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Περίληψη 

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως εργαλείου μάθησης. Συγκεκριμένα διερευνώνται οι 

δυνατότητες της αξιοποίησής του στο μάθημα της ιστορίας, με σκοπό τη διαμόρφωση 

διαπολιτισμικής συνείδησης. Τα δεδομένα συλλέγονται με ποιοτικές μεθόδους 

έρευνας (έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό), και αναλύονται υπό το πρίσμα της 

θεωρίας δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα του πειράματος, που διενεργήθηκε σε 

δύο κύκλους, για 6 εβδομάδες στην Στ’ τάξη δημοτικού με 18 συνολικά μαθητές, 

συμφωνούν με τη σχετική βιβλιογραφία ως προς τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού να λειτουργήσει ως εργαλείο μάθησης δημιουργώντας κοινότητες 

πρακτικής, με συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις. Αναφορικά με την εξοικείωση των 

μαθητών με μεθόδους ιστορικής έρευνας και εργασίας με πηγές, τα αποτελέσματα 

ήταν επίσης σε μεγάλο βαθμό θετικά. Τέλος, σε σχέση με την ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής κατανόησης μέσα από το μάθημα της ιστορίας, τα αποτελέσματα της 

έρευνας ήταν κυρίως αρνητικά.  
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Πρόλογος 

Η παρούσα διατριβή χρωστά την ύπαρξή της σε δύο σημεία 

προβληματισμού: την συνειδητοποίηση για ανάγκη της βελτίωσης των 

πρακτικών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με τη βοήθεια εργαλείων 

ηλεκτρονικής μάθησης, ειδικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, και την 

προοπτική αξιοποίησης του μαθήματος της ιστορίας στα πλαίσια της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Με τη διαπολιτισμική αγωγή να αποτελεί 

κεντρικό μας ενδιαφέρον, αναζητήσαμε εναλλακτικούς τρόπους για την 

πραγματοποίησή της, εστιάζοντας τόσο στην αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, όσο και στο περιεχόμενο διδασκαλίας μέσα από το οποίο 

μπορεί να αναπτυχθεί μια τέτοια προσέγγιση.  

Το εγχείρημά μας βασίζεται στην αξιοποίηση ενός νέου εργαλείου 

που τα τελευταία χρόνια εισάγεται δυναμικά από το χώρο της ψυχαγωγίας σε 

αυτόν της εκπαίδευσης, και των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει αυτό 

στη διαμόρφωση σύγχρονων διδακτικών πρακτικών. Η αξιοποίηση ενός 

εμπορικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού στη διατριβή αυτή θα συνοδευτεί από 

την προσαρμογή των στόχων και των πρακτικών του μαθήματος της ιστορίας 

στις ανάγκες και τους σκοπούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η 

διαπολιτισμική θεωρία δέχεται ως κατάλληλες πρακτικές και πλαίσιο 

αναμόρφωσης του σχολικού προγράμματος την ενσωμάτωση όλων των 

μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής και την 

αλλαγή του περιεχομένου σπουδών των διαφόρων μαθημάτων, ώστε να 

περιλαμβάνει τις πολιτισμικές εμπειρίες μαθητών με διαφορετική καταγωγή. 

Ωστόσο, το μάθημα της ιστορίας δεν αξιοποιείται επαρκώς σε αυτό τον 

αγώνα για την ανάδειξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, παρόλο που, όπως 

θα δούμε στη συνέχεια, θεωρείται έδαφος πρόσφορο για τέτοιου είδους 

προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, παρόλο που 

προσφέρονται για τη διδασκαλία επιστημονικών αντικειμένων, βρίσκονται 

ακόμα εκτός της ελληνικής σχολικής πραγματικότητας.  

Ο λόγος επιλογής ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού ως διδακτικού 

εργαλείου  είναι το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον ανθρώπων όλων των 
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ηλικιών για αυτό. Παρατηρώντας κανείς άτομα τόσο μικρότερης όσο και 

μεγαλύτερης ηλικίας να «βυθίζονται» σε διαφόρων ειδών ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, συνειδητοποιεί την ανάγκη να διερευνηθούν οι τρόποι με τους 

οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, μιας και από ότι φαίνεται πετυχαίνουν δύο πράγματα που 

δυστυχώς η επίσημη εκπαίδευση δεν καταφέρνει να πραγματώσει: την 

ενεργητική μάθηση και το πραγματικό, αμείωτο ενδιαφέρον του παίκτη, παρά 

(ή όπως θα δούμε παρακάτω, λόγω) τη συχνά μεγάλη δυσκολία και 

απαιτητικότητά τους. Ταυτόχρονα, μας ενδιαφέρει και το κοινωνικό 

περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται κατά την ενασχόληση με ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι. Η διερεύνηση των ιδιοτήτων αυτού του περιβάλλοντος 

είναι αναγκαία προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος και οι λόγοι που 

είναι τόσο αποτελεσματικό το ηλεκτρονικό παιχνίδι και γενικά τα νέα 

διαδραστικά μέσα στο να ελκύουν το ενδιαφέρον των παικτών και να το 

διατηρούν σε υψηλό επίπεδο, μια ιδιότητα που θα ζήλευαν πολλά 

εκπαιδευτικά προγράμματα και δάσκαλοι. 
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Εισαγωγή  

 0.1. Το ερευνητικό πρόβλημα 

Ο όρος «ηλεκτρονικά παιχνίδια» αναφέρεται σε μια ευρεία ποικιλία 

εφαρμογών πληροφορικής με κύρια χαρακτηριστικά τη διασκέδαση, την σε 

μεγάλο βαθμό συμμετοχή του παίκτη, την αλληλεπίδραση, το παιχνίδι ρόλων 

και τη χρήση πολυμέσων. Ένας από τους πληρέστερους ορισμούς περιγράφει 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως «συστήματα που βασίζονται σε κανόνες, δομές 

για παίξιμο», προσδιορίζοντας την ύπαρξη κανόνων και δομημένου 

περιβάλλοντος ως τα βασικά τους χαρακτηριστικά (Burn & Carr, 2006: 17). 

Η ποικιλία των ειδών των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Schiffler, 2006) και οι 

ικανότητες που αναπτύσσονται μέσα από την ενασχόληση με αυτά (Amory 

κ.ά., 1999; Μavrommati κ.ά., 2009), δημιουργούν την ανάγκη να ερευνηθεί η 

δυνατότητα χρήσης τους ως εκπαιδευτικών εργαλείων με συγκεκριμένη 

διδακτική μεθοδολογία και μαθησιακούς στόχους, ένα πεδίο έρευνας σε 

συνεχή εξέλιξη (O’ Neil κ.ά., 2005).  

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι έχει τύχει ευρείας αποδοχής από παιδιά 

σχολικής ηλικίας, εφήβους και νέους (αλλά και μεγαλύτερους) ανθρώπους. 

Έχει υπολογιστεί ότι μόνο για το έτος 2001 οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών έφτασαν τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια (Squire, 2003), κάνοντάς 

τα έναν από τους πιο προσοδοφόρους τομείς της βιομηχανίας μαζικής 

διασκέδασης. Η έρευνα της Pew Internet & American Life Project σχετικά με 

την ενασχόληση των Αμερικανών εφήβων με το ηλεκτρονικό παιχνίδι βρήκε 

ότι το 97% των παιδιών ηλικίας 12-17 ετών στην Αμερική παίζουν 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στον υπολογιστή, σε φορητές παιχνιδομηχανές, στο 

διαδίκτυο και σε κονσόλες (Lenhart κ.ά., 2008), ενώ για την κεντρική 

Ευρώπη οι αριθμοί, αν και μικρότεροι, δείχνουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον 

για αυτά (Davies, 2006). Η ευρεία διάδοση εκπαιδευτικού λογισμικού που 

ενσωματώνει στοιχεία ηλεκτρονικού παιχνιδιού, καθώς και των εμπορικών 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, έχουν αναδείξει την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας 

ερευνητικής περιοχής, στα πλαίσια του ευρέως πεδίου των Σπουδών 



- 5 - 

 

Παιχνιδιού (Games Studies) η οποία εστιάζει στις εκπαιδευτικές πλευρές του 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού, και ανθεί ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Buckingham, 2006: 1-13). Το 

ενδιαφέρον των παιδιών για το ηλεκτρονικό παιχνίδι ωθεί τους 

εκπαιδευτικούς ερευνητές και τους παιδαγωγούς στην εξερεύνηση της 

προοπτικής της χρήσης τους ως εκπαιδευτικών εργαλείων (Gee, 2003). Αυτή 

η στροφή φαίνεται να υποστηρίζεται και από έρευνες γνωστικών 

νευροεπιστημόνων, που υποστηρίζουν πως η χρήση ψηφιακών εργαλείων 

μάθησης και παρουσίασης πληροφοριών, όπως τα πολυμέσα και το 

διαδίκτυο, κυρίως κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, μπορεί να αλλάξει τον 

τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου. Μια τέτοια υπόθεση απαιτεί την εξέλιξη 

νέων μεθόδων μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού (Prensky, 2001b).  

Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι μια προσφάτως ανακαλυφθείσα περιοχή 

εκπαιδευτικής έρευνας. Σύμφωνα με παίκτες, τα παιχνίδια αυτά επιτυγχάνουν 

πλήρη εμβύθιση και συνεχιζόμενη κινητοποίηση για επίτευξη μεγαλύτερων 

σκορ και απόκτηση ικανοτήτων, ενεργοποίηση της φαντασίας και της 

κριτικής σκέψης, και ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης αποφάσεων (Amory κ.ά., 

1999), τα οποία είναι στο σύνολό τους απαραίτητα προκειμένου να εξελιχθεί 

το παιχνίδι. Η ποικιλία μαθησιακών στόχων που θα μπορούσαν να τεθούν αν 

χρησιμοποιούνταν τα παιχνίδια ως εκπαιδευτικά εργαλεία, προκύπτει από την 

ποικιλία των εφαρμογών και των περιεχομένων των ψηφιακών παιχνιδιών 

(O’ Neil κ.ά., 2005; Gee, 2005). Η προσαρμογή των γνωστικών ικανοτήτων 

των παιδιών στις νέες τεχνολογικές εφαρμογές ανοίγει την πόρτα για τη 

χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, αφού η προτίμηση που 

δείχνουν στα παιχνίδια ως εργαλεία ψυχαγωγίας και οι δυνατότητες που 

προσφέρουν αυτά υποστηρίζουν τη χρήση τους επίσης ως εκπαιδευτικών 

εργαλείων.  

Από την άλλη πλευρά, το μάθημα της ιστορίας συχνά θεωρείται ένα 

από τα πιο βαρετά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος (Κόκκινος, 

2003: 158-174). Καθηγητές ιστορίας έχουν επιχειρήσει να κινήσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών χρησιμοποιώντας εφαρμογές των νέων τεχνολογιών 

στο μάθημα της ιστορίας, με θετικά αποτελέσματα, πετυχαίνοντας βαθύτερη 
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κατανόηση του παρελθόντος και ενθουσιώδη ενασχόληση των μαθητών με το 

αντικείμενο (Taylor & Duran, 2006).  Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες έχουν 

στεφθεί με επιτυχία στο παρελθόν, και ιστορικοί έχουν χρησιμοποιήσει το 

διαδίκτυο, δραστηριότητες βασισμένες σε πολυμέσα, μέχρι και i-pod για τη 

διδασκαλία της ιστορίας (π.χ. Eamon, 2006; Naik & Teelock 2006; 

Scheuerell, 2007; Vess, 2006). Ωστόσο, η διερεύνηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι αν χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο στη διδακτική των κοινωνικών επιστημών είναι ένας ερευνητικός 

τομέας νεότατος, αλλά με προοπτικές να κυριαρχήσει στα επόμενα χρόνια 

στην εκπαιδευτική έρευνα. Κατά την περασμένη δεκαετία, το ενδιαφέρον των 

καθηγητών ιστορίας για τη χρήση περιβαλλόντων παιχνιδιού για τη 

διδασκαλία της ιστορίας έχει προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές 

παιχνιδιών χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία ιστορικής κατανόησης 

μέσω τέτοιων ιστορικών προσομοιώσεων (για παράδειγμα, η διδακτορική 

διατριβή του Kurt Squire [2004] που έχει επηρεάσει πολύ την παρούσα 

έρευνα). Ακολουθώντας την παραπάνω ερευνητική παράδοση, η παρούσα 

εργασία θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση των διαδικασιών με τις οποίες τα 

παιδιά κατασκευάζουν τη γνώση μέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ειδικά 

στο αντικείμενο της ιστορίας.  

Το μάθημα της ιστορίας θα χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για την 

κατανόηση των διαδικασιών κατασκευής της γνώσης και των πολιτισμικών 

αναπαραστάσεων, σε συμφωνία με το πλαίσιο του Banks (1993a) για τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτό, οι συνιστώσες της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τις οποίες οφείλουν να υπηρετούν τα 

προγράμματα σπουδών είναι οι εξής:  

1. ενσωμάτωση στο περιεχόμενο των μαθημάτων πληροφοριών και 

δεδομένων που αντανακλούν διαφορετικές πολιτισμικές οπτικές, 

2. εφαρμογή μεθόδων και περιεχομένου διδασκαλίας τέτοιων που να 

διευκολύνουν την κατανόηση της διαδικασίας κατασκευής γνώσης, 

3. μείωση των προκαταλήψεων μέσω του περιεχομένου των 

μαθημάτων, 
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4. χρήση πρακτικών και μεθόδων προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα 

μεταξύ των μαθητών, 

5. ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας. 

Σε συμφωνία με το παραπάνω πλαίσιο, το ιστορικό παιχνίδι 

Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο, παραγωγής του Ιδρύματος Μείζονος 

Ελληνισμού, θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο προκειμένου να 

διερευνηθούν οι δυνατότητες χρήσης του μέσα στο πλαίσιο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  Μας ενδιαφέρει, στα πλαίσια της παρούσας 

παρέμβασης, η έννοια της διαπολιτισμικής προσέγγισης μέσα από το 

περιεχόμενο του μαθήματος, την εργασία με πηγές οι οποίες αναπαριστούν 

τον Αλέξανδρο ανά τους αιώνες.  Σκοπός μας είναι να διαπιστωθεί όχι μόνο η 

ικανότητα ενός παιχνιδιού να λειτουργήσει ως συνεργατικό εργαλείο 

ενεργητικής κατασκευής της γνώσης, αλλά και το κατά πόσο μπορεί να 

συνδυαστεί με κατάλληλο σχεδιασμό προκειμένου να αναμορφώσει το 

περιεχόμενο του μαθήματος της ιστορίας. 

0.2. Σκοπός της έρευνας 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και η έρευνα προσεγγίζουν τη 

μάθηση ως ένα δυναμικό σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών 

και του εκπαιδευτικού υλικού. Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως μια 

δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύστημα, 

που περιλαμβάνει τους μαθητές, το εκπαιδευτικό υλικό, τον εκπαιδευτικό και 

τους στόχους της διδασκαλίας. Κάθε μέρος αυτού του συστήματος 

εξελίσσεται και μεταμορφώνεται μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα, 

επηρεάζοντας έτσι τα αποτελέσματα όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί σήμερα, ειδικά στις ΗΠΑ και τις χώρες 

της Βόρειας Ευρώπης, χρησιμοποιούν εμπορικά ηλεκτρονικά παιχνίδια ως 

εργαλεία για τη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών, και ειδικά της 

ιστορίας (Squire, 2002). Παρόλα αυτά, η ακριβής δραστηριότητα που 

πραγματοποιείται στην αίθουσα μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν έχει 

μελετηθεί επαρκώς, ώστε τέτοιου είδους προσπάθειες δεν αφήνουν 

εμπειρικές αποδείξεις σχετικά με τον τρόπο που πραγματοποιείται η μάθηση. 
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Η παρούσα μελέτη έχει ακριβώς αυτό τον ειδικό σκοπό, να διερευνήσει τους 

τρόπους με τους οποίους συμβαίνει η μάθηση μέσα σε ένα σύστημα όπου 

ηλεκτρονικά παιχνίδια φτιαγμένα για εμπορική χρήση παίζουν το ρόλο 

εκπαιδευτικού υλικού. Ιστορικά παιχνίδια, όπως η σειρά Civilization ή το 

Europa Universalis, χρησιμοποιούνται από ιστορικούς με την πρόθεση να 

εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη φύση ιστορικών και κοινωνικών 

φαινομένων, και έτσι να δημιουργήσουν «ακαδημαϊκό» ενδιαφέρον, ωθώντας 

τους παίκτες να κατανοήσουν και να εξηγήσουν πώς «φτιάχνεται» η ιστορία 

(McMichael, 2007; Squire & Barab, 2004). Παρέχεται λοιπόν στους 

εκπαιδευτικούς ένα ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία της ιστορίας, παρόλο 

που οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτού του 

είδους η διδασκαλία επιτυχώς δεν έχουν μελετηθεί και εξηγηθεί, πόσω 

μάλλον νομιμοποιηθεί στην πράξη. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην 

καταγραφή και ερμηνεία των γνωστικών και κοινωνικών διεργασιών που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ελπίζουμε να αποτελέσει 

σημείο εκκίνησης για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στη διδασκαλία τους, όπως επίσης και τους 

σχεδιαστές εκπαιδευτικών λογισμικών που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη 

μάθηση μέσω της ενσωμάτωσης στοιχείων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.  

Πιο συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει η παρατήρηση της 

δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα όταν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι 

χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο, όσον αφορά την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μαθητών και των συμμαθητών τους, του εκπαιδευτικού υλικού 

και των καθηγητών, δηλαδή το εκπαιδευτικό περιβάλλον που δημιουργείται 

με την είσοδο του ηλεκτρονικού παιχνιδιού στην σχολική τάξη. Επιπρόσθετα, 

θεωρώντας τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως πιθανά εργαλεία μάθησης μέσω της 

κατασκευής μιας προσωπικής κατανόησης του περιβάλλοντος του παιχνιδιού, 

ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει μέσα από ποιοτική έρευνα που θα 

περιλαμβάνει ποικιλία τεχνικών συλλογής δεδομένων (βλ. κεφάλαιο 5. 

Μεθοδολογία έρευνας) σε ποιο επίπεδο διαπολιτισμικής κατανόησης φτάνουν 

οι παίκτες/ μαθητές όταν παίζουν ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι ιστορικού 

περιεχομένου, το Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο.  
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0.3. Στόχοι της έρευνας  

Η έρευνά μας στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα 

παιδιά μαθαίνουν παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια, μια διαδικασία που όπως 

θα δούμε παρακάτω αντιμετωπίζεται ολοένα συχνότερα ως κοινωνική. Πιο 

αναλυτικά, οι στόχοι της έρευνας διαμορφώνονται ως εξής: 

1. να εξετάσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνει η μάθηση όταν ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο, δηλαδή τι 

είδους μαθησιακή δραστηριότητα εκδηλώνεται όταν τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια εισάγονται στη σχολική αίθουσα, 

2. να διερευνήσει την αλληλεπίδραση που δημιουργείται μεταξύ των 

μαθητών και του υλικού διδασκαλίας, δηλαδή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, 

όπως και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών μέσω της συνεργασίας 

και του δασκάλου μέσα στα πλαίσια της δόμησης της γνώσης, 

3. να αξιολογήσει τις δυνατότητες του μαθήματος της ιστορίας για τη 

διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης, όταν αυτό διδάσκεται με μη 

συμβατικά μέσα διδασκαλίας, όπως το ηλεκτρονικό παιχνίδι, μέσω του 

περιεχομένου του και του υλικού διδασκαλίας που θα σχεδιαστεί για να το 

συνοδεύει. 

4. να εξετάσει αν οι μαθητές, οδηγημένοι από το κίνητρο του παιχνιδιού και 

το προσωπικό ενδιαφέρον και τη διασκέδαση, εξελίσσουν γνήσιο ενδιαφέρον 

και κατανόηση βασικών ιστορικών εννοιών και γεγονότων, καθώς και αν 

αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ιστορική παιδεία, 

δηλαδή την ερμηνεία των ιστορικών μαρτυριών με βάση τα συμφραζόμενά 

τους. 

5. να διερευνήσει τις δυνατότητες αναμόρφωσης του αναλυτικού 

προγράμματος του μαθήματος της ιστορίας μέσω της αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, στοχεύοντας στη διαπολιτισμική 

κατανόηση, και να δημιουργήσει και να θέσει σε πραγματική δοκιμή 

εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία υλοποιούν τις παραπάνω επιδιώξεις. 

0.4. Υποθέσεις και ερωτήματα της έρευνας 
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Αντλώντας από ευρήματα ερευνών σχετικά με τη χρήση 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διδακτική διαδικασία, αλλά και από τη 

βιβλιογραφία που υποστηρίζει και προτείνει την αξιοποίηση ιστορικών 

θεμάτων για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής κατανόησης, οι γενικές 

υποθέσεις στις οποίες βασίζεται η παρούσα έρευνα είναι οι εξής: 

i. Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού θα αποτελέσει όχημα για την 

επίτευξη συνεργατικής μάθησης και τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής, 

επιτρέποντας την ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιστορική 

παιδεία, και ειδικά με την αξιοποίηση ιστορικών μαρτυριών. 

ii. Η ανάπτυξη της ικανότητας, από πλευράς των μαθητών, για ανάλυση και 

ερμηνεία του περιεχομένου των πηγών λαμβάνοντας υπόψη το πλάισιο στο 

οποίο δημιουργήθηκαν, θα αποτελέσει σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη 

της διαπολιτισμικής ευαισθησίας και κατανόησης της οικουμενικότητας του 

ανθρώπινου πολιτισμού.  

Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα στα οποία προσδοκά να δώσει 

απαντήσεις η παρούσα έρευνα είναι τα παρακάτω: 

1) Τι είδους δραστηριότητες αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών λόγω του 

εργαλείου μάθησης που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή του παιχνιδιού; Πώς 

διαμορφώνεται η συνεργασία μεταξύ μαθητών, και μεταξύ μαθητών και 

διδάσκοντα, σε αυτά τα πλαίσια; 

2) Κατά πόσο ενδυναμώνει το ηλεκτρονικό παιχνίδι συνεργατικές μορφές 

μάθησης και κατασκευής της γνώσης, δηλαδή τη δημιουργία κοινοτήτων 

πρακτικής; Διαμορφώνονται γύρω από το παιχνίδι κοινότητες μαθητών με 

κοινά ενδιαφέροντα, μαθησιακούς στόχους και πρακτικές μάθησης; 

3) Μπορεί το ηλεκρονικό παιχνίδι να αποτελέσει όχημα για τη μάθηση 

συγκεκριμένων ιστορικών δεξιοτήτων, όπως της επεξεργασίας ιστορικών 

πηγών/ μαρτυριών; 

4) Μπορεί το ηλεκτρονικό παιχνίδι να βοηθήσει στο σχηματισμό ιστορικής 

γνώσης και την εμπέδωση της ιστορικής ορολογίας; Πώς κατασκευάζεται η 

ιστορική γνώση και κατανόηση μέσω της συνεργατικής χρήσης ενός 

πολυμεσικού ψυχαγωγικού εργαλείου; 
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5) Κατανοούν οι μαθητές την έννοια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσα από 

το μάθημα της ιστορίας; Δημιουργούνται συνθήκες συνεργατικής 

επεξεργασίας εννοιών διαπολιτισμικής επικοινωνίας στα πλαίσια της χρήσης 

ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού περιπέτειας; 

0.5. Μεθοδολογία της έρευνας  

0.5.1. Το θεωρητικό υπόβαθρο 

Θεωρώντας την οικοδόμηση της γνώσης ως μια ενεργητική 

διαδικασία που διαμορφώνεται από το περιβάλλον, προκειμένου να 

εξηγήσουμε τη διαδικασία της μάθησης βασιζόμαστε σε μια θεωρητική 

προσέγγιση που αντιλαμβάνεται τη γνώση ως κοινωνικό φαινόμενο. Σε αυτά 

τα συμφραζόμενα, η θεωρία δραστηριοτήτων, ένα θεωρητικό πλαίσιο που 

κατανοεί όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα ως ένα σύνολο δράσεων που 

μεσολαβούνται από εργαλεία (στην περίπτωσή μας το ηλεκτρονικό παιχνίδι) 

και το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται (στην 

περίπτωσή μας η κουλτούρα της σχολικής αίθουσας), θα χρησιμοποιηθεί ως 

θεωρητική σκοπιά μέσα από την οποία θα ερμηνεύσουμε τη διαδικασία 

κατασκευής της γνώσης, τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της 

μάθησης (Barab & Plucker, 2002; Barab κ.ά., 2002; Brown & Cole, 2008; 

Kaptelinin, 1993; Squire, 2002). Με επιρροές από την καντιανή, τη 

χεγκελιανή, τη μαρξιστική και την εγελιανή φιλοσοφία, η θεωρία 

δραστηριοτήτων είναι μια εξέλιξη της ιστορικής- πολιτισμικής θεωρίας του 

Vygotsky (Kuutti, 1995). Η θεωρία δραστηριοτήτων προσεγγίζει όλη την 

ανθρώπινη συμπεριφορά ως ένα σύστημα που αποτελείται από το 

υποκείμενο, το αντικείμενο, το σκοπό και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στα 

οποία λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση μεταξύ των προαναφερθέντων 

μερών. Μονάδα ανάλυσης σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί η ίδια η 

δραστηριότητα, η οποία συγκαθορίζεται από όλα τα παραπάνω μέρη. 

Συνεπώς, κάθε δράση μας που υποκινείται από την επιθυμία για 

πραγματοποίηση ενός σκοπού διαμορφώνεται με βάση τις ιδιότητες των 

συστατικών του προαναφεθέντος πλέγματος, και μπορεί να γίνει κατανοητή 

μέσω της μελέτης των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Με αυτή τη θεωρητική 
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προσέγγιση στο νου, φαίνεται φυσικό να προσεγγίσουμε κάθε μαθησιακή 

κατάσταση ως μοναδική, αλλά επίσης πολυδιάστατη, αποτελούμενη από 

πολλές μεταβλητές που διαμορφώνουν το συγκεκριμένο κάθε φορά 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ειδικά στο πεδίο των επιστημών της Εκπαίδευσης, 

η θεωρία δραστηριοτήτων χρησιμοποιείται ως πλαίσιο με σκοπό να γίνει 

κατανοητή η δραστηριότητα μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν μέσα από την 

πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, κάνοντας έτσι την εκπαιδευτική 

έρευνα σημαντικά εξαρτώμενη από τα συμφραζόμενα. Ως αποτέλεσμα, δεν 

αρκεί να απομονώσουμε μια μεταβλητή ώστε να κατανοήσουμε τις συνέπειες 

της παρέμβασης, αλλά επιβάλλεται να μελετήσουμε τις συμπεριφορές μέσα 

στο ζωντανό περιβάλλον της σχολικής τάξης ολιστικά. Για το λόγο αυτό, 

έχουμε δημιουργήσει διδακτικά σενάρια τα οποία βασίζονται στις θεωρητικές 

παραδοχές της διδακτικής της ιστορίας, της εισαγωγής των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), και της διαπολιτισμικής αγωγής, τα 

οποία εισάγουμε σε αυθεντικό περιβάλλον ελληνικών σχολικών τάξεων και 

τα αποτελέσματα της εισαγωγής των οποίων μελετούμε διεξοδικά. 

0.5.2. Ο σχεδιασμός του πειράματος 

Η έρευνα αποτελείται από δύο νατουραλιστικές μελέτες περίπτωσης 

ενός σχεδιασμένου πειράματος, ακολουθώντας τις αρχές της έρευνας μελέτης 

περίπτωσης του Stake (1995) και τις αρχές διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας εν 

γένει (Lincoln & Guba, 1985). Η πορεία της διδασκαλίας βασίζεται σε 

ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο που συνοδεύεται από υποστηρικτικό 

υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ως εργαλείο μάθησης το ηλεκτρονικό 

παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο. Τα δεδομένα θα συλλεγούν μέσα 

από παρατήρηση, συνεντεύξεις ανοικτού τύπου, σημειώσεις πεδίου και 

ερωτηματολόγια με σκοπό να διαμορφωθούν αφηγήσεις για όλη την τάξη, 

ακολουθώντας τη μεθοδολογία μελέτης περίπτωσης. Το πείραμα θα 

ακολουθήσει το παράδειγμα της έρευνας βασισμένης σε σχεδιασμό (design 

based research), της οποίας υποκατηγορία αποτελούν τα σχεδιασμένα 

πειράματα (Barab & Squire, 2004).   
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Ο σχεδιασμός της παρέμβασής μας περιλαμβάνει την παραγωγή ενός 

σχεδίου διδασκαλίας βασισμένου στο παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα 

Αλέξανδρο που σχετίζεται με την πορεία της διάδοσης του μύθου και των 

κατορθωμάτων του μεγάλου στρατηλάτη. Το Αναζητώντας το Μέγα 

Αλέξανδρο είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι περιπέτειας (adventure game) που 

δίνει την ευκαιρία στους παίκτες να κατανοήσουν την διάδοση σε όλο τον 

κόσμο γεγονότων και μύθων σχετικά με το Μέγα Αλέξανδρο. Στόχος του 

παιχνιδιού, που απευθύνεται σε παίκτες άνω των 10 ετών, είναι να συλλέξουν 

πληροφορίες σχετικά με τις καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις αυτής της 

προσωπικότητας στη διάρκεια της ιστορίας. Αυτό το επιτυγχάνουν 

ταξιδεύοντας εικονικά σε μουσεία και χώρους όπου εκτίθενται καλλιτεχνικές 

δημιουργίες που αναπαριστούν τη ζωή και τα κατορθώματα του Μεγάλου 

Αλέξανδρου. Συλλέγοντας ένα συγκεκριμένο αριθμό εκθεμάτων, αφού 

λύσουν σχετικούς γρίφους, τα παιδιά καλούνται να ετοιμάσουν μια 

παρουσίαση στην οποία θα παρουσιάζουν τις ποικίλες αναπαραστάσεις του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στόχος είναι οι αναπαραστάσεις αυτές να 

ερμηνεύονται με βάση τα συμφραζόμενα της κάθε πηγής, κατανοώντας την 

ποικιλία των συμφραζομένων αυτών και τη μοναδικότητα κάθε ιστορικού 

φαινομένου. Παρόμοια πειράματα έχουν γίνει με ιστορικά παιχνίδια 

στρατηγικής, τα οποία έχουν δείξει ότι το ενδιαφέρον των παιδιών για το 

παιχνίδι συχνά οδηγεί σε πειραματισμό με τις συνιστώσες της ιστορικής 

εξέλιξης. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές θεώρησαν το 

παιχνίδι έναν ενδιαφέροντα τρόπο να πραγματοποιήσουν «υποθετική 

ιστορία» και να διαχειριστούν πληροφορίες με εναλλακτικούς τρόπους 

(Squire, 2004: 335).  

 

0.6. Περιορισμοί και συνέπειες  

Το «ξαναπαίξιμο» (δανειζόμαστε τον όρο από τον τίτλο της 

διδακτορικής διατριβής του Squire, 2004) της ιστορίας με σκοπό τη 

διασκέδαση του παίκτη, όπως συμβαίνει με τα ιστορικά παιχνίδια 

στρατηγικής, έχει εξ ορισμού συγκεκριμένους περιορισμούς. Η 
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προσομοιωτική και ψυχαγωγική φύση αυτών των παιχνιδιών οδηγεί στην 

υπεραπλοποίηση των ιστορικών θεμάτων και φαινομένων, η οποία μπορεί να 

εξελιχθεί σε παρανοήσεις. Ωστόσο στην περίπτωση του παιχνιδιού που έχει 

επιλεγεί, ο κίνδυνος υπεραπλοποίησης των ιστορικών εννοιών δεν είναι τόσο 

έντονος, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι εκπαιδευτικής και όχι 

εμπορικής φύσης, έχει δηλαδή δημιουργηθεί με σκοπό ακριβώς παιδαγωγικό. 

