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Πξόινγνο - Δπραξηζηίεο 

 Οη θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ βηψλνπκε σο πνιίηεο 

είλαη ζπγθινληζηηθέο θαη θαηαηγηζηηθέο. Γπλάκεηο πνιηηηθέο πνπ αλαδεηθλχνληαη 

θπξίαξρεο ζην παγθφζκην ζθεληθφ θαζνξίδνπλ ηηο ηχρεο ησλ "αδπλάησλ". Ζ 

θηψρεηα καζηίδεη εθηφο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο, αθφκε θαη ηηο επξσπατθέο 

ρψξεο, νη θησρνί γίλνληαη θησρφηεξνη θαη νη πινχζηνη πινπζηφηεξνη, ελψ νη 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο εκθαλίδνληαη ζήκεξα παλίζρπξεο, θαη κε ηε δπλαηφηεηα 

λα θαζνξίδνπλ αθφκε θαη ηελ πνιηηηθή ησλ ππαλάπηπθησλ ρσξψλ. Πφιεκνη θαη 

εκθχιηεο δηακάρεο, ηξνκνθξαηία θαη ζξεζθεπηηθφο θνληακεληαιηζκφο 

δηακνξθψλνπλ έλα εθηαιηηθφ παγθφζκην ζθεληθφ κε ρηιηάδεο αλζξψπνπο λα 

αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ ην 

δηθαίσκά ηνπο ζηε δσή σο πξφζθπγεο. Βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φπσο, ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ην δηθαίσκα ζηελ πγεία, ηελ παηδεία θαη ηελ εξγαζία, 

θαηαζηξαηεγνχληαη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα κέζα ελεκέξσζεο, κε ηηο 

απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη ε ςεθηαθή ηερλνινγία, 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

θνηλσλίαο καο θαη ζηελ πνιηηηθή αθχπληζε ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηψλ, θαζψο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνπλ ζε βάζνο θαη λα δηαθσηίδνπλ ηνπο πνιίηεο 

γηα ηα αίηηα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο.  

 Παξφια απηά, δηαπηζηψλνπκε θαζεκεξηλά σο εθπαηδεπηηθνί ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηελ άγλνηα ησλ καζεηψλ καο γηα φζα ζπκβαίλνπλ 

ζηε ζχγρξνλή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα φ,ηη ζπλζέηεη 

ηνλ θφζκν ηνπο, ζην παξφλ θα ην παξειζφλ. Έιιεηκκα γλψζεο παξαηεξείηαη θαη 

ζε ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, παξά ην γεγνλφο φηη κε βάζε ην επίζεκν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ε Ηζηνξία δηδάζθεηαη επαλαιεπηηθά θαη ζε θχθινπο ήδε 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, γεγνλφο πνπ δελ δηθαηνινγεί απηή ηελ 

εηθφλα.  

 Αληηιακβαλφκαζηε επίζεο, φηη ηα ειιείκκαηα απηά πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηελ ηζηνξηθή γλψζε ησλ καζεηψλ καο, ηνπο απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ θξηηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε. 

Θεσξνχκε φηη ν πνιίηεο πνπ έρεη ηε δχλακε λα αληηζηαζεί ζηα αθνκνησηηθά θαη 

αιινηξησηηθά κελχκαηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη λα αγσληζηεί γηα ηελ 

επηζηξνθή ζηνλ δεκνθξαηηθφ αλζξσπηζκφ, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ηζηνξηθή 
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γλψζε, θξηηηθή ζθέςε θαη δηάζεζε λα ζπκκεηάζρεη ζηε "δηαβνχιεπζε γηα ην 

ζπιινγηθφ αγαζφ", ην αγαζφ ηεο δεκνθξαηίαο. Δπηπιένλ, ε δεκνθξαηηθή 

εθπαίδεπζε επηδηψθεη  λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ηζηνξία, 

θαη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο ηελ πνιηηεηόηεηα, ψζηε απηνί λα κεηαβνχλ 

ζηελ ελήιηθε δσή έρνληαο αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ππεχζπλσλ θαη ελεξγψλ 

πνιηηψλ.  

 ηελ πξνζπάζεηά κνπ λα ππεξεηήζσ ηνπο ζηφρνπο κηαο αιεζηλά 

δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο δηαπίζησζα ηελ αλάγθε θαιιηέξγεηαο ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο θαη γη' απηφλ ηνλ 

ζθνπφ επηρείξεζα λα εθαξκφζσ λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη λα κειεηήζσ 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο ηφζν φζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο, φζν θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζην Σ.Θ.. Ναππιίνπ κε ζέκα ηελ  

Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, αιιά θαη ε κνπζεηνπαηδαγσγηθή επηζηήκε, 

κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νπνίαο ήξζα ζε επαθή κέζα απφ ην ίδην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα, αλαδείρζεθαλ ζε εμαηξεηηθά "εξγαιεία" κάζεζεο θαη θαιιηέξγεηαο 

ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ κνπ, φπσο πηζηεχσ ζα απνδεηρζεί 

θαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία.  

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

αξρηθά ηνπο εκπλεπζκέλνπο θαζεγεηέο κνπ, ηελ θπξία Άιθεζηε Κνληνγηάλλε θαη 

ηνλ θχξην Αζηέξην Σζηάξα, γηαηί θνληά ηνπο γλψξηζα θάπνηα απφ ηα κπζηηθά ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

εμαηξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ελψ, παξάιιεια, είρα ηελ επθαηξία λα δσ ηελ 

Δθπαίδεπζε κέζα απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θαη λα αλαλεψζσ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ κνπ φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο.  

 Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνπο καζεηέο κνπ, γηα ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζα 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ναππιίνπ, αιιά 

θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Μνπζείνπ γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζεηηθή - ππνζηεξηθηηθή 

ηνπο ζηάζε απέλαληη ζε θάζε κνπζεηνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθεί.   

 Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο γνλείο, ηα παηδηά 

θαη ηδηαίηεξα ηνλ ζχληξνθφ κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα - πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ραξαθηήξα - έξεπλα δξάζεο επηδηψθεη λα 

δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν ησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ ζηνλ ρψξν ηνπ 

Μνπζείνπ, ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιιηεξγεζεί ζηνπο καζεηέο πςειφ επίπεδν Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο. Οη 

κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα, 

εθπαηδεπηηθφ-θηιφινγν, ζηνλ ρψξν ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ναππιίνπ κε 

ηε ζπκκεηνρή είθνζη καζεηψλ ηεο Α' Λπθείνπ ηνπ 1νπ ΓΔΛ Ναππιίνπ θαη 

ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηηο αξρέο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Γξάκαηνο. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ έληεθα (11) κνπζεηνπαηδαγσγηθέο 

παξεκβάζεηο δηάξθεηαο δχν δηδαθηηθψλ σξψλ ε θαζεκία, νη νπνίεο εζηίαδαλ, 

φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ζηελ πεξίνδν ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, (1600-

1100 π.Υ.),  θαη αθνξνχζαλ ηνλ Μπθελατθφ πνιηηηζκφ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ παξεκβάζεσλ, αθνινχζεζε ε ζπιινγή απφ ηελ εξεπλήηξηα ησλ πνζνηηθψλ 

θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο 

αμηνπνηήζεθαλ ηα επίπεδα πξνζδηνξηζκνχ ηεο, φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο 

R. Ashby θαη P. Lee (1987)1, θαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην επίπεδν 

θαηάθηεζεο ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ 

ηηο παξεκβάζεηο, δφζεθαλ "θξηηήξηα αμηνιφγεζεο"2 δνκεκέλα κε ηξφπν ψζηε λα 

εμεηάδεηαη ε Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε "σο αλαγλώξηζε ηεο νπηηθήο ησλ 

αλζξώπσλ ηνπ παξειζόληνο" θαη "σο ελδηαθέξνλ" βάζεη ηεο πξφηαζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ησλ K. C. Barton, L. S. Levstik3. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δξάζεο, ε νκάδα ησλ παηδηψλ 

                                                           
1
Δηξήλε Νάθνπ, Σα παηδηά θαη ε Ηζηνξία. Ηζηνξηθή ζθέςε, γλώζε θαη εξκελεία, Αζήλα, Μεηαίρκην, 

2000, ζζ. 107-110.  
2
Βιέπε ην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο Β, Γ, Γ: Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη δνκή ηνπ 

θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο βαζίζηεθε αθξηβψο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ επηπέδσλ ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ (test) πνπ ζπληάρζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζηα πιαίζηα 

έξεπλαο δξάζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ θαηάθηεζεο ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο 

ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε 

Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, απφ ηελ Αηθ. Κσζηή ζην 3ν Γπκλάζην Μεγάξσλ, ζηα πιαίζηα 

εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο (Αηθ. Κσζηή, Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε 

σο Μέζν γηα ηελ Καιιηέξγεηα Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ, Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Ναχπιην, 2016, ζζ.186-187). 
3
K. C. Barton & L. S. Levstik, Γηδάζθνληαο Ηζηνξία γηα ην πιινγηθό Αγαζό, κεη. Α. 

Θενδσξαθάθνπ, Αζήλα, Μεηαίρκην, 2008, ζζ. 273-321. 
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πνπ ζπκκεηείρε ζηηο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο κέζσ ΓΣΔ,  

ιεηηνχξγεζε σο "πεηξακαηηθή νκάδα", ελψ δχν άιια ηκήκαηα ηεο Α' Λπθείνπ, 

πνπ δηδάρζεθαλ ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο κέζσ ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, ιεηηνχξγεζαλ σο 

"νκάδεο ειέγρνπ". Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο θαη ε 

ζχγθξηζε  ηεο επίδνζεο ηεο "πεηξακαηηθήο νκάδαο" θαη ησλ "νκάδσλ ειέγρνπ" 

ζηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

παθέηνπ SPSS. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ ηελ νπζία θαη ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηεο παξέκβαζεο, αθνχ ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ πνπ απνηεινχζαλ ηηο νκάδεο ειέγρνπ. Δίλαη πξνθαλέο πσο ζην 

κέιινλ ζα απαηηεζεί ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο κε γελίθεπζε ησλ πεηξακάησλ, 

ελίζρπζε ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ δεηγκάησλ έξεπλαο, πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

επηκέξνπο ειέγρσλ θαη επηπιένλ απζηεξνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 

αλάιπζεο, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα εληζρπζεί ε νπζία θαη ε αμηνπηζηία ηεο 

παξέκβαζεο, θαη αθεηέξνπ ηα απνηειέζκαηά ηεο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ κηα 

νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή πξφηαζε γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φζνλ 

αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κέζσ ηεο Γ.Σ.Δ. ζηα πιαίζηα 

κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ.  

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ 
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SUMMARY 

This quantitative and qualitative action research seeks to investigate the role 

museum education interventions within Museums play in the context of history 

teaching in order to cultivate a high level of Historical Empathy in students. The 

museum-interventions made by the researcher, who is a Greek philology 

teacher, took place at the Archaeological Museum in Nafplio. Twenty students 

from the First Grade of the 1st Lyceum of Nafplion participated in the 

interventions which were designed according to the principles and content of 

Educational Drama. There were a total of eleven (11) museum education 

interventions lasting two hours each, which, in terms of content, focused on the 

period of the Late Bronze Age (1600-1100 BC), and concerned the Mycenaean 

civilization. On completion of the interventions, quantitative and qualitative 

research data was selected and processed by the researcher. Specifically, in 

order to analyse the concept of Historical Empathy, the determination levels as 

formulated by R. Ashby and P. Lee (1987) were exploited. Furthermore, to 

assess the extent to which participating students had conquered Historical 

Empathy, "benchmarks" were structured in such a way as to examine Historical 

Empathy "in recognition of the perspective of the people the past" and "as 

something which is of interest" taking as a starting point K.C .Barton and L.S. 

Levstik’s proposal for determining the concept. To perform this action research, 

the group of children who participated in the museum-interventions through 

Educational Drama, functioned as an "experimental group", while another two 

classes at the first high school, who were taught the corresponding section of 

Ancient History through traditional methods of teaching History, served as 

"controls". The processing of the quantitative research data and the comparison 

of the performance of the "experimental group" and the "control groups" using 

the specific benchmarks, was undertaken using the SPSS statistical package. 

The findings showed the substance and usefulness of the interventions, given 

that the performance of the students in the experimental group was significantly 

better than the corresponding performance of students in the control groups. It is 

obvious that in the future attempts should be made to continue these efforts and 

that experiments should be generalized, samples and research population 

should be strengthened, individual tests should be multiplied and there should 
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be a further tightening of the analytic parameters, in order both to enhance the 

substance and credibility of the intervention, and so that the results serve as a 

comprehensive educational proposal for Secondary Education regarding the 

teaching of history through Educational Drama by way of museum education 

interventions. 

 

KEYWORDS 

Historical empathy, levels of historical empathy, Teaching History through 

Educational Drama, museum education through the Educational Drama. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Η. Ζ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε θαη ν δεκνθξαηηθόο αλζξσπηζκόο 

 Οη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν θαη ε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Iζηνξίαο απνηεινχλ ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ έληνλα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, 

θαζψο ζεσξείηαη ζήκεξα δεδνκέλε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο ηνπ 

αηφκνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηφ αληηιακβάλεηαη ηε ζέζε ηνπ ζηε 

ζχγρξνλή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. Θεσξείηαη, δειαδή, δεδνκέλε ε αλάγθε λα 

θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ηζηνξηθή ζθέςε ηνπ ζχγρξνλνπ καζεηή, ψζηε αθελφο λα 

αληηιακβάλεηαη ην πεξηερφκελν θαη ηελ αηηηψδε ζρέζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, 

θαη αθεηέξνπ λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα 

παίμεη ν ίδηνο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλήο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα άπνςε πνπ εηζήγαγε ν J. Dewey θαη ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ην ζρνιείν απνηειεί ηνλ βαζηθό θνξέα γηα ηελ αιιαγή θαη ηελ 

ειεπζεξία ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, θαζψο εάλ νη εθπαηδεπόκελνη 

θαηαλνήζνπλ ην παξειζόλ θαη ην παξόλ, ζα αλαπηύμνπλ θίλεηξν γηα λα 

κεηακνξθώζνπλ πξνο ην θαιύηεξν ηελ θνηλσλία4. Οη ζεσξεηηθνί ηεο ηζηνξηθήο 

εθπαίδεπζεο επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζηνηρεία:  

α) Έλα εχρξεζην πιαίζην ηνπ παξειζφληνο πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

ζπλδένπλ ην παξειζφλ κε ην δηθφ ηνπο παξφλ θαη κέιινλ5, θαη  

β) έλα δηαλνεηηθφ ζχλνιν εξγαιείσλ γηα λα ρεηξίδνληαη ηελ Ηζηνξία σο επηζηήκε 

πνπ έρεη λφεκα θαη ππεξβαίλεη ηηο θαζεκεξηλέο ηδέεο.  

 Άιισζηε, κε δεδνκέλν φηη "ε Ηζηνξία απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ηεο 

δεκνθξαηηθήο πξαθηηθήο, ε ηζηνξηθή παηδεία ζα πξέπεη λα είλαη κέξνο θάζε 

δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο"6. Γηαηί ε δεκνθξαηία πξνυπνζέηεη ηελ ειεπζεξία 

                                                           
4
 D. E., Ewing Jr., «Teaching History in the Public Schools: An "Old Story" Re-examined», The 

Journal of General Education , 37(1), 1985, ζζ. 63-75 (ζ. 63). 
5
 P., Lee, «Πξνζεγγίδνληαο ηελ Έλλνηα ηεο Ηζηνξηθήο Παηδείαο», ζην Γ. Κφθθηλνο & Δη. Νάθνπ 

(Δπ.), Πξνζεγγίδνληαο ηελ Ηζηνξηθή Δθπαίδεπζε ζηηο Αξρέο ηνπ 21νπ Αηώλα. Αζήλα, Μεηαίρκην, 

2006, ζ. 65. 
6
 P., Lee, φ.π., ζ. 66. 
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εθείλνπ πνπ ζθέπηεηαη δηαθνξεηηθά, δειαδή πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αζθήζεη θξηηηθή7. 

 Μηιψληαο γηα δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε ελλννχκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ ελεξγή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζηάζε ηνπο σο 

ελειίθσλ, ζηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Δλλννχκε, δειαδή, φηη ε 

ζχγρξνλε εθπαίδεπζε νθείιεη λα ζηνρεχεη ζηελ ιεγφκελε "ζπκκεηνρηθή" 

δεκνθξαηία", ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ππεξεηεί ηνλ επξχηεξν ζηφρν ελφο 

δεκνθξαηηθνχ αλζξσπηζκνχ8. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζηφρνπ πνπ θαιείηαη λα 

ππεξεηήζεη ε ζχγρξνλε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, αλαπηχζζεηαη θαη ν φξνο 

"δεκνθξαηηθή πνιηηεηόηεηα9". Ο φξνο πνιηηεηόηεηα δελ ηαπηίδεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη εκθχζεζε ηνπ παηξησηηθνχ αηζζήκαηνο, νχηε 

εμαληιείηαη ζην λα επηηεπρζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ηεο γλψζεο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηψλ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη δεκνθξαηηθνί 

ζεζκνί. Άιισζηε, ε γλψζε απηή δελ επαξθεί γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο. Αληίζεηα, ν 

φξνο πνιηηεηόηεηα πνπ απνηειεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο ζήκεξα, ζπλίζηαηαη ζην "λα 

είλαη πξόζπκνη νη ζεκεξηλνί καζεηέο θαη απξηαλνί ελήιηθεο λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

επζύλε γηα ηελ πνιηηεία θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο απνθάζεηο πνπ ηελ 

αθνξνύλ"10, είηε κέζσ ηεο ςήθνπ, είηε κέζσ νκάδσλ πίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

δεκφζηεο δηακαξηπξίεο, είηε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ. Πξφθεηηαη κάιηζηα γηα κηα κνξθή ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ε 

νπνία είλαη πινπξαιηζηηθή, θαζψο αλαγλσξίδεη φηη ηα άηνκα θαη νη νκάδεο 

κπνξνχλ λα έρνπλ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη νξάκαηα γηα ην κέιινλ11 θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ιεγφκελν "δεκνθξαηηθφ αλζξσπηζκφ" πνπ πξνηείλεη ε 

Amy Gutmann, ε δηαθεθξηκέλε ζεσξεηηθφο ηεο δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. 

 Πξνθεηκέλνπ ε ηζηνξία λα ππεξεηήζεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο ζα 

                                                           
7
 Π. Υ., Γαηζσηήο, «Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε», ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ, 52, 1995, 

ζ. 25. 
8
 K. C. Barton & L. S. Levstik, φ.π., ζ. 49. 

9
 K. C. Barton & L. S. Levstik, φ.π., ζ. 53. 

10
 K. C. Barton & L. S. Levstik, φ.π., ζ. 55. 

11
 K. C. Barton & L. S. Levstik, φ.π., ζ. 59. 
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πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηξία θεληξηθά ζηνηρεία ηεο αλζξσπηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο:12  

 α) Θα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ έιινγε θξίζε, δειαδή λα πξνθαιεί ηνπο καζεηέο 

λα αμηνινγήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, λα θξίλνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. 

 β) Θα πξέπεη λα πξνάγεη κηα επξεία αληίιεςε ηεο αλζξσπφηεηαο κε ηελ έλλνηα 

φηη νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα θαηαλννχλ φηη ε δηθή καο θνηλσλία δελ απνηειεί έλα 

θαζνιηθφ πξφηππν, αιιά εληάζζεηαη ζε έλα ζχλνιν θνηλσληψλ πνπ ζθέθηνληαη 

θαη δξνπλ δηαθνξεηηθά. Καηαλνψληαο νη καζεηέο ηε ινγηθή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηξφπσλ ζθέςεο θαη πξάμεο, παχνπλ λα ζρεκαηίδνπλ ηελ εληχπσζε φηη νη 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο νθείινληαη ζε έιιεηςε λνεκνζχλεο θαη ελζηεξλίδνληαη ηελ 

αλζξψπηλε πνηθηινκνξθία, αληίιεςε πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα 

νδεγεζνχλ ζηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία. 

γ) Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία γηα ην ζπιινγηθφ 

αγαζφ. Με δεδνκέλν, δειαδή, φηη ε θιαζηθή θαη ξνκαληηθή παξάδνζε έδσζαλ 

έκθαζε ζηελ αηνκηθή θξίζε θαη φρη ζηνλ απφ θνηλνχ ζηνραζκφ, ζεσξείηαη 

ζήκεξα απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο αλζξσπηζηηθήο εθπαίδεπζεο απαξαίηεην ε 

εθπαίδεπζε λα απνθηήζεη θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο λα ζηνραζηνύλ γηα ην ζπιινγηθό αγαζό θαη λα δηαβνπιεύνληαη κε ηνπο 

άιινπο αλζξώπνπο13. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

εμεηάδνπλ ην ζέκα ηεο δηθαηνζχλεο θαη λα δηαηππψλνπλ θξίζεηο γηα ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα, κειεηψληαο θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπο ζην παξφλ.  

 

ΗΗ. Ζ Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε σο βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο ησλ καζεηώλ 

 Με βάζε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηνλ 

ζηφρν ηνπ "δεκνθξαηηθνχ αλζξσπηζκνχ" ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνεγήζεθε, αλαπηχζζεηαη έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Καη απηφ γηαηί ε θαηαλόεζε ηεο 

                                                           
12

 K. C. Barton & L. S. Levstik, φ.π., ζζ. 63-69. 
13

 K. C. Barton & L. S. Levstik, φ.π., ζ. 67. 
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ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ παηδηώλ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, 

θαζώο κπνξεί λα καο παξάζρεη κηα αλεθηίκεηε βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παηδαγσγηθήο κεζόδνπ κε ηελ νπνία δηδάζθεηαη ε Ηζηνξία ζην ζρνιείν14. Οη 

εξεπλεηέο πνπ θηλνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδνπλ 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε δηαλνεηηθή ελέξγεηα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο 

εληνπίδνληαη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά θαη 

αμηνινγνχληαη δηαθνξεηηθά απφ θάζε ζεσξία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ζεσξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο15. 

 Γεληθή παξαηήξεζε, σζηφζν, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ 

Iζηνξία είλαη φηη νη καζεηέο ηεο Α' βάζκηαο θαη Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζήκεξα, 

θπξίσο ζηηο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε 

κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα πξνζειψλνληαη ζηελ ηδέα ηεο ηειενινγηθήο 

αληίιεςεο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ηνπ αλαπφθεπθηνπ ραξαθηήξα ηεο 

πξνφδνπ. Απηή ε ζηάζε απέλαληη ζηελ ηζηνξία ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ κε ηζηνξηθνχο φξνπο ηελ θαηεχζπλζε, ην ηίκεκα θαη 

ηηο αζπκκεηξίεο ηεο ηζηνξηθήο κεηαβνιήο θαη ησλ ζχκθπησλ κε απηήλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ, φπσο θαη ηηο απνθιίλνπζεο επηπηψζεηο ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε, αληίζεηα, ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη 

ζπλείδεζεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ηφζν ε δπλαηφηεηα πνιππξηζκαηηθήο 

ζέαζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, φζν θαη ε δπλαηφηεηα ππέξβαζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ αλαγλψζεσλ ηεο Ηζηνξίαο, νη νπνίεο κέζα απφ ηα εζλνθεληξηθά 

αθεγήκαηα νκνγελνπνηνχλ ηηο αληηζέζεηο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

πνιηηηθνζηξαηησηηθή ηζηνξία θαη ζηνλ ξφιν ησλ εγεζηψλ16. 

 Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα πξνεηνηκαζηνχλ νη καζεηέο καο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ έλαλ αληηθαηηθφ θαη αληηθξνπφκελν θφζκν θαη λα απνθηήζνπλ 

νπζηαζηηθά εθφδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιχπινθσλ θαηαζηάζεσλ ζην παξφλ, 

θξίλεηαη απαξαίηεην νη εθπαηδεπηηθνί λα δεκηνπξγήζνπλ ζην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο έλα βήκα δηαιφγνπ, ψζηε νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ινγηθήο θαηαλφεζεο θαη λα κπνπλ ελζπλαηζζεηηθά ζηε ζέζε απηψλ 

                                                           
14

 Δη. Νάθνπ, Σα παηδηά θαη ε Ηζηνξία. Ηζηνξηθή θέςε, Γλώζε θαη Δξκελεία. Αζήλα, Μεηαίρκην, 

2000, ζ. 17. 
15

 Δη. Νάθνπ, φ.π., ζ. 91. 
16

 Γ. Κφθθηλνπ θαη Π. Γαηζσηή, «Σξφπνη Γηδαθηηθήο Γηαρείξηζεο Δπίκαρσλ θαη Σξαπκαηηθψλ 

Ηζηνξηθψλ Γεγνλφησλ ζηε ρνιηθή ηάμε. Ζ Μεζνδνινγηθή Πξφηαζε ηνπ James Percoco», 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ, 104, 2008, ζ. 49. 
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πνπ ππέθεξαλ ζην παξειζφλ, λα επηδείμνπλ λεθαιηφηεηα, αλεθηηθφηεηα θαη 

ζεβαζκφ απέλαληη ζηνλ Άιιν ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ17.      

 Οη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο  πεξηγξάθνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο, πνπ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, ζχκθσλα κε ηηο κνληέξλεο αληηιήςεηο ηεο 

ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα επίζεο ζχλζεηε έλλνηα πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηή ηφζν σο "δηαδηθαζία", φζν θαη σο "επίηεπγκα", ηφζν σο "γλσζηηθή", 

φζν θαη σο "ζπλαηζζεκαηηθή" ελζπλαίζζεζε18.  

 Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

ησλ παηδηψλ σο πξνο ηελ Iζηνξηθή Eλζπλαίζζεζε θαη παξά ηηο 

αληηπαξαζέζεηο19, ηελ θξηηηθή θαη ηηο εληάζεηο πνπ γελλά  ε  έλλνηα ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, φπσο επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνλ P. J. Lee, 

"ε ελζπλαίζζεζε σο επίηεπγκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο 

ηζηνξηθήο θαηαλόεζεο, γηαηί αθνξά ζην λα δεηο κία πξάμε σο αξκόδνπζα κε ηνπο 

ζηόρνπο θαη ηηο πξνζέζεηο απηνύ πνπ έπξαμε θαη κε ηε δηθή ηνπ αληηκεηώπηζε ηεο 

θαηάζηαζεο"20. χκθσλα, επίζεο, κε ηελ Δη. Νάθνπ, ε αλάιπζε ηεο Iζηνξηθήο 

Eλζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

ηνπο, γηαηί κπνξεί λα δείμεη θαηά πφζνλ αλαπηχζζνπλ εκβησκαηηθή θαηαλφεζε 

ηνπ παξειζφληνο, θαζψο θαη αλ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη «γηα λα αλαδνκήζνπκε ην 

παξειζόλ, πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ 

παξειζόληνο κέζα ζην δηθό ηνπο δηαθνξεηηθό ηζηνξηθό πιαίζην»21.  

 Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ γηα ηνπο καζεηέο καο νη πξνυπνζέζεηο 

ηεο αλζξσπηζηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, θαη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο σο ππεχζπλνη πνιίηεο ζε κηα 

πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο 

ηνπο Δλζπλαίζζεζεο ζηα πιαίζηα ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα 

θαηαθέξνπλ λα ππεξβνχλ ηηο δηθέο ηνπο νπηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνχλ 

ζνβαξά θαη ηηο νπηηθέο ησλ άιισλ, ησλ νπνίσλ ζπρλά ε δξάζε, ν ηξφπνο 

                                                           
17

 Γ. Κφθθηλνπ θαη Π. Γαηζσηή, φ.π., ζ. 53. 
18

 Δη. Νάθνπ, φ.π., ζ. 105. 
19

 K. C. Barton & L. S. Levstik, φ.π., ζ. 273. 
20

 Lee, P., & Ashby, R., «Empathy, Perspective Taking and Rational Understanding» in O. L. 

Davis Jr., E. A. Yeager, & S. J. Foster (Eds), Historical Empathy and Perspective Taking in the 

Social Studies. Lanham, Md., Rowman and Littlefield, 2001, ζζ. 21-50, (ζ. 23-24). 
21

 Δη. Νάθνπ, φ.π., ζζ. 107- 108. 
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ζθέςεο, ηα αηζζήκαηα, θαληάδνπλ άγλσζηα θαη παξάμελα ζηα ζχγρξνλα 

κάηηα.22  

 Οινθιεξψλνληαο ηελ εηζαγσγηθή αλαθνξά καο ζηελ έλλνηα ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο σο βαζηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ 

παηδηψλ, επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε ηνπ λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ ην 

πεξηερφκελν θαη νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζηε Β' βάζκηα 

εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο, έηζη ψζηε ε θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα θαη βαζηθφ ηεο 

ζηφρν.  

 

ΗΗΗ. Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε σο κέζν γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο 

Ηζηνξίαο  

 Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β' βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ Ηζηνξία, φηη νη παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο έρνπλ απνηχρεη λα 

θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο 

ζθέςε. Γπζηπρψο ε ζχγρξνλε ηζηνξηθή παηδεία αδπλαηεί λα επδνθηκήζεη ζηα 

Γπκλάζηα θαη ηα Λχθεηα ηεο ρψξαο23. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη ηφζν απφ 

ηελ εκπεηξία ηεο ηάμεο, φπνπ ε ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ είλαη ζπρλά 

αδηάθνξε, αθφκε θαη απαμησηηθή απέλαληη ζην κάζεκα, φζν θαη απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο δηφξζσζεο ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ κε ηε κνξθή δηαγσληζκάησλ, 

πνπ ζπρλά θέξλεη αληηκέησπν ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε κηα απνγνεηεπηηθή εηθφλα, 

φζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ.  

 Καη ελψ ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αηηίσλ ζηα νπνία νθείιεηαη ε 

παξαπάλσ δπζάξεζηε δηαπίζησζε δελ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ζίγνπξα έλα απφ απηά απνηεινχλ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο. Έρεη 

ήδε επηζεκαλζεί ε αλάγθε απφ ηνπο εηδηθνχο ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε λα 

εθαξκνζηνχλ ζχγρξνλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηνλ 

                                                           
22

 P. Seixas, «A modest Proposal for Change in Canadian History Education», Teaching History, 

137, 2009, ζζ. 26-30 (ζ. 29). 
23

 Π. Γαηζσηήο, «Ζ Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε», ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ, 52, Αζήλα, 

1995, ζ. 25.  
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εγθνηλσληζκφ ησλ καζεηψλ θαη ζηε δεκνθξαηηθή ηνπο ζπγθξφηεζε, κέζα απφ 

ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ ηε  

κεηάβαζε απφ ηνλ "δάζθαιν-απζεληία" ζηνλ "δάζθαιν-εκςπρσηή" θαη ηε 

κεηαηξνπή ηεο άθξηηεο παζεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή ζε δεκηνπξγηθή ελεξγνπνίεζή 

ηνπ24.  

 Ήδε, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην 

Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνβνεζεηηθφ κέζν ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ζηαδηαθά θαζηεξψλεηαη σο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, 

θαζψο απνδεηθλχεηαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε 

ειιεηκκαηηθέο καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αιιά θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ σο κέζνπ εθδίπισζεο ησλ λνεηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε παηδηνχ25. Οη παξαπάλσ επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ αμία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο εληζρχνληαη θαη απφ ηηο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθέο θαη γλσζηηθέο ζεσξίεο, φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Piaget, ηνλ 

Bruner, ηνλ Dewey, ηελ Montessori θαη άιινπο παηδαγσγνχο θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1960, θαη ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζην 

επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κέζσ ηεο απηελέξγεηαο λα νδεγεζεί 

ζηελ "αλαθαιππηηθή" κάζεζε κέζα απφ ηελ αλαζχλζεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ26. 

Καζψο ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα γίλνπλ νη 

αξρηηέθηνλεο ηνπ δηθνχ ηνπο δεκηνπξγήκαηνο27, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζην λα 

θαηαζηεί ε κάζεζε πην ελδηαθέξνπζα θαη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο 

απηνπαηδείαο28.  

 χκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο δηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο, ε δξακαηηθή 

πξάμε ζα κπνξνχζε λα βξεη ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ηζηνξίαο, θαζψο σο επηζηήκε αζρνιείηαη θαη κειεηά ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ, 

ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηα θίλεηξα θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ πξάμεσλ29.  

                                                           
24

 Π. Γαηζσηήο, φ.π., ζ.29. 
25

 Α. Σζηάξαο, Ζ Αλαπηπμηαθή Γηάζηαζε ηεο Γηδαθηηθήο ηνπ Γξάκαηνο ζηελ Δθπαίδεπζε, Αζήλα, 

εθδφζεηο Παπαδήζε, 2014, ζζ. 22-25. 
26

 Υ. Μαθξήο, «Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηε Β/ζκηα Eθπαίδεπζε, Πξνβιήκαηα θαη 

Πξνβιεκαηηζκνί», ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ, 47-48, 1994, ζ. 41. 
27

 Α. Σζηάξαο, φ.π., ζ. 26. 
28

 Μ. Καβαιηέξνπ, «Ζ Γξακαηνπνίεζε σο Γηδαθηηθή Πξαθηηθή θαη ε Υξήζε ηεο ζηε Γηδαζθαιία 

ηεο Ηζηνξίαο», ζην Γ,. Κφθθηλνο & Δη., Νάθνπ (επ.), Πξνζεγγίδνληαο ηελ Ηζηνξηθή Δθπαίδεπζε ζηηο 

Αξρέο ηνπ 21νπ Αηώλα, Αζήλα, Μεηαίρκην, 2006, ζ. 474. 
29

 Μ. Καβαιηέξνπ, φ.π., ζ. 476. 
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 Παξάιιεια, κέζσ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο, απνδεδεηγκέλα θηλεηνπνηείηαη 

ην ελδηαθέξνλ θαη εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ καζεηψλ, 

αθφκε θαη φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο απαζείο θαη αδηάθνξνη. Καιιηεξγείηαη ε 

νκαδηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, δεκηνπξγείηαη θίλεηξν γηα 

κάζεζε, ε νπνία, επηπιένλ πξνθαιεί επραξίζηεζε, θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Παξάιιεια, αλαπηχζζνληαη ε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε θνηλσληθή αιιειφδξαζε ησλ καζεηψλ30, ελψ κέζσ ησλ 

ηερληθψλ ηεο δξακαηνπνίεζεο νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ 

ην ηζηνξηθφ ζέκα κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, λα δνθηκάζνπλ ξφινπο θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ βησκαηηθά θαη ελζπλαηζζεηηθά ηα ηζηνξηθά δηιήκκαηα31. ηελ 

νπζία πξφθεηηαη γηα κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο 

καζαίλνπλ φρη κφλν γηα ηελ ίδηα ηε κνξθή ηεο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ, αιιά θαη 

κέζσ απηήο ηεο ηέρλεο.32  

 

IV. Ζ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ρνιείνπ θαη Μνπζείνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Ηζηνξίαο  κε ηε ζπλδξνκή ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο επηζηήκεο 

Εψληαο ζε κηα επνρή φπνπ θπξηαξρεί ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα 

φξηα κεηαμχ ηεο απηήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ αθεξεκέλνπ γίλνληαη φιν θαη 

πην ξεπζηά, ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ απνθηά κηα λέα 

δηάζηαζε θαη κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπλεηδεηνπνηνχκε θαζεκεξηλά σο εθπαηδεπηηθνί φηη νη καζεηέο καο 

απνκαθξχλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ εκπεηξία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη φηη γλσξίδνπλ ηνλ θφζκν θπξίσο κέζσ ηεο ςεθηαθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ33. Ο παξαπάλσ 

πξνβιεκαηηζκφο δελ κπνξεί παξά λα καο δείμεη ηνλ δξφκν γηα κηα πην ελεξγή 

ζπλεξγαζία ησλ κνπζείσλ κε ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ, θάησ απφ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο, ηα κνπζεία πξνζθέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή δπλαηφηεηα ηεο 

βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, θαη έηζη, απνθηνχλ κηα 

δηεπξπκέλε εθπαηδεπηηθή απνζηνιή. ηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ ηα παηδηά 

                                                           
30

 Μ. Καβαιηέξνπ, φ.π., ζζ. 474-476. 
31

 Γ. Κφθθηλνπ θαη Π. Γαηζσηή, φ.π., ζζ. 56-57. 
32

 Α. Σζηάξαο, φ.π., ζ. 21. 
33

 Ν. Νηθνλάλνπ, Μνπζεηνπαηδαγσγηθή, από ηε Θεσξία ζηελ Πξάμε, Αζήλα, εθδόζεηο Παηάθε, 

2013, ζζ. 79-80. 
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θαινχληαη λα αλαγλψζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ θξηηηθά ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αληηζηαζκηζηηθά απέλαληη ζηνλ εηθνληθφ 

ραξαθηήξα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξνσζείηαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο34.  

Αλακθηζβήηεηα ν εθπαηδεπηηθφο ξφινο35 ησλ κνπζείσλ ζήκεξα 

εκθαλίδεηαη δηεπξπκέλνο, θαζψο παιαηφηεξα ηα κνπζεία αθνξνχζαλ κφλν έλα 

πεπαηδεπκέλν θνηλφ, δειαδή κία πλεπκαηηθή -αλαπφθεπθηα θαη θνηλσληθή-  ειίη, 

θαη ήηαλ απνθνκκέλα απφ ην επξχ θνηλφ. ήκεξα ηα κνπζεία απεπζχλνληαη ζε 

φινπο, αλεμάξηεηα απφ ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. Σν γεγνλφο απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή ηνπο απνζηνιή, ηα θαζηζηά επηπιένλ 

ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα36.  

Δηδηθφηεξα ηα αξραηνινγηθά κνπζεία ζηηο κέξεο καο κπνξνχλ λα παίμνπλ 

έλαλ δηαθσηηζηηθφ ξφιν γηα ην θνηλφ θαη λα εκπλεχζνπλ πνιιέο πηπρέο ηνπ 

πνιηηηζκνχ καο, γεγνλφο πνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, αλ αλαινγηζηεί θαλείο 

ηελ θξίζε πνπ δηέξρνληαη νη αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο ζηελ επνρή καο37. 

Άιισζηε, ζηα ζχγρξνλα κνπζεία ν επηζθέπηεο βηψλεη ηελ πην βαζηά θαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηνλ ίδην εκπεηξία, φηαλ ληψζεη φηη ζπκκεηέρεη ζην μεδίπισκα, θαη 

ηελ απνθάιπςε ησλ θξπθψλ κελπκάησλ ησλ εθζεκάησλ. ηαλ, δειαδή, ληψζεη 

φηη παίξλεη κέξνο ζην έξγν ηεο εξκελείαο πνπ ιακβάλεη ρψξα γχξσ ηνπ. 

Άιισζηε, ηα κνπζεία πξννξίδνληαη πξψηα απ' φια γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη 

δεκφζηνη ρψξνη, φπνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο 

γηα ηηο έλλνηεο ησλ εθζεκάησλ ή ησλ έξγσλ ηέρλεο κέζα απφ ηηο ζθέςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο θσλέο ηνπο38 . 

χκθσλα κε απηήλ ηελ ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ηνπ κνπζείνπ, 

ην κνπζείν δελ απνηειεί πηα απιψο έλαλ θπζηθφ ρψξν, αιιά κάιινλ, έλαλ 

κεηαθνξηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ε αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη ειεχζεξε λα 

                                                           
34

 Δη., Νάθνπ, «Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, Τιηθφο Πνιηηηζκφο θαη Μνπζεία», ζην Γ., Κφθθηλνο & Δη., 

Νάθνπ (επ.), Πξνζεγγίδνληαο ηελ Ηζηνξηθή Δθπαίδεπζε ζηηο Αξρέο ηνπ 21νπ Αηώλα, Αζήλα, 

Μεηαίρκην, 2006, ζ. 289. 
35

Μ.,  Μνχιηνπ, «Σα κνπζεία ζηνλ 21ν αηψλα: πξνθιήζεηο, ξφινη, αμίεο, πξαθηηθέο», ζην Γ., 

Μπίθνο, θαη Α., Καληάξε, (επηκ.), Μνπζεηνινγία. Πνιηηηζηηθή δηαρείξηζε θαη εθπαίδεπζε, Αζήλα,  
εθδφζεηο Γξεγφξε, 2014, ζ. 20. 
36

 K. Crowley, P. Pierroux & K. Knutson, «Informal Learning in Museums», in R.K. Sawyer (Ed.), 

The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, Cambridge, Cambridge University Press, 

2014, ζζ. 461-478. 
37

 R. B. Halbertsma, «The Purest Examples from Antiquity - Old Museums in a Modern World», 

European Review, 13(4), 2005, ζζ. 649-659. 
38

 R. Burnham, Kai-Kee Elliott, «Museum Education and the Project of Interpretation in the 

Twenty-First Century», The Journal of Aesthetic Education, 41(2), 2007, ζζ. 11-13. 

http://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Elliott%20Kai-Kee
http://muse.jhu.edu/journals/the_journal_of_aesthetic_education
http://muse.jhu.edu/journals/the_journal_of_aesthetic_education/toc/jae41.2.html
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εμεξεπλήζεη θαη λα επαλαζπλδεζεί κε ηελ Σέρλε θαη ηελ Ηζηνξία, ζαλ λα 

απνηεινχλ απηέο θνκκάηηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηεο. Αλαδεηθλχεηαη, έηζη, θαη ν 

ξφινο ηεο θνηλφηεηαο, αθνχ ην κνπζείν γίλεηαη αληηιεπηφ σο ρψξνο ζηνλ νπνίν 

ε κάζεζε πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ηεο ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο θαη ε 

απνζηνιή ηνπ εζηηάδεηαη ζην λα ελδπλακψζεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ δεζκνχο ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε 

ηα εθζέκαηα, ηελ Σέρλε θαη ηελ Ηζηνξία, νη νπνίνη ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηνλ 

δηάινγν θαη ηε ζπδήηεζε39.  

ηα πιαίζηα, επίζεο, ησλ λέσλ ηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε ηε 

δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο έρεη ππνζηεξηρζεί "ε παηδεπηηθή ζεκαζία ησλ κνπζείσλ 

σο ρψξσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, 

ζθέςεο θαη δεμηνηήησλ γηα ηζηνξηθή εξκελεία, θπξίσο κε βάζε α) ηελ πξφζβαζε 

πνπ παξέρνπλ ζε απζεληηθά πιηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, θαη β) ηε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ γηα αλάγλσζε θαη ησλ κνπζεηαθψλ ρψξσλ σο 

πιηθώλ ρσξηθώλ αθεγήζεσλ, επηδηψθνληαο εξκελεπηηθή ππέξβαζε ηεο 

αθήγεζεο πνπ θάζε κνπζείν ππνλνεί"40. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εηζαγσγηθή καο αλαθνξά ζηελ αλάγθε ζχλδεζεο 

ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ κε ηε βνήζεηα ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο επηζηήκεο, θαη 

θαζψο ζηφρνο καο είλαη λα εληάμνπκε ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξφηαζε ζε κηα 

επξχηεξε εθπαηδεπηηθή νπηηθή πνπ λα ππεξεηεί ηηο αξρέο ηνπ δεκνθξαηηθνύ 

αλζξσπηζκνύ θαη ηεο πνιηηεηόηεηαο, πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο, 

επηζεκαίλνπκε κηα αθφκε δηάζηαζε ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο: ζήκεξα ην 

κνπζείν κεηαηξέπεηαη απφ λαφο, ζε forum δσληαλψλ δηαβνπιεχζεσλ θαη 

αιιειεπηδξάζεσλ, κεηαηξέπεηαη, δειαδή, ζε έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ πνπ 

κεηακνξθψλεη ην "επξχ θνηλφ" ζε "ελεξγφ επηζθέπηε", ζπκκέηνρν ηεο 

κνπζεηνινγηθήο πξάμεο, θαιψληαο ηνλ λα θαηαλνήζεη ν ίδηνο ηελ πιεξνθνξία 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ αμηνινγήζεη. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν ν "ελεξγφο 

επηζθέπηεο" απνθηά ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα κεηαηξαπεί αξγφηεξα ζε 

                                                           
39

 C. S. Jeffers, «Museum as Process», The Journal of Aesthetic Education, 37(1), 2003, ζζ. 

107-119. 
40

 Δη. Νάθνπ, «Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, Τιηθφο Πνιηηηζκφο θαη Μνπζεία», ζην Γ., Κφθθηλνο & Δη., 

Νάθνπ (επ.), Πξνζεγγίδνληαο ηελ Ηζηνξηθή Δθπαίδεπζε ζηηο Αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα, Αζήλα, 

Μεηαίρκην, 2006, ζ. 293∙ Γ. Καθνχξνπ-Υξφλε, Μνπζείν-ρνιείν. Αληηθξηζηέο Πόξηεο ζηε Γλώζε, 

Αζήλα, Δθδφζεηο Παηάθε, 2006, ζ. 13. 
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"ελεξγφ πνιίηε"41 πνπ ζα κπνξεί λα ζπλδηαιέγεηαη κε ην παξειζφλ, ην παξφλ 

θαη ην κέιινλ42.  

V. Σν ζέκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη ε ρξεζηκόηεηά ηεο - ν ηξόπνο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

 Ζ αδξνκεξήο εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνεγήζεθε ζρεηηθά κε ηα 

ζέκαηα θαη ηηο έλλνηεο α) ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο, σο βαζηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο, β) ηεο Γ.Σ.Δ. σο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο θαη γ) ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε κνπζεηνπαηδαγσγηθή επηζηήκε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 

κνπζείνπ κε ην ζρνιείν, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, καο νδήγεζε 

ζε έλαλ γφληκν πξνβιεκαηηζκφ,  θαη ζηε δηαηχπσζε ηνπ παξαθάησ εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο43 : 

"Μπνξεί ε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κέζσ Γ.Σ.Δ ζε ζπλδπαζκό κε ηε κνπζεηαθή 

αγσγή, λα ζπκβάινπλ ώζηε λα επηηεπρζεί ε θαηάθηεζε πςεινύ επηπέδνπ ηεο 

Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηώλ;" 

 Σν παξαπάλσ εξψηεκα πήξε ηε κνξθή ηεο έξεπλαο δξάζεο44, κε ηνλ 

ηίηιν πνπ πξνηάζζεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ε νπνία πινπνηήζεθε απφ 

ηελ εξεπλήηξηα, εθπαηδεπηηθφ - θηιφινγν, ζην ζρνιείν φπνπ ππεξεηεί, θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2015-16, κε έλα ηκήκα καζεηψλ ηεο Α' Λπθείνπ. Οη 

κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ηεο εξεπλήηξηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ναππιίνπ κε ηελ αμηνπνίεζε Σερληθψλ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο.  

 Ζ παξνχζα έξεπλα, πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ,  κπνξεί λα ζπκβάιεη κε ηα πνξίζκαηά ηεο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ε νπνία αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο 

ζηα πιαίζηα ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο, κέζσ Γξακαηηθψλ Σερληθψλ, νη νπνίεο 

ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη κέζσ κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ 

απνθιεηζηηθά κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ. Ζ εξεπλεηηθή απηή πξφηαζε 

ζηνρεχεη λα θαηαδείμεη πφζν ζεηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηφζν ηεο Γ.Σ.Δ., φζν θαη 

                                                           
41

. Γ., Σδηαθέξε, Σν ύγρξνλν Μνπζείν ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε κέζα από ην Παξάδεηγκα 

ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ, Θεζζαινλίθε, εθδ. νίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε, 2005, ζ. 35. 
42

 Μ., Μνχιηνπ, φ.π., ζ. 30. 
43

 Η. Παξαζθεπφπνπινπ, Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο Η, Αζήλα, 1993, ζζ. 89-90. 
44

 Η. Παξαζθεπφπνπινπ, φ.π., ζζ. 26-27.  
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ησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ.  

 Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, φπσο ζα απνδεηρζεί θαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, θαιχπηεη ην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, ελψ, αληίζεηα, νη έξεπλεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηε 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηελ Διιάδα45. Αληίζηνηρα, ελψ ε κέρξη 

ηψξα βηβιηνγξαθία κειεηά ηε ρξήζε Γξακαηηθψλ Σερληθψλ ζηελ εθαξκνγή 

κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ, δελ ζπζρεηίδεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ.  

 Παξάιιεια, ην ζχλνιν ησλ αλαιπηηθά ζρεδηαζκέλσλ 

κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ46, πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε, 

ζπλδπαζκέλσλ κε ηα αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο, πνπ παξαηίζεληαη ζην 

"Παξάξηεκα" ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα 

ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζέιεη λα εθαξκφζεη λέεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, ηδηαίηεξα, αλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα  απηέο λα εθαξκνζηνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ. Δπηπιένλ, ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κηα ελδηαθέξνπζα εθπαηδεπηηθή πξφηαζε γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κέζα απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

VI. Ζ δνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

 Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε : α) ην Θεσξεηηθφ θαη β) 

ην Δξεπλεηηθφ. ην Α' κέξνο (Θεσξεηηθφ) επηρεηξείηαη κία βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εξγαζία δνκείηαη σο εμήο:  

Α' Μέξνο : Θεσξεηηθφ πιαίζην 

                                                           
45

 Με εμαίξεζε ηελ πξφζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Αηθ. Κσζηή, ε νπνία 

κειέηεζε ηε ζπλδξνκή ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζην 

Γπκλάζην, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ, ζηα πιαίζηα 

ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο (Αηθ. Κσζηή, Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε σο Μέζν γηα ηελ Καιιηέξγεηα Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ, Ναχπιην, 2016). 
46

 Βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, ζ. 101. 
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 ην 1ν Κεθάιαην κειεηάηαη ε έλλνηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο σο 

πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο, σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

θαιιηεξγεζεί ζηα πιαίζηα ηεο Γηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο θαη σο πξνο ηα επίπεδα 

θαηάθηεζήο ηεο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ην 

πεξηερφκελν ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο 

θαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο γη' απηφλ ηνλ ζθνπφ. Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζεί ε ζρέζε Μνπζείνπ - ρνιείνπ, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ 

Μνπζείνπ, ζην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο, ζηε 

ζπλδξνκή ηνπ Μνπζείνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο θαη ζηηο 

κνπζεηνπαηδαγσγηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνχλ Γξακαηηθέο Σερληθέο. 

Β' Μέξνο : Έξεπλα 

  ην 2ν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε (πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο) θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηα κέζα θαη 

ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.  

 ην 3ν Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.  

 ην 4ν Κεθάιαην παξαηίζεληαη ηα πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη νη 

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

Αθνινπζνχλ ε Βηβιηνγξαθία ηεο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο ηεο κειέηεο πνπ 

πξνεγήζεθε θαη ην Παξάξηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζρέδηα ησλ 

κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ, ηα αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο, ην 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο θαη ηα επίπεδα Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψζεθε ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο. ην 

Παξάξηεκα, ηέινο, παξαηίζεηαη ην πεξηερφκελν απφ ηελ Δξεπλεηηθή ζπλέληεπμε, 

έλα απφ ηα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ αμηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 
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Α' Μέξνο 

Θεσξεηηθό Πιαίζην 
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Κεθάιαην 1ν  

1.1. Ζ Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε  

1.1.1 Οξηζκόο θαη πεξηερόκελν ηεο έλλνηαο  

 Ο φξνο Δλζπλαίζζεζε πεγάδεη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο 

Φπρνινγίαο θαη αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1897, φηαλ ν Γεξκαλφο 

Theodore Lipps ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν "Einfuhlung" πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη 

ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν ράλεη ηελ απην-αίζζεζή ηνπ, φηαλ 

παξαηεξψληαο έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο ή έλα άιιν αληηθείκελν ηέρλεο, απηφ 

πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ47. Σν 1903 ν ςπρνιφγνο Edward B. Titchener απφ 

ην Παλεπηζηήκην Cornell κεηαθξάδεη γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν Einfühlung σο 

"empathy"48. ηελ ςπραλάιπζε ε έλλνηα ζπλδέζεθε κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο 

"πξνβνιήο" ηνπ Freud. ηνλ ειιεληθφ ρψξν ν Δ.Π. Παπαλνχηζνο απνδίδεη ηνλ 

αγγιηθφ φξν "empathy" σο "ελζπλαίζζεζε", αληηδηαζηέιινληάο ηνλ απφ ηελ 

"εκπάζεηα", πνπ έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθή ζεκαζία49.  

 Καη ελψ ε ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο σο ε 

έληνλε βίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Άιινπ, ζπρλά επηθξίλνληαη 

νη ςπρνιφγνη πνπ ηνλίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηεο ελζπλαίζζεζεο, 

ππνηηκψληαο ηηο γλσζηηθέο, κε ηελ έλλνηα φηη ζηα πιαίζηα ηεο ελζπλαηζζεηηθήο 

δηαδηθαζίαο βηψλνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη ηηο ζθέςεηο, ηηο επηζπκίεο θαη 

ηηο αληηιήςεηο ηνπ άιινπ αηφκνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ πεξαηηέξσ 

θαη κε ηηο δηθέο καο εκπεηξίεο. ήκεξα, ε "ελζπλαίζζεζε" γίλεηαη αληηιεπηή σο ε 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κπεη ζπλεηδεηά ή ππνζπλείδεηα ζηε ζέζε ηνπ Άιινπ, 

ελψ θάζε θνξά πνπ ε αλάπηπμή ηεο είλαη ζθφπηκε- φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ηζηνξίαο- ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαλφεζε, θαζψο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

αληηιεθζνχκε θάζε θνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ ηζηνξηθψλ 

                                                           
47

 J. Cairns, «Some Reflections on Empathy in History», Teaching History, 55, 1989, ζζ. 13-18. 
48

 J. Cairns, φ.π., ζ. 13∙ Υ. . Κνπξγηαληάθε, «Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο θαη Ηζηνξηθή 

Δλζπλαίζζεζε - Λνγηθή Καηαλφεζε», ζην Γ., Κφθθηλνο & Δη., Νάθνπ (επ.), Πξνζεγγίδνληαο ηελ 

Ηζηνξηθή Δθπαίδεπζε ζηηο Αξρέο ηνπ 21νπ Αηώλα, Αζήλα, Μεηαίρκην, 2006, ζζ. 449-469∙ Αηθ. 

Κσζηή, φ.π., ζ. 11. 
49

 Υ. . Κνπξγηαληάθε, φ.π., ζζ. 449-469∙ Αηθ. Κσζηή, φ.π., ζ. 11. 
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πξνζσπηθνηήησλ, ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ελήξγεζαλ, θαζψο θαη ηα 

αίηηα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ50.  

 Ο P.J. Lee δηαθξίλεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο: 

ηελ Δλζπλαίζζεζε σο δχλακε, σο επίηεπγκα, σο δηαδηθαζία θαη σο δηάζεζε ή 

ηάζε.  Χο δχλακε, ε ελζπλαίζζεζε είλαη ε ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ηηο ζθέςεηο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Χο επίηεπγκα, είλαη θνληά ζηελ 

Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε, δεδνκέλνπ φηη ζπλίζηαηαη ζην λα γλσξίδεη ν 

"ελζπλαηζζαλφκελνο" ηη πίζηεπε θάπνηνο  ζηνλ παξειζφλ ή λα εθηηκά ηη 

αηζζάλζεθε ή ηη πξνζπάζεζε λα επηηχρεη. Ζ ελζπλαίζζεζε, σο κηα δηαδηθαζία, 

ζρεηίδεηαη κε ην λα αλαθαιχςνπκε ηη πίζηεπε θάπνηνο βάζεη ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Σέινο, ε ελζπλαίζζεζε σο δηάζεζε, είλαη ε ηθαλφηεηα ή ε βνχιεζε λα 

ιεθζνχλ ππφςε άιιεο απφςεηο51. 

 χκθσλα κε ηνλ J. Cairns52, ε θαληαζία είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

επηηεπρζεί ε Ηζηνξηθή Δλζπλάηζζεζε, αιιά ε ελζπλαίζζεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηε 

θαληαζία, θαζψο είλαη πην ζχλζεηε έλλνηα. πγθεθξηκέλα, ε ελζπλαηζζεηηθή 

ηθαλφηεηα πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ πξννπηηθψλ θαη ησλ 

θηλήηξσλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ, κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ απηέο αληηιεπηέο σο ινγηθέο κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο πνπ δηαθξίλεη ν J.Cairns είλαη : 

α) ε πξνζπάζεηα θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ν ηζηνξηθφο πξνζπαζεί λα εηζρσξήζεη 

ζηε ζθέςε ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα, β) ε δηακέζνπ ησλ ζηνηρείσλ πξνζπάζεηα λα γλσξίζνπκε ηη 

πίζηεπε, ηη αηζζαλφηαλ θαη ηη πξνζπαζνχζε λα πεηχρεη ν άλζξσπνο ηνπ 

παξειζφληνο θαη γ) ε ζχλδεζε απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ελεξγεηψλ κε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έδεζε ν άλζξσπνο ηνπ 

παξειζφληνο.   

 Ζ V. Little53 ζπλδέεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο  κε ηελ 

Φαληαζία, θαζψο ζεσξεί φηη ν ηζηνξηθφο αμηνπνηεί ηελ ελζπλαίζζεζε, κηα 

ηθαλφηεηα πνπ δηέπεηαη απφ ηε θαληαζία, πξνθεηκέλνπ λα αλαδνκήζεη κηα 

αίζζεζε ηνπ παξειζφληνο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νθείιεη λα ιάβεη 

                                                           
50

 J. Cairns φ.π., ζ. 13. 
51

 P. J. Lee, «History Teaching and Philosophy of History», History and Theory, 22(4), 1983, ζζ. 

19-49, (ζζ. 35-36)∙ J. Cairns φ.π., ζ. 13. 
52

 J.Cairns,φ.π., ζζ. 13-18. 
53

 V. Little, «What is Historical Imagination?», Teaching History, 36, 1983, ζζ. 27-32. 
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ππφςε ηνπ ηφζν ζπλαηζζήκαηα φζν θαη ζθέςεηο, θαζψο ε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα θηλεηνπνηείηαη θαη απφ ηα δχν. Χζηφζν, ζπλήζσο νη ηζηνξηθνί δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελζπλαίζζεζε, σο ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθαζία, αθνχ ζπάληα 

κπνξνχλ λα "θνξέζνπλ ηα παπνχηζηα ηνπ άιινπ". ηελ νπζία, δελ ζθέθηνληαη 

κε βάζε ηηο ζθέςεηο ηνπ παξειζφληνο, νχηε αηζζάλνληαη κε βάζε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο, αιιά αλαδνκνχλ ην παξειζφλ 

κέζσ ηεο θαληαζίαο ηνπο. H ελζπλαίζζεζε απνηειεί  γηα ηνλ ηζηνξηθφ, ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ V. Little, έλαλ "επξεηηθφ κεραληζκφ", έλα  "εξγαιείν" δειαδή, ην 

νπνίν εγθαηαιείπεη, φηαλ νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηνπ.  

