία, συμπλήρωσαν τις ερωτήσεις και εντόπισαν στον χάρτη την
περιοχή όπου είχε διεξαχθεί η μάχη.
Στη συνέχεια, όση ώρα οι εκπρόσωποι, ένας από κάθε ομάδα,
παρουσίαζαν τα φύλλα εργασίας τους, η ολομέλεια της τάξης άκουγε
προσεκτικά, ώστε μετά όλοι να μπορέσουν να συμμετέχουν στην
ανακεφαλαίωση. Όντως, όλα τα παιδιά συμμετείχαν και σήκωναν το χέρι
τους με ζήλο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Έπειτα, όταν έφτασε η
ώρα να μπουν στον ρόλο των στρατιωτών του Μ. Αλεξάνδρου,
δυσκολεύτηκαν αρκετά. Στην αρχή απάντησαν πως αν ήταν στη θέση
τους θα ήθελα να συνεχίσουν την εκστρατεία και να κατακτήσουν και
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άλλες περιοχές. Όταν, όμως, τους ανέφερα πολλά από τα προβλήματα
που αντιμετώπιζαν οι στρατιώτες, τότε τους είδα να γίνονται σκεπτικοί.
Ένα παιδί πήρε τον λόγο και άρχισε να λέει πως θα ήθελε να γυρίσει στο
σπίτι και την οικογένειά του. Όταν ρώτησα και τους υπόλοιπους μαθητές,
μου απάντησαν το ίδιο δίνοντας μου και άλλα αρνητικά που είχαμε
προαναφέρει.
Τέλος, μεγάλη εντύπωση μου έκανε το γεγονός πως χάρηκαν που
χρησιμοποιήσαμε παγκόσμιο χάρτη για να τους δείξω πόσο μεγάλη
διαδρομή είχε διανύσει ο στρατός. Εντυπωσιάστηκαν και χάρηκαν, γιατί,
όπως κατάλαβα από τα λόγια τους, τους χάρτες μέχρι τώρα τους
χρησιμοποιούσαν πιο πολύ οι μεγαλύτερες τάξεις και χάρηκαν που
είχαν και αυτοί την ευκαιρία.

Αναστοχασμός 4ης διδακτικής συνάντησης
Τίτλος: Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου
Μέθοδος Διδασκαλίας: CineScience
Η τέταρτη και τελευταία μου συνάντηση με τους μικρούς μαθητές
ξεκίνησε με μια εισαγωγή σχετικά με το τι έμαθαν στα προηγούμενα
μαθήματα. Έπειτα κατέγραψα στον πίνακα δύο ερωτήσεις σχετικά με τον
θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. Οι μαθητές διάβασαν τις ερωτήσεις και
προσπάθησαν να τις απαντήσουν, αλλά εγώ τους διευκρίνισα πως πρώτα
θα δούμε ένα απόσπασμα ταινίας και μέσα από αυτό θα απαντηθούν οι
ερωτήσεις. Με την τελευταία μου φράση προκλήθηκε ενδιαφέρον στα
παιδιά και παρακολούθησαν πολύ ήσυχα και προσεκτικά το βίντεο.
Παρατήρησα πως οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν με τη χρήση ταινίας και
για αυτό τον λόγο έδειξαν τόση προσοχή.
Μετά το τέλος της προβολής κάλεσα τους μαθητές να απαντήσουν
στις ερωτήσεις που είχα γράψει στον πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο έγινε
μια συζήτηση γύρω από την ταινία. Στη συνέχεια μοίρασα στις ομάδες
από ένα φύλλο εργασίας και τους ζήτησα μέσα στα ειδικά πλαίσια να
γίνουν οι ίδιοι σκηνοθέτες και να επιλέξουν ποιες σκηνές-γεγονότα, που
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έμαθαν από την ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου, θα έβαζαν μέσα στην ταινία
τους.
Τέλος,

στην

τάξη

κάλεσα

τους

μαθητές

ανά

ομάδες

να

παρουσιάσουν τη δική τους ταινία. Αυτή η μέθοδος τους άρεσε πάρα
πολύ κι αυτό διαπιστώθηκε από το ενδιαφέρον τους και από την
προθυμία τους να κάνουν τη δική τους ταινία. Επιπλέον, παρατήρησα με
μεγάλη μου χαρά πως θυμόντουσαν πάρα πολλές λεπτομέρειες από τα
προηγούμενα

μαθήματα,

παρόλο

που

δεν

υλοποιήθηκαν

με

παραδοσιακό τρόπο και δεν περιελάμβαναν διάβασμα στο σπίτι και
αποστήθιση του σχολικού εγχειριδίου.