Συνεπώς έχει υποστεί επιστημονική επεξεργασία προκειμένου να είναι τόσο 

ιστορικά ακριβές όσο και διδακτικά αποτελεσματικό. Παρόλα αυτά, η 

αξιοποίησή του με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους στο νου, 

προϋποθέτει ότι το σχέδιο διδασκαλίας που θα σχεδιαστεί για να συνοδεύσει 

το παιχνίδι πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα συγκεκριμένα ιστορικά 

χαρακτηριστικά και τους τρόπους εξήγησης και κατανόησης του 

παρελθόντος στα οποία θέλουμε να εστιάσουμε. Σκοποί και στόχοι της 

παρέμβασης πρέπει να προσδιοριστούν, και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας 

πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένος με αυτά. Πιο συγκεκριμένα, προσεκτικός 

σχεδιασμός σημαίνει προσδιορισμός των ειδικών μαθησιακών 

αποτελεσμάτων που θέλουμε να πετύχουμε σε κάθε κομμάτι της διαδικασίας 

και συνεπής επιδίωξη αυτών. Το παιχνίδι πρέπει να γίνει το εφαλτήριο, το 

διδακτικό μέσο γύρω από το οποίο θα ξεδιπλώσουμε μια ανάγνωση της 

ιστορίας τέτοια που να στηρίζεται στην αναγνώριση της διαπολιτισμικής 

διάστασης των ιστορικών φαινομένων και αναπαραστάσεων. 

Ένας από τους περιορισμούς της έρευνας αναμένεται να είναι και η 

δυσκολία του παιχνιδιού, ειδικά αναφορικά με μαθητές που δεν έχουν 

προηγούμενη εμπειρία με το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Σε μαθητές λιγότερο 

εξοικειωμένους με τις νέες τεχνολογίες και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ίσως να 

χρειαστεί να εξηγήσουμε και να επιτρέψουμε περισσότερο πειραματισμό 

προκειμένου να αποκτήσουν ευχέρεια στο χειρισμό του. Άλλοι σημαντικοί 

περιορισμοί προκύπτουν από την τεχνολογική φύση του πειράματος, όπως 

ενδεχομένως ο περιορισμένος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα 

πιθανά τεχνολογικά προβλήματα (Egenfeldt- Nielsen, 2004) που μπορεί να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια του πειράματος.  
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Εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων τάσσονται συχνά υπέρ της 

χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων, αλλά η 

έρευνα σχετικά με το τι συμβαίνει ακριβώς μέσα στην τάξη, ιδωμένη ως 

μαθησιακό σύστημα, όταν χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι 

ελλιπής. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δείχνουν να τονώνουν το κίνητρο, τη 

φαντασία, τις ικανότητες λήψης αποφάσεων και την εμβύθιση, που 

αποτελούν απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να επιτευχθεί μάθηση με 

νόημα. Η σύγχρονη εκπαίδευση χρειάζεται να πάρει μαθήματα από την 

εμπορική επιτυχία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και να ενσωματώσει εκείνα 

τα χαρακτηριστικά τους που τα καθιστούν τόσο αποτελεσματικό μέσο σε 

εφαρμογές on-line μάθησης, διαδραστικών μαθησιακών περιβαλλόντων κλπ. 

Ελπίζουμε ότι ερευνώντας το θέμα της κατασκευής και μετάδοσης της 

γνώσης μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα παράσχουμε στους 

εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές της εκπαίδευσης ουσιώδεις πληροφορίες 

σχετικά με το σχεδιασμό παιχνιδιών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Εκπαιδευτικοί τεχνολόγοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την 

κατανόηση που μπορεί να προκύψει από προσπάθειες σαν την παρούσα 

έρευνα, σχετικά με το σχεδιασμό εκπαιδευτικού λογισμικού που θα 

ενσωματώνει στοιχεία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που προωθούν τη 

μάθηση και το κίνητρο. Η εξήγηση και η κατανόηση του πώς τέτοια 

εναλλακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία πετυχαίνουν τη μάθηση, και τι είδους 

μαθησιακά αποτελέσματα έχουν, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη 

κατανόηση των μηχανισμών της μάθησης σε τέτοια περιβάλλοντα, και να 

προωθήσει το σχεδιασμό λογισμικού που να ενσωματώνει περισσότερα 

στοιχεία ψυχαγωγίας, προσελκύοντας τους μαθητές στη μάθηση. Η δεύτερη 

συνέπεια που αναμένεται να έχει η παρούσα έρευνα είναι η ενημέρωση όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

πραγματοποιείται το ηλεκτρονικό παιχνίδι και οι τρόποι με τους οποίους 

επιδρά στη μάθηση. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι ένα πολύ δημοφιλές 

μέσο, στο οποίο τα παιδιά μπορεί να ξοδεύουν εκατοντάδες ώρες. Είναι πολύ 

σημαντικό να κατανοήσουμε πώς πραγματοποιείται η μάθηση στα 

συμφραζόμενα που δημιουργεί αυτό το μέσο, και να χρησιμοποιήσουμε αυτή 

τη γνώση προκειμένου να προωθήσουμε τη μάθηση με τρόπους που 
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προκαλούν ενδιαφέρον στα παιδιά, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τα 

χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που το κάνουν τόσο διασκεδαστικό τρόπο για 

να περνάνε την ώρα τους. Είναι αναγκαίο να εξελιχθούν εναλλακτικοί τρόποι 

προσέγγισης των παιδιών αν θέλουμε να τα κρατήσουμε στο σχολείο. 

Ουσιαστική μάθηση πραγματοποιείται μόνο αν επιτύχουμε εσωτερική 

παρακίνηση για εξέλιξη σε ανώτερα επίπεδα κατανόησης, και αυτό είναι ένα 

μάθημα που φαίνεται να μας δίνουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αφού 

πετυχαίνουν το βαθύ ενδιαφέρον των παικτών. Επιπλέον, με την παρούσα 

έρευνα περιφερειακά ευελπιστούμε στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

γίνεται αντιληπτό το ιστορικό παρελθόν στην ποπ κουλτούρα σήμερα, 

διευρύνοντας σχετικές έρευνες σύγχρονων ιστορικών (De Groot, 2009). 

Ειδικά εφόσον η ιστορία φαίνεται να ενδιαφέρει τους ανθρώπους κυρίως 

όταν τελειώσουν το σχολείο, σαν χόμπυ, και ένας από τους τρόπους με τους 

οποίους συχνά ασχολούμαστε με την ιστορία είναι και το ηλεκτρονικό 

ιστορικό παιχνίδι προσομοίωσης, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς 

πραγματοποιείται η ιστορική κατανόηση μέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. 

0.7. Πρωτοτυπία της έρευνας  

Η ανάγκη να εφαρμοστούν σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι και να 

χρησιμοποιηθεί σύγχρονο υλικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς έχει 

αναγνωριστεί ακόμα μια φορά,  μετά τη συνειδητοποίηση της ολοένα 

αυξανόμενης χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των νέων 

τεχνολογιών γενικά ως ψυχαγωγικών μέσων (Prensky, 2001a). Ωστόσο, πολύ 

λίγοι εκπαιδευτικοί ερευνητές και παιδαγωγοί έχουν ερευνήσει την καθαυτή 

διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης μέσω της ενασχόλησης με ηλεκτρονικά 

παιχνίδια (Squire, 2002) παρόλο που η ανάγκη να προσεγγίσουμε την 

εκπαιδευτική διαδικασία ως εποικοδομιστική έχει γίνει ευρέως αποδεκτή. 

Ιστορικού περιεχομένου ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν αποτελέσει διδακτικό 

υλικό για το μάθημα της ιστορίας σε μικρό αριθμό σχετικών μελετών στο 

παρελθόν (McMichael, 2007). Το Civilization είναι το παιχνίδι ιστορικού 

περιεχομένου που έχει χρησιμοποιηθεί συχνότερα με αυτό το σκοπό, ενώ το 

Europa Universalis έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, ειδικά για 

τη διδασκαλία της νεώτερης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας 
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(Egenfeldt- Nielsen, 2005; Seed, 2007; McMichael, 2007). Κοινό στοιχείο 

όλων αυτών των προσπαθειών είναι το γεγονός ότι εστιάζουν στην 

πραγματοποίηση μιας προσέγγισης «υποθετικής ιστορίας» από την πλευρά 

των μαθητών. Το αναλυτικό πρόγραμμα, ή γενικά ο διδακτικός σχεδιασμός 

που θέτει σε κίνηση το πείραμα, εστιάζει είτε στην εκμάθηση ιστορικών 

όρων, όπως η αποικιοκρατία, είτε στην κατανόηση από μέρους των παιδιών 

βασικών ιστορικών εννοιών, όπως της γραμμικής εξέλιξης της τεχνολογίας 

ως βάσης του πολιτισμού κλπ.  Ταυτόχρονα, το Age of Empires έχει 

δοκιμαστεί και σε ελληνικά σχολεία για τη διδασκαλία μαχών των Περσικών 

πολέμων (Παπαστάμος κ.ά, 2008; Κεκές, 2002; Παπαστάμος, κ.ά., 2005). 

Ελπίζουμε ότι η παρούσα έρευνα θα συνεισφέρει σε μια βαθύτερη 

κατανόηση των διαδικασιών μέσω των οποίων συμβαίνει η μάθηση με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

Συγκεκριμένα, η έρευνά μας διαφοροποιείται από παρόμοιες έρευνες στο ότι 

πρώτον αξιοποιεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι 

δημιουργημένο και με εκπαιδευτικό και όχι αμιγώς ψυχαγωγικό σκοπό, όπως 

αυτά που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας στις προαναφερθείσες 

προσπάθειες. Δεύτερον, στο είδος του παιχνιδιού που είναι όχι παιχνίδι 

στρατηγικής αλλά παιχνίδι περιπέτειας, με έντονο το στοιχείο των γρίφων. 

Τρίτον, στο ότι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας μας ακολουθεί μια πορεία 

σύμφωνη με τις επιταγές της σύγχρονης διδακτικής της ιστορίας, μελετώντας 

εξίσου την παιδαγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού παιχνιδιού και την 

δυνατότητα που αυτό παρέχει για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται 

με την ιστορική εκπαίδευση, όπως την ανάλυση ιστορικών μαρτυριών. 

Τέλος, στο ότι θεωρούμε ότι μέσα από τη χρήση του εν λόγω παιχνιδιού 

μπορούμε να συμβάλλουμε στις προσπάθειες για αγωγή του παγκόσμιου 

πολίτη –μέρος των οποίων αποτελεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση- μέσα από 

τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται ούτως ή άλλως 

στα ελληνικά σχολεία (η ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου), δίνοντάς του μια 

νέα διάσταση.  Με την προσπάθεια αυτή φιλοδοξούμε να προσθέσουμε στο 

σώμα της σχετικής έρευνας μια λεπτομερή εκ των έσω ματιά των 

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα με την εισαγωγή του παιχνιδιού, και 

παράλληλα να εξετάσουμε τις δυνατότητες σύνδεσης του μαθήματος της 
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ιστορίας, και μάλιστα μιας πολύ δημοφιλούς προσωπικότητάς της, με τη 

διαπολιτισμική κατανόηση και επικοινωνία. 

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας εντοπίζεται 

στα εξής σημεία: 

 Επιχειρεί να ερμηνεύσει τη διαδικασία του παιχνιδιού ως συλλογική, 

κοινωνική διαδικασία, σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες για τη χρήση των 

παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων που τα προσέγγιζαν από 

συμπεριφοριστικές ή γνωστικές οπτικές. Σε αντίθεση με τις παλιότερες αυτές 

προσπάθειες, και ως συνέχεια των πιο πρόσφατων (Squire, 2004; Egenfeldt- 

Nielsen, 2005), η μελέτη μας προσδοκά να προσθέσει στο μικρό αλλά 

σημαντικό σώμα της έρευνας του παιχνιδιού ως κοινωνικής- πολιτισμικής 

δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό έχει επιλεγεί και η συγκεκριμένη μέθοδος 

έρευνας, ώστε να αποτυπωθεί με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια η 

πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων των συστατικών μερών της σχολικής 

τάξης. 

 Το ηλεκτρονικό παιχνίδι που χρησιμοποιείται, αν και χαρακτηρίζεται από 

τους δημιουργούς ως «εκπαιδευτικό», που σημαίνει ότι θεωρητικά θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους παίκτες χωρίς καθοδήγηση, 

αντιμετωπίζεται ως εργαλείο μάθησης, με τη συμβολή όμως σχεδιασμένων 

εκπαιδευτικών σεναρίων, τέτοιων που λαμβάνουν υπόψη τους τόσο το 

επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, σε συμφωνία με τις αρχές του 

οποίου πραγματοποιείται, όσο και τις συγκεκριμένες συνθήκες μάθησης μέσα 

στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί. 

 Τέλος, η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι το παιχνίδι δεν 

χρησιμοποιείται προκειμένου να μεταδώσει στείρες ιστορικές γνώσεις, αλλά 

με σκοπό να εμφυσήσει στους παίκτες- μαθητές δεξιότητες  ιστορικής 

έρευνας, με την αξιοποίηση ιστορικών μαρτυριών. Επιπλέον, η έρευνά μας 

επιδιώκει να παρακολουθήσει την πορεία διαμόρφωσης διαπολιτισμικής 

κατανόησης και ερμηνείας ενός παγκόσμιου ιστορικού φαινομένου, μέσα 

από την πορεία της διδασκαλίας. Η προσέγγισή μας βασίζεται σε αρχές 

διδασκαλίας της ιστορίας που δίνουν έμφαση στη διαπολιτισμική διάσταση, 

σε συμφωνία με τις πιο πρόσφατες σχετικές παραδοχές και ερμηνευτικά 

σχήματα του τομέα της διδακτικής της ιστορίας (Castro, 2009).  
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0.8. Ορολογία 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: η έννοια της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης αναφέρεται στην δημιουργία αντιλήψεων που θα επιτρέψουν 

γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμών μέσω κατάλληλων διδακτικών 

προσεγγίσεων. Σύμφωνα με μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια μορφή αγωγής που επιτρέπει στα παιδιά 

να σχηματίζουν αντιλήψεις λαμβάνοντας υπόψη τα βιώματα και τα πιστεύω 

διαφορετικών από αυτά ανθρώπων, παρέχοντάς τους τα μέσα για διεύρυνση 

των πνευματικών τους οριζόντων  μέσα από την εμπειρία διαφορετικών 

πολιτισμικών αναφορών που βρίσκονται εντός του περιβάλλοντός τους. 

Εκπαιδεύει τα παιδιά στην επικοινωνία προτρέποντας στην αναγνώριση του 

‘Άλλου’ σε όλη του τη διαφορετικότητα και ποικιλομορφία (Perotti, 1994: 

92). Ευρύτεροι στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής είναι η μάχη εναντίον των 

διακρίσεων και ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Perotti, 1994: 98).  

Διαπολιτισμική κατανόηση: με τον όρο «κατανόηση» στα πλαίσια 

της διαπολιτισμικότητας αναφερόμαστε στο συνδυασμό της ανάπτυξης 

συναισθημάτων και της απόκτησης γνώσεων, αξιοποιώντας τα οποία 

ανταποκρινόμαστε σε περιστάσεις διαπολιτισμικής επικοινωνίας (DuBois, 

1983: 90-91). Πρόκειται για εξοικείωση με τη διαδικασία σχετικοποίησης της 

δικής μας πολιτισμικής εμπειρίας μέσω της γνωριμίας με διαφορετικά 

συστήματα αξιών (Byram, Nichols & Stevens, 2001: 2-7). Ο Bredella (2003: 

39) διατυπώνει έναν ορισμό της διαπολιτισμικής κατανόησης ως ικανότητας 

«να ανακατασκευάζουμε τα συμφραζόμενα του ξένου, μέσα από την οπτική 

του γωνία και βλέποντας τα πράγματα με τα δικά του μάτια». 

Εγκατεστημένη μάθηση (situated learning): η έννοια της 

εγκατεστημένης μάθησης αναπτύχθηκε από τους Lave & Wenger (1991) στα 

πλαίσια της διατύπωσης της θεωρίας τους για τις κοινότητες πρακτικής. Η 

άποψη αυτή θεωρεί τη μάθηση ως μια διαδικασία κοινωνικά και πολιτισμικά 

διαμεσολαβημένη, μέρος της συμμετοχής μας στην κοινωνική ζωή (Lave & 

Wenger, 1991: 35). Η περιφερειακή συμμετοχή των μαθητευόμενων σε μια 

ομάδα που έχει αναπτύξει κοινές επαγγελματικές πρακτικές, γνωστή ως 
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μαθητεία, αποτελεί σύμφωνα με τον Wenger (1998: 99-102) την 

αποδοτικότερη και επιστημολογικά σωστότερη μορφή μάθησης.  

Ηλεκτρονικό παιχνίδι: σύμφωνα με τους Burn & Carr (2006: 17), τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι «συστήματα που βασίζονται σε κανόνες, δομές 

για παίξιμο», ενώ ο Juul (2003, όπως αναφέρεται στο Egenfeldt- Nielsen κ.ά., 

2008) τα ορίζει ως «βασισμένα σε κανόνες σχηματικά συστήματα με 

μεταβλητό και προσδιοριστέο ποσοτικά αποτέλεσμα, όπου στα διαφορετικά 

αποτελέσματα αποδίδονται διαφορετικές αξίες, ο παίκτης καταβάλλει 

προσπάθεια προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα, νιώθει προσηλωμένος 

στο αποτέλεσμα, και τα αποτελέσματα της δραστηριότητας είναι προαιρετικά 

και διαπραγματεύσιμα».  

Κοινότητες πρακτικής (communities of practice): Στην 

ακαδημαϊκή ιστοσελίδα του, ο Wenger (2006) δίνει έναν περιεκτικό ορισμό 

της έννοιας «κοινότητες πρακτικής»: «κοινότητες πρακτικής είναι οι ομάδες 

ανθρώπων που μοιράζονται ενδιαφέρον ή πάθος για αυτό που κάνουν και 

μαθαίνουν πώς να το κάνουν καλύτερα, αλληλεπιδρώντας συχνά με 

κανονικότητα», ενώ με απλούστερα λόγια τις ορίζει ως «ομάδες ανθρώπων 

που τους συνδέουν αρτιότητα γνώσεων την οποία μοιράζονται, καθώς και 

κοινό πάθος για συντονισμένη δραστηριότητα» (Wenger & Snyder, 2000: 

139). 

Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός: σύμφωνα με τις 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, η μάθηση δεν μπορεί να υπάρξει 

ξεχωριστά από το περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται, χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη της την αλληλεπίδραση του ατόμου με αυτό, δηλαδή η 

μάθηση προκύπτει ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το 

φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του.  

 

0.9. Διάρθρωση της διατριβής 
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Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στην προβληματική και 

το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που υποστηρίζει την παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια. Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά με την παρουσίαση των 

ιδιοτήτων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εργαλείων μάθησης, την οποία 

όπως θα δούμε πραγματοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται προηγούμενες προσπάθειες χρήσης των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εργαλείων διδασκαλίας, ειδικά στο χώρο των 

κοινωνικών επιστημών. Παρακάτω γίνεται αναφορά στην έννοια των 

επιστημικών παιχνιδιών και το κεφάλαιο κλείνει με την ανάλυση των 

περιορισμών στη χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σκοποί και οι στόχοι της 

ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και η 

εργασία με πηγές στο μάθημα της ιστορίας. Επίσης γίνεται αναφορά σε 

προηγούμενες προσπάθειες διδασκαλίας της ιστορίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται θεωρητικά 

ζητήματα και εξετάζονται υπάρχουσες έρευνες που ενσωματώνουν 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στη διδασκαλία της ιστορίας. Τέλος, παρουσιάζονται 

βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και γίνεται σύνδεσή τους με 

την ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με το μάθημα της ιστορίας και με 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Θα εξειδικεύσουμε το ενδιαφέρον μας 

αναλύοντας τις δυνατότητες του μαθήματος της ιστορίας για την επίτευξη 

μιας διαπολιτισμικής διάστασης στο πρόγραμμα σπουδών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα θεωρητικά ερμηνευτικά 

πλαίσια στα οποία θα βασιστεί η ανάλυσή μας, τη θεωρία δραστηριοτήτων 

και τις κοινότητες πρακτικής. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση 

της μεθοδολογίας του πειράματος. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά η μέθοδος 

της έρευνας βασισμένης σε σχεδιασμό, η μεθοδολογική προσέγγιση με την 

οποία πραγματοποιούμε την έρευνά μας, τα στάδια σχεδιασμού της 

παρέμβασης, ο ρόλος του ερευνητή και η παραγωγή γενικεύσεων με βάση τα 

συμπεράσματά μας. Επίσης, θα παρουσιάσουμε το παιχνίδι Αναζητώντας το 

Μέγα Αλέξανδρο και θα αναφερθούμε στα προβλήματα αλλά και τις 

δυνατότητες που παρουσιάζει η χρήση του συγκεκριμένου παιχνιδιού ως 
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υλικού διδασκαλίας. Θα μιλήσουμε για τους περιορισμούς και για τις 

προκλήσεις του εγχειρήματος, για τη διαμόρφωση του σχεδίου διδασκαλίας 

με βάση το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως και για το σχεδιασμό όλων των 

υπόλοιπων εργαλείων συλλογής δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε.  

Στο έκτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την πρώτη μελέτη περίπτωσης, 

και στο έβδομο κεφάλαιο την δεύτερη μελέτη περίπτωσης. Το όγδοο 

κεφάλαιο θα αποτελέσει την ενότητα των συμπερασμάτων και των σκέψεων 

που προέκυψαν από τα δεδομένα της έρευνας, ενώ τέλος στο ένατο κεφάλαιο 

θα γίνουν κάποιες προτάσεις σχετικά με τη χρήση και το σχεδιασμό 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τη διδασκαλία, όπως και για την αξιοποίηση 

της ιστορίας με σκοπό τη διαπολιτισμική επικοινωνία. 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι στην εκπαίδευση 

Ενώ το παιχνίδι θεωρείται από παιδαγωγούς και ψυχολόγους ως ένας 

από τους αποτελεσματικότερους τρόπους μάθησης, η έρευνα σχετικά με τη 

μάθηση που πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

συμβαδίζει με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας. Με πρωτοπόρο τον Malone και τις έρευνές του για τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που συμβάλλουν 

στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος του παίκτη (Habgood κ.ά., 2005), ο 

χώρος των Σπουδών Παιχνιδιών με έμφαση στις εκπαιδευτικές τους 

δυνατότητες αναπτύσσεται ραγδαία ειδικά την τελευταία δεκαπενταετία. 

Προσπάθειες να κατανοηθούν οι γνωστικές και κοινωνικές πρακτικές που 

αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έχουν εμπλουτίσει τη 

δεξαμενή των γνώσεών μας σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει κατά το 

παίξιμο, μέσα από μελέτες που ερευνούν το φαινόμενο από ψυχολογική, 

παιδαγωγική και κοινωνιολογική σκοπιά.  

Καθώς ολοένα και περισσότεροι παιδαγωγοί αντιλαμβάνονται το 

αδιέξοδο της σημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, τόσο σε όρους 

ικανοτήτων που χρειάζεται να αναπτύξει η επίσημη εκπαίδευση, όσο και 

αναφορικά με τους γενικότερους μαθησιακούς στόχους που οφείλει να 

επανακαθορίσει, το ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών στην παιδαγωγική διαδικασία αυξάνεται. Αξιοποιώντας τα ως 

σήμερα ερευνητικά ευρήματα, ο τομέας των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

αναπτύσσεται ραγδαία, ενσωματώνοντάς τα δημιουργικά. Ένας από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους αυτής της τάσης και υποστηρικτές της 
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χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών για παιδαγωγικούς σκοπούς, ο Marc 

Prensky, έχει δημιουργήσει μια ιστοσελίδα στην οποία παραθέτει πλήθος 

παιχνιδιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς για 

να διδάξουν ποικιλία αντικειμένων, όπως ιστορία, θρησκευτικά, πολιτική 

αγωγή και φυσικές επιστήμες1. Ταυτόχρονα, ερευνητές όπως ο Kurt Squire, ο 

Sasha Barab και ο Simon Egenfeldt- Nielsen και πολλοί άλλοι, 

χρησιμοποιούν τα ευρήματα των ερευνών τους σε σχέση με τις κοινωνικές 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, για να 

δημιουργήσουν εκπαιδευτικά παιχνίδια με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα 

στη διδασκαλία ειδικών ακαδημαϊκών αντικειμένων, όπως η ιστορία, η 

αγωγή του πολίτη, οι φυσικές επιστήμες κλπ2. Και ενώ τα εμπορικά 

ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις έχουν απασχολήσει πλήθος 

ερευνών αναφορικά με τις κοινωνικές τους διαστάσεις, δηλαδή την 

απομόνωση, τη βιαιότητα και τον εθισμό που ενδεχομένως προκαλούν, έχουν 

ήδη χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για εκπαίδευση εργαζομένων σε εταιρίες 

(Squire, 2005: 8-17). Το ηλεκτρονικό παιχνίδι επίσης πρωτοχρησιμοποιήθηκε 

ως εργαλείο στρατιωτικής εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες 

προσομοίωσης (Shaffer κ.ά., 2005; Egenfeldt- Nielsen, 2005: 30-33), ακόμα 

και για την προώθηση του αμερικανικού στρατού ως επαγγελματικής 

επιλογής (Squire, 2005: 7-8). Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι ερευνητές 

προτείνουν την ενσωμάτωση εμπορικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην 

εκπαίδευση, παρόλο τον ενθουσιασμό τους όμως παραδέχονται ότι η έρευνα 

σχετικά με τις συνθήκες πραγματοποίησης της μάθησης μέσω του 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού είναι εξαιρετικά ελλιπής (De Castell & Jenson, 

2003; Van Eck, 2006; Bennet κ.ά., 2008; Gee, 2003; de Freitas & Griffiths, 

2007). Ερωτήματα σχετικά με το πώς το παίξιμο μπορεί να διαμορφώσει τις 

γνωστικές δομές του παίκτη μένουν εν πολλοίς αναπάντητα, πόσω μάλλον η 

                                                             
1 http://www.socialimpactgames.com/ 
2 Ο Kurt Squire ως μέλος ομάδας έρευνας της χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην 
εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο MIT συνέβαλε στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παιχνιδιών για 
τη διδασκαλία της Αμερικανικής Ιστορίας, των φυσικών επιστημών κλπ. 
(http://www.educationarcade.org/). Ο Sasha Barab επίσης υπήρξε ένας από τους δημιουργούς 
του Quest Atlantis, μεταξύ άλλων, με διδακτικό αντικείμενο μέσα σε άλλα την αγωγή του 
πολίτη (http://crlt.indiana.edu/research/qa.html) . Τέλος, ο Simon Egenfeldt Nielsen είναι 
ιδιοκτήτης εταιρίας παραγωγής εκπαιδευτικών παιχνιδιών με θέμα τις πολιτικές συγκρούσεις 
σε διάφορα μέρη του πλανήτη (http://www.seriousgames.dk/). 
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έρευνα που επικεντρώνει στη μάθηση εννοιών συγκεκριμένων 

επιστημονικών πεδίων, όπως, στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει, της 

ιστορίας. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε αρχικά για τις ιδιότητες των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών που τα καθιστούν ένα τόσο ενδιαφέρον μέσο 

ψυχαγωγίας, αλλά και ένα ενδεχόμενο εργαλείο δυναμικής διδασκαλίας, 

πραγματοποιώντας ιδανικές συνθήκες μάθησης. Θα δούμε επίσης 

προηγούμενες προσπάθειες εισαγωγής των ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε 

τάξεις κυρίως κοινωνικών επιστημών και ιστορίας, αλλά και άλλων 

επιστημονικών πεδίων.  Ακόμη, θα μιλήσουμε για την κατηγορία των 

«επιστημικών παιχνιδιών», στην οποία ανήκει και το παιχνίδι που 

χρησιμοποιούμε στην παρέμβαση. Τέλος, θα αναφερθούμε στους 

αντικειμενικούς περιορισμούς της χρήσης των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών 

εργαλείων. 

1.1. Το παιχνίδι ως παιδαγωγικό εργαλείο 

Ο ρόλος του παιχνιδιού στην κοινωνικοποίηση και τη μάθηση έχει 

αποτελέσει αντικείμενο παιδαγωγικής αναζήτησης ήδη από την εποχή του 

Pestalozzi. Μεγάλοι παιδαγωγοί όπως η Maria Montessori και ο Robert 

Cousinet, για να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους από τους 

σημαντικότερους, έδωσαν μεγάλη έμφαση στην μάθηση και την 

κοινωνικοποίηση που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της ενασχόλησης του 

παιδιού με δραστηριότητες που οι μεγάλοι θεωρούν παιχνίδι. Η Montessori 

παρατηρώντας τα παιδιά καθώς έπαιζαν, σημείωνε πως η ενασχόλησή τους 

με το παιχνίδι ήταν για αυτά μια σοβαρή δουλειά που απαιτούσε τη 

συγκέντρωση και τη δημιουργικότητά τους (Houssaye, 2000: 204-9). Στα 

πλαίσια του ρεύματος του Νέου Σχολείου, η διαπίστωση του Cousinet ότι τα 

παιδιά συνεργάζονται ελεύθερα και αρμονικά κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού έδωσε τη βάση για τη διαμόρφωση της μεθόδου εργασίας σε 

ομάδες. Η μέθοδος αυτή αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση των σχέσεων 

μεταξύ των μαθητών και τη δημιουργική μάθηση μέσω της αβίαστης 

ενασχόλησης με τα δικά τους ενδιαφέροντα. Κατά τη διάρκεια του 
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παιχνιδιού, το παιδί συνδυάζει μια μορφή εργασίας με ευχαρίστηση και 

επιστημονική αναζήτηση, προσπαθώντας να κατανοήσει τον τρόπο 

λειτουργίας των πραγμάτων με σκοπό την διεξαγωγή του παιχνιδιού (Raillon, 

1993). Oι ψυχολογικές ερμηνείες του παιχνιδιού στο σύνολό τους επίσης 

υπογραμμίζουν το ρόλο του παιχνιδιού στην κοινωνικοποίηση, τη μάθηση 

συμβόλων και τρόπων κοινωνικής συμπεριφοράς και τη δημιουργικότητα, 

καθιστώντας το κεντρική δραστηριότητα στην πορεία της κοινωνικής και 

γνωστικής ωρίμανσης (Ματσαγγούρας, 2000a: 107-123).  