 χκθσλα κε ηελ Ann Low-Beer54, ε Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε σο έλλνηα 

εληάζζεηαη πεξηζζφηεξν ζην ζπλαηζζεκαηηθφ, παξά ζην ινγηθφ-γλσζηηθφ πεδίν 

ηεο γλψζεο. Χζηφζν, ε εξεπλήηξηα επηζεκαίλεη ην θελφ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 

έξεπλα φζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηελ αλάγθε λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε δπλαηφηεηα 

θαιιηέξγεηαο απηήο ηεο ηθαλφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 πσο πξναλαθέξζεθε, ε Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε απνηειεί, ζχκθσλα κε 

ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο Ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ θαηαλφεζε55. Γειαδή, 

ν ηζηνξηθόο νθείιεη λα επηρεηξήζεη λα θαηαλνήζεη ηε δηαθνξεηηθή ζθέςε ησλ 

αλζξώπσλ ηνπ παξειζόληνο κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θαη δηαθνξεηηθό ηζηνξηθό, 

θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην, γηαηί δηαθνξεηηθά, ε επαλίδξπζε ηνπ 

παξειζόληνο πνπ επηρεηξεί δελ ζα είλαη ηζηνξηθή. Δπνκέλσο, ε ζθέςε ηνπ 

ηζηνξηθνύ θαηαμηώλεηαη σο ηζηνξηθή, αλ είλαη θξηηηθή, αιιά, παξάιιεια, θαη 

εκπινπηηζκέλε κε ελόξαζε, θαληαζία θαη ελζπλαίζζεζε ή εκβίσζε. Άιισζηε, 

ζύκθσλα κε ηνλ P.J. Lee, "ε ελζπλαίζζεζε είλαη κέξνο θαη αλαγθαίνο όξνο ηεο 

ηζηνξηθήο θαηαλόεζεο, θαη [...] ε θαληαζία σο ππνζεηηθή είλαη θξίζηκε γηα απηήλ 

ηελ ίδηα ηελ θαηαλόεζε".56 Δπηπιένλ, ε ελζπλαίζζεζε έρεη θεληξηθό θαη δνκηθό 

ξόιν ζηελ Ηζηνξία, θαζώο ρσξίο απηήλ ( εάλ απηή δελ επηηεπρζεί) ε Ηζηνξία δελ 

κπνξεί λα μεθηλήζεη.57  
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 χκθσλα κε ηνλ Υ. Κνπξγηαληάθε58, ε Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε νξίδεηαη 

σο ε θαηάδπζε ηνπ εξεπλεηή ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ59. ύκθσλα κε 

άιινπο εξεπλεηέο γίλεηαη αληηιεπηή σο ε επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ 

αλαγθώλ θαη ησλ αλεζπρηώλ ηνπ άιινπ, ε πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ηεο 

ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ δηαθνξεηηθνύ θαη ηεο εηεξόηεηαο γεληθά, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαβίσζεο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ έδεζε ν άιινο, θαζψο θαη ε ηθαλόηεηα 

δηείζδπζεο ζηε λννηξνπία ησλ άιισλ αλζξώπσλ θαη βαζίδεηαη ζηελ, δηακέζνπ 

ηεο γλώζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο, εξκελεία ησλ θαηαζηάζεσλ, ζην παξόλ 

ή ζην παξειζόλ, θαη ζηελ παξάιιειε ηθαλόηεηα λα απνθεύγνληαη ν 

αλαρξνληζκόο θαη ε ηαύηηζε κε ηα πξόζσπα θαη ηηο θαηαζηάζεηο.60 

 

1.1.2. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

Γηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο 

 Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηαγξάθνληαη αξθεηέο δηδαθηηθέο 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ζην ζρνιείν, ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, θπξίσο ζηελ Βξεηαλία61. 

 Ο J. Cairns62 ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ηκήκα Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge, κειεηά ηε δπλαηφηεηα 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Ηζηνξίαο ζε εθήβνπο. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη είλαη πην εχθνιν λα 

πεξηγξάςεη θαλείο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία παξά λα ηελ εθαξκφζεη, σζηφζν, 

ππνζηεξίδεη φηη ε θαιιηέξγεηα ή φρη ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ζην ζρνιείν 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Ζ ζέζε ηνπ εληζρχεηαη απφ 

ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ησλ Denis Shemilt θαη Martin Booth, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία επηβεβαηψζεθε ε ηθαλφηεηα εθήβσλ καζεηψλ, ειηθίαο 14-16 εηψλ, λα 

αληηιακβάλνληαη αθεξεκέλεο έλλνηεο ζηελ Ηζηνξία, παξάιιεια κε ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα ζθέθηνληαη ηππηθά θαη ζπγθεθξηκέλα. Έηζη θαηά ηελ ειηθία απηή κπνξεί 

λα επηδησρζεί απφ ηνπο καζεηέο, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, έλα 

πςειφηεξν επίπεδν ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνηείλεη ηε 
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δηακφξθσζε απφ ηνλ δάζθαιν ζπλεξγαηηθνχ θαη φρη αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο 

ζηελ ηάμε, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

κε ηηο ηζηνξηθέο θαηαζηάζεηο. Ο δάζθαινο θαηά ηε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα 

θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο δηαηεξψληαο θαζνδεγεηηθφ ξφιν θαη αμηνπνηψληαο ην 

απαξαίηεην πιηθφ (ηζηνξηθά ζηνηρεία, θσηνγξαθίεο, πεγέο θιπ), πξνθεηκέλνπ λα 

παξνπζηάζεη κηα ηζηνξηθή ζπλζήθε. Υξεηάδεηαη, επίζεο, λα δηαηππψλνληαη νη 

πξνηάζεηο, νη γλψκεο θαη νη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ καζεηψλ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζπδήηεζε απηή ζηε ζπλέρεηα λα ζπδεηνχληαη.  

 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή σο κέζα γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, ηεο ηειεφξαζεο θαη ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο, ηα 

νπνία, φκσο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε μερσξηζηφ ηξφπν ζηελ Ηζηνξία. 

ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο, απηή, παξφηη ραξαθηεξίδεηαη 

δχζθνιε, κπνξεί λα γίλεη κε παηρλίδηα ξφισλ, παξαγσγή ιφγνπ, πξνζνκνηψζεηο 

θαη ζπδεηήζεηο. Δπηζεκαίλεηαη, βέβαηα, ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ 

ζην ζέκα απηφ. 

 Ο O. L. Davis63 δήηεζε ζε καζεηέο ακεξηθαληθνχ Γπκλαζίνπ, 

ειηθίαο δεθαηξηψλ-δεθαηεζζάξσλ εηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε άζθεζε ηνπ 

βηβιίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαινχληαλ λα γξάςνπλ ζε επηζηνιή ηηο 

εληππψζεηο ηνπο (ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα) ζαλ λα ζπκκεηείραλ νη ίδηνη ζηελ 

πεξηπεηεηψδε θαη κεγάιε ζε ρξνληθή δηάξθεηα κεηαθίλεζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

κέζσ ηνπ πνηακνχ ηνπ Οράην απφ ην Πίηζκπνπξγθ ησλ Ζ.Π.Α πξνο ην λφηην 

Ηιιηλφηο. Καζψο παξαηήξεζε φηη νη καζεηέο ηνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ κε επηηπρία 

ζηελ άζθεζε, πξνβιεκαηίζηεθε πάλσ ζηνλ φξν «empathy», δειαδή απηφ πνπ 

ζα απνδίδακε σο δπλαηφηεηα ελζπλαίζζεζεο. Με βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ 

εκπεηξία, ν ίδηνο επέιεμε ηνλ φξν «empathy» γηα λα απνδψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

καζεηή λα κπνξεί λα ζθέθηεηαη σο άηνκν ζε ζπλδπαζκφ κε φζα κειεηά θαη 

καζαίλεη ζηελ Ηζηνξία. Μάιηζηα ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ εληάζζεηαη ζε έλα 

επξχηεξν πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο αλακφξθσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 
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Ηζηνξίαο. Ο O.L. Davis64, επίζεο, επηζεκαίλεη φηη ζπρλά ν φξνο Ηζηνξηθή 

Δλζπλαίζζεζε ρξεζηκνπνηείηαη ιαλζαζκέλα γηα λα απνηππψζεη έλα 

ζπλαίζζεκα ζπκπάζεηαο ή εθηίκεζεο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν (ηζηνξηθφ) 

πξφζσπν, κηα θαηάζηαζε ή έλα γεγνλφο. χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, ν φξνο 

ελζπλαίζζεζε ραξαθηεξίδεη ηελ ηζηνξηθή ζθέςε πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

ζε βάζνο θαηαλφεζε ελφο ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ. Καηά θχξην ιφγν απνηειεί έιινγε 

ιεηηνπξγία πνπ, φκσο, κπνξεί λα απνηειείηαη θαη απφ ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαζηάζεηο. Γελληέηαη θαη αλαπηχζζεηαη απφ ηελ ελεξγεηηθή ζθέςε ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα, γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο  κέζα ζην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην 

θαζψο θαη απφ ηελ πξνζπάζεηα λα εξκελεπζνχλ απηά ινγηθά, ηε ζηηγκή πνπ 

θαλείο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα ηελ αιήζεηα.  

 H Cunnigham65 ζε κηα πξνζπάζεηά ηεο ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο λα κειεηήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ε «ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε» ζην ζρνιείν κέζσ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, πξνρψξεζε ζε κηα πνηνηηθνχ ραξαθηήξα έξεπλα 

"κειέηεο πεξίπησζεο" θαη κειέηεζε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεζζάξσλ 

δαζθάισλ εμεηδηθεπκέλσλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ ηζηνξία, νη δχν απφ 

ηνπο νπνίνπο είραλ δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα ρξφλσλ, ελψ νη άιινη 

δχν είραλ δηδαθηηθή εκπεηξία ηξηψλ έσο πέληε ρξφλσλ. Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ νη 

ζπλεληεχμεηο, ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε αλνηθηέο 

εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «κε πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπκβάιαηε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο;» αιιά θαη κε εξσηεκαηνιφγηα 

πνιιαπιψλ επηινγψλ, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα επηιέμνπλ θάπνηα απφ 

ηηο απαληήζεηο), ε παξαηήξεζε, νη ζπλεληεχμεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο θαη ε κειέηε ηνπ αλαιπηηθνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Μηα αθφκε έξεπλα ηεο V. Little66 κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπ δξάκαηνο ζηελ 

ελίζρπζε  ηεο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ εθπαηδεπηηθά 

παξαδείγκαηα, θαζψο ζηνρεχεη ζην λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη νη άλζξσπνη 
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ηνπ παξειζφληνο «ήηαλ πξαγκαηηθνί θαη βίσλαλ αιεζηλέο εκπεηξίεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα». ηελ έξεπλα απηή ε V. Little επηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία ηεο 

αθήγεζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ελζζπλαίζζεζεο. 

Ζ Jason L. Endacott67 πξαγκαηνπνίεζε πνηνηηθή έξεπλα (ζπλδπαζκφο 

παξαηήξεζεο, ζπλεληεχμεσλ θαη αλάιπζεο εξσηεκαηνινγίσλ) κε ηελ νπνία 

εζηίαζε ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία καζεηέο ιπθείνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο εκβαζχλνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ θαη νδεγνχληαη κε επηηπρία ζηνπο επηδησθφκελνπο κε βάζε ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηφρνπο. Γηα ηελ έξεπλα απηή 

ρξεζηκνπνίεζε εκπινπηηζκέλα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ κειεηνχλ ηελ ηζηνξηθή 

ελζπλαίζζεζε σο απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, κε εηδηθφηεξν ζηφρν λα θαηαλνεζεί απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ ε 

απφθαζε ηνπ Υάξπ Σξνχκαλ λα απνθαζίζεη ηε ξίςε ησλ αηνκηθψλ βνκβψλ 

θαηά ηνλ Β’ παγθφζκην πφιεκν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη 

καζεηέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά απφ ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο, ηελ θνηλή αλζξψπηλε εκπεηξία θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλδέζεηο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη θαη λα πεξηγξάςεη ηελ θαηάθηεζε ηεο ηζηνξηθήο 

ελζπλαίζζεζεο ρξεζηκνπνίεζε έλα εκπινπηηζκέλν κνληέιν αμηνιφγεζεο κε 

ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά, βαζηζκέλν ζηελ -κε βάζε ηελ 

ςπρνινγία- ζχιιεςε ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο σο ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο κε 

γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κνληέιν απηφ 

αμηνιφγεζεο ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο κειεηά ηξεηο αιιεινεμαξηψκελεο 

πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάθηεζή ηεο :  

α) ηελ ηζηνξηθή ζπζρέηηζε: πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα βαζηάο 

θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξνηχπσλ ηνπ ππφ 

εμέηαζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαζψο θαη γλψζε ησλ γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ ηζηνξηθή θαηάζηαζε θαη άιιεο ζρεηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζπλέβαηλαλ 

ηαπηφρξνλα,  

β) ηελ πξννπηηθή θαηαλόεζεο: πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

πξφηεξεο εκπεηξίαο ηνπ άιινπ, ησλ αξρψλ ηνπ, ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζέζεσλ, ησλ 

                                                           
67

 J. L. Endacott, «Negotiating the Process of Historical Empathy», Theory & Research in Social 

Education, 42(1), 2014, ζζ. 4-34. 

 



22 
 

 

πεπνηζήζεψλ ηνπ, κε ζηφρν λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζα κπνξνχζε λα έρεη ζθεθηεί ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ππφ εμέηαζε εξσηήκαηνο, θαη  

γ) ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε: πξφθεηηαη γηα κειέηε ζρεηηθά κε ην πψο 

ηζηνξηθά γεγνλφηα, εκπεηξίεο, θαηαζηάζεηο ή ελέξγεηεο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αληαπφθξηζε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο: ζηελ α’ 

θάζε (εηζαγσγηθή) δφζεθε ζηνπο καζεηέο πιηθφ πνπ ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηελ 

ηζηνξηθή θαηάζηαζε, ζηε β’ θάζε αμηνπνηείηαη πιηθφ απφ ηζηνξηθέο πεγέο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη ε έληαμε ζην ηζηνξηθφ 

πεξηερφκελν, ζηελ γ’ θάζε νη καζεηέο αλαζπλζέηνπλ ηε γλψζε θαη ηελ ηζηνξηθή 

θαηαλφεζε πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε θαηάθηεζε ηεο ηζηνξηθήο 

ελζπλαίζζεζεο θαη, ηέινο, ζηελ δ’ θάζε, κηα θάζε πξνβιεκαηηζκνχ, νη καζεηέο 

εληάζζνπλ ηε λέα γλψζε θαη ηελ αμηνπνηνχλ γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο ζθέςεηο, ηηο 

ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζην παξφλ. πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ 

εξεπλήηξηα, ε ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε είλαη πάληα κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 

κε ζηφρν ηε ζπλερή αλαδφκεζε θαη ζχλδεζε ηεο γλψζεο. Ζ εξεπλήηξηα 

θαηέιεμε ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο 

ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο ηφζν γηα ην άηνκν, φζν θαη γηα ηελ νκάδα θαη 

επεζήκαλε ην πεξηζψξην πνπ ππάξρεη γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Πνηνηηθή έξεπλα εθπνλήζεθε ην 2005 πάλσ ζην ζέκα  «Ηζηνξηθή θέςε 

θαη Δλζπλαίζζεζε ησλ καζεηώλ ηεο Α’ βάζκηαο θαη Β’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Ηζηνξία» από ηνλ Υ. Κνπξγηαληάθε68 ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο 

ζην Παλ/κην Αηγαίνπ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζεί ε 

ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε θαη ε ινγηθή θαηαλφεζε ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή, σο 

ηξφπνο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ παξειζφληνο. Ζ έξεπλα νξγαλψζεθε 

γχξσ απφ ην ηζηνξηθφ ζέκα «ν Δθηνπηζκόο ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο ηεο 

Κέξθπξαο από ηνπο Γεξκαλνύο, ηνλ Ηνύλην ηνλ 1944» θαη εθαξκφζηεθε ζε 

πεξηνξηζκέλν δείγκα καζεηψλ ειηθίαο 12-18 εηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ν 

βαζκφο θαηάθηεζεο ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο νδεγφο ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο, ζηα 
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νπνία κεηά απφ έξεπλεο δεθαεηηψλ θαηέιεμαλ θαη πξνηείλνπλ ζήκεξα νη 

επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ, Dickinson, Lee θαη 

Ashby. πγθεθξηκέλα, δφζεθε αξρηθά ζηνπο καζεηέο πξνο κειέηε πιηθφ θπξίσο 

απφ ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηζηνξηθέο πεγέο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ 

θαη αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ.  

πλδπαζκφ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνίεζε ε Αηθ. 

Κσζηή69 ζηα πιαίζηα ηεο Γηδαθηνξηθήο ηεο Γηαηξηβήο κε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ 

επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο Σερληθψλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζε 

ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ζε καζεηέο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ. Ζ 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-13 κε καζεηέο δχν 

ηάμεσλ, ηεο Α' θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ, ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ. ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ εξεπλήηξηα ε 

ζεηηθή αληαπφθξηζε πνπ βξήθε ζηνπο καζεηέο ε εθαξκνγή Σερληθψλ Γ.Σ.Δ. ζηε 

Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα ηεο έξεπλαο πξνέθξηλαλ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε 

κε ηελ παξαδνζηαθή - κεησπηθή δηαδαζθαιία, ελψ παξάιιεια ε επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαηέδεημε φηη ε ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ.  

 

1.1.3. Ζ Δλζπλαίζζεζε σο αλαγλώξηζε ηεο εθάζηνηε νπηηθήο θαη σο 

ελδηαθέξνλ γηα ην παξειζόλ - Αμηνιόγεζε θαη θαζνξηζκόο ησλ επηπέδσλ 

Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηώλ  

 Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Institute of Education ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Λνλδίλνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο Alaric Dickinson, Peter Lee θαη Rosalyn 

Ashby ήδε απφ ην 1978 δεκνζηεχεη κειέηεο ζρεηηθά κε έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρνιεία ηεο Βξεηαλίαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ70, κε ηηο νπνίεο 

θαηαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ελζπλαηζζεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ παξειζφληνο, 
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αιιά θαη επηζεκαίλνληαη νη αδπλακίεο ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ. Ζ 

παξαπάλσ εξεπλεηηθή νκάδα έρεη αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο θαη έρεη πξνρσξήζεη ζε κία 

νξηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί, θαζψο θαη ησλ 

επηπέδσλ ζηα νπνία κπνξεί λα θηάζεη θαη βάζεη απηψλ λα αμηνινγεζεί.  

 πσο πξναλαθέξζεθε, παξφηη ε ελζπλαίζζεζε έρεη απνηειέζεη πεδίν 

αληηπαξαζέζεσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Βξεηαλία θαη 

ζηε Β. Ακεξηθή ππάξρεη ζπκθσλία γηα ην βαζηθφ λφεκα ηεο έλλνηαο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηεο νπηηθήο αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο γηα λα 

εμεγεζνχλ νη πξάμεηο ηνπο ή αιιηψο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξάμεψλ ηνπο ζην 

νξζφ πιαίζην, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε φζν θαιχηεξα κπνξνχκε ηνλ θφζκν ηνπο, 

φζν θη αλ νη δηθέο ηνπο εκπεηξίεο δηέθεξαλ απφ ηηο δηθέο καο. Απηή ε θαηαλφεζε 

ζηεξίδεηαη αλαγθαζηηθά ζε ζηνηρεία, δειαδή ζε ηζηνξηθέο πεγέο71.  Οη εξεπλεηέο 

ηνλίδνπλ φηη ε Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε δελ πεξηιακβάλεη ηελ ηαχηηζε κε ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ παξειζφληνο, νχηε απνηειεί κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε 

απέλαληη ζην παξειζφλ. Καη βέβαηα, επηζεκαίλνπλ ηε δπζθνιία ζην λα 

αλαγλσξηζζνχλ νη νπηηθέο ηνπ παξειζφληνο, αθνχ πξψηα απ' φια νη ηζηνξηθέο 

πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη 

αμηψλ είλαη αλαπφθεπθηα απνζπαζκαηηθέο72.  

 Ζ ηειηθή πξφηαζε ησλ Dickinson, Lee θαη Ashby σο πξνο ηα επίπεδα ηεο 

Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο έρεη ζπλνπηηθά ηελ εμήο κνξθή73:  

1) ΑΠΟΤΗΑ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ 

Αδπλακία θάζε είδνπο ελζπλαηζζεηηθήο πξνζέγγηζεο. 

2) "ΦΔΤΓΟ-ΗΣΟΡΗΚΖ" ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ 

α) Σν "παξάμελν" παξειζφλ∙ θακία πξνζπάζεηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην 

παξειζφλ. Οη πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο είλαη αθαηαλφεηεο, επεηδή νη άλζξσπνη 
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ζην παξειζφλ ήηαλ αλφεηνη, ή φρη ηφζν έμππλνη φζν είκαζηε εκείο, εζηθά 

ειαηησκαηηθνί ή δελ ήμεξαλ λα θάλνπλ θάηη θαιχηεξν.  

β) "Γεληθεπκέλα ζηεξεφηππα"∙ αλαπαξαγσγή ζπκβαηηθήο ελζπλαίζζεζεο. Οη 

πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο εμεγνχληαη ζχκθσλα κε ζπκβαηηθά ζηεξεφηππα 

ξφισλ, ζεζκψλ θ.ι.π. Απφδνζε πνιχ γεληθεπκέλσλ δηαζέζεσλ ("ζα ην έθαλαλ 

απηφ, έηζη δελ είλαη;").  

γ) "Με ζεκειησκέλε ελζπλαίζζεζε"∙ παξνπζία ελζπλαίζζεζεο, ε νπνία φκσο 

δελ ζεκειηψλεηαη κε επηρεηξήκαηα. 

3) "ΛΟΓΗΚΖ" ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ  

"Καζεκεξηλή ελζπλαίζζεζε"∙ παξνπζία ελζπλαίζζεζεο, ε νπνία ζεκειηψλεηαη 

κε ζχγρξνλνπο, ινγηθνχο φξνπο. Οη πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο εμεγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε ζηελ νπνία βξέζεθαλ νη αίηηνη, αιιά 

απηφ γίλεηαη κε ζχγρξνλνπο φξνπο. Καλέλαο ζπλεπήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζ' 

απηφ πνπ ν αίηηνο ζα κπνξνχζε λα γλσξίδεη θαη ζ' απηφ πνπ εκείο ηψξα μέξνπκε 

ή αλάκεζα ζε πεπνηζήζεηο θαη αμίεο ηνπ παξειζφληνο θαη ζηηο δηθέο καο.  

4) ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ 

α) "Πεξηνξηζκέλε ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε"∙ ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε πνπ 

ζεκειηψλεηαη κε ηζηνξηθνχο φξνπο, αιιά είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. 

Αλαγλψξηζε φηη ε γλψζε ηνπ δξάζηε, νη πεπνηζήζεηο θαη νη αμίεο ηνπ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο δηθέο καο θαη φηη νη πξνζέζεηο θαη νη ζθνπνί κπνξεί λα είλαη 

ζχλζεηνη, πεξηνξηζκέλνη θαη δηαθιαδσκέλνη. 

β) "Δμειηγκέλε ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε"∙ ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε πνπ 

ζεκειηψλεηαη κε ηζηνξηθνχο φξνπο ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην. Οη 

πξάμεηο ηίζεληαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ. Αλαγλψξηζε 

φηη κπνξεί λα απαηηείηαη λα γίλνπλ αληηιεπηέο σο πξάμεηο πνπ έρνπλ 

ππνλννχκελνπο ζθνπνχο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα εθηφο απηψλ πνπ ηηο 

αθνξνχλ θαλεξά.  

 Σα παξαπάλσ επίπεδα Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο πξνζεγγίδνπλ ηελ 

έλλνηα σο "γλσζηηθφ" ή "δηαλνεηηθφ" εξγαιείν, πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ην ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ην ζπκηθφ. χκθσλα κε ηνπο K. C. Barton θαη L. S. Levstik, 

κηα ηέηνηα άπνςε θξίλεηαη σο ζιηβεξή, θαζψο ζεσξνχλ ηελ Δλζπλαίζζεζε 

ρσξίο ην "ελδηαθέξνλ" γηα ην παξειζφλ σο έλα νμύκσξν ζρήκα74. ηε ζπλέρεηα 
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ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα επηρεηξεζεί κηα αδξνκεξήο αλαθνξά ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ησλ K. C. Barton θαη L. S. Levstik, ε νπνία αηηηνινγεί θαη ηελ 

παξαπάλσ ζέζε ηνπο. 

 χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο K. C. Barton θαη L. S. Levstik ην ελδηαθέξνλ 

απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε θάζε ηζηνξηθήο έξεπλαο, θαζψο δελ είλαη δπλαηόλ 

λα θαηαλαιώζεη θαλείο ελέξγεηα πξνζπαζώληαο λα θαηαλνήζεη ηηο ηζηνξηθέο 

νπηηθέο αλ δελ ηνλ ελδηαθέξεη γηα ηηο δσέο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ αλζξώπσλ ηνπ 

παξειζόληνο75. Δπηπιένλ, θαζψο νη ελ ιφγσ εξεπλεηέο ζεσξνχλ σο απψηεξν 

ζθνπφ ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ πνιηηεηόηεηα76, δειαδή ηελ δηάζεζε ησλ 

καζεηψλ θαη απξηαλψλ ελειίθσλ λα δηακνξθψζνπλ έιινγεο θξίζεηο γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα θαη λα δηαβνπιεπηνχλ γηα ην ζπιινγηθφ αγαζφ, θξίλεηαη 

απηνλφεηνο ν ζπλδπαζκφο πνπ επηρεηξνχλ, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ 

φξνπ Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε, ηεο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο. 

 Γη' απηφλ ηνλ ιφγν, ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη νη καζεηέο ζα αληιήζνπλ 

κεγαιχηεξα νθέιε απφ ηελ ηζηνξία αλ ελδηαθέξνληαη γηα φ,ηη καζαίλνπλ θαη αλ 

δηαζέηνπλ θίλεηξα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηδαζθαιία θαη λα αλαδεηήζνπλ 

κφλνη ηνπο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο77. Πηζηεχνπλ, επίζεο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ εζηθή θαη επαγγεικαηηθή επζχλε λα ζεκαηνπνηήζνπλ φ,ηη ελδηαθέξεη ηνπο 

καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλνπλ ην θάζκα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο θαη λα 

κπνξέζνπλ απηνί λα απνθηήζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε βάζε γηα ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαβνπιεχζεηο78. Άιισζηε, φπσο έρεη απνδεηρζεί απφ πνιιέο 

εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα εζηθά 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην παξειζφλ, θαζψο θαη γηα ζέκαηα θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, ηα νπνία γη' απηνχο απνθηνχλ κηα ηδηαίηεξε βαξχηεηα, πνπ δελ 

έρνπλ άιια ηζηνξηθά ζέκαηα79. 

 ΄ απηφ ην ζεκείν ζηεξίδνπλ νη K. C. Barton θαη L. S. Levstik ηελ άπνςή 

ηνπο φηη ε Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε πεξηιακβάλεη θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

παξειζφλ, αθνχ ζεσξνχλ φηη ε δηαβνχιεπζε γηα ην ζπιινγηθφ αγαζφ είλαη 

ζπλψλπκν ηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην κέιινλ, θαη ε Ηζηνξία απνηειεί γφληκν 

έδαθνο γηα άζθεζε θαη αμηνιφγεζε ηέηνησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
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θνηλσληθή αδηθία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο δηαθξίζεηο ηνπ παξειζφληνο. 

κσο, ε Ηζηνξία πνπ επηδηώθεη απνθιεηζηηθά λα εμεγήζεη θαη όρη λα θξίλεη - κε 

αθήλνληαο πεξηζώξην γηα νπνηνδήπνηε ελδηαθέξνλ- δελ πξνεηνηκάδεη ηνπο 

καζεηέο γηα ηηο δεκνθξαηηθέο δηαβνπιεύζεηο∙ [...] έηζη, ν θίλδπλνο ηεο 

κεηάθξαζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο απνθιεηζηηθά κε όξνπο αλαγλώξηζεο ηεο 

εθάζηνηε νπηηθήο είλαη όηη επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ ζηα αίηηα θαη 

ηελ απνκαθξύλεη από ηηο ζπλέπεηεο80.  

 Οη εξεπλεηέο, παξφηη αλαγλσξίδνπλ ηελ αδπλακία ηνπ λα γπξίζνπκε πίζσ 

ηνλ ρξφλν πξνζπαζψληαο ζε κηα δηαδηθαζία "πξνζνκνίσζεο"  λα βνεζήζνπκε 

ηνπο καζεηέο καο λα θαληαζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηε ζέζε αλζξψπσλ ηεο 

Ηζηνξίαο πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο ζχκαηα (αηρκαιψησλ, ζθιάβσλ, ησλ ζηξαηησηψλ 

πνπ πνιεκνχζαλ ζηα ραξαθψκαηα θαηά ηνλ Α' Παγθφζκην Πφιεκν θ.α.), θαη 

ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε πνπ ζέιεη ηέηνηνπ είδνπο πξνζνκνηψζεηο λα 

θαληάδνπλ επηπφιαηεο θαη ξερέο, δελ εγθαηαιείπνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ζηα πιαίζηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο, 

ζηνπο καζεηέο ηνπο. Θεσξνχλ, κάιηζηα, φηη ε επηζπκία ησλ καζεηψλ λα 

θξνληίζνπλ γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ παξειζφληνο ελδέρεηαη λα ηνπο βνεζήζεη 

λα επηηχρνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ζθνπφ, απηφλ ηεο θαιχηεξεο θαη ζε βάζνο 

θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ. Δπηζεκαίλνπλ, επίζεο, ηελ αδηάξξεθηε 

ζρέζε κεηαμχ ζθέςεο θαη ζπλαηζζήκαηνο πνπ απνδεηθλχεη ε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία, κέζα απφ ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο, θαη ηνπ πφζν απηή 

ζπκβάιιεη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, αθνχ απνδεδεηγκέλα ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε νδεγεί ζε "νξζνινγηθά" θαη γλσζηηθά νθέιε.81 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη K. C. Barton θαη L. S. Levstik ζεσξνχλ φηη ν 

χζηαηνο ζθνπφο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηε 

δπλαηφηεηα ηεο δξάζεο ζην παξφλ. Βέβαηα, γηα λα δξάζνπλ πξέπεη λα είλαη 

πξφζπκνη, βάζεη φζσλ έρνπλ κάζεη, λα αιιάμνπλ ηηο αμίεο, ηε ζηάζε, ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ζθνπνχο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία θαη ηελ αλζξσπηζηηθή ηζηνξηθή εθπαίδεπζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε αλζξσπηζηηθή ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζην λα είλαη νη 

καζεηέο ζε ζέζε λα δηαβνπιεχνληαη γηα ηνπο θνηλνχο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο, ζην λα αμηνινγνχλ ζπζηεκαηηθά ζηνηρεία 
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θαη λα εμεηάδνπλ ηηο ηζηνξηθέο ξίδεο ησλ ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ, ζην λα δείρλνπλ 

έκπξαθηα ηε δέζκεπζή ηνπο ζηηο πνιιαπιέο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ, ζην λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα δηακνξθψζνπλ θξηηήξηα γηα ηνπο πην 

ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο δξάζεο, ζην λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ αηνκηθή δξάζε 

φζν θαη ζηα ζεζκηθά φξηα, ζην λα δηαθαηέρνληαη απφ έλα αίζζεκα πίζηεο ζηελ 

ειεπζεξία θαη ηελ πξφνδν, ζην λα αθνχλε ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα παίξλνπλ ζηα 

ζνβαξά ηδέεο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε αλζξσπηζηηθή 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζην λα ελδηαθέξνληαη νη καζεηέο γηα ηνπο 

άιινπο82.  

 Οη ίδηνη εξεπλεηέο, σζηφζν, επηζεκαίλνπλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ελδηαθέξνληνο σο εξγαιείνπ ζηελ ηζηνξηθή 

εθπαίδεπζε. Ο ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο έρεη λα θάλεη κε ηελ απνκφλσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ρσξίο ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ηζηνξηθήο 

θαηαλφεζεο. Δπηζεκαίλεηαη, δειαδή, φηη ηα αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο γηα ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ παξειζφληνο κπνξεί λα είλαη ηφζν έληνλα, πνπ νη καζεηέο λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα αλαιχζνπλ νξζνινγηθά ηηο ηζηνξηθέο πξάμεηο. Χζηφζν, νη 

παξαπάλσ θίλδπλνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο σο κε αλππέξβιεηνη, 

θαζψο επηκέλνπλ ζηελ αλάγθε ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε θαη ην ελδηαθέξνλ λα 

αμηνπνηεζνχλ σο θξίζηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο ζηα 

πιαίζηα ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο83.  

 ε κία πξνζπάζεηα νη K. C. Barton θαη L. S. Levstik λα πεξηγξάςνπλ ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο εληνπίδνπλ : α) ην ελδηαθέξνλ καο γηα δεηήκαηα ηνπ 

παξειζφληνο πνπ ζέινπκε θαη έρνπκε αλάγθε λα κάζνπκε, β) ην ελδηαθέξνλ 

πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηαηχπσζε εζηθψλ θξίζεσλ γηα ην παξειζφλ 

θαζψο θαη ηελ εζηθή απφθξηζή καο ζηηο ζπλέπεηεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, γ) 

ην ελδηαθέξνλ λα βνεζεζνχλ νη άλζξσπνη ηνπ παξειζφληνο θαη δ) ην 

ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζπκία λα εθαξκφζνπκε φζα κάζακε ζηελ Ηζηνξία ζε 

πξνβιήκαηα ηνπ ζήκεξα. Σν ηειεπηαίν απηφ ζηνηρείν απνηειεί, ζχκθσλα κε 

ηνπο εξεπλεηέο θαη ην δεηνχκελν ή ηνλ ζθνπφ ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο ζε κηα 

δεκνθξαηία.  
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1.2. Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ εθπαίδεπζε  

1.2.1 Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε : νξηζκόο θαη ζεσξεηηθό 

ππόβαζξν 

 Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε (Drama in Education ή D.I.E.) ή ην 

Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα,  αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ Γξάκαηνο σο εξγαιείνπ 

- κέζνπ εθπαίδεπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο αμηνπνηήζεθε 

εθηεηακέλα ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Απζηξαιίαο. 

Απηή ε κνξθή δξάκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζπκπιεξσκαηηθά ζην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ζηνρεχεη ζηελ- κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ην βίσκα- 

κάζεζε ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αμηνπνηείηαη σο δηδαθηηθή κέζνδνο γηα γλσζηηθά αληηθείκελα κε "δξακαηηθφ" 

ραξαθηήξα, φπσο είλαη ε Ηζηνξία, αιιά κπνξεί λα αμηνπνηεζεί εμίζνπ θαη γηα 

άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά84. ην Δθπαηδεπηηθφ 

Γξάκα (Γ.Σ.Δ.) ε έκθαζε δίλεηαη ζην λα πξνζεγγηζηνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ 

πνηθίια ζέκαηα κέζα απφ Γξακαηηθέο Σερληθέο ή Γξακαηηθέο πλζήθεο. ε 

αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεάηξνπ, πνπ ζηφρνο 

ηνπ είλαη απνθιεηζηηθά ε πξνεηνηκαζία κηαο ηέιεηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο πνπ 

απεπζχλεηαη ζε θνηλφ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο ζηφρνο 

ηνπ δαζθάινπ ή ηνπ εκςπρσηή είλαη ε δεκηνπξγία κέζσ ηεο Γ.Σ.Δ. ελφο 

αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα ηε δεκηνπξγία λνήκαηνο κέζα απφ ηελ ππφδπζε 

ξφισλ, ζε κία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε κάζεζε νκαδηθή - ζπλεξγαηηθή 

δηαδηθαζία. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νλνκάδεηαη θαη "δηαδηθαζηηθφ" 

(process drama) ή "εθπαηδεπηηθφ" δξάκα85. Άιισζηε ζην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα ε 

δξακαηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί σο απηνζθνπφο, θαη ε κάζεζε αλαδχεηαη κέζα 

απφ ηηο επηινγέο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ86.  

 Μέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο αμηνπνηνχληαη νη Γξακαηηθέο Σερληθέο 

πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη καζεηέο, λα 

δηεξεπλήζνπλ πνηθίια θνηλσληθά ζέκαηα δξακαηηθήο κνξθήο. Καζψο, φκσο, 
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θαηαλννχλ δηεξεπλψληαο έλα ζέκα, παξάιιεια αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ρεηξίδνληαη ηε δξακαηηθή κνξθή θαη λα δηαβάδνπλ ηνλ ζεαηξηθφ θψδηθα, κε 

απνηέιεζκα ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα λα ιεηηνπξγεί δηπιά, θαη σο κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο, θαη σο κνξθή ηέρλεο87. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο κέζσ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο: κπνχληαη ζηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ, αλαπηχζζνληαη 

νιφπιεπξα θαη σο άηνκα θαη σο κέιε ηεο νκάδαο, αλαπηχζζνπλ ηηο εθθξαζηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο, θαιιηεξγνχλ ηηο ςπρνπλεπκαηηθέο ηνπο δπλάκεηο, 

απειεπζεξψλνπλ θαη εληζρχνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν κέζα απφ ηελ 

απφθηεζε απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο. Δπηπιένλ, ν καζεηήο 

αλαπηχζζεηαη θαη θνηλσληθά, αθνχ βηψλεη κηα ζπιινγηθή εκπεηξία θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο. Αθφκε, θαηαθηά γλψζεηο πνπ ζπρλά πξνζεγγίδνληαη 

κέζσ ηνπ Γξάκαηνο δηαζεκαηηθά θαη ςπραγσγείηαη κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηεο 

έλλνηαο88.  

 Έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο89 ε ζηελή ζρέζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Γξάκαηνο κε ηηο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο ησλ L. Vygotsky θαη J. Bruner, πάλσ ζηηο 

νπνίεο ζηεξίρηεθε, άιισζηε, θαη ε δηδαθηηθή ηνπ Γξάκαηνο. Ζ ζεσξία ηνπ 

Vygotsky ζρεηηθά κε ηηο αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη 

πξψηα ζην θνηλσληθφ επίπεδν θαη κεηά ζην αηνκηθφ θαη ε ζεκαζία ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα ηε λνεηηθή αλάπηπμε βξίζθνπλ απφιπηε 

εθαξκνγή ζην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα90. Παξάιιεια, ε ζεσξία ηνπ Bruner, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηαζθεπή λνήκαηνο είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα πνιηηηζκηθφ ηζηνξηθφ πιαίζην εθαξκφδεηαη 

απφιπηα ζην Γξάκα, φπνπ ν δάζθαινο εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο 

"ζθαισζηάο" (scaffolding), πνπ πξνηείλεη ν Bruner, δηακνξθψλεη έλα βνεζεηηθφ 

ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα κε έλα ζχλνιν δηδαθηηθψλ κέζσλ (παξνρή πιηθψλ, 

αλάζεζε θαζεθφλησλ, ξεηέο νδεγίεο, δηαζαθήληζε, ππνβνιή εξσηήζεσλ θηι.) 
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γηα λα θηλεζνχλ ηα παηδηά ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο θαη λα 

ελζαξξπλζνχλ λα νηθνδνκήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 

αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Γξάκα ν δάζθαινο 

ζρεδηάδεη ην κάζεκα θαη ην ζπληνλίδεη αθνχ επηιέμεη ην ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη 

κε αμίεο, αληηιήςεηο, εζηθέο αξρέο, αθνχ ζέζεη ην θαηεπζπληήξην εξψηεκα θαη 

ζρεδηάζεη ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο, έηζη ψζηε κέζα απφ κηα αθνινπζία ζεαηξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ λα βηψζεη ν καζεηήο ηε ζρεηηθή κε ην ζέκα εκπεηξία θαη λα 

αλαζηνραζηεί ζε ζρέζε κε απηή, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηδησθφκελε 

θαηαλφεζε91.  

 

1.2.2. Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε σο κέζν Γηδαζθαιίαο ηεο 

Ηζηνξίαο 

 Οη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηνπ Γξάκαηνο, ζχκθσλα 

κε ηνπο εξεπλεηέο,  ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο είλαη πνιινί, θαζψο ην Γξάκα: 

α) είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα λα δηεγείξεη ζπλαηζζήκαηα, β) δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην αθξναηήξην λα βηψζεη ηελ εκπεηξία ηεο Ηζηνξίαο έκκεζα, κέζα 

απφ ηηο δσέο ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ, γ) πεηπραίλεη ψζηε νη ηζηνξηθνί 

ραξαθηήξεο λα αληηκεησπίδνληαη σο άλζξσπνη πνπ έδεζαλ πξαγκαηηθά, δ) είλαη 

ην θαηαιιειφηεξν κέζν κε ην νπνίν πξνσζείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ 

πεξηφδσλ ησλ γεγνλφησλ, ε) ε δξακαηνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο 

καζεηέο ζε έλαλ δεκηνπξγηθφ δηάινγν, θαζψο κέζα απφ απηήλ αλαδεηθλχνληαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη αληηπαξαζέζεηο92.  

 χκθσλα κε ηνπο Davies θαη Davies93 ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε 

πνπ αληηκεησπίδεη ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα είλαη λα αθππλίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα αγαπήζνπλ ηελ Ηζηνξία θαη λα εκπιαθνχλ 

επράξηζηα κε ηα θείκελα, ηα ζέκαηα, θαη ηα εξσηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

ζπλαξπάζνπλ ζε ζρέζε κε ηελ Ηζηνξία. Παξά ην γεγνλφο φκσο, φηη νη καζεηέο 

καο εκθαλίδνληαη ζήκεξα ρσξίο θίλεηξν γηα ηε κειέηε ηεο Ηζηνξίαο θαη ιηγφηεξν 

πξνεηνηκαζκέλνη, εληνχηνηο, ε επζχλε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο 
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ηνπο αλήθεη θπξίσο ζηνλ δάζθαιν. Τπνζηεξίδνπλ, επίζεο, φηη «παζεηηθά» 

καζεηηθά πεξηβάιινληα αλαπηχζζνπλ «παζεηηθά» κπαιά καζεηψλ, ελψ 

δξαζηήξηεο ηάμεηο θαιιηεξγνχλ δξαζηήξηνπο πλεπκαηηθά καζεηέο. ηαλ, δειαδή, 

νη καζεηέο «αλαπηχζζνπλ δξάζε» ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, πξνθαινχληαη, 

θηλεηνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνπλ πνιηηηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Μηα άιιε ζεκαληηθή 

παξαηήξεζε, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, είλαη φηη νη καζεηέο ζπκνχληαη φ,ηη 

έρεη λα θάλεη ζηελ ηάμε κε δξάζε, ελψ δελ ζπγθξαηνχλ φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία94.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηε κνξθή εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ (project) πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη J. Woodhouse and  V. Wilson95 ηνλ Ηνχλην ηνπ 1987 κε ηε 

ζπκκεηνρή 270 παηδηψλ ειηθίαο 7-12 εηψλ ησλ ρνιείσλ ηνπ Hampshire, ηε 

ζπκκεηνρή δαζθάισλ, θαζεγεηψλ παλεπηζηεκίνπ θαη ζπνπδαζηψλ ηνπ La 

Sainte Union College of Higher Education. Δπξφθεηην γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο 

πνιχκελεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα 

πνπ παξέρεη ε Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο ζε καζεηέο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο96. χκθσλα κε ηηο εξεπλήηξηεο, ε Ηζηνξηθή 

Δλζπλαίζζεζε απνηειεί θεληξηθφ ζηφρν ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο 

νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπο βνεζά λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ "λα βιέπνπλ κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ άιινπ"97. 

O ηίηινο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ ήηαλ "Ο ενξηαζκφο ηνπ ζεξηλνχ ειηνζηαζίνπ" 

θαη αθνξνχζε ηνλ ηξφπν, ηηο αληηιήςεηο  θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

αλζξψπσλ ηνπ 400 π.Υ., ζηελ πεξηνρή ηνπ Danebury Hillfort. Σν εξεπλεηηθφ 

ζρέδην ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ J.D. Hill, ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνινγίαο 

ηνπ Southampton University, ν νπνίνο ζηα πιαίζηα ηνπ project επηζθέθζεθε φια 

ηα ζρνιεία παξέρνληαο πιηθφ θαη πεγέο θαη ελεκεξψλνληαο αλαιπηηθά ηα παηδηά 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή. Παξάιιεια, δηνξγαλψζεθαλ επηζθέςεηο ζηα 

Μνπζεία ηεο πεξηνρήο θαη κειεηήζεθαλ ζηνηρεία ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. Ζ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε αμηνπνίεζε πνηθίισλ δξακαηηθψλ ηερληθψλ98. 

πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά θαηαζθεχαζαλ ράξηεο, εξγάζηεθαλ νκαδηθά, θιήζεθαλ 

λα δψζνπλ απαληήζεηο ζρεηηθά κε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

επνρή, παξαθνινχζεζαλ πξνθνξηθέο αθεγήζεηο θαη κχζνπο, αζθήζεθαλ ζην λα 

γξάςνπλ ηα ίδηα ηζηνξίεο, πηνζέηεζαλ ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο πξνζψπσλ ηεο 

επνρήο θαη απζεληηθά ηζηνξηθά νλφκαηα θαη αιιειεπίδξαζαλ κε ηελ ππεχζπλε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο  πνπ ππνδπφηαλ κία γπλαίθα επηθεθαιήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θπιήο (δάζθαινο ζε ξφιν). Καηά ηελ αμηνιφγεζε99 ηνπ πνηνηηθνχ ραξαθηήξα 

εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ νη εξεπλήηξηεο επηζεκαίλνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο βνήζεζαλ ζην λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζε έλα 

πςειφηεξν επίπεδν ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο ζρεηηθά κε ην πξνο κειέηε ηζηνξηθφ 

ζέκα, ζην λα επηηεπρζεί ν ελζνπζηαζκφο ηφζν ησλ καζεηψλ, φζν θαη ησλ 

δαζθάισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζην λα 

εμαζθαιηζηνχλ έλαο απνηειεζκαηηθφο θαη επράξηζηνο ηξφπνο κάζεζεο, θαζψο 

θαη ζπλζήθεο άξηζηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα.  

Μηα άιιε ζεκαληηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ εηψλ 

1992-1995 ζην Homerton College100, είρε σο ζηφρν λα δηαθσηίζεη ηνπο 

εξεπλεηέο ζρεηηθά κε ην πψο ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ θαη έηζη, λα εληζρχζεη ηα 

επηρεηξήκαηα γηα ηελ έληαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο  ζην ζχλνιν ησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ  πνπ ζα εγθξίλνληαλ απφ ην Δζληθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

γηα ηελ Ηζηνξία ζηελ Αγγιία - Οπαιία. Ο εξεπλεηήο  P. Goalen χζηεξα απφ 

ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθάξκνζαλ ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζε καζεηέο ειηθίαο απφ 7 έσο 11 ρξφλσλ ζπγθέληξσζε 

θαη θαηέγξαςε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, νη νπνίεο ζπλνπηηθά ζπκθσλνχλ ζην φηη ε 

ρξήζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο:  

 α) ζπλέβαιε ζηελ θαηάθηεζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, β) ζπλέβαιε ζηελ 

αλάπηπμε ηζηνξηθψλ δεμηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δλζπλαίζζεζεο θαη 

ηεο ηθαλφηεηαο εξκελείαο ηνπ παξειζφληνο, γ) ζπλέβαιε ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

Ηζηνξίαο κέζα απφ πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο απφιαπζεο θαη ζχλδεζεο, 
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πνπ επηηεχρζεθαλ κέζα απφ ηε δξακαηηθή δηαδηθαζία, δ) ζπλέβαιε ζηελ 

εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα κάζεζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο απην-εθηίκεζεο101.  

Ο ίδηνο εξεπλεηήο πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ L. 

Hendy ζε ηκήκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη κε ζηφρν λα απνδεηρζεί 

εάλ ε ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα κπνξεί λα ζπκβάιεη σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

νδήγεζαλ ηνπο εξεπλεηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη κε ηνλ δηάινγν πνπ 

αλαπηπζζφηαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο κέζσ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, επηηεχρζεθε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο πνιχ 

πςειφηεξν επίπεδν ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο απφ απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ειηθία102. Δπίζεο, νη καζεηέο, παξά ηε κηθξή ηνπο ειηθία, 

μεθίλεζαλ λα δηαηππψλνπλ θξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ηζηνξηθψλ 

πεγψλ θαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηέο 

πξνέθπςαλ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ, έηζη, ζην ζπκπέξαζκα φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, 

επηζεκαίλνληαο πάληα ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζ' απηφλ ηνλ 

ηνκέα103.  

ε άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν P. Goalen ην 1994, 

πξνζπαζψληαο πάληα λα πξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο θαη ηζηνξηθήο ζθέςεο, εθάξκνζε έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο 

Ηζηνξίαο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζρεδηαζκέλν απφ ηελ D. Heathcote, 

ην νπνίν αμηνπνίεζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Δζληθήο Ηζηνξίαο κε βάζε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

ηνλ νδήγεζε ζηελ δηαπίζησζε φηη ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα εμαζθαιίδεη ζηνλ 

δάζθαιν ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα πξνσζεζεί ε ζπδήηεζε θαη λα 

απνζαθεληζηνχλ ηδέεο θαη απφςεηο, ελψ, παξάιιεια, επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζε έλα ηέηνην ζεκείν, ψζηε λα 

αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ηζηνξηθνχ σο ζρνιηαζηέο θαη ηνπ θξηηηθνχ φζνλ αθνξά 

ηα απνδεηθηηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ηηο ηζηνξηθέο εξκελείεο. Σέινο, ν Goalen 

επηζεκαίλεη ηελ ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο 
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δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα 

παξάγνπλ ιφγν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ελζπλαίζζεζε, θαζψο ζπλδπάδεη ηφζν 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο θαληαζίαο, φζν θαη ηελ θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ 

πεγψλ104.  

O Graeme Easdown105 θαηαιήγεη ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε  

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ηάμεηο, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν, ζην 

Redden Court School ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Havering LEA Drama Advisory 

Team,  κε ζθνπφ λα κειεηεζεί ε θαιιηέξγεηα ηεο "ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο" 

ζηνπο καζεηέο, ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο κε ηε ζπκβνιή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Γξάκαηνο. Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, πνπ πξνβιεπφηαλ λα δηδαρζεί 

κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο κε βάζε ηηο 

αξρέο θαη ηηο Σερληθέο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο106. Κπξίσο αμηνπνηήζεθαλ νη 

ηερληθέο παγσκέλε εηθόλα, αθήγεζε ηζηνξίαο, αλίρλεπζε ζθέςεο, ζπλεληεύμεηο, 

θαπηή θαξέθια, ζρεδηαζκόο ραξηώλ θαη δηαγξακκάησλ - νκαδηθή δσγξαθηθή, 

ζέαηξν ηεο αγνξάο (forum theatre), ν ξόινο ζηνλ ηνίρν θ.α. Σα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ ηα αλακθηζβήηεηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο 

αλαπηχρζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπλζεηφηεηα ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ ιεθζέλησλ ηζηνξηθψλ απνθάζεσλ, επηηεχρζεθε ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ 

ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ. Παξάιιεια, 

δφζεθε ε επθαηξία λα κειεηεζνχλ νη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ηζηνξηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο ηα πξνο εμέηαζε ηζηνξηθά 

ζέκαηα107. 

Ο J. Somers108 ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ 

Γξάκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρηεί ε ζεκαζία ηεο Δλζπλαίζζεζεο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο εθάξκνζε ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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ηνπ Devon θαη ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη θνηηεηέο 

έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο αμηνπνηψληαο ηερληθέο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο109. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαιιηεξγήζεθαλ 

ζηνπο καζεηέο πνιιέο ηζηνξηθέο δεμηφηεηεο φπσο, ε αληίιεςε φηη ην παξφλ 

απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο, ε ζπλεξγαζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε 

ηθαλφηεηα λα επηιέγνπλ αληηθείκελα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ σο ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θάζε ηζηνξηθήο επνρήο θ.α. Δθείλν, φκσο πνπ ν εξεπλεηήο επηζεκαίλεη σο ην 

πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ ηα παηδηά βίσζαλ 

αηζζήκαηα εηιηθξηλή θαη παξαγσγηθά ζε ζρέζε κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιηθνχ θαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν απαληά ζηνλ ζθεπηηθηζκφ ηεο A. Low- 

Beer, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα αηζζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν ηεο 

Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο δελ είλαη ηθαλόηεηεο θαη γη' απηόλ ηνλ ιόγν δελ 

κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ110.   

Ζ  Sharon Fennessey111 πξνρσξεί ζε κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα 

εξεπλεηηθή πξφηαζε ηεο "Βίσζεο ηεο Ηζηνξίαο κέζα από ηε Λνγνηερλία θαη ην 

Γξάκα". πσο ππνζηεξίδεη ε Fennessey, ηα παηδηά επηδηψθνπλ λα γίλνπλ 

"θάπνηνη" ζηελ θνηλσλία, δειαδή επηδηψθνπλ ηελ επηηπρία. Ζ δηδαζθαιία ηεο 

Ηζηνξίαο κέζα απφ ην Γξάκα θαη ηε Λνγνηερλία επηηξέπεη ζηα παηδηά λα 

εμαζθαιίζνπλ απηήλ ηελ επηηπρία. Γηαηί ζηα πιαίζηα ηνπ Γξάκαηνο δελ 

ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, αιιά ην Γξάκα πξνθαιεί ηελ 

αηζζεηηθή απάληεζε ζηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο θαη έηζη εμαζθαιίδεη ηελ 

επηηπρία γηα θάζε παηδί112. Σν Γξάκα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα βηψζνπλ έλα 

ηζηνξηθφ γεγνλφο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δσέο ησλ άιισλ, λα θηάζνπλ θάησ 

απφ ηελ επηθάλεηα ησλ ιέμεσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ θαη λα θαηαλνήζνπλ 

ζε βάζνο ην παξειζφλ, φπσο βηψλνπλ ηηο ζεκεξηλέο εκπεηξίεο. Ζ εξεπλήηξηα 

επηθαιείηαη ηελ άπνςε ηεο D. Heathcote, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην "Γξάκα 

επηηξέπεη ζηα παηδηά λα θνξέζνπλ ηα παπνχηζηα ηνπ άιινπ" θαη έηζη λα 

αληηιεθζνχλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. ην εξεπλεηηθφ ζρέδην κε ηίηιν 

"Langston Hughes project" ε εξεπλήηξηα αμηνπνηεί ην ινγνηερληθφ έξγν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πνηεηή πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα "πηνζεηήζνπλ ξφινπο" θαη λα 
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αλαπαξαζηήζνπλ ζθελέο απφ ηα πνηήκαηά ηνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα  

θνξπθσζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηεο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα αλαδήηεζαλ 

κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία επηπιένλ πιηθφ πνπ αθνξνχζε ζηε βηνγξαθία ηνπ 

ινγνηέρλε, θαζψο επίζεο αλέπηπμαλ επξχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ινγνηερλία. Ζ 

Fennessey ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα ηερληθή γηα ηε κειέηε ηζηνξηθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ πνπ νη καζεηέο θαινχληαη, βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, λα 

ππνδπζνχλ ζε ξφινπο. Αμηνινγψληαο ηε δηαδηθαζία ε εξεπλήηξηα ζεσξεί φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κέζνδνο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα θηάζνπλ ζηελ 

θαξδηά ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο πνπ κειεηάηαη θάζε θνξά, ελψ κεηαμχ άιισλ 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ επηζεκαίλεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

θαληαζίαο ησλ καζεηψλ, ηνπ ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο κεηαμχ ηνπο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ απέλαληη ζηηο γλψκεο ησλ άιισλ. Σέινο, επηζεκαίλεη φηη ην 

Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα ζπκβάιιεη ζηελ απηνζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ θαζψο 

θαη ζην λα αλαπηχμνπλ απηνεθηίκεζε113.  

 Μία αθφκε ελδηαθέξνπζα δηδαθηηθή πξφηαζε, φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, 

πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη H. Snelson, R. Lingard θαη 

K. Brennan114 ζε ηάμεηο επηπέδνπ GCSE ζην Hull Collegiate School (Anlaby). Οη 

εξεπλεηέο πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπο 

ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, πνπ πξηλ ηελ παξέκβαζε δηεμαγφηαλ κε ζπδήηεζε θαη 

παξνπζηάζεηο, θαη ήηαλ βαζηζκέλν ζηελ δηδαζθαιία πνπ είρε σο επίθεληξν ην 

βηβιίν, απνθάζηζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε κέζνδν ηνπ "δξακαηηθνχ ζελαξίνπ". 