Απομαγνητοφώνηση Συνέντευξης
Εκπαιδευτικός: Κάναμε τέσσερα διαφορετικά μαθήματα. Το πρώτο
μάθημα πώς ήταν; Θέλω να μου πείτε ακριβώς τον τρόπο που
χρησιμοποιήσαμε. Πες μου Χριστίνα.
Μαθήτρια: Διαβάσαμε από το βιβλίο το μάθημα, τα παραθέματα, μας
κάνατε κάποιες ερωτήσεις, γράψαμε για κάθε παράγραφο μια πρότασηέναν πλαγιότιτλο και μετά κάναμε και Τετράδιο Εργασιών.
Εκπαιδευτικός: Έτσι δε γίνεται το μάθημα και από τον δάσκαλό, εκτός
από τους πλαγιότιτλους;
Μαθητές: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Ας μας πει τώρα ο Γιώργος πώς έγινε το δεύτερο μάθημα.
Μαθητής: Κάναμε το δικό μας κόμικ, είδαμε ένα μεγάλο κόμικ στον
προτζέκτορα. Μας δώσατε φύλλα εργασίας και έπρεπε να απαντήσουμε
στις ερωτήσεις.
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Εκπαιδευτικός: Για το τρίτο μάθημα ας μας πει ο Αλέξανδρος.
Μαθητής: Μας μοιράσατε φύλλα εργασίας με τις μάχες που έκανε ο
Μέγας Αλέξανδρος. Και σηκωθήκαμε και τα παρουσιάσαμε, είδαμε τα
μέρη στον χάρτη και μετά παίξαμε ένα ρόλο. Μπήκαμε στη θέση των
στρατιωτών.
Εκπαιδευτικός: Και σήμερα, Χριστίνα, τι κάναμε;
Μαθήτρια: Είδαμε ένα βίντεο για τον θάνατο του Μ. Αλέξανδρου και το
πού έδωσε το δαχτυλίδι του. Μετά μας δώσατε φύλλα εργασίας για να
κάνουμε εμείς τη δική μας ταινία για τον Μ. Αλέξανδρο.
Εκπαιδευτικός: Θέλω να μου πει η Ειρήνη ποιο μάθημα της άρεσε
περισσότερο και γιατί;
Μαθήτρια: Το δεύτερο, γιατί ήταν πιο ωραίος τρόπος από τον
προηγούμενο που κάναμε και κάναμε και το δικό μας κόμικ.
-Σε τέσσερις άρεσε πολύ το κόμικ.Εκπαιδευτικός: Τώρα να μου πει η Χριστίνα, ποιο μάθημα της άρεσε πιο
πολύ και γιατί;
Μαθήτρια: Το τελευταίο, το τέταρτο, γιατί είδαμε ταινία. Το κομμάτι που
μ’ άρεσε περισσότερο ήταν όταν κάναμε τη δική μας ταινία.
-Σε όλους άρεσε το τέταρτο μάθημαΕκπαιδευτικός: Το τρίτο σας άρεσε;
Μαθητής: Ναι, απλά περισσότερο μας άρεσαν τα άλλα δύο.
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Εκπαιδευτικός: Το πρώτο μάθημα είναι ίδιο με αυτό που σας έκανε τόσο
καιρό ο δάσκαλός σας;
Μαθητές: Ναι.
Εκπαιδευτικός: Ωραία, σας άρεσε περισσότερο ή λιγότερο από τα
υπόλοιπα τρία;
Μαθητές: Λιγότερο, πολύ λιγότερο.
Εκπαιδευτικός: Γιατί;
Μαθητής: Αυτά τα μαθήματα που κάναμε μαζί είχαν πλάκα και μάθαμε
τα μαθήματα πιο εύκολα.
Άλλος μαθητής: Τα μάθαμε εδώ, μαζί, χωρίς διάβασμα στο σπίτι.
Μαθήτρια: Και μετά τα θυμόμασταν, όταν τα βάλαμε στη δική μας
ταινία.
Εκπαιδευτικός: Μπράβο τα παιδιά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
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