1.2. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι ως εργαλείο 

διδασκαλίας και μάθησης 

Ξεκινώντας από τον Malone και τις έρευνες του σχετικά με την 

φαντασία και την εσωτερική κινητοποίηση του παίκτη (Habgood κ.ά., 2005), 

η σχετική έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, συνάδοντας 

και με την ποιοτική εξέλιξη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Στόχος των 

μελετών αυτών ήταν να εντοπιστούν τα στοιχεία που ευνοούν τη μάθηση και 

διεγείρουν το ενδιαφέρον των παικτών, ενώ άλλες μελέτες προσπάθησαν να 

εστιάσουν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών, προκειμένου να 

εξηγήσουν το ενδιαφέρον γι αυτά. Σημείο εκκίνησης αποτελούσε η 

διερεύνηση των ειδικών αυτών χαρακτηριστικών και η πιθανή σχέση τους με 

τη μάθηση, ωστόσο πολύ νωρίς έγινε κατανοητό ότι αυτό που πρέπει να 

εξεταστεί είναι όχι μόνο τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών που, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα των μελετών, ευνοούν τη μάθηση, αλλά το κοινωνικό 

περιβάλλον που δημιουργείται κατά την ενασχόληση με το παιχνίδι και οι 

πρακτικές μάθησης που αναπτύσσονται. Εξάλλου, υπήρξαν και αυτοί που 

υπογράμμισαν πρακτικές αδυναμίες της ενσωμάτωσης αυτής (Rice, 2007), 

και εκείνοι που επέκριναν τον ενθουσιασμό των υποστηρικτών της χρήσης 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας πως τα 

ερευνητικά δεδομένα δεν πείθουν σχετικά με τις αλλαγές στον τρόπο σκέψης 

της ψηφιακής γενιάς, επιχείρημα στο οποίο βασίζονται οι ευαγγελιστές της 

εισαγωγής των παιχνιδιών στην εκπαίδευση (Bennet κ.ά., 2008). Σύμφωνα με 

αυτούς, οι νέες τεχνολογίες εν γένει δεν έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλες 

αλλαγές στον τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν και σκέφτονται, αλλά 
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εξακολουθούν να υπάρχουν τα διαφορετικά στυλ μάθησης άσχετα από τη 

χρήση ή όχι των νέων τεχνολογιών, τα οποία πρέπει να ερευνηθούν σε βάθος. 

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση είναι αναπόφευκτες, αλλά οι προτάσεις πρέπει 

να βασίζονται σε ισχυρή επιχειρηματολογία που προκύπτει από επιστημονική 

έρευνα.   

Οι διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις συνάδουν χρονικά με την 

εμφάνιση ποικίλων τύπων ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Οι πρώτες προσπάθειες 

κατανόησης της διαδικασίας μάθησης μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

ασχολούνταν με παιχνίδια μικρών δυνατοτήτων, χαμηλής ποιότητας 

γραφικών και περιορισμένης ελευθερίας στις επιλογές του παίκτη. Αυτά τα 

παιχνίδια κατευθείαν συνδέθηκαν με τη μάθηση συγκεκριμένων ενεργειών 

και συμπεριφορών, ακολουθώντας ένα συμπεριφοριστικό πρότυπο δοκιμής- 

λάθους και σύνδεσης ερεθίσματος- αντίδρασης, ενώ η αντίστοιχη 

παιδαγωγική έρευνα μελετούσε τη μάθηση που πραγματοποιούνταν μέσα από 

ένα επίσης συμπεριφοριστικό πρίσμα. Στη συνέχεια, με την ανάπτυξη 

πολυπλοκότερων παιχνιδιών που ευνοούσαν τη δημιουργία γνωστικών 

δομών, η έρευνα στράφηκε στη μελέτη της μάθησης ως γνωστικής 

διαδικασίας. Σήμερα, βρισκόμαστε στο σημείο όπου το παιχνίδι έχει 

κατοχυρωθεί ως κοινωνικό γεγονός (όπως εξάλλου και η ίδια η μάθηση), και 

η έρευνα το προσεγγίζει μέσα από μια κοινωνικοπολιτισμική σκοπιά 

(Egenfeldt- Nielsen, 2007). Τόσο η αλληλεπίδραση των παικτών μεταξύ 

τους, μέσα στους άπειρους κόσμους των διαδικτυακών παιχνιδιών με ανοικτό 

τέλος (δηλαδή χωρίς συγκεκριμένες συνθήκες «νίκης» ή «ήττας»), όσο και 

ακριβώς η σχετικιστική φύση τους, που θυμίζει μια μετανεωτερική αντίληψη 

της «αλήθειας» (καθώς ο παίκτης είναι ελεύθερος να ορίσει μόνος του τον 

τρόπο που θα χειριστεί το χαρακτήρα του και θα εξελίξει το παιχνίδι του, 

αλλά και καθώς τα παιχνίδια πια μαθαίνονται όχι μέσω μαθημάτων- tutorial, 

αλλά παίζοντας και συζητώντας με συμπαίκτες από οποιοδήποτε μέρος της 

γης) (Gee, 2005: 169-198), ωθούν τους ερευνητές σε μια προσπάθεια 

κατανόησης της φύσης του gaming μέσα από ένα κοινωνικοπολιτισμικό 

πρίσμα. Σε αυτό, η γνώση κατανέμεται στα μέλη που συμμετέχουν σε μια 

ομάδα, στην περίπτωσή μας στην ομάδα των παικτών που ασχολούνται με 

ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι.  
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Το κάθε παιχνίδι είναι ένας χώρος που απαιτεί τη μάθηση ορισμένων 

κανόνων συμπεριφοράς και δράσης εντός του, προκειμένου να επιτευχθούν 

οι στόχοι του. Ο παίκτης πρέπει να μάθει τρόπους σκέψης και να αναπτύξει 

αποτελεσματικές στρατηγικές ώστε να παίξει το παιχνίδι. Η μάθηση αυτή 

όμως επιτυγχάνεται με τρόπους που ενσωματώνουν τις δυναμικότερες και 

αποτελεσματικότερες μεθόδους και θεωρίες μάθησης, όπως δείχνει και ο Gee 

(2003) πολύ γλαφυρά. Και ενώ μελέτες υποδεικνύουν ως ισχυρά μέσα 

κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των παικτών τη διαδραστικότητα, την 

ανάληψη εικονικού χαρακτήρα, την ανατροφοδότηση, τον ανταγωνισμό και 

το συναγωνισμό, ένα κομμάτι τους εντοπίζει τη δύναμη των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών ως ψυχαγωγικών και μελλοντικά παιδαγωγικών εργαλείων στη 

διαμόρφωση ισχυρών κοινοτήτων μάθησης, οι οποίες με τη σειρά τους 

ικανοποιούν μια σειρά από μεθόδους διδασκαλίας και θεωρίες μάθησης 

(Kebritchi & Hirumi, 2008; Shaffer, 2006b; Gee, 2003; Shaffer κ.ά., 2005). 

Είναι λοιπόν άξιο απορίας, αλλά και σημείο εκκίνησης για τους 

ασχολούμενους με το σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων και την 

παιδαγωγική εν γένει, το πώς η βιομηχανία της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας 

έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τόσο αποτελεσματικά θεωρίες που η επίσημη 

εκπαίδευση αναζητεί τρόπους εφαρμογής τους ως άλλο Άγιο Δισκοπότηρο. 

Οι δυνατότητες αυτές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών υπαινίσσονται ότι η 

εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας και θεωριών μάθησης που σήμερα θεωρείται 

πολύ δύσκολο να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του 

δυτικού κόσμου, ίσως είναι θέμα αναδιοργάνωσης των γενικών σκοπών της 

επίσημης εκπαίδευσης. Όπως σωστά αναφέρεται συχνά στη σχετική 

βιβλιογραφία (Nodoushan, 2009; Shaffer, 2006b), ο σχεδιασμός των 

αναλυτικών προγραμμάτων, οι μαθησιακοί στόχοι της εκπαίδευσης, η 

διδασκόμενη ύλη, και κυρίως οι ικανότητες που επιδιώκει να εξελίξει το 

σχολείο αλλά και η γενικότερη φιλοσοφία του, είναι πια ξεπερασμένες. Και 

ίσως οι παιδαγωγικές μέθοδοι που έχουν βρει ευρεία εφαρμογή στο 

σχεδιασμό εμπορικών παιχνιδιών και συμβάλλουν τόσο στην επιτυχία τους, 

να χρειάζονται μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, ένα νέο περιβάλλον 

μάθησης, για να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και στα πλαίσια του 

επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.   
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Η ανάγκη για ενδελεχή έρευνα σχετικά με τις συνθήκες μάθησης όταν 

το παιχνίδι χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο προκύπτει και από τη 

συνειδητοποίηση ότι μόνο η αλλαγή του μέσου (παιχνίδι αντί για βιβλίο) δεν 

αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση. Όλο και συχνότερα γίνεται πια 

αντιληπτό πως πρέπει να αλλάξουν οι στρατηγικές διδασκαλίας 

(συνεργατικές αντί για ανταγωνιστικές, βασισμένες σε πρόβλημα και 

εγκατεστημένες σε πραγματικές συνθήκες αντί για βιβλιοκεντρικές και 

βαθμοθηρικές) και ολόκληρη η φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών. Η εποχή της παγκοσμιοποίησης και της πληροφορίας απαιτεί πια 

άτομα με ανεπτυγμένη την αίσθηση της ατομικής ευθύνης και τη 

δημιουργικότητα, καθώς ο ρόλος των σύγχρονων και κυρίως των 

μελλοντικών επαγγελματιών είναι όχι παραδοσιακά διεκπεραιωτικός αλλά 

δημιουργικός. Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου η πρόοδος απαιτεί 

τη δημιουργική κριτική σκέψη και όχι την επαναλαμβανόμενη ενέργεια, οι 

στόχοι των σημερινών αναλυτικών προγραμμάτων θεωρούνται όχι μόνο 

ξεπερασμένοι, αλλά και επιβλαβείς για την αυριανή γενιά επαγγελματιών, 

που θα συναγωνίζεται στον επαγγελματικό στίβο όχι με κριτήριο τις ήδη 

αποκτημένες γνώσεις, αλλά με βάση τη δυνατότητα του επαγγελματία να 

αναπροσαρμόζεται σε διαρκώς ανανεούμενα δεδομένα και πληροφορίες, και 

να βρίσκει αποτελεσματικές λύσεις σε πρωτόγνωρα προβλήματα (Shaffer, 

2006b: 1-15). Η επίσημη εκπαίδευση σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, που 

μέχρι σήμερα στοχεύει στη μάθηση βασικών δεξιοτήτων και την αξιολόγηση 

του επιπέδου απόκτησής τους, σε μερικά χρόνια προβλέπεται πως θα έχει 

ξεπεραστεί από τις εξελίξεις, οι οποίες ζητούν συνειδητοποιημένους 

επαγγελματίες με ευθύνη και δημιουργικότητα. Γύρω από αυτή την εικόνα 

του μελλοντικού επαγγελματία περιστρέφεται η επιχειρηματολογία των Gee 

(2003) και Shaffer (2006a & 2006b), οι οποίοι υποστηρίζουν πως η μάθηση 

αυτού του είδους μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μέσα από την 

εισαγωγή τεχνολογιών ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση. Οι 

ικανότητες που μπορεί να αναπτύξει ο παίκτης συμμετέχοντας ενεργά σε ένα 

παιχνίδι όχι μόνο αποδεικνύουν πως ο σχεδιασμός των εμπορικών 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών ενσωματώνει τις σημαντικότερες θεωρίες μάθησης 

και τις αξιοποιεί αποτελεσματικά, αλλά και ότι οι κοινότητες πρακτικής που 
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πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενασχόλησης με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι 

αποτελούν το μέλλον της εκπαίδευσης, αν θέλουμε να ξεφύγουμε από το 

μοντέλο της διδασκαλίας στο οποίο βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια.  

Στο πρωτοπόρο έργο του 2003 ο Gee εντοπίζει στο παίξιμο των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής μεθόδων, 

στρατηγικών και θεωριών μάθησης. Οι αρχές που διέπουν το σχεδιασμό του 

παιχνιδιού και οι πρακτικές που αναπτύσσουν οι παίκτες κατά την 

ενασχόλησή τους με αυτό, αποτελούν την επιτυχέστερη ενσωμάτωση 

πλήθους θεωριών μάθησης και στρατηγικών διδασκαλίας, μια διαπίστωση 

που κατά τον Gee οφείλει να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για τους 

παιδαγωγούς που ενδιαφέρονται για μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Με τον όρο αυτό, δεν εννοείται ασφαλώς η απλή εισαγωγή των παιχνιδιών 

στην εκπαίδευση, με τη μορφή εκπαιδευτικών λογισμικών με χαρακτηριστικά 

που μοιάζουν με αυτά των παιχνιδιών, ειδικά σχεδιασμένων για τη 

διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. Η απλή προσαρμογή 

επιλεγμένων στοιχείων των ψηφιακών παιχνιδιών σε εκπαιδευτικά λογισμικά 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να αναπαράγουν τρόπους μάθησης και αντικείμενα 

διδασκαλίας περασμένων εποχών, θεωρείται πια ανώφελη σπατάλη χρόνου 

και χρημάτων (Egenfeldt- Nielsen, 2005: 48-51), ενώ οι προσπάθειες να 

συνδυαστούν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών που ευνοούν τη μάθηση με 

το υλικό διδασκαλίας που προτείνεται από τα αναλυτικά προγράμματα και 

τους στόχους τους συχνά καταλήγουν στη δημιουργία τερατουργημάτων, που 

συνδυάζουν δυστυχώς τις χειρότερες πλευρές του αναλυτικού προγράμματος 

και του σχεδιασμού ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Papert, 1998). Αντίθετα, 

πολλοί υποστηρίζουν πως τα επιτυχημένα εμπορικά ηλεκτρονικά παιχνίδια 

υλοποιούν μια σειρά από ιδεατές συνθήκες μάθησης, που μπορούν να 

διδάξουν τους παιδαγωγούς και τους σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων 

και εκπαιδευτικών πολιτικών πολλά σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών 

αποτελεσματικής και δημιουργικής μάθησης.  Για τον Gee (2003), η 

ενασχόληση με το ηλεκτρονικό παιχνίδι πραγματώνει μια σειρά θεωριών και 

στρατηγικών μάθησης σε τέτοιο βαθμό που κανένα επίσημο σχολικό 

αναλυτικό πρόγραμμα δεν προβλέπει, και πολύ περισσότερο πραγματοποιεί. 

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι γίνεται αντιληπτό ως το μέσο με το οποίο ο παίκτης 
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συμμετέχει ενεργά σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, της οποίας σταδιακά 

υιοθετεί τους τρόπους σκέψης και στην οποία αναπροσαρμόζει τη δική του 

συμπεριφορά. Οι κοινότητες μάθησης αυτές αποτελούν για τον Gee την 

αποδοτικότερη μέθοδο μάθησης, σε συμφωνία με τη θεωρία της 

εγκατεστημένης μάθησης σε ομάδες ειδικών (Wenger, 1998). Αλλά και πριν 

εξεταστεί η αλληλεπίδραση με άλλα μέλη της ομάδας, με τα οποία ο παίκτης 

συναποτελεί μια κοινότητα γνωστικής μαθητείας, ο παίκτης μαθαίνει να 

σκέφτεται και να λειτουργεί ως ειδικός, καθώς η εξειδικευμένη γνώση είναι 

απαραίτητη προκειμένου να συνεχιστεί επιτυχώς το παιχνίδι. Η δύναμη αυτή 

των παιχνιδιών να δημιουργούν με τόση ευκολία «ειδικούς» δεν πρέπει να 

προσπεραστεί από τους εκπαιδευτικούς και τους μελετητές των 

εκπαιδευτικών φαινομένων, καθώς ανοίγει μπροστά μας ένα πεδίο έρευνας 

εφαρμοσμένων καινοτομιών. 

1.3. Ιδιότητες και χαρακτηριστικά των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε σχέση με τη μάθηση 

Μελετώντας τη βιβλιογραφία τη σχετική με τις ιδιότητες των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών οι οποίες «ευθύνονται» για την έλξη που ασκούν 

στους παίκτες όλων των ηλικιών, μένει κανείς έκπληκτος από το πόσο συχνά 

οι ιδιότητες αυτές είναι οι ίδιες με εκείνες που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως 

ιδεατές για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι 

συχνά υπεύθυνα για τον εθισμό των παικτών, ακριβώς διότι ενσωματώνουν 

τόσα πολλά στοιχεία αυτού που αποτελεί αποτελεσματική μάθηση, 

εγείροντας προβληματισμό για την αποτυχία του επίσημου σχολείου να 

δημιουργήσει παρόμοιες συνθήκες μάθησης. Συστατικά που γονιμοποιούν το 

ενδιαφέρον των παικτών, όπως η διαδραστικότητα, η ανάληψη ρόλου, η 

διαβάθμιση της δυσκολίας, ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός, η είσοδος 

στις λεγόμενες κοινότητες πρακτικής, εμφανίζονται στη σχετική 

βιβλιογραφία ως παράγοντες που ενισχύουν την απόλαυση και το κίνητρο 

των παικτών (Mavrommati κ.ά., 2009). Αυτά τα χαρακτηριστικά των 

παιχνιδιών αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της μάθησης, καθώς 

σύγχρονες θεωρίες και στρατηγικές μάθησης θεωρούν την προαγωγή τους 

πολύ σημαντική στην επίτευξη δημιουργικής και με νόημα μάθησης. Τα 
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παρακάτω χαρακτηριστικά σχετίζονται με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το 

παιχνίδι, στοιχεία που θα χαρακτήριζαν ιδεατά την εκπαιδευτική διαδικασία, 

αλλά παρόλα αυτά εκλείπουν από αυτή. 

1.3.1. Συγκρότηση εικονικής ταυτότητας και ταύτιση 

με ηλεκτρονικούς ήρωες 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα στους παίκτες να δημιουργήσουν και να 

εξελίξουν τους δικούς τους ψηφιακούς χαρακτήρες ή εικονικές ταυτότητες με 

τις οποίες συμμετέχουν στο παιχνίδι. Οι παίκτες ταυτίζονται με το χαρακτήρα 

που παίζουν, γεγονός που διευκολύνει τον πειραματισμό μέσα σε ένα 

εικονικό περιβάλλον, χωρίς τις συνέπειες που θα είχε αυτός στον πραγματικό 

κόσμο (Gee, 2003: 51-71). Ευρήματα ερευνών υποστηρίζουν πως ένα 

παιχνίδι γίνεται πιο διασκεδαστικό ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του 

παίκτη, καθώς περιβάλλοντα παιχνιδιών που προωθούν τη διάδραση μέσω 

εκλεπτυσμένων οπτικοακουστικών αναπαραστάσεων ευνοούν τη μεγαλύτερη 

ταύτιση  (Hefner κ.ά., 2007). Περισσότερη συμμετοχή σημαίνει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για το παιχνίδι, φέρνοντας τους παίκτες πιο κοντά σε αυτό που 

αποκαλούμε «flow state» (συνθήκες ροής) (Csikszentmihalyi, 1990; Kiili, 

2005; Simon, 2006; Hefner κ.ά., 2007). H κατασκευή και ανάληψη μιας 

εικονικής ταυτότητας φαίνεται να ευνοεί και την ενσυναισθητική κατανόηση 

(Lee & Hoadley, 2006).  

Κάθε παίκτης δημιουργεί μια ταυτότητα σε σχέση με τα δικά του 

προσωπικά γούστα και στοιχεία του χαρακτήρα του, με άλλα λόγια ένα 

μοναδικό εικονικό alter ego. Αυτό του επιτρέπει να περιηγηθεί στο 

περιβάλλον της εικονικής πραγματικότητας και να εκπληρώσει τις 

προσδοκίες του από το παιχνίδι, δημιουργώντας έναν χαρακτήρα σε σχέση με 

τα ιδιαίτερα γούστα και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του 

(Sanford & Madill, 2006). Επιπλέον, αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους 

παίκτες να εφαρμόσουν το δικό τους στυλ μάθησης μέσα στο περιβάλλον του 

παιχνιδιού, ένα χαρακτηριστικό σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία που 

υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως περιβάλλοντα που επιτρέπουν 
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εξατομικευμένη μάθηση (Gee, 2005; Shaffer, 2006b). Επιπρόσθετα, 

πολιτισμικά στοιχεία μπορεί να αυξήσουν το ενδιαφέρον, καθώς οι παίκτες 

φαίνεται πως κατασκευάζουν ταυτότητες και κατανοούν την αφήγηση του 

παιχνιδιού με τρόπους που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της δικής τους 

κουλτούρας (El-Nasr κ.ά., 2008). Το ηλεκτρονικό παιχνίδι επίσης σχετίζεται 

με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και χόμπυ των παικτών (Sanford & Madill, 

2006), ολοκληρώνοντας την προσωπικότητα των παικτών καθώς τους 

παρέχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που πυροδοτούν 

το ενδιαφέρον τους.  

Η άμεση συμμετοχή του παίκτη σε περιβάλλοντα προσομοίωσης της 

πραγματικότητας δημιουργούν συνθήκες εγκατεστημένης μάθησης (Shaffer 

κ.ά., 2005; Gee, 2003: 72-112). Παρέχουν λοιπόν τη δυνατότητα ο παίκτης 

να αποκτήσει προσωπική εμπειρία καταστάσεων και συνθηκών στις οποίες 

διαφορετικά δεν θα είχε πρόσβαση. Ο Shaffer (2006b) σε μια σειρά ερευνών 

υποστηρίζει πως τα περιβάλλοντα των παιχνιδιών αποτελούν «προθαλάμους» 

της δραστηριότητας στην πραγματική ζωή, αφού οι παίκτες βιώνουν 

συνθήκες που είναι δημιουργημένες έτσι ώστε να προσομοιάζουν στην 

αληθινή ζωή, και προτείνει τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (τα οποία ονομάζει 

«επιστημικά») να δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να βιώνει καταστάσεις, 

αναπτύσσοντας έτσι στρατηγικές μάθησης και σκέψης που σχετίζονται με 

περιστάσεις της αληθινής ζωής. Αυτές οι περιστάσεις θα μπορούσαν να 

σχετίζονται με την κατανόηση τρόπων σκέψης που συνδέονται με 

συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αυτό το εύρημα υποστηρίζει τη χρήση 

παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Gee, 2003), ειδικά στον τομέα των 

κοινωνικών επιστημών, και ταυτόχρονα διαφοροποιεί την εικονική 

πραγματικότητα εν γένει από άλλα είδη αφήγησης (Aylett & Louchart, 2003).  

1.3.2 Διαδραστικότητα και εξέλιξη του σεναρίου 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι μια νέα μορφή αφήγησης που 

διαφέρει από τις κλασσικές μορφές γιατί προσκαλεί τους παίκτες να 

συμμετάσχουν στη διαμόρφωση και εξέλιξή της. Οι παίκτες παίζουν ένα 

διαφορετικό παιχνίδι κάθε φορά, με διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με 
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την επιλογή των στοιχείων των χαρακτήρων τους και τις δράσεις τους 

προκειμένου να φτάσουν σε συνθήκες νίκης. Ως τέτοια, τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, ειδικά αυτά με «ανοιχτό τέλος», επιτρέπουν στους παίκτες να 

διαμορφώσουν όχι μόνο τον χαρακτήρα που παίζουν αλλά και το πλαίσιο 

δράσης μέσα στο οποίο η ιστορία λαμβάνει χώρα (Ryan, 2001), καθιστώντας 

τους εαυτούς τους υπεύθυνους της όλης πορείας του σεναρίου. Το σενάριο 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών απαιτεί άμεση συμμετοχή του παίκτη στην 

εξέλιξη της ιστορίας, καθώς το ξεδίπλωμά της και η πραγματοποίηση 

οποιουδήποτε από τα δυνατά φινάλε εξαρτάται από τις ενέργειες του παίκτη. 

Η διαδραστικότητα είναι η βασική διαφορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με 

άλλες μορφές αφήγησης, όπως ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία (Juul, 

2001), και θεωρείται μοναδικό στοιχείο της εικονικής πραγματικότητας 

(Aylett & Louchart, 2003). Η διαδραστικότητα είναι επίσης προαπαιτούμενο 

της ενεργητικής μάθησης, καθώς ευνοεί την αυτενέργεια και τη συμμετοχή 

του μαθητή στην κατασκευή της γνώσης.   

1.3.3. Αύξηση δυσκολίας- πρόκληση 

Όσο εξελίσσεται το παιχνίδι, τόσο εξελίσσονται οι προσδοκίες από 

τον χαρακτήρα και οι περιορισμοί του. Η αύξηση της δυσκολίας και το 

ανέβασμα του επιπέδου (level ups) είναι δύο από τα κύρια στοιχεία που 

αυξάνουν το ενδιαφέρον των παικτών για το παιχνίδι. Όπως προτείνει η 

θεωρία μάθησης του Bruner, το μαθησιακό υλικό πρέπει να αυξάνει σε 

δυσκολία δημιουργώντας έτσι  ένα περιβάλλον που παρακινεί τους μαθητές, 

οι οποίοι απολαμβάνουν να εξελίσσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους 

(Bruner, 1960). Ένας από τους λόγους που τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ελκύουν 

το ενδιαφέρον των παικτών για μεγάλες περιόδους είναι τα κυμαινόμενα 

επίπεδα δραστηριότητάς τους, που προκαλούν την κινητοποίηση των 

παικτών και δημιουργούν αισθήματα επιτυχίας όταν πετυχαίνουν τους 

στόχους του παιχνιδιού (Kiili, 2005). Το παιχνίδι θεωρείται πως εξελίσσεται 

μέσω αισθημάτων επιτυχίας του παίκτη (Sanford & Madill, 2006; Vorderer 

κ.ά., 2003), μια προϋπόθεση απαραίτητη για τη μαθησιακή διαδικασία γενικά 

καθώς δημιουργεί κίνητρο για περαιτέρω εξέλιξη. 
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1.3.4. Ανατροφοδότηση 

Όπως σε όλα τα περιβάλλοντα μάθησης, η ανατροφοδότηση σχετικά 

με την εξέλιξη του παιχνιδιού αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των ικανοτήτων του παίκτη. Τα 

παιχνίδια «βαθμολογούν» την επίδοση του παίκτη μέσω σκορ και μέσω της 

αύξησης ή της μείωσης των ικανοτήτων τους ανάλογα με την επίδοσή τους. 

Η προθυμία για εξέλιξη των ικανοτήτων του χαρακτήρα τους και για να 

φτάσουν σε ανώτερο σκορ είναι ένα από τα στοιχεία του παιχνιδιού που 

κινητοποιούν τους παίκτες ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους, και είναι 

ένα στοιχείο που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει οποιαδήποτε εκπαιδευτική 

προσπάθεια. Οι διαχειριστές του παιχνιδιού στα διαδικτυακά παιχνίδια 

(moderators), οι οποίοι διασφαλίζουν ότι ακολουθούνται οι κανόνες του 

παιχνιδιού, ειδικά εφόσον τα παιχνίδια θεωρούνται γενικά ως δομές που 

διέπονται από κανόνες (Burn & Carr, 2006:17), και παρέχουν 

ανατροφοδότηση όποτε είναι αναγκαίο για την εξέλιξη του παιχνιδιού, 

αποτελούν σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας. Η εξέλιξη του παιχνιδιού 

εξαρτάται άμεσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ του παιχνιδιού και του 

παίκτη, ο οποίος «ανεβαίνει επίπεδο» μέσω της ανατροφοδότησης/ 

πληροφόρησης/ καθοδήγησης που προσφέρεται μέσα από το ίδιο το σύστημα 

του παιχνιδιού. Η ανατροφοδότηση αυτή θυμίζει τη λειτουργία του 

εκπαιδευτικού (ή και του ίδιου του υλικού που διδάσκεται), τα οποία 

λειτουργώντας ως υποβοηθήματα, σύμφωνα με το Vygotsky (1997: 144-

155), βοηθούν το μαθητή να προχωρήσει σε ανώτερα επίπεδα κατανόησης 

και γνώσης. 

1.3.5. Οι μαθησιακοί στόχοι ως μέσα εξέλιξης του 

παιχνιδιού 

 Μια άλλη ιδιότητα των παιχνιδιών που προκαλεί την ανάπτυξη 

αμείωτου ενδιαφέροντος είναι η ταύτιση των στόχων του παιχνιδιού με τη 

μάθηση τεχνικών και μεθόδων προκειμένου να προχωρήσει αυτό. Τα 

παιχνίδια καταφέρνουν σε αυτό το σημείο να πραγματοποιήσουν το όνειρο 

κάθε εκπαιδευτικού και κάθε παράγοντα της εκπαίδευσης: να ενσωματώσουν 
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τη μάθηση της μεθοδολογίας του αντικειμένου που διδάσκεται (στα παιχνίδια 

πρόκειται για μάθηση των μεθόδων παιξίματος) στην πορεία της 

διδασκαλίας. Για να γίνει πιο κατανοητή η παραπάνω πρόταση, θα 

συγκρίνουμε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι φτιαγμένο ειδικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς με ένα παιχνίδι εμπορικό, και με τις μεθόδους διδασκαλίας που 

υιοθετεί το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα.  

Στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Μυστήριο στην Αρχαία Μίλητο, παραγωγής 

του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, οι παίκτες παίζουν το ρόλο δύο μικρών 

παιδιών που πρέπει να βρουν τον θείο τους, επιφανή αρχαιολόγο, ο οποίος 

έχει εξαφανιστεί στην αρχαία Μίλητο. Για το λόγο αυτό τα δύο μικρά ανήψια 

του ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο, και μαζεύοντας πληροφορίες που θα τους 

βοηθήσουν να λύσουν το γρίφο της εξαφάνισης του θείου τους, τον βρίσκουν 

τελικά κλειδωμένο σε μια αποθήκη. Οι πληροφορίες που πρέπει να 

συγκεντρώσουν για να βρουν το κλειδί για την πόρτα της αποθήκης 

σχετίζονται με τη γεωγραφία και την ιστορία της πόλης της Αρχαίας 

Μιλήτου. Το πρόβλημα είναι ότι στο παιχνίδι αυτό οι πληροφορίες που 

χρειάζονται οι παίκτες για να λύσουν το γρίφο δεν σχετίζονται με την εξέλιξη 

του σεναρίου, παρά μόνο εξωτερικά, δηλαδή προσφέρονται στους μαθητές σε 

μορφή ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας, στην οποία έχουν πρόσβαση οι 

παίκτες από το κάτω μέρος της οθόνης του παιχνιδιού. Για να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις και να λύσουν τους γρίφους, χρειάζεται μόνο να 

«ξεφυλλίσουν» το εικονικό βιβλίο, στο οποίο τους δίνονται με αλφαβητική 

σειρά λέξεις- κλειδιά σχετικές με την ιστορία και τη γεωγραφία της πόλης, 

μέσα στις οποίες βρίσκουν τις απαντήσεις των γρίφων. Η ανακάλυψη του 

φυλακισμένου θείου δεν σχετίζεται καθόλου με όσα έμαθαν οι παίκτες 

προκειμένου να μαζέψουν τα κλειδιά για να τον απελευθερώσουν, και η 

ιστορία δεν εξελίσσεται με τους παίκτες να αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά 

του εικονικού περιβάλλοντος στο οποίο περιηγούνται. Το παραπάνω παιχνίδι 

απλώς χρησιμοποιεί στοιχεία όπως η διαδραστικότητα, αλλά με πολύ αφελή 

τρόπο, καθώς δεν κατορθώνει να ενσωματώσει τη γνώση που υποτίθεται πως 

μεταδίδει στην πλοκή του παιχνιδιού. Μια επιτυχέστερη ενσωμάτωση των 

γνώσεων που αποκομίζει ο παίκτης κατά το παιχνίδι στην ίδια την εξέλιξη 

του παιχνιδιού, θα ήταν να συνδέεται η κατανόηση της γεωγραφίας της 
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Αρχαίας Μιλήτου με την εύρεση του φυλακισμένου θείου, δηλαδή να 

βρίσκουν τα ανήψια το θείο αφού έχουν περιηγηθεί και έχουν κατανοήσει το 

χώρο της αρχαίας πόλης.3 

 

 

Εικόνα 1: οθόνη από το παιχνίδι «Μυστήριο στην Αρχαία Μίλητο» 

Αντίθετα, πολλά από τα εμπορικά παιχνίδια κατορθώνουν τη μάθηση 

κανόνων και στρατηγικών, γιατί μόνο με αυτές ο παίκτης μπορεί να 

προχωρήσει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Επίσης, μέσα σε αυτά ο παίκτης 

βρίσκει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να εξελίξει το 

παιχνίδι, χωρίς να βγαίνει από το περιβάλλον του κυρίως παιχνιδιού. Για 

παράδειγμα, στο «1453-1821» που έχει ως θέμα την ελληνική επανάσταση, 
                                                             

3 Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ίδια ακριβώς φιλοσοφία επαναλαμβάνεται και στο σχεδιασμό 
του παιχνιδιού που έχουμε επιλέξει για τη δική μας παρέμβαση, δηλαδή το παιχνίδι μπορεί να 
ολοκληρωθεί χωρίς καν ο μαθητής να ανατρέξει στην εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού. Το 
στοίχημά μας ήταν ακριβώς αυτό, να δημιουργήσουμε δηλαδή εκπαίδευτικά σενάρια που 
βασίζονται στο παιχνίδι και αξιοποιούν όλες τις δυνατότητές του, με άλλα λόγια να 
παροτρύνουμε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο και 
όχι αποκλειστικά ως μέσο διασκέδασης. 