Πξνεηνίκαζαλ, δειαδή, γηα θάζε ηζηνξηθή δηδαθηηθή ελφηεηα ζπγθεθξηκέλα 

δξακαηηθά ζελάξηα βαζηζκέλα ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ζηε ζπλέρεηα θάιεζαλ 

ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή ππφζεζε κέζα απφ ην ζελάξην θαη λα 

ππνδπζνχλ ξφινπο βάζεη ησλ ζελαξίσλ απηψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζε ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πνπ είραλ ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ηελ Ηζηνξία θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ απνζαξξπκέλσλ καζεηψλ. 
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Τπνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε "δξακαηηθνχ ζελαξίνπ"  γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Ηζηνξίαο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πξηλ ηελ εθαξκνγή, θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο 

καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ ζε "δξακαηηθέο ζθελέο" ηα ηζηνξηθά 

επεηζφδηα, ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη 

δηακνξθψλεη κηα επράξηζηε θαη δηαζθεδαζηηθή εκπεηξία κάζεζεο. Δπηπιένλ, 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην κάζεκα, λα 

εκβαζχλνπλ ζηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε θαη ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ηζηνξηθψλ 

ελλνηψλ θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο  ηζηνξηθήο αληίιεςεο115.  

 

 

1.2.3. Ζ Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κέζσ ησλ Σερληθώλ ηεο Γ.Σ.Δ. : 

ζρεδηαζκόο θαη πξνϋπνζέζεηο 

 

Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο δξακαηηθήο 

πξάμεο ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο είλαη ε νκάδα θαη ν εκςπρσηήο, ν νπνίνο 

απαηηείηαη λα δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν θιίκα θαη κηα απειεπζεξσηηθή 

αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε, εγθαηαιείπνληαο ηνλ ξφιν ηνπ παληνγλψζηε θαη 

πηνζεηψληαο ηνλ ξφιν ηνπ ζπκπαίθηε116.  

Οη κνξθέο ηεο Γ.Σ.Δ. πνπ πξνηείλνληαη σο θαηάιιειεο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Ηζηνξίαο είλαη ην Παξαζηαηηθφ Γξάκα, ην πκκεηνρηθφ Γξάκα, ην 

Γηαδξαζηηθφ Γξάκα θαη ν ζπλδπαζκφο ινγνηερλίαο θαη δξάκαηνο117. Δηδηθφηεξα, 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πνηθίιεο δξακαηηθέο ηερληθέο φπσο νη καζεηέο θαη ν 

δάζθαινο ζε ξφινπο, ν καλδχαο ηνπ εηδηθνχ, ε παγσκέλε εηθφλα, ε "θαπηή" 

θαξέθια, ε πξνεηνηκαζία αλαπαξάζηαζεο ζθελψλ θαηά νκάδεο θαη ν 

απηνζρεδηαζκφο, ε "αλίρλεπζε ζθέςεο", ηα "θαληάζκαηα", ην κνλνπάηη ηεο 

ζπλείδεζεο, θ.α.118 Χζηφζν, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο κνξθέο 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηελ ειηθία ησλ 

καζεηψλ ηνπ119.  
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Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο ζηελ δηδαζθαιία Ηζηνξίαο ρξεηάδεηαη έλαλ πξνζεθηηθφ θαη απζηεξφ 

ζρεδηαζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηελ πεξίπησζε, γηα 

παξάδεηγκα, ησλ παηρληδηψλ ξφισλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαδηθαζηηθνχ δξάκαηνο, 

δελ αξθεί λα δνζνχλ θάπνηνη ξφινη ζηνπο καζεηέο θαη απηνί λα θιεζνχλ λα ηνπο 

αλαπαξαζηήζνπλ. Κξίλεηαη απαξαίηεην επηπιένλ, νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε 

λα "ππνζηεξίμνπλ" ηνλ ξφιν ηνπο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ, βάζεη ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία έρνπλ πξψηα θαηαλνήζεη ζε 

βάζνο120. Με ηνλ απζηεξφ ζρεδηαζκφ ηεο δξακαηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη θάπνηνη άιινη θίλδπλνη, 

φπσο ν θίλδπλνο ηνπ λα απνξξνθεζνχλ νη καζεηέο ππεξβνιηθά απφ ηε ζεαηξηθή 

δξάζε θαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ γλσζηηθφ ραξαθηήξα ή λα νδεγεζνχλ ζε 

ζηεξενηππηθέο απφςεηο θαη ζε εζηθνινγία. ε θάζε πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηηο πην απιέο κνξθέο δξακαηνπνίεζεο θαη λα νδεγεζεί 

ζηηο πην ζχλζεηεο, εμνηθεηψλνληαο ζηαδηαθά ηνπο καζεηέο ηνπ κε ηελ δξακαηηθή 

δηαδηθαζία121.  

Γεληθά ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα εθαξκφζεη ηηο ηερληθέο ηεο ΓΣΔ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θάπνηεο αξρέο : α) Ζ 

δξακαηηθή πξάμε ρξεηάδεηαη λα είλαη απιή, β) ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα 

πξέπεη λα είλαη λα εκπιαθεί ε πιεηνλφηεηα ηεο ηάμεο θαη φρη κφλν νη 

«δξαζηήξηνη» καζεηέο, γ) ε δξακαηνπνίεζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγάιε ζε 

έθηαζε, ψζηε λα ππάξρεη ρξφλνο γηα ζπδήηεζε, αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

αλαζηνραζκφ, δ) ε δξακαηνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηνπο ραξαθηήξεο θαη 

ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηα νπνία πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε αθξίβεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα ε) νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ζηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, ζη) ε δξακαηνπνίεζε ζα πξέπεη λα 

αλαδεηθλχεη ηηο ηζηνξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζην λα 

εμαγάγνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα122.

 Ζ δξακαηνπνίεζε ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, φπσο 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, 

ζπκβάιιεη ψζηε ν καζεηήο φρη κφλν λα βηψζεη, αιιά θαη λα κεηαηξέςεη ην βίσκα 
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ζε γλσζηηθή πιεξνθνξία θαη λα νδεγεζεί ζηε κάζεζε. Άιισζηε, ζα κπνξνχζε 

λα ππνζηεξηρζεί φηη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα θαιιηεξγεί γεληθφηεξα ηε λνεκνζχλε 

ηνπ παηδηνχ (δξακαηηθή λνεκνζχλε). Ο εθπαηδεπφκελνο ζηα πιαίζηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζπκκεηέρεη ζε έλαλ θαληαζηηθφ θφζκν, πνπ απνηειεί 

αληαλάθιαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη γη’ απηφ ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν θαηαλφεζήο 

ηνπ. Με ηε βνήζεηα, δειαδή, ηεο δξακαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ην παηδί νδεγείηαη 

ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ,  θαη ηελ αλαδφκεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο123.  

Παξάιιεια κε ηε γλψζε, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο 

επηηπγράλεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη άιισλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ. Απηέο είλαη ε 

γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ε θνηλσληθή αιιειφδξαζε124. Γειαδή, νη 

εθπαηδεπφκελνη αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο κέζα 

απφ ηνλ δηάινγν, ηε ζχλζεζε ηζηνξηψλ-αθεγήζεσλ, ηε δηαηχπσζε ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ. ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε ηθαλφηεηα, ηεο θνηλσληθήο 

αιιειφδξαζεο, έρεη δηαπηζησζεί φηη κέζσ ηνπ δξάκαηνο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο, νδεγνχληαη ζηελ αληίιεςε ηνπ 

εαπηνχ ηνπο σο κέινπο ηεο νκάδαο ηεο ηάμεο θαη αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλν 

ξφιν κέζα ζ’ απηήλ. Οδεγνχληαη ζηελ απνδνρή ησλ θαλφλσλ ηεο νκάδαο, φρη 

κέζσ ηνπ θαηαλαγθαζκνχ, αιιά απφ εζσηεξηθή αλάγθε λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζπλεξγαηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλφινπ θαη, επηπιένλ, καζαίλνπλ λα 

εκπηζηεχνληαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο.  

Δπηπιένλ, φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί απφ εμεηδηθεπκέλνπο εξεπλεηέο125, «ην 

δξάκα κπνξεί λα θάλεη ηα θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά ζέκαηα λα δσληαλέςνπλ». 

Πξνθεηκέλνπ, δειαδή, λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ζε βάζνο ηα γεγνλφηα, 

ρξεηάδεηαη λα εκπιαθνχλ βησκαηηθά κε ηελ πξνζθεξφκελε γλψζε. Υξεηάδεηαη λα 

αηζζαλζνχλ θαη λα βηψζνπλ ην δίιεκκα ή ηε ζχγθξνπζε, λα ληψζνπλ ηελ αγσλία 

ελζαξθψλνληαο ηνπο ήξσεο θαη ηειηθά, λα νδεγεζνχλ κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο 

ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ126.  
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1.3. Μνπζείν θαη ζρνιείν  

1.3.1. Σν Μνπζείν από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα 

 Ζ ιέμε κνπζείν εηπκνινγείηαη κε βάζε ηελ αξραηνειιεληθή ιέμε "Μνχζεο" 

θαη ζεκαίλεη ηνλ λαφ, ηνλ ρψξν ησλ Μνπζψλ. Οη Μνχζεο ζηελ αξραία ειιεληθή 

Μπζνινγία ήηαλ νη θφξεο ηνπ Γία θαη ηεο Μλεκνζχλεο θαη ζεσξνχληαλ ζεφηεηεο 

πνπ ελέπλεαλ ζηνπο αλζξψπνπο ζην δεκηνπξγηθφ έξγν ηεο Πνίεζεο θαη ηεο 

Σέρλεο. Έηζη, ην Μνπζείν, ε έδξα ησλ Μνπζψλ αλαδεηθλχεηαη ζε θαηεμνρήλ 

ρψξν πνιηηηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κλήκε, ηε γλψζε, ηελ ηέρλε θαη ηελ 

πνίεζε127. Σα κνπζεηαθά αληηθείκελα, πνπ απνηεινχλ ηεθκήξηα ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην παξειζφλ, παξνπζηάδνληαη ζην κνπζείν γηα λα 

δηαθπιάμνπλ ηε κλήκε θαη λα απνθαιχςνπλ ηελ αιήζεηα, ππεξεηψληαο θαη 

ηεθκεξηψλνληαο ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ128.  

 Απφ ην "Μνπζείνλ" ηεο Αιεμάλδξεηαο, πνπ ίδξπζε ν Πηνιεκαίνο ν σηήξ 

ηνλ 3ν αη. π.Υ., ηα κνπζεία ηεο Αληηφρεηαο, ηεο Πεξγάκνπ, ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηα κνπζεία θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα, φηαλ 

αληηθείκελα ηέρλεο ζπγθεληξψλνληαλ θαη θπιάζζνληαλ ζε κνλαζηήξηα, κέρξη θαη 

ηελ Αλαγέλλεζε (15νο αη.) παξαηεξείηαη ζεκαληηθή εμέιημε φζνλ αθνξά ηνλ 

πνιηηηζηηθφ ξφιν ησλ κνπζείσλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Αλαγέλλεζεο, ε ζηξνθή πξνο ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο θαη ην αλζξσπηζηηθφ 

ηδεψδεο δηακνξθψλεη κηα ηάζε γηα ζπιινγέο έξγσλ ηέρλεο ή αθαδεκατθέο 

ζπιινγέο, ηδηαίηεξα απφ επγελείο θαη πινπζίνπο129. Καη ελψ κέρξη θαη ηελ 

πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο ηα κνπζεία είλαη ηδησηηθά θαη ζηνρεχνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ησλ πινπζίσλ θαη ησλ ηζρπξψλ, απφ ηνλ 17ν αη. θαη κεηά, 

κε ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκψλ, αξρίδνπλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε εζληθά, κε 

απνθνξχθσκα ηνλ 18ν αηψλα. Δίλαη ε επνρή θαηά ηελ νπνία ε επηθξάηεζε ησλ 

ηδεψλ ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο επηβάιιεη ην "άλνηγκα" ησλ Μνπζείσλ ζην 

επξχ θνηλφ, ελψ θαηά ηνλ 19ν αηψλα, νη ηδέεο ηνπ Ρνκαληηζκνχ θαη νη αγψλεο 
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ησλ ιαψλ γηα ηελ ίδξπζε εζληθψλ θξαηψλ ζα ζπλδέζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ Μνπζείνπ 

κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο130.  

 Σα κνπζεία ηνπ 19νπ αηψλα επηθξίζεθαλ, βέβαηα, γηα ηνλ εζλνθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, θαζψο θαη γηα ην πεξηνξηζκέλν θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλνληαλ. Ζ πξνζπάζεηα λα γίλνπλ πξνζηηά ηα κνπζεία ζην επξχ θνηλφ 

θαηά ηνλ 20ν αη., θαη ηδηαίηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ '60 θαη κεηά, ζα νδεγήζεη ζηε 

δηακφξθσζε ελφο λένπ ηχπνπ Μνπζείνπ131. Σν λέν Μνπζείν θαη ν ξφινο ηνπ 

απνηππψλνληαη ζηνλ νξηζκφ πνπ ηνπ δίλεη ην Γηεζλέο πκβνχιην Μνπζείσλ 

(ICOM): "Σν κνπζείν είλαη έλα ίδξπκα κόληκν, κε θεξδνζθνπηθό, ζηελ ππεξεζία 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηεο, αλνηθηό ζην θνηλό. Σν κνπζείν θάλεη 

έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ, 

ηα ζπιιέγεη, ηα δηαηεξεί, ηα θνηλνπνηεί θαη θπξίσο ηα εθζέηεη γηα κειέηε, παηδεία, 

ςπραγσγία". 132 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, πξνθχπηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζχγρξνλνπ Μνπζείνπ, φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ ζηελ πνξεία 

ηεο εμέιημήο ηνπ. Σν Μνπζείν, σο ζχλζεζε ηξηψλ πξαγκάησλ, ησλ ζπιινγψλ, 

ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ θνηλνχ, είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ ζηνρεχεη αξρηθά 

ζηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ δηάινγν κε ην επξχ θνηλφ -θαζψο ζεσξείηαη 

αδηακθηζβήηεηνο ν θνηλσληθφο ηνπ ραξαθηήξαο- αιιά θαη ζηελ ςπραγσγία θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε133. Σν κνπζείν ζήκεξα θαιείηαη λα παίμεη ελεξγφ ξφιν ζηελ 

αγσγή θαη εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηάζε πνπ απνηππψλεηαη θαη κε ηελ 

ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηεο Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο επηζηήκεο134.  

 Ζ κνπζεηαθή εθπαίδεπζε, πνπ είλαη έλαο λένο ζεζκφο ζηε ρψξα καο, 

παξνπζηάδεη κεγάιε αλάπηπμε θαη εμέιημε, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ηα ειιεληθά κνπζεία κεηαηξέπνληαη ην έλα κεηά ην άιιν ζε εθπαηδεπηηθνχο 

ρψξνπο κε απηνλνκία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα135. Παξφια απηά, θαη ζήκεξα 

ζπλππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη κνπζείσλ, πνπ, αλάινγα κε ηνλ 

επηζηεκνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε "παξαδνζηαθνχο", 
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"κνληέξλνπο" θαη "κεηακνληέξλνπο"136. Σα "παξαδνζηαθνχ ηχπνπ" κνπζεία 

ζπλδένληαη κε ηηο παξαδνζηαθέο απφςεηο πνπ ζεσξνχλ φηη ε πξαγκαηηθφηεηα 

ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο είλαη απιή, κνλνδηάζηαηε θαη κπνξεί λα γίλεη 

αληηθεηκεληθά γλσζηή, γη' απηφ θαη επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα ίδηα ηα 

αληηθείκελα (object oriented).  Σα κνπζεία απηά παξνπζηάδνπλ ηηο ζπιινγέο ηνπο 

σο καξηπξίεο ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο απζεληηθήο εζληθήο ηζηνξίαο, ε νπνία 

ζεσξείηαη φηη αληηζηνηρεί απφιπηα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα137.  

 Σα "κνληέξλα" κνπζεία ζπλδένληαη κε κνληέξλεο επηζηεκνινγηθέο 

αληηιήςεηο πνπ ζεσξνχλ φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζχλζεηε θαη πνιχπινθε θαη 

σο εθ ηνχηνπ ε απφιπηε γλψζε ηεο δελ είλαη εθηθηή. Δλαιιαθηηθέο εξκελείεο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο, αθνχ ζεσξείηαη φηη ε γλψζε δελ αληηζηνηρεί ζηελ 

ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά δνκείηαη απφ ζθεπηφκελα ππνθείκελα κέζα απφ 

ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο δηάδξαζεο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα 

κνπζεία απηά δηαζπλδένπλ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα κεηαμχ ηνπο εληάζζνληάο 

ηα κέζα ζην θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην θαη ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. Υξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα πιεξνθφξεζεο 

(θείκελα, ιεδάληεο, ζθελνγξαθηθά πιαίζηα, ήρνπο, νζκέο, πξνβνιέο 

βηληενηαηληψλ θιπ), ελψ, ζπρλά εηδηθνί εκςπρσηέο δξακαηνπνηνχλ ζθελέο απφ 

ηηο αλαπαξηζηαλφκελεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη θαινχλ ηνπο επηζθέπηεο λα 

ηαμηδέςνπλ λνεξά ζηα αληίζηνηρα ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα. Ζ 

έθζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα κνπζεία δηακνξθψλεη έλα ηέηνην 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην κε ην θνηλφ, ψζηε λα αλαπηχζζεηαη κε απηφ ν 

δεκηνπξγηθφο δηάινγνο138. 

 ηα "κεηακνληέξλα" κνπζεία ηα αληηθείκελα παξνπζηάδνληαη κε ηξφπνπο 

πνπ επηηξέπνπλ πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο θαη εξκελείεο θαη θαινχλ ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ ηηο ζπιινγέο ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο. Οη κεηακνληέξλεο, δειαδή, κνπζεηνινγηθέο 

αληηιήςεηο επηβάιινπλ λα επηθεληξψλνπλ ηα κνπζεία ην ελδηαθέξνλ ηνπο θπξίσο 

ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ ηνπο (people oriented), ην νπνίν θαιείηαη ζηνλ 

ρψξν ηνπ κνπζείνπ λα εξκελεχζεη θαη λα δνκήζεη γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη 
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ζπλαηζζήκαηα, νη νπνίεο κπνξεί λα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ θνηλσληθν-

κνξθσηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θνηλνχ139.  

 

 

1.3.2. Mνπζεηαθή εθπαίδεπζε: πεξηερόκελν θαη ζηόρνη 

 Ζ αλάγθε λα ηεζεί ην ζχγρξνλν κνπζείν ζηελ ππεξεζία ηνπ επξένο 

θνηλνχ κεηαβάιιεη ηε ζθνπνζεζία ηνπ ζηξέθνληάο ην πξσηίζησο πξνο ηελ 

ππεξέηεζε παηδαγσγηθψλ αξρψλ. ηαδηαθά ηα κνπζεία απνθηνχλ 

"Δθπαηδεπηηθά ηκήκαηα", πνπ αληρλεχνληαη ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. ήκεξα κηιάκε, αθξηβέζηεξα, γηα "κνπζεηαθή 

εθπαίδεπζε" ή "κνπζεηαθή αγσγή", ελλνώληαο ην θάζκα ηεο ζπζηεκαηηθήο 

παηδεπηηθήο δξάζεο ησλ ζύγρξνλσλ κνπζεηαθώλ ρώξσλ. Αλάκεζα ζηα 

δεηνύκελα απηήο ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο αλήθεη θαη ε ζρέζε ηεο κε ην 

ζρνιείν, σο ηνλ θαηεμνρήλ ρώξν ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο140.   

Ζ κνπζεηαθή εθπαίδεπζε, ζηεξίρζεθε ζηηο απφςεηο ηεο ζχγρξνλεο 

Παηδαγσγηθήο πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, εθιακβάλνπλ ηε κάζεζε σο 

δηαλνεηηθή, ςπρηθή θαη πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα κε έληνλν θνηλσληθφ ραξαθηήξα, 

γηαηί, ηφζν ηα ππνθείκελα φζν θαη ε γλψζε ζεσξνχληαη πνιπζχλζεηεο νληφηεηεο 

πνπ ζπγθξνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζηφ 

ηνπο141.  

χκθσλα κε ηνλ Gardner, έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εθπξνζψπνπο 

ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο θαη ηνλ ζεκειησηή ηεο ζεσξίαο ησλ πνιιαπιψλ 

επθπτψλ, ην ζρνιείν, σο βαζηθφο εθπαηδεπηηθφο θνξέαο, δελ θαίλεηαη λα 

πξνζεγγίδεη ηε γλψζε σο κηα καθξά δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ πξαγκαηηθή 

θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ. Σα ηζρχνληα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξνσζνχλ 

ηππηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ δελ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή 

θαηαλφεζε. Αληίζεηα, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Gardner, ηα κνπζεία 

αληαπνθξηλφκελα ζε κηα επξχηεξα ελλννχκελε εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή 
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απνζηνιή, κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ νιηζηηθά ηνλ θφζκν κε ζηφρν ηελ 

πξαγκαηηθή θαηαλφεζή ηνπ142.  

 Μία αθφκε βαζηθή παηδαγσγηθή αξρή ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο, αιιά 

θαη ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο, είλαη ε αξρή ηεο «νιηζηηθήο» ή 

«νινθιεξσκέλεο» κάζεζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ L. Vygotsky θαη ππνζηεξίδεη 

φηη «φια ηα ζρνιηθά καζήκαηα δξνπλ σο ηππηθή επηζηήκε, θαζέλα 

δηεπθνιχλνληαο ηε κάζεζε ησλ άιισλ»143. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αξρή, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηαζχλδεζε δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ θσδίθσλ θαη 

γλψζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα 

παηδηά λα δνκνχλ γλψζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο δηεξεπλψληαο θαη 

θαηαλνψληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε θψδηθεο δηάθνξσλ επηζηεκψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο πνιχπιεπξεο θαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο δηαλνεηηθέο, ςπρηθέο, 

ζσκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ε κνπζεηνπαηδαγσγηθή 

εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεη θαη ρξεζηκνπνηεί νιηζηηθέο ή δηεπηζηεκνληθέο κεζφδνπο, 

νη νπνίεο παξάιιεια κε ηελ επξχηεξε παηδαγσγηθή ζεκαζία ηνπο γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηε δφκεζε νπζηαζηηθψλ γλψζεσλ, δηεπθνιχλνπλ 

ηνπο παηδαγσγνχκελνπο, σο άηνκα θαη νκάδεο, λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

πνιπζεκία ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ θαη λα αλαπηχζζνπλ ζχλζεηεο δεμηφηεηεο γηα 

νπζηαζηηθή δηεξεχλεζε θαη αμηνπνίεζή ηνπ144.  

 Σν παηδαγσγηθφ ππφβαζξν ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο έρεη επεξεαζηεί 

ηδηαίηεξα θαη απφ ηνλ J. Bruner (1960), ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, ππνζηήξημε φηη 

νπνηνδήπνηε ζέκα κπνξεί λα δηδαρζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε παηδηά θάζε ειηθίαο θαη 

θάζε επηπέδνπ αλάπηπμεο, αλ ε δηδαθηηθή κέζνδνο πξνζαξκφδεη ηηο 

επηζηεκνληθέο δηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Με βάζε 

ηελ άπνςε απηή, ηα κνπζεία θαη ν επξχηεξνο πιηθφο πνιηηηζκφο θαη ε ηέρλε δελ 

ζεσξνχληαη πιένλ ρψξνη απξνζπέιαζηνη γηα ηα κηθξά παηδηά, αιιά θαη γηα 

άηνκα κε άιιεο ηδηαηηεξφηεηεο145.  
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 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε πξνζέγγηζε ησλ κνπζείσλ θαη ηνπ 

πιηθνχ πνιηηηζκνχ απφ δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ θαη 

νκάδσλ, ζε ζρέζε κε δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγηθνχ ζηνραζκνχ146.  

 ζνλ αθνξά ηε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, ε κνπζεηνπαηδαγσγηθή ζα 

κπνξνχζε σο ιεηηνπξγία λα ζεσξεζεί ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηφζν ηε κφξθσζε φζν θαη ηελ 

ςπραγσγία147.  

χκθσλα κε ηελ . Γ. Σδηαθέξε148, θαζψο ην κνπζείν πεξηιακβάλεη 

"αληηθείκελα" πνπ είλαη πξαγκαηηθά θαη ηξηζδηάζηαηα, θαηνξζψλεη λα πξνθαιέζεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα εξεζίζεη ηελ εμεξεπλεηηθή ηνπο δηάζεζε. Σα 

"αληηθείκελα" απηά απνηεινχλ, άιισζηε, ηα ηεθκήξηα ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. 

Δπηπιένλ,  ε κάζεζε ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ δελ ζηεξίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία 

γηα ην αληηθείκελν, αιιά εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αληίδξαζε ζην 

αληηθείκελν, απφ ηελ άκεζε επαθή κε ηα πξάγκαηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ηνλ λνεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, θαη αηζζεηηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ149. 

 ζνλ αθνξά δε ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο κέζσ ησλ 

κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεψλ ηνπο ζηα 

κνπζεία, απηέο είλαη πνιιέο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο κε βάζε ηε ζχγρξνλε 

Παηδαγσγηθή. Αξρηθά, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο γηα επνπηηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη 

ην κνπζείν, εμαζθαιίδεη ζηνπο καζεηέο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

εκπέδσζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο. Δπηπιένλ, ε γλψζε ζην κνπζείν 

πξνζεγγίδεηαη ζθαηξηθά θαη δηαζεκαηηθά θαη ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Οη καζεηέο ζην κνπζείν πξνζεγγίδνπλ ηα 

εθζέκαηα κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ απηελέξγεηα, κε 

απνηέιεζκα ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν 

θαζνδεγεηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο, κε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο 

γλψζεο λα πεξλάεη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Παξάιιεια, 

ρσξίο ηελ πίεζε ηεο ηππηθήο αμηνιφγεζεο, καζεηέο "αδχλαηνη" θαη ιηγφηεξν 

ζπκκεηνρηθνί ζε κηα παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ 

ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  
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Δπξχηεξα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κνπζεηαθήο αγσγήο 

ζε καζεηέο είλαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνλ πινχην θαη ηνλ πνιηηηζκφ άιισλ ιαψλ, ε 

θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, ε ηφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο εληνπηφηεηαο 

θαη ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκαδηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ε θαιιηέξγεηα- εθηφο ησλ γλσζηηθψλ- θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη ην άλνηγκα ηνπ 

ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία, πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηηο επηζθέςεηο ησλ 

παηδηψλ ζην κνπζείν150.  

 Βέβαηα, ε ρξήζε πιηθψλ θαη νπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ κφλε ηεο δελ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμέιημε ηεο ζθέςεο θαη ζε δφκεζε αληίζηνηρσλ ελλνηψλ 

θαη γλψζεσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη θαηάιιειε παξέκβαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο151. 

 ε κία πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη152 ησλ 

κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ νξγαλψλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ : ε εμνηθείσζε κε ην κνπζείν σο ζεζκφ, 

ε εμνηθείσζε κε ην κνπζείν σο ρψξν, ε ςπραγσγία, ε ελεξγεηηθή κάζεζε, ε 

επαλάιεςε ηεο επίζθεςεο θαη ε αιιαγή ζηάζεσλ απέλαληη ζηα κλεκεία ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη153 

ησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ, βάζεη ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom, 

κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε γλσζηηθνχο θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθνχο. Χο 

γλσζηηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ:  

-  ε γλψζε ηεο νξνινγίαο (γλψζε νξνινγίαο ησλ αληηθεηκέλσλ, γλψζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ ηνπο θιπ), 

-  ε θαηαλφεζε (ην λα εξκελεχεη ν καζεηήο ηα θνηλσληθά δεδνκέλα κέζσ ησλ 

επνπηεηψλ ηνπ κνπζείνπ, λα πξνβιέπεη ηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ 

ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, ηηο ζπλέπεηεο ζηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνκέα θ.α.),  

- ε εθαξκνγή (ην λα αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ αληηθεηκέλσλ δηαρξνληθά),  

-  ε ζχλδεζε ηνπ παξειζφληνο κε ην παξφλ,  

- ε αλάιπζε (ην λα αλαγλσξίδεη ν καζεηήο ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ηηο 

ζρέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο),  
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- ε ζχλζεζε (ηε δπλαηφηεηα λα ζπληάζζεη έλα θείκελν, λα εθθξάδεηαη θηλεηηθά, 

δσγξαθηθά, ζεαηξηθά, ηε δπλαηφηεηα λα αθεγεζεί κηα εκπεηξία ηνπ απφ ην 

κνπζείν θ.α.) θαη ηέινο,  

- ε αμηνιφγεζε (ε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα αμηνινγεί ηελ επηθνηλσλία κε ην 

αληηθείκελν ηνπ κνπζείνπ θαη λα ηε δηαζπλδέεη κε αληηθείκελα θαη ηξφπνπο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, λα ζπλδέεη ηηο πιεξνθνξίεο δηα-κνπζεηαθά θ.α.).  

 ζνλ αθνξά ηνπο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο 

κνπζεηνπαηδαγσγηθήο, κε βάζε ηελ ηαμηλνκία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ ησλ Krathwohl-Bloom θαη Masia154, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη εμήο: 

- ε εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηηο δεκηνπξγίεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο 

- ε εμνηθείσζή ηνπ κε ηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ, ψζηε λα επαλέξρεηαη ζ' απηφ γηα 

λα ην βηψλεη ζε θάζε επθαηξία ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ155,  

- ε θαιιηέξγεηα ηεο αηζζαληηθφηεηαο θαη ηεο παξαηεξεηηθφηεηάο ηνπ,  

- ε θαιιηέξγεηα ηεο πεξηέξγεηάο ηνπ γηα ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη ε 

ζπγθίλεζε απφ ηε βίσζε ελφο αληηθεηκέλνπ,  

- ε θαιιηέξγεηα θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπ θφζκνπ,  

- ε απηελέξγεηα θαη ε αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη αηνκηθψλ 

δεμηνηήησλ,  

- ε θαιιηέξγεηα ηεο κλήκεο,  

- ε θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο θαη ησλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ,  

- ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο,  

- ε δεκηνπξγία πςειψλ ηδαληθψλ,  

- ε δηεχξπλζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πνιηηηζηηθή δηακφξθσζε, ηερλνινγία θαη επηζηήκεο,  

- ε αβίαζηε απην-νινθιήξσζε κε πξνζσπηθή δηαδηθαζία επηινγήο.  

 

 Απφ ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε φηη, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί έλα 

κνπζεηνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα, είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

παξαπάλσ ζηφρνη θαη λα ζπλεθηηκψληαη καδί κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαζψο 

θαη ησλ γλψζεψλ ηνπο, φπσο απηά ηα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ην επίζεκν 
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Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα156. Μηα άιιε ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη 

φζνλ αθνξά ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο είλαη φηη θάπνηνη απφ απηνχο ζπλδένληαη 

ζηελά κε ηε ζηνρνζεζία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο157.  

  

  

1.3.3. Ζ ζπλδξνκή ηνπ κνπζείνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο 

 

ε έλαλ θφζκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο θεπγαιέαο 

εηθφλαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθήο παγθφζκηαο πξαγκαηηθφηεηαο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα ηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο ε θαιιηέξγεηα θξηηηθήο γλψζεο θαη 

ζθέςεο, θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα ψξηκεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ απηνγλσζία, ηελ παξάιιειε 

απνδνρή ηνπ άιινπ, θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα αλάγλσζε θαη 

εξκελεία ηεο εηθφλαο θαη ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ158. Ζ κνπζεηαθή εθπαίδεπζε, ηεο 

νπνίαο ην πεξηερφκελν θαη νη ζηφρνη αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο απνζθνπεί ζην λα 

παξέρεη ζε φινπο ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ λα "δηαβάδνπλ", λα εξκελεχνπλ θαη 

λα αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ. Με απηήλ ηελ έλλνηα ε 

κνπζεηαθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, 

κεηαηνπίδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εθηφο ησλ ηεηρψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζπλδένληάο ηε κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

Παξάιιεια, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ ησλ παηδηψλ θάζε ζρνιηθήο νκάδαο, αιιά θαη 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζρέζεσλ φισλ κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο159.  

Παξάιιεια, ε ρξήζε θαη ε δφκεζε ηεο Ηζηνξίαο απφ ηα κνπζεία απνθηά 

ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ επνρή καο κε βάζε ηε λέα θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη ηνλ λέν 

πνιηηηζηηθφ-εθπαηδεπηηθφ ξφιν πνπ ηα κνπζεία δηαδξακαηίδνπλ ή ηείλνπλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ, ζε ζρέζε κε έλα φιν θαη δηεπξπλφκελν θνηλφ πνπ 
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αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ή ηηο επηηαγέο ηνπ ζπλερψο 

αλαπηπζζφκελνπ "ζεζκνχ" ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο160.  

χκθσλα κε ηελ Δη. Νάθνπ161ηα κνπζεία ζήκεξα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

επράξηζηνπο ρψξνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο ην θνηλφ αηζζάλεηαη νηθεία, ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο κε δηαδξαζηηθνχο ηξφπνπο, παίδεη θαη γίλεηαη ελεξγφο ζπκκέηνρνο 

κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη "εδψ θαη ηψξα" αληηθείκελα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ άιιεο επνρέο, ηφπνπο θαη πνιηηηζκνχο162. Χζηφζν, ε Δη. 

Νάθνπ παξαηεξεί φηη απηά ηα αληηθείκελα δελ παξνπζηάδνληαη νπδέηεξα ζηα 

κνπζεία. Αληίζεηα, ην πιαίζην ηεο έθζεζεο ηνχο πξνζδίδεη έλα "λφεκα" θαη 

εθείλα κεηαηξέπνληαη ζε ζηνηρεία κηαο ζπγθεθξηκέλεο αθήγεζεο, κε ηξφπν 

ηέηνην, ψζηε ηα αληηθείκελα απηά λα κελ παξνπζηάδνληαη αλνηθηά ζε 

ελαιιαθηηθέο εξκελείεο. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ, ε Δη. 

Νάθνπ ππνζηεξίδεη ηελ παηδεπηηθή ζεκαζία ησλ κνπζείσλ σο ρψξσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, ζθέςεο θαη 

δεμηνηήησλ γηα ηζηνξηθή εξκελεία, κε βάζε θπξίσο α) ηελ πξφζβαζε πνπ 

παξέρνπλ ζε απζεληηθά πιηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, θαη β) ηε δπλαηφηεηα 

πνπ παξέρνπλ γηα "αλάγλσζε" θαη ησλ κνπζεηαθψλ ρψξσλ σο "πιηθψλ ρσξηθψλ 

ηζηνξηθψλ αθεγήζεσλ", επηδηψθνληαο ηελ εξκελεπηηθή ππέξβαζε ηεο αθήγεζεο 

πνπ θάζε κνπζείν ππνλνεί, εθφζνλ ηεξνχληαη νξηζκέλνη κνπζεηνπαηδαγσγηθνί 

θαη εθπαηδεπηηθνί φξνη163.  

Ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ηα κνπζεία καο παξέρνπλ δεκφζηνπο ρψξνπο 

άκεζεο πξφζβαζεο ζε απζεληηθά εηθνληθά θαη πιηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο 

πνπ είλαη πεξηζζφηεξν αλνηθηά ζε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο απφ ηα αληίζηνηρα 

γξαπηά θαηάινηπα, απνθηά ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή ζεκαζία, θαζψο ε ρξήζε 

γξαπηψλ θαηαινίπσλ θαζίζηαηαη ζρεδφλ αδχλαηε ή πνιχ δχζθνιε γηα ηα παηδηά 

θαη εηδηθφηεξα γηα ηα κηθξά παηδηά164.  

Δπηπιένλ, έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε ζχγρξνλε 

αληίιεςε θαη ην νπνίν δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ηα πιηθά 

θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο σο ηζηνξηθέο καξηπξίεο κπνξεί λα έρεη πνιχ ζεηηθά 
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εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα165. Βέβαηα, ηα θαηάινηπα απφ κφλα ηνπο δελ καο 

ζπλδένπλ κε ηελ Ηζηνξία, απαηηείηαη ε αλάπηπμε ηνπ ηζηνξηθνχ δηαιφγνπ καδί 

ηνπο γηα λα πξνζεγγίζνπκε ην παξειζφλ166. Σέινο, ε Δη. Νάθνπ ππνζηεξίδεη φηη 

ε ρξήζε πιηθψλ θαηαινίπσλ κε ηζηνξηθνχο φξνπο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ήδε απφ ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε βαζηθψλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ αθφκα θαη θαηά ηελ πξνζρνιηθή, εθφζνλ 

ηεξνχληαη δχν φξνη: εβαζκφο ηεο Ηζηνξίαο σο επηζηήκεο θαη σο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο θαη ζεβαζκφο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε θάζε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ο Γ. Γάιθνο167 επηζεκαίλεη φηη ε αμηνπνίεζε ηνπ κνπζείνπ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο δελ κπνξεί λα απνηειεί έξγν αλεμάξηεην απφ ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην ζρνιείν, ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζρεηηθή κε 

ηε δηδαθηηθή ελφηεηα ηεο Ηζηνξίαο πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο θαη, βέβαηα, 

απνηειεί κέζν θαη φρη απηνζθνπφ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζπιινγψλ ησλ κνπζείσλ, 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Γ. Γάιθν, ζα πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα168: ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ζην ζρνιείν, ην 

ζηάδην ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν θαη ην ζηάδην ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Δπηζεκαίλεη, αθφκε, ην 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ169, εηδηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

κνπζεηνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ.  

 

 

1.3.4. Μνπζεηνπαηδαγσγηθέο εθαξκνγέο κέζσ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

 ηελ ειιεληθή κνπζεηνπαηδαγσγηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κνπζεία θαη ζε άιινπο ρψξνπο 

πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ απιή επίζθεςε θαη 

μελάγεζε, θαζψο ζηνρεχνπλ ζηελ ελεξγεηηθή ζηάζε ηνπ επηζθέπηε θαη ζηε 
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βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κνπζείνπ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αηζζήζεσλ. Απηά ηα 

πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο εκςπρσηέο ή/θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ170. Σα πξνγξάκκαηα απηά αλαπηχζζνληαη ζε 

ζηάδηα, πνπ ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηελ εμήο δνκή:  

Α) Δηζαγσγή ζην κνπζείν θαη ζηε ζεκαηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε 

ηε κέζνδν ηεο αθήγεζεο ή ηεο καηεπηηθήο. Σν ζηάδην απηφ κπνξεί λα ιακβάλεη 

ρψξα θαη ζε ρψξν εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

επνπηηθφ πιηθφ.  

Β) Πξνζέγγηζε εθζεκάησλ κέζα ζηελ έθζεζε. Δδψ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε 

κέζνδνο ηεο αθήγεζεο, ηεο καηεπηηθήο, ηεο απνθαιππηηθήο κεζφδνπ θαη κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ εμεξεχλεζε. ηελ πεξίπησζε 

ηεο εμεξεχλεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θχιια εξγαζίαο θαη 

ζπλήζσο εθαξκφδεηαη ε νκαδηθή εξγαζία.  

Γ) Δθαξκνγή βησκαηηθψλ κεζφδσλ πξνζέγγηζεο ησλ ζεκαηηθψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, φπσο ε ζπκκεηνρή ζε πιηθέο- αηζζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε 

παηρλίδηα, δξακαηνπνηήζεηο θ.α.  

Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ θπκαίλεηαη ζηηο 2 

ψξεο171.  

 ζνλ αθνξά ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ, ζέκα 

πνπ απαζρνιεί θαη ηελ παξνχζα εξγαζία, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ήδε  απφ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα κνπζεηαθήο 

εθπαίδεπζεο ζε κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ αμηνπνηνχλ ηηο Γξακαηηθέο 

Σερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βησκαηηθή απηή πξνζέγγηζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηζθεπηψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ν R. Landy172 ππνζηεξίδεη φηη ν ρψξνο ηνπ κνπζείνπ 

πξνζθέξεη γφληκν έδαθνο γηα ην Γξάκα, ελψ ην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ 

κνπζείνπ ην ραξαθηεξίδεη "δξακαηηθφ"173. Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηε ζέζε ηνπ 

παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ κνπζεηνπαηδαγσγηθέο εθαξκνγέο πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζην κνπζείν Brooklyn, απφ ην 1970 θαη κεηά θαη αλαιχεη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

ε έλα απφ ηα project πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην κνπζείν ην 1970 κε ηίηιν "Statues 
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Hardly Ever Smile", δηάξθεηαο 6 εβδνκάδσλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή 20 καζεηψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθαξκφζηεθαλ Γξακαηηθέο Σερληθέο γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο Αηγππηηαθήο ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ. πγθεθξηκέλα 

αμηνπνηήζεθαλ ηερληθέο φπσο, ε παληνκίκα, νη απηνζρεδηαζκνί, νη 

δξακαηνπνηήζεηο θ.α. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο παξνπζηάδνληαη εληππσζηαθά, θαζψο ηα 

παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα βίσζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ project κηα 

πινχζηα θαιιηηερληθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή εκπεηξία. Αλαθάιπςαλ λένπο 

ηξφπνπο γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα θαη ηερλνπξγήκαηα, 

αλέπηπμαλ κία ζηελή θαη πξνζσπηθή ζρέζε κε ην κνπζείν, ζην νπνίν απφ ηφηε 

επέζηξεθαλ θάζε ρξφλν γηα λα ην επηζθεθηνχλ, αθνχ απνηεινχζε γη' απηά έλαλ 

δσληαλφ ρψξν, απφιπηα ζπλδεδεκέλν κε ηε δσή ηνπο174. Σέινο, ν R. Landy 

ππνζηεξίδεη φηη ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα κπνξεί λα παίμεη έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε κνπζεηαθή αγσγή, αθνχ ην κνπζείν απνηειεί έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν κπνξεί 

λα αλαδεηρζεί ε κεηακνξθσηηθή δχλακε ηνπ Γξάκαηνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

επηηπγράλεηαη φρη κφλν ην λα "δσληαλέςνπλ" ηα λεθξά εθζέκαηα, αιιά θαη νη 

άλζξσπνη λα ππεξβνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο πεξηνξηζκέλνπο ξφινπο κέζα απφ ηα 

ηαμίδηα ηεο θαληαζίαο175.  

 Ο Ian Davies176 κειεηά ην ζέκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ επηζθέςεσλ, απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε ζηφρν ηελ 

ηζηνξηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ. Παξφηη, φπσο επηζεκαίλεη, ν ζρεδηαζκφο ησλ 

κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ δελ είλαη ηφζν νξγαλσκέλνο, φζν ζα 

έπξεπε, σζηφζν ζήκεξα αμηνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη πξνζέγγηζεο 

ησλ κνπζεηαθψλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο κία απνηειεί 

θαη ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα177. Ο Davies πεξηγξάθεη ηε κέζνδν απηή, φπσο 

εθαξκφζηεθε απφ θνηηεηέο ηεο παηδαγσγηθήο ζρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

York κε ηε ζπλεξγαζία καζεηψλ θαη δαζθάισλ ηνπ Millthorp School (York) θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Beningbrough Hall. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα 

κειεηεζεί ην πεξίγξακκα ησλ ηειψλ ηνπ 18νπ αηψλα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

κνπζεηαθφ ρψξν θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δφζεθε ζε θάζε καζεηή ζπγθεθξηκέλν 
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 R. J., Landy, φ.π., ζ. 105.  
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 R. J., Landy, φ.π., ζζ. 107-108. 
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 I., Davies, «Beyond the Classroom: Developing Student Teachers' Work with Museums and 

Historic Sites», Teaching History, 105, 2001, ζζ. 42-47. 
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 I., Davies, φ.π., ζ. 44. 
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φλνκα επνρήο θαη ζπγθεθξηκέλνο ξφινο (παηρλίδηα ξφισλ - δξακαηνπνίεζε - 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θ.α.). Οη θνηηεηέο παξαηήξεζαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο φηη νη καζεηέο αλέπηπμαλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο θαη 

θαηαλφεζαλ κέζα απφ ηηο Γξακαηηθέο Σερληθέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιακβάλνληαλ νη απνθάζεηο ζηηο θνηλσλίεο ηεο επνρήο178.  

 Ο Chris Ford179 πξαγκαηνπνίεζε κεηαμχ ησλ εηψλ 1993-1997 έξεπλα 

ζηελ Μ. Βξεηαλία ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Γξάκαηνο ζην Μνπζείν θαη 

δηαπίζησζε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ βξεηαληθψλ 

κνπζείσλ. Ο εξεπλεηήο δηαθξίλεη ην ζέαηξν πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην κνπζείν 

απφ ην Γξάκα πνπ ζρεδηάδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ην κνπζείν θαη απνζθνπεί ζην 

λα ζπλδέζεη ηνπο επηζθέπηεο κε ην κνπζείν, λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπο θαη 

λα ηνπο ςπραγσγήζεη. Σν Γξάκα ζην κνπζείν απνηειεί κηα ζνβαξή δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ αλζξψπηλεο 

θαηαζηάζεηο, αιιά θαη ηε ζεκαζία ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, κέζα απφ ην λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα ήηαλ άλζξσπνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο επνρήο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, θαζψο ζηεξίδεηαη ζε κηα αλζξψπηλε 

αλάγθε θαη ζπλήζεηα, πνπ είλαη απηή ηνπ λα αθεγνχκαζηε ή λα δηαβάδνπκε 

αλζξψπηλεο ηζηνξίεο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηηο ηζηνξίεο πνπ αθεγνχληαη 

ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα θαη νη ζπιινγέο. Οη Γξακαηηθέο Σερληθέο πνπ 

αμηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζην κνπζείν, ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, είλαη ε 

αθήγεζε ζε γ' πξφζσπν, ε αθήγεζε ζε α' πξφζσπν, νη ζχληνκεο 

δξακαηνπνηήζεηο απφ εζνπνηνχο βάζεη ζελαξίνπ, νη "επηζθέπηεο ζε ξφιν" θαη νη 

αλαπαξαζηάζεηο. ζνλ αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ Γξάκαηνο ζην Μνπζείν, ν Ch. Ford επηζεκαίλεη ην "δσληάλεκα" ηνπ 

κνπζείνπ, ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

επηζθεπηψλ, ηελ αλάπηπμε ηζρπξφηεξσλ δεζκψλ κεηαμχ επηζθεπηψλ θαη 

κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελεξγφηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα.  

 ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κνπζεηνπαηδαγσγηθέο 

εθαξκνγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πνιιά κνπζεία ηεο ρψξαο, φπσο είλαη ην 

Μνπζείν Μπελάθε, ην Πεινπνλλεζηαθφ Λανγξαθηθφ Ίδξπκα, ην Μνπζείν 
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 I., Davies, φ.π., ζ. 45. 
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Διιεληθήο Κπθιαδηθήο Σέρλεο, ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ε Δζληθή 

Πηλαθνζήθε, ην Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο θαη ην Διιεληθφ Παηδηθφ 

Μνπζείν180.  

 Παξά ηελ ζε εθηεηακέλε βάζε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ κνπζεηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο, ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, νη έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

κνπζεηνπαηδαγσγηθέο απηέο παξεκβάζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο.  
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Κεθάιαην 2o 

2.1. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ 

είλαη ν εκπεηξηθφο- αληηθεηκεληθφο θαη ν γεληθεπηηθφο - αλαγσγηθφο ηεο 

ραξαθηήξαο. Ο εξεπλεηήο θηλείηαη αλάκεζα ζηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηε γεληθεπκέλε, αθεξεκέλε, ζεσξία, ηα νπνία πξνζπαζεί 

λα θέξεη ζε αληηζηνηρία181. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο λα απνδεηρζεί ε ηζρχο 

ηεο ππφζεζεο, φπσο απηή δηαηππψζεθε κε ηε κνξθή εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

ζην Δηζαγσγηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επηιέρζεθε ε κεηθηή κέζνδνο 

έξεπλαο, κέζα απφ ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ.  

 

2.1.1. ρεδηαζκόο πνζνηηθήο έξεπλαο 

 ηα πιαίζηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζέκα ηε 

ζπκβνιή ηεο εθαξκνγήο κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ ηεο ΓΣΔ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο ζε καζεηέο ηεο Α' Λπθείνπ, 

ζρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ε εξεπλήηξηα πξνρψξεζε ζε αμηνιφγεζε 

ησλ επηπέδσλ θαηάθηεζεο ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη 

ζε ζχγθξηζή ηνπο κε ηα επίπεδα ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο καζεηψλ απφ δχν 

άιια ηκήκαηα, πνπ δηδάρηεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο 

κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο.  

   Καζψο ε έλλνηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

είλαη ζχλζεηε θαη πνιχπινθε, θαη κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ηφζν σο δηαδηθαζία 

φζν θαη σο επίηεπγκα, ηφζν σο "γλσζηηθή" φζν θαη σο "ζπλαηζζεκαηηθή", 

θξίζεθε απαξαίηεην ζηελ παξνχζα έξεπλα λα εμεηαζζεί αξρηθά σο "επίηεπγκα". 

Καη απηφ γηαηί, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ P.J.Lee, ε ελζπλαίζζεζε σο 

επίηεπγκα ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε, γηαηί ε ηειεπηαία αθνξά ζην λα 

δεη θαλείο κηα πξάμε σο αξκφδνπζα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζέζεηο απηνχ 

                                                           
181

 Η. Παξαζθεπφπνπινπ, Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο Η, Αζήλα, 1993, ζ. 19.  
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πνπ έπξαμε θαη κε ηε δηθή ηνπ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο182. Γεπηεξεπφλησο, 

ε ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε εμεηάζηεθε σο γλσζηηθφ θαη σο ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίηεπγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε εμεηάζηεθε σο 

αλαγλψξηζε ηεο νπηηθήο ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο183, ε νπνία 

αμηνινγήζεθε βάζεη ησλ πέληε επηπέδσλ ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο, φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο Lee θαη Ashby184, αιιά θαη σο ελδηαθέξνλ, κε ηελ 

έλλνηα ηνπ ζπκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ έλλνηα185.  

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο φπσο πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ δηακνξθψζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα έλα θξηηήξην πνπ πεξηειάκβαλε 

10 αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ 

κειεηήζεθε κέζα απφ ηηο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο θαη νη νπνίεο 

βαζίδνληαλ ζε ηζηνξηθέο πεγέο (θείκελα θαη θσηνγξαθίεο κνπζεηαθψλ 

εθζεκάησλ), πνπ επίζεο πεξηιακβάλνληαλ ζην θξηηήξην αμηνιφγεζεο186. Απφ ηηο 

δέθα εξσηήζεηο νη επηά πξψηεο δηεξεπλνχζαλ ηελ ελζπλαίζζεζε "σο 

αλαγλψξηζε ηεο νπηηθήο ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο" θαη νη ηξεηο 

ηειεπηαίεο εμέηαδαλ ηελ ελζπλαίζζεζε "σο ελδηαθέξνλ". Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

θαη δνκή ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην (test) πνπ 

εθαξκφζηεθε απφ ηελ Αηθ. Κσζηή187 γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ 

Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε εξεπλήηξηα ζην 3ν Γπκλάζην Μεγάξσλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο. 

2.1.2. Ζ εγθπξόηεηα ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αμηνιφγεζεο 

ζρεδηάζηεθε θαη ζπληάρζεθε βάζεη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπέδσλ Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο, σο «θαηαλφεζεο» θαη σο «ελδηαθέξνληνο 

γηα ην παξειζφλ», πνπ ζρεδίαζε θαη εθάξκνζε ε Αηθ. Κσζηή188, ζηα πιαίζηα ηεο 
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 Δη. Νάθνπ, Σα παηδηά θαη ε Ηζηνξία. Ηζηνξηθή ζθέςε, γλώζε θαη εξκελεία, Αζήλα, Μεηαίρκην, 
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 K. C. Barton & L. S. Levstik, φ.π., ζζ. 273-278. 
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 Αηθ. Κσζηή, φ.π., ζζ. 429-432. 
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έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην 3ν Γπκλάζην Μεγάξσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο αλαιχνληαη ζηε Γηδαθηνξηθή ηεο Γηαηξηβή.  

 Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αμηνιφγεζεο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ δέθα 

(10) εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, απφ ηηο νπνίεο νη επηά (7) πξψηεο ειέγρνπλ ην 

επίπεδν θαηάθηεζεο ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο σο "θαηαλνήζεο" ηνπ 

ηζηνξηθνχ παξειζφληνο θαη νη ηξεηο (3) ηειεπηαίεο ειέγρνπλ ην επίπεδν Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο σο "ελδηαθέξνλ"189. Ζ Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε σο θαηαλφεζε 

θαη σο Δλδηαθέξνλ αμηνινγνχληαη ζην εξσηεκαηνιφγην βάζεη κηαο θιίκαθαο 0-5, 

ε αληηζηνηρία ηεο νπνίαο κε ην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηα Παξαξηήκαηα Γ θαη Γ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Καζψο ην 

θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε αθξηβψο -φζνλ 

αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ- ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπλέζεζε θαη εθάξκνζε ε 

εξεπλήηξηα, Αηθ. Κσζηή, ζεσξήζεθε δεδνκέλε θαη ε αμηνπηζηία ηνπ, αθνχ ε 

εξεπλήηξηα εθάξκνζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ην θξηηήξην 

εγθπξφηεηαο Cronbach's alpha θαη δηαπίζησζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

εγθπξφηεηαο190.  

 

2.1.3. ρεδηαζκόο πνηνηηθήο έξεπλαο191 

ηα πιαίζηα ηνπ πνηνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ 

κέζα :  

α) Δξεπλεηηθφ εκεξνιφγην192: πξφθεηηαη γηα έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ζην νπνίν ε εξεπλήηξηα θαηέγξαςε αλαιπηηθά θαη 

ζπζηεκαηηθά ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ζε 

ζρέζε κε ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, θαζψο θαη ηνλ ζηνραζκφ πνπ 

αλέπηπμε. Σν εξεπλεηηθφ εκεξνιφγην αθνινπζεί ηε ρξνληθή εμέιημε ησλ θχθισλ 

ηεο έξεπλαο-δξάζεο θαη έηζη επηηπγράλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηαθαζίαο.  
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 Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο, θαζψο θαη ζηε 
βηβιηνγξαθία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα επίπεδα θαζνξηζκνχ ηνπο έγηλε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 
παξνχζαο εξγαζίαο (ζζ. 1-6 θαη 15-29). 
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 Αηθ. Κσζηή, φ.π., ζζ. 190-192. 
191

 C., Willig, Introducing Qualitative Research in Psychology, Adventures in Theory and Method, 
Maidenhead, England, Open University Press, 2008, ζζ. 8-14. 
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 C., Willig, φ.π., ζζ. 29-30.  
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β) Οπηηθναθνπζηηθά κέζα193 (θσηνγξαθίεο, βίληεν, καγλεηνθψλεζε): ηα κέζα 

απηά βνήζεζαλ ζηελ αληηθεηκεληθή θαη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ιεθηηθψλ θαη 

κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηελ αλάιπζή ηνπο.  

γ) πκκεηνρηθή παξαηήξεζε194: ε εξεπλήηξηα  ιεηηνχξγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο θαη σο εκςπρψηξηα θαη σο αληηθεηκεληθφο παξαηεξεηήο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ εθάξκνζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα.    

δ) πλεληεχμεηο ζε νκάδεο195: ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη ζπλεληεχμεηο 

απνηέιεζαλ κία ζεκαληηθή κέζνδν άληιεζεο ζηνηρείσλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.  

ε) Φχιια εξγαζίαο : δίλνληαλ ζηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα, θαη θάπνηεο 

θνξέο κεηά απφ θάζε παξέκβαζε, κε ζηφρν ηφζν ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηα 

κνπζεηαθά εθζέκαηα, φζν θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αζθήζεηο παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ, θαιιηέξγεηαο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο ελζπλαηζζεηηθήο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο.  

2.1.4. Πεξηνξηζκνί εξεπλεηηθήο κεζόδνπ  

 Έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ είλαη απηφ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο γηα γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Χο γλσζηφλ ε "έξεπλα δξάζεο" απνηειεί κηα κηθξήο θιίκαθαο επηηφπηα 

έξεπλα, πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη πνπ απνβιέπεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηάγλσζε θάπνηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξαθηηθνχ πξνβιήκαηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε. ην ζπγθεθξηκέλν απηφ πξφβιεκα πξνζπαζεί λα βξεη ιχζε κέζα 

ζην ζπγθεθξηκέλν - πξαγκαηηθφ πιαίζην, κε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή θαη ηε 

ζπλεπζχλε ηφζν ησλ εθπξνζσπνχλησλ ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία φζν θαη 

ησλ εθπξνζσπνχλησλ ηελ πξάμε196.  

 Χζηφζν, ε έξεπλα δξάζεο, επεηδή αθξηβψο έρεη σο δεηνχκελν έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξαθηηθφ πξφβιεκα, κεηψλεη γηα ηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα ηεο 

γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Γειαδή, ελψ ε έξεπλα δξάζεο έρεη πνιιά 

θνηλά ζεκεία κε ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, ζε θακία πεξίπησζε δελ ηαπηίδεηαη κε 

απηήλ, αθνχ ε εθαξκνζκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηεί κεγάια, αληηπξνζσπεπηηθά 
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 C., Willig, φ.π., ζζ. 26-27. 
194

 C., Willig, φ.π., ζζ. 27-29.  
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 C., Willig, φ.π., ζζ. 25-26. 
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 Η. Παξαζθεπφπνπινο, φ.π., ζζ. 26-27. 
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δείγκαηα επξχηεξσλ θαηαζηάζεσλ, θαηά ηξφπν ηέηνην πνπ επηηξέπεη ηε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

 Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ, πηζαλφηαηα ζε επξχηεξν καζεηηθφ δείγκα 

θαη κε επαλαιεπηηθέο αμηνινγήζεηο, ψζηε ην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο λα 

γεληθεπζεί θαη λα ηζρπξνπνηεζεί.  