- 38 - 

 

προκειμένου να αποκτήσει αξιόλογο στρατό ο παίκτης και να καταφέρει να 

νικήσει, πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες και τις πληροφορίες που 

του προσφέρονται μέσα στο παιχνίδι, όπως την παραγωγή εξαγώγιμων 

αγροτικών προϊόντων, την αύξηση ή μείωση της φρουράς ανάλογα με τα 

έσοδα, την εισβολή νέων τουρκικών δυνάμεων στις περιοχές όπου γίνεται 

πόλεμος κλπ. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να εξελιχθεί 

το παιχνίδι βρίσκονται μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, και ο παίκτης δεν 

χρειάζεται να βγει από το κυρίως περιβάλλον του για να μαζέψει 

πληροφορίες και να το συνεχίσει επιστρέφοντας. 

 

 

Εικόνα 2: οθόνη από το παιχνίδι «1453-1821» 

Η μάθηση του παιχνιδιού σε ένα εμπορικό ηλεκτρονικό παιχνίδι δεν 

βρίσκεται εκτός του παιχνιδιού, παρά για να παίξει κανείς πρέπει να μάθει 

πώς να το κάνει, μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Αυτή η ιδιότητα βρίσκεται σε 

αντίθεση με τις στρατηγικές μάθησης του επίσημου αναλυτικού 

προγράμματος, που υιοθετεί τη θεωρητική διδασκαλία ξεχωριστά από την 

απόκτηση εμπειρίας μέσα σε αυθεντικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, στη 

διδασκαλία της ιστορίας η μέθοδος που υιοθετείται από την πλειοψηφία των 
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εκπαιδευτικών είναι η διάλεξη, η οποία με κανένα τρόπο δεν βοηθά στην 

κατανόηση εννοιών όπως π.χ. «δάνεια του Αγώνα», «εξαγωγές» κλπ., παρά 

απαιτείται από τους μαθητές μόνο η αποστήθιση. Ακόμα όμως και όταν 

χρησιμοποιούνται οι ιστορικές πηγές, δεν είναι πάντα ευνόητο ότι θα γίνει 

κατανοητή η σύνδεση από μέρους των μαθητών της ποικιλίας των ιστορικών 

παραγόντων που διαμόρφωσαν μια συγκεκριμένη κατάσταση, στην 

περίπτωσή μας τα έσοδα των Ελλήνων αγωνιστών και οι σχέσεις τους με τις 

Μεγάλες Δυνάμεις αναφορικά με τη διεξαγωγή του Αγώνα Ανεξαρτησίας. 

Αντίθετα, παίζοντας το παραπάνω παιχνίδι ο παίκτης χρειάζεται να 

αντιληφθεί την ποικιλία των παραγόντων (οικονομικών, πολιτικών, 

στρατιωτικών) από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχής έκβαση των μαχών 

και του απελευθερωτικού αγώνα συνολικά. 

Αυτού του είδους η δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα πλαίσια 

ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, είναι συνεπής με τις στρατηγικές λύσης 

προβλημάτων, οι οποίες χρησιμοποιούν προβλήματα που πρέπει να λυθούν 

ως σημεία εκκίνησης του προβληματισμού και της μάθησης. Σύμφωνα με τον 

Dewey (1980), η μέθοδος διδασκαλίας, όπως και γενικά η επιστημονική 

μέθοδος, ξεκινά από ένα υπαρκτό πρόβλημα που σχετίζεται με την άμεση 

εμπειρία του μαθητή. Έτσι μόνο αποκτά νόημα το αντικείμενο της  μάθησης, 

όταν σχετίζεται με την προσωπική εμπειρία και ξεκινά από αυτή.   

1.3.6. Κοινωνική αλληλεπίδραση 

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θεωρείται ασχολία με κοινωνικές 

προεκτάσεις, αφού οι παίκτες ουσιαστικά «ζουν» μέσα στα κοινωνικά 

πλαίσια του παιχνιδιού, με την αλληλεπίδραση με άλλους παίκτες να 

αποτελεί κύριο παράγοντα της απόλαυσης που αντλούν από αυτό (Simon, 

2006). Ζητήματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα στο περιβάλλον του 

παιχνιδιού (Lee & Hoadley, 2006), συνεργασίας (The Games-to-teach 

Research Team, 2003: 22), μεταφοράς γνώσεων ανάμεσα στους παίκτες και 

ομαδικό παιχνίδι (Ke, 2008), όπως και ο ανταγωνισμός (Vorderer κ.ά., 2003), 

είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνονται μέσα στο παιχνίδι 

και βρίσκονται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με εκπαιδευτικές θεωρίες που 
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προωθούν τη συνεργατική μάθηση. Η κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα στο 

παιχνίδι, π.χ. με δευτερεύοντες χαρακτήρες που ίσως να είναι σημαντικοί 

στην εξέλιξη της πλοκής ή με χαρακτήρες που παίζουν οι συμπαίκτες, και 

περιφερειακά, π.χ. με τη χρήση δωματίων συζήτησης όπου οι παίκτες 

μπορούν να συζητούν μεταξύ τους ή να παίρνουν οδηγίες από το διαχειριστή, 

αποτελούν στοιχεία που θα ζήλευε κάθε εκπαιδευτική εφαρμογή, όσον αφορά 

το σχεδιασμό, τη χρήση τους και τη σημασία τους στην εξέλιξη της γνώσης. 

O Gee υποστηρίζει πως τα παιχνίδια πραγματοποιούν ιδανικές συνθήκες 

εγκατεστημένης μάθησης μέσα σε κοινότητες ειδικών, αξιοποιώντας το 

σχηματισμό ενός κοινωνικού δικτύου στο οποίο η μάθηση συμβαίνει μέσα 

από την κοινωνική αλληλεπίδραση (Gee, 2003: 169-198). Η δημιουργία 

διαδικτυακών φόρουμ από και για χρήστες για τα πιο πετυχημένα εμπορικά 

ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι συχνή, προκειμένου να συζητηθούν στρατηγικές 

νίκης και να δοθούν συμβουλές και βοήθεια στους νεότερους παίκτες. 

1.3.7. Ερευνητική σκέψη και λήψη αποφάσεων 

Ικανότητες όπως αυτές της λογικής σκέψης, της λύσης προβλημάτων 

και της μνήμης θεωρούνται συχνά από τους παίκτες ως αναγκαίες για την 

εξέλιξη ενός παιχνιδιού, αλλά και  εξασκούμενες από αυτό, ειδικά όσον 

αφορά συγκεκριμένα είδη παιχνιδιών (Amory κ.ά., 1999). Μια ακόμη 

ικανότητα που θα μπορούσε να προστεθεί σε αυτές που εξελίσσονται με το 

παιχνίδι, και είναι από τις πλέον απαραίτητες στη σημερινή εποχή του 

καταιγισμού των πληροφοριών, είναι η ικανότητα για έρευνα. Η παροχή 

συγκεκριμένων πληροφοριών στον παίκτη- μαθητή είναι σύμφωνη με τις 

αρχές της εξατομικευμένης μάθησης (μάθησης με το ρυθμό του κάθε 

μαθητή), και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 

καθώς επιτρέπει στον παίκτη- μαθητή να αναπτύξει τους δικούς του ρυθμούς 

στη μάθηση, «ενθαρρύνοντας τους παίκτες να επενδύσουν στους δικούς τους 

στόχους και τα δικά τους σχέδια» (The Games-to-teach Research Team, 

2003: 21). Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του παιχνιδιού και 

η δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών προσεγγίσεων ανάλογα με το επίπεδο 

ανάπτυξης του παιχνιδιού, επιτρέπουν στους παίκτες την εξέλιξη μέσα σε 

αυτό. Τη διαδικασία επιλογής και εφαρμογής μιας σειράς ενεργειών, 
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προκειμένου να εξελιχθεί το παιχνίδι, ο Gee την παρομοιάζει με την 

επιστημονική μέθοδο. Τα στάδια τα οποία περνάει ένας παίκτης προκειμένου 

να μάθει το παιχνίδι και να εξελιχθεί μέσα σε αυτό είναι αυτά της δοκιμής, 

της δημιουργίας υπόθεσης για να λυθεί το πρόβλημα, της επανάληψης της 

δοκιμής με βάση την υπόθεση που έχει κάνει, και της σκέψης- κατανόησης 

που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της υπόθεσης (Gee, 2003: 90). 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητες συνιστώσες για την ανάπτυξη 

ερευνητικής σκέψης. 

1.3.8. Αξιοποίηση τεχνολογικών εξελίξεων  

Ένας τελευταίος παράγοντας ευχαρίστησης του παιχνιδιού είναι 

ασφαλώς η χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, κυρίως 

σχετικά με τον ήχο και την εικόνα. Γραφικά υψηλής ποιότητας, 

οπτικοποίηση και καθαρός ήχος, είναι στοιχεία που θεωρούνται συχνά λόγοι 

ανάπτυξης ενδιαφέροντος για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, διότι βοηθούν στην 

εμβύθιση στο παιχνίδι. Παιχνίδια όπως το Assassin’s Creed αυξάνουν το 

ενδιαφέρον των παικτών γιατί προβάλλουν ακριβείς, καλόγουστες και 

καινοτόμες τεχνολογικά αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος που 

απεικονίζουν (El-Nasr κ.ά., 2008). Η δημιουργικότητα και η φαντασία στην 

ανάπτυξη του παιχνιδιού επιβραβεύονται από τους λάτρεις των ψηφιακών 

παιχνιδιών, που δείχνουν να προτιμούν παιχνίδια σχεδιασμένα περίτεχνα 

(Amory κ.ά., 1999). Αυτό πάντως το τελευταίο χαρακτηριστικό δεν 

συνδέεται αναγκαστικά με την αύξηση του ενδιαφέροντος του παίκτη όπως 

υποστηρίζεται συχνά (Rice, 2007), καθώς για παράδειγμα το «απλοϊκό» (από 

άποψη σχεδιασμού και ποιότητας γραφικών) διαδικτυακό παιχνίδι Travian 

είναι πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και «εθιστικό» από το προαναφερθέν 

Assasin’s Creed, το οποίο ναι μεν είναι άριστα σχεδιασμένο γραφιστικά αλλά 

το καθαυτό παιχνίδι, με μια απλοϊκή εξέλιξη του σεναρίου και τις ίδιες, 

αυξανόμενης δυσκολίας σε κάθε επίπεδο, αποστολές, μπορεί γρήγορα να 

απωθήσει τον παίκτη από την ολοκλήρωσή του. Τις πρώτες ώρες του 

παιχνιδιού είναι απόλαυση για τον παίκτη να περιηγείται μέσα στην 

Ιερουσαλήμ, τη Δαμασκό και την Άκρα του 12ου αιώνα, αλληλεπιδρώντας με 

τον πληθυσμό των πόλεων, «περπατώντας» στην αγορά, παρατηρώντας την 
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ενδυμασία και την αρχιτεκτονική της εποχής, αλλά το «φτωχό» σε εναλλαγές 

σενάριο και η επανάληψη του ίδιου είδους δραστηριοτήτων δεν αργεί να 

κουράσει και να οδηγήσει σε μείωση του ενδιαφέροντος. Αντίθετα, το 

Travian, παρόλο που διαθέτει «φτωχά» γραφικά και υποτυπώδεις 

αναπαραστάσεις κρατά για πολύ μεγαλύτερο χρόνο το ενδιαφέρον του 

παίκτη, ο οποίος μπορεί να περνά πολλές ώρες ημερησίως παίζοντάς το.  

 

Εικόνα 3: οθόνη από το Assassin’s Creed. 
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Εικόνα 4: οθόνη από το Travian 

1.4. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι και η διδασκαλία των 

κοινωνικών επιστημών 

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τη 

διδασκαλία επιστημονικών αντικειμένων και νοητικών δεξιοτήτων έχει 

απασχολήσει ερευνητές από διάφορους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος. 

Από τις πρώτες έρευνες που διεξήχθησαν με σκοπό να διερευνήσουν τις 

επιπτώσεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη μάθηση, δηλαδή τι μαθαίνουν 

και ποιες ικανότητες αναπτύσσουν οι παίκτες μέσω της ενασχόλησης με 

αυτά, αναγνωρίστηκαν οι παρακάτω: 

 ανάπτυξη ικανοτήτων λύσης προβλημάτων και έρευνας, κριτικής σκέψης, 

δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης που ευνοείται από την 

κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών (Sherwood, 1991; Berson, 

1996; Bonnett, 2003), 
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 κατανόηση θεωρητικών μοντέλων και αποτελεσμάτων αλληλεπίδρασης 

ποικιλίας παραγόντων (Berson, 1996), 

 ανάπτυξη της μνήμης, της λογικής, της ικανότητας για λύση προβλημάτων και 

οπτικοποίηση (Amory κ.ά., 1999), 

 ανάπτυξη της ικανότητας  εξαγωγής συμπερασμάτων, μέσω της δυνατότητας 

που παρέχουν για ερμηνεία άμεσων και έμμεσων πληροφοριών, ανάπτυξη 

συλλογιστικής, μεταγνωστική ανάλυση και λύση προβλημάτων, μεταφορά 

γνώσεων (Pillay, Brownlee & Wilss, 1999), 

 δυνατότητα για προσωπική εμπειρία μέσα στα πλαίσια εικονικών κόσμων, η 

οποία επιτρέπει τη δημιουργία νοητικών μοντέλων (Reese, 2007), 

 αλληλεπίδραση με υλικό μάθησης και ανάπτυξη ενσυναίσθησης (Kardan, 

2006; Lee & Hoadley, 2006), 

 κινητοποίηση για μάθηση (Ke, 2008), 

 αναπαράσταση μοτίβων και πειραματισμός με αυτά (Squire, 2008; Di Paola & 

Akai, 2007; Taylor, 2003), 

 δημιουργία κοινότητας ειδικών και εγκατεστημένη μάθηση (Shaffer, 2006b; 

Gee, 2003), 

 διδασκαλία ειδικών επιστημονικών αντικειμένων (de Freitas & Griffiths, 

2007). 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πραγματοποιούν με τη μεγαλύτερη 

επιτυχία θεωρίες και στρατηγικές μάθησης είτε ως συνειδητή επιλογή των 

σχεδιαστών με σκοπούς καθαρά εκπαιδευτικούς (Kebritchi & Hirumi, 2008), 

είτε προκειμένου να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και να αυξήσουν τη 

συμμετοχή του παίκτη (Gee, 2003). Η στροφή στις μαθητοκεντρικές 

προσεγγίσεις λύσης προβλημάτων και καθοδηγούμενης μάθησης είναι 

χαρακτηριστικό και των νέων εκπαιδευτικών εργαλείων που δημιουργούνται 

με την ονομασία «ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια». Εξάλλου όλα τα 

παραπάνω στοιχεία παραπέμπουν σε μια θέαση της εκπαίδευσης 

μετανεωτερική, που προωθεί την κατασκευή της γνώσης από τον μαθητή ως 

μια διαδικασία στην οποία ο μαθητής αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, τις 

πηγές και την ίδια τη γνώση και εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, με τον εκπαιδευτικό να λειτουργεί υποστηρικτικά 
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της όλης διαδικασίας (Willett, 1998). Το μετανεωτερικό εκπαιδευτικό 

πρότυπο αναφέρεται στην αλλαγή ολόκληρου του οικοδομήματος της 

σύγχρονης εκπαίδευσης, ώστε να γίνει τέτοια που να επιτρέπει την αυτόνομη, 

προσωπική κατανόηση από τους μαθητές, και να ξεφύγει από τα μοντέλα του 

μπιχεβιορισμού- μοντερνισμού τα οποία παραπέμπουν στον 19ο αιώνα, και 

συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τη σχολική πρακτική μέχρι τις μέρες μας. Η 

αλλαγή αυτή οφείλει να λάβει υπόψη και την είσοδο των Η/Υ στην 

καθημερινότητά μας. 

Από το 1991 η Sherwood (1991) συνιστούσε την είσοδο των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών περιπέτειας στη διδασκαλία των ανθρωπιστικών 

και κοινωνικών επιστημών. Υποστήριζε πως οι προσομοιώσεις και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν πρόσφορο πεδίο για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων που συνδέονται κατεξοχήν με τις κοινωνικές επιστήμες. 

Συγκεκριμένα, αναφερόταν στις ευκαιρίες που προσφέρουν τα μέσα αυτά για 

ανάπτυξη ικανοτήτων λύσης προβλημάτων και έρευνας. Ταυτόχρονα, 

πρότεινε πως η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών κατά την 

ενασχόλησή τους με τα περιβάλλοντα αυτά θα οδηγούσε στο σχηματισμό 

συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας. Αυτές θα οδηγούσαν στην 

αναδιαμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της εφαρμογής 

στρατηγικών διδασκαλίας που θα εκμεταλλεύονταν τις δυνατότητες του νέου 

μέσου. Οι προτάσεις αυτές σχετικά με τη διδασκαλία των κοινωνικών 

επιστημών εκείνη την εποχή είχαν σχεδόν μηδενικά ερευνητικά 

αποτελέσματα να τις στηρίζουν, και η πρόταση της Sherwood κινούνταν σε 

εντελώς θεωρητικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, εντόπιζε ως πιθανές δυσκολίες 

της ενσωμάτωσης των παιχνιδιών στην εκπαίδευση την ασυμφωνία των 

στόχων του αναλυτικού προγράμματος με τις δυνατότητες μάθησης που 

προσέφεραν τα παιχνίδια, τις δυσκολίες ελέγχου της τάξης από τους 

καθηγητές οι οποίοι θα χρειάζονταν περισσότερο μαθητοκεντρικές 

προσεγγίσεις προκειμένου να τα αξιοποιήσουν, αλλά και την αύξηση της 

δουλειάς των εκπαιδευτικών εν γένει. Οι πρώτες αυτές επισημάνσεις σχετικά 

με τις δυσκολίες εισαγωγής των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 

συνεχίζουν να γίνονται αντικείμενο προβληματισμού και από σύγχρονους 

ερευνητές, οι οποίοι εντοπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση σχετικά με τη 
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δημιουργία και τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για παιδαγωγικούς 

σκοπούς στην ασυμφωνία των μαθησιακών στόχων του αναλυτικού 

προγράμματος με τις ικανότητες που αναπτύσσονται μέσω της ενασχόλησης 

με αυτά. Όπως είπαμε νωρίτερα, μια τέτοια ασυμφωνία πηγάζει εν πολλοίς 

από την αναγνώριση της αδυναμίας των μοντέρνων αναλυτικών 

προγραμμάτων να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές, οικονομικές και 

κοινωνικές εξελίξεις, οι οποίες απαιτούν πλήρη αναμόρφωση των στόχων 

των αναλυτικών μας προγραμμάτων (Nodoushan, 2009; Shaffer, 2006b: 2-

15).   

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Berson (1996), σε μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση της μέχρι τότε έρευνας σχετικά με την εισαγωγή των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών γενικά στην αίθουσα διδασκαλίας των 

κοινωνικών επιστημών, τόνισε τόσο την αναγκαιότητα για διεξαγωγή 

επισταμένης εμπειρικής έρευνας σχετικά με τη μάθηση μέσω παιχνιδιών, όσο 

και τις πολλαπλές δυνατότητες που ανοίγει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εν 

γένει. Όσον αφορά τη χρήση προσομοιώσεων στη διδασκαλία των 

κοινωνικών επιστημών, εντόπισε σε σχετικά ερευνητικά ευρήματα ότι 

ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, η λύση προβλημάτων, η κατανόηση 

θεωρητικών μοντέλων και των αποτελεσμάτων της αλληλεπίδρασης 

ποικίλων παραγόντων στη διαμόρφωση κοινωνικών φαινομένων 

προσεγγίζονται αποτελεσματικά. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών 

συνδεόταν με την ανάπτυξη εσωτερικού κινήτρου στον παίκτη, που 

προέκυπτε ως αποτέλεσμα της χρήσης προσομοιώσεων και παιχνιδιών. 

Πώς όμως διαφέρει το ηλεκτρονικό παιχνίδι από τις συμβατικές 

μεθόδους και εργαλεία μάθησης; Τα παιχνίδια παρέχουν στον παίκτη 

βιωμένες εμπειρίες μέσα σε εικονικούς κόσμους οι οποίες επιτρέπουν τη 

δημιουργία νοητικών μοντέλων (Reese, 2007). Ο παίκτης που ενεργεί μέσα 

σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης κατασκευάζει νοητικά μοντέλα 

αλληλεπιδρώντας μέσα σε αυτό με το υλικό που προσφέρεται προς μάθηση. 

Τα μοντέλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως προετοιμασία για 

μελλοντική μάθηση, καθώς ως προσομοιώσεις της πραγματικότητας 

επιτρέπουν τη δημιουργία νοητικών χαρτών, μέσω της ανάπτυξης αναλογικής 



- 47 - 

 

σκέψης, δηλαδή δημιουργίας αναλόγων με προηγούμενες παρόμοιες γνώσεις. 

Η παραπάνω ερμηνεία της λειτουργίας των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών 

εργαλείων εμπλουτίζει τις προηγούμενες έρευνες που εντόπιζαν τις 

δυνατότητες μάθησης μέσω των παιχνιδιών στην ανάπτυξη της μνήμης, της 

λογικής, της λύσης προβλημάτων και στην οπτικοποίηση (Amory κ.ά., 1999). 

Η τελευταία έρευνα είχε καταφέρει να συνδέσει σε ένα πολύ βασικό επίπεδο 

τις ικανότητες που αναπτύσσονται με το παιχνίδι με αυτές που απαιτούνται 

για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου μάθησης, αποδίδοντας τις παραπάνω 

λειτουργίες στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της δημιουργικότητάς του 

παίκτη. Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι είχαν απαντήσει πως  το είδος 

παιχνιδιών που ευνοούν τη δημιουργία των συνθηκών αυτών ήταν τα 

παιχνίδια στρατηγικής και περιπέτειας.  

Σε παρόμοια με της Reese ευρήματα (2007) κατέληξε ο Squire (2008) 

χρησιμοποιώντας παιχνίδια για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και 

της ιστορίας. Υποστήριξε πως οι παίκτες μάθαιναν βασιζόμενοι σε 

στρατηγικές λύσης προβλημάτων, με τη διαφορά όμως ότι τα προβλήματα 

αυτά τα είχαν πλέον βιώσει μέσα στον εικονικό κόσμο του παιχνιδιού. Εδώ 

εισάγεται ένας νέος παράγοντας, αυτός της προσωπικής εμπλοκής του παίκτη 

στο πρόβλημα που απαιτεί λύση. Η εμπλοκή αυτή πραγματοποιείται μέσω 

του μηχανισμού που διαφοροποιεί τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης από τα 

παραδοσιακά, γραμμικά περιβάλλοντα, καθώς επιτρέπει μέσω της 

διαδραστικότητας την πλήρη συναισθηματική και νοητική εμπλοκή του 

παίκτη. Η διδασκαλία των αντικειμένων έγινε σε περιβάλλον εγκατεστημένης 

μάθησης, με τους μαθητές να έχουν πια τη δυνατότητα να σχετιστούν 

προσωπικά και να βιώνουν τα προβλήματα προς λύση, και όχι να τα 

προσεγγίζουν απλά θεωρητικά. Σε σχετικές προσπάθειες μάλιστα, έχει 

υποστηριχθεί ότι αυτή ακριβώς η εμπλοκή του παίκτη μπορεί να τον 

βοηθήσει να κατανοήσει πλευρές της κοινωνικής ζωής και της ιδιαιτερότητας 

διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων, που διαφορετικά δεν θα είχε την 

ευκαιρία να βιώσει (Kardan, 2006; Lee & Hoadley, 2006).  

Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να προσεγγίσουν 

διεπιστημονικά τη μάθηση εννοιών των διαφόρων ακαδημαϊκών 
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αντικειμένων και να διαμορφώσουν συμπεριφορές. Ο Lim (2008) δίδαξε 

έννοιες μαθηματικών, γλώσσας και φυσικών επιστημών μέσα από ένα 

παιχνίδι (Quest Atlantis) σκοπός του οποίου ήταν να σωθεί η εικονική 

Ατλαντίδα. Το παιχνίδι εισήχθη στην αίθουσα διδασκαλίας αφού έγινε 

παρέμβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται 

στα μαθησιακά οφέλη που υπολογιζόταν ότι θα είχε η εισαγωγή του 

παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, στόχος της διδασκαλίας ήταν παίζοντας το 

παιχνίδι οι μαθητές να κατανοήσουν έννοιες φυσικών επιστημών, 

μαθηματικών και της αγγλικής γλώσσας, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα μια 

ευρεία αντίληψη των παγκόσμιων ζητημάτων, οικονομικής, κοινωνικής και 

πολιτικής φύσης, καθώς η Ατλαντίδα του παιχνιδιού παρουσιαζόταν σαν μια 

προσομοίωση του πραγματικού κόσμου. Εκτός από την εισαγωγή του 

παιχνιδιού σε περιβάλλον σχολικής τάξης, η καινοτομία πίσω από τη 

συγκεκριμένη έρευνα έγκειται και στη διεπιστημονική προσέγγιση 

προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν αντίληψη της παγκόσμιας 

κατάστασης και να διαμορφώσουν προσωπική στάση απέναντι στα 

παγκόσμια προβλήματα. Ο μαθησιακός στόχος δεν περιορίστηκε μόνο στη 

μάθηση εννοιών των επιστημονικών περιοχών που διδάχθηκαν, αλλά και στη 

διαμόρφωση ηθικών στάσεων των μαθητών απέναντι σε προβλήματα που 

σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση και το ρόλο του ατόμου στη λύση τους. 

Για να επιτύχουν το στόχο του παιχνιδιού, οι μαθητές έπρεπε να εμβαθύνουν 

σε έννοιες των παραπάνω επιστημονικών περιοχών, αλλά και να εξελίξουν 

τις ικανότητές τους στην αγγλική γλώσσα, με μεθόδους έρευνας και 

αναζήτησης, ενώ ο ρόλος του δασκάλου ήταν καθαρά συμβουλευτικός. Οι 

ερευνητές υποστηρίζουν πως με αυτό τον τρόπο ενεργοποιήθηκαν εξωτερικά 

και εσωτερικά κίνητρα των μαθητών για μάθηση. Παρατηρήθηκε επίσης 

στενή σχέση μεταξύ αύξησης ενδιαφέροντος και συμμετοχής, ενώ 

μεγαλύτερη επιτυχία του εγχειρήματος θεωρήθηκε η αύξηση της 

συνειδητοποίησης του ρόλου κάθε παιδιού ως παγκόσμιου πολίτη.  

Πάντως είναι κοινός τόπος στην παραπάνω βιβλιογραφία ότι η 

εισαγωγή ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, είτε εμπορικών είτε 

εκπαιδευτικών, πρέπει να συνοδευτεί από ανάλογη προσαρμογή των 

διδακτικών στρατηγικών, προκειμένου να στεφθεί από επιτυχία (DiPietro 
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κ.ά., 2007). Και αυτό δεν είναι καθόλου άξιο απορίας, καθώς όπως είδαμε οι 

ικανότητες που αναπτύσσουν τα παιχνίδια συχνά δεν συμβαδίζουν ούτε με 

τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων, ούτε με τα διδασκόμενα 

βιβλία και εν γένει με τις πρακτικές και τη φιλοσοφία του σημερινού 

σχολείου (De Castell & Jenson, 2003). Οι στρατηγικές διδασκαλίας μπορούν 

να εμπλουτιστούν αν κατανοήσουμε πώς ακριβώς λειτουργούν τα παιχνίδια 

ως κοινωνικά διαμεσολαβημένη πράξη, αν μελετηθούν στα κοινωνικά 

πλαίσια όπου πραγματοποιούνται. Εξάλλου, προηγούμενες προσπάθειες 

ενσωμάτωσής τους κρίθηκαν αποτυχημένες, ακριβώς γιατί έκαναν απλή 

χρήση τους χωρίς να τα αξιοποιούν παιδαγωγικά, χωρίς δηλαδή να 

προσαρμόζουν τις πρακτικές της σχολικής τάξης στις δυνατότητες που αυτά 

προσφέρουν για αξιοποίηση (Van Eck, 2006).  