2.2. πιινγή θαη αμηνιόγεζε ζηνηρείσλ πνηνηηθήο έξεπλαο  

2.2.1. Σν Ζκεξνιόγην ηεο Δξεπλήηξηαο 

 πσο πξναλαθέξζεθε, κία απφ ηηο κεζφδνπο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ 

αμηνπνηήζεθε ήηαλ απηή ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο197. Ζ  αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο εξεπλήηξηαο κεηά απφ θάζε 

κνπζεηνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

παξεκβάζεσλ. Χο γεληθέο παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη εμήο:  

ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δξακαηηθή δηαδηθαζία:  

- Μέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ ηεο ΓΣΔ 

εμαζθαιίζηεθε ε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ καζεηψλ, αθφκε θαη 

απηψλ πνπ εκθαλίδνληαη κε ηδηαίηεξα ρακειή επίδνζε ζηα καζήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ, βάζεη ηεο ηππηθήο αμηνιφγεζεο κέζσ ησλ βαζκψλ ηνπ ηεηξακήλνπ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο απηνί, εθηφο απφ ρακειή επίδνζε, 

εκθαλίδνπλ θαη ηδηαίηεξα κεησκέλν ελδηαθέξνλ απέλαληη ζηε ζπκβαηηθή 

δηδαζθαιία, κε απνηέιεζκα λα εθδειψλνπλ ζπρλά απαμησηηθή ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ΓΣΔ ζηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ 

ήηαλ απφιπηα ηθαλνπνηεηηθή θαη δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηελ εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ σο καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

- Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ήηαλ θάζε θνξά κεγαιχηεξε, αλ θαη ζηηο πξψηεο 

παξεκβάζεηο παξνπζηάδνληαλ θάπνηα πξνβιήκαηα κε καζεηέο πνπ δήισλαλ φηη 

"ήηαλ θνπξαζκέλνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δξάζε" ή πνπ εθδήισλαλ κηα 
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ζπζηνιή θαη έλαλ δηζηαγκφ. Χζηφζν, ήηαλ εκθαλήο - φπσο πξναλαθέξζεθε- ε 

πξφνδνο πνπ παξαηεξήζεθε ζηε ζπκκεηνρή αθφκε θαη ησλ πην απξφζπκσλ 

παηδηψλ:  

Απόζπαζκα από ην Ζκεξνιόγην ηεο Δξεπλήηξηαο - 2ε παξέκβαζε 

Γεληθά ε παξέκβαζε εμειίρζεθε νκαιά. Ο πξνγξακκαηηζκέλνο ρξόλνο ήηαλ αξθεηόο. 

Παξαηεξήζεηο:  

- Σν δέζηακα ηεο νκάδαο ήηαλ πην νξγαλσκέλν, ηα παηδηά άθνπζαλ θαη αληαπνθξίζεθαλ 

θαιύηεξα ζηηο νδεγίεο. Χζηόζν, δελ ήηαλ αξθεηό γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπγθεληξσζνύλ απόιπηα 

ζην δξάκα.  

- Ζ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, ελώ θξάηεζε πνιύ ιίγν, απηή ηε θνξά δελ θέξδηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

όζν ζα ήζεια. Κάπνηνη κηινύζαλ κεηαμύ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζέμνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο αθήγεζεο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλέρεηα.  

- Σν θύιιν εξγαζίαο ζε πνιινύο θάλεθε πνιύ δύζθνιε ππόζεζε, κε απνηέιεζκα λα κε ξσηνύλ 

ζπλέρεηα, γηαηί δελ θαηαιάβαηλαλ ηηο "ιεπηνκέξεηεο" πνπ δεηνύζα. ην ζεκείν απηό επηθξάηεζε 

κηα ζύγρπζε.  

- ην ζηάδην ηεο "παγσκέλεο εηθόλαο"  δελ αληαπνθξίζεθαλ ην ίδην πξόζπκα όια ηα παηδηά. 

Κάπνηνη άιιαδαλ ηε ζέζε ηνπο θαη δελ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη ζ' απηό πνπ θάλακε.  

- ην ζηάδην ηεο "αλίρλεπζεο ζθέςεο", ηα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ θαιύηεξα θαη κπήθαλ 

πεξηζζόηεξν ζην θιίκα ηεο δηαδηθαζίαο.  

- Χο πξνο ηνλ ζηόρν ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο, λνκίδσ όηη επηηεύρζεθε ζε κεγάιν βαζκό, 

θαζώο θαηαλόεζαλ θαιύηεξα ηε ζπλζήθε "εηξήλε-πόιεκνο/εμσηεξηθή απεηιή", θαζώο θαη ηνλ 

ξόιν ησλ αμησκαηνύρσλ ζηελ κπθελατθή θνηλσλία.  

- Ο αλαζηνραζκόο έγηλε ζρεδόλ κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηελ πξνεγνύκελε θνξά, κε απνηέιεζκα λα 

δειώζνπλ θάπσο βαξηεζηεκέλα ην ζπλαίζζεκά ηνπο.  

- Ο καζεηήο πνπ ηελ πξνεγνύκελε θνξά δελ ήζειε λα ζπκκεηάζρεη, απηή ηε θνξά ζπκκεηείρε 

ζηε δξακαηηθή δηαδηθαζία. Ήηαλ ιηγόηεξνη απηνί πνπ αληέδξαζαλ αξλεηηθά ή βαξηεζηεκέλα θαη 

λνκίδσ όηη ήηαλ πην εμνηθεησκέλνη κε ηε δηαδηθαζία.  

ζνλ αθνξά ηε γξαπηή έθθξαζε - παξαγσγή ιόγνπ:  

-  Ηδηαίηεξα εληππσζηαθή εκθαλίδεηαη ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζε αζθήζεηο 

ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ιφγνπ είηε κέζσ ησλ 

ζειίδσλ εκεξνινγίνπ είηε κέζσ ηεο ζπλέρηζεο θάπνηαο ηζηνξίαο. Παξάιιεια, ε 

γξαπηή ηνπο έθθξαζε παξνπζίαζε ζεηηθή εμέιημε θαη θαιιηεξγήζεθε αηζζεηά 

απφ ηελ αξρή θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ: 

Η.Ε. (απόζπαζκα) - 5ε παξέκβαζε 

Ζ νκάδα αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία ζηελ άζθεζε ηεο γξαπηήο αθήγεζεο κε ηε κνξθή 

"Πξνζσπηθνύ εκεξνινγίνπ", αιιά θαη ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή κε ζηόρν ηε ζπλέρηζε ηεο ηζηνξίαο 

θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο δηθήο ηνπο εθδνρήο. Σα θείκελα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ραξαθηεξίδνληαλ 

από αηζζαληηθόηεηα θαη απζνξκεηηζκό. Ο ήξσαο έκνηαδε λα απνηειεί έλα νηθείν πξόζσπν γηα ηα 

παηδηά ηεο θάζε νκάδαο.  
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 Ζ ζεκεξηλή παξέκβαζε ιεηηνύξγεζε σο γέθπξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επόκελεο - 

κε άιιε ζεκαηνινγία- παξέκβαζεο, πνπ ζα επηθεληξσζεί ζηνλ ξόιν ηεο γπλαίθαο ηεο κπθελατθήο 

επνρήο.  

ζνλ αθνξά ηε ζηάζε απέλαληη ζην Μνπζείν θαη ηε ζπκπεξηθνξά κέζα ζε 

απηό:  

- Έλα αθφκε αμηνζεκείσην γεγνλφο ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο 

ηεο εξεπλήηξηαο είλαη φηη θαηά ηηο πξψηεο επηζθέςεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ, ηα παηδηά εκθαλίδνληαλ δηζηαθηηθά θαη αδέμηα σο πξνο 

ην πψο ζα θηλεζνχλ ζηνλ ρψξν. Αδπλαηνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ αθφκε θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ δίλνληαλ ζε θάζε πξνζήθε ηνπ Μνπζείνπ θαη δελ θαηαλννχζαλ ηελ 

νξνινγία πνπ αθνξνχζε ζηα κνπζεηαθά εθζέκαηα. Δπίζεο, ζηηο πξψηεο 

παξεκβάζεηο ζπκπεξηθέξνληαλ κε ηξφπν πνπ έδεηρλε φηη δελ ζέβνληαλ ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ κηιψληαο πνιχ δπλαηά, γειψληαο θαη παίδνληαο ζα λα 

βξίζθνληαλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν. πρλά ε νκάδα δερφηαλ παξαηεξήζεηο απφ 

ηνπο Φχιαθεο ηνπ Μνπζείνπ, θαζψο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ελνρινχζαλ θαη 

ηνπο ππφινηπνπο επηζθέπηεο ηνπ Μνπζείνπ. ηαδηαθά, κε ηε βνήζεηα ηεο 

νκαδηθήο δνπιεηάο αιιά θαη ηεο ελεξγφηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηε 

δξακαηηθή δηαδηθαζία, ε ζπκπεξηθνξά απηή εμειίρζεθε πξνο ην θαιχηεξν θαη ε 

ζηάζε ησλ παηδηψλ βειηηψζεθε. Καιιηεξγήζεθε, έηζη, θαη εθδειψζεθε ν 

ζεβαζκφο πξνο ηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ, πξνο ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο 

θαη πξνο ηνπο επηζθέπηεο. Σα παηδηά κε ηνλ θαηξφ αληηκεηψπηδαλ ηνλ ρψξν ηνπ 

Μνπζείνπ κε κεγαιχηεξε νηθεηφηεηα αιιά θαη κε πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ. ε θάζε 

επίζθεςή καο εκθαλίδνληαλ, σο επηζθέπηεο, ζπλερψο πην ψξηκνη θαη έκπεηξνη, 

γλσξίδνληαο πψο λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαη λα θηλεζνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν:  

 

Η. Ε. (απόζπαζκα), 1ε παξέκβαζε 

 

Ήηαλ ε πξώηε επαθή ησλ παηδηώλ κε ην κνπζείν θαη γη' απηόλ ηνλ ιόγν δελ ήμεξαλ πώο λα 

θηλεζνύλ κέζα ζε απηό. Κηλνύληαλ όινη καδί, ρσξίο λα απνρσξίδνληαη ν έλαο ηνλ άιιν ζηνλ 

ρώξν. Ζ παξαηήξεζε πνπ έθαλαλ ζηα αληηθείκελα-εθζέκαηα ήηαλ πνιύ επηθαλεηαθή θαη δελ 

ζηέθνληαλ θαζόινπ ζηε ιεπηνκέξεηα.  

 ηαλ πεξάζακε ζηε δεύηεξε θάζε, θάλεθε επίζεο όηη δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηε 

δηαδηθαζία, γηαηί δελ ήμεξαλ, γηα παξάδεηγκα, ηη ζεκαίλεη "παγσκέλε εηθόλα" θαη θάζε θνξά πνπ 

δεηνύζα λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα δξάζε, έπξεπε λα εμεγήζσ κε ιεπηνκέξεηεο ηη ζα θάλνπλ. 

Δπίζεο, ππήξρε πξόβιεκα κε ην ίδην ην κνπζείν. Ο αξρηθύιαθαο καο δηέθνςε αξθεηέο θνξέο 

θάλνληάο καο παξαηήξεζε, γηαηί ηα παηδηά εθθξάδνληαλ απζόξκεηα θαη θάπνηεο θνξέο κηινύζαλ 

πην δπλαηά απ' ό,ηη πξνβιέπεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Απηέο όκσο νη παξεκβάζεηο 

δηέθνπηαλ ηε  δηαδηθαζία θαη έβγαδαλ ηα παηδηά από ην θιίκα ηνπ δξάκαηνο. Δπίζεο, ν 

αξρηθύιαθαο δηέθνςε ηε κνπζηθή πνπ είρα ζπλδπάζεη κε ηελ παξέκβαζε θαη καο δπζθόιεςε 
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αθόκε πην πνιύ, γηαηί ηα παηδηά δελ κπνξνύζαλ λα βνεζεζνύλ γηα λα νδεγεζνύλ ζε κηα πην 

ελεξγό θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ζην δξάκα. 

 

- ζνλ αθνξά ηελ νκαδηθόηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζεβαζκφ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξαηεξήζεθε εμέιημε θαη φηη νη 

παξαπάλσ δεμηφηεηεο θαιιηεξγνχληαλ πεξηζζφηεξν κεηά απφ θάζε παξέκβαζε. 

Ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο σο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ππήξμαλ νη "αζθήζεηο 

γλσξηκίαο", νη "αζθήζεηο εκπηζηνζχλεο", νη "αζθήζεηο ζε δεπγάξηα" θαη 

γεληθφηεξα ηα "παηρλίδηα πξνεηνηκαζίαο" ηεο νκάδαο πνπ ζπλήζσο 

πξνεγνχληαλ ηεο θάζε παξέκβαζεο θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο "δέζηακα" θαη 

"απνθφξηηζε" ησλ παηδηψλ πξηλ εηζαρζνχλ ζην Γξάκα:  

Απόζπαζκα από ην Ζκεξνιόγην ηεο Δξεπλήηξηαο κεηά από κηα από ηηο εηζαγσγηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ ζηόρεπαλ απνθιεηζηηθά ζηε γλσξηκία ησλ παηδηώλ θαη ην δέζηκν ηεο 

νκάδαο.  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε είρε ζαλ ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκώλ κεηαμύ ηεο 

νκάδαο θαη ηε δηακόξθσζε θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο. Σα παηδηά πξνέξρνληαλ από δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα (ηκήκα project) θαη δελ γλσξίδνληαλ θαιά κεηαμύ ηνπο. Θεώξεζα απαξαίηεηε ηε 

ζεκεξηλή δηαδηθαζία παηρληδηνύ θαη δηαπξνζσπηθήο επαθήο.  

 Αμηνιόγεζε : Σα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αζθήζεηο γλσξηκίαο θαη εκπηζηνζύλεο θαη 

εθθξάζηεθαλ κε ζρεηηθή άλεζε ζηηο αζθήζεηο απηνζρεδηαζκνύ.  

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξρηθά νη ζρέζεηο δελ ήηαλ νκαιέο κεηαμχ φισλ 

ησλ παηδηψλ, θαζψο παξαηεξήζεθαλ αληαγσληζκνί θαη ηάζεηο 

πεξηζσξηνπνίεζεο νξηζκέλσλ κειψλ ηεο νκάδαο απφ άιια, πνπ εθθξάδνληαλ 

κέζα απφ ηελ επηζπκία ησλ νξηζκέλσλ παηδηψλ λα εληάζζνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαη λα κελ ζπλεξγάδνληαη κε φινπο. Σα πξνβιήκαηα απηά 

ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ αληηκεησπίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη νη 

ζρέζεηο ζηαδηαθά θαη κέζα απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά αιιά θαη ηηο "αζθήζεηο 

πξνεηνηκαζίαο" πνπ ζηφρεπαλ ζην δέζηκν ηεο νκάδαο νκαινπνηήζεθαλ.  

- Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθάιεζε κε βάζε ην εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο ην 

γεγνλφο φηη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ηαπηίδνληαλ κε ηνπο 

ήξσεο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζπλέζεζε θαη αμηνπνίεζε ε εξεπλήηξηα ζηα πιαίζηα ησλ 

κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αληηκεηψπηδαλ ηα θαληαζηηθά πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο σο ηζηνξηθά - πξαγκαηηθά.  
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- Έληνλε ήηαλ, επίζεο, κε βάζε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο 

ηεο εξεπλήηξηαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ παξεκβάζεσλ θαη ε ηαχηηζή ηνπο κε ηνπο ήξσεο, ησλ νπνίσλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηα αδηέμνδα αληηκεηψπηδαλ κε πςειφ βαζκφ ελζπλαίζζεζεο: 

Απνζπάζκαηα από Η.E. - 3ε παξέκβαζε 

 Ζ ζεκεξηλή ζπλάληεζε ήηαλ ζπγθινληζηηθή, θαζώο ηα παηδηά εμέθξαζαλ πιεζώξα 

έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη πξνζσπηθώλ βησκάησλ ηα νπνία θαηέζεζαλ θαη ζηελ νκάδα.  

 ηνλ αξρηθό ΚΤΚΛΟ, όπνπ ηνπο είρε δεηεζεί λα θέξνπλ από έλα πξνζσπηθό αληηθείκελν 

ή κία θσηνγξαθία, κε ζηόρν λα θαηαδεηρζεί ε ζηελή ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπκε κε ηα πξνζσπηθά 

καο αληηθείκελα θαη ν ζπκβνιηζκόο πνπ απνδίδνπκε ζ' απηά, έθεξαλ όινη από θάηη, εθηόο από ηελ 

Π. Οη πεξηζζόηεξνη έθεξαλ θσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαλ νη ίδηνη, ζπλήζσο ζε 

κηθξόηεξε, αθόκε θαη ζε βξεθηθή ειηθία κε θάπνην ή θάπνηα αγαπεκέλα ηνπο πξόζσπα. Από 

πνιιά παηδηά εθθξάζηεθε έληνλν ην ζπλαίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο, ηεο απώιεηαο, ηνπ πόλνπ γηα 

αγαπεκέλα πξόζσπα πνπ ζήκεξα είλαη καθξηά ή πνπ έρνπλ θύγεη από ηε δσή (αδέξθηα, 

γηαγηάδεο, παηέξαο). Σν θάζε παηδί κηινύζε γηα ην πξνζσπηθό ηνπ αληηθείκελν θαη γηα ηελ 

εκπεηξία ηνπ ζε ζρέζε κε απηό. Πνιιά παηδηά ζπγθηλήζεθαλ θαη έθιαςαλ κε ην βίσκα πνπ 

θαηέζεζαλ ή κε ηελ αλάκλεζε ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ. Ζ νκάδα ήηαλ εκθαλώο ζπγθηλεκέλε 

θαη άθνπγε κε πξνζνρή ηελ "ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζεζε" ηνπ θάζε παηδηνύ. Ζ ζπγθίλεζε ήηαλ 

έληνλε γηα όιε ηελ νκάδα. Ζ "ελζπλαίζζεζε" γηα ηνλ άιιν είρε ήδε έληνλα θαιιηεξγεζεί. Γύν 

αγόξηα παξνπζίαζαλ σο "αγαπεκέλν αληηθείκελν" ην θηλεηό ηνπο, πξνζπαζώληαο λα 

εκθαληζηνύλ πην απνζηαζηνπνηεκέλνη θαη ςπρξνί απέλαληη ζηε δηαδηθαζία. Σν δηθαηνιόγεζαλ 

ιέγνληαο όηη κέζσ απηνύ ιεηηνπξγνύλ θαη όηη δελ κπνξνύλ λα ην απνρσξηζηνύλ πνηέ... 

 ηνλ ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ κεηά ηνλ θύθιν δηαπηζηώζεθε πόζν ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο 

"επελδύεη" ζπλαηζζήκαηα θαη απνηππώλεη κέζσ ζπλαηζζεκαηηθήο ζύλδεζεο ην βίσκά ηνπ ζηα 

αληηθείκελα. Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο, θαζώο βξηζθόκαζηαλ ζην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ, 

αλάκεζα ζε αληηθείκελα πνπ έπαηδαλ ηνλ ίδην ξόιν ζην παξειζόλ γηα θάπνηνπο άιινπο 

αλζξώπνπο, ν ρώξνο απηόο ήηαλ ηδηαίηεξα θνξηηζκέλνο ζπλαηζζεκαηηθά.  

πλερίζακε κε ΑΦΖΓΖΖ κέξνπο ηεο ηζηνξίαο πνπ αθνξνύζε ζηνλ ζάλαην ελόο λένπ κπθελαίνπ. 

Παξνπζηάζηεθαλ κέζσ ηεο αθήγεζεο (θαληαζηηθά) ζηηγκηόηππα από ηε δσή ηνπ ήξσα θαη 

ζθηαγξαθήζεθε ην εξσηθό ηνπ πξνθίι. ηόρνο πάληα  ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο 

ελζπλαίζζεζεο. Σα παηδηά άθνπγαλ κε πξνζνρή ηελ αθήγεζε θαη έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

εμέιημή ηεο.  

 ην επόκελν ζηάδην αθνινύζεζε ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεθώλ ηνπ 

Μνπζείνπ θαη επηιέρζεθαλ από ηα παηδηά αληηθείκελα πνπ πηζαλόλ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ήξσα ηεο 

ηζηνξίαο. H παξαηεξεηηθόηεηα ησλ παηδηώλ ήηαλ πην έληνλε θαη ε πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ πνπ 

επηιέρζεθαλ πην αθξηβήο θαη πξνζεθηηθή ζε ζρέζε κε άιιεο θνξέο.  

 Αθνινύζεζε παξνπζίαζε ελόο επηιεγκέλνπ ζηηγκηόηππνπ από ηε δσή ηνπ κε ηε κνξθή 

ηεο ΠΑΓΧΜΔΝΖ ΔΗΚΟΝΑ. Ζ απόδνζε ήηαλ εμαηξεηηθή από θάζε νκάδα. Φάλεθαλ όια ηα 

παηδηά πην εμνηθεησκέλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξακαηηθή ηερληθή. 

Αθνινύζεζε ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΔΦΖ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΠΑΓΧΜΔΝΖ ΔΗΚΟΝΑ όπνπ ηα 

παηδηά δηθαηνιόγεζαλ ηνπο ξόινπο θαη ηε ζηάζε ηνπο.  

 ηε ζπλέρεηα κπήθα ζηνλ ξόιν ηεο Δξίζαο -κεηέξαο ηνπ λεθξνύ-(ΓΑΚΑΛΟ Δ ΡΟΛΟ) 

θαη δήηεζα από ηηο νκάδεο λα κπνπλ ζε ξόινπο (νκάδα θίινη Λπθία, νκάδα θίιεο Δξίζαο, oκάδα 
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εθπξόζσπνη άλαθηα, νκάδα Γνύινη ζπηηηνύ) θαη από ηε ζέζε ηνπο λα έξζνπλ λα ζπιιππεζνύλ 

ηελ κεηέξα θαη λα ηεο θέξνπλ θάηη σο δώξν (κνπζεηαθό αληηθείκελν). Δδώ εληππσζηάζηεθα από 

ηελ εηνηκόηεηα πνπ επέδεημαλ ηα παηδηά, θαζώο απηνζπληνλίζηεθαλ θαη κπήθαλ ακέζσο ζηνλ 

ξόιν ηνπο. Οη δηάινγνη κε ηελ κεηέξα ήηαλ πνιύ θπζηθνί θαη απζόξκεηνη. Κάζε νκάδα επέιεμε 

από έλα κνπζεηαθό αληηθείκελν σο δώξν πξνο ηε κεηέξα ηνπ ήξσα. Ο ζηόρνο ήηαλ λα 

ελζπλαηζζαλζνύλ, κέζα από ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα θαη κε ηε βνήζεηα ησλ Γξακαηηθώλ Σερληθώλ 

ηνπ process drama, ην αίζζεκα ηεο απώιεηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ν 

θίλδπλνο θαη ν ζάλαηνο απνηεινύζαλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ ηεο επνρήο, όπσο 

απνδεηθλύεηαη από ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα.  

 ην ζηάδην ηνπ Αλαζηνραζκνύ έγξαςαλ ζε έλα ραξηί αηνκηθά έλα ζπλαίζζεκά ηνπο ή κία 

ζθέςε ηνπο, πνπ βίσζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζθνξάο ησλ δώξσλ ζηελ Δξίζα θαη κέζα 

από ηνπο ξόινπο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, δηάβαζα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θαηέγξαςαλ ηα παηδηά θαη 

αθινύζεζε ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα. Παξαηίζεληαη θάπνηα από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θαηέγξαςαλ 

ηα παηδηά :  

"ηαλ πήγα λα δώζσ ην δώξν ζηε κεηέξα ηνπ Λπθία, έλησζα ιύπε, γηαηί ην δώξν δελ ήηαλ γηα 

ραξά, αιιά γηα ηνλ ρακό ηνπ γηνπ ηεο./Έλησζα ιύπε γηα ην γεγνλόο/πκπόληα/εβαζκόο/Έλησζα 

κεγάιε ζιίςε ηε ζηηγκή ηεο πξνζθνξάο ησλ δώξσλ γηα ηνλ ρακό ηνπ Λπθία/Τπήξρε ζιίςε ζε 

όιν ην θιίκα.../Έλησζα ζπγθίλεζε θαζώο ν Λπθίαο ζθνηώζεθε άδηθα/Έλησζα ζιίςε, ζπκπόληα γηα 

ηε κεηέξα ηνπ Λπθία...ειπίδσ λα κε ζπκβεί θάηη ηέηνην ζηελ νηθνγέλεηά κνπ...θ.α." 

- Ζ παξαηεξεηηθόηεηα ησλ παηδηψλ, φζνλ αθνξά ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα, 

βειηησλφηαλ ζπζηεκαηηθά κεηά απφ θάζε παξέκβαζε, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα κνπζεηαθά 

αληηθείκελα ζηα θχιια εξγαζίαο ηεο θάζε παξέκβαζεο.  

- Σα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ ηδηαίηεξα θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην δξάκα φηαλ, 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δξάκαηνο, αμηνπνηήζεθε κηα παξαιιαγή ηνπ "Ρφινπ ζηνλ 

ηνίρν", φπνπ ηα παηδηά θιήζεθαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην νκνίσκα ηνπ ήξσα 

πνπ ήηαλ δσγξαθηζκέλν ζην ραξηί θαη ζε θπζηθφ κέγεζνο:  

Η.Ε (απόζπαζκα) - 4ε παξέκβαζε 

 Ηδηαίηεξα ζεηηθά ιεηηνύξγεζε ζηε ζεκεξηλή παξέκβαζε ε αμηνπνίεζε ηνπ δσγξαθηζκέλνπ 

νκνηώκαηνο ηνπ ήξσα πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην θέληξν ηνπ θύθινπ θαη πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ 

θαη ηε ζπγθίλεζε ηεο νκάδαο. Ζ θάζε νκάδα ύζηεξα από κειέηε θαη παξαηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ 

κνπζεηαθώλ εθζεκάησλ, δσγξάθηζε κε πξνζνρή δίπια από ην νκνίσκα ηα θηεξίζκαηα πνπ 

επέιεμε λα αθηεξώζεη ζηνλ ήξσα. Ζ όιε δηαδηθαζία πήξε ηε κνξθή ηειεηνπξγίαο θαη νη νκάδεο 

ζπκκεηείραλ επηδεηθλύνληαο ζεβαζκό θαη ζπγθέληξσζε. Ο ζηόρνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ηζηνξηθήο 

ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηα ηαθηθά έζηκα θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ζαλάηνπ πνπ 

αληηκεηώπηδε ν άλζξσπνο ηεο κπθελατθήο επνρήο έλησζα όηη επηηεύρζεθε ζε ζεκαληηθό βαζκό.  

- Μία αθφκε εληππσζηαθή παξαηήξεζε έρεη λα θάλεη κε ηε γεληθφηεξε ζηάζε 

ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηηο παξεκβάζεηο.  ηαλ νη παξεκβάζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 

Μνπζείνπ νινθιεξψζεθαλ θαη ρξεηαδφηαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο λα 

εξγαζηνχκε ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (εθπφλεζε εξγαζηψλ, πξνβνιή 
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δηαθαλεηψλ θιπ), ηα παηδηά δηακαξηχξνληαλ επεηδή ζηακάηεζαλ νη επηζθέςεηο 

ζην Μνπζείν θαη δεηνχζαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ λα νξγαλψζεη λέεο επηζθέςεηο 

ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαζψο θαη κνπζεηνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα.  

 

2.2.2. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο ζπλέληεπμεο198  

 ηελ παξνχζα έξεπλα αμηνπνηήζεθε ν ηχπνο ηεο εκη-δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ίδηα κέξα κε ηε ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο. ην Παξάξηεκα Δ199 ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο παξαηίζεληαη ηα εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα 

θαζψο θαη ζπκππθλσκέλα νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ.  

 Γεληθά, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, φια 

βίσζαλ ζεηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ελψ έλησζαλ ιχπε θαη δπζαξέζθεηα 

φηαλ ην πξφγξακκα έθηαλε ζηελ νινθιήξσζή ηνπ, γηαηί επηζπκνχζαλ λα κελ 

ηειεηψζεη. Δμέθξαζαλ, κάιηζηα, ηελ επηζπκία λα επαλαιεθζεί θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα ζην κνπζείν θαη ηελ επφκελε 

ρξνληά. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά είραλ ηελ αίζζεζε φηη κέζα απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζην κνπζείν έκαζαλ πνιιά πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ην 

ηζηνξηθφ ζέκα πνπ κειεηνχζακε θαη φηη βειηίσζαλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα. Κάπνηα ππνζηήξημαλ φηη αλέπηπμαλ 

ζηελή ζρέζε κε ηα εθζέκαηα. ια ηα παηδηά εθθξάζηεθαλ κε ελζνπζηαζκφ ζε 

ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζην κνπζείν, ζηα πιαίζηα 

ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Σερληθψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο, θαη ζπκθψλεζαλ 

ζην φηη ε εξγαζία ζε νκάδεο ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έδεημαλ 

ηα παηδηά γηα ηηο ηερληθέο "παηρλίδηα ξφισλ", "απηνζρεδηαζκνί", "βησκαηηθέο 

αζθήζεηο", "κηθξέο δξακαηνπνηήζεηο" θ.α. ια ηα παηδηά έθξηλαλ φηη, φπνπ 

πξνζθέξεηαη, ην κνπζείν είλαη ν ηδαληθφο ρψξνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο.  
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 Η. Παξαζθεπφπνπινο, φ.π., ζζ. 126-133. 
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 Βι. Παξάξηεκα Δ, ζ. 181. 



68 
 

 

Κεθάιαην 3ν 

3.1. Αλάιπζε πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ 

3.1.1. Δηζαγσγή 

 Δίλαη γλσζηφ φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηε δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ θαη ζηε ζρεδίαζε πεηξακάησλ παξαηήξεζεο200, ψζηε λα γίλεη εθηθηή 

ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε εμαγσγή ρξήζηκσλ θαη γεληθεχζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ πξνο επηβεβαίσζε ή απφξξηςε ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ.  

 ηελ πεξίπησζή καο ππνζέζακε φηη νη πιεζπζκνί απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνήιζε ην δείγκα είλαη νκνηνγελείο θαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλνη. Ζ ππφζεζε 

απηή βαζίζηεθε ηφζν ζηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ζρνιείσλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη 

νη δχν πιεζπζκνί ( 1ν ΓΔΛ Ναππιίνπ θαη 1ν ΓΔΛ Άξγνπο) θαη δελ θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, φζν θαη ζηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (επίδνζε, ζπκκεηνρή θαη ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ) ηνπο, πνπ 

επίζεο δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.  

 

3.1.2. Απνηειέζκαηα έξεπλαο θαη πξνβιεκαηηζκόο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο απέδεημε ηελ νπζία θαη ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηεο παξέκβαζεο, αθνχ ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ πνπ απνηεινχζαλ ηηο νκάδεο ειέγρνπ. Δπίζεο ελδηαθέξνλ είλαη ην 

γεγνλφο πσο αληίζηνηρεο δηαθνξνπνηήζεηο δελ ππήξμαλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

πνπ απνηέιεζαλ ηηο νκάδεο ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν 

ηελ νπζία θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο παξέκβαζεο. 

 Δίλαη πξνθαλέο πσο ζην κέιινλ ζα απαηηεζεί ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο 

κε γελίθεπζε ησλ πεηξακάησλ, ελίζρπζε ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ δεηγκάησλ 

έξεπλαο, πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επηκέξνπο ειέγρσλ θαη επηπιένλ 

απζηεξνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο αλάιπζεο γηα λα εληζρπζεί ε νπζία θαη ε 

αμηνπηζηία ηεο παξέκβαζεο θαη λα επηβεβαησζεί ε αλάγθε εηζαγσγήο ηεο ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  
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 Η. Παξαζθεπφπνπινο, φ.π., ζζ. 14-20. 
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3.2. ηαηηθή αλάιπζε πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζρνιηαζκόο 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνινχζεζε κηα δηαδηθαζία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ ζε δχν θάζεηο. Αξρηθά, επηρεηξήζεθε ε παξαγσγή θάπνησλ 

γεληθψλ πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, 

ψζηε λα πξνθχςεη κηα πξψηε εηθφλα ηεο επίδνζεο ζηελ γξαπηή δνθηκαζία ηνπ 

θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο. Ο κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο ησλ εμεηαδνκέλσλ ζηελ 

θαηεγνξία «πλνιηθή Βαζκνινγία» ήηαλ 39,10/100 (πίλαθαο 1). Αληίζηνηρα, ν 

κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ζηελ θαηεγνξία  

«Γλσζηηθφ Δπίπεδν» ήηαλ 29,91/70 (πίλαθαο 2), ελψ ζηελ θαηεγνξία 

«πλαηζζεκαηηθφ Δπίπεδν» ήηαλ 9,35/30 (πίλαθαο 3). Οη επηδφζεηο απηέο 

θξίλνληαη αξρηθά θαηψηεξεο ηνπ αλακελφκελνπ, αιιά δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά φηαλ ε παξαγσγή ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη γηα ηελ θάζε 

κία απφ ηηο ηξεηο ππννκάδεο ηνπ δείγκαηνο μερσξηζηά (Πίλαθεο 7, 11, 15), αθνχ 

ε «δηφξζσζε» ηνπ κέζνπ φξνπ γίλεηαη ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα γηα ηηο δχν νκάδεο 

ειέγρνπ. 

 

Πίνακασ 1-«Συνολική Βαθμολογία» 

 

Πίνακασ 2-Βαθμολογία ςτην κατηγορία "Γνωςτικό Επίπεδο" 

 

Πίνακασ 3-Βαθμολογία ςτην κατηγορία "Συναιςθηματικό Επίπεδο" 
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 Δπηρεηξήζεθε επίζεο λα εξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο επίδνζεο ζηελ 

«γξαπηή δνθηκαζία» θαη ηνπ «θχινπ» γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

καζεηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ην t-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ. Ζ ζχγθξηζε έγηλε κεηαμχ ησλ δχν ππννκάδσλ ηεο κεηαβιεηήο 

νκαδνπνίεζεο «θχιν» (sex) θαη ηεο κεηαβιεηήο «ζπλνιηθή βαζκνινγία» (total 

grade), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ γξαπηή δνθηκαζία (πίλαθαο 4 & εηθφλα 1). 

 Ο πξψηνο πίλαθαο δίλεη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο δχν νκάδεο πνπ 

ζπγθξίζεθαλ, δειαδή παξνπζηάδεη μερσξηζηά ηνλ κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δνθηκαζία. 

Ο δεχηεξνο πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Οη δχν πξψηεο 

ζηήιεο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ test Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ, πνπ είλαη θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ t-

test. Σν Sig. ηνπ Levene (0,136 > 0,05)  ππνδειψλεη πσο νη δχν δηαθπκάλζεηο 

είλαη ίζεο θαη θαηά ζπλέπεηα πσο ε δηαθνξά ζηνλ κέζν φξν ηεο ηειηθήο 

βαζκνινγίαο ζηελ γξαπηή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ, είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ππέξ ησλ καζεηξηψλ.   

 
Πίνακασ 4-t-test ανεξάρτητων δειγμάτων-«Συνολική Βαθμολογία» και «Φφλο» 
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Εικόνα 1-«Συνολική Βαθμολογία» και «Φφλο» 

 

 

 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ δελ άιιαμε φηαλ ε  ζχγθξηζε έγηλε κεηαμχ ησλ δχν 

ππννκάδσλ ηεο κεηαβιεηήο νκαδνπνίεζεο «θχιν» (sex) θαη ηεο κεηαβιεηήο 

«βαζκνινγία ζην γλσζηηθφ επίπεδν» (cogni_grade), γηα ηελ εμαγσγή ηεο 

επηκέξνπο επίδνζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ γξαπηή δνθηκαζία (πίλαθαο 5 & 

εηθφλα 2). 

 Ο πξψηνο πίλαθαο δίλεη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο δχν νκάδεο πνπ 

ζπγθξίζεθαλ, δειαδή παξνπζηάδεη μερσξηζηά ηνλ κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. 

 Ο δεχηεξνο πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Οη δχν πξψηεο 

ζηήιεο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ test Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ, πνπ είλαη θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ t-

test. Σν Sig. ηνπ Levene (0,779 > 0,05)  ππνδειψλεη πσο νη δχν δηαθπκάλζεηο 

είλαη ίζεο θαη θαηά ζπλέπεηα πσο ε δηαθνξά ζηνλ κέζν φξν ηεο ηειηθήο 

βαζκνινγίαο ζηελ γξαπηή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ, είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ππέξ ησλ καζεηξηψλ.   
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Πίνακασ 5-t-test ανεξάρτητων δειγμάτων-«Βαθμολογία-Γνωςτικό Επίπεδο» και «Φφλο» 

 

 

Εικόνα 2-«Βαθμολογία-Γνωςτικό Επίπεδο» και «Φφλο» 

 

 

 

 

 Σν απνηέιεζκα επίζεο δελ άιιαμε φηαλ ε  ζχγθξηζε έγηλε κεηαμχ ησλ δχν 

ππννκάδσλ ηεο κεηαβιεηήο νκαδνπνίεζεο «θχιν» (sex) θαη ηεο κεηαβιεηήο 

«βαζκνινγία ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν» (emotional_grade), γηα ηελ εμαγσγή 
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ηεο επηκέξνπο επίδνζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ γξαπηή δνθηκαζία (πίλαθαο 6 

& εηθφλα 3). 

 Ο πξψηνο πίλαθαο καο δίλεη θαη πάιη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο δχν 

νκάδεο πνπ ζπγθξίζεθαλ, δειαδή παξνπζηάδεη μερσξηζηά ηνλ κέζν φξν θαη ηελ 

ηππηθή απφθιηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. 

 Ο δεχηεξνο πίλαθαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Οη δχν πξψηεο 

ζηήιεο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ test Levene γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ, πνπ είλαη θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ     t-

test. ηελ πεξίπησζε απηή ην Sig. ηνπ Levene (0,004 < 0,05)  ππνδειψλεη πσο 

νη δχν δηαθπκάλζεηο δελ είλαη ίζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

δεχηεξε ζεηξά ηνπ πίλαθα (άληζεο δηαθπκάλζεηο). Σν απνηέιεζκα ήηαλ θαη πάιη 

(Sig. 0,000 < 0,05)  πσο ε δηαθνξά ζηνλ κέζν φξν ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο 

ζηελ γξαπηή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ, είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ππέξ ησλ καζεηξηψλ.   

 

 
Πίνακασ 6-t-test ανεξάρτητων δειγμάτων-«Βαθμολογία-Συναιςθηματικό Επίπεδο» και «Φφλο» 
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Εικόνα 3-«Βαθμολογία-Συναιςθηματικό Επίπεδο» και «Φφλο» 

 

 

 

 

 

 ηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζην θχξην κέξνο ηεο αλάιπζεο. Χο βαζηθφ 

ζηαηηζηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο 

θαηεχζπλζεο (One-Way Anova). Ζ αλάιπζε απηή πξνηηκήζεθε γηαηί ζέιακε λα 

ζπγθξίλνπκε πεξηζζφηεξεο απφ δχν ππννκάδεο (κεηαβιεηή «root» κε 

ππννκάδεο «Nafplio1» γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηνπ 1νπ ΓΔΛ Ναππιίνπ, 

«Nafplio2» γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ηνπ 1νπ ΓΔΛ Ναππιίνπ, θαη «Argos1» γηα ηελ 

νκάδα ειέγρνπ ηνπ 1νπ ΓΔΛ Άξγνπο) σο πξνο κία, θάζε θνξά, πνζνηηθή 

κεηαβιεηή βαζκνινγίαο (κεηαβιεηή «total grade», «cogni grade» θαη «emotional 

grade» αληίζηνηρα). 
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 Ζ πξψηε αλάιπζε έγηλε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο «total grade» (ζπλνιηθή 

βαζκνινγία) θαη ηεο κεηαβιεηήο «root» (πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδεο 

ειέγρνπ). ηνλ πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα θάζε 

ππννκάδα ρσξηζηά. ηνλ πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ test 

Levene. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

κνλήο θαηεχζπλζεο (One-Way Anova) είλαη νη δηαθπκάλζεηο λα είλαη ίζεο θάηη 

πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ην test Levene είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαλην. ηελ πεξίπησζή 

καο ε πξνυπφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηθαλνπνηείηαη (Sig. 0,38 > 

0,05). Απφ ηνλ πίλαθα 9 θαίλεηαη πσο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig. 0,00 < 

0,05) ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηε κέζε επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ γηα ηηο ηξεηο ππννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο «root». Απηή ε δηαπίζησζε 

δελ είλαη αξθεηή θαζψο, ζε αληίζεζε κε ην t-test, εδψ ζπγθξίλνληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν νκάδεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε άκεζα λα 

γλσξίδνπκε πνχ αθξηβψο βξίζθνληαη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Πξνρσξήζακε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχγθξηζεο ησλ ππννκάδσλ θαηά δεχγε (Post 

Hoc), γηα φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο δεπγψλ νκάδσλ θαη γηα λα 

απνθχγνπκε ηελ πηζαλφηεηα λα εθιεθζνχλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

πνπ ηειηθά δελ είλαη, εθαξκφζακε ηε «δηφξζσζε» Bonferroni πνπ ιακβάλεη 

ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθξίζεσλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 10, ε κέζε ηηκή ηεο επίδνζεο 

γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα («Nafplio1») δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (Sig. 0,00 

< 0,05) ηφζν απφ ηελ κέζε ηηκή ηεο επίδνζεο ηεο πξψηεο νκάδαο ειέγρνπ 

(«Nafplio2»), φζν θαη απφ ηελ κέζε ηηκή ηεο επίδνζεο ηεο δεχηεξεο νκάδαο 

ειέγρνπ («Argos1»). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο ε ζχγθξηζε ησλ 

κέζσλ ηηκψλ ηεο επίδνζεο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ειέγρνπ («Nafplio2» θαη 

«Argos1») δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Sig. 0,253 > 0,05) 

γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε γηα νπζηαζηηθή επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο 

ζηελ απφδνζε ησλ κειψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (πίλαθαο 10 & εηθφλεο 4,5). 
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         Πίνακασ 7-Περιγραφικοί Δείκτεσ Συνολικήσ Βαθμολογίασ-Πειραματική Ομάδα και Ομάδεσ Ελζγχου 

 

Πίνακασ 8-Ζλεγχοσ Ιςότητασ των Διακυμάνςεων 

 

 

Πίνακασ 9-Ανάλυςη Διακφμανςησ Μονήσ Κατεφθυνςησ 
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Πίνακασ 10-Ανάλυςη Διακφμανςησ Μονήσ Κατεφθυνςησ-Post Hoc 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Total_grade   

Bonferroni   

(I) root (J) root 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Nafplio1 Nafplio2 45,17677
*
 4,07493 ,000 35,1197 55,2338 

Argos1 38,11696
*
 4,21722 ,000 27,7088 48,5251 

Nafplio2 Nafplio1 -45,17677
*
 4,07493 ,000 -55,2338 -35,1197 

Argos1 -7,05981 4,01552 ,253 -16,9702 2,8506 

Argos1 Nafplio1 -38,11696
*
 4,21722 ,000 -48,5251 -27,7088 

Nafplio2 7,05981 4,01552 ,253 -2,8506 16,9702 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Εικόνα 4-«Συνολική Βαθμολογία-Πειραματική ομάδα vs Ομάδεσ Ελζγχου» 
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                 Εικόνα 5-«Συνολική Βαθμολογία-Πειραματική ομάδα vs Ομάδεσ Ελζγχου» 

 

 

 

 Ζ επφκελε αλάιπζε έγηλε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο «cogni grade» 

(βαζκνινγία ζην γλσζηηθφ επίπεδν) θαη ηεο κεηαβιεηήο “root” (πεηξακαηηθή 

νκάδα θαη νκάδεο ειέγρνπ). ηνλ πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά γηα ηελ θάζε ππννκάδα ρσξηζηά. ηνλ πίλαθα 12 παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ test Levene. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (One-Way Anova) είλαη νη 

δηαθπκάλζεηο λα είλαη ίζεο θάηη πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ην test Levene είλαη 

ζηαηηζηηθά αζήκαλην. ηελ πεξίπησζή καο ε πξνυπφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ηθαλνπνηείηαη (Sig. 0,08 > 0,05). Απφ ηνλ πίλαθα 13 θαίλεηαη πσο 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig. 0,00 < 0,05) ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηε κέζε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ γηα ηηο ηξεηο ππννκάδεο ηεο 

κεηαβιεηήο “root”. Απηή ε δηαπίζησζε θαη πάιη δελ είλαη αξθεηή θαζψο, ζε 

αληίζεζε κε ην t-test, εδψ ζπγθξίλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν νκάδεο θαη θαηά 
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ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε άκεζα λα γλσξίδνπκε πνπ αθξηβψο βξίζθνληαη νη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Πξνρσξήζακε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχγθξηζεο 

ησλ ππννκάδσλ θαηά δεχγε (Post Hoc), γηα φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο 

δεπγψλ νκάδσλ θαη γηα λα απνθχγνπκε ηελ πηζαλφηεηα λα εθιεθζνχλ σο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ ηειηθά δελ είλαη, εθαξκφζακε ηε 

«δηφξζσζε» Bonferroni πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθξίζεσλ θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 

14, ε κέζε ηηκή ηεο επίδνζεο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα («Nafplio1») δηαθέξεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (Sig. 0,00 < 0,05) ηφζν απφ ηελ κέζε ηηκή ηεο επίδνζεο 

ηεο πξψηεο νκάδαο ειέγρνπ («Nafplio2»), φζν θαη απφ ηελ κέζε ηηκή ηεο 

επίδνζεο ηεο δεχηεξεο νκάδαο ειέγρνπ («Argos1»). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

θαη πάιη πσο ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο επίδνζεο κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ ειέγρνπ (Nafplio2 θαη Argos1) δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (Sig. 0,304 > 0,05) γεγνλφο πνπ επίζεο εληζρχεη ηελ άπνςε γηα 

νπζηαζηηθή επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ζηελ απφδνζε ησλ κειψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο (πίλαθαο 14 & εηθφλεο 6,7). 

 

Πίνακασ 11-Περιγραφικοί Δείκτεσ Συνολικήσ Βαθμολογίασ-Πειραματική Ομάδα και Ομάδεσ Ελζγχου 

 

 

Πίνακασ 12-Ζλεγχοσ Ιςότητασ των Διακυμάνςεων 
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  Πίνακασ 13-Ανάλυςη Διακφμανςησ Μονήσ Κατεφθυνςησ 

 

 

 

Πίνακασ 14-Ανάλυςη Διακφμανςησ Μονήσ Κατεφθυνςησ-Post Hoc 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Cogni_grade   

Bonferroni   

(I) root (J) root 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Nafplio1 Nafplio2 30,08586
*
 3,02809 ,000 22,6125 37,5593 

Argos1 25,11696
*
 3,13383 ,000 17,3826 32,8513 

Nafplio2 Nafplio1 -30,08586
*
 3,02809 ,000 -37,5593 -22,6125 

Argos1 -4,96890 2,98395 ,304 -12,3333 2,3955 

Argos1 Nafplio1 -25,11696
*
 3,13383 ,000 -32,8513 -17,3826 

Nafplio2 4,96890 2,98395 ,304 -2,3955 12,3333 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 
Εικόνα 6-«Βαθμολογία ςτο Γνωςτικό Επίπεδο-Πειραματική ομάδα vs Ομάδεσ Ελζγχου» 
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              Εικόνα 7-«Βαθμολογία ςτο Γνωςτικό Επίπεδο-Πειραματική ομάδα vs Ομάδεσ Ελζγχου» 
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 Ζ ηειεπηαία αλάιπζε έγηλε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο «emotional grade»              

(βαζκνινγία ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν) θαη ηεο κεηαβιεηήο “root” 

(πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδεο ειέγρνπ). ηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηελ θάζε ππννκάδα ρσξηζηά. ηνλ πίλαθα 16 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ test Levene. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (One-Way 

Anova) είλαη νη δηαθπκάλζεηο λα είλαη ίζεο θάηη πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ην test 

Levene είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαλην. ηελ πεξίπησζή καο ε πξνυπφζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ δελ ηθαλνπνηείηαη (Sig. 0,01 < 0,05). Θα 

κπνξνχζακε λα κελ ιάβνπκε ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ test-Levene θαη λα 

βαζηζζνχκε ζην ζεψξεκα ηνπ θεληξηθνχ νξίνπ, φκσο ην πιήζνο καζεηψλ ζηηο 

ππννκάδεο δελ μεπεξλνχζε ηνπο ηξηάληα γηα θάζε ππννκάδα θαη ε αμηνπηζηία 

ηεο αλάιπζεο ζα κεησλφηαλ. ε κία ηέηνηα πάλησο πεξίπησζε, απφ ηνλ πίλαθα 

17 θαίλεηαη πσο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig. 0,00 < 0,05) ε δηαθνξά πνπ 

ππάξρεη ζηε κέζε επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ γηα ηηο ηξεηο 

ππννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο “root”.  

 Με ηε δηαδηθαζία ηεο ζχγθξηζεο ησλ ππννκάδσλ θαηά δεχγε (Post Hoc), 

γηα φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο δεπγψλ νκάδσλ θαη  εθαξκφδνληαο ηε 

«δηφξζσζε» Bonferroni, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθξίζεσλ θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, ε κέζε ηηκή ηεο επίδνζεο γηα 

ηελ πεηξακαηηθή νκάδα («Nafplio1») δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (Sig. 0,00 < 

0,05) ηφζν απφ ηελ κέζε ηηκή ηεο επίδνζεο ηεο πξψηεο νκάδαο ειέγρνπ 

(«Nafplio2»), φζν θαη απφ ηελ κέζε ηηκή ηεο επίδνζεο ηεο δεχηεξεο νκάδαο 

ειέγρνπ («Argos1») (πίλαθαο 18). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη πάιη ην γεγνλφο 

πσο ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο επίδνζεο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

ειέγρνπ («Nafplio2» θαη «Argos1») δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (Sig. 0,61 > 0,05) γεγνλφο πνπ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ άπνςε 

γηα νπζηαζηηθή επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ζηελ απφδνζε ησλ κειψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο. 

 Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

αλάιπζεο δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (One-way Anova) καο νδήγεζε 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ θαη ζηε ζχγθξηζε αλά δεχγε 

ππννκάδσλ. Απφ ηε δεχηεξε ζεηξά ηνπ πίλαθα 19 (άληζεο δηαθπκάλζεηο) 

παξάγεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Sig. 0,00 < 0,05) ζηε κέζε επίδνζε 
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ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο πξψηεο νκάδαο ειέγρνπ («Nafplio1» θαη 

«Nafplio2»). ηελ πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ κεηαμχ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 

ηεο δεχηεξεο νκάδαο ειέγρνπ («Nafplio1» θαη «Argos1») νη δηαθπκάλζεηο 

ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην ηεο ηζφηεηαο (test Levene) θαη παξάγεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (Sig. 0,00 < 0,05) ζηελ κέζε επίδνζε (πίλαθαο 20). Δίλαη θαη 

πάιη ελδηαθέξνλ πσο, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 21, δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Sig. 0,132 > 0,05) ζηε κέζε επίδνζε 

ησλ δχν νκάδσλ ειέγρνπ («Nafplio2» θαη «Argos1»), γεγνλφο πνπ γηα αθφκα κηα 

θνξά ελδπλακψλεη ηνλ ηζρπξηζκφ πσο ε παξέκβαζε είρε εμαηξεηηθά ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (πίλαθεο 19, 

20,21 & εηθφλεο 8,9). 

 
Πίνακασ 15-Περιγραφικοί Δείκτεσ Συνολικήσ Βαθμολογίασ-Πειραματική Ομάδα και Ομάδεσ Ελζγχου 

 
 

 
Πίνακασ 16-Ζλεγχοσ Ιςότητασ των Διακυμάνςεων 

 
 

 
Πίνακασ 17-Ανάλυςη Διακφμανςησ Μονήσ Κατεφθυνςησ 
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Πίνακασ 18-Ανάλυςη Διακφμανςησ Μονήσ Κατεφθυνςησ-Post Hoc 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Emotional_grade   

Bonferroni   

(I) root (J) root 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Nafplio1 Nafplio2 15,64646
*
 1,64831 ,000 11,5784 19,7145 

Argos1 13,55556
*
 1,70586 ,000 9,3454 17,7657 

Nafplio2 Nafplio1 -15,64646
*
 1,64831 ,000 -19,7145 -11,5784 

Argos1 -2,09091 1,62428 ,610 -6,0997 1,9178 

Argos1 Nafplio1 -13,55556
*
 1,70586 ,000 -17,7657 -9,3454 

Nafplio2 2,09091 1,62428 ,610 -1,9178 6,0997 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

 

 

 

Πίνακασ 19-Αποτελζςματα του t-test ανεξάρτητων δειγμάτων-Βαθμολογία ςτο «Συναιςθηματικό Επίπεδο» 
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Πίνακασ 20-Αποτελζςματα του t-test ανεξάρτητων δειγμάτων-Βαθμολογία ςτο «Συναιςθηματικό Επίπεδο» 

 

 

 

Πίνακασ 21-Αποτελζςματα του t-test ανεξάρτητων δειγμάτων-Βαθμολογία ςτο «Συναιςθηματικό Επίπεδο» 
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Εικόνα 8-«Βαθμολογία ςτο Συναιςθηματικό Επίπεδο-Πειραματική ομάδα vs Ομάδεσ Ελζγχου» 
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          Εικόνα 9-«Βαθμολογία ςτο Συναιςθηματικό Επίπεδο-Πειραματική ομάδα vs Ομάδεσ Ελζγχου» 
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Κεθάιαην 4ν 

4.1. Σειηθά ζπκπεξάζκαηα - ζπδήηεζε 

4.1.1.  Έληαμε ζπκπεξαζκάησλ ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο έξεπλαο  

 ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, βάζεη ηνπ νπνίνπ αλαπηχρζεθε ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ παξνχζα εξγαζία θαη έξεπλα, κειεηήζεθαλ : ε Ηζηνξηθή 

Δλζπλαίζζεζε, ε Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κέζσ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο κε 

ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ν 

ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ην Μνπζείν ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο. Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ 

πξνέθπςε απφ ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ αθνξνχζε ην αλ κπνξεί ε 

εθαξκνγή κνπζεηνπαηδαγσγηθώλ πξνγξακκάησλ κέζσ Γ.Σ.Δ. λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηώλ.  

 Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα δξάζεο (νη παξεκβάζεηο έγηλαλ ζε έλα ηκήκα ηεο Α΄ 

Λπθείνπ κε αληηθείκελν ηελ Αξραία Ηζηνξία), θαη ε εξεπλήηξηα πξνρψξεζε ζε 

ζπιινγή ηφζν πνζνηηθψλ, φζν θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ε επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε ησλ νπνίσλ παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. ην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί ε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο κε ηηο επηζεκάλζεηο θαη δηαπηζηψζεηο πνπ έγηλαλ ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

4.1.2. πκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηε ζρέζε Δθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο κε 

ηελ θαιιηέξγεηα Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο 

 

 Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ 

καζεηψλ, ηφζν ζηνλ γλσζηηθφ φζν θαη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, φπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, θάλεθε φηη ε νκάδα 

πνπ ζπκκεηείρε ζηηο παξεκβάζεηο (πεηξακαηηθή) παξνπζίαζε ζεκαληηθά 

πςειφηεξε επίδνζε ζην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ επηπέδσλ Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο δχν νκάδεο ειέγρνπ πνπ δηδάρζεθαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο.  
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 πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε 

Ηζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ Ηζηνξηθή ζθέςε θαη ηελ Ηζηνξηθή 

θαηαλφεζε, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα κέιε ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο θαηέθηεζαλ -εθηφο απφ πςειφ επίπεδν Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο- θαη πςειφ επίπεδν Ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο φζνλ αθνξά ην πξνο 

κειέηε ηζηνξηθφ ζέκα. Άιισζηε, ζύκθσλα κε ηνλ P.J. Lee, "ε ελζπλαίζζεζε 

είλαη κέξνο θαη αλαγθαίνο όξνο ηεο ηζηνξηθήο θαηαλόεζεο, ρσξίο απηήλ (εάλ 

απηή δελ επηηεπρζεί) ε Ηζηνξία δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη.201 

 Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαηεξήζεηο άιισλ εξεπλεηψλ ηνπ 

ίδηνπ ζέκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο επεζήκαλαλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Ο J. Cairns, Υ. 

Κνπξγηαληάθεο, Αηθ. Κσζηή) πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζεί ε Ηζηνξηθή 

Δλζπλαίζζεζε, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ηζηνξηθέο πεγέο θαη ζηνηρεία, ηα 

νπνία νη καζεηέο ζα επεμεξγαζηνχλ θξηηηθά, ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε ηζηνξηθά 

ζπκπεξάζκαηα.  

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο, εθηφο απφ ηελ θαηαλφεζε, 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ "ελδηαθέξνληνο" ησλ παηδηψλ γηα ηελ Ηζηνξία, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, φζν θαη απφ ηελ εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε θαη ηα θχιια εξγαζίαο. Άξα, ε 

ζχιιεςε ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο απφ ηνπο K. C. Barton θαη L. S. Levstik 

σο ζχλζεηεο έλλνηαο, πνπ αθνξά ηφζν ζηελ "θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο ηνπ 

παξειζφληνο", φζν θαη ζην "ελδηαθέξνλ", απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 Σν πςειφ επίπεδν Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο θαη θαηαλφεζεο πνπ 

επηηεχρζεθε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Γξακαηηθψλ Σερληθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, απνδεηθλχεη ζηελ πξάμε ηηο ζεσξίεο ηφζν ηνπ Vygotsky 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, πνπ ζπκβάιιεη ζηε λνεηηθή αλάπηπμε, 

φζν θαη ηνπ Bruner, φηη ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα δηακνξθψζεη έλα 

ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα (scaffolding), πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα αλαπηχμεη 

αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

                                                           
201

 P. J. Lee, φ.π., ζ. 40. 
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 Μία αθφκε παξαηήξεζε κε ηε κνξθή ζπκπεξάζκαηνο είλαη φηη ε επίδνζε 

ησλ παηδηψλ, φζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα "θχιν", δηαθνξνπνηείηαη επίζεο 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, θαζψο εκθαλίδνληαη λα θαηαθηνχλ 

πςειφηεξν επίπεδν Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο θαη ζε γλσζηηθφ θαη ζε ζπκηθφ 

επίπεδν (πεηξακαηηθή νκάδα) κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζην θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο. 