Αν δεχτούμε πως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν στ’ αλήθεια τη 

δύναμη που τους προσδίδουν ο διάφορες έρευνες να αλλάζουν τρόπους 

σκέψης και συμπεριφοράς (Lavender, 2006), προκύπτει το ερώτημα που 

ταλανίζει πολλούς από τους ειδικούς και αποτελεί το κεντρικό σημείο 

προβληματισμού της παρούσας έρευνας: με ποια διαδικασία το 

πραγματοποιούν; Παρόλο που δεν λείπουν οι γενικόλογες συστάσεις για 

πειραματισμό στη διδασκαλία με την εισαγωγή των παιχνιδιών (de Freitas & 

Griffiths, 2007), είτε για τη διδασκαλία αντικειμένων όπως τα μαθηματικά ή 

η ιστορία, είτε για την ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η λύση συγκρούσεων, και 

καθώς παλαιότερες έρευνες υποστηρίζουν πως αναπτύσσονται νοητικές 

ικανότητες όπως ο σχηματισμός νοητικών αναπαραστάσεων και η ικανότητα  

συναγωγής συμπερασμάτων, η ερμηνεία άμεσων και έμμεσων πληροφοριών, 

η ανάπτυξη συλλογιστικής, η μεταγνωστική ανάλυση, η λύση προβλημάτων 

και η μεταφορά γνώσεων (Pillay κ.ά., 1999), το ερώτημα που καίει την 

επιστημονική κοινότητα είναι το «πώς». Είτε κανείς προσπαθεί να 

ερμηνεύσει τη μαθησιακή διαδικασία με όρους γνωστικής ψυχολογίας είτε 

εντοπίζει στην ενασχόληση με τα παιχνίδια κοινωνικές πρακτικές μάθησης, η 

έρευνα σχετικά με την επίδραση των παιχνιδιών στη σκέψη και τη 

συμπεριφορά είναι αυτή τη στιγμή η βασική επιδίωξη. 
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1.5. Επιστημικά παιχνίδια 

Μια από τις βασικές λειτουργίες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε 

σχέση με την κατασκευή της γνώσης αποτελεί η δημιουργία κοινοτήτων 

πρακτικής, δηλαδή κοινοτήτων ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα και 

πρακτικές, τα οποία συνοικοδομούν τη γνώση μέσω ανταλλαγής εμπειριών 

και γνώσεων (βλ. ενότητα 4.2. για περισσότερες λεπτομέρειες). Σε μια σειρά 

ερευνών, ο Shaffer (2006b) μελέτησε τη διαδικασία κατασκευής γνώσης σε 

διάφορα επιστημονικά αντικείμενα, από το βιομηχανικό σχεδιασμό μέχρι τη 

δημοσιογραφία, αξιοποιώντας επιστημικά παιχνίδια σχεδιασμένα με σκοπό 

να διδάξουν επαγγελματικούς τομείς μέσω της δημιουργίας κοινοτήτων 

πρακτικής. Με τον όρο «επιστημικά παιχνίδια» ο Shaffer (2006b) εννοεί τα 

παιχνίδια αυτά που ενσωματώνουν επιστημολογικές παραδοχές και 

μεθοδολογίες ακαδημαϊκών περιοχών, αλλά και κοινωνικές πρακτικές των 

ατόμων που απαρτίζουν μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Σύμφωνα 

με τον Gee (2003) κάθε επαγγελματική ομάδα αποτελεί μια ομάδα ατόμων με 

κοινούς τρόπους σκέψης και με μια δική της «γραμματική», τα οποία 

διαμορφώνονται από τις επαγγελματικές πρακτικές τους. Για παράδειγμα, 

μέσα από διαφορετική σκοπιά θα προσεγγίσει ένας γλωσσολόγος, ένας 

καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας, ένας ιερέας και ένας εκπρόσωπος για τα 

δικαιώματα των ομοφυλοφύλων τη Βίβλο. Ο κάθε ένας θα χρησιμοποιήσει 

συγκεκριμένες μεθόδους ανάλυσης και οπτικές γωνίες, νομιμοποιημένες από 

τον επαγγελματικό- επιστημονικό κύκλο στον οποίο θεωρεί ο ίδιος ότι 

ανήκει, για την ανάλυση του ίδιου κειμένου. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το The 

Sims ως μέσο διδασκαλίας πολεοδομικού σχεδιασμού, ή το science.net ως 

μέσο διδασκαλίας μεθόδων δημοσιογραφικής έρευνας και συγγραφής, ο 

Shaffer (2006b) βρήκε πως οι μαθητές- παίκτες εισάγονται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο στις επαγγελματικές πρακτικές των αρχών διοίκησης μιας 

πόλης και των δημοσιογράφων αντίστοιχα. Τα παιχνίδια πραγμάτωσαν με 

τον καλύτερο τρόπο τη συμμετοχή των παικτών σε εικονικές κοινότητες 

ειδικών των τομέων αυτών, προσφέροντας την ευκαιρία για πραγματική 

ενέργεια των παικτών μέσα στους προσομοιωμένους χώρους των παραπάνω 

επαγγελματικών πεδίων, μια εμπειρία που δύσκολα αποκτά κανείς μέσα από 

παραδοσιακές μεθόδους θεωρητικής διδασκαλίας. Τα παιχνίδια δηλαδή 
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διαμόρφωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιβάλλοντα όπου θα 

μπορούσε να επιτευχθεί εγκατεστημένη μάθηση (Shaffer, 2006b). Το 

«επιστημικό παιχνίδι» πραγματοποιεί όπως φαίνεται την προτροπή του 

Dewey για σύνδεση της μάθησης με την εμπειρία, ώστε η πρώτη να 

αποκτήσει λειτουργικό νόημα (Dewey, 1980). 

Ο Squire (2008) εντόπισε ακόμη και διαφοροποίηση στην 

συμπεριφορά των μαθητών εκτός σχολείου λόγω της εισαγωγής των 

παιχνιδιών στη διδασκαλία, ένα εύρημα παρόμοιο με του Shaffer (2006b: 89-

93). Προκαλώντας το ενδιαφέρον των μαθητών μέσω της χρήσης 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κάποιοι από τους μαθητές, κυρίως αυτοί που είχαν 

νωρίτερα χαμηλότερες επιδόσεις στο σχολείο, ένιωσαν «ειδικοί» στο 

αντικείμενο διδασκαλίας, αφού μπορούσαν να εφαρμόσουν άμεσα γνώσεις 

και σκέψεις τους σε περιβάλλον εγκατεστημένης μάθησης. Το ενθαρρυντικό 

με αυτές τις προσπάθειες ήταν ότι κάποιοι μαθητές έδειξαν μια συνολική 

αλλαγή στη συμπεριφορά τους μήνες μετά το πείραμα, καθώς απέκτησαν 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και βελτίωσαν τις επιδόσεις τους και σε άλλα 

μαθήματα. Τα παραπάνω ευρήματα έρχονται να επικυρώσουν την άποψη 

περί ανυπαρξίας του «ταλέντου» ως έμφυτου προσωπικού χαρακτηριστικού, 

και να τοποθετήσουν την εξέλιξη των προσωπικών δυνατοτήτων στην 

κοινωνική σφαίρα, ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του ατόμου με το 

κοινωνικό του περιβάλλον (Barab & Plucker, 2002). 

Στην παρούσα μελέτη, ένα από τα βασικά μας ερωτήματα είναι το αν 

και με ποιο τρόπο δημιουργούνται συνθήκες για τη λειτουργία κοινοτήτων 

πρακτικής στο μάθημα της ιστορίας, με τη χρήση ιστορικών μαρτυριών από 

τους μαθητές. Στόχος μας είναι η μάθηση των πρακτικών των επαγγελματιών 

ιστορικών από τους μαθητές μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της από 

κοινού ανάπτυξης ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιστορική μάθηση και 

σκέψη. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους επιλέξαμε ένα 

παιχνίδι που αξιοποιεί τις ιστορικές μαρτυρίες (κυρίως στη μορφή 

καλλιτεχνικών δημιουργημάτων) στην εξέλιξη της δράσης του, δηλαδή 

βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών μέσα από την ανάλυση των πηγών 

αυτών. Έμμεσος στόχος του συγκεκριμένου παιχνιδιού, για τον οποίο και το 
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θεωρούμε «επιστημικό» παιχνίδι, είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές/ παίκτες 

με τις πρακτικές των επαγγελματιών ιστορικών, αναλύοντας και 

ερμηνεύοντας τις ιστορικές μαρτυρίες, προκειμένου να αξιολογήσουν την 

κληρονομιά του Μ. Αλέξανδρου στη διαπολιτισμική της διάσταση. Στο 

ζήτημα της χρήσης των πηγών στην ιστορική μάθηση θα αναφερθούμε 

εκτεταμένα σε ειδικό κεφάλαιο που ακολουθεί (3.2. Η ιστορία μέσα από τις 

πηγές), ενώ η θεωρία σχετικά με τη μάθηση μέσω των κοινοτήτων πρακτικής 

θα γίνει περισσότερο κατανοητή στο τέταρτο τμήμα της διατριβής (4.2. Οι 

κοινότητες πρακτικής και η μάθηση). Ένας λοιπόν από τους λόγους που 

επιλέχθηκε το παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο στην παρούσα 

έρευνα είναι ακριβώς η συνάφεια της εξέλιξης του σεναρίου του και των 

δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει με την ιστορική επιστημολογία και τις 

αρχές της διδακτικής της ιστορίας. Έτσι, ο επαγγελματίας ιστορικός 

ασχολείται βασικά με την ανάλυση ιστορικών μαρτυριών, όπως γραπτών 

πηγών, υλικών τεκμηρίων του παρελθόντος, μνημείων πάσης φύσεως κλπ., 

ενώ η διδασκαλία με πηγές έχει αναδειχτεί ως ο προσφορότερος τρόπος 

εισαγωγής των μαθητών στην ιστορική σκέψη από τους συγγραφείς των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων. Ενώ παλαιότερα 

o ενδεδειγμένος τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας ήταν ο δασκαλοκεντρικός, 

με έμφαση στο μονόλογο του δασκάλου ως μοναδικού κατόχου της ιστορικής 

αλήθειας, σήμερα υιοθετείται η χρήση των πηγών ως μια μέθοδος 

διδασκαλίας μαθητοκεντρική, συμμετοχική, ενεργητική και δημιουργική, 

καθώς μέσα από αυτή οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα, 

αναλύοντας, ερμηνεύοντας, καταλήγοντας σε συμπεράσματα, όπως ο 

επαγγελματίας ιστορικός.  

Το παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο στηρίζεται εξ 

ολοκλήρου στην πραγμάτευση εκ μέρους των μαθητών των ιστορικών 

μαρτυριών, όπως κειμένων, αγαλμάτων, έργων τέχνης, γενικά 

αναπαραστάσεων του Αλέξανδρου στην πορεία των αιώνων και σε διάφορες 

περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας, εισάγοντάς τους έτσι τόσο στη φύση 

της ιστορικής εργασίας, όσο και στη διαπολιτισμική διάσταση της 

προσωπικότητας και του έργου του Αλέξανδρου. Ταυτόχρονα όμως, 

ζητώντας ως τελικό στόχο του παιχνιδιού την κατασκευή μιας αφήγησης 
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σχετικά με την επιρροή του Αλέξανδρου εντός και εκτός των ορίων της 

ελληνικής αρχαιότητας, ζητά από τους μαθητές να εισδύσουν στην ουσία της 

κατανόησης της ιστορικής πηγής, απαντώντας ερωτήματα όπως «γιατί 

παρουσιάζει έτσι τον Αλέξανδρο η συγκεκριμένη πηγή; Από ποιον έχει 

γραφεί και για ποιον λόγο; Πώς σχετίζεται η αναπαράσταση του Αλέξανδρου 

εδώ με την εποχή και την περιοχή στην οποία δημιουργήθηκε; Πώς κρίνουμε 

τα ιστορικά τεκμήρια με βάση αυτά τα ερωτήματα; Πώς μπορούμε να 

κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας, αφού έχουμε αντιληφθεί τη σημασία του 

γιατί, από ποιον, πότε, σε ποια συμφραζόμενα δημιουργείται μια 

πληροφορία, όχι μόνο ιστορικής, αλλά οποιασδήποτε φύσης;». Το παιχνίδι 

αξιοποιεί ως ιστορικές μαρτυρίες κυρίως εικόνες και καλλιτεχνικές 

αναπαραστάσεις διαφόρων κατηγοριών, όπως πίνακες, γλυπτά, αγάλματα, 

μετάλλεια, νομίσματα, τοιχογραφίες κλπ., ως εικονικές αναπαραστάσεις και 

μαρτυρίες του παρελθόντος. Οι καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις κάθε είδους 

αποτελούν μαρτυρία του παρελθόντος, μαζί με τις κειμενικές, ενώ 

παράλληλα αποτυπώνουν την άποψη του δημιουργού/καλλιτέχνη για τα 

πράγματα (Burke, 2003: 128-153). 

Με αυτή την έννοια, το παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο 

είναι ένα επιστημικό παιχνίδι, αφού προκειμένου να εξελιχθεί το σενάριό του 

χρησιμοποιεί επιστημολογικές αρχές του επαγγέλματος του ιστορικού, 

επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά των πρακτικών του ειδικού σε ένα πλαίσιο 

προσομοίωσης με το οποίο μπορεί να πειραματιστεί ο κάθε παίκτης (Shaffer 

2006a). Συντελείται συνεπώς η μάθηση κανόνων εργασίας και δομών μέσα 

στο παιχνίδι. Όσον αφορά τις κοινότητες πρακτικής και τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, ο Shaffer υποστηρίζει πως προσομοιώνοντας δραστηριότητες 

κοινοτήτων πρακτικής τα παιχνίδια επιτρέπουν την εισαγωγή των παικτών με 

εικονικό τρόπο σε αυτές, ενώ επιτρέπουν την εκμάθηση τρόπων σκέψης, 

πρακτικών, αντιλήψεων κλπ. που αντιστοιχούν σε πραγματικά μέλη των 

κοινοτήτων αυτών. Αυτή η δυνατότητα μεταφοράς της επιστημονικής 

πρακτικής, υποστηρίζει ο Shaffer, φαίνεται να ευνοεί ιδιαίτερα τους μη 

προνομιούχους μαθητές. 
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1.6. Περιορισμοί σχετικά με τη χρήση των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων 

Ασφαλώς ο δρόμος της εισαγωγής των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

στην εκπαίδευση δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, όπως δεν ήταν ποτέ 

καμία καινοτομία, ειδικά στο χώρο της επίσημης εκπαίδευσης. Ωστόσο 

κάποια στοιχεία των παιχνιδιών αυτών μπορεί να αποτρέψουν από την 

εισαγωγή τους στα σχολεία. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Η υπεραπλοποίηση των αναπαριστώμενων καταστάσεων/ συνθηκών 

ενδέχεται να οδηγήσει σε κατασκευή λανθασμένων αντιλήψεων και 

γνώσεων. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη χρήση τους στα μαθήματα 

κοινωνικών επιστημών, η μετατροπή ενός παράγοντα της εξέλιξης από 

περισσότερο σε λιγότερο σημαντικό δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση, όπως 

θα γινόταν για παράδειγμα σε μια προσομοίωση χημικών αντιδράσεων, όπου 

η αλλαγή της ποσότητας ενός στοιχείου θα οδηγούσε στην παραγωγή ενός 

διαφορετικού αποτελέσματος. Ειδικά όσον αφορά τις κοινωνικές επιστήμες 

και την ιστορία, είναι το ίδιο δύσκολο να προσδιορίσεις με ακρίβεια το ρόλο 

του κάθε παράγοντα, και όλων ως συνόλου, στην εξέλιξη ενός φαινομένου, 

όσο είναι για οποιονδήποτε προσπαθεί σήμερα να αξιολογήσει με 

διαβαθμίσεις τη σημαντικότητα των διαφόρων συνιστωσών που αποτελούν 

μια κοινωνική πραγματικότητα. Αποτελεί πάντως πρόκληση η αξιοποίηση 

ενός προϊόντος δημοφιλούς κουλτούρας όπως είναι ένα εμπορικό 

ηλεκτρονικό παιχνίδι μέσα στη σχολική τάξη, για διάφορους λόγους. 

Καταρχήν, ακριβώς η απλοποίηση και η προσαρμογή της πραγματικότητας 

στις ανάγκες ενός μέσου ψυχαγωγίας αποτυπώνει τη λειτουργία των 

αναπαραστάσεων στη δημοφιλή κουλτούρα εν γένει, επιτρέποντας να 

στοχαστούμε σχετικά με το πώς γίνεται αντιληπτή και πώς αναπαρίσταται η 

πραγματικότητα, κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον ειδικά στον τομέα της 

ιστορικής αναπαράστασης. Κατά δεύτερον, δίνει τη δυνατότητα να 

αξιοποιήσουμε το υλικό δημιουργικά, ωθώντας τους μαθητές να εντοπίσουν 

τις ανακρίβειες, να συγκρίνουν τα αποτελέσματα ορισμένων ενεργειών μέσα 

στο παιχνίδι με αυτά της πραγματικότητας, και να διαμορφώσουν έτσι μια 
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κριτική στάση απέναντι στις διάφορες αναπαραστάσεις και αποδόσεις των 

γεγονότων του παρελθόντος (Squire, 2004: 344-347). 

2. Η δυσπιστία, τόσο εκπαιδευτικών και γονέων όσο και των ίδιων των μαθητών, 

σε σχέση με νέες μεθόδους διδασκαλίας, όσο και οι παγιωμένες αντιλήψεις 

σχετικά με τη φύση του κάθε διδασκόμενου στο σχολείο αντικειμένου, που 

δεν συνάδουν με τις επιστημολογικές αναζητήσεις των ειδικών του κάθε 

τομέα. Διαφωτιστική στο σημείο αυτό είναι η παρατήρηση του Egenfeldt- 

Nielsen (2005: 190-191), ο οποίος διαπίστωσε πρώτα στους μαθητές μια 

δυσπιστία σχετικά με το πόσο είναι «ιστορία» αυτό που μπορούν να μάθουν 

από ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Η δυσπιστία αυτή θα ήταν δικαιολογημένη, αν 

οι μαθητές θεωρούσαν ως στόχους διδασκαλίας της ιστορίας την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων όπως της 

κριτικής σκέψης, της αναγνώρισης της πολλαπλότητας των παραγόντων και 

της σύνδεσής τους προκειμένου να κατασκευαστεί μια αφήγηση κλπ. 

(Barton, 2008). Αντίθετα, η δυσπιστία των μαθητών οφειλόταν στο ότι 

παίζοντας το παιχνίδι δεν ήταν δυνατόν να μάθουν «χρονολογίες, ονόματα 

και γεγονότα», μια σκοποθεσία του μαθήματος της ιστορίας που έχει 

ξεπεραστεί εδώ και πολλές δεκαετίες σε θεωρητικό (υποτίθεται και 

πρακτικό) επίπεδο, έχει όμως ριζώσει τόσο βαθιά στις συνειδήσεις των 

διδασκόντων και των διδασκομένων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Η 

γεγονοτολογική και βιβλιοκεντρική προσέγγιση της σχολικής ιστορίας 

δυστυχώς αποτελεί ανάχωμα, όχι μόνο στις προσπάθειες εισαγωγής νέων 

μέσων και στρατηγικών διδασκαλίας, αλλά και στην αλλαγή της νοοτροπίας 

συνολικά των μετεχόντων στην επίσημη εκπαίδευση. 

3. Το επίπεδο δυσκολίας των περισσότερων ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα στην αξιοποίηση τους ως εργαλείων διδασκαλίας. 

Ενώ όπως είδαμε παραπάνω αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό είναι που 

δημιουργεί αυξανόμενο ενδιαφέρον στον παίκτη, είναι αδύνατον να 

εφαρμοστεί στις συνθήκες του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, όπου η 

διδακτική ώρα μετά βίας διαρκεί πάνω από 35 λεπτά καθαρά. Προκειμένου ο 

παίκτης να κατανοήσει τους μηχανισμούς ενός παιχνιδιού και να εξελίξει τις 

στρατηγικές του χρειάζονται πολλές ώρες παιχνιδιού κατά τις οποίες απλώς 

εισάγεται σε αυτό (Gee, 2003: 113-127). Το καθαυτό παιχνίδι μπορεί να 
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διαρκέσει πολλές ώρες, ίσως και μέρες, γεγονός που αποτρέπει από τη χρήση 

του σε περιβάλλον σχολικής τάξης (Egenfeldt- Nielsen, 2004). Το θέμα της 

πολυδιάσπασης της γνώσης λόγω (και) της οργάνωσης του σχολικού χρόνου 

δεν αφορά άμεσα την παρούσα διατριβή, προκαλεί όμως σκέψεις το γεγονός 

ότι ένας παίκτης μπορεί να μείνει προσηλωμένος σε ένα παιχνίδι για ώρες, 

ενώ στη σχολική τάξη σπάνια καταφέρνει ο μαθητής να συμμετάσχει, να 

ενεργεί, να κατανοεί για ολόκληρα τα 35 λεπτά της σχολικής ώρας.  

4. Η αναντιστοιχία των ικανοτήτων που μπορεί να εξελίξει ένα παιχνίδι και 

αυτών που θεωρεί επιθυμητούς το επίσημο σχολείο και το αναλυτικό (κρυφό 

και επίσημο) πρόγραμμα (Rice, 2007). Αν δεχθούμε τα ευρήματα όλων των 

παραπάνω ερευνών που υποστηρίζουν πως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

αποτελούν ιδανικά περιβάλλοντα μάθησης, μιλάμε για ένα τεράστιο πλούτο 

γνώσεων και ικανοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν αν σχεδιαστούν 

εκπαιδευτικά λογισμικά βασισμένα στα χαρακτηριστικά των εμπορικών 

παιχνιδιών, και αν εξελίξουμε τις στρατηγικές, τις μεθόδους και συνολικά τα 

μέσα διδασκαλίας, παίρνοντας μαθήματα από τη σχετική βιβλιογραφία. Είναι 

όμως πολύ δύσκολο να αλλάξει η νοοτροπία διδασκόντων και διδασκόμενων, 

και να δεχθεί ένα πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται όχι στην 

απομνημόνευση, την αποσπασματική γνώση των διαφόρων επιστημονικών 

περιοχών, και την αξιολόγηση με τεστ γνώσεων (standardized tests) αλλά 

στην πολύπλευρη ανάπτυξη, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική, του 

μαθητή (Nodoushan, 2009; Shaffer, 2006b: 2-15). Προς το παρόν μπορούμε 

μόνο να αξιοποιήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών, αυτά που συνάδουν με τους σκοπούς του επίσημου αναλυτικού 

προγράμματος, και ίσως σε ορισμένα σημεία τους πραγματοποιούν 

αποτελεσματικότερα από τα επίσημα εργαλεία διδασκαλίας. 

5. Η φύση της διαδικασίας παιξίματος ενός παιχνιδιού, που είναι εντελώς 

αντίθετη με τη φύση της διαδικασίας μάθησης στο σχολείο. Ενώ το 

ηλεκτρονικό παιχνίδι, και το παιχνίδι εν γένει, είναι συνώνυμα της 

διασκέδασης και της ανάπτυξης αληθινού ενδιαφέροντος από τον παίκτη, η 

σχολική μάθηση συνήθως παραπέμπει σε ανία, καταναγκασμό και 

καταπίεση, ενώ δεν απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνατότητες του 

μαθητή. Ποιο από τα δύο θα «κερδίσει» στην περίπτωσή μας, η μάθηση ή η 
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διασκέδαση, ή το αν αυτά μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά και 

αποτελεσματικά, μένει να αποδειχθεί. Το μεγάλο στοίχημα εδώ είναι από τη 

μία πλευρά να μη χάσει τον δυνάμει εκπαιδευτικό του χαρακτήρα το παιχνίδι, 

και από την άλλη να μην καταντήσει και αυτό ένα βαρετό μέσο διδασκαλίας 

και δεν είναι πλέον παιχνίδι. Ο προβληματισμός αυτός σχετικά με την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, που ασφαλώς σημαίνει την ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας και 

τον πειραματισμό με διαφορετικές προσεγγίσεις μάθησης, ισχύει το ίδιο εδώ 

όπως και στην περίπτωση της δημιουργίας εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών: ο στόχος είναι να συνδυάσουμε τη διασκέδαση και όλα τα 

υπόλοιπα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών με τα γνωστικά 

αποτελέσματα που περιμένουμε από την επίσημη εκπαίδευση. Ο κίνδυνος 

είναι να βγει ένα έκτρωμα, που να συνδυάζει τα κακά σημεία των δύο 

παραπάνω: την ανία της επίσημης εκπαίδευσης και την χωρίς κανένα 

μαθησιακό όφελος διασκέδαση που προσφέρουν τα πολλά ηλεκτρονικά 

παιχνίδια (Papert, 1998).  

6. Ο ανταγωνισμός, που μπορεί να προκύψει στα πλαίσια της ενασχόλησης με το 

παιχνίδι, αντί για τον επιδιωκόμενο συναγωνισμό μέσα σε ένα πλαίσιο 

συνεργατικής μάθησης. Όπως είδαμε παραπάνω, τα παιχνίδια ναι μεν είναι 

περιβάλλοντα κοινωνικοποίησης, συχνά όμως ο ανταγωνισμός που 

καλλιεργούν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μπορεί να έχουν τα 

αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που αναμένονται μέσα από διαδικασίες 

υγιούς συναγωνισμού.  

7. Η έλλειψη εξοικείωσης μαθητών και εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες. 

Όσο και αν οι υπέρμαχοι της εισαγωγής των παιχνιδιών και άλλων 

ηλεκτρονικών εργαλείων συνιστούν τη χρήση τους για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς λόγω της επαναστατικής αλλαγής που έχουν επιφέρει οι νέες 

τεχνολογίες στους τρόπους σκέψης και μάθησης, η πραγματικότητα είναι ότι 

η σύγχρονη ελληνική (και όχι μόνο) πραγματικότητα πόρρω απέχει από τη 

μαζική χρήση και εξοικείωση με τις τεχνολογίες αυτές (Bennet κ.ά., 2008). 

Παρόλα αυτά, η εκπαιδευτική έρευνα οφείλει να προβλέπει τις μελλοντικές 

εξελίξεις. Η χρήση προσομοιώσεων και ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών παντός είδους για την εκπαίδευση έχει ήδη αρχίσει να γίνεται 
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πραγματικότητα, και δεν απέχουμε πολύ από την πιο ολοκληρωμένη 

ενσωμάτωση των συστημάτων αυτών στην εκπαίδευση. Αυτή ακριβώς η 

διαπίστωση είναι που κάνει την παρούσα έρευνα τόσο αναγκαία: πώς θα 

εκμεταλλευτούμε παιδαγωγικά τα νέα μέσα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας 

που έχουν ήδη εισβάλλει στη ζωή μας; Είναι καθήκον πλέον των παιδαγωγών 

και όχι των εταιριών παραγωγής να βρουν τρόπους να τα χρησιμοποιήσουν 

για αποτελεσματική διδασκαλία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Η διδασκαλία της ιστορίας και η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η ιστορική παιδεία σήμερα φαίνεται να διαμορφώνεται στο μέσο δύο 

διαφορετικών πραγματικοτήτων: στο σχολικό του περιβάλλον το μάθημα της 

ιστορίας τείνει όχι μόνο να αφήνει την πλειοψηφία των μαθητών αδιάφορη, 

αλλά ακόμη και να τους απωθεί. Ταυτόχρονα, αποτυγχάνει να δημιουργήσει 

τις γνωστικές δομές και να διδάξει τις ικανότητες που οι θεωρητικοί της 

διδακτικής της ιστορίας και οι διδάσκοντες ιστορία διατείνονται ότι 

καλλιεργούνται μέσα από την ιστορική εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, 

το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία σήμερα, που προκύπτει από τις 

αυξήσεις των τίτλων και των πωλήσεων προϊόντων με ιστορικές αναφορές, 

όπως ιστορικών ταινιών (ας θυμηθούμε εδώ  την πρόσφατη τεράστια επιτυχία 

κινηματογραφικών ταινιών με ιστορική θεματολογία, όπως το 300 και το 

Βασίλειο των Ουρανών, που τοποθετούνται στην αρχαία Ελλάδα και στην 

εποχή των Σταυροφοριών αντίστοιχα), ιστορικών μυθιστορημάτων και 

παιχνιδιών με ιστορικές αναφορές (η σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών Sid 

Meier’s Civilization θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα, τόσο από 

σχεδιαστικής όσο και από εμπορικής πλευράς ιστορικά παιχνίδια 

στρατηγικής όλων των εποχών), δείχνει πως η ιστορική συνείδηση 

καλλιεργείται και μέσα από προϊόντα δημοφιλούς κουλτούρας. Φαίνεται ότι, 

γεγονός ανησυχητικό για τους επαγγελματίες της ιστορικής εκπαίδευσης, το 

ιστορικό παρελθόν παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε εξωσχολικά 

πλαίσια παρά στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης. Η αδυναμία του 

σχολείου να ενσωματώσει τεχνικές αφύπνισης του ενδιαφέροντος των 

μαθητών σε σχέση με την ιστορία και το ταυτόχρονο ενδιαφέρον που 

δείχνουν αυτοί οι ίδιοι μαθητές όταν ενηλικιωθούν – αλλά και στα μαθητικά 

τους χρόνια- για μορφές ψυχαγωγίας που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, 

είναι μια τροπή στην ιστορική εκπαίδευση που δεν θα έπρεπε να 

παραβλέπεται από τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς και τους σχεδιαστές των 

αναλυτικών μας προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, η ελλιπής αξιοποίηση του 



- 60 - 

 

μαθήματος στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από πλευράς 

διδασκόντων και επίσημων εκπαιδευτικών αρχών εκφράζει ένα σχετικό 

χάσμα στη χώρα μας, σε αναντιστοιχία με σχετικές πρακτικές στο εξωτερικό, 

όπου το μάθημα της ιστορίας χρησιμοποιείται κατά κόρον στα πλαίσια του 

διαπολιτισμικού διαλόγου. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναφερθούμε στην ιστορική 

εκπαίδευση με τη χρήση πρωτογενών μαρτυριών και τις σχετικές με αυτή την 

προσέγγιση προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας και του Ελληνικού 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της ιστορίας. Επίσης, θα 

μιλήσουμε για πρόσφατες προσπάθειες δημιουργίας εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών και χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τη διδασκαλία της 

ιστορίας, και τα θεωρητικά πλαίσια της επιστήμης της ιστορίας τα οποία 

διαμορφώνουν τον προσανατολισμό των προσπαθειών αυτών. Επιπλέον, θα 

δούμε την παρούσα κατάσταση στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

την αξιοποίηση του μαθήματος της ιστορίας για την επίτευξη των στόχων της 

και τρόπους χρήσης των νέων τεχνολογιών στα πλαίσιά της. Τέλος, θα 

αναφερθούμε στο πλαίσιο της Castro (2009) για την ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής συνείδησης σε σύνδεση με την ικανότητα ανάλυσης και 

ερμηνείας των ιστορικών μαρτυριών. 

2.1. To ελληνικό Aναλυτικό Πρόγραμμα για την 

ιστορία και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, λειτουργώντας στα πλαίσια τόσο 

της ελληνικής πραγματικότητας όσο και της ευρωπαϊκής, αναπροσαρμόζεται 

σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές 

εξελίξεις. Οι δύο παραπάνω επιρροές, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική 

επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη και τη συνεχή αναδιαμόρφωση του 

συστήματος αξιών, που προκύπτει από όλες τις παραπάνω πραγματικότητες, 

υλοποιούν το πλαίσιο αναφοράς του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Ταυτόχρονα, η διογκούμενη εισροή μεταναστών στη χώρα μας μεταβάλλει 

τις κοινωνικές ισορροπίες και δημιουργεί νέες ανάγκες, όπως την ανάγκη για 

ομαλή και ει δυνατόν δημιουργική συμβίωση, την αποδυνάμωση φαινομένων 
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ρατσισμού, και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των αλλοδαπών 

συμπολιτών μας, δημιουργώντας νέες τάσεις και προσανατολισμούς για την 

κρατική παιδεία.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες, το ελληνικό Aναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει στην 

πρόκληση της κοινωνίας της πληροφορίας, στις δεξιότητες που απαιτούνται 

από αυτή, στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, της γνώσης και του 

πολιτισμού που αναδεικνύουν νέους προσανατολισμούς στη μάθηση, και 

στην ανάγκη για την παροχή σφαιρικής και πολυδιάστατης παιδείας, ώστε να 

εξαλειφθούν φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων. Προωθεί επομένως 

δράσεις όπως η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με βασικούς 

γνώμονες την αυτοαντίληψη, την κριτική και διαλεκτική ικανότητα, την 

υπευθυνότητα και την ανάπτυξη δημοκρατικών αρχών όπως η ελευθερία, ο 

ανθρωπισμός και η εξάλειψη θρησκευτικών και πολιτισμικών 

προκαταλήψεων. Ταυτόχρονα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η 

καλλιέργεια κριτικής προσέγγισης των νέων τεχνολογιών, η διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και 

συλλογικότητας. Βασικό τέλος στόχο της ελληνικής εκπαίδευσης αποτελεί η 

καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης σε συνδυασμό με την εθνική (Ελληνικό 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 2003: 2). Ειδικότερα αναφορικά με τις 

απαιτήσεις που προκύπτουν από το σύγχρονο πολυπολιτισμικό πλαίσιο στο 

οποίο διαμορφώνεται η ελληνική εκπαίδευση, στόχος της εκπαίδευσης είναι 

«η ανάπτυξη σε όλους τους τομείς μέσα από την αμοιβαία κατανόηση και 

συνεργασία με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς», σε συνδυασμό με «την 

αποδοχή και το σεβασμό της πολιτισμικής ετερότητας, […] υπό το πρίσμα 

της αναζωογόνησης των κυρίαρχων παραδόσεων», με σκοπό την «αρμονική 

συμβίωση σε ένα περιβάλλον πολιτισμικής, εθνικής και γλωσσικής 

πολυμορφίας». Συγκεκριμένα, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή κοινωνική 

ένταξη του ατόμου προωθείται «η ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας με 

το κοινωνικό περιβάλλον […] μέσα από την ενημέρωσή του για την ιστορία 

και την πολιτισμική παράδοση όχι μόνο της δικής του αλλά και των άλλων 

εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων». Υπογραμμίζεται δε ότι 

βάση για την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος αποτελεί 
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η «ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας 

ειρήνης και διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» (Ελληνικό 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 2003: 4). 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών επιφυλάσσει ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο και στις νέες τεχνολογίες στη διαδικασία της εκπαίδευσης. 

Οι νέες ευκαιρίες που προβάλλουν με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών 

εντοπίζονται πολύ σωστά από το Αναλυτικό Πρόγραμμα στη χρησιμοποίησή 

τους «με παιδαγωγικές προϋποθέσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν την 

ανθρωπιστική παιδεία για την κοινωνία που οραματιζόμαστε». Η συμβολή 

τους στη διαμόρφωση ενός νέου τύπου ανθρώπου, που θα διαθέτει πλήθος 

πληροφοριών και θα καλείται καθημερινά να τις αξιοποιήσει προς όφελος 

ατομικό και κοινωνικό, αποτελεί βασικό σκοπό της σύγχρονης εκπαίδευσης. 

Στο σημείο αυτό το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρει πως θεωρεί 

πρόσφορο μέσο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που 

συνδέονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως η κριτική προσέγγιση 

της πληροφορίας και της γνώσης, τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά λογισμικά 

που θα εκπονούνται με τη συνδρομή ειδικών παιδαγωγών και θα 

αξιοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα για την επίτευξη των γενικών 

σκοπών του εκπαιδευτικού συστήματος (Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών, 2003: 4).   

Ειδικά στο μάθημα της ιστορίας, ως σκοπός τίθεται η ανάπτυξη «της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης», όπου ως ιστορική σκέψη 

ορίζεται «η κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση 

αιτίων και αποτελεσμάτων» και ως ιστορική συνείδηση η «κατανόηση της 

συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και η 

διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης 

συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον». Η διδασκαλία της ιστορίας 

συνδέεται άμεσα με την πολιτική αγωγή, την προετοιμασία υπεύθυνων 

πολιτών (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας, 

2003: 184). Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να συνδέσουμε το μάθημα της 

ιστορίας και τους γενικούς σκοπούς του με τη φιλοσοφία της διαπολιτισμικής 

αγωγής. Οι δύο παραπάνω γενικοί σκοποί μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν 
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μέσο για την καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης και την ανάπτυξη 

αντιρατσιστικών στάσεων. Ειδικότερα, μέσω της κατανόησης των αιτίων και 

των αποτελεσμάτων τους είναι δυνατόν να αναπτυχθεί στο μαθητή η 

κατανόηση του γεγονότος ότι κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας 

εξηγείται, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, με την αρωγή της επιστημονικής 

εξέτασης και γνώσης, θέτοντας έτσι σε αμφισβήτηση αντιλήψεις βαθιά 

ριζωμένες και ως ένα βαθμό αποδεκτές χωρίς δεύτερη σκέψη από το μέσο 

νου, όπως οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός. Ενώ με την κατανόηση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς σε κάθε δεδομένη ιστορική στιγμή, διευρύνονται 

οι αντιληπτικοί ορίζοντες, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία και τις διαφορές 

στις συγκυρίες, τις αντιλήψεις, τις στάσεις, τους διάφορους κοινωνικούς/ 

οικονομικούς/ πολιτικούς κλπ. παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη 

δράση, αμφισβητώντας έτσι την ορθότητα συγκεκριμένων αβίαστα 

κληρονομημένων προκαταλήψεων. Εκτεταμένη ανάλυση σχετικά με το ρόλο 

των ιστορικών δεξιοτήτων στη διαπολιτισμική αγωγή θα γίνει σε ειδικό 

κεφάλαιο που ακολουθεί.  

Καθώς ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι επιχειρούν 

την ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην διδασκαλία είναι η 

αναντιστοιχία των μαθησιακών οφελών του παιχνιδιού με τους στόχους του 

αναλυτικού προγράμματος, σκόπιμο είναι να δούμε σε αυτό το σημείο τι 

προτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της ιστορίας 

στο δημοτικό. Η ζωή του Μ. Αλεξάνδρου διδάσκεται στο δημοτικό στην Δ’ 

τάξη, και αργότερα ξανά στην Α’ γυμνασίου και στην Α’ λυκείου. Παρόλο 

που η δική μας παρέμβαση γίνεται σε τμήμα Στ’ τάξης δημοτικού, για την 

οποία η ύλη της ιστορίας αναφέρεται στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική 

ιστορία, η στοχοθεσία του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

για το μάθημα της ιστορίας στο δημοτικό πρέπει να λειτουργήσει ως σημείο 

αναφοράς και ως πλαίσιο ενέργειας για τη διαμόρφωση της διδασκαλίας μας.  

Σύμφωνα με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, η σχολική 

Ιστορία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα όχι στην αποστήθιση ονομάτων, 

χρονολογιών και στρατιωτικών γεγονότων, αλλά στην κατανόηση των 

δομών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών (ΕΠΠΣ Ιστορίας, 5).  Πρέπει 
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λοιπόν «κατά τη διαδικασία επιλογής των περιεχομένων των προγραμμάτων 

σπουδών […] να επιδιώκεται η παρουσίαση όλου του φάσματος των 

ιστορικών γεγονότων (οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική 

Ιστορία)» (ΕΠΠΣ Ιστορίας, 7). Ταυτόχρονα, το ΕΠΠΣ προτείνει για τη 

διδασκαλία της ιστορίας την αξιοποίηση εναλλακτικών μέσων και 

στρατηγικών διδασκαλίας, στα οποία συγκαταλέγονται «η χρήση video, 

επιδιασκόπιου, φωτεινών διαφανειών (slides) και άλλων οπτικοακουστικών 

μέσων, η μελέτη σύγχρονων πηγών σχετικών προς τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών (γραμματοσήμων, posters, περιοδικών), η οργάνωση εκθέσεων, η 

ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, η σύνταξη φύλλου εργασίας από 

τον διδάσκοντα με ακριβώς καθορισμένα καθήκοντα, ερωτήσεις, παραπομπές 

και πηγές που πρέπει να μελετηθούν, η σύνταξη “εφημερίδας” ή “εγγράφων”, 

η οργάνωση ασκήσεων και παιχνιδιών, μέσω των οποίων γίνεται προσπάθεια 

αναπαράστασης και βίωσης των ιστορικών γεγονότων κ.ά.» (ΕΠΠΣ Ιστορίας, 

16) 

Συγκεκριμένα, για τις τέσσερις ανώτερες τάξεις του δημοτικού στις 

οποίες η ιστορία αποτελεί αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο, το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας (2003: 188) θέτει για τους 

μαθητές τους εξής στόχους:  

- «Να έρθουν σε επαφή με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους και ειδικότερα με 

αυτούς που έχουν παγκόσμια απήχηση.  

- Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες ευρύτερης και μερικότερης αναφοράς, να 

τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεις.  

- Να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις της ελληνικής Ιστορίας από την 

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

λαών και να τα συσχετίζουν.  

- Να βιώσουν την αλλαγή που συντελείται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε 

διάστημα μακρών χρονικών περιόδων.  

- Να αναπτύξουν την ικανότητα της κατανόησης του χρόνου και της χρήσης των 

σχετικών όρων.  

- Να εξοικειωθούν με την ορολογία της ιστορικής επιστήμης και να αποκτήσουν το 

αναγκαίο λεξιλόγιο.  
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- Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα για τη διαμόρφωση της 

ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου.  

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

διαφοροποιήσεις των κοινωνιών τις οποίες μελετούν.  

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

διαφοροποιήσεις ως θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων σε μια δημοκρατική 

κοινωνία και ως θετικό παράγοντα της εξέλιξής της.  

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

συνύπαρξης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης με τους γειτονικούς λαούς.  

- Να γνωρίσουν τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των ανθρώπων στην ιστορική 

πορεία τους.  

- Να θέτουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις σχετικές με τη διδασκόμενη ιστορική 

ύλη.  

- Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές ιστορικές πληροφορίες μέσα 

από μια ποικιλία πηγών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ή άλλα μέσα για να 

ανακοινώνουν απλά ιστορικά θέματα.  

- Να ασκηθούν στο να οργανώνουν και να ανακοινώνουν την ιστορική τους γνώση και 

άποψη προφορικά ή γραπτά, μέσω διαφόρων τεχνικών του περιγραφικού, αναφορικού 

λόγου.  

- Να αξιοποιούν διάφορες ευκαιρίες για την ενασχόλησή τους με την Ιστορία της 

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

- Να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα 

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

στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό.» 

Οι παραπάνω σκοποί αποτελούν ουσιαστικά τον πυρήνα της 

διδασκαλίας της ιστορίας, συνδυάζοντας την εξοικείωση των μαθητών με 

αυτό που αποκαλείται «ιστορικές έννοιες δεύτερης τάξης» (αλλαγή και 

συνέχεια, αιτία και αποτέλεσμα, ενσυναίσθηση, ικανότητες χρονολόγησης 

και χρήση αποδείξεων) (Lee, 2005: 31-33) με την ανάπτυξη του εθνικού 

αυτοσυναισθήματος. Επιπλέον, αποτελούν το στόχο και της δικής μας 

παρέμβασης, καθώς το επιλεγμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι προσφέρεται για 

άσκηση μέσα από τις ιστορικές πηγές, γνωριμία με τις πεποιθήσεις 

διαφορετικών λαών στην πορεία του χρόνου, εξοικειώση με την ορολογία της 

ιστορικής επιστήμης και κατανόηση του ιστορικού χρόνου, ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής συνείδησης κλπ. 
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Παρόλες τις παραπάνω προτροπές ωστόσο, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

της ιστορίας δείχνουν να προκρίνουν τη διδασκαλία αντικειμένων 

αποκλειστικά ελληνικού ιστορικού ενδιαφέροντος, αποδεικνύοντας 

τοπικιστικές και εθνοκεντρικές τάσεις όσον αφορά την έννοια του ιστορικού 

παρελθόντος, ενώ σε σχετική έρευνα παραπάνω από τους μισούς 

παραδέχονται πως επιτυχής (με όρους πανελλαδικών εξετάσεων) μάθηση της 

ιστορίας πραγματοποιείται μέσω της αποστήθισης, φέρνοντας την ιστορική 

εκπαίδευση στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004).  

2.2. Η ιστορία μέσα από τις πηγές 

Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διδασκαλία της ιστορίας με τη 

χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών απαιτεί την προσαρμογή των στόχων του 

αναλυτικού προγράμματος και των μεθόδων διδασκαλίας έτσι ώστε να 

μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν και 

πρωτότυπες οι προσπάθειες Ελλήνων συναδέλφων (Παπαστάμος κ.ά., 2008; 

Παπαστάμος κ.ά., 2005; Κεκές, 2002), πάσχουν στο εξής: εισήγαγαν απλά το 

ηλεκτρονικό παιχνίδι στη διδασκαλία της ιστορίας (ελληνοπερσικές μάχες, 

χρησιμοποιώντας το Age of Empires) χωρίς να καθορίζουν ούτε τους στόχους 

της διδασκαλίας (ποια είναι τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα; Τι 

είδους γνωστικές ικανότητες αποκτούν οι μαθητές;) ούτε να αναφέρουν τις 

στρατηγικές, τις μεθόδους και το υλικό διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αξιοποιηθεί κατάλληλα διδακτικά το 

παιχνίδι. Τα αποτελέσματα των ερευνών τους έδειξαν ότι οι μαθητές δείχνουν 

περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα της ιστορίας και αναπτύσσουν 

κίνητρο για περαιτέρω ενασχόληση, αποτυγχάνουν όμως να μας 

ενημερώσουν για το τι ακριβώς έμαθαν οι μαθητές σχετικά με την ιστορική 

περίοδο ή για τις ικανότητες ιστορικής σκέψης που ανέπτυξαν, 

χρησιμοποιώντας βασικά το παιχνίδι σαν προσομοιωτή μάχης, χωρίς κανένα 

ουσιαστικό μαθησιακό αποτέλεσμα. Τετοιου είδους παρεμβάσεις είναι μεν 

πρωτοπόρες στη χώρα μας, αλλά αδυνατούν να ενημερώσουν για τη 

διαδικασία κατασκευής της γνώσης και να εξαγάγουν συμπεράσματα 

χρήσιμα για τη διδακτική μεθοδολογία της ιστορίας. 
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Η έρευνα σχετικά με τη χρήση παιχνιδιών στην εκπαίδευση λοιπόν 

οφείλει να βασίζεται στις θεωρητικές και επιστημολογικές παραδοχές του 

κάθε αντικειμένου, μέσα από βαθιά γνώση των πρακτικών και της 

μεθοδολογίας της επιστημονικής περιοχής που μας ενδιαφέρει κάθε φορά. 

Είναι αδύνατο να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά π.χ. με την 

αξιοποίηση του παιχνιδιού στη διδασκαλία της ιστορίας, αν δεν ληφθούν 

υπόψη καταρχήν οι στόχοι των Αναλυτικών Προγραμμάτων, το γνωστικό 

επίπεδο και οι ικανότητες των μαθητών, οι συγκεκριμένοι στόχοι της 

διδασκαλίας, η δημιουργία κατάλληλου υλικού αλλά και διερευνητικών 

εργαλείων που να βασίζονται στις παραδοχές της διδακτικής του 

αντικειμένου που θέλουμε να διδάξουμε (Cleary & Neumann, 2009). Η 

παρούσα έρευνα αντλεί από αυτές τις παραδοχές τόσο το εργαλείο 

διερεύνησης των αποτελεσμάτων της, όσο και το πλαίσιο διδακτικών αρχών 

στις οποίες βασίζεται η παρέμβαση.  

Όπως είδαμε παραπάνω, μία από τις μεθόδους διδασκαλίας της 

ιστορίας είναι η ανάλυση των ιστορικών μαρτυριών, εισάγοντας τους 

μαθητές στις πρακτικές των επαγγελματιών ιστορικών (Cooper, 2000: 1-8, 

Husbands, 2000: 31-49). Σύμφωνα με το ΕΠΠΣ (σελ. 16),  

«η μέθοδος της μελέτης των πηγών μπορεί να ακολουθεί την παρακάτω 

πορεία: 

 Εξέταση των πηγών και εμπλουτισμός των εμπειριών των μαθητών, 
 Κριτική εξέταση των στοιχείων που θεωρούνται κρίσιμα για την ερευνητική 

διαδικασία, 
 Εξαγωγή συμπερασμάτων, 
 Ανταλλαγή απόψεων. 

Επιγραμματικά, η πορεία της μεθόδου μπορεί να περιγραφεί ως 

ενεργοποίηση, έρευνα, διάλογος, ανακοινώσεις και αξιολόγηση.» 

Η ανάπτυξη της ιστορικής κατανόησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την ικανότητα επεξεργασίας της ιστορικής μαρτυρίας. Ο επαγγελματίας 

ιστορικός αντλεί μέσω της επεξεργασίας της πηγής πληροφορίες για την 

εποχή η οποία την παρήγαγε, ενώ μέσα από διαπραγμάτευση με άλλες, εκτός 

της δικής του, οπτικές σχετικά με το περιεχόμενο και τη σημασία της πηγής, 
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ανακατασκευάζει το παρελθόν. Βασικό στοιχείο της ερμηνείας ενός 

ιστορικού τεκμηρίου αποτελεί η κατανόηση της διαφορετικότητας του 

σήμερα σε σχέση με την ιστορική πραγματικότητα την οποία αποτυπώνει η 

πηγή, με βάση όμως τις ενδείξεις που παρέχει αυτή (Cooper, 2000: 1-8). 

Σύμφωνα με την Ashby (2004) το γεγονός ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν την 

ιστορική μαρτυρία ως αυθεντία, χωρίς να της θέτουν ερωτήματα και να 

αντλούν πληροφορίες από αυτή, δείχνει αναποτελεσματικότητα στη 

διαχείριση των πηγών, καθώς οι μαθητές δυσκολεύονται να «αναπτύξουν μια 

εννοιολογική κατανόηση της ενδεικτικής σχέσης μεταξύ πηγών και 

ισχυρισμών» (Ashby, 2004: χ.σ.). Συνεπώς, η διδασκαλία μέσω των πηγών 

πρέπει να εστιάζει στη δημιουργία ερωτημάτων από την πλευρά των παιδιών, 

τέτοιων που να καταδεικνύουν τη διαφορά ανάμεσα στο τι λέει ευθέως μια 

μαρτυρία και στο τι πληροφορίες μπορεί να μας δώσει αν εξεταστεί 

μεθοδικά. Στις ίδιες γραμμές κινείται και ο Barton (2001), υποστηρίζοντας 

μέσα από ερευνητικά δεδομένα ότι η διαδικασία κατασκευής της ιστορικής 

γνώσης μέσα από αποδείξεις είναι εξίσου εφικτή για μαθητές δημοτικού όσο 

είναι για μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών. Οι μαθητές αυτοί μπορούν να 

χειριστούν τις πηγές ως αποδείξεις μέσα από ανάλογες ιστορικές ερωτήσεις, 

αντίθετα με ό,τι πιστευόταν παλιότερα, ότι δηλαδή η διαδικασία αυτή ήταν 

εφικτή μόνο κατά την περίοδο της εφηβείας. 

Κατά τον Fines (1979: 51), όταν εισάγουμε γραπτές πηγές στη 

διδασκαλία της ιστορίας πρέπει να εξηγούμε στους μαθητές ότι κάθε 

αντικείμενο που σήμερα αντιμετωπίζουμε ως ιστορικό τεκμήριο, είχε 

δημιουργηθεί για κάποιος συγκεκριμένους λόγους σε συγκεκριμένες 

συνθήκες, ότι είχε συγκεκριμένη χρήση και ότι διατηρήθηκε ως τις μέρες μας 

για συγκεκριμένους λόγους. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η εργασία με πηγές 

αρχίζει να γίνεται αποτελεσματική μόνο εφόσον γίνουν κατανοητές από τους 

μαθητές οι συνθήκες δημιουργίας τους, μόνο όταν μπορέσουν να τις 

τοποθετήσουν στα ιστορικά συμφραζόμενα που τις έχουν παράξει. Η 

τοποθέτηση σε συμφραζόμενα θεωρείται βασική ικανότητα προκειμένου να 

ερμηνευθεί ένα ιστορικό φαινόμενο, και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους, όπως την αναφορά σε χρονολογικά, χωρικά και 

κοινωνικά σημεία αναφοράς, τη χρήση αφηγήσεων για την οργάνωση των 
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πληροφοριών ή μέσω της ενσυναίσθησης (van Boxtel & Van Drie, 2004: 3). 

Με την ανάλυση των πηγών, πρώτος στόχος της διδασκαλίας μας είναι η 

κατανόηση από την πλευρά των μαθητών ότι οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι 

απόψεις διαμορφώνονται με βάση τα κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά εν γένει, 

συμφραζόμενα. Στη δική μας περίπτωση, ειδικό στόχο αποτελεί η 

συνειδητοποίηση της ποικιλίας στην αναπαράσταση μιας ιστορικής 

προσωπικότητας, και η ερμηνεία της ποικιλίας αυτής με βάση ακριβώς τα 

συμφραζόμενα, εξετάζοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα σύνδεσης της 

ερμηνείας με βάση τα συμφραζόμενα με τη διαπολιτισμική κατανόηση. Ο 

Γατσωτής (2008: 110; 2004: 133-148) αναφέρει πως η διαδικασία ερμηνείας 

μιας πηγής στη σχολική τάξη πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

- Κατανόηση της πηγής, δηλαδή ποιο είναι το περιεχόμενο της πηγής 

(περιγραφή). 

- Συσχετισμό με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και αναφορά στα συμφραζόμενα, 

δηλαδή πότε γράφηκε και πώς σχετίζεται ο χρόνος συγγραφής με το ιστορικό 

της πλαίσιο, το έργο του συγγραφέα κλπ.; 

- Συσχετισμό της πηγής με άλλες πηγές, δηλαδή προσδιορισμό του είδους της 

πηγής, των χαρακτηριστικών της κλπ. (πρωτογενής ή δευτερογενής; Γραπτή, 

εικονική, ηχητική ή διαγραμματική; κλπ.). 

- Ανάλυση της ίδιας της πηγής και αξιολόγηση της αξιοπιστίας της, δηλαδή ποια 

τα μηνύματα, οι πληροφορίες, το ύφος και η έκφραση της πηγής; Εκφράζει 

προθέσεις, θέσεις ή κίνητρα;  

- Συσχετισμό της πηγής με τη δική μας οπτική, δηλαδή πώς γίνονται κατανοητά 

τα μηνύματα της πηγής μέσω της δικής μας εμπειρίας; 

- Συσχετισμός της πηγής με άλλες οπτικές, δηλαδή πώς ερμηνεύουν την πηγή 

άλλοι; 

- Αξιολόγηση των ερμηνειών και αναπαραστάσεων της πηγής, δηλαδή πώς 

παρουσιάζει το τάδε ή το δείνα γεγονός ή πρόσωπο; Πώς εξακριβώνουμε την 

αξιοπιστία της; 

Επιπλέον θα μπορούσε να προστεθεί η δημιουργική αντιπαράθεση 

και σύγκριση της πηγής (ως είδους λόγου και ως περιεχομένου) που δίνεται 

από το σχολικό βιβλίο με άλλες πηγές, είτε του βιβλίου (γραπτές, χάρτες, 

στατιστικές, διαγράμματα κλπ.), είτε πηγές που έχουμε συλλέξει εμείς, 
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διαφόρων ειδών (γραπτές, εικονικές, ηχητικές, ηλεκτρονικές προσομοιώσεις, 

πρωτογενείς, δευτερογενείς κλπ.). 

Κατά την εισαγωγή στη σχολική τάξη εργαλείων διαφορετικών από 

τα συμβατικά, όπως εκπαιδευτικών λογισμικών, του διαδικτύου, του βίντεο 

κλπ., η διαδικασία μελέτης των πηγών οφείλει να αναμορφώνεται ανάλογα, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του μέσου που χρησιμοποιείται κάθε 

φορά. Για παράδειγμα ο Scheuerell (2007) προτείνει τέσσερα στάδια 

υλοποίησης της ιστορικής εκπαιδευτικής πρακτικής, μέσα από μια διαδικασία 

που λαμβάνει υπόψη τόσο τις εξελίξεις στην επαγγελματική πρακτική των 

ιστορικών, όσο και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών 

προκειμένου να επιτύχουν μεθόδους σύγχρονης ψηφιακής ιστορικής 

εκπαίδευσης:  

1ον : τη χρήση νέων τεχνολογιών,  

2ον : την ανάπτυξη από τους μαθητές μεθόδων και ικανοτήτων 

επαγγελματιών ιστορικών μέσω της χρήσης πηγών,  

3ον : τη δημιουργία παρουσίασης σε κοινό, το περιεχόμενο της οποίας 

να προκύπτει από αυτά που έχουν μάθει, 

4ον : την παρουσίαση των ευρημάτων με βίντεο, κάνοντας χρήση της 

τεχνολογίας. 

Το παιχνίδι που χρησιμοποιείται ως εργαλείο μάθησης, δεν 

αντιμετωπίζεται στην παρούσα έρευνα ως αυτοδύναμο μαθησιακό υλικό, που 

υλοποιεί πλήρως και από μόνο του ιδανικές συνθήκες μάθησης. Αντίθετα, 

όπως έχει ειπωθεί παραπάνω, στόχος της έρευνάς μας είναι να διερευνηθούν 

οι διαδικασίες μάθησης κατά την εισαγωγή του σε ένα μαθησιακό 

περιβάλλον, αφού αυτό το περιβάλλον και η όλη δραστηριότητα μέσα σε 

αυτό έχουν σχεδιαστεί σε συμφωνία με μεθόδους και αρχές του ειδικού 

αντικειμένου. Για παράδειγμα, ένα σχέδιο εργασίας που προτείνει ο Woelders 

(2007: 370) για τη χρήση φιλμ στην ιστορική εκπαίδευση είναι το εξής: 
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1. εισαγωγικές δραστηριότητες: συζήτηση για το θέμα, αναφορά σε 

προηγούμενες γνώσεις και σκοπούς. 

2. ενεργητική παρακολούθηση: συζήτηση, εξήγηση εννοιών που προκύπτουν. 

3. μετά την παρακολούθηση: συζήτηση για το θέμα, σύνδεση με γνώσεις, 

δημιουργία προβληματισμού. 

4. αξιολόγηση: συζήτηση συμπερασμάτων, παρουσιάσεις εργασιών.  

Όπως γίνεται (ή τουλάχιστον οφείλει να γίνεται) με την εισαγωγή 

οποιουδήποτε διδακτικού μέσου στη διδασκαλία οποιουδήποτε αντικειμένου, 

η όλη διδακτική διαδικασία μεταμορφώνεται γύρω από το εργαλείο αυτό, 

αξιοποιώντας στρατηγικές, μεθόδους, και υποστηρικτικό υλικό που θα 

επιτρέψουν την όσο το δυνατόν αξιολογότερη αξιοποίηση του μέσου. Αν η 

διδακτική διαδικασία δεν προσαρμοστεί στα μέσα που χρησιμοποιούνται η 

απλή εισαγωγή τους δεν αποτελεί ουσιαστική δράση. Εξάλλου, το να 

συντηρούμε απαρχαιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές, όπως αυτές που 

προωθούν τα συμβατικά προγράμματα σπουδών, απευθυνόμενοι σε γενιές 

που πλέον σκέφτονται, αντιλαμβάνονται και μαθαίνουν διαφορετικά, όπως 

παραδέχονται οι ίδιοι οι μαθητές (Coohill, 2006) δεν μπορεί παρά να 

οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα ολόκληρου του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Επιπλέον, η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί ένας 

παίκτης να κατανοήσει την πολυπλοκότητα των ιστορικών παραγόντων και 

να κατασκευάσει δομές ιστορικής κατανόησης, δεν περιορίζει τη σημασία 

των ευρημάτων μόνο στον τομέα της διδακτικής της ιστορίας. Γνώση σχετικά 

με τις διαδικασίες μάθησης κατά τη χρήση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού 

στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι χρήσιμη στη διδακτική μεθοδολογία 

όλων των αντικειμένων που διδάσκονται στα σχολεία, καθώς η έρευνα 

σχετικά με τις νοητικές και κοινωνικές διεργασίες που πραγματοποιούνται σε 

ένα τέτοιο περιβάλλον είναι ελλιπής αλλά πολύ χρήσιμη (De Castell & 

Jenson, 2003; Van Eck, 2006; Bennet κ.ά., 2008; Gee, 2003; de Freitas & 

Griffiths, 2007).   

Σε ακολουθία προηγούμενων πλαισίων εργασίας με τις πηγές, όπως 

αναφέρονται από τους  Cleary & Neumann  (2009), στην παρέμβασή μας 

δημιουργήσαμε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο επεξεργασίας των ιστορικών 
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μαρτυριών, το οποίο καθοδηγεί τους μαθητές στην ανάλυση με σκοπό τη 

συνειδητοποίηση της σημασίας των συμφραζομένων στην εργασία με τις 

πηγές. Τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές 

προκειμένου να εξηγήσουν το περιεχόμενο των πηγών με βάση τα ιστορικά 

τους συμφραζόμενα, να πιθανολογούν ερμηνείες, να επιχειρούν υποθέσεις 

κάνοντας χρήση υποστηρικτικών αποδείξεων και να εξάγουν συμπεράσματα, 

είναι τα εξής: 

- Ποιος δημιούργησε την πηγή  

- Πότε δημιουργήθηκε 

- Πού δημιουργήθηκε, πού τη βρήκαμε 

- Τι δείχνει (περιγραφή του περιεχομένου) 

-  Γιατί, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε 

-  Τι μπορούμε να μάθουμε μελετώντας τα στοιχεία 

δευτερεύουσας σημασίας μέσα στην πηγή 

- Τι μπορούμε να μάθουμε για την εποχή της (τι σκέφτονταν/ 

ένιωθαν αυτοί που την έβλεπαν/ χρησιμοποιούσαν, πώς την αντιμετώπιζαν) 

- Ανταποκρίνονται οι αναπαραστάσεις στην πραγματικότητα; 

-  Τι σχέση έχει ο τρόπος παρουσίασης με την πραγματικότητα 

της εποχής; Πώς αιτιολογείται η συγκεκριμένη αναπαράσταση με βάση την 

πραγματικότητα αυτή (τι ανάγκες των συγχρόνων της εξυπηρετεί); 

Με βάση το πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε να εστιάσουμε κατά την 

επεξεργασία των πηγών μέσα στην τάξη στην σύνδεση του περιεχομένου 

μιας πηγής με το ιστορικό της περιβάλλον, τον συσχετισμό των αναγκών της 

σύγχρονής της κοινωνίας με τις επιλογές στην αναπαράσταση, τη σύγκριση 

διαφορετικών οπτικών του ίδιου γεγονότος/ προσώπου με βάση τα ιστορικά 

συμφραζόμενα, την αντιπαραβολή ερμηνειών και υποθέσεων, τον έλεγχο των 

υποθέσεων με βάση τα στοιχεία, την ενσυναισθητική κατανόηση της 
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διαφορετικότητας. Το πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με το πλαίσιο 

ερωτημάτων για την ανάλυση των πηγών του History Project του 

Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (UCI History Project, 2010), ενός 

διεπιστημονικού οργανισμού για τη διδασκαλία της ιστορίας, ο οποίος 

αναπτύσσει μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας της ιστορίας μέσω 

σύμπραξης ακαδημαϊκών δασκάλων ιστορίας και εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ερωτήματα γύρω από τα 

οποία πρέπει να αναπτύσσεται η διαδικασία ανάλυσης των πρωτογενών 

πηγών, σύμφωνα με το History Project είναι τα εξής: 

- Περιεχόμενο (Content: η κυρίως ιδέα, περιγραφή του περιεχομένου) 

- Παραπομπή (Citation: στοιχεία για το ποιος ήταν ο δημιουργός της πηγής και 

πότε δημιουργήθηκε) 

- Συμφραζόμενα (Context: τι συνέβαινε εκείνη την εποχή σε εκείνη την 

περιοχή) 

- Σύνδεση (Connections: σύνδεση με άλλες γνώσεις των μαθητών σχετικά με 

την περίοδο, τους ανθρώπους ή τις καταστάσεις που απεικονίζονται/ 

αναφέρονται στην πηγή)  

- Επικοινωνία (Communication: ποια είναι η άποψη/ οπτική γωνία που 

εκφράζεται μέσα από την πηγή- είναι η πηγή αξιόπιστη) 

- Συμπεράσματα (Conclusions: πώς συνεισφέρει η παραπάνω πηγή στη δική 

μας κατανόηση της ιστορίας) 

Αν και τα δύο πλαίσια ερωτημάτων δεν ταυτίζονται εντελώς, ωστόσο 

στην ουσία τους προσεγγίζουν το ζήτημα της επεξεργασίας της πηγής με την 

ίδια λογική: προηγούνται οι απαντήσεις σε ερωτήματα βασικά για την 

ταυτοποίηση της πηγής, όπως ο δημιουργός, ο τόπος και ο χρόνος, η 

περιγραφή της. Έπονται η σύνδεση του περιεχομένου της πηγής και των 

κινήτρων του δημιουργού με το ιστορικό της περιβάλλον (στο πλαίσιο που 

προτείνουμε η σύνδεση προηγούμενων γνώσεων σχετικά με την εποχή και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων είναι διαδικασίες αλληλοπλεκόμενες, μέσα από μια 

διαλεκτική διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και διαπραγμάτευσης του 

συσχετισμού τους με την μαρτυρία, δηλαδή ωθούμε τους μαθητές να 

σκεφτούν δημιουργικά σχετικά με τα κίνητρα του δημιουργού της πηγής 

εμπλουτίζοντας την επιχειρηματολογία των μαθητών με βασικές 
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γεγονοτολογικές γνώσεις, που μπορεί να βοηθήσουν τη σύνδεση αναγκών- 

κινήτρων). Τέλος, η ανάλυση της πηγής σύμφωνα και με τα δύο πλαίσια 

οφείλει να καταλήγει σε χρήσιμη ιστορική γνώση: και στα δύο πλαίσια 

εργασίας εξετάζεται τόσο η αξιοπιστία της πηγής και οι λόγοι για τους 

οποίους μπορεί αυτή να είναι ή όχι έγκυρη (παραπέμποντας και πάλι στα 

ιστορικά συμφραζόμενα και τα κίνητρα του δημιουργού), όσο και στη γνώση 

που μπορούμε να αποκομίσουμε είτε για την εποχή που μελετάμε είτε για τη 

διαδικασία επεξεργασίας αποδεικτικών στοιχείων. 