 

 

4.1.3. πκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηε Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κέζσ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο 

 

 ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κέζσ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο, ε 

κέζνδνο απηή ζπλέβαιε εθηφο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο ζηελ αλάπηπμε θαη άιισλ δεμηνηήησλ, φπσο απνδείρζεθε απφ 

ηα ζηνηρεία ηεο πνηνηηθήο θπξίσο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο παξεκβάζεηο αλέπηπμαλ, εθηφο απφ πςειφ επίπεδν Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο θαη άιιεο δεμηφηεηεο φπσο ήηαλ, ε απηελέξγεηα, ν 

απζνξκεηηζκφο, ε ηθαλφηεηα απηνέθθξαζεο θαη απηνζρεδηαζκνχ κέζα απφ 

πνηθίιεο δξακαηηθέο ηερληθέο, ε απηνπεπνίζεζε, ε απηνεθηίκεζε, ε νκαδηθφηεηα 

θαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ε ζηάζε ζεβαζκνχ-

απνδνρήο απέλαληη ζηνπο άιινπο. Καιιηεξγήζεθαλ, επίζεο, ε 

απηνζπγθέληξσζε θαη ην αίζζεκα απηνπεηζαξρίαο, θαζψο ρξεηαδφηαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο 

δξακαηνπνηήζεηο ηνπο κέζα ζε απζηεξά θαζνξηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην.  

 Παξάιιεια, αλαπηχρζεθε ε θαληαζία ηνπο θαη θαιιηεξγήζεθε ε 

ηθαλφηεηά ηνπο γηα γξαπηή θαη πξνθνξηθή έθθξαζε, φπσο απνδείρζεθε θαη απφ 

ηα θείκελα πνπ ζπλέζεζαλ θαη παξνπζίαζαλ νκαδηθά κέζσ δξακαηνπνηήζεσλ. 

Αθφκε, αλέπηπμαλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ηζηνξία, ελψ ζπκκεηείραλ 

ελεξγά ζηε δξακαηηθή δηαδηθαζία φινη νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζρνιηθή 

ηνπο επίδνζε θαη ζε αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε. 

Έηζη, απνδείρζεθε φηη ην Γξάκα εμαζθαιίδεη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο, φπσο ππνζηεξίρζεθε θαη ζην θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Σέινο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δξακαηηθή δηαδηθαζία γηλφηαλ πάληα κε 

ραξά θαη ελζνπζηαζκφ, ελψ, αληίζεηα, νη καζεηέο εμέθξαζαλ ηε ιχπε ηνπο φηαλ 
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νινθιεξψζεθαλ νη παξεκβάζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα 

μαλαζπκκεηάζρνπλ ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα θαη λα βηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο 

Γηδαζθαιίαο κέζσ Γξακαηηθψλ Σερληθψλ.  

 ζνλ αθνξά ηηο δξακαηηθέο ηερληθέο, πνπ νη καζεηέο θάλεθε φηη 

απφιαπζαλ πεξηζζφηεξν, απηέο ήηαλ ν απηνζρεδηαζκφο, νη δξακαηνπνηήζεηο θαη 

ηα παηρλίδηα ξφισλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ην 

εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο, ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ θχιισλ εξγαζίαο.  

 Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη άιισλ 

εξεπλψλ ή εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ - 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ - εθηφο απφ ηελ Δλζπλαίζζεζε- ζε καζεηέο πνπ 

δηδάρζεθαλ Ηζηνξία κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο, θαη ηα νπνία 

αλαπηχρζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο.  

 

4.1.4. πκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηηο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο 

θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ κνπζείνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο 

 

 πσο πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

έξεπλαο (παξαηήξεζε, εξεπλεηηθφ εκεξνιφγην, εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε, θ.α.), ε 

ζπζηεκαηηθή επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ θαη ε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θηλεζνχλ 

ειεχζεξα ζηνλ ρψξν ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζην λα αλαπηχμνπλ κηα πην ζηελή θαη 

νπζηαζηηθή ζρέζε κε ην κνπζείν. Δπίζεο, νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη βάζεη ηεο 

ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom (γλσζηηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί), φπσο αλαπηχρζεθαλ ζην 

θεθ.1ν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επηηεχρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε θαη λα ζπκπεξάλνπκε ηα εμήο: 

- ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κνπζείν απμήζεθε θαη νη πεξηζζφηεξνη 

εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα επηζθεθζνχλ θαη άιια κνπζεία ζην κέιινλ, 

- απμήζεθε ε παξαηεξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ ζε 

ζρέζε κε ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα,  

- νη καζεηέο απέθηεζαλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξνινγία, ηνλ ηξφπν θαη ηα 

πιηθά θαηαζθεπήο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ρξήζε ηνπο,  
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- Σα κνπζεηαθά αληηθείκελα απνηέιεζαλ αμηφπηζηεο πξσηνγελείο ηζηνξηθέο 

πεγέο, πνπ νη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ θξηηηθά θαη κέζσ απηψλ θαηέιεμαλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα θαη δηαπηζηψζεηο φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή 

πεξίνδν, απηελεξγψληαο θαη "αλαθαιχπηνληαο" βησκαηηθά ηελ ηζηνξηθή γλψζε.  

- νη καζεηέο ζηαδηαθά θαηάθεξαλ λα ζπλδέζνπλ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα κε ην 

επξχηεξν ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηά 

θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ,  

- νη καζεηέο αλέπηπμαλ αίζζεκα ζαπκαζκνχ θαη ζεβαζκνχ γηα ηα 

δεκηνπξγήκαηα απηά ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ,  

- νη καζεηέο εμνηθεηψζεθαλ κε ηνλ κνπζεηαθφ ρψξν ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα 

ληψζνπλ ειεχζεξνη λα πξνρσξήζνπλ ζε δξακαηνπνηήζεηο θαη ζε 

απηνζρεδηαζκνχο. 

 

4.1.5. Ζ ζπκβνιή ηνπ Μνπζείνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο 

Δλζπλαίζζεζεο 

 

 Αλ θαη ην παξαπάλσ ππνεξψηεκα κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα ζην κέιινλ, νη κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ, θαζψο ήηαλ απζηεξά 

ζρεδηαζκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο, καο νδήγεζαλ ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

- θαζψο έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηελ εξεπλήηξηα - εκςπρψηξηα ηα κνπζεηαθά 

αληηθείκελα λα "εληαρζνχλ" ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ πιαίζην, ην νπνίν 

"δσληάλεςε" κέζα απφ αθεγήζεηο πνπ αθνξνχζαλ θαληαζηηθά πξφζσπα ησλ 

κπθελατθψλ ρξφλσλ, νη καζεηέο θαηαλφεζαλ φηη ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα δελ 

είλαη "λεθξά" θαη "άςπρα", αιιά φηη "δσληαλεχνπλ" φηαλ θαληαδφκαζηε φηη 

θαηαζθεπάζηεθαλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη εμππεξέηεζαλ αλάγθεο 

ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ, πνπ έδεζαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή. Σν γεγνλφο 

απηφ ζπγθίλεζε ηδηαίηεξα ηα παηδηά θαη ηα νδήγεζε ζην λα αλαπηχμνπλ πςειφ 

επίπεδν ελζπλαίζζεζεο γηα ηνλ άλζξσπν ησλ κπθελατθψλ ρξφλσλ. Απηφ 

απνδεηθλχεηαη θπξίσο απφ ην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζην 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο.  

- Ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο Γξακαηηθέο Σερληθέο ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ζην Μνπζείν απνδείρζεθαλ ε αθήγεζε ηζηνξηψλ, 
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ε δξακαηνπνηεκέλε αθήγεζε θαη ν δάζθαινο ζε ξφιν, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αιιειεπηδξά κε ηνπο ξφινπο ησλ παηδηψλ.  

- πσο πξνθχπηεη απφ ηε "ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε" θαη ην "εξεπλεηηθφ 

εκεξνιφγην" ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην Γξάκα ζηνλ  ρψξν ηνπ κνπζείνπ 

απνθηνχζε θάπνηεο θνξέο ηε κνξθή ηεο "κέζεμεο", θαζψο ηα παηδηά ηαπηίδνληαλ 

απφιπηα κε ηνπο ξφινπο πνπ ηνπο είραλ δνζεί θαη βίσλαλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

ζπγθίλεζεο.  

 Σέινο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά 

κε ηε ζπκβνιή ηνπ Μνπζείνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο 

ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα άιισλ 

εξεπλεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη παξφκνηα πξνγξάκκαηα ζηνλ ρψξν ηνπ 

κνπζείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ζπκθσλνχλ απφιπηα 

κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εξεπλεηψλ R. Landy, I. Davies θαη  

Ch. Ford, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην Μνπζείν γηα θαιιηέξγεηα 

Ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο θαη άιισλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαη νη 

νπνίεο αλαιχζεθαλ ζην θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 

4. 2. Πξνβιεκαηηζκνί θαη πξνηάζεηο 

 

4.2.1. Πξνβιεκαηηζκνί ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 

- Ζ ζπγθεθξηκέλε κνπζεηνπαηδαγσγηθή εθαξκνγή απαηηεί πνιχ θαιφ ζρεδηαζκφ 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ-εκςπρσηή, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί. Δπηπιένλ, ε 

εθαξκνγή κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ζε ψξεο ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαζίζηαηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηδηαίηεξα 

δχζθνιε, έσο θαη αθαηφξζσηε, θαζψο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν ζρνιηθέο 

ψξεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο θαη επηπιένλ ρξφλνο γηα ηε 

κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ πξνο θαη απφ ην κνπζείν.  

- Ο ζρεδηαζκφο ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο απαηηεί απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα δηαζέηεη ππνρξεσηηθά εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πάλσ ζηελ 

κνπζεηαθή αγσγή θαη ηε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε.  
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- Ο ζρεδηαζκφο ησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ θαζψο θαη ε πνηθηιία 

ησλ Γξακαηηθψλ Σερληθψλ πνπ αμηνπνηνχληαη θάζε θνξά, απαηηνχλ, εθηφο απφ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη ηελ εμνηθείσζή 

ηνπ κε πνηθίιεο δξακαηηθέο θαη παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο. Απαηηνχλ, επίζεο,  ηελ 

ππέξβαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηεο ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο πνπ ζέιεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα ιεηηνπξγεί σο "απζεληία" θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ-εκςπρσηή. Παξαδείγκαηα δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ απνηεινχλ ε θαληαζία, ε ηθαλφηεηα 

δξακαηνπνίεζεο, ε ηθαλφηεηα δξακαηνπνηεκέλεο αθήγεζεο, ε ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο ιφγνπ-ηζηνξηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ε ηθαλφηεηα 

απηνζρεδηαζκνχ, ε επειημία θ.α. 

- Σα πεξηζζφηεξα ειιεληθά κνπζεία δηαηεξνχλ αθφκε έλα ζπληεξεηηθφ πλεχκα 

σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη απφ ηνπο 

επηζθέπηεο, κε απνηέιεζκα ν επηζθέπηεο λα κελ κπνξεί λα θηλεζεί ειεχζεξα 

κέζα ζ' απηά, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί ηνπ κνπζείνπ 

θαη επηβάιινπλ νη θχιαθεο. Σν γεγνλφο απηφ δπζθφιεςε ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο θαη ηελ εξεπλήηξηα θαηά ηελ κνπζεηνπαηδαγσγηθή εθαξκνγή.  

 

4.2.2. Πξνηάζεηο 

 Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή 

ηφζν ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο, φζν θαη ησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κηα ελδηαθέξνπζα εθπαηδεπηηθή 

πξφηαζε γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζε δχν άμνλεο:  

Αθελφο σο πξνο ηε Γξακαηηθή Σέρλε, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη κία ηδαληθή 

κέζνδν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο πξνζθέξεη ηα νθέιε 

πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, θαη αθεηέξνπ σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

Μνπζείνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ 

δξάζεσλ, εληαγκέλσλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ζπλδπαζκέλσλ θαηάιιεια - 

αλάινγα κε ην κνπζείν- κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο.  
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Παξφια απηά, ε ζπκβνιή ησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, απνηειεί ζίγνπξα έλα ζέκα πνπ απαηηεί πεξαηηέξσ 

επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε.  

 Σέινο, πξνηείλνπκε λα αλαπηπρζεί γεληθφηεξα κηα πην ζηελή ζρέζε ηνπ 

ρνιείνπ κε ην Μνπζείν κέζα απφ ηελ ζεζκνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα ζρεδηάδνληαη θαη ζα εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ 

ρψξν ησλ κνπζείσλ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ 

βησκαηηθά θαη ελζπλαηζζεηηθά ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, ψζηε, -θαηά ηε ξήζε ηνπ 

John Dewey202- ε ζρέζε κε ην παξειζόλ λα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα 

δπλακηθό κέζν αληηκεηώπηζεο ηνπ κέιινληνο.  
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 Σδ. Νηηνχη, Δκπεηξία θαη Δθπαίδεπζε, κηθ. Λ. Πνιελάθεο, Αζήλα, εθδφζεηο Γιάξνο, 1980, ζ. 
14. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

 ιεο νη κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο κέζσ ησλ ηερληθψλ ηεο 

Γ.Σ.Δ. (Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ναππιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αίζνπζα ηνπ 1νπ 

νξφθνπ, φπνπ ηα εθζέκαηα αθνξνχλ ζηνλ Μπθελατθφ πνιηηηζκφ (χζηεξε 

ραιθνθξαηία) θαη απνηεινχλ αξραηνινγηθά επξήκαηα απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Αξγνιίδαο (Γελδξά, Μηδέα, Σίξπλζα, Αζίλε, Δπαγγειίζηξηα Ναχπιην, 

Δπίδαπξνο θιπ). Ζ δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ κία δηδαθηηθή 

ψξα (40 ιεπηά), ελψ απφ ηελ 3ε παξέκβαζε θαη κεηά δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηεζνχλ δχν δηδαθηηθέο ψξεο (1 ψξα θαη 20 ιεπηά), θαζψο νη παξεκβάζεηο 

εληάρζεθαλ ζηελ ελφηεηα "Δξεπλεηηθή εξγαζία κε ηε κέζνδν ηνπ project". ηηο 

πξψηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ είραλ 

δηακνξθσζεί νξηζηηθά ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηείραλ 24 καζεηέο. ηαλ 

νξηζηηθνπνηήζεθαλ ηα ηκήκαηα, δηακνξθψζεθε θαη ην ηκήκα πνπ ζπκκεηείρε ζηηο 

παξεκβάζεηο θαη ην νπνίν απνηειείην απφ είθνζη (20) καζεηέο ηεο Α' Λπθείνπ 

ηνπ 1νπ ΓΔΛ Ναππιίνπ. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ζηα ηέιε Ννέκβξε θαη δηήξθεζε 

κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (ηέιε Ννέκβξε 2015 - ηέιε Απξηιίνπ 

2016). πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεθαηξείο (13) επηζθέςεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 

αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ναππιίνπ, θαζψο ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θαη εξγαζίεο απφ ηνπο καζεηέο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε εξεπλεηηθή ηνπο εξγαζία (project) κε ζέκα ηνλ Μπθελατθφ 

πνιηηηζκφ. Κάπνηεο επηζθέςεηο ζηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ είραλ σο ζηφρν απιψο 

ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ ίδην ηνλ ρψξν, κε ηηο Γξακαηηθέο Σερληθέο, 

αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, γη' απηφ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφλν παηρλίδηα θαη αζθήζεηο 

γλσξηκίαο.  

 ην ηέινο ηεο θάζε παξέκβαζεο δηλφηαλ θχιιν εξγαζίαο, ην νπνίν ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπκπιεξσλφηαλ ζηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ θαη 

νινθιεξσλφηαλ απφ ηνπο καζεηέο ζην ζπίηη, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ.  
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1ε παξέκβαζε 

ΘΔΜΑ Διιεληθή Πξντζηνξία -   

Μπθελατθφο πνιηηηζκφο (χζηεξε επνρή 

ηνπ ραιθνχ 1600-1100 π.Υ.): 

Ζ πνιηηηθή νξγάλσζε ζηε κπθελατθή 

θνηλσλία - ε εμσηεξηθή απεηιή 

ΔΡΧΣΖΜΑ •Πνηεο θαηαζηάζεηο θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ν επηθεθαιήο ηεο πνιηηηθήο 

θαη ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο; 

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ •Πνηεο εμσηεξηθέο απεηιέο αληηκεηψπηδαλ 

νη Μπθελαίνη; 

•Πνηεο είλαη νη πεξηνρέο ηεο Αξγνιίδαο 

ζηηο νπνίεο αλαπηχρζεθαλ κπθελατθνί 

νηθηζκνί θαη απφ ηηο νπνίεο ζψδνληαη 

αξραηνινγηθά επξήκαηα; 

ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ •Αθήγεζε ηζηνξίαο  

•Tα εθζέκαηα ηνπ Αξραηνινγηθνχ 

Μνπζείνπ Ναππιίνπ (αίζνπζα 

κπθελατθψλ εθζεκάησλ) 

•cd κε κνπζηθή  

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ Ο Δχπνξνο, ν άλαθηαο ησλ Μπθελψλ, 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο 

κπθελαίνπο εγέηεο σο ν επηθεθαιήο ησλ 

κπθελατθψλ αθξνπφιεσλ θαη ν αξρεγφο 

ησλ νηθηζκψλ νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο 

ηνπ αξγνιηθνχ θάκπνπ. Μία, φκσο, 

μαθληθή επηδξνκή πεηξαηψλ ζηελ 

Αθξφπνιε ηεο Αζίλεο ζα αλαζηαηψζεη 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο θαη ζα νδεγήζεη ζε 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο εγέηεο ηεο 

κπθελατθήο θνηλσλίαο.  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ Κάηνηθνη ηεο Αζίλεο 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ Ζ κίια, ε εγγνλή ηεο αξρφληηζζαο απφ 

ηελ Αξραία Αζίλε πνπ δηεγείηαη ηηο 

ηζηνξίεο ηεο γηαγηάο ηεο.  
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ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ: 

 

•Να εληαρζνχλ ζην δξακαηηθφ πιαίζην, 

γχξσ απφ ην νπνίν ζα δνκεζνχλ νη 

κνπζεηνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο - λα 

γλσξίζνπλ ηνπο βαζηθνχο ήξσεο ηεο 

αθήγεζεο. 

• Να εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηνπο 

ηίηινπο ησλ αμησκαηνχρσλ θαη ηελ 

πνιηηηθή νξγάλσζε ηνπ κπθελατθνχ 

θξάηνπο. 

• Να γλσξίζνπλ ηνλ "άλαθηα", ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο κπθελατθήο θνηλσλίαο 

θαζψο θαη ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν ζηε 

κπθελατθή θνηλσλία  

• Να ζθηαγξαθήζνπλ ην ξφιν ηνπ 

"άλαθηα" ζηε κπθελατθή θνηλσλία κέζα 

απφ ηε κειέηε κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ 

πνπ ηνλ παξνπζηάδνπλ (παλνπιία, 

νπιηζκφο, παξαζηάζεηο ηνηρνγξαθηψλ 

θιπ). 

 

ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

Υξφλνο : Μία δηδαθηηθή ψξα 

Οη καζεηέο θαη ε εθπαηδεπηηθφο επηζθέπηνληαη ηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ.  

Α. Παηρλίδηα γλσξηκίαο - ε νκάδα ζε θύθιν: ζηφρνο ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ 

αζθήζεσλ είλαη λα γλσξηζηνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη λα ελδπλακσζεί ε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε.  

Β. Γάζθαινο ζε ξόιν : 

ε εκςπρψηξηα "ζε ξφιν" αθεγείηαη κηα ζχληνκε ηζηνξία 

Γ. Αθήγεζε:  

"ηαλ ήκνπλ κηθξή ε γηαγηά κνπ κνύ έιεγε ηζηνξίεο από ηα παιηά. Καζόκαζηαλ 

ζην ζεκείν εθείλν ηνπ ζπηηηνύ απ' όπνπ έβιεπα ηε ζάιαζζα. Ήζεια πάληα λα 

βιέπσ ηε ζάιαζζα. Ζ γηαγηά κνπ, ε κίια, ρηέληδε ηα καιιηά κνπ θαη κνπ κηινύζε 
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γηα ηα ρξόληα εθείλα, πνπ ήηαλ εθείλε λέα. Νέα θαη όκνξθε, πνιύ όκνξθε. Ο 

παππνύο κνπ ν Γιαύθνο, ν θεκηζκέλνο άξρνληαο ηεο Αζίλεο, πνπ θαηάθεξε λα 

δηώμεη ηνπο πεηξαηέο από ηελ Αζίλε, δελ είρε κάηηα παξά κόλν γηα θείλελ. Σε 

ιάηξεπε..." 

Ζ νκάδα ζε θχθιν - ε εκςπρψηξηα δηαθφπηεη ηελ αθήγεζε θαη αληρλεχεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ : ε εκςπρψηξηα-εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηα παηδηά φηη ζα 

αθνινπζήζεη έλα ζχληνκν ηαμίδη ζηνλ κπθελατθφ θφζκν, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 

ζα γλσξίζνπκε ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ ηεο κπθελατθήο θνηλσλίαο. Ζ 

εκςπρψηξηα ξσηάεη ηα παηδηά αλ ζέινπλ λα αθνχζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο κίιαο.  

πλέρεηα ηεο Αθήγεζεο:    

"Ο Εύπνξνο ήηαλ έλαο άληξαο κέζεο ειηθίαο, γεξνδεκέλνο, κεζαίνπ ύςνπο κε 

πνιύ δπλαηά ρέξηα θαη θαξδείο ώκνπο. Σα δπν πξάζηλα κάηηα ηνπ θαη ην έληνλν 

βιέκκα ηνπ έθαλε ηνπο αμησκαηηθνύο ηνπ θαη ην ιαό ηνπ λα ληώζνπλ θάηη ζαλ 

θφβν, θάζε θνξά πνπ παξνπζηάδνληαλ κπξνζηά ηνπ. Παξόι' απηά ηνλ ζέβνληαλ 

γηα ην θύξνο ηνπ θαη εκπηζηεύνληαλ ηηο δπλάκεηο ηνπ. ινη νη ηνπηθνί εγεκόλεο 

γύξσ από ηηο Μπθήλεο είραλ απνδερηεί όηη ν Δύπνξνο, ν άλαθηαο ησλ Μπθελώλ, 

ήηαλ ν ηθαλόηεξνο άξρνληαο αλάκεζα ζηνπο Αραηνύο ηεο πεξηνρήο ηνπο.  

 Τπήξραλ βέβαηα θαη πνιινί άιινη γελλαίνη άξρνληεο ζηηο γύξσ 

αθξνπόιεηο πνπ θεκίδνληαλ γηα ηνπο πνιέκνπο ηνπο θαη γηα ηελ ηθαλόηεηά ηνπο 

ζην ηόμν θαη ζην θπλήγη. Ο Λάρπο ήηαλ ν θεκηζκέλνο άξρνληαο ηεο Μηδέαο, ν 

Αδξάζηηνο ήηαλ ν άξρνληαο ηεο Σίξπλζαο θαη ν λεαξόο Γιαύθνο δελ είρε παξά 

ιίγνπο κήλεο πνπ έγηλε άξρνληαο ζηελ Αζίλε, αθνύ ζθνηώζεθε ζην θπλήγη ν 

κεγαιύηεξνο αδεξθόο ηνπ ν μαθνπζηόο Φαιίαο. ήκεξα ν Δύπνξνο πεξίκελε 

ηνπο ιααγέηεο ζην Μέγαξν ζηηο Μπθήλεο. Οη μέλνη επηδξνκείο από ηνλ δξόκν ηεο 

ζάιαζζαο είραλ απεηιήζεη θαη πάιη ηελ αθξόπνιε ηεο Αζίλεο. Ήξζαλ ηηο 

πξνάιιεο κε δύν πινία θαη θακηά εθαηνζηή λαύηεο, θαηέβεθαλ ζην κηθξό ιηκάλη 

θαη δεηνύζαλ λα θνξηώζνπλ ηα πινία ηνπο κε ηα πξάγκαηα θαη ηε ζνδεηά ησλ 

αλζξώπσλ. Λάδη, θξαζί, κέηαιιν, ρξπζάθη, ρξσκαηηζηέο πέηξεο, ό,ηη είρε λα 

ηνπο δώζεη ν θαζέλαο. Έκπαηλαλ ζηα ζπίηηα θαη άλνηγαλ ηηο απνζήθεο βίαηα. Οη 

γπλαίθεο θώλαδαλ. Σα παηδηά έθιαηγαλ, πξνζπαζνύζαλ λα θξπθηνύλ ζε 

αζθαιέο κέξνο γηα λα κελ ηα πνδνπαηήζνπλ. Ζ αθξόπνιε ήηαλ επάισηε γηαηί ν 
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άξρνληαο κε ηνπο θαιύηεξνπο επέηεο θαη άιινπο άληξεο ηεο θξνπξάο έιεηπε εδώ 

θαη κέξεο. Δίραλ πάεη γηα λα θέξνπλ άινγα κε ηα πινία πξνο ηα αλαηνιηθά. 

  Ο Γίζζνο, ν αγγεηνπιάζηεο, γλσζηόο ζε νιόθιεξε ηε Μεζόγεην γηα ηα 

πεξίθεκα πηζάξηα ηνπ, ήηαλ εθείλε ηελ ώξα ζην εξγαζηήξη ηνπ. Μπήθαλ δπν 

ηξεηο μέλνη κε ζπαζηά, ηνλ απείιεζαλ θαη ηνπ έζπαζαλ ηα δπν κεγάια πηζάξηα κε 

ηα ζαιαζζηλά ζρέδηα πνπ ηνπ είρε παξαγγείιεη γηα ηηο απνζήθεο ηνπ ν άλαθηαο.  

 Ο κηθξόο γηνο ηνπ Γιαύθνπ έπαηδε κε ηα άιια παηδηά ζηελ παξαιία. Ο 

κηθξόο Ίσλαο ήηαλ κόιηο ηεζζάξσλ ρξόλσλ. Ζ κίια εθείλε ηελ ώξα ήηαλ ζην 

ζπίηη, άθνπζε ηα νπξιηαρηά ησλ γπλαηθώλ από ηα ζπίηηα θνληά ζηελ παξαιία θαη 

έλησζε λα ράλεηαη ην αίκα από ην ζώκα ηεο. Έηξεμε πξνο ηα θάησ θσλάδνληαο 

ην όλνκά ηνπ. Γελ μέξεη πώο θαηάθεξε λα θηάζεη θάησ. Γελ έλησζε ηηο πέηξεο θαη 

ηα αγθάζηα ζηνλ θαηεθνξηθό δξόκν λα ηξππνύλ ηα όκνξθα πόδηα ηεο. Ζ παξαιία 

είρε γεκίζεη από ηνπο μέλνπο πνπ έθαλαλ πιηάηζηθν ζηνπο πάγθνπο πνπ έζηελαλ 

πξόρεηξα νη έκπνξνη ζηελ παξαιία. Έθιεβαλ, έζπαδαλ, έζθαδαλ όπνηνλ πήγαηλε 

λα αληηζηαζεί. Μέζα ζηνλ ρακό ε κίια έςαρλε γηα ηνλ Ίσλα. Νόκηζε όηη άθνπζε 

ην θιάκα ηνπ. Φώλαδε, νύξιηαδε ην όλνκά ηνπ. Ο κηθξόο ήηαλ κόλνο ηνπ. Δίρε 

θξπθηεί πίζσ από ηα βξάρηα θαη θνίηαδε...  

 

Γ. Υσξηζκόο ζε νκάδεο - Γπλακηθή εηθόλα:  

Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο : ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Αζίλεο θαη ζηνπο 

μέλνπο επηδξνκείο. Σνπο δεηήζεθε λα παξνπζηάζνπλ κε κηα "παγσκέλε εηθφλα" 

ηε ζθελή ηεο επηδξνκήο.  

Δ. Αλίρλεπζε ζθέςεο:  

Σα παηδηά πνπ ππνδχνληαη ηνπο παξαπάλσ ξφινπο εθθξάδνπλ ζε α' πξφζσπν 

ηηο ζθέςεηο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνδχνληαη. ηφρνο ηεο άζθεζεο είλαη κα 

ελζπλαηζζαλζνχλ νη καζεηέο ηελ θαηάζηαζε ηεο κφληκεο απεηιήο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη άλζξσπνη ηεο επνρήο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε ηνπο λα 

πξνζηαηεχνληαη κέζσ ελφο απζηεξνχ ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο νξγάλσζεο.  

η. Μειέηε ησλ κνπζεηαθώλ εθζεκάησλ - πξνζπάζεηα γηα κηα πξώηε 

νπζηαζηηθή ζύλδεζε/επαθή κε ηα εθζέκαηα: 
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Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα δηαιέμνπλ έλα έθζεκα πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηζηνξία  πνπ άθνπζαλ θαη βίσζαλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

Φχιιν εξγαζίαο.  

Ε. Αλαζηνραζκόο : Ζ νκάδα ζε θχθιν φπνπ ν θαζέλαο θαηαζέηεη κε κηα ιέμε ην 

ζπλαίζζεκά ηνπ απφ ηε ζεκεξηλή -πξψηε- εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ.  
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Φύιιν εξγαζίαο 1 

Οκάδα:  

Θέκα επίζθεςεο: ζηηγκηόηππα θαζεκεξηλήο δσήο- εμσηεξηθή απεηιή 

- Γηάιεμε έλα αληηθείκελν- έθζεκα πνπ ζα κπνξνχζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία 

πνπ άθνπζεο, ζεκείσζε ην φλνκά ηνπ (ηη είλαη;): 

............................................................................................................................ 

Πεξίγξαςέ ην: 

Μπνξείο λα αλαγλσξίζεηο ηα ζέκαηα πνπ ην δηαθνζκνχλ; 

Μάζε γηα ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ: 

Μάζε γηα ηελ ηερληθή κε ηε νπνία θαηαζθεπάζηεθε: 

Μάζε γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ρξήζε ηνπ: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

- Μπνξείο λα θαληαζηείο κηα δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ; 

......................................................................................................................... 

- Τπάξρεη θάηη αληίζηνηρν ζηε ζεκεξηλή επνρή; Πψο ρξεζηκνπνηείηαη;  

............................................................................................................................ 

- "Έλα έθζεκα αθεγείηαη": Δίδεο ην βξάδπ ζην φλεηξφ ζνπ πσο ήζνπλ ην έθζεκα  

πνπ δηάιεμεο. Νηψζεηο φκσο πσο έρεηο θσλή θαη ζέιεηο λα κηιήζεηο γηα ηηο 

εκπεηξίεο ζνπ. Μπνξείο λα κνηξαζηείο κε ηα ππφινηπα παηδηά ηελ ηζηνξία ζνπ, 

ηηο ζθέςεηο ζνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ; 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο δφζεθε πιηθφ γηα κειέηε κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

πξνζέγγηζε ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ ζρεηηθφ κε ηε κεηαιινηερλία ησλ 

κπθελατθψλ ρξφλσλ θαη ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ 

δηαθφξσλ πιηθψλ - πνιχηηκσλ ιίζσλ) : 

Μέηαιια 

ε αληίζεζε κε ηελ πεξίνδν ηεο Μέζεο Υαιθνθξαηίαο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη γεληθή ζπαληόηεηα 

κεηάιισλ, από ηελ Yζηεξνειιαδηθή Eπνρή πξνέξρεηαη έλα πιήζνο κεηαιιηθώλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε ηαθηθά ζύλνια. Από κέηαιιν νη Mπθελαίνη θαηαζθεύαδαλ θνζκήκαηα, αγγεία, 

εξγαιεία θαη όπια. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαιείσλ, ησλ όπισλ θαη ησλ αγγείσλ ρξεζηκνπνηνύληαλ 

θαηά βάζε ν νξείραιθνο, ελώ γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ ν ρξπζόο, ν άξγπξνο, ην ήιεθηξν θαη 

ην λίειιν. Ζ καδηθή παξαγσγή ησλ κεηάιιηλσλ αληηθεηκέλσλ είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ άκπλα, έηζη ε αλαδήηεζε ησλ κεηάιισλ ήηαλ εθείλε πνπ έθεξε ηνπο Μπθελαίνπο ζηνπο καθξηλνύο 

εκπνξηθνύο δξόκνπο ηνπ Βνξξά θαη ηεο Αλαηνιήο. Σν ζεκαληηθόηεξν κεηάιιεπκα, 

ν ραιθόο, πξνκεζεπόηαλ ππό κνξθή ηαιάλησλ από ηα κεηαιιεία ηεο Κύπξνπ. 

Από ηηο πηλαθίδεο ηεο Κλσζνύ θαη ηεο Πύινπ πξνέξρνληαη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηε κεηαιινηερλία. 

ύκθσλα κε απηέο, ε εκπνξία θαη ε δηαλνκή ησλ κεηάιισλ ζηνπο ηερλίηεο ήηαλ κέιεκα ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο. ηηο πηλαθίδεο θαηαγξάθνληαλ αλαιπηηθά ηα νλόκαηα ησλ κεηαιινπξγώλ θαη νη πνζόηεηεο ηνπ 

κεηάιινπ πνπ ιάκβαλε ν θαζέλαο. Οη ίδηεο πεγέο καο πιεξνθνξνύλ όηη ηα κεηαιινπξγηθά εξγαζηήξηα δε 

βξίζθνληαλ ζπλήζσο ζηα κεγάια νηθηζηηθά θέληξα αιιά ζε άγλσζηεο καθξηλέο ηνπνζεζίεο, κάιινλ 

επεηδή ε ιεηηνπξγία ησλ θιηβάλσλ απαηηνύζε εηδηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Από αζξνίζεηο ζε 

δηάθνξεο πηλαθίδεο ππνινγίδεηαη όηη νη νξεηραιθνπξγνί (ka-ke-we) ζην βαζίιεην ηεο Πύινπ έθηαλαλ 

ζρεδόλ ηνπο ηεηξαθόζηνπο. Ο κεγάινο απηόο αξηζκόο ππνδεηθλύεη όηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο 

πξννξηδόηαλ γηα εμαγσγή. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νξείραιθνπ εθηόο από ηνλ θαζαξό ραιθό ήηαλ απαξαίηεηνο θαη ν θαζζίηεξνο, 

έλα εμαηξεηηθά ζπάλην κέηαιιν πνπ δελ απαληά ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. Ζ πξνέιεπζε ηνπ κεηάιινπ 

απηνύ έρεη γίλεη ζέκα πνιιώλ ζπδεηήζεσλ θαη παξακέλεη αθόκε έλα άιπην πξόβιεκα. Οη δύν θύξηεο 

απόςεηο ππνζηεξίδνπλ όηη ν θαζζίηεξνο πξνκεζεπόηαλ απεπζείαο ή κέζσ ελδηάκεζσλ ζηαζκώλ από ηε 

Bξεηαλία, ηελ Ηβεξηθή ή από ην Αθγαληζηάλ. 

Ο ρξπζόο δειώλεηαη ζηα κπθελατθά θείκελα κε έλα ηδεόγξακκα ή κε ηε ιέμε ku-ru-so θαη νη ηερλίηεο ηνπ 

νλνκάδνληαλ (ku-ru-so-wo-ko: ρξπζνπξγνί). Παξά ηε ζπαληόηεηα ηνπ πνιύηηκνπ απηνύ κεηάιινπ, 

αληηθείκελα από ρξπζό βξίζθνληαη ζπρλά αλάκεζα ζηα ηαθηθά θηεξίζκαηα, ελώ ην ίδην ζπρλέο είλαη θαη 

νη αλαθνξέο ηνπ ζηα θείκελα ησλ πηλαθίδσλ. ' έλαλ θαηάινγν ηεο Πύινπ παξαδίδεηαη όηη νη 

πςεινί αμησκαηνύρνη ηνπ θξάηνπο πιήξσλαλ ζην αλάθηνξν κηα έθηαθηε εηζθνξά ζε ρξπζό. Γε 

γλσξίδνπκε αθξηβώο ηε κνξθή κε ηελ νπνία απνδίδνληαλ νη εηζθνξέο απηέο. Ίζσο ήηαλ αλεπεμέξγαζηνο 

ρξπζόο ζε ξάβδνπο ή ην βάξνο ησλ θνζκεκάησλ ησλ αμησκαηνύρσλ. Ίζσο όκσο νη πνζόηεηεο απηέο λα 

αληηπξνζώπεπαλ ην ζύλνιν ηνπ ρξπζνύ πνπ ππήξρε ζηα ηεξά πνπ βξίζθνληαλ ζηε δηθαηνδνζία ησλ 

αμησκαηνύρσλ. 

Σν αζήκη ρξεζηκνπνηνύληαλ όπσο θαη ν ρξπζόο γηα ηελ θαηαζθεπή πνιπηειώλ αγγείσλ θαη 

θνζκεκάησλ. ηα θείκελα ησλ πηλαθίδσλ αλαθέξεηαη κόλν κηα θαηαγξαθή αζεκνπνίθηιησλ ηξνρώλ (a-

ku-ro de-de-me-no), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ην κέηαιιν απηό ήηαλ εμαηξεηηθά ζπάλην. Ο κόιπβδνο, 

πνπ είλαη έλα παξάγσγν ηνπ αξγύξνπ, ίζσο ππνλνείηαη ζηε ιέμε mo-ri-wo-do ησλ πηλαθίδσλ. Από 

κόιπβδν θαηαζθεπάδνληαλ ρπηά εηδώιηα, αληηθείκελα νηθηαθήο ρξήζεο θαη αιηεπηηθά βαξίδηα. 

http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/technology/metallurgy/intro.html
http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/technology/metallurgy/intro.html
http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/technology/metallurgy/intro.html
http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/technology/metallurgy/intro.html
http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/technology/metallurgy/intro.html
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Ο ζίδεξνο δελ ήηαλ έλα πιηθό εληειώο άγλσζην ζηνπο Μπθελαίνπο, αιιά νη ηερληθέο ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ δελ είραλ αθόκε ηειεηνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκαηηθήο βηνηερληθήο παξαγσγήο. Ζ ρξήζε 

ηνπ κεηάιινπ απηνύ ζα γεληθεπηεί ην 10o αηώλα π.Υ. θαη ζα ζέζεη ην ηέινο ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνύ, 

εγθαηληάδνληαο ηελ "Δπνρή ηνπ ηδήξνπ". 

Φαγεληηαλή 

 νλνκάδεηαη κηα ζύλζεηε ύιε πνπ θαηαζθεπάδεηαη από θνληνξηνπνηεκέλν ραιαδία, ακκόιηζν ή 

ππξηηόιηζν θαη από έλα δηάιπκα αλζξαθηθνύ λαηξίνπ. Σν πγξό κίγκα απηώλ ησλ πιηθώλ ηνπνζεηνύληαλ 

ζε κήηξεο θαη ςελόηαλ ζε πςειή ζεξκνθξαζία, πεξίπνπ ζηνπο 870
o
 C. Καηά ηελ θαύζε ην πιηθό 

ζηεξενπνηνύληαλ, ελώ ην εμσηεξηθό επίρξηζκα έιησλε, δίλνληαο ζηελ επηθάλεηα ησλ αληηθεηκέλσλ κηα 

ππόιεπθε, ζηηιπλή όςε πνπ ζύκηδε ειεθαληόδνλην. Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ έληνλνπ γαιάδηνπ ρξώκαηνο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αηγππηηαθή θαγεληηαλή, ε επηθάλεηα ησλ αληηθεηκέλσλ θαιππηόηαλ κε έλα δηάιπκα 

από νμείδην ηνπ ραιθνύ θαη άκκν θαη μαλαςελόηαλ. Ζ θαγεληηαλή, ιόγσ ησλ πξώησλ πιώλ από ηηο 

νπνίεο θαηαζθεπαδόηαλ, ζπγρέεηαη ζπρλά κε ηελ παιόκαδα θαη ην πξαγκαηηθό 

γπαιί, πιηθά ηα νπνία ήηαλ επίζεο ζε ρξήζε θαηά ηελ επνρή ηνπ Υαιθνύ. Αλ θαη 

ε ηερληθή θαηεξγαζίαο ηεο είλαη πεξηζζόηεξν γλσζηή από ηελ Αίγππην, όπνπ 

ήηαλ ζε ρξήζε από ηελ ηέηαξηε ρηιηεηία, ε ηέρλε απηή θαίλεηαη όηη εηζήρζε ζηελ 

Κξήηε από ηε πξία θαη ηε Μεζνπνηακία. 

ηε κηλσηθή Κξήηε ηα πξώηα δείγκαηα ηεο ηέρλεο ηεο θαγεληηαλήο εκθαλίδνληαη 

ιίγν πξηλ από ην ηέινο ηεο Πξσηνκηλσηθήο επνρήο (3000-2000 π.Υ.). Από 

θαγεληηαλή θαηαζθεπάδνληαλ ρξεζηηθά αγγεία, ηειεηνπξγηθά αληηθείκελα θαη 

αλζξσπόκνξθα ή δσόκνξθα εηδώιηα. εκαληηθή είλαη επίζεο ε ρξήζε ηεο ζηελ 

θνζκεκαηνπνηία θαη ηε ζθξαγηδνγιπθία. Από θαγεληηαλή θαηαζθεπάδνληαλ 

αθόκε ράληξεο, πεξίαπηα θαη έλα πιήζνο από δηαθνζκεηηθά πιαθίδηα δηαθόξσλ 

κεγεζώλ θαη ζρεκάησλ, άγλσζηεο ρξήζεο. Υξεζηκνπνηνύληαλ επίζεο ζπρλά θαη 

σο έλζεηε δηαθνζκεηηθή ύιε ζε αληηθείκελα από δηαθνξεηηθά πιηθά. 

Από άπνςε ηερλνηξνπίαο, ηα έξγα ηεο κηλσηθήο θαγεληηαλήο 

ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ έκπεηξν ρεηξηζκό ηεο πνιπρξσκίαο, ηελ 

εθεπξεηηθόηεηα θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ θπζηνιαηξηθώλ ζεκάησλ, 

ελώ νξηζκέλα ηερλνινγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία καξηπξνύλ όηη 

ζηελ ηέρλε απηή έγηλε κεηαθνξά από άιιεο κηλσηθέο ηέρλεο, όπσο ε 

ιηζνμνΐα θαη ε κεηαιινηερλία. Ζ Κλσζόο ήηαλ έλα ζεκαληηθό θέληξν 

παξαγσγήο θαγεληηαλήο θαηά ηε Μεζνκηλσηθή I (2000-1550 π.Υ.) 

πεξίνδν, ελώ έλα άιιν εξγαζηήξην εληνπίζηεθε ζηε Εάθξν ηελ 

Τζηεξνκηλσηθή Η πεξίνδν (1550-1450 π.Υ.). 

Ζ ηέρλε ηεο θαγεληηαλήο, όπσο θαη άιιεο κνξθέο ηεο ηέρλεο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ Κξήηε, 

κεηαδόζεθε θαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Ήδε από ηε Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνύ (2000-1600 π.Υ.) 

θαηαζθεπάδνληαλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα απιά θνζκήκαηα, ελώ ζηα κεγαιύηεξα θέληξα ηνπ 

κπθελατθνύ θόζκνπ ίζσο ιεηηνύξγεζαλ θαη νξγαλσκέλα εξγαζηήξηα θαηεξγαζίαο. Έλα ηέηνην 

εξγαζηήξην ππήξρε ζηηο Μπθήλεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ιαθθνεηδώλ ηάθσλ (1600-1500 π.Υ.). 

Δπξήκαηα από θαγεληηαλή βξέζεθαλ ζπρλά ζηελ θεληξηθή Δπξώπε θαη ηα βξεηαληθά λεζηά καδί κε άιια 

κπθελατθά πξντόληα. Ζ θαιιηηερληθή ηερλνηξνπία θαη ν ηξόπνο θαηεξγαζίαο απηώλ ησλ επξεκάησλ 

ζπκίδνπλ ηόζν έληνλα ηα αλάινγα αηγαηαθά επξήκαηα, ώζηε λα δηαηππσζεί πνιύ λσξίο ην εξώηεκα, αλ 

ηα επξήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Mπθελαίσλ θαη κάιηζηα κε ηελ 

αλαδήηεζε πξώησλ πιώλ ζηηο ρώξεο απηέο. 

Ο ακέζπζηνο είλαη ηώδεο (ρξώκαηνο βηνιεηί ή κνβ) παξαιιαγή ηνπ νξπθηνύ ραιαδία θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαθνζκεηηθνύο ζθνπνύο σο πνιύηηκνο ιίζνο. Σν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από 

http://www.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/artsandtechnology/fayence.html
http://www.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/artsandtechnology/fayence.html
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ην ζηεξεηηθό «α» θαη ην ξήκα «κεζύσ» (κεζώ), θαζώο ζηελ αξραηόηεηα πίζηεπαλ όηη ην πεηξάδη 

απηό πξνζηάηεπε ηνλ θάηνρό ηνπ από ην κεζύζη. Οη αξραίνη Έιιελεο θαη Ρσκαίνη έθεξαλ 

θνζκήκαηα κε ακέζπζην θαη έπηλαλ από ζθεύε (πνηήξηα, θύιηθεο, θιπ.) δηαθνζκεκέλα κε 

ακέζπζην, πηζηεύνληαο όηη δελ ζα κεζνύζαλ. 

Ο ακέζπζηνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο πνιύηηκνο ιίζνο από ηνπο αξραίνπο Αηγππηίνπο θαη από ηνπο 

άιινπο αξραίνπο ιανύο. ηηο παιαηόηεξεο επνρέο ηνλ ρξεζηκνπνηνύζαλ πεξηζζόηεξν από όζν 

ζήκεξα γηα ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ ηέρλεο. ε δηάθνξα κνπζεία θαη ζπιινγέο βξίζθνληαη 

δνρεία, πηάηα θαη θνκςνηερλήκαηα από ακέζπζην. Δπίζεο, έθηηαρλαλ θπιαρηά γηα ην κεζύζη.  

Αράηεο:  

Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Ππξηηηθά Οξπθηά ζηελ νκάδα Σεθηνππξηηηθά. Δίλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ Μηθξνθξπζηαιιηθνύ Υαιαδία θαη είλαη Γηνμείδην ηνπ Ππξηηίνπ. Έρεη ζθιεξόηεηα 7 θαη 

Σξηγσληθό Κξπζηαιιηθό ύζηεκα. 

ΧΡΩΜΑ: Πνιύρξσκνο, γθξη, γθξη-κπιε, άζπξν, ζαιαζζί, κπιε, αλνηρηό ξνδ, θξεκ, θνθθηλσπό, 

ζπάληα πξαζηλνκπιέ, θνθθηλνθαθέ, θηηξηλνθαθέ, πνξηνθαιί, γθξη-καύξν, πξαζηλσπό. 
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2ε παξέκβαζε 

ΘΔΜΑ Ο ξφινο ηνπ άλαθηα σο πνιηηηθνχ 

ζηξαηησηηθνχ,  δηθαζηηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ 

εγέηε.  

ΔΡΧΣΖΜΑ •Πνηνο ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

"άλαθηα" ; 

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ •Πνηνη αμησκαηνχρνη ηνλ πιαηζηψλνπλ; 

ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ •Αθήγεζε ηζηνξίαο (ζπλέρεηα) 

•Tα εθζέκαηα ηνπ Αξραηνινγηθνχ 

Μνπζείνπ Ναππιίνπ (αίζνπζα 

κπθελατθψλ εθζεκάησλ) 

•cd κε κνπζηθή 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ Μεηά ηελ επηδξνκή πεηξαηψλ ζηελ Αζίλε, 

νη κπθελαίνη αμησκαηνχρνη φισλ ησλ 

αθξνπφιεσλ ζπγθεληξψλνληαη ζην 

αλάθηνξν ησλ Μπθελψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηήζνπλ ην πξφβιεκα ηεο εμσηεξηθήο 

απεηιήο. ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο ε 

απφθαζε ζα αλαθνηλσζεί ζην ιαφ.  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ Άλαθηαο, Ηεξέαο, Γξαθείο, Λααγέηεο, 

Δπέηεο, Σειεζηέο, Ναπηηθνί 

αμησκαηνχρνη, Γνχινη αλαθηφξνπ. 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ Ζ κίια, ε εγγνλή ηεο αξρφληηζζαο απφ 

ηελ Αξραία Αζίλε πνπ δηεγείηαη ηηο 

ηζηνξίεο ηεο γηαγηάο ηεο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ : 

 

- Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ άλαθηα 

θαη ην πιήζνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

- Να αληηιεθζνχλ ηελ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε ηεο κπθελατθήο 

θνηλσλίαο, γλσξίδνληαο ηνπο ξφινπο θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ αμησκαηνχρσλ, 

αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ ησλ 

κπθελατθψλ αθξνπφιεσλ.  

- Να είλαη ζε ζέζε λα θαηαηάμνπλ ηνπο 
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κπθελαίνπο αλάινγα κε ην αμίσκα θαη 

ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε ζηελ "ππξακίδα 

ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο".  

- Να αληηιεθζνχλ ηελ αλάγθε γηα ζπλερή 

πνιεκηθή εηνηκφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηε 

κπθελατθή θνηλσλία, θαζψο ε απεηιή απφ 

εμσηεξηθνχο ερζξνχο θαη ε αλάγθε 

πξνζηαζίαο ήηαλ κφληκεο ζπλζήθεο πνπ 

θαινχληαλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.  

- Να γλσξίζνπλ κνπζεηαθά εθζέκαηα θαη 

λα ηα ζπζρεηίζνπλ κε ηε ρξήζε θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ηα θαηαζθεχαζαλ θαη ηα 

αμηνπνίεζαλ.  

 

ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

Α. ηάδην : Πξνεηνηκαζία νκάδαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δξάκα 

- Πεξπάηεκα κε ηε κνπζηθή ζηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ 

εκςπρσηή, (θιείλσ ηηο ηξχπεο, παξαηεξψ ηηο πξνζήθεο, πεξπαηψ ζαλ λα 

βξίζθνκαη λχρηα ζην δάζνο, πεξπαηψ πνιχ ζηγά θαη πξνζεθηηθά, πεξπαηψ 

ληψζνληαο αλαζθάιεηα θαη εμεξεπλψληαο ηνλ ρψξν, πεξπαηψ κέζα ζηε ιάζπε, 

δηαζρίδσ έλα ξπάθη, θηάλσ ζε έλα μέθσην, πεξπαηψ ζηε βξνρή θιπ). ηόρνο 

ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ, αιιά 

θαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζην 

δξακαηηθφ θιίκα.  

- Ζ Οκάδα ζε θύθιν: ε εκςπρψηξηα δεηάεη απφ ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα "θχθισκα" κε ηα ρέξηα. Μεηαδίδεη ην ζήκα κέζσ ησλ ρεξηψλ ην νπνίν 

πξνρσξεί απφ ρέξη ζε ρέξη κέρξη λα επηζηξέςεη ζηελ ίδηα. ηόρνο: λα 

εμαζθαιηζηεί ε απηνζπγθέληξσζε ησλ παηδηψλ. Μφιηο εξεκήζεη ε νκάδα, 

θαζφκαζηε ζε ζρήκα θχθινπ.  

Β. Γάζθαινο ζε ξόιν - Αθήγεζε ηζηνξίαο :  
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 "ηαλ ήκνπλ κηθξή ε γηαγηά κνπ κνύ έιεγε ηζηνξίεο από ηα παιηά. 

Καζόκαζηαλ ζην ζεκείν εθείλν ηνπ ζπηηηνύ απ' όπνπ έβιεπα ηε ζάιαζζα. Ήζεια 

πάληα λα βιέπσ ηε ζάιαζζα. Ζ γηαγηά κνπ, ε κίια, ρηέληδε ηα καιιηά κνπ θαη 

κνπ κηινύζε γηα ηα ρξόληα εθείλα, πνπ ήηαλ εθείλε λέα. Νέα θαη όκνξθε, πνιύ 

όκνξθε. Ο παππνύο κνπ ν Γιαύθνο, ν θεκηζκέλνο άξρνληαο ηεο Αζίλεο, πνπ 

θαηάθεξε λα δηώμεη ηνπο πεηξαηέο από ηελ Αζίλε, δελ είρε κάηηα παξά κόλν γηα 

θείλελ. Σε ιάηξεπε..." 

"Ο Δύπνξνο είρε πεη λα εηνηκάζνπλ ηελ αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ. Δθεί ζα καδεύνληαλ 

όινη νη ιααγέηεο ηεο πεξηνρήο, γηα λα πάξνπλ απόθαζε. Μεηά ζα ηελ 

αλαθνίλσλαλ ζηνλ δήκν, ηνλ ιαό. Οη πεηξαηέο ρηύπεζαλ ηηο πξνάιιεο θαη πάιη 

ηελ αθξόπνιε ηεο Αζίλεο, πνιινί άλζξσπνη ράζεθαλ, νη απνζήθεο ηνπο 

άδεηαζαλ από ηνπο ιεζηέο, ελώ νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηξνκνθξαηήζεθαλ. Ζ 

αθξόπνιε ήηαλ αθύιαρηε, ν Γιαύθνο ήηαλ ζε ηαμίδη θαη είρε καδί ηνπ ηνπο πην 

άμηνπο ζηξαηησηηθνύο ηεο πόιεο.  

 Απηή ηε θνξά όκσο έπξεπε λα ιεθζεί κηα απόθαζε. Καη ό,ηη απνθάζηδαλ 

έπξεπε λα ηεξεζεί. Κάπνηνη δελ ήζειαλ ηνλ πόιεκν. Φνβόληνπζαλ όηη νη μέλνη ζα 

έξρνληαλ  κε πεξηζζόηεξεο δπλάκεηο γηα λα ηνπο ρηππήζνπλ, θνβόληνπζαλ 

κήπσο θαηαζηξαθεί ό,ηη είραλ δεκηνπξγήζεη κε ηόζνλ θόπν, εδώ θαη ηόζεο 

γεληέο, από ηελ επνρή ησλ παηέξσλ ηνπο. Ζ ζπλάληεζε ησλ αξρεγώλ ήηαλ 

θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ ησλ αθξνπόιεσλ.  

 Ο Γιαύθνο είρε επηζηξέςεη από ην ηαμίδη ηνπ. Σελ εκέξα πνπ επέζηξεθε, 

ε κίια ηνλ πεξίκελε κε ηνλ κηθξό Ίσλα ζην ιηκάλη ηεο Αζίλεο. Δίρε θνξέζεη ην 

πην όκνξθό ηεο θόξεκα θαη είρε ληύζεη ηνλ κηθξό κε έλαλ νινπόξθπξν ρηηώλα, 

γηα λα κπνξέζεη λα ηνλ δηαθξίλεη ν Γιαύθνο, θαζώο ζα έθηαλε κε ην πινίν ηνπ 

από καθξηά.  

  ήκεξα ν Εύπνξνο καδί κε ηνπο άλαθηεο ησλ κηθξόηεξσλ 

αθξνπόιεσλ ζα έπαηξλε ηελ νξηζηηθή απόθαζε. Μεηά ηε ζπλάληεζε ζα 

εκθαληδόηαλ ζην ιαό πάλσ ζην άξκα θνξώληαο ηελ παλνπιία ηνπ θαη ζα ηνπ 

αλαθνίλσλε ηελ απόθαζή ηνπ. Ήμεξε όηη ηνλ εκπηζηεύνληαλ, ήμεξε όηη ζα έθαλαλ 

ό,ηη ηνπο έιεγε.  
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Γ. Μνηξάδνληαη ξόινη θαη θύιιν εξγαζίαο ζε θάζε παηδί :  

Άλαθηαο, Ηεξέαο, Γξαθείο (2 παηδηά γηα θάζε ξφιν), Λααγέηεο (4 παηδηά), Δπέηεο 

(4 παηδηά), Σειεζηέο (4 παηδηά), Ναπηηθνί αμησκαηνχρνη (4 παηδηά), Γνχινη 

αλαθηφξσλ (4 παηδηά) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εξσηήκαηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

αλαδεηνχλ ηα αληηθείκελα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ζηε ζπλάληεζε 

απηή. Γίλεηαη ρξφλνο γηα λα ηα κειεηήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Γ. Ζ εκςπρώηξηα θαιεί ηα παηδηά λα δηακνξθώζνπλ κία "δπλακηθή εηθόλα" 

δεηψληαο λα πάξνπλ ζέζε ζηελ αίζνπζα νη δηάθνξνη ξφινη κε ηελ παξαπάλσ 

ζεηξά. Πξψηνο ηνπνζεηείηαη ζηελ αίζνπζα, πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη ε αίζνπζα 

ηνπ ζξφλνπ ν άλαθηαο θαη αθνινπζνχλ νη αμησκαηνχρνη θαη νη ππφινηπνη ξφινη. 

Σα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ κειεηήζεη ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα, θαη λα έρνπλ 

επηιέμεη ηη ζα έρνπλ καδί ηνπο ζε απηή ηελ πνιχ ζεκαληηθή ζπλάληεζε. ηόρνο: 

α) ε πξνζεθηηθφηεξε κειέηε ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ θαη ε θαηαλφεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπο β) ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε απφ ηελ επνρή ηεο Υαιθνθξαηίαο πνπ παξνπζηάζηεθε.  

Δ. Αλίρλεπζε ζθέςεο: Πνηνο είζαη; Ση πξέπεη λα θάλεηο; Πνηα είλαη ε γλψκε 

ζνπ ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ ζα ζπδεηήζεη ην ζπκβνχιην ησλ κπθελαίσλ 

αμησκαηνχρσλ; Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα ηνπο πείζεηο; Πνην αληηθείκελν έρεηο 

καδί ζνπ; Πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ; 

η. Αλαζηνραζκόο : Ζ νκάδα ρσξίδεηαη ζε δεπγάξηα. Κάζε δεπγάξη παηδηψλ 

ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο πεξηγξάθνληαο θαη ζρνιηάδνληαο ηε ζεκεξηλή εκπεηξία 

ζην Μνπζείν.  
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Φύιιν εξγαζίαο 2 (δφζεθε δηαθνξεηηθφ θχιιν εξγαζίαο ζε θάζε ξφιν) 

1. Ρόινο: Γνύινο ηνπ αλαθηόξνπ  

ελάξην : Βξίζθεζαη ζπλερψο ζηνλ ρψξν ηεο αίζνπζαο ηνπ ζξφλνπ θαη ζην 

πιεπξφ ηνπ Άλαθηα θαη ησλ ππφινηπσλ αμησκαηνχρσλ.   

Πνην/Πνηα αληηθείκελα ζα ζνπ ρξεηαζηνχλ γηα λα πξνζθέξεηο ζηνλ άλαθηα φ,ηη 

ρξεηαζηεί;  

........................................................................................................................... 

Πεξίγξαςε ην αληηθείκελν απηφ (πιηθφ θαηαζθεπήο, πξνέιεπζε, ρξήζε):  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. Ρόινο: Δπέηεο (ζηξαηησηηθόο αθόινπζνο) 

ελάξην: Έρεηο έξζεη γηα λα παξαζηείο ζηε ζπλάληεζε θνξψληαο ηε 

ζηξαηησηηθή ζνπ ζηνιή.  

Πνην απφ ηα φπια πνπ ρξεζηκνπνηείο, δηάιεμεο λα έρεηο πάλσ ζνπ ζηε ζεκεξηλή 

ζπλάληεζε ζην Μέγαξν ηνπ άλαθηα; 

............................................................................................................................ 

Πεξίγξαςέ ην(πιηθφ θαηαζθεπήο, πξνέιεπζε, ρξήζε):  

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Γηαηί δηάιεμεο ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν;  

........................................................................................................................... 

Πνηα απφθαζε ζα ήζειεο λα πάξνπλ νη άξρνληεο θαη γηαηί;  

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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3. Ρόινο:  Γξαθέαο ησλ αλαθηόξσλ 

ελάξην : Έρεηο έξζεη γηα λα ελεκεξψζεηο ηνλ Άλαθηα θαη ηνπο αμησκαηνχρνπο 

ζρεηηθά κε ηα απνζέκαηα ζε ηξφθηκα (ιάδη, ζηηεξά θιπ) ζηηο απνζήθεο ησλ 

αλαθηφξσλ.  

Θα ρξεηαζηείο θάπνηα αληηθείκελα πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ 

αμησκαηνχρσλ. Πεξίγξαςε απηά ηα αληηθείκελα (πιηθφ, πξνέιεπζε, ρξήζε):  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. Ρόινο: Ηεξέαο  

ελάξην : Θα παξαζηείο ζηελ επίζεκε απηή ζπλάληεζε γηα λα δείμεηο πφζν 

ζεκαληηθή είλαη. Θα θάλεηο θάπνηα πξνζθνξά ζηελ θεληξηθή εζηία γηα λα ηελ 

αθηεξψζεηο ζηνπο ζενχο θαη λα δεηήζεηο ηε βνήζεηά ηνπο, πξηλ μεθηλήζεη ε 

ζπδήηεζε.  

Πνηα αληηθείκελα ζα έρεηο καδί ζνπ γηα ηελ πξνζθνξά;  

............................................................................................................................... 

Πεξίγξαςέ ην/Πεξίγξαςέ ηα (Τιηθφ θαηαζθεπήο, πξνέιεπζε, ρξήζε) : 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Πνηα είλαη ε ζέζε ζνπ ζρεηηθά κε ηνλ πφιεκν θαη γηαηί ; 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

5. Ρόινο : Λααγέηεο  (ηνπηθόο άξρνληαο - δηνηθεηήο πεξηθέξεηαο)  

ελάξην: Φέξλεηο έλα δψξν ζηνλ άλαθηα. 

 Ση είλαη; 

............................................................................................................................ 
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Πεξίγξαςέ ην.  (Τιηθφ θαηαζθεπήο, πξνέιεπζε, ρξήζε): 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Γηαηί δηάιεμεο ην ζπγθεθξηκέλν δψξν γηα ηνλ άλαθηα ;  

................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γηα ην ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί ; Με πνηα επηρεηξήκαηα 

ζα ηελ ζηεξίμεηο;  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

6. Ρόινο:  Ναπηηθόο αμησκαηνύρνο - ππεύζπλνο πιεξώκαηνο ζε πνιεκηθό 

πινίν. 

ελάξην : Έρεηο έξζεη γηα λα ελεκεξψζεηο ηνλ άλαθηα θαη ηνπο ππφινηπνπο 

αμησκαηνχρνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα πινία ηεο θάζε 

δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο. Έρεηο θέξεη ζηνλ άλαθηα έλα δψξν απφ ηα καθξηλά ζνπ 

ηαμίδηα. Θέιεηο λα ηνλ εληππσζηάζεηο θαη λα ηνλ επραξηζηήζεηο.   

Πεξίγξαςε ην δψξν πνπ έθεξεο (πιηθφ θαηαζθεπήο, πξνέιεπζε, ρξήζε):  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. Ρόινο:  Σειεζηήο - te-re-ta (ζεκαληηθό πξόζσπν ζηελ πεξηθεξεηαθή 

δηνίθεζε- αμησκαηνύρνο) 

ελάξην : Βξίζθεζαη εδψ ζπλνδεχνληαο ηνπο "ιααγέηαο" ηεο πεξηνρήο ζνπ. 

Έρεηο πνιεκήζεη πνιιέο θνξέο θαη έρεηο δηαθξηζεί ζηνλ πφιεκν. ήκεξα, αλ ζνπ 

δεηεζεί, ζα πάξεηο ζέζε ππέξ ή θαηά ηνπ πνιέκνπ κε ηνπο μέλνπο επηδξνκείο.  
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Φνξάο-θέξεηο έλα αληηθείκελν πνπ θαλεξψλεη ηε ζεκαληηθή ζνπ ζέζε ζηε 

δηνίθεζε θαη ζπλήζσο ην θνξάο ζηηο επίζεκεο ηειεηέο.  

Πεξίγξαςε απηφ ην αληηθείκελν (πιηθφ, πξνέιεπζε, ρξήζε):  

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

8. Ρόινο: Άλαθηαο (Ο Δύπνξνο: είζαη ν θύξηνο ηνπ αλαθηόξνπ, από ζέλα 

πεγάδεη θάζε εμνπζία. Δζύ ζα έρεηο ηνλ ηειηθό ιόγν ζηελ απόθαζε πνπ ζα 

ιεθζεί ζήκεξα)  

ελάξην: Θέιεηο λα εκθαληζηείο κε κεγαινπξέπεηα κπξνζηά ζηνπο ππφινηπνπο 

άξρνληεο. Φέξεηο θάηη πνπ ιεηηνπξγεί σο δηαθξηηηθφ ηεο εμνπζίαο ζνπ, πνπ 

ηνλίδεη ηελ εγεηηθή ζνπ ζέζε θαη ζε θάλεη λα μερσξίδεηο αλάκεζα ζηνπο 

ππφινηπνπο άξρνληεο.  

Πνην είλαη απηφ ην αληηθείκελν πνπ ζε θάλεη λα μερσξίδεηο; 

................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

Πεξίγξαςέ ην (Τιηθφ θαηαζθεπήο, πξνέιεπζε, ρξήζε): 

................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Πνηα είλαη ε αξρηθή ζνπ ζθέςε γηα ηελ απφθαζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζήκεξα 

(εηξήλε - πφιεκνο) θαη γηαηί; 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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3ε Παξέκβαζε 

ΘΔΜΑ Σα ηαθηθά έζηκα ζηνλ Μπθελατθφ θφζκν 

ΔΡΧΣΖΜΑ Πψο αληηκεηψπηδαλ νη άλζξσπνη ηνλ 

ζάλαην ζηνπο κπθελατθνχο ρξφλνπο, 

φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα ηαθηθά 

επξήκαηα;  

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ •Γηαηί απνδίδνπκε ηηκέο ζηνπο λεθξνχο 

απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα; 

•Ο πφλνο ηεο απψιεηαο- ε αλάγθε ηεο 

κλήκεο είλαη δηαρξνληθά; 

ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ •Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα απφ ην 

κπθελατθφ λεθξνηαθείν ησλ Γελδξψλ 

•Μνπζηθή ζε cd 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ (πλέρεηα ηεο αθήγεζεο)  ηελ 

αθξφπνιε ηεο Μηδέαο νη θάηνηθνη 

ζξελνχλ γηα ηνλ ζάλαην ελφο λένπ 

άλδξα, ηνπ Λπθία, γηνπ ηνπ επέηε 

Φίισλα. Ο Λπθίαο ήηαλ γελλαίνο 

πνιεκηζηήο θαη ηθαλφο θπλεγφο. Οη 

θάηνηθνη ηεο Μηδέαο ηνλ ζαχκαδαλ. ην 

ζπίηη ηνπ έρεη μεζπάζεη έλα δξάκα κε 

ηξαγηθφηεξε θηγνχξα απηήλ ηεο κεηέξαο 

ηνπ Δξίζαο... 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ Οη θίινη ηνπ Λπθία, νη γπλαίθεο ηεο 

Μηδέαο, νη επγελείο  εθ κέξνπο ηνπ 

άλαθηα, νη δνχινη ηνπ ζπηηηνχ, ν Λπθίαο 

θαη ε Μχξηηο 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ Ζ κεηέξα ηνπ ήξσα (Δξίζα) 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ: 

 

- Να θαιιηεξγεζεί ε ηζηνξηθή 

ελζπλαίζζεζε ζε ζρέζε κε ηα ηαθηθά 

έζηκα ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ.  

- Να θαληαζηνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ νη 

καζεηέο κε ηε βνήζεηα ησλ κνπζεηαθψλ 

εθζεκάησλ ηελ ηειεηνπξγία πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ ηαθή ζηνπο κπθελατθνχο 
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ρξφλνπο.  

- Να εμαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ γηα ην ζάλαην 

κέζα απφ ηα αξραηνινγηθά ηαθηθά 

επξήκαηα.  

- Να αληηιεθζνχλ ηνλ εξσηθφ ραξαθηήξα 

ησλ κπθελατθψλ ρξφλσλ (ν ζάλαηνο ηνπ 

ήξσα) 

- Να ζπγθξίλνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

κπθελαίσλ γηα ην ζάλαην κε απηέο ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ.  

- Να ζπγθξίλνπλ  ηελ ηειεηνπξγία ηνπ 

ζαλάηνπ ηεο κπθελατθήο επνρήο κε 

απηήλ ηεο ζεκεξηλήο επνρήο.  

 

ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

Α. Πξνεηνηκαζία νκάδαο  

- Ζ νκάδα ζε θχθιν: έρεη δεηεζεί απφ ηα παηδηά απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλάληεζε θαη έρνπλ θέξεη ην θαζέλα απφ έλα πξνζσπηθφ ηνπο αληηθείκελν. 

Δμεγνχλ γηαηί είλαη ζεκαληηθφ απηφ ην αληηθείκελν γηα ηνλ θαζέλα. 

Β. Αλαζηνραζκόο  

Ζ αλάγθε καο λα ζπλδπάζνπκε ηηο πξνζσπηθέο θαη ζεκαληηθέο γηα καο ζηηγκέο 

κε θάπνηα αληηθείκελα, ηα νπνία δηαηεξνχκε κε πξνζνρή θαη ζα ζέιακε λα 

έρνπκε πάληα θνληά καο κήπσο είλαη δηαρξνληθή; Ση ζπκβνιηζκνχο απνδίδνπκε 

ζήκεξα ζηα πξνζσπηθά αληηθείκελα; 

Γ. Αθήγεζε από ηελ εκςπρώηξηα : (ζπλέρεηα ηζηνξίαο)  

Ζ ηαθή ησλ λεθξώλ  

 "Λίγεο κόλν κέξεο πξηλ, ε αθξόπνιε ηεο Μηδέαο είρε ζξελήζεη ηνλ ζάλαην 

ελόο πνιύ λένπ θαη γελλαίνπ άλδξα. Σν θιίκα ζηελ πεξηνρή ήηαλ αθόκε βαξύ. Οη 

γπλαίθεο, νη ζπγγελείο θαη νη θίινη ηνπ λεθξνύ δελ ήζειαλ λα βγνπλ από ηα ζπίηηα 

ηνπο. Ο λένο ήηαλ πνιύ αγαπεηόο ζε όινπο θαη ε θήκε γηα ηε δύλακε θαη ηελ 
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αλδξεία ηνπ έθηαλε κέρξη ηνπο καθξηλνύο ηόπνπο ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αζίαο, θη 

αο ήηαλ ηόζν λένο... 

 Ο Λπθίαο ήηαλ κόιηο είθνζη ρξόλσλ. Ήηαλ γηνο ηνπ "επέηε" Φίισλα.  Ο 

παηέξαο ηνπ ηνλ αζθνύζε από πνιύ κηθξό ζην θπλήγη θαη ηνλ πόιεκν. Απηό ήηαλ 

ην ηδαληθό ηνπ θάζε επγελή αμησκαηνύρνπ ηεο επνρήο : λα δηαπξέπεη ζην θπλήγη 

θαη ζηνλ πόιεκν, λα ηνλ θσλάδνπλ ήξσα θαη λα ηξαγνπδνύλ γη΄ απηόλ θαη ηα 

θαηνξζώκαηά ηνπ  νη  γπλαίθεο ηα βξάδηα, ηελ ώξα πνπ έγλεζαλ ην καιιί γύξσ 

από ηε θσηηά ή ύθαηλαλ ζηνλ αξγαιεηό ηνπο.  

 Έηζη θαη κε ηνλ Λπθία. ιε ε Μηδέα ηνλ απνθαινύζε ήξσα. ηαλ έθεπγαλ 

νη άληξεο γηα ην θπλήγη, νη θνπέιεο ηνλ θακάξσλαλ θαζώο απνραηξεηνύζε ηνπο 

δηθνύο ηνπ πάλσ ζην άινγό ηνπ. Κάπνηεο ηνπ έγλεθαλ θξπθά ή ηνπ 

ρακνγεινύζαλ πξνζπαζώληαο λα ηξαβήμνπλ γηα ιίγν ηελ πξνζνρή ηνπ ... ην 

βιέκκα ηνπ. Ήμεξαλ πσο όηαλ νη άληξεο ζα επέζηξεθαλ, όινη ζα κηινύζαλ γηα 

θείλνλ, πσο ήηαλ ν πην ηθαλόο ζην ηόμν, ν πην γξήγνξνο ζην θπλήγη, ν πην 

δπλαηόο ζηελ πάιε. Ήμεξαλ πσο ζα έθεξλε ζηελ πόιε ηνπο πην πνιινύο 

θάπξνπο απ' όινπο ηνπο θπλεγνύο.  

 Δθείλε ηελ εκέξα ε Μηδέα έθιαςε γηα ηνλ ήξσά ηεο. Καλείο δελ πίζηεπε 

όηη ν Λπθίαο ήηαλ λεθξόο. Οη άληξεο, κόιηο κπήθαλ ζηελ Μηδέα, ηνλ αλέβαζαλ 

ζηα ρέξηα κέρξη πάλσ ζην ζπίηη ηνπ, όπνπ ε είδεζε είρε θηάζεη - όπσο ζπκβαίλεη 

πάληα- από πην πξηλ. Η Εξίζα, ε κεηέξα ηνπ, ηξαβνύζε ηα καιιηά ηεο θαη 

θώλαδε. Σα αδέξθηα ηνπ, πνπ ήηαλ κηθξόηεξα, ήηαλ ακίιεηα, ζηέθνληαλ 

καξκαξσκέλα θαη πξνζπαζνύζαλ λα θαηαιάβνπλ ηη είρε ζπκβεί. Ο Φίισλαο 

βγήθε λα ππνδερηεί ην άςπρν ζώκα ηνπ πξσηόηνθνπ γηνπ ηνπ ζηελ είζνδν ηεο 

αθξόπνιεο θαη λα ζπλνδεύζεη ηνπο άληξεο κέρξη ην ζπίηη. Ήηαλ άληξαο θαη όζν 

θαη λα πνλνύζε, εθείλνο δελ κπνξνύζε λα θιάςεη... 

Γ. Υσξηζκόο ζε Οκάδεο - Παξαηήξεζε 

Γίλεηαη ρξφλνο ζηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηηο πξνζήθεο κε ηα ηαθηθά 

επξήκαηα (λεθξνηαθείν Γελδξψλ- Αζίλεο) θαη λα ζπλδπάζνπλ ην πεξηερφκελν 

ηεο αθήγεζεο κε ηα εθζέκαηά ηνπο.  
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Δ. Παγσκέλε εηθόλα 

Κάζε νκάδα (4 νκάδεο x 5 παηδηά ε θαζεκία) παξνπζηάδεη κηα παγσκέλε εηθφλα 

απφ ηε δσή ηνπ ήξσα αμηνπνηψληαο ην πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο παξαηήξεζεο 

(π.ρ. ζθελή θπλεγηνχ, ζθελή ζπλάληεζεο, ζθελή ζξηακβεπηηθήο εηζφδνπ ζηελ 

πφιε θιπ). ηόρνο: λα ελζπλαηζζαλζνχλ ηνπο ήξσεο, ην εξσηθφ πξφηππν ηεο 

κπθελατθήο επνρήο, λα ηαπηηζηνχλ καδί ηνπ, λα κπνπλ ζηνλ θφζκν ηνπ.  

η. Αλίρλεπζε ζθέςεο  

Πνηνο είζαη; Πώο ληώζεηο; Πνηα αληηθείκελα- εθζέκαηα αμηνπνίεζεο θαη γηαηί;  

Ε. Κπθιηθό Γξάκα - Απηνζρεδηαζκόο - Γάζθαινο ζε ξόιν: 

Σα παηδηά ππνδχνληαη ζε ξφινπο θάπνηα πξφζσπα κε ηα νπνία ζρεηηδφηαλ ν 

ήξσαο. Ζ εθπαηδεπηηθφο ππνδχεηαη ηε κεηέξα (Δξίζα). ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά 

δσγξαθίδνπλ έλα κνπζεηαθφ αληηθείκελν πνπ έρνπλ επηιέμεη απφ ηα εθζέκαηα θαη 

ην πξνζθέξνπλ σο δψξν ζηε κεηέξα.   

ηήλεηαη ε ζθελή : 

ην ζπίηη ηνπ Λπθία, ε κεηέξα (δάζθαινο ζε ξφιν) ππνδέρεηαη ζπγγελείο θαη 

θίινπο πνπ έρνπλ έξζεη γηα λα ηελ ζπιιππεζνχλ. Ζ θάζε νκάδα πξνζθέξεη θαη 

απφ έλα δψξν ζηνπο γνλείο.  

Ρφινη νκάδσλ : 1. Οη θίινη ηνπ  Λπθία (ζπλνκήιηθνη λένη πνιεκηζηέο), 2. Οη 

απεζηαικέλνη ηνπ άλαθηα (επηηξνπή επγελψλ απφ ην παιάηη), 3. Οη γπλαίθεο ηεο 

Μηδέαο, 4. Οη δνχινη ηνπ ζπηηηνχ.  

Ζ. Αλαζηνραζκόο: 

Ση πξνζθέξαηε ζηελ Δξίζα θαη γηαηί; πλεζίδνπκε λα θέξλνπκε δψξν ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πέλζνπο ζήκεξα; Πψο ληψζαηε γηα ηελ απψιεηα ηνπ Λπθία; 
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Φύιιν Δξγαζίαο 3 

Ρφινο:  

Πνην/Πνηα αληηθείκελα επέιεμεο γηα λα πξνζθέξεηο ζηελ Δξίζα θαη γηαηί; 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Πεξίγξαςε ην αληηθείκελν απηφ (πιηθφ θαηαζθεπήο, πξνέιεπζε, ρξήζε):  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Πψο έλησζεο φηαλ επηζθέθζεθεο ηελ Δξίζα γηα λα ηε ζπιιππεζείο θαη λα ηεο 

πξνζθέξεηο ηα δψξα ζνπ; 

................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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4ε παξέκβαζε 

ΘΔΜΑ Σα ηαθηθά έζηκα (ζπλέρεηα) 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ Ση πξνζθέξεηαη ζηνλ λεθξφ απφ ηνπο 

ζπγγελείο θαη θίινπο κε ηε κνξθή 

θηεξηζκάησλ; 

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ Πψο ζρεηίδνληαη ηα θηεξίζκαηα θαη ν 

ηξφπνο ηαθήο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

λεθξνχ; 

ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα απφ ην 

κπθελατθφ λεθξνηαθείν ησλ Γελδξψλ θαη 

ηεο Αζίλεο. 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ Οη θίινη ηνπ Λπθία 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Να αληηιεθζνχλ ηελ αμία ησλ 

θηεξηζκάησλ θαη ησλ πξνζθνξψλ ζηνπο 

λεθξνχο γηα  ηνπο αλζξψπνπο ησλ 

κπθελατθψλ ρξφλσλ.  

 

ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

Α. Αθόξκεζε - ε νκάδα ζε θύθιν - Αλαζηνραζκόο: ε απψιεηα γίλεηαη πην 

έληνλε θαη νδπλεξή φηαλ ππάξρνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Θπκάζηε 

ηνλ Λπθία, ηελ Δξίζα, ηνλ Φίισλα; Πψο ληψζεηε γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ήξσεο; Ση 

θάλνπκε ζήκεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ πέλζνπο;  

Β. Πξνζσπηθό εκεξνιόγην : Σα παηδηά γξάθνπλ γηα ην ζπλαίζζεκά ηνπο γηα 

θάπνηνλ απφ ηνπο ήξσεο ηεο πξνεγνχκελεο αθήγεζεο. Ζ εκςπρώηξηα 

δηαβάδεη ηα θείκελα πνπ έγξαςαλ ηα παηδηά. "Ση ζθεθηήθαηε - ηη ζπκπέξαζκα 

βγάιαηε;" 

Γ. Ο ξόινο ζηνλ ηνίρν : Σνπνζεηήζεθε ζην θέληξν ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπ 

Κχθινπ έλα νκνίσκα ηνπ ήξσα (Λπθίαο) δσγξαθηζκέλν ζε ραξηί θαη ζε θπζηθφ 

κέγεζνο, πνπ ιεηηνχξγεζε σο ζηνηρείν Αθφξκεζεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο 

Ηζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ.   
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Γ. Παξαηήξεζε (Οκάδεο): Γφζεθε ρξφλνο ζηηο νκάδεο γηα παξαηήξεζε 

θπξίσο ηεο πξνζήθεο ηνπ Νεθξνηαθείνπ ησλ Γελδξώλ. Σα παηδηά θαινχληαη 

λα δηαβάζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο δίλνληαη κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

κνπζείνπ, λα κειεηήζνπλ ηελ ζρεηηθή καθέηα ηνπ Μνπζείνπ θαη λα επηιέμνπλ 

απφ ηα αληηθείκελα-θηεξίζκαηα απηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 

ηάθν ηνπ Λπθία.  

Δ. Γξάζε - δξακαηνπνίεζε (ηα παηδηά ζε ξφιν ησλ θίισλ ηνπ Λπθία): Ζ θάζε 

νκάδα ηνπνζεηεί ηα δηθά ηεο θηεξίζκαηα (φ,ηη έρεη επηιέμεη απφ ηηο πξνζήθεο) ηα 

νπνία δσγξαθίδεη δίπια ζηνλ ήξσα.  

η. Αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε  

Πψο ληψζαηε; Ση επηιέμαηε λα πξνζθέξεηε σο "θηέξηζκα" ζηνλ Λπθία θαη γηαηί; 
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Φύιιν εξγαζίαο 4 

Πνηεο ζθέςεηο θάλεηο γηα ηνλ ήξσα θαη πνην είλαη ην ζπλαίζζεκα πνπ ζε 

εθθξάδεη απηή ηε ζηηγκή; 

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Πνηα απφ ηα αληηθείκελα - εθζέκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηνλ ηάθν 12 ησλ Γελδξψλ 

ζε εληππσζίαζαλ πεξηζζφηεξν θαη γηαηί; 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Ση ζα ηνπνζεηνχζεο σο "θηέξηζκα" ζηνλ ηάθν ηνπ Λπθία θαη γηαηί; 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Ση πηζηεχεηο φηη δείρλνπλ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ήξσα ηα αληηθείκελα - 

θηεξίζκαηα πνπ ηνπ πξνζθέξζεθαλ; 

................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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5ε Παξέκβαζε 

ΘΔΜΑ Σα ηαθηθά έζηκα (ζπλέρεηα) 

 

ΔΡΧΣΖΜΑ Ση καο ελψλεη θαη ηη καο ρσξίδεη απφ ηνλ 

άλζξσπν ησλ κπθελατθψλ ρξφλσλ; 

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ Γηαηί είλαη ηφζν ζεκαληηθά ηα ηαθηθά 

επξήκαηα γηα ηνπο αξραηνιφγνπο; 

ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ •Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα απφ ην 

κπθελατθφ λεθξνηαθείν ησλ Γελδξψλ θαη 

ηεο Αζίλεο. 

•Μνπζηθή ζε cd 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ (πλέρεηα αθήγεζεο) Απνθαιχπηεηαη 

κέζα απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο φηη 

ν Λπθίαο δηαηεξνχζε ζρέζε κε ηε λεαξή 

Μχξηηδα, κηα θφξε ηεο Μηδέαο. Ο πφλνο 

ηεο απψιεηαο πιήηηεη φια ηα αγαπεκέλα 

πξφζσπα 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ Οη θίινη ηνπ Λπθία 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

-Να αληηιεθζνχλ ηα παηδηά ηελ ηδηαίηεξε 

αμία - πιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή- πνπ 

έρνπλ ηα θηεξίζκαηα, θαζψο ζπλδένληαη 

κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηα πξφζθεξαλ 

θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ λεθξφ.  

- Να ελζπλαηζζαλζνχλ ηελ νδχλε ηεο 

απψιεηαο ησλ αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ.  

 

ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

Α. Πξνεηνηκαζία νκάδαο - Αζθήζεηο ζπγθέληξσζεο: αζθήζεηο ζε δεπγάξηα 

ππφ ηνλ ήρν κνπζηθήο ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζην δξάκα θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ. Τπφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο εκςπρψηξηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αζθήζεηο φπσο "νδεγήζηε 

ηνλ ηπθιφ, "θαζξέθηεο" θ.α. 
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Β. Ζ νκάδα ζε θύθιν - Αθήγεζε : 

Τπάξρεη έλα κπζηηθό πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ Λπθία, ην νπνίν δελ ζαο έρεη 

απνθαιπθζεί αθόκε....  

πλέρεηα ΑΦΖΓΖΖ. 

"' έλα άιιν ζπίηη ηεο Μηδέαο, ιίγα κέηξα πην ςειά από απηό ηνπ Λπθία, κηα 

λεαξή θνπέια, ε Μύξηηο, θαζόηαλ ζησπειή κπξνζηά ζηελ εζηία. Ο πόλνο 

δσγξαθηζκέλνο ζην όκνξθν πξόζσπν. Σα άιινηε δσεξά πξάζηλα κάηηα, 

ζήκεξα ήηαλ ζνιά, θαηαθόθθηλα θαη αθίλεηα, ζρεδόλ άςπρα από ηνλ αβάζηαρην 

πόλν. Σα ρέξηα αθίλεηα θαη παγσκέλα, θξαηνύζαλ θιεηζκέλν ζθηρηά ην κπζηηθό 

ηεο...ην δηθό ηνπο κπζηηθό. Σν πξνεγνύκελν βξάδπ πξηλ ηελ αλαρώξεζε ησλ 

αληξώλ γηα ην θπλήγη, ηελ είρε ζπλαληήζεη γηα ιίγν ζηηο πύιεο γηα λα ηελ 

απνραηξεηήζεη θαη λα ηεο πεη γηα αθόκε κηα θνξά όηη ηελ αγαπνύζε. Σεο είπε λα 

θιείζεη ηα κάηηα θαη ηεο θόξεζε απαιά ζην ιαηκό έλα πεξηδέξαην κε πνιύρξσκεο 

ράληξεο, γηα λα ην θνξά θαη λα ηνλ ζθέθηεηαη, όζν εθείλνο ζα είλαη καθξηά. Ήηαλ 

ραξνύκελνο. ε ιίγεο κέξεο ζα γπξλνύζε θαη πάιη ληθεηήο απ' απηόλ ηνλ άληζν 

αγώλα ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε, ζα ηνλ θώλαδαλ θαη πάιη ήξσα θη εθείλνο  ζα 

έςαρλε πάιη γηα ην αγαπεκέλν βιέκκα κέζα ζην πιήζνο. Γεινύζε εθείλν ην 

βξάδπ θαζώο ηεο δηεγηόηαλ ην όλεηξν πνπ είρε δεη ηελ πξνεγνύκελε λύρηα ... 

Σνπ είρε δώζεη θη εθείλε λα πάξεη καδί ηνπ έλα θπιαρηό, γηα λα ηνλ πξνζηαηεύεη 

θαη λα ηνπ δίλεη δύλακε... 

Από ζήκεξα ηίπνηε δε ζα ήηαλ όπσο πξώηα..." 

Γ. Παξαθνινύζεζε ηεο ζθέςεο ηνπ ξόινπ - ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΣΟΤ ΛΤΚΗΑ  

α) Ζ θάζε νκάδα θαληάδεηαη θαη θαηαγξάθεη ην φλεηξν ηνπ Λπθία (ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αθήγεζε πνπ πξνεγήζεθε). Υξεζηκνπνηείηαη ιφγνο - αθήγεζε. ηόρνο εδψ 

ήηαλ, εθηφο απφ ηελ ηαχηηζε κε ηνλ ήξσα θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο 

ελζπλαίζζεζεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο θαη ηεο απηνέθθξαζεο.   
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β) Κάζε νκάδα βξίζθεη έλα θπιαρηφ (κνπζεηαθφ αληηθείκελν), πνπ ν Λπθίαο 

απνθάζηζε λα πάξεη καδί ηνπ ζην ηαμίδη ηνπ. Σν δσγξαθίδεη, ην παξνπζηάδεη ζηηο 

ππφινηπεο.  

γ) Γξακαηνπνίεζε - Απηνζρεδηαζκφο - Ρφινη: Κάζε νκάδα πξνεηνηκάδεη θαη 

παξνπζηάδεη κηα ζθελή απφ ηελ αθήγεζε πνπ πξνεγήζεθε (ζθελή 

απνρσξηζκνχ, ζθελή ηνπ νλείξνπ θιπ.  

δ) Ζκεξνιφγην Μχξηηδαο κεηά ην ζάλαην ηνπ Λπθία. ηφρνο : ε θαιιηέξγεηα ηεο 

ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο αιιά θαη ε δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ηεο λεαξήο 

γπλαίθαο ηεο κπθελατθήο επνρήο.  

Θ. Αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε 

ε ηη δηαθέξεη ν άλζξσπνο ηεο κπθελατθήο επνρήο απφ ηνλ ζεκεξηλφ φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ ζάλαην; 
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Φύιιν εξγαζίαο 5 

Μπνξείο λα θαληαζηείο ην φλεηξν πνπ είδε ν Λπθίαο ην πξνεγνχκελν βξάδπ; 

ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΣΟΤ ΛΤΚΗΑ  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Πνην θπιαρηφ πήξε καδί ηνπ ν Λπθίαο ζην ηαμίδη ηνπ; Μπνξείο λα ην 

αλαθαιχςεηο ζηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ; 

....................................................................................................................... 

Πεξίγξαςέ ην. Πνχ είλαη θηηαγκέλν;  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Ση ζα έγξαθε ε Μχξηηδα ζην εκεξνιφγηφ ηεο κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Λπθία;  

Σν εκεξνιόγην ηεο Μύξηηδαο: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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6ε Παξέκβαζε (ρξεηάζηεθαλ δχν ζπλαληήζεηο γηα λα νινθιεξσζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα) 

ΘΔΜΑ Ζ γπλαίθα ηεο κπθελατθήο επνρήο (ζέζε, 

θαιισπηζκφο, ξφινο, απεηθφληζε) 

ΔΡΧΣΖΜΑ Πνηα ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε κπθελατθή 

θνηλσλία; 

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ •Πψο απεηθνλίδεηαη ζηε κπθελατθή ηέρλε; 

•Πνηα αληηθείκελα ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ 

θαιισπηζκφ ηεο;  

•Πνηα ε ζρέζε ηεο κε ηε ιαηξεία ; 

ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ •Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα απφ ηηο 

αθξνπφιεηο ηεο Σίξπλζαο, ηεο Αζίλεο θαη 

ηεο Μηδέαο. 

•Μνπζηθή ζε cd 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ (πλέρεηα αθήγεζεο) Παξνπζηάδνληαη 

κέζσ ηεο αθήγεζεο ζηηγκηφηππα απφ ηε 

δσή γπλαηθψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

εξσίδεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηα παηδηά 

γλσξίδνπλ ήδε γη' απηέο. Έλα θαηλνχξγην 

ζηνηρείν πξνζηίζεηαη πνπ έρεη λα θάλεη κε 

ηε δνπιεία ζηε κπθελατθή θνηλσλία, 

θαζψο εηζάγεηαη ζηελ αθήγεζε ην 

πξφζσπν ηεο Ακαξχλζαο απφ ηε Λήκλν, 

πνπ βνεζάεη ηε κίια ζηηο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ θαη ζην κεγάισκα ηνπ γηνπ ηεο 

ηνπ Ίσλα.  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ Ζ κίια, ε γπλαίθα ηνπ Γιαχθνπ απφ ηελ 

Αζίλε 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ηεο λεαξήο 

γπλαίθαο ηεο κπθελατθήο επνρήο. (Πψο 

ήηαλ ; Πνηνο ήηαλ ν ξφινο θαη ε ζέζε ηεο 

ζηελ κπθελατθή θνηλσλία; Πψο ληπλφηαλ ; 
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Πψο θαιισπηδφηαλ; Με ηη αζρνιείην; ) 

 

ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

Α. Ζ νκάδα ζε θύθιν - αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε κε αθνξκή ην 

"εκεξνιόγην ηεο Μύξηηδαο": Γηαβάζηεθαλ ηα θείκελα ησλ παηδηψλ πνπ 

γξάθηεθαλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο άζθεζεο θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά 

κε ηε γπλαίθα ησλ κπθελατθψλ ρξφλσλ.  

Β. Αθήγεζε  - ν Γάζθαινο ζε ξόιν:  

Μηα λύρηα κε παλζέιελν... 

 "Παξόηη είρε κπεη γηα ηα θαιά ε Άλνημε, ν θαηξόο ήηαλ αθόκε θξύνο. Σα 

βξάδηα ν αέξαο ήηαλ αθόκε ςπρξόο θαη νη άλζξσπνη θιείλνληαλ από λσξίο ζηα 

ζπίηηα ηνπο κε ηηο εζηίεο. Δθείλν ην βξάδπ ηίπνηα δελ κπνξνύζε λα απαιύλεη ηνλ 

πόλν ηεο, θαη ην ζπίηη δελ ην άληερε. Από ην παηξηθό ηνπ Λπθία νη ζξήλνη ησλ 

γπλαηθώλ έθηαλαλ νινδώληαλνη κέρξη ηα παξάζπξα, ηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηεο. 

Υηππνύζαλ λα κπνπλ κέζα ζην δσκάηηό ηεο, γέκηδαλ κε ηελ ερώ ηνπο νιόθιεξν 

ην ζπίηη ηεο. Βαζαληδόηαλ, δελ άληερε άιιν λα αθνύεη. Έξημε έλα κάιιηλν 

παλσθόξη ζηνπο ώκνπο ηεο θαη βγήθε. Πεξπάηεζε ιίγα κέηξα κέρξη εθείλν ην 

ζεκείν κέζα ζηελ Αθξόπνιε απ' όπνπ ηελ εκέξα κπνξνύζε θαλείο λα δεη 

νιόθιεξν ηνλ θάκπν, ηηο Μπθήλεο, ηελ Σίξπλζα θαη ηε ζάιαζζα. Ζ λύρηα ήηαλ 

θσηεηλή ζαλ κέξα. Κάζηζε πάλσ ζ' εθείλνλ ηνλ βξάρν πνπ ζρεκάηηδε έλα θπζηθό 

ηεηξάγσλν ζθακλάθη θαη έζηξεςε ηα κάηηα ηεο ζηνλ νπξαλό. Σόηε είδε ην θεγγάξη, 

παγσκέλν θη απηό, όκσο, νινδώληαλν θαη γεκάην ππνζρέζεηο, γεκάην θξπκκέλα 

κπζηηθά γηα αλεθπιήξσηνπο έξσηεο θαη δπλαηέο αγάπεο... κόλν απηό κπνξνύζε 

λα ηελ θαηαιάβεη. Κη εθεί κπξνζηά, κε κνλαδηθή ζπληξνθηά ην ςπρξό θσο ηνπ θαη 

ηελ εζπρία ηεο λύρηαο αθέζεθε λα μεζπάζεη...ηίπνηε πηα δε ζα ήηαλ όπσο 

πξώηα. 

 Μεηά από ιίγν νη ζξήλνη ζηακάηεζαλ θαη κηα εζπρία απόιπηε, ηξνκαρηηθή 

επηβιήζεθε ζηελ όκνξθε λύρηα. Ζ εζπρία ηεο λύρηαο ήηαλ ηέηνηα πνπ λόκηδε 

θαλείο όηη κπνξνύζε λα αθνπγθξαζηεί ηα πάληα, ηνλ ήρν ηεο ζάιαζζαο, ην 

ζόξπβν πνπ θάλνπλ ηα παληά ησλ πινίσλ, πνπ είλαη δεκέλα ζην ιηκάλη ηεο 
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Σίξπλζαο ή αθόκε θαη ην λαλνύξηζκα κηαο κεηέξαο πνπ ιίγν πην καθξηά 

πξνζπαζεί λα θνηκήζεη ην κσξό ηεο... 

 "θνηκήζνπ αγγεινύδη κνπ, θνηκήζνπ άγγειέ κνπ, ζάιαζζα είλ' ηα κάηηα 

ζνπ θη αζηέξηα ηα καιιηά ζνπ. Κνηκήζνπ θαη ηαμίδεςε ζηελ αγθαιηά ηνπ θόζκνπ, 

νη κνίξεο ζνπ επρήζεθαλ ρίιηα θαιά λα έρεηο θαη νη ζενί ηνλ δξόκν ζνπ πάληα 

κπξνζηά λα αλνίγνπλ. Ήξσα ζε θσλάδνπλε, ηε δπλακή ζνπ μέξνπλ, θνηκήζνπ 

αγγεινύδη κνπ, θνηκήζνπ άγγειέ κνπ"... 

 Η κίια ήηαλ θαη πάιη κόλε. Ο Γιαύθνο έιεηπε ζε καθξηλό ηαμίδη. Μόιηο 

θαηάθεξε λα εξεκήζεη ηνλ Ίσλα, ώζηε λα απνθνηκεζεί κε ην ηξαγνύδη ηεο, θάζηζε 

κπξνζηά από ηνλ θαζξέθηε ηεο- δώξν ηνπ Γιαύθνπ από έλα από ηα καθξηλά 

ηαμίδηα ηνπ- θαη άξρηζε λα ρηελίδεη ηα καθξηά θαζηαλόμαλζα καιιηά ηεο. Ο 

ρξόλνο ηεο θαηλόηαλ πσο είρε ζηακαηήζεη θαη νη κέξεο κέρξη λα γπξίζεη ν 

αγαπεκέλνο ηεο, θάληαδαλ αηειείσηεο. Κη αο ηελ παξεγνξνύζε ηα βξάδηα ε 

Ακαξύλζα, θη αο πξνζπαζνύζε λα ηελ πείζεη πσο πέξαζε ν θαηξόο θαη όπνπ λα' 

λαη θηάλεη. Ζ Ακαξύλζα ήηαλ ε γπλαίθα πνπ είρε θέξεη ν Γιαύθνο καδί κε ηνλ 

κηθξό ηεο γην, από έλα ηαμίδη ηνπ ζηε Λήκλν γηα λα ηε βνεζάεη θαη λα θάλεη ηηο 

βαξηέο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Σα όκνξθα ρέξηα ηεο κίιαο θαη ε ιεπηνθακσκέλε 

ηεο θνξκνζηαζηά δελ άληεραλ λα ζεθώλνπλ ηα δνρεία κε ην λεξό ή ηα ζαθηά κε ην 

ζηηάξη πνπ ηα πήγαηλε ε Ακαξύλζα γηα άιεζκα. Δθείλε, ζε αληίζεζε κε ηελ 

ιεπηνθακσκέλε κίια, ήηαλ γεξνδεκέλε θαη δπλαηή. Άληερε ην βάξνο θαη ηηο 

ζθιεξέο δνπιεηέο. Σνλ κηθξό ηεο γην ηνλ είρε ζπλέρεηα καδί ηεο ζηηο δνπιεηέο θη 

εθείλνο είρε κάζεη λα ηε βνεζάεη. Θά' ηαλ δε ζά' ηαλ  έμη ρξνλώλ. Ο κηθξόο Ίσλαο 

ηξειαηλόηαλ όηαλ ηνλ έβιεπε θαη θακηά θνξά ε κίια ηεο δεηνύζε λα ηνλ θξαηήζεη 

θνληά ηεο γηα λα παίμνπλ.  

 Πίζσ, πάιη, ζηελ αθξόπνιε ηεο Μηδέαο, ε Δξίζα πεξίκελε λα έξζεη ην 

μεκέξσκα γηα λα γίλεη ε ηειεηή. Έβγαιε ηελ ειεθάληηλε πεξόλε πνπ ζηεξέσλε 

ην παλσθόξη ηεο θαη ηπιίρηεθε κε έλαλ καύξν κάιιηλν ρηηώλα γηα λα 

πξνζηαηεπζεί από ηελ πγξαζία ηεο λύρηαο. Σα παηδηά είραλ απνθνηκεζεί. 

Καηάιαβε όηη έπξεπε λα θαλεί δπλαηή. Σα αγόξηα ηελ είραλ αλάγθε θαη ηα 

θνξίηζηα ηεο είραλ κεγαιώζεη πηα. Υξεηάδνληαλ ηελ θαζνδήγεζή ηεο. Κη ν 

Φίισλαο ζηεξηδόηαλ ζ' εθείλελ. Ζ δσή είρε ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη έπξεπε λα 

ζπλερηζηεί, αθόκε θη αλ νη ζενί ηεο ζηέξεζαλ ηελ επηπρία ηεο, ηεο  ζηέξεζαλ ηελ 
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ίδηα ηεο ηε δσή. Πνύ βξίζθνληαλ νη ζενί εθείλε ηε δύζθνιε ώξα; Γηαηί δελ 

βνεζνύζαλ λα απαιύλεη ν πόλνο ηεο;" 

Β. Υσξηζκόο ζε νκάδεο - Γεκηνπξγία πξνζσπηθνύ ρώξνπ ηεο θάζε 

εξσίδαο: Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ηεο θάζε 

εξσίδαο (Μχξηηο, Δξίζα, κίια, Ακαξχλζα). πγθεληξψλνπλ θάπνηα απφ ηα 

εθζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ηελ θάζε εξσίδα, λα απνηεινχλ 

πξνζσπηθά αληηθείκελά ηεο ή λα ηα ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο.  

Γ. Υηίζηκν ξόισλ από θάζε νκάδα - δξακαηνπνίεζε: 

Οη νκάδεο αλαιακβάλνπλ απφ έλαλ ξφιν γπλαίθαο ε θαζεκία. Παξνπζηάδνπλ ζε 

κηα ζχληνκε δξακαηνπνίεζε έλα ζηηγκηφηππν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο 

αμηνπνηψληαο ζπκβνιηθά θαη θάπνηα εθζέκαηα πνπ ζα ηαίξηαδαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα. (ηφρνο : ε θαιιηέξγεηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν θαη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ηεο κπθελατθήο 

επνρήο- ε αμηνπνίεζε ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ).  

 πνηα νκάδα επηζπκεί  εθηειεί ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε  κε ηε κέζνδν 

"Υηίδσ ηε ζηάζε ηνπ ξφινπ (Modeling)": Κάπνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θάζε 

νκάδαο ππνδχεηαη ηνλ ξφιν ηεο γπλαίθαο ηεο νκάδαο ηνπ κε βάζε ηηο ππνδείμεηο 

ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ. πνηνο ζέιεη δίλεη αλάινγεο νδεγίεο ζην 

κνληέιν πνπ "παγψλεη" ζηελ πξνηεηλφκελε ζηάζε. Ζ νκάδα απνθαζίδεη πνηα 

απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζηάζεηο είλαη ε πην αληηπξνζσπεπηηθή. Αλαιακβάλνπλ 

δειαδή λα ρηίζνπλ ηνλ ξφιν θαη λα ηνλ παξνπζηάζνπλ : πψο ζηέθεηαη, ηη θνξά, 

ηη θξαηάεη, ηη ζθέθηεηαη, ηη επηδηψθεη , ηη φλεηξα θάλεη γηα ην κέιινλ, πνηνη είλαη νη 

θφβνη ηνπ, πνηεο είλαη νη επηζπκίεο ηνπ;   

Γ. Αλίρλεπζε ζθέςεο ζηελ θάζε νκάδα ζε ζρέζε κε ηνλ ήξσα πνπ 

παξνπζίαζε. 

Δ. Παξαγσγή ιόγνπ - Γεκηνπξγηθή γξαθή : ε θάζε νκάδα γξάθεη ηηο ζθέςεηο 

ηεο εξσίδαο ηεο ζε κνξθή πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ (ρξήζε α' πξνζψπνπ).  

η. Αλαζηνραζκόο : Οη νκάδεο δσγξαθίδνπλ ηηο εξσίδεο ηνπο θαη ηηο 

παξνπζηάδνπλ ζηα ππφινηπα κέιε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε θάζε νκάδα ζρεδηάδεη 

ηελ εξσίδα ηεο ζε θπζηθφ κέγεζνο. ηε ζπλέρεηα, δηαιέγεη απφ ηα εθζέκαηα ηνπ 
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Μνπζείνπ εθείλα πνπ ζεσξεί φηη ζα ηαίξηαδαλ λα απνηεινχλ πξνζσπηθά 

αληηθείκελα ηεο εξσίδαο ή αληηθείκελα πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεί ζηελ 

θαζεκεξηλή ηεο δσή (Γίλεηαη ρξφλνο γηα πεξηήγεζε ζην κνπζείν θαη κειέηε ησλ 

εθζεκάησλ). ρεδηάδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηα αληηθείκελα απηά. Αθνινπζεί 

ζπδήηεζε, γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηε γπλαίθα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο αιιά θαη άιισλ 

ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ. 

►ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο δφζεθε πιηθφ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ζε ζρέζε κε 

ηνλ ηξφπν πνπ απεηθνλίδεηαη ε γπλαίθα ζηε κπθελατθή ηέρλε θαη ηε ζέζε πνπ 

είρε ζηε κπθελατθή θνηλσλία γηα λα κειεηεζεί θαη λα αμηνπνηεζεί ζηελ επφκελε 

παξέκβαζε. Σν πιηθφ αθνξά, επίζεο, ζηελ ελδπκαζία θαη ηνλ θαιισπηζκφ ησλ 

αλδξψλ: 

Η γπλαίθα ηέξεηα  

Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ Θξεζθεπηηθνύ Κέληξνπ Μπθελώλ  

(13νο αη. π.Χ., αλαπαξάζηαζε) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Σν κηθξό δσκάηην (ην Γσκάηην ησλ Σνηρνγξαθηώλ), όπνπ μεδηπιώλεηαη νιόθιεξε ε 
ζύλζεζε, ήηαλ ηεξό – βξίζθεηαη πάλσ θαη δίπια από έλα θηηζηό ζξαλίν ή βσκό. Καιύπηεη ηνλ 
αλαηνιηθό ηνίρν θαη ζην πάλσ ηκήκα ηεο ηνηρνγξαθίαο απεηθνλίδνληαη αληηθξηζηά δύν γπλαηθείεο 
κνξθέο, πιαηζησκέλεο κε πεζζνύο θαη ηα πόδηα γπκλά πάλσ ζην επελδπκέλν δάπεδν, κέζα ζε 
έλα θηνλσηό  αξρηηεθηνληθό πιαίζην. Ζ δεμηά κνξθή θνξάεη καθξύ θξνζζσηό έλδπκα θαη θξαηάεη 
κεγάιν μίθνο, ελώ ε άιιε κνξθή πνπ είλαη ληπκέλε κε κηλσηθό έλδπκα θξαηάεη ζθήπηξν. 
Αλάκεζά ηνπο αησξνύληαη δύν κηθξέο κνξθέο, «είδσια»,  ίζσο ςπρέο. ην αξηζηεξό θάησ ηκήκα 
ηεο ηνηρνγξαθίαο απεηθνλίδεηαη κία ηξίηε γπλαηθεία κνξθή, κε ππεξπςσκέλα ρέξηα, πνπ θξαηάεη 
ζηάρπα. Φνξάεη ιεπθό ρηηώλα θάησ από δέξκα δώνπ, ινμά δεκέλν ζηνλ ώκν ηεο θαη θάιπκκα κε 
ινθίν, ζαλ απηό πνπ θνξνύλ νη θίγγεο ή νη πξίγθηπεο, ελώ πιάη ηεο θηλείηαη ζε ηπηάκελν 
θαιπαζκό γξύπαο.  
ιε ε ζύλζεζε δελ κπνξεί λα εμεγεζεί, έρνπλ όκσο δηαηππσζεί απόςεηο πνπ ηαπηίδνπλ ηε 
γπλαηθεία κνξθή κε ην μίθνο κε ζεά ηνπ πνιέκνπ, πξόδξνκν ηεο Παιιάδνο Αζελάο, θαη ηελ θάησ 
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κνξθή πξόδξνκν ηεο Γήκεηξαο. ίγνπξα, θάπνηα γπλαηθεία ζεόηεηα ζα πξέπεη, ινηπόλ, λα 
ιαηξεπόηαλ εθεί. 

 
 
 

Λεπηνκέξεηα από ηελ ηνηρνγξαθία  
ηνπ Θξεζθεπηηθνύ Κέληξνπ Μπθελώλ 

 
Ζ  ηνηρνγξαθία κε ηε γπλαηθεία κνξθή, ίζσο ζεά, πξόδξνκν πηζαλώο ηεο Γήκεηξαο, από ην 
Θξεζθεπηηθό Κέληξν Μπθελώλ. Με ην ραξαθηεξηζηηθό θάιπκκα κε ινθίν ησλ πξηγθίπσλ θαη 
θιώλνπο ζηηαξηνύ ζηα δπν ηεο ρέξηα. 

 

 
 

Η «Μπθελαία» (Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν) 
  

Ζ παξάζηαζε απηή απεηθνλίδεη γπλαηθεία κεγαιόπξεπε κνξθή κε ζώκα θαηά κέησπν θαη θεθάιη 
ζηξακκέλν πξνο ηα δεμηά ηεο, ε νπνία ζεσξείηαη όηη ήηαλ θαζήκελε θαη ε νπνία θξαηάεη ζην δεμί 
ηεο ιπγηζκέλν ρέξη πεξηδέξαην, παξόκνην κε απηό πνπ θνξάεη, θαη πνπ ηεο έρεη πξνζθεξζεί από 
πνκπή ιαηξεπηώλ πνπ θαηεπζύλνληαλ πξνο απηήλ. Γπζηπρώο, ιίγα αθόκε ηκήκαηα από ηελ 
ηνηρνγξαθία, πνπ είλαη αξηζηνηερληθά δσγξαθηζκέλε, έρνπλ δηαζσζεί. 
 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-fMIWLfoQ-Ew/UJfRu9ZhJ6I/AAAAAAAADik/xQAhL_NDDXY/s1600/%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%95%CE%A3+%CE%9C%CE%A5%CE%9A%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%91+%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gp7Chl0e4Ts/UJfQ4ionmtI/AAAAAAAADiU/MiEG9j5iQ-8/s1600/%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%95%CE%A3+%CE%97+%CE%9C%CE%A5%CE%9A%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%91.jpg
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Η δνπιεία ζηε κεθπλαϊθή επνρή 

 

Σν θαηώηεξν ζηξώκα ηεο θνηλσλίαο απνηεινύζαλ νη δνύινη. Καηά πόζνλ όκσο ε θνηλσλία 

βαζηδόηαλ ζηελ εξγαζία ησλ δνύισλ είλαη άγλσζην∙ νύηε κπνξνύκε λα μέξνπκε, αλ νη δνύινη 

είραλ δηθαηώκαηα. Έλαο πεξίπινθνο θαηάινγνο ηεο Πύινπ αλαθέξεη πάλσ από 600 γπλαίθεο θαη 

έλαλ αλάινγν αξηζκό παηδηώλ. Από θαζαξέο ελδείμεηο θαίλεηαη θαζαξά όηη πξόθεηηαη πεξί 

γπλαηθώλ δνύισλ. Μεξηθέο εηδηθώο νλνκάδνληαη "ια Fηαηαη" (=αηρκάισηεο) θαη ζε πνιιέο 

αλαηίζεληαη νη ρνληξέο δνπιεηέο (άιεζκα, λεξνθνπβάιεκα, γλέζηκν θιπ). Γελ είλαη όιεο 

ζπγθεληξσκέλεο ζην αλάθηνξν, αιιά δηαηίζεληαη θαη ζε άιια κέξε, πηζαλώο ζε εμνρηθέο θαηνηθίεο 

ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, αθνύ ηξνθνδνηνύληαη από ην αλάθηνξν. Αθόκε πην ελδηαθέξνπζεο 

από ηηο αζρνιίεο ηνπο είλαη νη πεξηγξαθέο ηνπο, πνπ πξνδίδνπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Σξία ηέηνηα 

επίζεηα αλαθέξνληαη ζαθώο ζε κέξε ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ: ζηε Μήιν, ζηελ Κλίδν θαη ζηε 

Μίιεην [...] 

 Οη ηξεηο απηέο ηνπνζεζίεο ίζσο είλαη κπθελατθέο απνηθίεο ή απόκαθξεο θηήζεηο. θέληξα 

δνπιεκπνξίνπ. Μπνξνύκε, επίζεο, λα ππνζέζνπκε όηη νη γπλαίθεο απηέο είλαη πξντόλ επηδξνκώλ 

ζε ερζξηθά εδάθε θαη όηη ηα πινία ηεο Πύινπ όξγσλαλ απ' άθξε ζ' άθξε ην Αηγαίν.  

John Chadwick, Γξακκηθή Β', ε πξώηε ειιεληθή γξαθή, ζει. 126-127 (κεη. Γεκ. Σδσξηδίδε) 

Ελδπκαζία 

 Αλ θαη νη πξώηεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηελ ηέρλε ηεο πθαληηθήο αλάγνληαη ζηε 

Νενιηζηθή επνρή, ηα πξώηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα ηελ ελδπκαζία ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα είλαη 

πνιύ κεηαγελέζηεξα. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη κέρξη ηελ Όζηεξε Υαιθνθξαηία 

απεηθνλίδνληαη πνιύ ζπάληα αλζξώπηλεο κνξθέο. Οη πξώηεο αλζξώπηλεο ελδεδπκέλεο κνξθέο 

απεηθνλίδνληαη ζηε κπθελατθή ηέρλε. 

 Δθείλν πνπ είλαη μεθάζαξν ζρεηηθά κε ηηο ελδπκαηνινγηθέο πξνηηκήζεηο ησλ Μπθελαίσλ 

είλαη κηα εκθαλήο πξνζήισζε ζηελ ελδπκαζία ηεο κηλσηθήο Κξήηεο. Σα κηλσηθά ελδύκαηα θαη 

ηδηαίηεξα ε επίζεκε γπλαηθεία ελδπκαζία εθηόπηζε ζηαδηαθά ηελ ηνπηθή ειιαδηθή θνξεζηά ζην 

πιαίζην κηαο γεληθόηεξεο ηάζεο λα πηνζεηεζνύλ νη κηλσηθέο ζπλήζεηεο. Οη νκνηόηεηεο θαίλνληαη 

ζην είδνο ησλ ξνύρσλ αιιά θαη ζηνλ ηξόπν ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. Σα κπθελατθά ελδύκαηα είλαη 

όκσο γεληθά απινύζηεξα θαη πην ζπληεξεηηθά. 

 Παξάιιεια κε ηηο κηλσηθέο επηξξνέο δηαπηζηώλεηαη ε επηβίσζε ηνπ ηνπηθνύ ελδύκαηνο 

ζηνλ αληξηθό ρηηώλα αιιά θαη ν ηύπνο ηνπ καθξηνύ πεξηδώκαηνο. Καη νη δύν απηνί ηύπνη 

ζεσξείηαη όηη αληηπξνζσπεύνπλ κηα παιαηόηεξε ελδπκαηνινγηθή παξάδνζε ηεο επεηξσηηθήο 

Διιάδαο. Σόζν νη εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο όζν θαη ηα θηεξίζκαηα ηωλ κπθελαϊθώλ 

ηάθωλ κάο δείρλνπλ όηη άληξεο θαη γπλαίθεο θνξνύζαλ εληππωζηαθά θνζκήκαηα από 

επηειή ή πνιύηηκα πιηθά αλάινγα κε ηελ θνηλωληθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθαλ. Mεξηθά 

θνζκήκαηα ήηαλ επίξξαπηα, δειαδή ξακκέλα επάλω ζηα ελδύκαηά ηνπο. 

 

http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/dresses/intro.html
http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/dresses/intro.html
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Καιιωπηζκόο 

 Οη Μπθελαίνη έδεηρλαλ επίζεο ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ζώκαηνο θαη ηνλ 

θαιισπηζκό ηνπο. Από ηνπο θαηαιόγνπο αληηθεηκέλσλ ζηηο πηλαθίδεο αιιά θαη από ηα 

αλαζθαθηθά επξήκαηα γλσξίδνπκε όηη ρξεζηκνπνηνύζαλ θαιιπληηθά θαη εηδηθά ζθεύε γηα ην 

ινπηξό. ηηο πηλαθίδεο γίλεηαη εηδηθή κλεία ζε κηα κεγάιε πνηθηιία από αξσκαηηθά έιαηα, ηα νπνία, 

αθνύ ζπζθεπάδνληαλ ζε εηδηθά δνρεία, εμάγνληαλ ζε αξθεηά κεγάιε θιίκαθα. Σα εξγαιεία 

θαιισπηζκoύ πνπ ήηαλ θηηαγκέλα ζπλήζσο από ραιθό θαη ζπαληόηεξα από ειεθαληόδνλην 

ζπλόδεπαλ κεξηθέο θνξέο ηνπο λεθξνύο ζηνλ ηάθν. Έηζη, αλάκεζα ζε άιια θηεξίζκαηα 

βξίζθνληαη μπξάθηα, ηξηρνιαβίδεο, θαζξέπηεο θαη ρηέλεο. 