2.3. Ιστορική μάθηση μέσω ηλεκτρονικών 

παιχνιδών 

Eνώ σύμφωνα με έρευνες τα σχολικά βιβλία της ιστορίας αφήνουν 

τους μαθητές στην πλειοψηφία τους αδιάφορους (Epstein, 1994; Kindervater 

& Von Borries, 1997 στο Barton, 2008: 246), πολλοί είναι αυτοί που, καθώς 

ενηλικιώνονται αποκτούν ένα νέο ενδιαφέρον για ιστορικά θέματα, όπως 

δείχνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για κινηματογραφικές ταινίες 

και βιβλία με ιστορική θεματολογία (Σέλλα, 2009). Παρόμοια τάση 

παρατηρείται και στην προτίμηση του κοινού για ηλεκτρονικά παιχνίδια με 

ιστορικό περιεχόμενο, ενώ η σειρά Civilization, στην οποία ο παίκτης 

επιλέγει μια ιστορική μονάδα όπως μια αυτοκρατορία ή ένα κράτος και την 

εξελίσσει σε μια περίοδο 6000 ετών, θεωρείται από πολλούς η πιο 

επιτυχημένη σειρά παιχνιδιών στρατηγικής που δημιουργήθηκε ποτέ4. Η 

δημιουργική αναπαράσταση του παρελθόντος μέσω της ανάμιξης κωδίκων 

λογοτεχνικής και κινηματογραφικής αφήγησης με ιστορικές αναφορές και 

παραπομπές σε γεγονότα του παρελθόντος είναι μια τάση στη σύγχρονη 

ψυχαγωγία με απροσδόκητα φανατικό κοινό. Εξάλλου, όπως έχει δείξει ο 

Seixas (1993), η κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος διαμορφώνεται τόσο 

εντός των πλαισίων της οικογενειακής ιστορίας, όσο και μέσω των μέσων 

δημοφιλούς κουλτούρας, και όχι αποκλειστικά από το σχολικό μάθημα της 

ιστορίας. Είναι κοινός τόπος πια στον τομέα της διδακτικής της ιστορίας η 

διαπίστωση ότι η ιστορική εκπαίδευση σήμερα χρειάζεται περισσότερη 

                                                             
4 http://www.mobygames.com/game/sid-meiers-civilization/trivia 
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γνώση σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής ιστορικής γνώσης, μέσα στα 

πλαίσια του μαθήματος, όχι μόνο στο σχολείο αλλά και σε μαθησιακές 

δραστηριότητες εκτός σχολείου. Ποια ακριβώς αντίληψη σχηματίζουμε για 

το ιστορικό παρελθόν, πώς ανασχηματίζουμε νοητικά τις λογοτεχνικά και 

κινηματογραφικά διαμεσολαβημένες αναπαραστάσεις των περασμένων, είναι 

μια υπόθεση που προβληματίζει όμοια ιστορικούς, εκπαιδευτικούς και 

θεωρητικούς των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, βρίσκεται όμως στην 

περιφέρεια των ορίων της παρούσας έρευνας. 

Με το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για ιστορικού 

περιεχομένου λογοτεχνία και κινηματογράφο συμβαδίζει και η ανάπτυξη 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών ιστορικού περιεχομένου. Σε οποιαδήποτε 

λεπτομερή ταξινόμηση των ειδών των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και αν 

κοιτάξει κανείς, θα βρει την κατηγορία «ιστορικό- στρατηγικής παιχνίδι» να 

κατέχει μια αρκετά υψηλή θέση στις προτιμήσεις του κοινού και των 

εταιριών παραγωγής. Οι μορφές που λαμβάνει το ιστορικό παρελθόν στα 

πλαίσια ενός προϊόντος παραχθέντος για καθαρά ψυχαγωγικούς σκοπούς 

είναι ένας από τους τομείς ενδιαφέροντος που θα αγγίξουμε μόνο 

επιφανειακά στην παρούσα διατριβή, που αποτελεί όμως σημείο έναρξης 

προβληματισμού σχετικά με την πιθανή αξιοποίηση των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών στην εκπαίδευση. Σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να τονιστεί 

ότι, όπως το Civilization, γενικά τα παιχνίδια στρατηγικής ιστορικού 

περιεχομένου επιτρέπουν την εξερεύνηση των σχέσεων μεταξύ 

αλληλεπιδρώντων παραγόντων στην πορεία της ιστορίας (Squire, 2004; 

Taylor, 2003). Τα παιχνίδια αυτά, που ονομάζονται αλλιώς «God Games» 

διότι η οπτική γωνία από την οποία προσεγγίζει ο παίκτης το περιβάλλον 

είναι όμοια με αυτή ενός παντοδύναμου θεού που αλλάζει τον ρου των 

γεγονότων ανάλογα με τις αποφάσεις του (Kelly, 1994), ευνοούν την 

κατανόηση της πολυπλοκότητας της ιστορικής πορείας επιτρέποντας στον 

παίκτη να αποκτήσει μια σφαιρική άποψη των πολυποίκιλων παραγόντων 

που οδηγούν σε ένα ιστορικό συμβάν. Ο παίκτης, προκειμένου να 

καταστρώσει ένα στρατηγικό σχέδιο επιβίωσης και στη συνέχεια κυριαρχίας 

του πολιτισμού που έχει επιλέξει να αναπτύξει, χρειάζεται τόσο να διαθέτει 

πληθώρα ιστορικών πληροφοριών, όσο και να αποκτήσει ικανότητες 
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διασύνδεσης των στοιχείων αυτών, προκειμένου, κατανοώντας το επίπεδο 

αλληλεπίδρασής τους, να τα αξιοποιήσει με τον καταλληλότερο τρόπο 

(Taylor, 2003). Τέτοιου είδους ανάδειξη της πολυπλοκότητας των 

παραγόντων που διαμορφώνουν τις ιστορικές εξελίξεις ενδεχομένως να είναι 

ακατόρθωτο να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του βιβλιοκεντρικού 

προγράμματος σπουδών της ιστορίας, όπου μεμονωμένες ιστορικές πηγές 

παρέχονται ως εργαλεία κατανόησης των γεγονότων και ερμηνείας των 

ιστορικών εξελίξεων, χωρίς όμως να κατορθώνεται η δυναμική αντιπαράθεση 

και σύνθεση της πληθώρας συνιστωσών που δημιουργούν μια ιστορική 

πραγματικότητα.  

Τη δυναμικότητα αυτή στην αναπαράσταση της πολυπλοκότητας των 

ιστορικών συνιστωσών έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται μια σειρά 

ερευνητών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δοκιμάζουν τις δυνατότητες της 

χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών στρατηγικής και προσομοίωσης στη 

διδασκαλία της ιστορίας. Η διδακτορική διατριβή του Kurt Squire (2004), 

μαζί με την σε εξέλιξη έρευνά του ως συνέχεια της διατριβής αυτής (Squire, 

2008; Durga & Squire, 2009), αποτελεί τομή στη χρήση ενός ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού στη διδασκαλία της παγκόσμιας ιστορίας, του Civilization III. 

Μάλιστα, προσφάτως έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο ιστοσελίδες με 

εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της παγκόσμιας ιστορίας βασισμένο 

στον παιχνίδι αυτό5. Επίσης, ομάδα ιστορικών και εκπαιδευτικών 

πανεπιστημίων του Καναδά έχει δημιουργήσει ένα παιχνίδι βασισμένο στο 

λογισμικό του Civilization για τη διδασκαλία της ιστορίας του Καναδά, το 

οποίο επίσης χρησιμοποιείται πιλοτικά σε σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης6. Ταυτόχρονα, σε εκπαιδευτική ιστοσελίδα δημιουργημένη από 

σύμπραξη αμερικανικών πανεπιστημίων, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του 

Χιούστον, ως εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία και τη μάθηση της 

αμερικανικής ιστορίας προσφέρεται πλήθος ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 

εμπορικών ή εκπαιδευτικών7. Ο Egenfeldt- Nielsen στη διδακτορική διατριβή 

του (Egenfeldt- Nielsen, 2005) επίσης ερεύνησε τις δυνατότητες διδασκαλίας 
                                                             

5 http://civworld.gameslearningsociety.org/ 
6 http://www.historycanadagame.com/ 
7 http://www.digitalhistory.uh.edu/ 
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ευρωπαϊκής ιστορίας χρησιμοποιώντας ως διδακτικό εργαλείο το παιχνίδι 

Europa Universalis II, ένα παρόμοιας φιλοσοφίας παιχνίδι στρατηγικής, στο 

οποίο ο παίκτης παρακολουθεί και πειραματίζεται με την πορεία εξέλιξης του 

συνόλου των κρατών της Ευρωπαϊκής ηπείρου από τον 14ο ως το 19ο αιώνα. 

Μια ακόμα διατριβή με θέμα αυτή τη φορά τη δημιουργία παιχνιδιού 

ιστορικής προσομοίωσης με διδακτικούς σκοπούς, και με θέμα την τοπική 

ιστορία της πόλης Koblenz στη Γερμανία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή 

(Wechselberger, 2008). Παράλληλα, η ιστορικός Pat Seed (2007) στο 

πανεπιστήμιο Rice των ΗΠΑ αξιοποιεί ηλεκτρονικά παιχνίδια ιστορικής 

προσομοίωσης και στρατηγικής, μεταξύ των οποίων τα Civilization και Age 

of Empires για να διδάξει την ιστορία της ναυσιπλοΐας κατά την περίοδο της 

ευρωπαϊκής εξάπλωσης στην Αμερική, τις Ινδίες και την Αφρική. Η Seed 

χρησιμοποιεί για περισσότερο από μια δεκαετία εμπορικά ηλεκτρονικά 

παιχνίδια ιστορικού περιεχομένου για τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής 

εξάπλωσης κατά την αναγέννηση, σε προπτυχιακό επίπεδο. Προκειμένου να 

διδάξει  την ιστορία της ναυσιπλοΐας, χρησιμοποιεί τα παιχνίδια αυτά σε 

συνδυασμό με λογισμικά αστρονομίας και σχετικά κείμενα (ιστορικές πηγές). 

Η ιστορική εξέλιξη σύμφωνα με αυτά τα παιχνίδια εξαρτάται από 

συγκεκριμένες δομικές αιτίες, όπως την εξέλιξη της τεχνολογίας, τον πόλεμο 

και τη διπλωματία. Προτείνει τα παιχνίδια αυτά και για γεγονοτολογική 

γνώση, άρα για χαμηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες όπως το γυμνάσιο. 

Χρησιμοποιώντας εναλλάξ κάθε εβδομάδα διαφορετικό υλικό και μεθόδους 

διδασκαλίας, δηλαδή τη μια εβδομάδα το παιχνίδι και την επόμενη ιστορικές 

πηγές, ζητά από τους φοιτητές να συντάξουν μια εργασία με θέμα την 

αναπαράσταση των ιστορικών γεγονότων μέσα σε εμπορικά παιχνίδια, όπως 

το Civilization και το Age of Empires. H προσπάθειά της έγκειται στην 

εισαγωγή των μαθητών στον τρόπο εργασίας του επαγγελματία ιστορικού, 

μέσα από την εφαρμογή του ερωτήματος «Τι θα γινόταν αν…;» με βάση το 

οποίο δομεί το σχεδιασμό του μαθήματος, καθώς τα προαναφερθέντα 

παιχνίδια παρέχουν τη δυνατότητα στον παίκτη να πειραματιστεί με 

διαφορετικά ιστορικά δεδομένα και να παράγει διαφορετικά αποτελέσματα 

ανάλογα με την αλλαγή των ιστορικών συγκυριών.  
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Εκτός όμως από τη χρήση εμπορικών παιχνιδιών για τη διδασκαλία 

της ιστορίας, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικά παιχνίδια 

από ομάδες ερευνητών, με ιστορικό περιεχόμενο και στόχο την ιστορική 

εκπαίδευση. Το Games-To-Teach Project του MIT Comparative Media 

Studies Department δημιούργησε ένα παιχνίδι ρόλων για πολλούς παίκτες με 

την ονομασία Revolution, που είναι mod pack για το Neverwinter Nights 

Gold Edition pc game8. Το εν λόγω παιχνίδι δίνει στους παίκτες την ευκαιρία 

να ζήσουν εικονικά στην περίοδο της Αμερικανικής Επανάστασης. Κάθε 

παίκτης συμμετέχει στην εξέλιξη της πλοκής αναλαμβάνοντας έναν από τους 

επτά χαρακτήρες του παιχνιδιού (δούλος, δικηγόρος, σιδεράς κλπ). Οι 

παίκτες μπαίνουν σε ένα περιβάλλον εγκατεστημένης μάθησης, και το 

παιχνίδι συνδυάζει στρατηγικές διδασκαλίας με παιχνίδι ρόλων με στοιχεία 

ιστορικού φιλμ, ώστε οι μαθητές μπαίνουν στη θέση ιστορικών χαρακτήρων 

και κατανοούν τα γεγονότα μέσα από πολλαπλές γωνίες. Οι παίκτες 

αποφασίζουν, δρουν, αντιδρούν και αλληλεπιδρούν με άλλους συμμετέχοντες 

ενώ «ζουν» σε ένα τρισδιάστατο διαδραστικό περιβάλλον που προσομοιώνει 

μια Αμερικανική πόλη του 18ου αιώνα. Αναλαμβάνοντας την οπτική γωνία 

του χαρακτήρα, τις εμπειρίες και τις σκέψεις του, ο κάθε παίκτης κερδίζει 

από τα πλεονεκτήματα που τα διαδραστικά περιβάλλοντα προσομοίωσης 

μπορούν να προσφέρουν στην κατανόηση πολλαπλών οπτικών. 

Και ενώ δειλές προτάσεις για την εισαγωγή ηλεκτρονικών 

προσομοιώσεων και παιχνιδιών για τη διδασκαλία των κοινωνικών 

επιστημών εν γένει και της ιστορίας ειδικότερα μετρούν ήδη πάνω από 20 

χρόνια ύπαρξης (Sherwood, 1991; Berson, 1996), ιστορικοί σήμερα όλο και 

περισσότερο αντιλαμβάνονται πως οι νέες τεχνολογίες όχι μόνο αλλάζουν τη 

φύση της ιστορικής έρευνας και της κατανόησης του παρελθόντος (Fogu, 

2009; Friedman, 2005), αλλά και προσθέτουν εναλλακτικούς τρόπους 

διδασκαλίας της ιστορίας στο ρεπερτόριο του εκπαιδευτικού. Περισσότερο 

ενδιαφέρον για την περίπτωσή μας παρουσιάζουν οι έρευνες του Squire 

(Squire, 2004; Squire & Barab, 2004) ο οποίος διεξήγαγε πειράματα 

χρησιμοποιώντας το Civilization για να διδάξει ιστορία. Πολύ σημαντικό 

                                                             
8 http://www.educationarcade.org/node/357 
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είναι να υπογραμμιστεί εδώ πως επιδίωξη των συγκεκριμένων προτάσεων 

ήταν να διδαχθεί όχι συμβαντολογικού περιεχομένου σχολική ιστορία, αλλά 

να γίνουν κατανοητές διάφορες σχέσεις και συσχετισμοί μεταξύ ποικιλίας 

παραγόντων που κατέληξαν στο τάδε ή στο δείνα ιστορικό φαινόμενο/ 

γεγονός. Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί δυναμικά την ιδιότητα του 

συγκεκριμένου παιχνιδιού στρατηγικής, στο οποίο οι παίκτες είναι δυνατόν 

να αναπαραστήσουν μοτίβα και να πειραματιστούν με αυτά, παρόλο που 

είναι παραδεκτό πως οι αναπαραστάσεις αυτές αποτελούν ατελείς ρεπλίκες 

της ιστορικής πραγματικότητας. Η μάθηση εδώ μεταφράζεται ως η ικανότητα 

να ρωτά κανείς σωστές ερωτήσεις, αναδεικνύοντας τη διαμόρφωση ιστορικής 

σκέψης μέσω της κατανόησης εννοιών ιστορικού περιεχομένου και της 

λογικής των ιστορικών συσχετισμών. Από τα ευρήματα της έρευνας αυτής 

μας ενδιαφέρει το δεύτερο: η δημιουργία ιστορικών σεναρίων, προκειμένου 

να εξεταστεί ο ρόλος των διαφορετικών παραγόντων που κατέληξαν σε 

συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Οι παίκτες έμαθαν να διατυπώνουν 

ιστορικό λόγο και να χρησιμοποιούν επιστημονική ορολογία για να 

επικοινωνήσουν στα πλαίσια του παιχνιδιού, και το έμαθαν μέσω της 

αλληλεπίδρασης και με συμπαίκτες, δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα 

μαθητευόμενων ιστορικών. Διατύπωναν ερμηνείες και τις συζητούσαν 

μεταξύ τους προκειμένου να κατανοήσουν τη δομή του παιχνιδιού. Η 

ικανότητα χειρισμού του παιχνιδιού επέτρεψε την κατανόηση δομών της 

ιστορικής σκέψης και έτσι τη δημιουργία κοινότητας ειδικών, μια έννοια 

στην οποία θα επανέλθουμε στο επόμενο τμήμα της παρούσας διατριβής. 

Η ενθουσιώδης εισαγωγή νέων τεχνολογικών εργαλείων στο μάθημα 

της ιστορίας δεν είναι από μόνη της πανάκεια, αλλά οφείλει να υπηρετεί τις 

μεθόδους και τους στόχους του αντικειμένου. Ο Κόκκινος (2003: 351) 

υποστηρίζει πως η χρήση των νέων τεχνολογιών στο μάθημα της ιστορίας 

«έχει νόημα μόνο στο βαθμό της δημιουργίας 

περιβαλλόντων μάθησης επικεντρωμένων στην 

ενεργητική, διαδραστική και ισότιμη συμμετοχή όλων 

των μαθητών για την κατανόηση και επίλυση των 

σύνθετων προβλημάτων που σχετίζονται με την 
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ιστορική τεκμηρίωση και ερμηνεία, τη σφαιρική 

θέαση του ιστορικού παρελθόντος, τη 

συνειδητοποίηση της πολλαπλότητας των ιστορικών 

φαινομένων και ερμηνειών και, τέλος, τη διατύπωση 

τεκμηριωμένων υποκειμενικών ερμηνειών στο 

πλαίσιο της λειτουργίας της τάξης ως πεδίου 

‘δημόσιας επιστημονικής αντιπαράθεσης’ για την 

αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας» 

Στη συνέχεια, ο Κόκκινος (2003: 355) αναφέρει πως μια από τις 

σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής 

στη διδασκαλία της ιστορίας (και φυσικά κάθε αντικειμένου) είναι η 

δημιουργία από τον εκπαιδευτικό σεναρίων μάθησης ή «ερευνητικών 

διαδρομών και τρόπων επεξεργασίας συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων», 

εφίστωντας την προσοχή αναφορικά με την οργάνωση των σεναρίων αυτών 

ώστε να βασίζονται σε δραστηριότητες επαγωγικά αρθρωμένες, αλλά και 

κατάλληλα δοσμένες σε σχέση με την ιδιαίτερη φύση του μέσου διδασκαλίας 

που χρησιμοποιείται (π.χ. το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό παιχνίδι) ώστε να 

αξιοποιούνται στη διδακτική διαδικασία ακόμα και οι ιδιαιτερότητες και οι 

περιορισμοί του μέσου. Θυμόμαστε ασφαλώς εδώ την προσέγγιση του Squire 

(2004: 60-61): χρησιμοποιώντας το Civilization III για τη διδασκαλία της 

ιστορίας, και διακρίνοντας εξ αρχής τον περιορισμό του παιχνιδιού αυτού ως 

προς την υπεραπλοποίηση των ιστορικών αιτιών και γεγονότων, 

συμπεριέλαβε και το σχολιασμό αυτών των ιστορικών ανακριβειών στη 

διδασκαλία του αντικειμένου, αξιοποιώντας και αυτή τη διάσταση των 

σύγχρονων μέσων δημοφιλούς κουλτούρας ως αντικείμενο προβληματισμού.  

Για την περίπτωση της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας με 

έμφαση στη διαπολιτισμική διάσταση, ακολουθούμε συγκεκριμένες 

πρακτικές και προτάσεις, επιχειρώντας να συνδυάσουμε την παιδαγωγική 

εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού μέσου ψυχαγωγίας και μάθησης με αυτές. 

Αμέσως παρακάτω θα δούμε πώς συνδέεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση με 

τη διδακτική της ιστορίας, με όρους στόχων, περιεχομένου και σχεδιασμού, 
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ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητή η συγκεκριμένη μέθοδος 

διδασκαλίας που θα ακολουθηθεί. 

2.4. Διαπολιτισμική εκπαίδευση, ιστορία και νέες 

τεχνολογίες 

Η διαπολιτισμική αγωγή απορρέει από την αναγνώριση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αλλοδαπών που διαμένουν σε Δυτικές χώρες, 

όπως αυτά αναγνωρίστηκαν από συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών. 

Συγκεκριμένα, η εξάλειψη κάθε μορφής ρατσισμού και προκατάληψης 

συνδέεται άμεσα με την παροχή εκπαίδευσης η οποία βασικό στόχο έχει να 

ξεπεράσει φαινόμενα διάκρισης και ανισότητας [(International Convention 

on the elimination of all forms of discrimination, United Nations, 1965), 

Human rights in international law, 2000: 90], ενώ όσον αφορά τις 

μειονότητες, η γνωριμία μαζί τους μέσω της ενθάρρυνσης της γνώσης της 

ιστορίας, του πολιτισμού, των παραδόσεων και της γλώσσας τους, αποτελεί 

σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη απαραίτητη δράση για την αρμονική 

συμβίωση μαζί τους [(Declaration of the rights of persons belonging to 

national or ethnic, religious or linguistic minorities, 1992), Human rights in 

international law, 2000: 188]. Η «Ειδική σύσταση για μια παιδεία για τη 

διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη που να στηρίζεται στα δικαιώματα 

του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του», που ψηφίστηκε στη 18η 

Σύνοδο της Ουνέσκο το 1974, αποτελεί το θεμέλιο για τη διαμόρφωση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών χωρών (Μπαλασσά-Φλέγκα, 

1999: 93). Στόχος αυτών των δράσεων είναι ο εμπλουτισμός των 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η 

αντιρατσιστική εκπαίδευση και η εκπαίδευση για διαπολιτισμική επικοινωνία 

αποτελούν τμήματα της εκπαίδευσης για την αγωγή του παγκόσμιου πολίτη 

(global citizenship education), και αντιμετωπίζονται ως προοπτικές και 

σημεία εκκίνησης για την εκπαίδευση με βάση τα παγκόσμια προβλήματα 

του σήμερα (Maastricht Global Education Declaration, 2002).  

Η Castro (2009: 47), στα πλαίσια της διδακτικής της ιστορίας και της 

σχέσης της με τη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης, διαχωρίζει τις 

έννοιες «διαπολιτισμικός» και «πολυπολιτισμικός» τονίζοντας πως η έννοια 
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της πολυπολιτισμικότητας αναφέρεται στην άποψη πως τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά των διάφορων ομάδων χρησιμεύουν για να τις 

προσδιορίζουν και να «δίνουν έμφαση στην συνύπαρξη πολιτισμικών 

μορφών και ομάδων που χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς πολιτισμούς». 

Η αντίληψη της πολυπολιτισμικότητας όπως προσδιορίζεται παραπάνω 

παραπέμπει στην αρχή ότι οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από τη 

συνύπαρξη ξεχωριστών πολιτισμών στον ίδιο χώρο, διαμορφώνοντας μια 

αντίληψη ετερογένειας και διαχωρισμού. Αντιθέτως, ο όρος 

«διαπολιτισμικότητα» παραπέμπει στην αντίληψη της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ατόμων, λαών και πολιτισμών, ενώ μέσα από αυτή τη λογική 

επιτρέπει την κατανόηση της οικουμενικότητας του ανθρώπινου πολιτισμού, 

και εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το άτομο- μέλος πολιτισμικής ομάδας 

εκφράζεται κοινωνικά μέσα από τη χρήση της πολιτισμικής του ταυτότητας. 

Ανταποκρινόμενοι στα νέα κοινωνικά δεδομένα, διεθνείς 

κυβερνητικοί και μη οργανισμοί προσανατολίζονται ολοένα και περισσότερο 

στη διαπολιτισμική αγωγή, με βασικό όργανο τις νέες τεχνολογίες, αλλά και 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι δυνατό να καλλιεργηθούν στα 

πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας. Η διαπολιτισμική διάσταση στο μάθημα 

αυτό αποτελεί σαφή επιδίωξη των νέων αναλυτικών προγραμμάτων και των 

οδηγιών αρμόδιων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα την 

πρωτοκαθεδρία στη διδασκαλία της ιστορίας έχει η εθνική ιστορία, ενώ 

πρακτικά οι Η/Υ χρησιμοποιούνται ελάχιστα και μόνο από ιδιαίτερα 

ενεργούς εκπαιδευτικούς. Προσπάθεια σύγκλισης των δύο (της ιστορίας και 

των νέων τεχνολογιών) με σκοπό τη διαπολιτισμική αγωγή, όπως δείχνει η 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προς το παρόν δεν έχουν γίνει. Ο 

στόχος της διαπολιτισμικής αγωγής θεωρείται ότι μπορεί να επιτευχθεί με τη 

γνωριμία των μαθητών με διαφορετικούς από το δικό τους πολιτισμούς, ενώ 

η χρήση των υπολογιστών θεωρείται ότι ευνοεί τη διαμόρφωση –πρωτίστως 

ευρωπαϊκής και κατ’ επέκταση- παγκόσμιας συνείδησης, μέσα από την ίδια 

διαδικασία επικοινωνίας, γνωριμίας και εξοικείωσης με το διαφορετικό.   

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ασχολήθηκε επανειλημμένα από το 1953 

με το ρόλο της ιστορίας στο αναλυτικό πρόγραμμα των ευρωπαϊκών χωρών, 
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θέτοντας συχνά ως στόχο της την απαλοιφή ρατσιστικών προκαταλήψεων, σε 

σημείο μάλιστα που εκφράστηκαν φόβοι ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε 

μάθημα πολιτικής αγωγής (Slater, 1995: 29; Price, 1968 στο Fitzgerald, 1983: 

93). Στα νέα δεδομένα της Ενωμένης Ευρώπης η ιστορία θεωρείται πως 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προαγωγή των ιδανικών της Ευρώπης, 

όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα ως απαραίτητη βάση 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Τέτοιες συμπεριφορές θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν με όργανο το μάθημα της ιστορίας, το οποίο εκτός από 

γνωστικούς στόχους, και μακριά από τους φρονηματιστικούς που είχε στο 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα, θα εκπλήρωνε και κοινωνικούς σκοπούς, 

στοχεύοντας στο πεδίο των αντιλήψεων και των πολιτικών συμπεριφορών. Οι 

όροι της ύπαρξης ισότιμων πολυπολιτισμικών κοινωνιών δε θα ήταν δυνατόν 

να πληρούνται χωρίς την κατανόηση των εμπειριών και των συστημάτων 

πεποιθήσεων άλλων πολιτισμών (Slater, 1995: 47-48). Συνεπώς, βάση του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού αποτελεί η γνώση της ιστορίας των άλλων, ενώ 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στους προ-

ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, στους πολιτισμούς του κόσμου, στην τοπική 

ιστορία και την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία. Σκοπός της παραπάνω 

προσέγγισης είναι να αναδειχτεί η πανευρωπαϊκή αντίληψη, αναγνωρίζοντας 

στην ιστορία ενοποιητικό ρόλο (Slater, 1995: 31). Η παραπάνω μπορεί να 

δημιουργηθεί μέσα από την καλλιέργεια στάσεων και αντιλήψεων που 

εκφράζουν την ιδέα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, βάση του οποίου αποτελεί ο 

σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτά επεκτείνονται σε ομάδες 

μειονοτικές, δηλαδή μετανάστες, ή ακόμα και στις γυναίκες και τους 

ομοφυλόφιλους. Η ιστορία θεωρείται πως, προάγοντας την κριτική σκέψη, 

την ανάλυση, την αναγνώριση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, προάγει το 

σεβασμό και την κατανόηση (Slater, 1995: 40-41; Traver κ.ά., 2007).  

Η κατευθύνσεις των επίσημων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθρεφτίζουν την αντίληψη του κράτους όπως έχει εξελιχθεί ιστορικά ως 

σήμερα. Αυτό παύει να προσδιορίζεται αποκλειστικά με βάση την εθνική του 

σύσταση και μετατοπίζεται προς την αναγνώριση του πολιτισμικού 

πλουραλισμού εντός του και την προσπάθεια διαμόρφωσης δομών τέτοιων 

που να βασίζονται στην διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, καθώς αποτελείται 
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πια περισσότερο από ποτέ από περισσότερες της μιας αναγνωρισμένες εθνικά 

και πολιτισμικά ομάδες. Η πρακτική της διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

φαίνεται σήμερα πλέον να εκφράζει την πολιτική ορθότητα στα πλαίσια του 

διαμορφωμένου από ποικίλες επιρροές παγκοσμιοποιημένου κράτους 

(Λεοντσίνης, 2007: 20-24).   