Οη Μπθελαίεο 

 Μία νκάδα αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ όπσο ε ρξσκαηηζκέλε αζβεζηνιηζηθή κάζθα από 

ηηο Μπθήλεο θαη έλα ζύλνιν από πήιηλα εηδώιηα καξηπξνύλ όηη νη Μπθελαίεο, όπσο άιισζηε θαη 

νη Μηλσίηηζζεο έβαθαλ ηα κάηηα, ηα ρείιε θαη άιια ζεκεία ηνπ πξνζώπνπ ηνπο. Οη ελδείμεηο απηέο 

πξνέξρνληαη κέρξη ηώξα κόλν από επξήκαηα κε ζξεζθεπηηθό πεξηερόκελν, νδεγώληαο έηζη ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ην βάςηκν ηνπ πξνζώπνπ δελ είρε απιό δηαθνζκεηηθό, αιιά ηειεηνπξγηθό 

ραξαθηήξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπθήλεο. Ζ ηνηρνγξαθία ηεο "Μπθελαίαο". 

 

      Μπθήλεο, αθξόπνιε. Υηέλα, θνριηάξην, 

      πεξόλεο θαη βειόλα από ειεθαληόδνλην. 

Αλδξηθή ελδπκαζία  

 Αληίζεηα από ηε γπλαηθεία ελδπκαζία πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά σο κηα πηζηή αληηγξαθή ηεο 

κηλσηθήο, ε ελδπκαζία ησλ αληξώλ ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή από ηνπο ηύπνπο ηνπ κηλσηθνύ 

δώκαηνο. Οη κπθελαίνη άληξεο θνξνύζαλ έλαλ ρεηξηδσηό ρηηώλα πνπ έθηαλε ζπλήζσο κέρξη ηα 

γόλαηα θαη ήηαλ θηηαγκέλνο από δύν θνκκάηηα πθάζκαηνο. Σα πθάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ 

http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/dresses/ma_dress.html
http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/dresses/intro.html
http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/dresses/intro.html
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ήηαλ ζπλήζσο κνλόρξσκα ή είραλ αξαηά επαλαιακβαλόκελα πθαληηθά κνηίβα. ηηο παξπθέο θαη 

ζηηο ελώζεηο ησλ ρηηώλσλ ήηαλ ξακκέλεο πθαληέο ηαηλίεο, πνπ δεκηνπξγνύζαλ κηα έληνλε 

ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην ππόινηπν έλδπκα. 

 Σν αληξηθό κπθελατθό έλδπκα ήηαλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

επεηξσηηθήο Eιιάδαο, αιιά αληαπνθξηλόηαλ θαιύηεξα θαη ζηηο αγαπεκέλεο αζρνιίεο ησλ 

Μπθελαίσλ· θάιππηε ηνλ επάλσ θνξκό πξνζηαηεύνληαο από ην ςύρνο, αιιά ήηαλ θνληό θαη 

θαξδύ γηα λα δηεπθνιύλεη ηηο θηλήζεηο ζην θπλήγη θαη ζηηο κάρεο. Οη ρηηώλεο ησλ θπλεγώλ θαη ησλ 

πνιεκηζηώλ ήηαλ αθόκε πην θνληνί θαη θαηέιεγαλ ζπρλά ζε θξόζζηα. Καηά κηα άπνςε, ν αληξηθόο 

κπθελατθόο ρηηώλαο ήηαλ ην θνηλό έλδπκα ησλ ηλδνεπξσπαίσλ θαηνίθσλ ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο 

πνπ θνξηνύληαλ από άληξεο θαη γπλαίθεο πξηλ λα εκθαληζηνύλ νη κηλσηθέο επηξξνέο. παληόηεξα 

εκθαλίδεηαη θαη έλαο ηύπνο θνληνύ παληεινληνύ, όπσο επίζεο θαη ην καθξύ αληξηθό πεξίδσκα, ε 

πεξηβνιή κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη αληηπξόζσπνη ησλ αηγαηαθώλ θξαηώλ ζηηο αηγππηηαθέο 

ηνηρνγξαθίεο ησλ Kεθηηνύ. 

 Οη άληξεο ηεξείο θνξνύζαλ έλαλ παξόκνην ρηηώλα πνπ ήηαλ όκσο καθξύο. Οη ηεξαηηθνί 

ρηηώλεο ήηαλ πνιπηειείο θαη ζπρλά δηαθνζκεκέλνη κε πεξίηερλα πθαζκέλεο ρξσκαηηζηέο ηξέζεο. 

ε κπθελατθέο ζθξαγίδεο ζπλαληάηαη επίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθό είδνο ηεξαηηθνύ ελδύκαηνο, ην 

νπνίν είλαη γλσζηό από ηε ζξεζθεπηηθή εηθνλνγξαθία ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Απηό 

ήηαλ έλα καθξύ θξνζζσηό ύθαζκα πνπ ηπιηγόηαλ πνιιέο θνξέο γύξσ από ην ζώκα θαη θνξηόηαλ 

επάλσ από έλα απιό ρεηξηδσηό ρηηώλα. 

Κνζκήκαηα 

ηνλ ηνκέα ηεο θνζκεκαηνηερλίαο νη Μπθελαίνη επεξεάζηεθαλ πνιύ, όπσο θαη ζηε πεξίπησζε ηεο 

ελδπκαζίαο, από ηνπο Μηλσίηεο. Ζ κηλσίδνπζα αηζζεηηθή, πνπ δηαπηζηώλεηαη ήδε από ηελ επνρή 

ησλ ιαθθνεηδώλ ηάθσλ, ππαγόξεπε ην ζπλδπαζκό πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ πιηθώλ πνπ 

δεκηνπξγνύζαλ έληνλεο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο. Σα ζπλεζέζηεξα είδε θνζκεκάησλ απηήο ηεο 

επνρήο ήηαλ ηα δηαδήκαηα, ηα πεξηδέξαηα από δηάθνξεο ράληξεο, ηα δαρηπιίδηα, ηα ζθνπιαξίθηα 

θαη νη ζθεθσηήξεο καιιηώλ. Γηα ηε ζηεξέσζε ησλ ελδπκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαλ καθξηέο 

κεηαιιηθέο πεξόλεο κε πεξίηερλε θεθαιή θαη ηα πην πνιπηειή από απηά ήηαλ δηαθνζκεκέλα 

κε επίξξαπηα ρξπζά ειάζκαηα θαη δηάηξεηα θύιια. 

Σα θνζκήκαηα απνηεινύζαλ θαηεμνρήλ αληηθείκελα θύξνπο, γη' απηό θαη ε ζπαληόηεηα ηωλ 

πιηθώλ από ηα νπνία ήηαλ θηηαγκέλα είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο αλώηεξεο ηάμεηο. Γηα ην 

ιόγν απηό νη Mπθελαίνη εθηόο από επηειή πιηθά ζηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ, όπσο ε θαγεληηαλή, 

ν ραιθόο θαη ν νξείραιθνο, ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη πνιύηηκεο πξώηεο ύιεο εηζεγκέλεο από καθξηλέο 

ρώξεο: ρξπζό θαη νξεία θξύζηαιιν από ηελ Αίγππην, ιαδνπξίηε από ην Αθγαληζηάλ, 

ειεθαληόδνλην από ηε πξία θαη ήιεθηξν από ηε Βαιηηθή. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ ηα δαρηπιίδηα πνπ καο δίλνπλ πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

θαιιηηερληθέο ηάζεηο θαη ηελ εηθνλνγξαθία ηεο Μπθελατθήο επνρήο. Ζ ζθελδόλε ηνπο ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλε από εκηπνιύηηκνπο ιίζνπο θαη έθεξε ζπρλά αλάγιπθε δηαθόζκεζε. Καηά ηηο 

http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/dresses/ma_dress.html
http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/dresses/jewel.html
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http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/dresses/jewel.html
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πξώηκεο πεξηόδνπο ηεο Τζηεξνειιαδηθήο επνρήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζθιεξά πεηξώκαηα, όπσο ν 

ακέζπζηνο, ν θαξλεόιεο, ν ζάξδηνο θαη ν αηκαηίηεο, ελώ από ηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗ πεξίνδν 

δηαθξίλεηαη κηα πξνηίκεζε ζην ζηεαηίηε. 

Οη γπλαίθεο θαη νη άληξεο ηωλ αλώηεξωλ θνηλωληθώλ ηάμεωλ 

θνξνύζαλ ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, θαηαζθεπαζκέλα ζπλήζωο από ρξπζό, αζήκη ή 

ζπαληόηεξα από νξείραιθν. Οη ζθελδόλεο ηνπο είραλ ειιεηςνεηδέο ζρήκα θαη ήηαλ 

δηαθνζκεκέλεο κε κηθξόηαηεο αιιά ιεπηνκεξείο εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο ή ζπλζέζεηο από 

αθαηξεηηθά κνηίβα. Σα ζέκαηα ησλ παξαζηάζεσλ είραλ θνζκηθό ή ζξεζθεπηηθό πεξηερόκελν, ελώ ε 

ζπρλή δηάηαμε ησλ ζεκάησλ ζε εξαιδηθέο ζπλζέζεηο πξνδίδνπλ αλαηνιηθέο επηξξνέο. Ζ νκνηόηεηα 

ησλ ζθξαγηζηηθώλ δαρηπιηδηώλ κε ηα αληίζηνηρα κηλσηθά δείρλεη όηη νη Μπθελαίνη είραλ δηδαρηεί 

απηή ηελ ηέρλε από κηλσίηεο θαιιηηέρλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/technology/seals/index.html
http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/dresses/jewel.html
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Φύιιν εξγαζίαο 6  

Α) Πνηα γπλαηθεία κνξθή κειέηεζεο ;  

................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Β) Πνηνλ ξφιν είρε ζηελ θνηλσλία ηεο; Πεξίγξαςε ηε δσή ηεο θαη ηελ  

θαζεκεξηλφηεηά ηεο: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Γ) Φαληάζνπ κηα ζθελή/έλα ζηηγκηφηππν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εξσίδαο 

ζνπ (ηη θάλεη, πνχ βξίζθεηαη, πνην αληηθείκελν ρξεζηκνπνηεί; Δπίζεο, ηη 

ζθέθηεηαη, ηη θνβάηαη, ηη νλεηξεχεηαη, ηη ζρέδηα θάλεη γηα ην κέιινλ, πνηα είλαη ε 

κεγαιχηεξε επηζπκία ηεο απηή ηε ζηηγκή; Γξάςε ζε πξψην πξφζσπν ηηο ζθέςεηο 

ηεο. 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Γ) ρεδίαζε ην "πξνθίι" ηεο εξσίδαο ζνπ κέζα απφ ηα αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Φάμε ζηελ αίζνπζα ηνπ Μνπζείνπ γηα ηα "πξνζσπηθά" ηεο 

αληηθείκελα. ηε ζπλέρεηα, θαηάγξαςε απηά ηα αληηθείκελα αλαιπηηθά. Πνηα ήηαλ 

ε ρξήζε ηνπο; Πψο ηα πξνκεζεχηεθε ε ίδηα; (Μπνξείο, εθηφο απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξεηο ζην Μνπζείν, λα ζπκβνπιεπηείο θαη ην ζρεηηθφ κε ηελ 

θαηαζθεπή ησλ αληηθεηκέλσλ, θνζκεκάησλ θιπ πιηθφ πνπ ζνπ έρεη δνζεί).   

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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7ε Παξέκβαζε 

ΘΔΜΑ Ζ γπλαίθα ηεο Μπθελατθήο επνρήο σο 

απεηθφληζε - γπλαηθείεο κνξθέο εηδσιίσλ 

ΔΡΧΣΖΜΑ Πνηα ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε κπθελατθή 

ιαηξεία; 

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ •Πνηα ηα ιαηξεπηηθά αληηθείκελα ησλ 

Μπθελαίσλ; 

•Πψο εθθξάδεηαη ε ιατθή πίζηε; 

•Πνηεο αληηζηνηρίεο παξαηεξνχληαη κε ηε 

ιαηξεία ζηε ζεκεξηλή επνρή; 

ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ •Μπθελατθά εηδψιηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή ηνπ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ναππιίνπ. 

•Μνπζηθή ζε cd 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ Γηακνξθψλεηαη κία ζπλζήθε ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία νη καζεηέο θαινχληαη -κέζα 

απφ ηνλ ξφιν ησλ θνηηεηψλ 

αξραηνινγίαο- λα κειεηήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα εθζέκαηα 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ Φνηηεηέο ηεο αξραηνινγίαο 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ Αξραηνιφγνο επηθεθαιήο νκάδαο 

θνηηεηψλ πνπ κειεηνχλ ηνλ κπθελατθφ 

πνιηηηζκφ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

•Να θαιιηεξγεζεί ε ηζηνξηθή 

ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ φζνλ αθνξά 

ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα ηεο κπθελατθήο 

ιαηξείαο.  

•Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ ηέρλε ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ κπθελατθψλ εηδσιίσλ, 

ηα είδε θαη ηε ρξήζε ηνπο.  

 

ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

Α. Μαλδύαο ηνπ εηδηθνύ - δάζθαινο ζε ξόιν: 
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Γίλεηαη ζηα παηδηά πιηθφ ζρεηηθφ κε κηα αξραηνινγηθή έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη 

ζηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ην νπνίν αθνξά ηα κπθελατθά εηδψιηα (είδε, 

ρξήζε, ηξφπνο θαηαζθεπήο):  

Μηθξά πήιηλα εηδώιηα 

 Σα κηθξά εηδώιηα ηεο Τζηεξνειιαδηθήο πεξηόδνπ είλαη ζπλήζσο ρεηξνπνίεηα, αλ θαη 

νξηζκέλα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζηνλ ηξνρό όπσο ηα κεγάια, ηα πξόηππά ηνπο είλαη επίζεο 

κηλσηθά. 

Πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο ΤΔ ΗΗ πεξηόδνπ εηδώιηα κε ηε κνξθή ηεο θξεηηθήο ζεάο άξρηζαλ λα 

θζάλνπλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ακέζσο ηα ηνπηθά εξγαζηήξηα ηα κηκήζεθαλ. Ζ κόδα 

ξίδσζε θαη από ηα κέζα ηδίσο ηνπ 14νπ αη. ε δήηεζή ηνπο ήηαλ πνιύ κεγάιε θπξίσο ζε 

ζεκαληηθέο πεξηνρέο όπσο ε Αξγνιίδα. 

 Δλώ όκσο ε κηλσηθή θαηαγσγή ησλ εηδσιίσλ θαίλεηαη βεβαησκέλε, ν παιαηόο κηλσηθόο 

ηύπνο κεηαπιάζηεθε θαη ηειηθά δηακνξθώζεθε ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα έλαο ραξαθηεξηζηηθόο, 

θαζαξά κπθελατθόο ηύπνο κηθξώλ εηδσιίσλ πνπ γλώξηζαλ κεγάιε δηάδνζε θαη, καδί κε ηα 

αγγεία, απνηεινύλ ζηαζεξά θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο κπθελατθήο ηαπηόηεηαο θαη 

παξνπζίαο. 

 Σα κηθξά κπθελατθά εηδώιηα είλαη θαηά θαλόλα γξαπηά, θαη ζπαληόηαηα άβαθα, θπξίσο 

πξνο ην ηέινο ηεο επνρήο. Ζ δηαθόζκεζή ηνπο είλαη απιή, κε θπκαηνεηδείο ή επζείεο γξακκέο, θαη 

παξνπζηάδεη ηππνινγηθή εμέιημε: νη θακπύιεο ηείλνπλ βαζκηαία ζηελ επζπγξακκία, ώζπνπ 

θαηαιήγνπλ λα γίλνπλ απιέο επζείεο. 

 Δηθνλίδνπλ σο επί ην πιείζηνλ γπλαηθείεο ζετθέο κνξθέο. Σν θεθάιη είλαη ηξηγσληθό θαη 

θέξεη ζπρλά ζηεθάλε ή πόιν, ε κύηε πξνεμέρεη έληνλα, ελώ ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζώπνπ δειώλνληαη ππνηππσδώο. Οη κνξθέο θνξνύλ έλα ζρεηηθά απιό έλδπκα πνπ κνηάδεη 

κε ην πέπιν ηεο ηζηνξηθήο επνρήο, γλσζηό από παξαζηάζεηο ζε αγγεία θαη ιάξλαθεο θαη δηαθέξεη 

εληειώο από ην κηλσηθνύ ηύπνπ επίζεκν έλδπκα ησλ γπλαηθώλ πνπ εηθνλίδνληαη ζε πνκπηθέο 

ηνηρνγξαθίεο. Οη κνξθέο θέξνπλ ζπρλά πεξηδέξαηα, ραξαθηεξηζηηθό ζύκβνιν ηεο ηεξήο ηνπο 

ηδηόηεηαο, θαη ζηέθνληαη ζε θαζηεξσκέλεο, ηππνπνηεκέλεο ζηάζεηο, κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα ζην 

ζηήζνο 'ε πςσκέλα ζε ζηάζε δέεζεο ή πξνζεπρήο. Δμαηηίαο ηεο νκνηόηεηάο ηνπο κε ηα 

αληίζηνηρα γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνύ αιθαβήηνπ, ηα εηδώιηα πνπ έρνπλ ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα 

νλνκάζζεθαλ εηδώιηα ηύπνπ Φ θαη Σ, ελώ εθείλα πνπ έρνπλ ηα ρέξηα πςσκέλα ιέγνληαη 

ζπκβαηηθά ηύπνπ Ψ. 

 Αξθεηά εηδώιηα εηθνλίδνπλ θνπξνηξόθνπο ή δύν κνξθέο ελσκέλεο -δίδπκεο ζεέο, 

ηνλίδνληαο έηζη ηε δηπιή ππόζηαζε ηεο ζεόηεηαο- ή ζετθέο κνξθέο έλζξνλεο. πρλόηαηα 

απαληάηαη θαη ην νκνίσκα θελνύ "ζξόλνπ". Οη κπθελατθνί "ζξόλνη" έρνπλ ηξία πόδηα, όπσο ν 

νκεξηθόο. Ο "ζξόλνο" γλώξηζκα-ζύκβνιν ζετθήο ηδηόηεηαο, απνηειεί θιαζηθή πξνζθνξά ζε ηεξά 
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θαη ηάθνπο θαη ζε κεηαγελέζηεξα ρξόληα. Έρεη ππνζηεξηρζεί όηη ζηνπο κπθελατθνύο ζξόλνπο 

πξέπεη λα αλαδεηεζεί ην πξόηππν ηνπ καληηθνύ ηξίπνδα. Δηθνλίδνληαη επίζεο δεύγε μαπισκέλα 

ζε αλάθιηληξα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνλ ηεξό γάκν. Ληγόηεξν ζπλεζηζκέλα είλαη ηα εηδώιηα πνπ 

παξηζηάλνπλ ηππείο, άξκαηα κε ηνλ αλαβάηε ηνπο, γεσξγηθέο ζθελέο ή πινία. Διάρηζηα εηδώιηα 

είλαη αλδξηθά, ελώ πνιύ θνηλά είλαη ηα δωόκνξθα θαη θπξίσο ηα βννεηδή. 

 Σα κπθελαϊθά εηδώιηα είλαη αθηεξώκαηα ζε ηεξά, αιιά έρνπλ βξεζεί θαη ζην 

εζωηεξηθό ηωλ ζπηηηώλ ή ζακκέλα θάηω από ην θαηώθιη, όπωο ζε νξηζκέλα ζπίηηα ζηελ 

Σίξπλζα. Πάξα πνιιά έρνπλ βξεζεί ζε ηάθνπο, ζπλήζωο κάιηζηα ζπλνδεύνπλ παηδηθέο 

ηαθέο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζπκβνιίδνπλ αζθαιώο ηε ζεϊθή πξνζηαζία, ηε ζεϊθή 

ηξνθό. Ίζσο λα ππαηλίζζνληαη ηελ αλάγθε ηεο ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ ηα παηδηά. Σα 

δωόκνξθα αθηεξώλνληαη ζε παηδηθνύο ηάθνπο είηε ωο ππνθαηάζηαηα ζπζηώλ ή ωο απιά 

παηρλίδηα. 

Σα εηδώιηα είλαη εθδειώζεηο κηα απιντθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ιατθήο πίζηεο, πνπ είλαη βαζηά 

ξηδσκέλε. Βξίζθνληαη ζε θησρνύο, αιιά θαη ζε πινύζηνπο ηάθνπο, γηαηί όζν επηειέο θη αλ είλαη ην 

πιηθό, όινη ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεη ε ζετθή κνξθή. Δθηόο από ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα, εηδώιηα απηνύ ηνπ ηύπνπ βξέζεθαλ επίζεο ζηελ Κξήηε, ηελ Κύπξν θαη ηε 

πξία, δηόηη νη πξόζθπγεο πνπ έθπγαλ από ηελ Πεινπόλλεζν κεηά ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ 1200 

π.Υ. κεηέθεξαλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο ζην Αηγαίν θαη πέξα από ηνλ ειιεληθό ρώξν.   

Πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ 

Ο δάζθαινο ζε ξόιν εκθαλίδεηαη σο επηθεθαιήο ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο. 

Εεηείηαη απφ ηα παηδηά θαηά νκάδεο λα εληνπίζνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ έθζεκα - 

εηδψιην πνπ λα απεηθνλίδεη α) κηα γπλαηθεία κνξθή β) κηα γπλαηθεία κνξθή κε 

αλαθνξέο ζηε κεηξφηεηα. Σα παηδηά - εξεπλεηέο κειεηνχλ ηα εθζέκαηα θαη 

θαηαγξάθνπλ θάζε ζηνηρείν ζε ζρέζε κε απηά.  

Β. ελάξην - δξακαηνπνίεζε: 

Καζψο δηεμάγεηαη ε έξεπλα απφ θάζε νκάδα, νη "θνηηεηέο" ληψζνπλ 

εμαληιεκέλνη. Απνθνηκνχληαη ηελ ψξα πνπ δνπιεχνπλ γηα ηελ έξεπλα θαη ην 

έθζεκα πνπ κειεηνχλ δσληαλεχεη... Σα παηδηά θαηά νκάδεο θαηαγξάθνπλ ηελ 

ηζηνξία ηνπ εθζέκαηνο (πνχ θαη πφηε βξέζεθε, πνηνο ην θαηαζθεχαζε, ζε πνηνλ 

αλήθε, πψο βξέζεθε εθεί θιπ).  
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Γ. Γξακαηνπνίεζε: 

Σα παηδηά θαηά νκάδεο δξακαηνπνηνχλ ηελ ηζηνξία ηνπ εθζέκαηνο. Σν έθζεκα 

αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ... 

Γ. Αλαζηνραζκόο : γξάθσ ζε έλα ραξηί ην ζπλαίζζεκά κνπ γηα ηε ζεκεξηλή 

εκπεηξία). 
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Φύιιν εξγαζίαο 7 

►Παξαηήξεζε ηα εηδψιηα πνπ παξηζηάλνπλ γπλαηθείεο κνξθέο ζηηο πξνζήθεο 

θαη θαηάγξαςε ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη γη' απηά ζην κνπζείν. Υψξηζέ ηα ζε 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο θαη απηφ πνπ παξηζηάλνπλ:  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

►Πξνζπάζεζε λα ζρεδηάζεηο έλα απφ ηα εηδψιηα πνπ κειέηεζεο θαη ην νπνίν 

ζνπ έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε: 

 

 

 

 

 

 

►Σν εηδψιηφ ζνπ "δσληαλεχεη" θαη θαζψο εζχ θνηκάζαη, ζνπ δηεγείηαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ ζην φλεηξφ ζνπ (πνηνο θαη πνχ ην θαηαζθεχαζε, ζε πνηνλ αλήθε, πνχ 

βξηζθφηαλ θιπ):  

"Με θαηαζθεύαζε ν Μύθσλαο, έλαο ηερλίηεο από εξγαζηήξη ησλ Μπθελώλ... 

Μπνξείο λα ζπλερίζεηο ηελ ηζηνξία ηνπ; 
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................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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8ε παξέκβαζε 

ΘΔΜΑ Θξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο -  ε πίζηε 

ζηνπο ζενχο 

ΔΡΧΣΖΜΑ ε ηη πηζηεχεη ν άλζξσπνο ηεο 

κπθελατθήο επνρήο θαη πψο εθθξάδεη 

ηελ πίζηε ηνπ ζηνπο ζενχο; 

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ Δίλαη δηαρξνληθή ε αλάγθε ηνπ 

αλζξψπνπ λα πηζηεχεη ζηνπο ζενχο; 

ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ Δθζέκαηα Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ 

Ναππιίνπ 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ Έλαο ζπληεξεηήο αξραηνηήησλ, πνπ 

εξγάδεηαη ζην Μνπζείν Ναππιίνπ, κε 

αθνξκή έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηζηαηηθφ "ηαμηδεχεη" ζηνλ 

κπθελατθφ θφζκν θαη κε ηε βνήζεηα 

ησλ κπθελατθψλ εηδσιίσλ πνπ 

κειεηά, βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα 

ζθελή ιαηξείαο ηεο κπθελατθήο 

επνρήο.  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ χκηο, κηα γπλαίθα απφ ηελ Σίξπλζα 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

•Να ελζπλαηζζαλζνχλ ηα παηδηά ηελ 

αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ ηεο 

κπθελατθήο επνρήο λα εθθξάζεη ηελ 

πίζηε ηνπ ζηνπο ζενχο.  

ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

Α. Πξνεηνηκαζία νκάδαο - παηρλίδηα ζπγθέληξσζεο:  

Πεξπάηεκα ζηνλ ρψξν - άζθεζε ζπγθέληξσζεο- δεπγάξηα-άζθεζε 

εκπηζηνζχλεο.  

Β. Θεσξεηηθή - επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε: 
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Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ιαηξεία ζηνπο κπθελατθνχο ρξφλνπο θαη ηε ρξήζε 

ησλ εηδσιίσλ.  

Γ. Καηαηγηζκόο ηδεώλ: 

Σα παηδηά ζε θχθιν. Ζ πίζηε γηα κέλα είλαη/εγψ πηζηεχσ ζε... : 

ηφρνο ηεο άζθεζεο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηε ζεκαζία πνπ έρεη 

γηα θάζε άλζξσπν ε "πίζηε" θαζψο θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπκβφισλ ζηα νπνία 

απνδίδνπκε δπλάκεηο ή ηα ιαηξεχνπκε πξνβάιινληαο ηνπο ζενχο καο.  

Γ. Αθήγεζε : 

 "Πεξλνύζε θάζε κέξα από απηόλ ηνλ δξόκν θαη κάιηζηα αξθεηέο θνξέο 

κέζα ζηελ ίδηα κέξα. πλήζσο αξγνπνξεκέλνο, πάληα βηαζηηθόο κε ην θεθάιη 

ηνπ λα βνπίδεη από ην πξσί κε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αγσλίεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. 

Έκελε θνληά είθνζη ρξόληα ζ' απηήλ ηε γεηηνληά, ιίγν έμσ από ηελ Σίξπλζα, από 

ηόηε πνπ είρε δερζεί ηε ζέζε ηνπ ζπληεξεηή αξραηνηήησλ ζην Μνπζείν ηνπ 

Ναππιίνπ. Σόηε, όηαλ πξσηνείδε ην όλνκά ηνπ ζηελ εθεκεξίδα κε ηνπο 

δηνξηζκνύο ηξειάζεθε. Ήηαλ πνπ αγαπνύζε θαη ηε δνπιεηά ηνπ θαη ν δηνξηζκόο 

απηόο εξρόηαλ γεκάηνο ππνζρέζεηο γηα κηα άιιε δσή, κηα δσή θαιύηεξε, κε έλαλ 

ζηαζεξό κηζζό, ρσξίο ηελ αγσλία γηα ην κεξνθάκαην, - ηέξκα πηα ηα 

πεξηζηαζηαθά ζηα ζνπβιαηδίδηθα ηεο γεηηνληάο- κε κεγαιύηεξε άλεζε, ζε σξαίνλ 

ηόπν, ίζσο θαη κε έλαλ έξσηα αξγόηεξα λα ηνπ δίλεη ππνζρέζεηο γηα ηα πην κεηά 

θαη άιια πνιιά. Έηζη μεθίλεζαλ όια, έηζη βξέζεθε ζην Ναύπιην. Κη είραλ πεξάζεη 

- θαληάζνπ- είθνζη ρξόληα από ηόηε.  

 ήκεξα ην απόγεπκα επηζηξέθνληαο από ηνλ δξόκν πνπ πάεη πξνο 

Σίξπλζα, όπσο θάζε απόγεπκα γπξλώληαο από ηε δνπιεηά, ζηακάηεζε ζε κηα 

εηθόλα πνπ ηελ έθιεηζε ζαλ θσηνγξαθία ζην κπαιό ηνπ θαη ηε ζθεθηόηαλ όιε ηελ 

ππόινηπε κέξα. Λίγα κέηξα πξηλ θηάζεη ζην ζπίηη ηνπ, πξηλ πεξάζεη ην ξέκα έρεη 

πάλσ ζην δξόκν έλα εηθνλνζηάζη. Σνπ είραλ πεη όηη ζην ίδην ύςνο θακηά 

εηθνζαξηά κέηξα από ην δξόκν πξνο ηα κέζα ήηαλ έλα εθθιεζάθη, κηα Αγία 

Μαξίλα, πνπ είραλ βξεη ηελ εηθόλα ηεο ζακκέλε ζην ίδην ζεκείν θαη κεηά βξήθαλ 

θαη ηελ εθθιεζία, ζακκέλε θη απηή ζρεδόλ έλα κέηξν ζην ρώκα. Σελ εηθόλα ηελ 

νλεηξεύηεθε κηα γπλαίθα θαη πήγαλ θαη ζθάςαλε θαη ηε βξήθαλε, Θαύκα, είπαλε. 
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Δ, ινηπόλ, δελ αμηώζεθε λα πάεη ζ' απηό ην εθθιεζάθη, ην ζθέθηεθε κηα δπν 

θνξέο γηα βόιηα, αιιά κεηά βαξέζεθε.  

  Δθείλν ην απόγεπκα ζ' απηό ην ζεκείν από ην νπνίν πεξλνύζε 

θάζε κέξα θαη ζηελ νπζία ην πξνζπεξλνύζε, θόιιεζε. Μηα ειηθησκέλε γπλαίθα 

δηέζρηζε αξγά ηνλ δξόκν, ρσξίο λα θνηηάμεη γηα απηνθίλεηα, ρσξίο λα ηελ 

ελδηαθέξεη αλ πεξλνύζαλ ή δελ πεξλνύζαλ θαη πήγε ζην εηθνλνζηάζη. Άλαςε ην 

θαληήιη ηνπ θαη έθαλε ην ζηαπξό ηεο. Ο ίδηνο είρε θόςεη ηαρύηεηα όηαλ ηελ είδε. 

"Δπηθίλδπλν πξάγκα νη γέξνη ηεο πεξηνρήο"  ζθέθηεθε ζηελ αξρή, θαη ζρεδόλ 

ζηακάηεζε ην απηνθίλεην. Μεηά όκσο δελ ζπλέρηζε. Έκεηλε εθεί λα θνηηάδεη ηελ 

ειηθησκέλε γπλαίθα λα θάλεη ηνλ ζηαπξό ηεο κπξνζηά ζην εηθνλνζηάζη. Έλησζε 

δένο κπξνζηά ζ' απηή ηελ παλάξραηα εηθόλα ηεο ηεξήο πξνζεπρήο, όπνπ ν 

άλζξσπνο ηαπεηλόο θαη κηθξόο κπξνζηά ζην κπζηήξην ηεο δσήο απνδέρεηαη θαη 

πκλεί ηνλ Θεό ηνπ. Σνπ ιέεη "ζε πηζηεύσ" θαη "ζε ρξεηάδνκαη". "Πξνζηάηεπε ηνπο 

δσληαλνύο κνπ θαη πξόζερε ηνπο λεθξνύο κνπ". Μαγεύηεθε, ηνπ ήξζε λα ηελ 

αγθαιηάζεη, έλησζε ηνλ πόλν ηεο θαη ηελ αγσλία ηεο. Ζ γπλαίθα αθνύ ηέιεησζε, 

πέξαζε θαη πάιη ηνλ δξόκν κε ηνλ ίδην αξγό ξπζκό θαη θαηεπζύλζεθε πξνο ην 

ζπίηη ηεο, πνπ ήηαλ αθξηβώο απέλαληη.  

 Σν βξάδπ ράδεπε ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ γηα ηε δνπιεηά, άξρηδε λα ζθαιίδεη 

πάιη θάηη θσηνγξαθίεο από ηα εηδώιηα ηεο Σίξπλζαο θαη ηεο Αζίλεο. Με πόζν 

δένο θαη αγάπε ηα είρε αγγίμεη ηόηε, όηαλ βξίζθνληαλ αθόκε ζηηο απνζήθεο ηνπ 

κνπζείνπ θαη ρξεηαδόηαλ λα ηα εηνηκάζεη γηα ηελ έθζεζε.  

 θέθηεθε όηη κε ηνλ ίδην ηξόπν ηα είρε βάιεη ζην εηθνλνζηάζη ηεο ε γπλαίθα 

πνπ έκελε ζηελ Σίξπλζα ζηα 1300 π.Υ. Κη εθείλε πνπ είρε ζάςεη ην εηδώιην ζην 

θαηώθιη ηεο γηα γνύξη θαη γηα λα θάλεη παηδηά, γηα ηνλ ίδην ιόγν ην εκπηζηεύηεθε. 

Φαληάζηεθε ηόηε ηελ ίδηα ζθελή λα δηαδξακαηίδεηαη κεξηθέο ρηιηάδεο ρξόληα 

πξηλ..." 

Δ. Ο Γάζθαινο ζε ξόιν:  

 Σν φλνκά κνπ είλαη χκηο θαη είκαη απφ ηελ Σίξπλζα. Ο άληξαο κνπ είλαη 

ηερλίηεο ηνπ ραιθνχ θη εγψ θξνληίδσ ην ζπίηη καο θαη ην ρσξάθη πνπ βξίζθνληαη 

αθξηβψο θάησ απφ ηα ηείρε. Κάζε πξσί ηηκψ ηε ζεά ηεο Γεο θαη αλάβσ ην 
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ιπρλαξάθη γηα ράξε ηεο. Σνπνζεηψ ζηε γσληά πνπ έρσ ζαλ ρψξν ιαηξείαο απηά 

ηα νκνηψκαηα ηεο ζεάο, πνπ κνπ ηα έρεη θέξεη ν Αληίσλαο... 

η. Γεκηνπξγία πξνζσπηθνύ ρώξνπ ηεο ύκηδαο 

Σα παηδηά ζε νκάδεο δηακνξθψλνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηεο ίκπδαο. Πνηα 

αληηθείκελα ηελ πιαηζηψλνπλ; Παξηζηάλνπλ κε απηνζρεδηαζκφ ηνλ ρψξν θαη ηα 

αληηθείκελα.  

Ε. Γηάδξνκνο ζπλείδεζεο κε ηνλ Γάζθαιν ζε ξόιν : ν πην κεγάινο θόβνο 

ηεο ύκηδαο 

Ζ χκηο πεξλάεη αλάκεζα ζηα παηδηά θη εθείλα εθθξάδνπλ ηνλ πην κεγάιν ηεο 

θφβν.  

- Γηάδξνκνο ζπλείδεζεο: ηη δεηάεη θαη ηη πξνζεύρεηαη ε ύκηο ζηελ ζεά ηεο 

όηαλ ηελ ηηκά θάζε πξσί; 

Ζ χκηο πεξλάεη αλάκεζα ζηα παηδηά θη εθείλα εθθξάδνπλ ηελ πην κεγάιε ηεο 

επηζπκία, ηελ πξνζεπρή ηεο.  

Ζ. Αλαζηνραζκόο ν Γάζθαινο ζε ξόιν (Παίξλσ απόζηαζε/Space 

Between): 

Κχθινο. Γηαηππψλεηαη ε εξψηεζε "πψο αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα ηνπο θφβνπο 

καο θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο; πνχ ελαπνζέηνπκε ηηο ειπίδεο καο;" . 

Υξεζηκνπνηνχκε αληίζηνηρα αληηθείκελα ιαηξείαο; Πάξε ηελ απφζηαζε πνπ 

πξέπεη απφ ηελ χκηδα (Γάζθαινο ζην θέληξν - παηδηά θνληά ή καθξηά αλάινγα 

κε ην πφζν θνληά ηνπο αηζζάλνληαη ηελ χκηδα)  
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Φύιιν εξγαζίαο 8 

Αθνχ κειεηήζεηο ηα εηδψιηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αίζνπζα ηνπ κνπζείνπ, 

λα δηαιέμεηο εθείλα πνπ ζηνιίδνπλ ηνλ ρψξν ιαηξείαο ηεο χκηδαο. Παξαηήξεζέ 

ηα πξνζεθηηθά θαη πεξίγξαςέ ηα: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Πνηνη πηζηεχεηο φηη είλαη νη θφβνη ηεο γπλαίθαο απφ ηελ Σίξπλζα, ηεο χκηδαο; 

................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Ση ειπίδεη θαη ηη πξνζεχρεηαη κε ηα εηδψιηά ηεο απεπζπλφκελε ζηε Θεά; 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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9ε παξέκβαζε 

ΘΔΜΑ Σαμίδηα - ζρέζεηο κε ιανχο ηεο Αλαηνιήο 

- εκπφξην 

ΔΡΧΣΖΜΑ Πνηνη ιφγνη ψζεζαλ ηνπο Μπθελαίνπο 

ζην λα αλαπηχμνπλ εκπνξηθέο ζρέζεηο κε 

ηελ Αλαηνιή; 

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ Πνηα εθζέκαηα απνδεηθλχνπλ ηηο ζηελέο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηελ Αίγππην; 

 ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ Δθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ κε Αηγππηηαθή 

πξνέιεπζε θαη εθζέκαηα 

θαηαζθεπαζκέλα απφ πξψηε χιε πνπ 

έξρεηαη απφ ηελ Αίγππην 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ Έλα κπνπθάιη πνπ θξχβεη έλα κήλπκα ζα 

απνθαιχςεη ην πξψην κέξνο κηαο 

παξάμελεο ηζηνξίαο. Ζ παξάμελε ηζηνξία 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ Δχπνξν, ηνλ άλαθηα 

ησλ Μπθελψλ, θαη δηαδξακαηίδεηαη ζηελ 

Αίγππην. Γξήγνξα ηα παηδηά ζα θιεζνχλ 

λα ιχζνπλ ην κπζηήξην δίλνληαο ηε δηθή 

ηνπο εθδνρή, κέρξη λα απνθαιπθζεί ηη 

πξαγκαηηθά είρε ζπκβεί απφ ηελ 

εκςπρψηξηα. Σν παηρλίδη ηεο ηζηνξίαο 

ιεηηνπξγεί ζαλ εξέζηζκα πξνθεηκέλνπ ηα 

παηδηά λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο 

ζρέζεηο ησλ κπθελαίσλ κε ηελ Αίγππην.  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

•Να αληηιεθζνχλ ηα παηδηά ηηο ζηελέο 

ζρέζεηο ησλ Μπθελαίσλ κε ηελ Αίγππην. 

•Να εληνπίζνπλ θαη λα παξαηεξήζνπλ 

ηα εθζέκαηα πνπ έρνπλ αηγππηηαθή 

πξνέιεπζε 

•Να γλσξίζνπλ ηηο πξψηεο χιεο πνπ 

εηζάγνληαη απφ ηελ Αίγππην θαη 

αμηνπνηνχληαη ζηε κπθελατθή ηέρλε.  
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•Να κπνπλ ζηε ζέζε ηεο εξσίδαο 

(Φηινπάηξα) πνπ αθφκε λνζηαιγεί ηελ 

καθξηλή ηεο παηξίδα.  

 

ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

Γόζεθε ζρεηηθό πιηθό γηα κειέηε ζε θάζε νκάδα:  

ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΔΠΗΡΡΟΔ ΣΟΤ ΜΤΚΖΝΑΨΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ : 

 

Ζ αλεξρφκελε κπθελατθή δχλακε, ήδε απφ ηνλ 14ν αηψλα π.Υ., πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

Αηγππηίσλ γηα ηνπο Tanaja, φπσο ηνπο απνθαινχλ, δειαδή ηνπο Γαλανχο, επίζεην ζπλψλπκν 

ησλ Διιήλσλ Αραηψλ ηνπ Οκήξνπ. Γελ είλαη ηπραίν φηη, ηελ επνρή απηή, πιαθίδηα, ζθεχε ή 

εηδψιηα απφ θαγεληηαλή, πνπ θέξνπλ ηε «δέιην» ησλ Φαξαψ Ακέλνθη Β’ θαη Γ’ κεηαθέξνληαη 

ζηηο Μπθήλεο, ίζσο απφ επίζεκε αηγππηηαθή αληηπξνζσπεία. Σα παξάιηα ηεο Δγγχο Αλαηνιήο, 

ε βηβιηθή Γε Υαλαάλ, ηα ιηκάληα ηνπ ζεκεξηλνχ Ληβάλνπ (Φνηλίθεο), ηεο πξίαο θαη ηεο Κχπξνπ 

είλαη αλνηρηά ζην εκπφξην κε ηνλ κπθελατθφ θφζκν. Καηάθνξηα πινία δηαζρίδνπλ ην Αηγαίν 

κεηαθέξνληαο πξψηεο χιεο φπσο ηάιαληα ραιθνχ ή παιφκαδαο, ειεθαληφδνληα ή δφληηα 

ηππνπφηακνπ, εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο θαη θαγεληηαλή, γηα θαηεξγαζία ζηα αλαθηνξηθά εξγαζηήξηα 

ησλ Μπθελψλ θαη ησλ άιισλ αλαθηνξηθψλ θέληξσλ. ηα εμσηηθά γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν 

αληηθείκελα, πεξηιακβάλνληαη νη αηγππηηαθνί ζθαξαβαίνη απφ θαγεληηαλή, ηα ράιθηλα εηδψιηα ηνπ 

πξνπαιαηζηηληαθνχ ζενχ Reshef, νη ζθξαγηδνθχιηλδξνη κε ζθελέο ζεψλ θαη εξψσλ ηεο 

Μεζνπνηακίαο, ηα απγά ζηξνπζνθακήινπ, θαη ίζσο θάπνηα θζαξηά αγαζά, φπσο ηα πθάζκαηα. 

Οη νμππχζκελνη ραλααλίηηθνη ακθνξείο δηαθηλνχλ πξνο ηελ Διιάδα κηα πνηθηιία πγξψλ θαη 

ζηεξεψλ πξντφλησλ. Ο θππξηαθφο ιχρλνο απφ ηηο Μπθήλεο θαη ν ράιθηλνο ηξίπνδαο απφ ηνλ 

«ζεζαπξφ» ηεο Σίξπλζαο καξηπξνχλ ηε ζρέζε ηεο θπξίσο Διιάδαο κε ηελ Κύπξν θαηά ην ηέινο 

ηεο κπθελατθήο επνρήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε καδηθή παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ 

ζηε Μεγαιφλεζν.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθκήο ησλ αλαθηφξσλ ζηνλ 14ν αηψλα θαη ζηνλ 13ν αηψλα π.Υ. ε 

Μπθελατθή Διιάδα θηάλεη ζην απφγεην ηεο αθκήο ηεο θαη ε αθηηλνβνιία ηνπ Μπθελατθνχ 

Πνιηηηζκνχ απιψλεηαη ζε νιφθιεξε ηε Μεζφγεην. Δίλαη ε επνρή ηεο πεξίθεκεο «Μπθελατθήο 

Κνηλήο». Οη Μπθελαίνη ζηξέθνληαη πξνο ηηο πεξηνρέο ηεο Δγγχο Αλαηνιήο γηα ηελ απφθηεζε 

πξψησλ πιψλ, φπσο ραιθνύ, ρξπζνύ, ειεθαληόδνληνπ θαη εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ. Μεγάιεο 

πνζφηεηεο κπθελατθήο θεξακηθήο θαηαθιχδνπλ ηηο αγνξέο ηεο πξίαο, ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηεο 

Αηγύπηνπ. Ζ εκπνξηθή θαη πνιηηηζηηθή επηθνηλσλία κε ηηο ρψξεο ηεο Δγγχο Αλαηνιήο θαη ηελ 

Αίγππην δηαπηζηψλεηαη θαη απφ αληηθείκελα αλαηνιηθήο θαη αηγππηηαθήο πξνέιεπζεο πνπ 

βξέζεθαλ ζηελ Διιάδα, φπσο ζθξαγηδνθχιηλδξνη, ακθνξείο απφ ηε Υαλαάλ, ιίζηλα θαη 

θαγεληηαλά Αηγππηηαθά αγγεία κε δέιηνπο, ζθαξαβαίνη θαη άιια. Χζηφζν, έληνλε ήηαλ θαη ε 

πξνζθνξά ηεο Αηγχπηνπ ζηηο Μπθήλεο, φληαο ζρέζε ακθίδξνκε . Ζ κνλαδηθή ρψξα ηνπ ρξπζνχ 
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ήηαλ ηφηε ε Αίγππηνο. ινη νη ηφηε βαζηιείο δεηνχζαλ απφ ηελ Αίγππην ρξπζφ. Σελ επνρή ησλ 

βαζηιηθψλ Λαθθνεηδψλ ηάθσλ ησλ Μπθελαίσλ νη Αηγχπηηνη αλέιαβαλ κεγάιν αγψλα, γηα λα 

εθδηψμνπλ ηνπο Τμψο απφ ηελ ρψξα. Απφ ηηο πεγέο καζαίλνπκε φηη γηα απηφ ην ιφγν δήηεζαλ 

εμσηεξηθή βνήζεηα θαη ηέινο γλσξίδνπκε φηη ζπλήζηδαλ λα αληακείβνπλ κε ρξπζφ ηνπο γελλαίνπο 

πνιεκηζηέο. Φπζηθφ είλαη λα ππνζέζνπκε φηη νη Αηγχπηηνη ζθέθηεθαλ λα δεηήζνπλ ηελ βνήζεηα 

ησλ πνιεκηθψλ Αραηψλ, νη νπνίνη, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ γελλαηφδσξε πιεξσκή, 

εξγάζηεθαλ πνιχ θαιά ελαληίνλ ηνπ ερζξνχ. Απφ ηνπο βαζηιηθνχο Λαθθνεηδείο ηάθνπο ησλ 

Μπθελψλ αλαζχξζεθαλ πεξίπνπ δεθαπέληε ρηιηφγξακκα ρξπζνχ. Σν επίζεην ην νπνίν ζα 

δηαηεξεζεί επηαθφζηα ρξφληα ζηελ πνίεζε ηνπ Οκήξνπ είλαη πσο νη Μπθήλεο ήηαλ πνιχρξπζνη . 

Γελ έθεξαλ κφλν ρξπζφ νη πνιεκηζηέο ησλ Μπθελψλ, αιιά θαη πνιιέο αληηιήςεηο απφ ηελ 

Αίγππην. 

Α) Ο νκάδα ζε θύθιν, δίλεηαη ην εξέζηζκα- εηζαγσγή ζην δξάκα:  

Έλα κπνπθάιη θπιάεη ζηε κέζε ηνπ θχθινπ. ηελ εηηθέηα ηνπ γξάθεη "έηζη 

άξρηζαλ όια...". Έλα θζαξκέλν ραξηί είλαη ηπιηγκέλν κέζα ηνπ. Έλα παηδί 

πξνζπκνπνηείηαη λα δηαβάζεη ην κήλπκα κέζα ζην κπνπθάιη. Σν ραξηί 

αλαθέξεηαη ζε κηα παξάμελε ηζηνξία:   

 "Σν κηθξό θνξίηζη θαζόηαλ θνβηζκέλν θαη κειαγρνιηθό ζηα πόδηα ελόο 

αξθεηά κεγάινπ άλδξα, πνπ δύζθνια ζα κπνξνύζε λα είλαη ν παηέξαο ηεο. Σν 

δέξκα ηεο ήηαλ ζθνύξν, όρη όκσο πην ζθνύξν από ην δέξκα ησλ Αραηώλ. Ο 

ειηθησκέλνο άληξαο πνπινύζε ζηελ αγνξά ηεο Αηγύπηνπ ζαπκαηνπξγά βόηαλα 

θαη έδεηρλε ρεηξνλνκώληαο ζηνπο μέλνπο πνπ πεξλνύζαλ ραδεύνληαο ηηο 

πξακάηηεο ηνπ ηελ καγηθή ηνπο επίδξαζε. Ο Εύπνξνο θνληνζηάζεθε. Σνπ έθαλε 

εληύπσζε ην έληνλν βιέκκα ηνπ παηδηνύ. Θα 'ηαλ δε ζα 'ηαλ δπν ρξνλώλ. Σα 

κάηηα ηεο καύξα, πγξά θαη δηαπεξαζηηθά. Σνπ ζύκηζε ηελ Αίγια, ηε γπλαίθα ηνπ. 

Απηό ηεο ην βιέκκα ήηαλ πνπ θάπνηε ηνλ έθαλε λα ζέιεη ηόζν πνιύ λα ηελ θάλεη 

δηθή ηνπ. Ζ ηδέα ηνύ πέξαζε άκεζα από ην κπαιό θαη δελ έραζε θαζόινπ ρξόλν 

γηα λα ην ζθεθηεί πεξηζζόηεξν. Ο ιααγέηεο θαη ζύληξνθνο πνπ είρε καδί ηνπ θαη 

πνπ από ηα πνιιά ηαμίδηα ζηελ Αίγππην ήμεξε πηα λα ζπλελλνείηαη κε ηνπο 

ληόπηνπο αλέιαβε λα εμεγήζεη ηελ πξόηαζε ηνπ Δύπνξνπ ζηνλ πιαλόδην 

έκπνξν. Ο άληξαο δελ ήηαλ- όπσο απνδείρηεθε- ν παηέξαο ηνπ παηδηνύ, πνπ 

ήηαλ νξθαλό. Σν κεγάισλε όκσο καδί κε ηα δηθά ηνπ παηδηά, ιόγσ θάπνηαο 

ζπγγέλεηαο πνπ είρε κε ηνπο γνλείο ηνπ. Ο Δύπνξνο αθνύ ηνλ γέκηζε κε πινύζηα 

δώξα, ηνλ έπεηζε λα πάξεη καδί ηνπ ην παηδί ζηε "ρώξα ηεο ζάιαζζαο" θαη λα ην 

πξνζέρεη ζαλ λα ήηαλ δηθό ηνπ.  
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 Σα ρξόληα πέξαζαλ θαη ην παηδί απηό πνπ είρε θέξεη καδί ηνπ ν Εύπνξνο 

από ηελ Αίγππην γηα λα ην κεγαιώζνπλ κε ηελ Αίγια, ζαλ λα ήηαλ ην δηθό ηνπο 

παηδί, είρε κεγαιώζεη. Ήηαλ πηα έλα παλέκνξθν θνξίηζη κε καιιηά ζαλ ηνλ έβελν 

θαη δέξκα ζαλ ην θερξηκπάξη. Ήηαλ αγαπεκέλνη νη ηξεηο ηνπο θαη ε θόξε 

κεγάισλε ζαλ όιεο ηηο αξρνληνπνύιεο ησλ Μπθελώλ. κσο ην θνξίηζη από ηελ 

Αίγππην, ε όκνξθε θόξε ηνπ Νείινπ, ε εμσηηθή Φηινπάηξα, δελ κηινύζε. Γελ 

είρε κηιήζεη πνηέ, θαλείο δελ είρε αθνύζεη ηε θσλή ηεο. Αγαπνύζε θη εθείλε ηε 

ζάιαζζα όπσο θαη νη ζεηνί γνλείο ηεο, όπσο θαη νη άλζξσπνη ηεο λέαο ηεο 

παηξίδαο θαη θαζόηαλ κε ηηο ώξεο ζηελ απιή ηνπ αλαθηόξνπ θνηηώληαο κε 

λνζηαιγία πξνο ηνλ δξόκν ηεο ζάιαζζαο, ηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο..." 

Β. Υσξηζκόο ζε νκάδεο - πεξηήγεζε ζηνλ ρώξν ηνπ Μνπζείνπ - 

αλαθάιπςε - Ση πξνεγήζεθε ; 

Σα παηδηά, αθνχ κειεηήζνπλ ηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ, ζθέθηνληαη θαη 

γξάθνπλ ζην θχιιν εξγαζίαο ηη κπνξεί λα πξνεγήζεθε απηήο ηεο κηθξήο 

ηζηνξίαο. Πψο είρε βξεζεί ν Δχπνξνο ζηελ αγνξά ησλ Θεβψλ ηεο Αηγχπηνπ; 

Γηαηί δήηεζε λα πάξεη καδί ηνπ ην παηδί; ηόρνο : α) λα εληνπίζνπλ θαη λα 

κειεηήζνπλ εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο επαθέο ησλ 

κπθελαίσλ κε ηελ Αίγππην β) λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηε 

θαληαζία ηνπο, ππνζέηνληαο ηη πξνεγήζεθε ηεο ηζηνξίαο πνπ άθνπζαλ. 

Γ. Ζ εθδνρή ησλ παηδηώλ: 

Οη νκάδεο απνθαιχπηνπλ ηε δηθή ηνπο εθδνρή γηα ηα γεγνλφηα πνπ 

πξνεγήζεθαλ. Αθνχ θάζε νκάδα παξνπζηάζεη ηελ εθδνρή ηεο, ε εκςπρψηξηα 

απνθαιχπηεη ηελ πξαγκαηηθή εθδνρή:  

Γ. πλέρεηα αθήγεζεο : Ζ αιεζηλή ηζηνξία - Ση πξαγκαηηθά είρε ζπκβεί;  

 Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ν Εύπνξνο, ν άλαθηαο ησλ Μπθελώλ είρε 

βξεζεί ζε καθξηλό ηαμίδη ζηηο ρώξεο ηνπ Νόηνπ κε ηνπο ζπληξόθνπο θαη ηα πινία 

ηνπ. Οη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ιανύο ηνπ Νόηνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ Αίγππην ήηαλ 

θαιέο. Κάζε θνξά πνπ θαηέβαηλαλ ζηα κέξε ηνπο, ηνύο γέκηδαλ κε δώξα. 

Μπθελαϊθνί ακθνξείο γεκάηνη ιάδη, θξαζί ή δεκεηξηαθά, πεξίηερλα 

θνζκήκαηα θηηαγκέλα από ηνπο πην θεκηζκέλνπο ηερλίηεο, ράιθηλα μίθε κε 

ρξπζή θαη αζεκέληα δηαθόζκεζε θαη έλα ζωξό άιια εληππωζηαθά δώξα 
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γέκηδαλ ηα πινία ησλ Μπθελαίσλ πνπ ηαμίδεπαλ ζηελ Αίγππην. Οη απνζηνιέο 

ηνπο εκθαλίδνληαλ ζηνλ θαξαώ ζε επίζεκε ηειεηνπξγηθή επίζθεςε θαη ηνπ 

πξόζθεξαλ ηα δώξα ηνπο επηδεηθλύνληάο ηα έλα έλα κπξνζηά ζηνλ ίδην θαη ηνπο 

αμησκαηνύρνπο ηνπ. Οη ζρέζεηο ησλ Αηγππηίσλ ήηαλ ην ίδην θαιέο θαη κε ηνπο 

Μηλσίηεο, ηνπο Κεθηηνύ, όπσο ηνπο θώλαδαλ. Οη Μπθελαίνη γπξλνύζαλ πίζσ 

αληαιιάζζνληαο ηα εκπνξεύκαηά ηνπο κε ηάιαληα ραιθνύ, θύιια 

αλεπεμέξγαζηνπ ρξπζνύ από ηε Ννπβία, πνιύηηκεο πέηξεο θαη ράληξεο, 

δεπγάξηα από ειεθαληόδνλην, απγά ζηνπζνθακήινπ, μπιεία, ιηλάξη θαη 

άιια πνιιά.  

 ' έλα από απηά ηα ηαμίδηα ν Δύπνξνο είρε γπξίζεη ζηηο Μπθήλεο 

θέξλνληαο καδί ηνπ έλα αθόκε πην πνιύηηκν δώξν... Απηόο θαη ε γπλαίθα ηνπ ε 

Αίγια, ήηαλ άηεθλνη. Ζ Αίγια είρε αθηεξώζεη ζηε ζεά ηα νκνξθόηεξα θνζκήκαηά 

ηεο παξαθαιώληαο ηελ λα ηεο ζηείιεη ην δώξν ηεο γνληκόηεηαο. Γελ ήηαλ όηη ηελ 

ίδηα ηελ πείξαδε... Υαηξόηαλ κε ηα παηδηά ησλ θίισλ ηνπο, έπαηδε κε ηα κσξά ησλ 

άιισλ γπλαηθώλ θαη δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ αλαιάκβαλε ηε θξνληίδα ησλ 

παηδηώλ ηεο αδεξθήο ηεο, ηεο Φηιίζηαο. 

  Ήηαλ γηα εθείλνλ, γηα ηνλ Δύπνξν...ήμεξε όηη ην ήζειε πνιύ θαη όηη ην 

πεξίκελε ζαλ δώξν από ηνπο ζενύο. Γη΄απηόλ αγσληνύζε ε Αίγια, γη' απηόλ θαη 

γηα λα είλαη επηπρηζκέλνο έηαδε ζηε ζεά κέρξη θαη ηελ όκνξθε θόκε ηεο λα ηεο 

αθηεξώζεη, αλ πνηέ εξρόηαλ εθείλε ε ώξα... 

Δ. Αλαζηνραζκόο- ν ξόινο ζηνλ ηνίρν: ε εκςπρψηξηα έρεη ζρεδηάζεη ζε 

θπζηθφ κέγεζνο ηελ Φηινπάηξα λα βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν θνληά ζηε ζάιαζζα 

θαη λα αγλαληεχεη πξνο ηελ Αλαηνιή. Σα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ην "πνξηξέην" 

ηεο εξσίδαο γξάθνληαο ηηο ζθέςεηο ηεο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο θαη 

δσγξαθίδνληαο πάλσ ζηε θηγνχξα ηεο ηα θνζκήκαηα πνπ πηζαλφλ λα θνξνχζε 

θαη ηα νπνία έρνπλ εληνπίζεη απφ πξηλ ζηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ.  

ηφρνο: α) λα θαληαζηνχλ θαη λα κπνπλ ζηε ζέζε ηεο εξσίδαο β) λα 

κειεηήζνπλ κνπζεηαθά εθζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αηγππηηαθή 

πξνέιεπζε ή λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πξψηεο χιεο πνπ έρνπλ έξζεη απφ 

ηελ Αίγππην.  
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Φύιιν εξγαζίαο 9 

►Μειέηεζε ηελ αίζνπζα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ζηελ νπνία βξίζθεζαη θαη 

αλαδήηεζε εθζέκαηα νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο αηγππηηαθήο πξνέιεπζεο. 

Ξερψξηζε ην έθζεκα πνπ ζε εληππσζίαζε θαη πνπ ζα κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο. Καηάγξαςε ηα ζρεηηθά κε ην έθζεκα πνπ μερψξηζεο 

ζηνηρεία (πνχ βξέζεθε, πφηε, πιηθφ θαηαζθεπήο, ηη απεηθνλίδεη, πψο ζα 

κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία).  

Έθζεκα: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Πξνέιεπζε: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Τιηθφ θαηαζθεπήο : 

________________________________________________________________

Υξήζε: 

________________________________________________________________ 

Πνηα είλαη ε δηθή ζνπ εθδνρή γηα ην ηη πξνεγήζεθε ηεο ηζηνξίαο πνπ κφιηο 

άθνπζεο; 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

► Ζ έξεπλά ζνπ ζπλερίδεηαη, αιιά απηή ηε θνξά εζηηάδεηο ζε θάηη πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο Φηινπάηξαο, ζηελ πξνζπάζεηά 

ζνπ λα ηελ πξνζεγγίζεηο θαη λα επηθνηλσλήζεηο καδί ηεο. Γηάιεμε έλα έθζεκα. 

Μειέηεζέ ην πξνζεθηηθά θαη θαηάγξαςε ηα ζρεηηθά κε απηφ ζηνηρεία. 

Παξνπζίαζέ ην ζηηο ππφινηπεο νκάδεο.  



160 
 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

► Ση ζθέθηεηαη ε Φηινπάηξα θαη γηαηί δελ κηιά; Γηαηί θνηηάδεη κε λνζηαιγία πξνο 

ηε ζάιαζζα; Γξάςε ηηο θξπθέο ηεο ζθέςεηο θαη κάληεςε πνην απφ ηα εθζέκαηα 

είλαη ην αγαπεκέλν ηεο πξνζσπηθφ αληηθείκελν. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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10ε παξέκβαζε 

ΘΔΜΑ Ζ ρξήζε ηεο : Γξακκηθήο Γξαθήο Β'  

 

ΔΡΧΣΖΜΑ Πνηεο αλάγθεο νδήγεζαλ ηνπο 

Μπθελαίνπο ζην λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηε Γξακκηθή Β' ; 

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ • Ση καξηπξά γηα ηνλ κπθελατθφ 

πνιηηηζκφ ε ρξήζε ηεο Γξακκηθήο Β' 

γξαθήο; 

•Πνηα ε ζεκαζία ηεο 

απνθξππηνγξάθεζήο ηεο γηα ηνπο 

κειεηεηέο; 

ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ Πηλαθίδεο Γξακκηθήο Β' πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή ηνπ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ναππιίνπ 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ Μύξηηο (λεαξή θφξε απφ ηε Μηδέα), Ηλία 

(θίιε Μχξηηδαο), Ακθηδώξα (θίιε 

Μχξηηδαο), Ακλία (κεηέξα Μχξηηδαο), 

Αγεύο (παηέξαο Μχξηηδαο), κίια, 

Γιαύθνο, Ίσλ, κίια (γηαγηά), Γαύδα 

(θίιε κίιαο), Ακαξύλζα (γπλαίθα 

δνχιε), Αδξάζηηνο (επέηεο απφ ηελ 

Σίξπλζα), Άιθηζνο (λεαξφο πνιεκηζηήο 

απφ ηελ Σίξπλζα), Αζάλα (γπλαίθα 

Αδξάζηηνπ), Αγεζία (πθάληξα), 

Δύπνξνο, Αίγια, Φηινπάηξα, 

Πεξηκήδεο (έκπνξνο απφ ηελ Αζίλε), 

Πινπηεύο (λαπηηθφο απφ ηελ Αζίλε) 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ Κάπνηνο ήξσαο ηεο κπθελατθήο επνρήο 

πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία θαη λα 

κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ θάζε 

νκάδα.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

•Να εληνπίζνπλ ηα παηδηά θαη λα 

κειεηήζνπλ εθζέκαηα κε ηε Γξακκηθή Β'.  
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ΠΑΡΔΜΒΑΖ •Να αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηεο 

επηλφεζεο ζπζηήκαηνο γξαθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

κπθελατθήο θνηλσλίαο (θπξίσο ησλ 

νηθνλνκηθψλ) 

 

ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

 Α) Γίλεηαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηε Γξακκηθή Β γξαθή :  

  Δθηόο από ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηερλώλ νη Μπθελαίνη επηδόζεθαλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ πλεύκαηνο κε ζεκαληηθά επηηεύγκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ θπξίσο ζε ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο. Οη βαζηθέο γλώζεηο ζηνπο πλεπκαηηθνύο ηνκείο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο ζε θαζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο αληιήζεθαλ αξρηθά από ηα πην πξνεγκέλα θξάηε κε ηα νπνία νη Μπθελαίνη ήξζαλ ζε 

εκπνξηθέο ή δηπισκαηηθέο επαθέο. Από ηε Μηλσηθή Κξήηε πηνζεηήζεθε ε αξίζκεζε θαη ηα κεηξηθά 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία δηεπθόιπλαλ ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ. 

 Σν ζεκαληηθόηεξν από ηα κπθελατθά επηηεύγκαηα ήηαλ όκσο ε επηλόεζε κηαο λέαο 

ζπιιαβηθήο γξαθήο, πνπ νλνκάδεηαη Γξακκηθή γξαθή Β'. Ζ απνθξππηνγξάθεζε απηήο ηεο 

γξαθήο θαηέζηεζε ζαθέο όηη ε επίζεκε γιώζζα ηωλ κπθελαϊθώλ αλαθηόξωλ ήηαλ ε 

ειιεληθή, έλα γεγνλόο πνπ κεηέζεζε νξηζηηθά ηε Μπθελαϊθή επνρή από ηελ Πξνϊζηνξία 

ζην ζηάδην ηεο Πξωηνϊζηνξίαο. 

Σα κπθελατθά θείκελα έρνπλ θαζαξά αξρεηνζεηηθό ραξαθηήξα, αθνύ πεξηέρνπλ κόλν 

θαηαρσξίζεηο πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Έηζη, δελ 

γλσξίδνπκε αλ νη Μπθελαίνη είραλ γξάςεη θαη θείκελα κε δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν, όπσο 

επηζηνιέο, ζξεζθεπηηθά θείκελα ή θηινινγηθά έξγα. Οξηζκέλεο παξαηεξήζεηο όκσο ζηε γιώζζα 

θαη ζην πεξηερόκελν ησλ νκεξηθώλ επώλ ππνδεηθλύνπλ όηη απηά πηζαλόλ λα ζηεξίρηεθαλ ζε 

παιαηόηεξα ηζηνξηθά πνηήκαηα ηεο Μπθελατθήο επνρήο, ηα νπνία είραλ δηαζσζεί κέζσ ηεο 

πξνθνξηθήο παξάδνζεο. 

Με βάζε απηό ην ζθεπηηθό, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ν πλεπκαηηθόο ζεζαπξόο ηνπ 

κπθελατθνύ θόζκνπ δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηηο νηθνλνκηθήο θύζεσο πξαθηηθέο θαη ζην 

πεξηερόκελν ησλ αξρεηαθώλ θεηκέλσλ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηνλ πινύην ηεο ηζηνξηθήο θαη 

ινγνηερληθήο παξάδνζεο πνπ δηαζώζεθε ζηελ αξραία ειιεληθή πνίεζε θαη ζηνπο κύζνπο. 

Σα πξώηα ζπζηήκαηα γξαθήο ζην Αηγαίν ζπλαληώληαη ζηε Μηλσηθή Κξήηε θαηά ηε δεύηεξε 

ρηιηεηία π.Υ. Σν πξώην είδνο γξαθήο δηαζώδεηαη ζην δίζθν ηεο Φαηζηνύ θαη αθνινπζνύλ ε 

Ηεξνγιπθηθή θαη ε Γξακκηθή γξαθή Α. Ζ Γξακκηθή Β είλαη ε πξνζθνξά ησλ Μπθελαίσλ ζηα 

πλεπκαηηθά επηηεύγκαηα ηνπ πξντζηνξηθνύ Αηγαίνπ. 
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Ζ γξαθή απηή, πνπ είλαη κηα εμέιημε ηεο Γξακκηθήο A, δεκηνπξγήζεθε κάιινλ από ηελ αλάγθε λα 

ζπζηεκαηνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξν νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη λα νξγαλσζνύλ θαιύηεξα ε 

απνζήθεπζε θαη ε αξρεηνζέηεζε ησλ αγαζώλ πνπ δηαθηλνύληαλ ζηα αλάθηνξα. Οη γξαπηέο 

καξηπξίεο ηεο Γξακκηθήο Β πξνέξρνληαη θπξίσο από ηηο πηλαθίδεο ησλ αλαθηνξηθώλ αξρείσλ ηεο 

Πύινπ, ηεο Κλσζνύ θαη ηεο Θήβαο. Από ηελ Πύιν πξνέξρνληαη πεξηζζόηεξεο από 1.000 

πηλαθίδεο θαη από ηελ Κλσζό πεξηζζόηεξεο από 3.000. Ληγόηεξν πινύζηα ζε αξρεηαθά επξήκαηα 

είλαη ηα αλάθηνξα ησλ Μπθελώλ θαη ηεο Σίξπλζαο. 

Πεγή: http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/technology/index.html 

Β) Μειέηε - πεξηήγεζε ζηνλ ρώξν ηνπ Μνπζείνπ : Γίλεηαη ρξφλνο ζηα παηδηά 

λα κειεηήζνπλ ηα εθζέκαηα θαη λα αλαδεηήζνπλ πηλαθίδεο κε Μπθελατθή Γξαθή 

Β, αιιά θαη άιια αληηθείκελα κε ζηνηρεία γξαθήο.  

Γ) Παηρλίδηα ξόισλ  

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Γίλνληαη νλφκαηα - ξφινη ζε θάζε 

νκάδα. Ζ θάζε νκάδα εζηηάδεη ζε κία πξνζήθε. Υξεζηκνπνηνχλ ηα νλφκαηα θαη 

ηνπο ξφινπο ηνπο γηα λα ζπλζέζνπλ κηα ηζηνξία πξνζπαζψληαο λα αμηνπνηεζεί 

ην πιηθφ πνπ ηνπο δφζεθε γηα ηε Γξακκηθή Β' γξαθή.  

Γ) Γξακαηνπνίεζε κε απηνζρεδηαζκό : αθνχ ζπλζέζεη ηελ ηζηνξία, ε θάζε 

νκάδα είλαη έηνηκε λα πξνρσξήζεη ζε κία ζχληνκε δξακαηνπνίεζε κε 

απηνζρεδηαζκφ, φπνπ ν  "Γάζθαινο ζε Ρόιν" αιιειεπηδξά κε ηηο νκάδεο, 

πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηνχλ θαιχηεξα νη ξφινη θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο 

ησλ παηδηψλ.  

Δ) Αλαζηνραζκόο: κε πνηνλ απφ ηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηψλ ζα κπνξνχζεο λα 

ηαπηηζηείο πεξηζζφηεξν θαη γηαηί; 
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Φύιιν εξγαζίαο 10 

► Αθνχ κειεηήζεηο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηε Γξακκηθή γξαθή Β', 

λα εληνπίζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ πηλαθίδεο ή άιια εθζέκαηα ζηα νπνία λα 

εκθαλίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε γξαθή. Πνηα αληηθείκελα- εθζέκαηα εληφπηζεο; 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

► Πξνζπάζεζε λα αληηγξάςεηο κεξηθά ζηνηρεία - ζχκβνια, φπσο 

απνηππψλνληαη ζηελ πηλαθίδα: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

►Αθνχ εζηηάζεηε ζε κία ζπγθεθξηκέλε πξνζήθε, γξάςηε κηα ζχληνκε ηζηνξία κε 

ηελ νκάδα ζνπ αμηνπνηψληαο κε θάπνηνλ ηξφπν ην πιηθφ ζρεηηθά κε ηε Γξακκηθή 

Β' γξαθή πνπ ζαο δφζεθε, θαζψο θαη ηα νλφκαηα ησλ εξψσλ ηεο κπθελατθήο 

επνρήο (ξφινη).  

Γφζεθαλ θάξηεο (κία γηα θάζε νκάδα) κε ηνπο εμήο ξφινπο:  

 Οκάδα Μχξηηο-  πξνζήθε "παλνπιίαο Γελδξψλ"- ξφινη: Μύξηηο (λεαξή θφξε 

απφ ηε Μηδέα), Ηλία (θίιε Μχξηηδαο), Ακθηδώξα (θίιε Μχξηηδαο), Ακλία 

(κεηέξα Μχξηηδαο), Αγεύο (παηέξαο Μχξηηδαο).  

Οκάδα κίια- πξνζήθε κε επξήκαηα απφ ηελ αθξφπνιε ηεο Αζίλεο - ξφινη: 

κίια, Γιαύθνο, Ίσλ, κίια (γηαγηά), Γαύδα (θίιε κίιαο).  

Οκάδα Ακαξχλζα -  πξνζήθε κε εθζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

απφ ηελ αθξφπνιε ηεο Σίξπλζαο- ξφινη: Ακαξύλζα (γπλαίθα δνχιε), 

Αδξάζηηνο (επέηεο απφ ηελ Σίξπλζα), Άιθηζνο (λεαξφο πνιεκηζηήο απφ ηελ 

Σίξπλζα), Αζάλα (γπλαίθα Αδξάζηηνπ), Αγεζία (πθάληξα).  
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Οκάδα Αίγια, πξνζήθε πνπ αλαθέξεηαη ζην εκπφξην - ξφινη: Δύπνξνο, Αίγια, 

Φηινπάηξα, Πεξηκήδεο (έκπνξνο απφ ηελ Αζίλε), Πινπηεύο (λαπηηθφο απφ 

ηελ Αζίλε).  
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11ε Παξέκβαζε  

ΘΔΜΑ Οινθιήξσζε ηνπ "ηαμηδηνχ ζηνλ 

Μπθελατθφ θφζκν" 

ΔΡΧΣΖΜΑ Ση μέξσ γηα ηνλ άλζξσπν ησλ 

κπθελατθψλ ρξφλσλ; 

ΤΠΟΔΡΧΣΖΜΑΣΑ •Νηψζσ ελδηαθέξνλ γηα λα κάζσ 

πεξηζζφηεξα γηα ηνλ Μπθελατθφ 

πνιηηηζκφ; 

•Πνηνλ ηνκέα ζα ήζεια λα κειεηήζσ 

πεξηζζφηεξν;  

•Ζ γλψζε απηή κπνξεί λα καο βνεζήζεη 

θαη λα καο δψζεη απαληήζεηο ζε ζρέζε 

κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε 

ζήκεξα; 

ΠΖΓΖ/ΔΡΔΘΗΜΑ •Σα κνπζεηαθά εθζέκαηα 

• Μνπζηθή ζε cd 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟ  

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ Δπηιέγνπλ κφλα ηνπο ηνπ ξφινπο πνπ 

επηζπκνχλ απφ ηελ ηζηνξία 

ΡΟΛΟΗ ΓΗΑ ΓΑΚΑΛΟ  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΣΟΥΟΗ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

•Να ληψζνπλ ειεχζεξα ηα παηδηά θαη λα 

θηλεζνχλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία κέζα 

ζηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ, ν νπνίνο είλαη 

ηδηαίηεξα νηθείνο πηα γηα απηά.  

•Να κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ κειεηεηή πνπ 

πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηα 

αξραηνινγηθά επξήκαηα κε ηέηνηνλ ηξφπν, 

ψζηε λα καξηπξνχλ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ηα θαηαζθεχαζαλ. 

•Να απηελεξγήζνπλ 

•Να κπνπλ ζηε ζέζε ησλ αλζξψπσλ ηεο 

επνρήο 
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ρέδην δξάκαηνο - κνπζεηνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο  

Α) Αζθήζεηο πξνεηνηκαζίαο - ζπγθέληξσζεο ηεο νκάδαο :α. Με ηε ζπλνδεία 

κνπζηθήο ηα παηδηά πεξπαηνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ. β. Άζθεζε 

εκπηζηνζχλεο ζε δεπγάξηα :"Γψζε κνπ ην ρέξη ζνπ" - εμνηθείσζε κε ηνλ 

κνπζεηαθφ ρψξν. Ο Α νδεγεί ηνλ άιιν ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ, ελψ ν Β έρεη ηα 

κάηηα θιεηζηά ( ρνξφο κε ηνλ "ηπθιφ").  

Β) Μπαίλσ ζηε ζέζε ηνπ ήξσα : Ζ εκςπρψηξηα ηνπο δεηά λα ηαπηηζηνχλ κε 

έλαλ απφ ηνπο κπθελαίνπο ήξσεο-εξσίδεο πνπ έρνπλ γλσξίζεη θαη λα ζπκεζνχλ 

ην φλνκά ηνπ. 

Γ) Αλίρλεπζε ζθέςεο: (πνηνο είζαη, γηαηί δηάιεμεο απηφλ ηνλ ήξσα, ηη λνκίδεηο 

φηη ζε ελψλεη κε ηνλ ήξσα;) 

Γ) Ρόινο ζηνλ ηνίρν : κέζα απφ ην ηαμίδη ζνπ ζηνλ Μπθελατθφ θφζκν έρεηε 

"γλσξίζεη" πνιινχο ήξσεο θαη πνιιέο εξσίδεο. Φαληαζηείηε έλαλ ήξσα/κηα 

εξσίδα θαη ηνπνζεηήζηε ηνλ ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. Εσγξαθίζηε ηνλ 

ήξσα ή ηελ εξσίδα ζαο ζε θπζηθό κέγεζνο. ηε ζπλέρεηα δηαιέμηε απφ ην 

Μνπζείν ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα, νξγαλψζηε κηα λέα έθζεζε αθηεξσκέλε 

ζηνλ ήξσά ζαο. Πνηα εθζέκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζή ζαο; 

Παξνπζηάζηε ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ηνλ/ηελ ήξσα/εξσίδα ζαο θαη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα.  

Δ) Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξψσλ, νη νκάδεο γξάθνπλ γχξσ απφ ην νκνίσκα 

ηνπ θάζε ήξσα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη νινθιεξψλνπλ ην 

πξνθίι ηνπ. 

η) Αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε: Ση ληψζακε, ηη κάζακε, ηη ζα ζέιακε λα 

κειεηήζνπκε πεξηζζφηεξν, ζα ζέιακε λα βξεζνχκε μαλά ζε έλαλ κνπζεηαθφ 

ρψξν; 
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Φύιιν εξγαζίαο 11 

► Με πνηνλ απφ ηνπο ήξσεο ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ πνπ γλψξηζεο ηαπηίζηεθεο 

θαη γηαηί; Πνην είλαη ην φλνκά ηνπ θαη πνηα ε ζέζε ηνπ ζηε κπθελατθή θνηλσλία; 

................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

► Γηάιεμε κέζα απφ ηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ 

ήξσά ζνπ θαη νξγάλσζε κηα έθζεζε απνθιεηζηηθά γη' απηφλ. Πνηα αληηθείκελα - 

εθζέκαηα επέιεμεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ πιαηζηψζνπλ; Πνηα ε ρξήζε ηνπο;  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 

 

Σεζη πνπ δόζεθε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο Iζηνξηθήο Eλζπλαίζζεζεο  
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Μειεηώληαο ηε Μπθελατθή επνρή  (1600 π.Χ. - 11νν π.Χ.) 

Πνιηηηθή νξγάλσζε - θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μσκηναϊκό νεκροηαθείο Γενδρών, ο Τάθος ηης Πανοπλίας (12), ηέλος 15οσ αιώνα π.Χ. Χάλκινη 

πανοπλία και οδονηόθρακηο κράνος 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ αηψλα π.Χ. νη κπθελαίνη εγεκφλεο πηνζέηεζαλ ηα πξφηππα 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο θαη ηα εθάξκνζαλ 

δεκηνπξγψληαο "αλαθηνξηθά θξάηε". Σηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο βξηζθφηαλ ν Wanax 

(άλαθηαο), ν νπνίνο αζθνχζε ζπγρξφλσο πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή εμνπζία. Τα θαηψηεξα 

δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη νη εμνπζίεο κνηξάδνληαλ ζε ηνπηθνχο άξρνληεο θαη ειεγθηέο, ελψ γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο θξφληηδε ν Lawagetas (ιαφο + εγνπκαη), ν αξρεγφο ηνπ ζηξαηνχ. Τν 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ήηαλ απφιπηα ζπγθεληξσηηθφ θαη ζηεξηδφηαλ ζηε γαηνθηεζία.  

  

Πεγή : Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ, Κφκβνο Διιεληθή Ιζηνξία 

 

Α. Αθνύ δηαβάζεηο ην παξάζεκα θαη παξαηεξήζεηο ηελ ράιθηλε παλνπιία ησλ 

Γελδξώλ, πνπ θαληαδόκαζηε ζήκεξα όηη ηε θνξνύζε θάπνηνο κπθελαίνο 

αμησκαηνύρνο από ηελ πεξηνρή ηεο Μηδέαο, πνηνο ήηαλ - πηζηεύεηο- ν ξόινο θαη ηα 

θαζήθνληα ησλ κπθελαίσλ αμησκαηνύρσλ;  

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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..................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Οηθνλνκηθή εμάπισζε - Δκπόξην 

 Με ηελ ίδξπζε ησλ κπθελατθψλ αλαθηφξσλ θαηά ην 14ν αηψλα π.Χ. ε νηθνλνκία άιιαμε 

ραξαθηήξα θαη έγηλε απζηεξά ζπγθεληξσηηθή. πσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπζζψξεπζε ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ πνιχηηκσλ αγαζψλ θαη απφ ηηο γξαπηέο καξηπξίεο ησλ 

αλαθηνξηθψλ αξρείσλ, ηα αλάθηνξα ιεηηνπξγνχζαλ σο θέληξα ζπγθέληξσζεο θαη αλαδηαλνκήο 

ηνπ αγξνηηθνχ πιενλάζκαηνο αιιά θαη σο θέληξα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Τα κπθελατθά 

αλάθηνξα απέθηεζαλ γξήγνξα νηθνλνκηθή ηζρχ θαη δηεζλή αθηηλνβνιία, πεξηνξίδνληαο ζηαδηαθά 

ηε κηλσηθή ζαιαζζνθξαηνξία. 

Πεγή : Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ, Κφκβνο Διιεληθή Ιζηνξία 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Γηάβαζε ην παξαπάλσ παξάζεκα θαη παξαηήξεζε ηα εθζέκαηα από ην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηνπ Ναππιίνπ. Πξόθεηηαη γηα θνζκήκαηα θαη αληηθείκελα 

από θαγεληηαλή, ρξπζό, ειεθαληόδνλην, αηκαηίηε, ακέζπζην θαη άιινπο πνιύηηκνπο 

θαη εκηπνιύηηκνπο ιίζνπο. Τη καξηπξνύλ - πηζηεύεηο - απηά ηα εθζέκαηα γηα ηελ 

εκπνξηθή εμάπισζε ησλ Μπθελαίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ; Γξάςε όζα 

πεξηζζόηεξα ζηνηρεία κπνξείο λα ζθεθηείο. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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Δπαγγέικαηα  - θαη εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο 

 Τν πιήζνο ησλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ θαηνλνκάδνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο 

ησλ πηλαθίδσλ ηεο Γξακκηθήο Β' γξαθήο πξνυπνζέηεη εληππσζηαθά πξνρσξεκέλν θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο. Έρεη πεξάζεη πηα ε ζηνηρεηψδεο βαζκίδα ηνπ πνιηηηζκνχ φπνπ ν θαζέλαο κπνξνχζε 

δηαδνρηθά λα θάλεη ηνλ γεσξγφ, ηνλ ρηίζηε, ηνλ μπινπξγφ ή φ,ηη άιιν. Τψξα πεγαίλεη θαη βξίζθεη 

ηνλ εηδηθφ γη' απηφ πνπ θάζε θνξά ρξεηάδεηαη : απφ έλα ζπλεζηζκέλν θχπειιν σο ην 

πνιπηειέζηεξν έπηπιν κε ηελ πνιχηηκε έλζεηε δηαθφζκεζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ βιέπνπκε φηη 

αλάκεζα ζηα επαγγέικαηα ππήξρε θαη ν θπαλνπξγφο [ku-wa-no-ko: θπαλνπξγφο], ν "ηερλίηεο 

ηνπ ιαδνπξίηε ιίζνπ (ηνπ θπάλνπ) ή γπάιηλσλ απνκηκήζεψλ ηνπ", ζπκπεξαίλνπκε αζπλήζηζην 

επίπεδν πνιπηέιεηαο, αθνχ ηέηνην επάγγεικα κε θαλέλα άικα ηεο θαληαζίαο καο δε ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αλαγθαίν. Κη ίζσο έρεη θάπνηα ζεκαζία φηη ήηαλ γλσζηφ κφλν ζηηο 

Μπθήλεο.  

J. Chadwick, Ο Μπθελατθφο θφζκνο, μεη. Κ. Ν. Πεηρόποσλος, Gutemberg, ζ. 152.  

Γ.  Σύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ηζηνξηθή πεγή ε κπθελατθή θνηλσλία ραξαθηεξηδόηαλ 

από πςειό επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο. Πώο πηζηεύεηο όηη εμεγείηαη ην 

παξαπάλσ γεγνλόο θαη ηη λνκίδεηο όηη απνδεηθλύεη γηα ηελ κπθελατθή θνηλσλία; 

Γξάςε αλαιπηηθά ηηο ζθέςεηο ζνπ.  

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

Ζξσηθόο ραξαθηήξαο - εμάπισζε 

 πσο καζαίλνπκε απφ ηελ ξαςσδία Β ηεο Ιιηάδαο (ζη. 487-760) φπνπ απαξηζκνχληαη 

ιεπηνκεξψο ζε θαηάινγν νη δπλάκεηο ησλ Διιήλσλ πνπ ζπζηξαηεχζεθαλ γηα ηνλ θνηλφ ζθνπφ, 

ζηελ εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο Τξνίαο πήξαλ κέξνο 1.186 πινία θαη ρηιηάδεο άλδξεο. Σηνλ 

θαηάινγν απηφ πνπ είλαη γλσζηφο σο Νεψλ θαηάινγνο, απνηππψλεηαη ε πνιηηηθή δηάξζξσζε ηεο 

Διιάδαο ηνπ ηέινπο ηνπ 13νπ αη. π.Χ., κε εγεηηθή ηε ζέζε ησλ Μπθελψλ θαη αξρηζηξάηεγν ηνλ 

ηζρπξφ εγεκφλα ηεο, ηνλ Αγακέκλνλα.  

Η πνιηηηζκηθή πξνζθνξά ηνπ Διιεληζκνχ, ΟΔΓΒ, Αθήνα, 1999, ζ.ζ.37-38 
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Γ. Αθνύ κειεηήζεηο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαζώο θαη ηηο θσηνγξαθίεο από ην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ναππιίνπ, λα ζθεθηείο όζνπο πεξηζζόηεξνπο ιόγνπο κπνξείο 

γηα ηνπο νπνίνπο νη Μπθελαίνη είραλ αλαπηύμεη ηδηαίηεξα - όπσο απνδεηθλύεηαη θαη 

από ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα- ηελ πνιεκηθή ηέρλε.  

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 Λαηξεία 

 Σηα θείκελα ησλ αλαθηνξηθψλ πηλαθίδσλ αλαθέξνληαη νλφκαηα ζεψλ ηνπ ειιεληθνχ 

δσδεθάζενπ φπσο ν Γίαο, ε Ήξα, ν Πνζεηδψλ, ε Άξηεκηο, ν Δξκήο θαη ν Γηφλπζνο, ελψ ηδηαίηεξα 

ζπρλή είλαη ε αλαθνξά ζηε "Πφηληα ζεξψλ", κηα πξψηκε ηνπηθή ζεφηεηα πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε 

ζεά Αζελά. [...] Έηζη, ην πάλζεν ηεο Μπθελατθήο επνρήο ζεσξείηαη ζήκεξα έλαο ζπγθεξαζκφο 

ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδεη ηε ζπλχπαξμε ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο κε επείζαθηα κηλσηθά ζηνηρεία. 

 Τα πην ραξαθηεξηζηηθά φκσο ιαηξεπηηθά αληηθείκελα ησλ Μπθελαίσλ απνηεινχλ ηα 

κηθξά ρεηξνπνίεηα αλζξσπφκνξθα εηδψιηα απφ πειφ. Απηά δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην ζρήκα 

ηνπ πεξηγξάκκαηφο ηνπο, αλάινγα δειαδή αλ είραλ καδεκέλα ηα ρέξηα ηνπο ζην ζηήζνο ή 
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πςσκέλα ζε ζηάζε πξνζεπρήο, ζε εηδψιηα ηχπνπ Φ θαη Ψ. Αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο παξαιιαγέο 

ηνπο δηαθξίλνληαη κηα έλζξνλε παξαιιαγή θαη ν ηχπνο ηεο "θνπξνηξφθνπ". Έλαο άιινο ηχπνο 

εηδσιίνπ κεγαιχηεξνπ ζρήκαηνο, πνπ απαληά ζπλήζσο ζε νξγαλσκέλα ηεξά, ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλνο κε θεξακηθφ ηξνρφ φπσο ηα θεξακηθά αγγεία. Τα εηδψιηα ήηαλ αθηεξψκαηα 

ησλ πηζηψλ ζηηο ζεφηεηεο, ηηο νπνίεο ππεξεηνχζαλ σο πηζηνί ιαηξεπηέο. Τα εηδψιηα βξίζθνληαη 

ζε ηεξά, ζε ηάθνπο αιιά θαη ζε ηδησηηθέο θαηνηθίεο. Σηηο θαηνηθίεο ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζε 

εηδηθνχο ρψξνπο, αλάινγνπο κε ηα ζεκεξηλά εηθνλνζηάζηα θαη έπαηδαλ κάιινλ πξνζηαηεπηηθφ 

θαη απνηξνπατθφ ξφιν γηα ηελ νηθνγέλεηα. 

Πεγή : Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ, Κφκβνο Διιεληθή Ιζηνξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Αθνύ κειεηήζεηο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ κπθελατθώλ 

εηδσιίσλ (Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ναππιίνπ), ζθέςνπ αλ ε ιαηξεία είρε ζεκαληηθή 

ζέζε ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ ηεο κπθελατθήο επνρήο. Αλ πηζηεύεηο πσο λαη, πώο 

κπνξείο λα εμεγήζεηο ην γεγνλόο απηό; Βξεο όζνπο πεξηζζόηεξνπο ιόγνπο κπνξείο. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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Ταθηθά έζηκα 

 Τα κπθελατθά έζηκα ηαθήο κάο είλαη αξθεηά γλσζηά απφ έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ 

λεθξνηαθείσλ ή θαη κεκνλσκέλσλ ηάθσλ πνπ έρνπλ εξεπλεζεί αξραηνινγηθά. Τα κπθελατθά 

λεθξνηαθεία βξίζθνληαλ ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνπο νηθηζκνχο. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη 

γλσζηά ηα λεθξνηαθεία αιιά φρη θαη νη νηθηζκνί ζηνπο νπνίνπο αλήθαλ. Η γεληθή εηθφλα ησλ 

κπθελατθψλ λεθξνηαθείσλ δείρλεη κηα νκαιή εμέιημε απφ ηα ηαθηθά έζηκα ηεο Μεζνειιαδηθήο 

επνρήο. Οη Μπθελαίνη ηνπνζεηνχζαλ κέζα ζηνπο ηάθνπο πινχζηα θηεξίζκαηα, ζπλήζσο 

θνζκήκαηα, φπια θαη ρξεζηηθά ζθεχε πνπ ήηαλ πάληα αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ 

λεθξνχ, αιιά, φηαλ επεξρφηαλ ε απνζχλζεζε, δε γηλφηαλ θακία πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο 

ελφηεηαο ηνπ ζθειεηνχ. Τα νζηά ησλ πξνεγνχκελσλ ηαθψλ παξακεξίδνληαλ, γηα λα 

εμνηθνλνκεζεί ρψξνο γηα ηηο λεφηεξεο ηαθέο, θαη ηα παιαηφηεξα θηεξίζκαηα κεηαθηλνχληαλ. 

Έηζη, άζηθηε βξίζθεηαη ζπλήζσο κφλν ε ηειεπηαία ηαθή. Παξφιν πνπ νη επηδξάζεηο ηεο Κξήηεο 

ζην κπθελατθφ θφζκν είλαη γεληθά έληνλεο, σζηφζν ε πινχζηα θηέξηζε δελ ήηαλ γλψξηζκα ησλ 

κηλσηθψλ ηαθηθψλ εζίκσλ. Απηφ δείρλεη φηη νη Μπθελαίνη πηνζέηεζαλ ην έζηκν ησλ πνιπηειψλ 

θηεξηζκάησλ κάιινλ απφ ηελ Αίγππην. Τν γεγνλφο φκσο φηη δε θξφληηδαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ζψκαηνο ή ηελ ελφηεηα ηνπ ζθειεηνχ κεηά ηνλ εληαθηαζκφ δείρλεη φηη δελ πίζηεπαλ ζηε 

κεηαζαλάηηα δσή φπσο νη Αηγχπηηνη. 

Πεγή : Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ, Κφκβνο Διιεληθή Ιζηνξία 

 

 

 

 

 

 

               

 

Αρταιολογικό Μοσζείο Νασπλίοσ, ηελεηοσργικά αγγεία ποσ βρέθηκαν ζε διάθορες μσκηναϊκές 

ηαθές ζηην περιοτή ηης Αργολίδας 

Ση. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο κπθελατθήο ηέρλεο (ζνισηνί ηάθνη, αγγεία, πινύζηα 

θηεξίζκαηα θ. α.)  είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ηειεηνπξγία ηεο ηαθήο. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ, πώο αληηκεηώπηδαλ - πηζηεύεηο - ηνλ ζάλαην νη άλζξσπνη ηεο κπθελατθήο 

επνρήο θαη γηα πνηνλ ιόγν έδηλαλ ηόζν κεγάιε ζεκαζία ζηα ηαθηθά έζηκα; Γξάςε 

αλαιπηηθά ηηο ζθέςεηο ζνπ. 

..................................................................................................................................

http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/burials/intro.html
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..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Γξακκηθή Β'  

Η απνθξππηνγξάθεζε ηεο κπθελατθήο Γξακκηθήο Β γξαθήο ην 1952 απφ ηνπο M. Ventris θαη J. 

Chadwick απνθάιπςε πξνο κεγάιε έθπιεμε ησλ ειιεληζηψλ ηεο επνρήο φηη 

ηα ζπιιαβνγξάκκαηα ηεο Γξακκηθήο Β ζρεκάηηδαλ ιέμεηο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Η ζηαδηαθή 

αλάγλσζε πνιιψλ θεηκέλσλ ηεο γξαθήο απηήο απνθάιπςε φηη ν κπθελατθφο θφζκνο είλαη ηφζν 

απφ γισζζηθή φζν θαη απφ πνιηηηζηηθή άπνςε άξξεθηα δεκέλνο κε ηελ ειιεληθή Αξραηφηεηα. 

Σηα κπθελατθά θείκελα αλαγλσξίζηεθαλ ειιεληθά νλφκαηα πξνζψπσλ θαη ζενηήησλ, νξηζκέλεο 

απφ ηηο νπνίεο ζπκπεξηιήθζεθαλ αξγφηεξα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ηνπ ειιεληθνχ 

Γσδεθάζενπ. Τα ηνπσλχκηα πνπ ζπλαληψληαη ζηηο πηλαθίδεο βνήζεζαλ ηελ ηαχηηζε πνιιψλ 

κπθελατθψλ νηθηζκψλ κε ζέζεηο πνπ ήηαλ γλσζηέο απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπνγξαθία. Τα 

επαγγέικαηα, νη ζεζκνί θαη ε ηεξαξρία ηεο κπθελατθήο θνηλσλίαο θπξίσο ηνπ 13νπ αηψλα π.Χ. 

θσηίδνπλ πιεπξέο ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο, νη νπνίεο ζα ήηαλ αδχλαην λα 

πξνζεγγηζηνχλ κφλν κέζσ ησλ αξραηνινγηθψλ καξηπξηψλ.     

  

Πεγή : Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ, Κφκβνο Διιεληθή Ιζηνξία 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/achievements/language/intro.html
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Ε. Αθνύ κειεηήζεηο ηηο παξαπάλσ πεγέο θαη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ πηλαθίδσλ 

Γξακκηθήο Β' (Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ζξαθιείνπ), ζθέςνπ, πνηεο αλάγθεο κπνξεί 

λα ώζεζαλ ηνπο Μπθελαίνπο ζηελ αλάπηπμε ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο ;  

 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Ζ. Σε ελδηαθέξεη ε Μπθελατθή Δπνρή; Τώξα πνπ ηε γλώξηζεο, ζα ήζειεο λα κάζεηο 

πεξηζζόηεξα γη' απηήλ; Αλ λαη, γηαηί; Πνηεο ιεπηνκέξεηεο ζα ζε ελδηέθεξαλ 

πεξηζζόηεξν; 

 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

Θ. Αλ κπνξνύζεο λα ηαμηδέςεηο κε ηε "Μεραλή ηνπ Χξόλνπ", ζα ήζειεο λα δήζεηο 

ζηελ επνρή απηή; Αλ λαη, γηαηί; Πνηνο/πνηα ζα ήζειεο λα είζαη ή πνηα ζέζε ζα 

ήζειεο λα έρεηο ζηελ κπθελατθή θνηλσλία; Τη ζα ήζειεο λα θάλεηο;  

 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................



178 
 

 

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Η.  Αθνύ κειέηεζεο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, πηζηεύεηο όηη ε κπθελατθή επνρή 

κπνξεί λα καο δώζεη ηδέεο θαη απαληήζεηο γηα πξνβιήκαηα πνπ  αληηκεησπίδνπκε 

ζήκεξα; Αλ λαη, πνηα ζηνηρεία είλαη απηά θαη πώο ζα κπνξνύζαλ λα καο 

βνεζήζνπλ; 

 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

Σ' εσταριζηώ πολύ! ☺☺☺ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ203: ΚΛΗΜΑΚΑ ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ - 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ 

Δπίπεδν επίηεπμεο 

Βαζκόο 

Κξηηήξην  

0 Με απαληεκέλεο εξσηήζεηο- παληειήο 

απνπζία θαηαλφεζεο ηνπ γεγνλφηνο. 

 

1 Υακειφ επίπεδν ηζηνξηθήο γλψζεο, ην 

παξειζφλ εκθαλίδεηαη αθαηάιεπην. Οη 

άλζξσπνη ηνπ παξειζφληνο θξίλνληαη 

σο δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη, επεηδή 

δελ πηνζέηεζαλ εκθαλψο θαιχηεξνπο 

ηξφπνπο δξάζεο (Παξειζφλ = κηα 

ζεηξά παξάινγσλ πξάμεσλ). 

 

2 Υακειφ επίπεδν ηζηνξηθήο γλψζεο - 

εξκελεία παξειζφληνο βάζεη 

γεληθεπκέλσλ ζηεξενηχπσλ, ρσξίο λα 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη 

πξάμεηο ζε έλα ηζηνξηθφ πιαίζην. 

 

3 "Καζεκεξηλή ελζπλαίζζεζε" : ηα 

γεγνλφηα εξκελεχνληαη ινγηθά, 

ζχκθσλα κε ην πψο ζα κπνξνχζαλ ηα 

δξψληα πξφζσπα λα αληηδξνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, ρσξίο λα 

γίλεηαη θακία πξνζπάζεηα δηάθξηζεο 

αλάκεζα ζην πψο βιέπνπκε εκείο κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε θαη ζην πψο 

κπνξεί λα ηελ έβιεπαλ ζην παξειζφλ. 

πλεπψο, γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηνπο 

καζεηέο λα θαληαζηνχλ πψο ζα είραλ 

αληηδξάζεη νη ίδηνη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε θαη φρη πψο ζα αληηδξνχζαλ 

νη άλζξσπνη ηεο επνρήο. 

 

4 αθήο δηαρσξηζκφο ηνπ παξειζφληνο 

απφ ην ζήκεξα, θαζψο γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη νη άλζξσπνη ηνπ 

παξειζφληνο είραλ δηαθνξεηηθέο 

πεπνηζήζεηο, ζηφρνπο θαη αμίεο απφ ηηο 

δηθέο καο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 
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επηθεληξψλεηαη ζηελά ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο, ρσξίο δηεχξπλζε ζην 

επξχηεξν πιαίζην. 

5 Πιήξεο δηαρσξηζκφο ηνπ παξειζφληνο 

απφ ην ζήκεξα, θαζψο νη καζεηέο 

ηνπνζεηνχλ ηηο πξάμεηο ζε έλα 

επξχηεξν πιαίζην πεπνηζήζεσλ, αμηψλ 

θαη  πιηθψλ φξσλ πνπ ίζρπαλ ζηηο 

θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο.  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ204: ΚΛΗΜΑΚΑ ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ - 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ 

Δπίπεδν επίηεπμεο 

Βαζκόο 

Κξηηήξην  

0 Παληειήο απνπζία 

ελδηαθέξνληνο γηα ην 

παξειζφλ, γηαηί δελ 

παξνπζηάδεη θακία ζρέζε κε 

ην παξφλ- είλαη θάηη 

ηειεησκέλν θαη δελ έρεη λφεκα 

λα αλακνριεχεηαη 

 

1 Δλδηαθέξνλ κφλν γηα ηελ 

εζληθή ηζηνξία, σο 

δεκηνχξγεκα "ησλ έλδνμσλ 

πξνγφλσλ καο", κε ξνκαληηθή 

δηάζεζε εμηδαλίθεπζεο ηνπ 

παξειζφληνο κε βάζε ην 

"εζληθφ καο κεγαιείν". 

 

2 Δλδηαθέξνλ γηα κειέηε θαη 

έκπλεπζε γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα. 

 

3 Γηαηχπσζε εζηθψλ θξίζεσλ 

γηα ην παξειζφλ. 

 

4 Γηάζεζε λα βνεζεζνχλ 

"ζχκαηα" θαη λα αλαηξαπνχλ 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζην 

παξειζφλ. 
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5 Δλδηαθέξνλ θαη πξνζπκία λα 

εθαξκνζηνχλ ηα δηδάγκαηα 

ηεο ηζηνξίαο ζηα πξνβιήκαηα 

ηνπ ζήκεξα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ : Ζ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Παξαηίζεληαη νη εξσηήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο πξνο ηελ νκάδα (πεηξακαηηθή) 

θαζψο θαη θσδηθνπνηεκέλα νη θπξηφηεξεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο: 

- "Τπήξρε θάηη πνπ ζαο άξεζε κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία πνπ βηώζαηε ζηνλ 

ρώξν ηνπ Μνπζείνπ; Αλ λαη, πνην ήηαλ απηό;" 

Μνπ άξεζε ην γεγνλφο φηη ήξζακε ζε πνιχ ζηελή επαθή κε ηα αληηθείκελα θαη ην κνπζείν θαη φηη 

κάζακε πνιιά πξάγκαηα./ Με εληππσζίαζε ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 

θνζκεκάησλ, ε ιεπηνκέξεηα κε ηελ νπνία ήηαλ θηηαγκέλα./Μπνξέζακε λα παξαηεξήζνπκε 

πεξηζζφηεξν ηα αληηθείκελα θαη λα αλαθαιχςνπκε πεξηζζφηεξα γη΄ απηά./Μαζαίλακε επράξηζηα./ 

ε έλα κάζεκα Ηζηνξίαο δελ ζα κάζαηλα φια απηά.../Έρνπκε μαλαέξζεη πνιιέο θνξέο ζην 

κνπζείν, αιιά δελ είρακε πνηέ παξαηεξήζεη ηφζα πνιιά πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηα εθζέκαηα. / 

Δίρα πεξηζζφηεξν ρξφλν λα παξαηεξήζσ.../Μνπ άξεζαλ ηδηαίηεξα νη ζπλαληήζεηο καο, νη 

αθεγήζεηο, ηα παηρλίδηα ξφισλ θαη νη δξακαηνπνηήζεηο./Μάζακε λα δνπιεχνπκε φινη καδί, λα 

ζπλεξγαδφκαζηε./Μνπ άξεζε φηη θαηαιαβαίλακε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαλ νη 

άλζξσπνη ηεο επνρήο./Μνπ άξεζε πνπ θηηάρλακε ηζηνξίεο θαη ηηο δξακαηνπνηνχζακε./Γελ ήηαλ 

θαζφινπ βαξεηφ θαη θαηαλννχζακε θαιχηεξα, επίζεο ζπλδεζήθακε ζπλαηζζεκαηηθά κε ηα 

εθζέκαηα.  

- "Έρεη αιιάμεη ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζην κνπζείν; Θα ζειήζεηε λα επηζθεθζείηε 

θάπνην άιιν κνπζείν ζην κέιινλ ή όρη;" 

"Μάζακε γηα ηελ αμία ησλ εθζεκάησλ θαη απηφ ζα βνεζήζεη ζην λα επηιέμνπκε λα μαλαπάκε./ 

Μέρξη ηψξα ε επίζθεςε ζην κνπζείν ήηαλ βαξεηή, ηψξα ζα καο ελδηαθέξεη λα γλσξίζνπκε 

θάπνηα πξάγκαηα./ Ζ ζηάζε καο έρεη αιιάμεη επεηδή πξνζεγγίζακε δηαθνξεηηθά ηα 

εθζέκαηα./Δγψ δελ μέξσ αλ ζα πάσ ζε θάπνην άιιν κνπζείν, γηαηί εδψ κνπ άξεζε ν ηξφπνο 

πνπ ηα πξνζεγγίδακε./ Έρεη αιιάμεη, γηαηί ζηελ αξρή ήκαζηαλ αδηάθνξνη θη εδψ, αιιά κε ηνλ 

θαηξφ καο άξεζε./ Θα πήγαηλα ζε άιιν κνπζείν αλ αθνινπζνχζαλ θη εθεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε 

απηήλ πνπ θάλακε εδψ. /Θα είκαζηε - πηζηεχσ- πην δεθηηθνί φηαλ ζα πάκε ζε άιιν κνπζείν. /Ναη, 

γηαηί ηψξα ζα μέξνπκε θαη πψο λα θηλεζνχκε κέζα ζε έλα κνπζείν./Δπεηδή θάζε κνπζείν έρεη 

δηαθνξεηηθά εθζέκαηα, ζα ήζεια λα εμεξεπλήζσ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη έλα άιιν κνπζείν..." 

- "Μέζα από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα εξγαζηήθαηε αξθεηά ζε νκάδεο. Απηόο 

ν ηξόπνο "δνπιεηάο" πηζηεύεηε όηη ιεηηνύξγεζε κεηαμύ ζαο ή κήπσο ππήξραλ 

πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ζαο;" 

"Δγψ επεηδή έρσ "πξνβιήκαηα" θαη νη αληηιήςεηο κνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ησλ άιισλ 

παηδηψλ, δελ μέξσ αλ ιεηηνχξγεζε./Δγψ πηζηεχσ φηη ιεηηνχξγεζε γηαηί ζπλεξγάζηεθα κε θάπνηα 

παηδηά γηα πξψηε θνξά./Αιιάδακε νκάδεο θαη ν θαζέλαο κέζα ζηελ νκάδα έθαλε θάηη 
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δηαθνξεηηθφ.../Ζ νκαδηθφηεηα καο βνήζεζε θαη ζην λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηα εθζέκαηα/ 

Μπνξνχζακε λα ιεηηνπξγήζνπκε γηαηί νη νκάδεο απνηεινχληαλ απφ πέληε παηδηά...ήηαλ σξαίν 

πνπ αθνχγνληαλ φιεο νη ηδέεο θαη πνπ πξνζπαζνχζακε λα νινθιεξψζνπκε θάηη φινη καδί./Ζ 

νκαδηθφηεηα ρξεηάδεηαη παληνχ.../Γλσξίδακε θαιχηεξα ν έλαο ηνλ άιιν κέζα απφ ηηο νκάδεο./ 

Μαο βνήζεζε πνπ ζπλεξγαζηήθακε κε παηδηά κε ηα νπνία δελ θάλακε παξέα./ Δγψ βνεζήζεθα 

ηδηαίηεξα, γηαηί γλψξηζα θαη έθαλα παξέα κε παηδηά κε ηα νπνία δελ ζα έθαλα πνηέ παξέα. 

Αθφκε, ν έλαο ζπκπιήξσλε ηνλ άιινλ, έκαζα φηη δελ κπνξψ λα είκαη ζπλέρεηα κε ηνπο θίινπο 

κνπ γηα λα θάλσ θάηη./Μέζα ζηελ νκάδα ν θαζέλαο παίξλεη ην ξφιν ηνπ, αλάινγα κε απηφ ζην 

νπνίν είλαη θαιφο./Ήηαλ έλα θίλεηξν γηα λα εξγαζηνχκε πεξηζζφηεξν θαη λα ζηεξίμνπκε ηελ 

νκάδα καο./Καηαιαβαίλακε ηνλ άιινλ, δελ ήηαλ βαξεηφ.../Με βνήζεζε λα γλσξίζσ ηνλ εαπηφ 

κνπ κέζα ζηελ νκάδα, αθφκε θάλακε ηηο πιάθεο καο κέζα ζηελ νκάδα.  

- "ε πνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ληώζαηε επράξηζηα θαη ζε 

πνηα ζηηγκή ληώζαηε θάηη αξλεηηθό;" 

ια ήηαλ μερσξηζηά θαη φκνξθα/ Δκέλα κνπ άξεζε φηαλ θέξλαηε ηα νκνηψκαηα ησλ εξψσλ ζε 

δσγξαθηέο, πνπ έξρνληαλ "άδεηνη" θαη έθεπγαλ "γεκάηνη" απφ εδψ κε ηηο δσγξαθηέο καο απφ ηα 

αληηθείκελα ηνπ κνπζείνπ επάλσ ηνπο./ Δκέλα κνπ άξεζε ν θχθινο πνπ θάλακε θαη ζηνλ νπνίν 

θέξακε ν θαζέλαο απφ έλα πξνζσπηθφ αληηθείκελν θαη κηιήζακε γη' απηφ./ Δκέλα κνπ άξεζαλ νη 

"θχθινη " καο θαη ηα παηρλίδηα ζπγθέληξσζεο./Μνπ άξεζε, επίζεο, φηαλ θάλακε ηα κηθξά 

ζεαηξηθά, φπνπ θάζε νκάδα παξνπζίαδε θάηη δηαθνξεηηθφ θαη είρε ελδηαθέξνλ./Δκέλα κνπ άξεζε 

- αλ κπνξνχζα λα μερσξίζσ θάηη- εθείλε ε κέξα πνπ θέξακε ην πξνζσπηθφ καο αληηθείκελν, ε 

άζθεζε ζπγθέληξσζεο ζε δεπγάξηα θαη ε άζθεζε εκπηζηνζχλεο ("νδήγεζε ηνλ ηπθιό")./Μνπ 

άξεζε ν θχθινο.../Μνπ άξεζαλ ηα ζεαηξηθά πνπ θάλακε./Μνπ άξεζε πνπ θηηάρλακε κφλνη καο 

κηα ηζηνξία κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ καο δίλαηε./Μνπ άξεζε εθείλε ηε κέξα πνπ θιείζακε ζ' 

εθείλν ην θνπηί θάπνηα αξλεηηθή ζθέςε ή εκπεηξία καο, γηαηί έπξεπε λα ληψζνπκε άλεηα κεηαμχ 

καο γηα λα εθθξάζνπκε θάηη ηέηνην./Οη θχθινη καο κε ηνπο νπνίνπο κνηξαδφκαζηαλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά καο./Σα κηθξά ζεαηξηθά.../Μνπ άξεζε ν θχθινο ζηνλ νπνίν δίλακε ν θαζέλαο έλα 

δψξν-αληηθείκελν ζηνλ άιιν./Μνπ άξεζε φηαλ παξαηεξνχζακε ηα αληηθείκελα κε πξνζνρή. 

-"Μπνξείηε λα εθθξάζεηε έλα ζπλαίζζεκά ζαο ηώξα πνπ νινθιεξώλεηαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο;" 

Θιίςε πνπ ηειεηψλεη./Ήηαλ πνιχ σξαίν θαη δελ μέξσ αλ ζα μαλαζπκβεί...είλαη ιίγν 

ιππεηεξφ./Ήηαλ κηα εκπεηξία πνπ έρεη αθήζεη θάηη ζε φινπο./Φηάλεηο ζην ηέινο, ζηνλ 

απνρσξηζκφ θη εκέλα δελ κνπ αξέζνπλ πνηέ νη απνρσξηζκνί...κηα γιπθφπηθξε αίζζεζε./ια ηα 

θαιά θάπνηα ζηηγκή ηειεηψλνπλ...φινη ζα ζηελαρσξεζνχκε, αιιά δελ έρεη ζεκαζία πνπ 

ηειεηψλεη, γηαηί έγηλε./Υαξά θαη ιχπε καδί./ίγνπξα είλαη πνιχ ιππεηεξφ...είρακε ζπλεζίζεη λα 

πεγαίλνπκε θάζε Παξαζθεπή ζην Μνπζείν θαη λα θάλνπκε σξαία πξάγκαηα./Λχπε πνπ δελ ζα 

μαλαέξζνπκε ζην κνπζείν/Απφ ηε κία κεξηά ιχπε, αιιά πήξακε πνιιά ζεηηθά απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία./πγθίλεζε./Απφ ηε κία είλαη ζπγθηλεηηθφ πνπ νινθιεξψζεθε θαη ιππάκαη πνπ δελ 
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έρνπλ φινη απηή ηε δπλαηφηεηα λα δήζνπλ θάηη ηέηνην./Υαξά γηα φζα έκαζα./Λχπε πνπ ηειεηψλεη, 

ραξά επεηδή θηάζακε ζην ζηφρν καο./Δίλαη ζηελάρσξν...πξέπεη λα ζηαζνχκε ζε απηφ πνπ 

έρνπκε πάξεη. /Λχπε πνπ ηειεηψλνπλ ηα ζεαηξηθά καο.../Θα ήζεια θαη ηνπ ρξφλνπ λα θάλνπκε 

θάηη ηέηνην... 

ην ζεκείν απηφ δπν παηδηά παξελέβεζαλ σο εμήο: 

Μαζεηήο :"Κπξία, κπνξείηε ηνπ ρξφλνπ λα καο πάξεηε θαη λα θάλνπκε θάηη αληίζηνηρν ζε απηφ ή 

ζε άιιν κνπζείν;" Μαζήηξηα : "Κπξία, γηαηί δελ δείρλεηε θαη ζε άιινπο θαζεγεηέο απηφλ ηνλ 

ηξφπν δνπιεηάο, γηα λα ηνλ εθαξκφζνπλ θη εθείλνη;" 

- "Πηζηεύεηε όηη ζα είρε ελδηαθέξνλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο λα δηδάζθεηαη ζην 

κνπζείν θαη κάιηζηα κε απηόλ ηνλ ηξόπν;" 

Ήδε έρεη γίλεη πην ειθπζηηθή γηα καο ε Ηζηνξία, ζηελ ηάμε αδξαλνχκε, θνηκφκαζηε./ίγνπξα είλαη 

πην ειθπζηηθφ θαη είλαη πην εχθνιν λα ηελ αθνκνηψζεη έηζη θάπνηνο./ηελ ηάμε δελ αθνκνηψλεη 

θαη δελ αθνχεη ηελ παξάδνζε ν καζεηήο, ζην κνπζείν φκσο καζαίλεηο ρσξίο λα ην 

θαηαιαβαίλεηο. /ηαλ ζπλδπάζεηο θάηη κε κηα εηθφλα, καζαίλεηο πην εχθνια./Δκέλα ε Ηζηνξία δελ 

κνπ αξέζεη θαη ηφζν πνιχ , αιιά ην κνπζείν καο δίλεη εξεζίζκαηα, θαηαιαβαίλνπκε φηη έρνπκε ηηο 

ίδηεο αλάγθεο κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ παξειζφληνο./Γηα κέλα κεηξάεη ν θαζεγεηήο...θαη ν ηφπνο, 

είλαη θαιφ λα αιιάδνπκε ρψξνπο, ζα γηλφηαλ πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα./Με ηνλ ηξφπν πνπ 

θάλνπκε ηψξα ν κάζεκα καο απνηππψλεηαη θαιχηεξα./Δδψ είλαη θαιχηεξα./ίγνπξα έρεη 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ./πνηνο ηξφπνο (δηδαζθαιίαο) είλαη έμσ απφ ην βηβιίν θαη ηελ ηάμε 

είλαη πην ελδηαθέξσλ./Δίλαη θαιχηεξα ζην κνπζείν./ηαλ ην κάζεκα γίλεηαη ζην κνπζείν είλαη πην 

επράξηζην θαη πην θαηαλνεηφ θαη ηα παηδηά ζα έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε./Δδψ δελ ρξεηάδεηαη λα 

καο επηβάιιεη ν θαζεγεηήο λα πξνζέμνπκε./Σν κνπζείν θαη ε ηζηνξία ζπλδένληαη ζίγνπξα, γηαηί 

ην κνπζείν είλαη ηζηνξία. (Πνιιέο απαληήζεηο εδψ ηαπηίδνληαλ γη' απηφ θαη δελ επαλαιήθζεθαλ)  

-"Διάηε λα θάλνπκε  θύθιν. Πείηε ν θαζέλαο από κία ιέμε πνπ ζαο εθθξάδεη ζε 

ζρέζε κε ην πξόγξακκα πνπ παξαθνινπζήζαηε" 

Υαξά./Αλάκλεζε./Υαξά./Δλζνπζηαζκφο./Γηαζθέδαζε./Αλαπάληερν./Αγάπε./Δπράξηζηε 

εκπεηξία./Υαξά.... 