Ταυτόχρονα, στην προσπάθειά τους να προάγουν το διαπολιτισμικό 

σεβασμό, τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης ψάχνουν μεθόδους να 

διδάξουν τμήματα της ιστορίας που σχετίζονται με το ρατσισμό και τη 

μισαλλοδοξία9. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται πρωτοβουλίες όπως το 

School Twinning το οποίο προέκυψε από την ανάγκη για γνωριμία των 

μαθητών της Ευρώπης, εκτός άλλων και, μέσα από την ασχολία με θέματα 

όπως η άγνωστη ιστορία εθνικών και πολιτιστικών μειονοτήτων σε τοπικές 

κοινωνίες, εκμεταλλευόμενο νέα διδακτικά εργαλεία όπως οι φωτογραφίες, 

τα βίντεο και κυρίως οι Η/Υ (Slater, 1995: 53-60). Στόχος του παραπάνω 

προγράμματος είναι η διεύρυνση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας 

με βάση τις διαπολιτισμικές σχέσεις και την αποδοχή της διαφορετικότητας.  

Η παραπάνω προσέγγιση συνάδει με την αλλαγή του περιεχομένου 

του αναλυτικού προγράμματος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μια εξέλιξη που 

απορρέει από τις εξελίξεις στην παγκόσμια ιστορία κατά το δεύτερο μισό του 

20ου αιώνα: το τέλος των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών, η ανάδειξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της ως σημαντικών παραγόντων 

διαμόρφωσης της παγκόσμιας πολιτικής και η σχέση αλληλεξάρτησης των 

ευρωπαϊκών χωρών λόγω της ευρωπαϊκής ενοποίησης, το μεταπολεμικό 

πνεύμα του διεθνισμού, αλλά και η μεταστροφή των ενδιαφερόντων και των 

μεθόδων της ιστοριογραφίας μετά την δεκαετία του 1930 και την επέκταση 

της επιρροής της σχολής της κοινωνικής ιστορίας. Όλα τα προαναφερθέντα 

ανέδειξαν νέες πτυχές του μαθήματος της ιστορίας που έπρεπε να 

ενσωματωθούν στα νέα αναλυτικά προγράμματα, όπως η ιστορία χωρών 

εκτός του ευρωπαϊκού χώρου, η ιστορία των πολιτισμών, η τοπική ιστορία 

(Slater, 1995: 108). Σε γενικές γραμμές, θεωρείται πως η ιστορική γνώση 

                                                             
9 “It is not just that we have to be told not to forget the Holocaust; there is a desperate need to 
discover a pedagogy to teach it”, (Slater, 1995: 45). 
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είναι δυνατόν να συντελέσει στην ανάπτυξη δημοκρατικών πρακτικών και 

αρχών όπως η ελευθερία, η ισότητα και η δικαιοσύνη, αναδεικνύοντας τόσο 

τις αιτίες και τα συμφραζόμενα της εμφάνισης του ρατσισμού στη διάρκεια 

των αιώνων, όσο και υπογραμμίζοντας την ομοιότητα παρά την ετερότητα, 

την αξία και τη συμμετοχή όλων των πολιτισμών στην παγκόσμια ιστορία, 

σφυρηλατώντας παγκόσμια ιστορική συνείδηση και «γκρεμίζοντας τα 

σύνορα μέσα από τη γνώση» (Λεοντσίνης, 2007: 32-34).  

Η Steiner- Khamsi (1996) προτείνει τις εξής πτυχές για αναμόρφωση 

του μαθήματος της ιστορίας προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών: 

- ένα γενικό πλαίσιο ιστορικών σπουδών αντί για συγκεκριμένο 

αναλυτικό πρόγραμμα, 

- προσέγγιση ιστορικού παρελθόντος με βάση θέματα και όχι 

γεγονότα, 

- ξεκίνημα της διδασκαλίας από το παρόν προς τα πίσω, και όχι το 

αντίθετο, όπως συμβαίνει σήμερα, 

- εστίαση σε σύγχρονα αντί για παραδοσιακά θέματα, 

- θεματολογία παγκόσμιου ενδιαφέροντος αντί για εθνικού 

ενδιαφέροντος, 

- εστίαση στις ικανότητες αντί για τη γνώση. 

Σύμφωνα με τους Wills & Mehan (1996) οι μαθητές χρειάζεται να 

μαθαίνουν για την αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών εντός της ιστορικής 

αφήγησης που διδάσκονται στο σχολείο. Η πλειοψηφία των προσπαθειών για 

διαμόρφωση ενός διαπολιτισμικού αναλυτικού προγράμματος ιστορίας 

σχετίζονται περισσότερο με την παρουσίαση σε αυτό των διαφορετικών 

εμπειριών ιστορικών ομάδων μέσα στο πλαίσιο της κυρίαρχης ιστορικής 

αφήγησης (Wills, 1996). To παραπάνω πλαίσιο συνάδει με την άποψη του 

Banks (1993a) πως η διαδικασία κατασκευής της γνώσης πρέπει να αποτελεί 
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σημαντική συνιστώσα στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων των 

κοινωνικών επιστημών. Μέσα στους στόχους της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης βρίσκουμε συχνά την αναμόρφωση του αναλυτικού 

προγράμματος και τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων, με σκοπό την ίση 

συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, ανεξαρτήτως 

εθνικής καταγωγής. Ως διαστάσεις της προσαρμογής σε ένα πλαίσιο 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας ο Banks αναφέρει τις εξής: αναμόρφωση του 

περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος, διδακτική προσέγγιση 

κατασκευής της γνώσης, μείωση των προκαταλήψεων, παιδαγωγική της 

ισότητας, και ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας (Banks, 1993a). Η 

παρούσα προσέγγιση εστιάζει κυρίως στον τομέα της αναμόρφωσης του 

αναλυτικού προγράμματος, προτείνοντας μια εναλλακτική προσέγγιση 

διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας, μέσα από τη μελέτη μιας ιστορικής 

προσωπικότητας η εμβέλεια της οποίας ήταν στη διάρκεια της ιστορίας και 

εξακολουθεί να είναι παγκόσμια. Πιστεύουμε πως διαπολιτισμική 

επικοινωνία μπορεί να πραγματωθεί μόνο με την προϋπόθεση της 

αναμόρφωσης των πρακτικών και των αντιλήψεων της κυρίαρχης 

πολιτισμικής ομάδας, δηλαδή του γηγενούς πληθυσμού, ή τουλάχιστον 

προσεγγίζουμε τον όρο διαπολιτισμική εκπαίδευση υπό την έννοια της 

διδασκαλίας πρώτα στους Έλληνες μαθητές της διαφορετικότητας, του 

κοινωνικοϊστορικού πλαισίου ως πλαισίου διαμόρφωσης του πολιτισμού και 

των αντιλήψεων. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε ζητήματα 

κατασκευής της γνώσης μέσα από την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού 

στη μορφή του παιχνιδιού το οποίο επιδιώκει ακριβώς αυτό, δηλαδή την 

κατανόηση από την πλευρά των μαθητών της κατασκευής αντιλήψεων, 

ειδικά εδώ σχετικά με μια ιστορική προσωπικότητα. Σύμφωνα με τον Banks 

(1993a: 22-24) η διαδικασία κατασκευής της γνώσης επιτρέπει στους 

μαθητές να κατανοήσουν τους τρόπους που δημιουργείται η γνώση και 

κατασκευάζονται οι ερμηνείες ως αντανάκλαση των εμπειριών διαφορετικών 

πολιτισμικών και εθνικών ομάδων, κάτι που βρίσκει εφαρμογή στη δική μας 

προσπάθεια μέσα από την ερμηνεία των ιστορικών μαρτυριών ως 

πολιτισμικών δημιουργημάτων. Ο Banks προτείνει στους σχεδιαστές 

αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και σε εκπαιδευτικούς ένα πλαίσιο πέντε 



- 87 - 

 

τύπων γνώσης οι οποίοι θα έπρεπε να αποτελούν μέρος των αναλυτικών 

προγραμμάτων όλων των επιπέδων εκπαίδευσης. Οι τύποι αυτοί είναι: 

προσωπική και πολιτισμική γνώση, δημοφιλής λαϊκή γνώση, δημοφιλής 

ακαδημαϊκή γνώση, ακαδημαϊκή γνώση που μεταλλάσσει και μεταλλάσσεται, 

και σχολική γνώση (Banks, 1993b). Ενσωματώνοντας τα προγράμματα 

σπουδών αυτούς τους διαφορετικούς τύπους γνώσης, δηλαδή κατανόησης 

της πραγματικότητας και του κόσμου γύρω τους, σύμφωνα με τον Banks 

επιτρέπουν στους μαθητές να κατανοήσουν τη διαδικασία καθαυτή 

κατασκευής της γνώσης, μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στη 

διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, πραγματώνοντας βασικές 

επιδιώξεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

Σημαντική είναι επίσης η αναγνώριση του ρόλου των Μέσων 

Επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών σε εφαρμογές πρακτικών 

διαπολιτισμικής αγωγής. Η εκπαίδευση στα παραπάνω αντικείμενα 

περιορίζει το χάσμα ανάμεσα σε προνομιούχους και μη, επιτρέποντας στην 

πληροφόρηση να γίνει προσιτή σε όλες τις κοινωνικές βαθμίδες, 

συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ισότητα, καθώς στη σημερινή κοινωνία 

της γνώσης ο χειρισμός των Η/Υ και η πρόσβαση στη γνώση αποτελούν 

πολιτική και οικονομική δύναμη και εφαλτήριο για ανάπτυξη (Watkins, 

2000). Στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η διδασκαλία με τη 

χρήση των παραπάνω μέσων μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

όπως της κριτικής σκέψης, ενώ επίσης έχει κοινωνικοποιητική  δράση, 

μαθαίνοντας στο παιδί να επικοινωνεί και να εντάσσει τον εαυτό του σε ένα 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο από αυτό στο οποίο δραστηριοποιείται 

καθημερινά (Perotti, 1994: 117-8). Τα πολυμέσα θεωρούνται πρόσφορο 

έδαφος για την ενσωμάτωση μιας αντιρατσιστικής και διαπολιτισμικής 

διάστασης στην εκπαίδευση, λόγω της ποικιλίας των ερεθισμάτων που 

προσφέρουν στην παρουσίαση, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται η 

ιδιαιτερότητά τους ως μέσων και η ανάγκη για εφαρμογή κατάλληλου 

παιδαγωγικού πλαισίου κατά τη χρήση τους (Hammer & Kellner, 2000). 

Προσπάθειες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων 

αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των μέσων αυτών σε σχέση με δύο 

τομείς διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος, την κριτική παιδαγωγική και την 
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ολοκληρωμένη προσέγγιση του  γνωστικού αντικειμένου. Ταυτόχρονα, 

υποστηρίζεται πως η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης μέσα 

στην σχολική τάξη (Marri, 2005), το οποίο αποτελεί επιδίωξη και της 

παρούσας διατριβής μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Ανάλογες 

προσπάθειες δημιουργίας και χρήσης τεχνολογικών διδακτικών εργαλείων με 

την προοπτική να καλλιεργήσουν την διαπολιτισμική επικοινωνία και 

κατανόηση υπάρχουν ήδη αρκετές, π.χ. ο Gaine (2000) δημιούργησε μια 

αντιρατσιστικού περιεχομένου ιστοσελίδα10 στην οποία ο χρήστης μπορεί να 

γνωρίσει διαφορετικές κουλτούρες ανθρώπων που ζουν στη Μεγάλη 

Βρετανία, μια πρωτοβουλία που προσαρμόστηκε και στα Σουηδικά 

δεδομένα11. Επιπλέον, προσπάθειες για διδασκαλία ειδικών επιστημονικών 

αντικειμένων με τη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών και με σκοπό τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία (Ady, 1999; Lim, 2008) έχουν δώσει 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  

Πώς συνδέεται όμως η διαπολιτισμική διάσταση της επικοινωνίας με 

τις ικανότητες που αναπτύσσονται κατά τη μάθηση της ιστορίας; Και πώς 

μπορεί κανείς να αξιολογήσει τα αποτελέσματα παρεμβάσεων σχετικών με τη 

διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης, όταν επιχειρεί να την 

καλλιεργήσει μέσα από το μάθημα της ιστορίας; Για το σκοπό αυτό, 

διδάσκοντες ιστορία έχουν χρησιμοποιήσει στο μάθημά τους ιστορικές 

μαρτυρίες, τις οποίες οι μαθητές μαθαίνουν να «διαβάζουν», με σκοπό να 

κατανοήσουν το ρόλο των συμφραζομένων στην ερμηνεία των τεκμηρίων. 

Στη σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι η βαθύτερη κατανόηση του 

ρόλου των συμφραζομένων συνδέεται με την κατανόηση της πολιτισμικής 

ποικιλίας και οικουμενικότητας. Εξάλλου, όπως είδαμε στον ορισμό της 

έννοιας «διαπολιτισμική κατανόηση», η κατανόηση σε αυτό το πλαίσιο είναι 

συνώνυμη με την «ανακατασκευή των συμφραζομένων» του Άλλου με στόχο 

την εμπειρία της ζωής μέσα από τα μάτια του. Πιο συγκεκριμένα, η Castro 

                                                             
10 www.britkid.org 
11 www.swedkid.nu 
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(2009) ταξινομεί την ικανότητα επεξεργασίας των ιστορικών πηγών σε σχέση 

με τη διαπολιτισμική κατανόηση σε πέντε επίπεδα: 

1. Το επίπεδο της περιορισμένης κατανόησης: η επεξεργασία της πηγής σε 

αυτό το επίπεδο περιορίζεται στην περιγραφή των γεγονότων, ενώ οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται την πηγή ως αυθεντία. Σημειώνετα αδιαφορία των μαθητών 

απέναντι στους ανθρώπους του παρελθόντος, ενώ αντιμετωπίζονται ως «ο 

Άλλος», με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφορετικότητα. Συνεπώς, υπάρχει 

περιορισμένη αντίληψη της πολυπολιτισμικότητας. 

2. Το επίπεδο της υπό όρους αναδυόμενης κατανόησης: οι αντιλήψεις των 

μαθητών σε αυτό το επίπεδο βασίζονται στην έννοια της παραδοξότητας των 

ανθρώπων του παρελθόντος. Ο «Άλλος» γίνεται αντικείμενο σύγκρισης με το 

σήμερα, με σκοπό να χαρακτηριστεί θετικά ή αρνητικά. Η αντίληψη της 

διαφορετικότητας είναι στατική.  

3. Το επίπεδο της αποκεντρωμένης αναδυόμενης κατανόησης: σε αυτό το 

επίπεδο οι μαθητές υιοθετούν κριτική στάση απέναντι στις πηγές, 

επιλέγοντας τις πληροφορίες που παρατίθενται. Μπορεί η ανάλυση των 

πηγών να λαμβάνει υπόψη ποικιλία συμφραζομένων, αλλά οι ερμηνείες 

συνήθως ακόμα προσκολλώνται στο παρόν, καθώς αξιοποιούνται οι 

σύγχρονες εμπειρίες και τρόποι σκέψης. Υπάρχει εδώ περιορισμένη 

κατανόηση της διαπολιτισμικής διάστασης. 

4. Το επίπεδο της αποκεντρωμένης κατανόησης: στο επίπεδο αυτό οι μαθητές 

αρχίζουν να επιλέγουν τις πληροφορίες και να διαμορφώνουν ερμηνείες 

λαμβάνοντας υπόψη τα συμφραζόμενα και τα σημεία εκκίνησης των 

ιστορικών πηγών. Οι μαθητές προσπαθούν να ερμηνεύσουν το παρελθόν 

μέσω της ανακατασκευής των καταστάσεων του παρελθόντος. Η συσχέτιση 

ερμηνείας- συμφραζομένων είναι σε αυτό το επίπεδο εντονότερη, ενώ η 

διαφορετικότητα ερμηνεύεται ως μια δυναμική διαδικασία.  

5. Το επίπεδο της αποκεντρωμένης και ενταξιακής κατανόησης: Οι μαθητές 

αυτού του επιπέδου επικεντρώνουν στα συμφραζόμενα της κάθε μαρτυρίας 

προκειμένου για τη συλλογή και ερμηνεία των πληροφοριών, και 

ανακατασκευάζουν το παρελθόν με βάση την κατανόηση των 

συμφραζομένων. Η σχέση αυτή ερμηνείας και συμφραζομένων είναι 

κεντρική στην κατανόηση του παρελθόντος, και συνδέεται με μια αντίληψη 
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οικουμενικότητας. Το πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας εδώ υπονοεί μια 

κατανόηση της οικουμενικότητας και της ποικιλίας.  

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην κατανόηση των διεργασιών που 

πραγματοποιούνται κατά την εργασία των μαθητών με τις πηγές, ενώ 

κριτήριο επιτυχίας της προσέγγισής μας σχετικά με τη διαμόρφωση 

διαπολιτισμικής συνείδησης είναι το να φτάσουν οι μαθητές στο επίπεδο της 

αποκεντρωμένης και ενταξιακής κατανόησης. Προκειμένου να συλλέξουμε 

πληροφορίες τόσο για το ρόλο του παιχνιδιού στην διαδικασία κατασκευής 

γνώσης, όσο και για τη συμβολή του μαθήματος της ιστορίας στην 

κατανόηση της ποικιλίας και της οικουμενικότητας των ανθρώπινων 

ενεργειών, θα χρησιμοποιήσουμε ποικιλία μεθόδων συλλογής δεδομένων, 

στα οποία θα αναφερθούμε αμέσως παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

3. Η μάθηση ως κοινωνικό φαινόμενο 

Η έρευνα σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως 

εκπαιδευτικών εργαλείων απαιτεί τη χρήση θεωρητικών πλαισίων που να 

διευκολύνουν την κατανόηση και ερμηνεία της δραστηριότητας που 

πραγματοποιείται όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διδασκαλίας.  

Όπως αναφέρει ο Squire (2004: 70), πολλές από τις σχετικές με τη χρήση 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση μελέτες πραγματοποιήθηκαν 

μέσα σε θεωρητικό κενό, ενώ προτροπές εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση 

των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία βασίστηκαν περισσότερο σε 

ευσεβείς πόθους και τεχνολογικό ενθουσιασμό, όπως στην περίπτωση του 

Prensky (2001a & 2001b). Οι υποθέσεις στις οποίες βασίστηκαν οι 

παραπάνω προτροπές περιορίζονταν στη δημιουργία κινήτρου και 

ενδιαφέροντος που προκαλείται από την ενασχόληση με το παιχνίδι, 

συνάγοντας ως εύλογο το συμπέρασμα ότι τα παιχνίδια θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία λόγω ακριβώς της ψυχαγωγικής 

φύσης τους. Παλαιότερες έρευνες συσχέτισαν τη μάθηση που λαμβάνει χώρα 

κατά την ενασχόληση με το παιχνίδι είτε με τη μάθηση βίαιων συμπεριφορών 

(Anderson, 2004) ή με την ανάπτυξη οπτικοκινητικών δεξιοτήτων και 

αντανακλαστικών (Gagnon, 1985), ενώ σε μεγάλο βαθμό οι προτάσεις για τη 

χρήση των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων βασίζονταν απλώς στη 

λογική ότι το παιχνίδι κινεί το ενδιαφέρον, συνεπώς αποτελεί άριστο μέσο 

διδασκαλίας και μάθησης. Ωστόσο, μόνο το κίνητρο και η ψυχαγωγική 

διάσταση δεν αποτελούν λόγους για τους οποίους το παιδί επιδίδεται στο 

παιχνίδι, ούτε και μπορεί να αποτελέσουν από μόνα τους πλαίσια 

κατανόησης των ψυχολογικών διεργασιών που αναπτύσσονται κατά το 

παιχνίδι. Εξάλλου, όπως είδαμε παραπάνω, το ηλεκτρονικό παιχνίδι 

πραγματοποιεί κάτι παραπάνω από συνθήκες διασκέδασης, μέσα από 

πολύπλοκα συστήματα αλληλεπίδρασης, διαδραστικότητας, κοινωνικής 

συναναστροφής, ανατροφοδότησης κλπ. Απλά το να υποστηρίζει κανείς είτε 

ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, είτε ότι το παιχνίδι τους 

προκαλεί το ενδιαφέρον, μάλλον δεν προσφέρει καμία ουσιαστική γνώση 
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σχετικά με την αξιοποίησή του ως μέσου διδασκαλίας, ούτε μας διαφωτίζει 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά του που προκαλούν τόσο το ενδιαφέρον, και 

τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν γιατί όχι ακόμα και στο σχεδιασμό 

των ίδιων των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών.  

Ως κατεξοχήν κοινωνική δραστηριότητα, το ηλεκτρονικό παιχνίδι 

χρειάζεται να μελετηθεί μέσα από το πρίσμα κοινωνικοπολιτισμικών 

θεωριών μάθησης, προκειμένου να γίνει κατανοητή η λειτουργία του ως 

μέσου ομαδοσυνεργατικής μάθησης (Ματσαγγούρας, 2000b; Κογκούλης, 

1994). Επιπλέον, η έρευνα σε σχέση με τις επιπτώσεις του στη μαθησιακή 

διαδικασία οφείλει να το εκλάβει ως ένα εργαλείο μάθησης, όπως για 

παράδειγμα το βιβλίο, με όλες τις διδακτικές δραστηριότητες που το 

πλαισιώνουν. Η παρούσα έρευνα αντιμετωπίζει το ηλεκτρονικό παιχνίδι 

ακριβώς ως ένα εργαλείο μάθησης, ένα αντικείμενο που μεσολαβεί ανάμεσα 

στο μαθητή και το σκοπό της όλης διαδικασίας, δηλαδή την ιστορική 

μάθηση. Μια τέτοια οπτική απαιτεί την ανάλυση και κατανόηση των 

διεργασιών και διαδικασιών που καθιστούν την ενασχόληση μαζί του 

κοινωνική μαθησιακή διαδικασία. Νεώτερες μελέτες κάνουν λόγο για την 

ανάγκη να τοποθετηθεί η δραστηριότητα υπό μελέτη σε πιο ευκρινή 

θεωρητικά πλαίσια, τέτοια που να επιτρέπουν την κατανόηση και ερμηνεία 

της. Ο Squire (2004) και ο Egenfeldt- Nielsen (2005) αντιμετωπίζουν την 

ενασχόληση με το ηλεκτρονικό παιχνίδι ως μια κοινωνική δραστηριότητα 

που εξελίσσεται μέσω της συμμετοχής σε ομάδες. Ειδικότερα ο Egenfeldt- 

Nielsen (2005: 111- 115) σε μια επισκόπηση της αρθρογραφίας σχετικά με 

την χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων, εντοπίζει 

τρεις θεωρητικές τάσεις, τρεις γενιές έρευνας. Η πρώτη γενιά εστιάζει στην 

κατανόηση των παιχνιδιών υπό το πρίσμα του συμπεριφορισμού, η δεύτερη 

αντλεί από παραδοχές και σχήματα της γνωστικής ψυχολογίας, ενώ η τρίτη, 

και πιο σύγχρονη, προσπαθεί να ερμηνεύσει τις διαδικασίες μάθησης μέσα 

από την οπτική των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης, στην οποία 

συγκαταλέγεται και η παρούσα προσπάθεια. Εξάλλου σήμερα πια είναι 

συνήθης η προτροπή για τη χρήση ενός κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου 

κατανόησης στην έρευνα για την αλληλεπίδραση ανθρώπου- υπολογιστή 

(Kuutti, 1995; Kaptelinin, 1993), αλλά και για το σχεδιασμό τεχνολογικών 



- 93 - 

 

εργαλείων εν γένει (Kaptelinin & Nardi, 2006). Οι παραπάνω προτείνουν τη 

θεωρία δραστηριοτήτων ως πλαίσιο έρευνας στο χώρο αυτό, υποστηρίζοντας 

πως κατά το σχεδιασμό λογισμικών οι σχεδιαστές βασίζονται περισσότερο 

στην εμπειρία και στη λογική της δοκιμής-λάθους, παρά σε θεωρητικές 

βάσεις ψυχολογίας, χωρίς ένα ψυχολογικό μοντέλο να κατευθύνει την 

πρακτική τους. Τονίζουν λοιπόν την ανάγκη να μελετηθεί η αλληλεπίδραση 

όχι σε περιβάλλοντα εργαστηρίου αλλά σε νατουραλιστικά περιβάλλοντα, 

καθώς η χρήση του υπολογιστή συνολικά μεταβάλλει όλες τις εκφάνσεις της 

ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Είναι σημαντικό επίσης στο σημείο αυτό να τονιστεί η ανάγκη 

σύνδεσης τέτοιων προσπαθειών όπως η δική μας με τις διδακτικές 

προσεγγίσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου. Η παιδαγωγική έρευνα 

σχετικά με την εισαγωγή των νέων τεχνολογικών καινοτομιών στη 

διδασκαλία είναι πλέον σε στάδιο όπου απαιτείται η εξειδικευμένη 

καταγραφή και μελέτη των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 

εισαγωγή αυτή ανάλογα με τις θεωρητικές παραδοχές και τις μαθησιακές 

ιδιαιτερότητες του κάθε διδακτικού αντικειμένου. Για παράδειγμα, η έρευνα 

για την αποτελεσματικότητα ή γενικά τις διαδικασίες που προκύπτουν στην 

ιστορική κατανόηση με τη χρήση ενός τεχνολογικού εργαλείου διδασκαλίας 

πρέπει να διαμορφώνεται σε συμφωνία με τα πλαίσια της ιστορικής μάθησης 

ειδικά, και όχι μέσα σε γενικά πλαίσια «μάθησης», καθώς η διδακτική της 

ιστορίας έχει δικά της ερευνητικά ευρήματα, δικά της θεωρητικά σχήματα, 

δικούς της στόχους και δική της μεθοδολογία, που διαφέρουν από τα 

περισσότερα υπόλοιπα σχολικά μαθήματα ανθρωπιστικών ή κοινωνικών 

κατευθύνσεων (ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται κανείς την ιστορία, ως 

ανθρωπιστική ή κοινωνική επιστήμη). Έτσι, η προσπάθεια να ερευνηθούν οι 

επιπτώσεις ενός διδακτικού εργαλείου στη διδασκαλία της ιστορίας οφείλουν 

να συνδεθούν με προϋπάρχοντα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τη μάθηση 

ιστορικών εννοιών και να μελετηθούν με βάση τα σχήματα αυτά, όπως στην 

περίπτωση της παρούσας διατριβής, όπου ως σχήμα κατανόησης της 

διαμόρφωσης ιστορικής συνείδησης με διαπολιτισμικές προεκτάσεις 

εμπνεόμαστε από ένα ήδη υπάρχον πλαίσιο (Castro, 2009). Το πλαίσιο αυτό 

έχει κατασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί για να διερευνήσει τη διαμόρφωση 
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διαπολιτισμικής συνείδησης μέσω της επεξεργασίας ιστορικών πηγών, με τη 

χρήση φωτογραφικού υλικού ως διδακτικού εργαλείου. Επομένως, η δική 

μας προσέγγιση αξιοποιεί ένα ήδη υπάρχον πλαίσιο διερεύνησης, 

αντικαθιστώντας το διδακτικό εργαλείο και πλαισιώνοντάς το με ειδικά 

διαμορφωμένα διδακτικά σενάρια. Ο σκοπός λοιπόν της έρευνας εδώ είναι 

διττός: από τη μία πλευρά, να αξιολογήσει κατά πόσο επιτυγχάνεται η 

διαπολιτισμική κατανόηση μέσω του μαθήματος της ιστορίας, και από την 

άλλη να διερευνήσει τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ως 

εκπαιδευτικού εργαλείου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κοινωνική 

αλλαγή.  

Μια αξιόλογη πρόσφατη προσπάθεια καταγραφής και ταξινόμησης 

των μαθησιακών επιπτώσεων των παιχνιδιών ειδικά στο αντικείμενο της 

ιστορίας είναι αυτή των Corbeil & Laveault (2008). Η παραπάνω έρευνα 

διερευνά τις δυνατότητες και τα αποτελέσματα της εισαγωγής ενός ψηφιακού 

παιχνιδιού στη διδασκαλία της ιστορίας υπό το πρίσμα της γνωστικής 

ψυχολογίας και των σταδίων ανάπτυξης του Piaget (1999), έτσι όπως 

προσαρμόστηκαν στην ιστορική κατανόηση από το Hallam (1967, 1969). 

Αυτή όμως η προσέγγιση θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές 

μεθοδολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο για την έρευνά μας, καθώς 

αντιμετωπίζει τη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης ως ατομική 

ψυχολογική διεργασία, και όχι ως κοινωνικά διαμεσολαβημένη πράξη. Μια 

τέτοια οπτική δεν συνάδει ούτε με την αντίληψή μας περί της φύσης της 

ιστορικής αφήγησης, ούτε και με την άποψή μας αναφορικά με τη φύση της 

μάθησης γενικότερα. Εξάλλου αν δεχθούμε τις σύγχρονες, αν και για 

πολλούς αμφιλεγόμενες, μεταμοντέρνες απόψεις για την ιστορία ως αφήγηση 

που μοιάζει περισσότερο από όσο θα νομίζαμε με τη λογοτεχνική αφήγηση 

(π.χ. White 1973, Wishart 1997), ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος 

είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους πρώτους που θα έπρεπε να διερευνηθεί 

προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι διαδικασίες κατασκευής ιστορικών 

αφηγήσεων. 

Η παρούσα έρευνα, αντλώντας από τις θεωρητικές παραδοχές της 

σοβιετικής ψυχολογίας με πρωτοπόρο τον Vygotsky, τον Luria και τον 
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Leont’v, τους επιγόνους των παραπάνω που εξέλιξαν την έννοια της 

δραστηριότητας Engeström και Cole και την κατανόηση της γνώσης ως 

εποικοδομιστικής διαδικασίας συμμετοχής σε κοινότητες πρακτικής (Lave, 

1991; Wenger, 1998), αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως κοινωνική διαδικασία, η 

οποία διαμεσολαβείται από εργαλεία. Μελετά λοιπόν τις κοινότητες μάθησης 

που δημιουργούνται γύρω από το ηλεκτρονικό παιχνίδι, το οποίο αποτελεί 

διδακτικό εργαλείο και μεταβάλλει συνολικά τη μαθησιακή διαδικασία. 

Αντιλαμβάνεται την κατασκευή της γνώσης ως φαινόμενο που λαμβάνει 

χώρα μέσα σε πλαίσια κοινωνικής αλληλεπίδρασης και σταδιακής 

οικοδόμησης της γνώσης, ως συμμετοχή σε κοινότητες πρακτικής, όπως την 

έχουν καταγράψει και ερμηνεύσει ο Shaffer (2006b) και ο Gee (2003). Αυτό 

σημαίνει πως προκειμένου να ερμηνεύσουμε τις συμπεριφορές που 

αναπτύσσονται αντλούμε παράλληλα από τις θεωρητικές παραδοχές του 

κοινωνικοπολιτισμικού κονστρουκτιβισμού και τη θεωρία δραστηριοτήτων, 

όπως και από τη θεωρία των κοινοτήτων πρακτικής, οι οποίες παρέχουν το 

θεωρητικό πρίσμα για τη μελέτη και κατανόηση της μάθησης μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο. Συνεπώς η παρούσα έρευνα δεν ενδιαφέρεται μόνο να δει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα της χρήσης του παιχνιδιού ως εκπαιδευτικού 

εργαλείου στο μάθημα της ιστορίας, αν δηλαδή τα παιδιά αναπτύσσουν μια 

διαπολιτισμική οπτική μέσω της μάθησης ιστορικών εννοιών και της 

εξοικείωσης με τη μελέτη των πηγών, αλλά βασικότερα να ερευνήσει και να 

ερμηνεύσει τα κοινωνικά πλαίσια που διαμορφώνονται με την εισαγωγή του 

εργαλείου αυτού στη σχολική τάξη.  

3.1. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης 

Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη γνώση, η 

μάθηση δεν μπορεί να μελετηθεί απομονωμένη από το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο πραγματοποιείται, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της την αλληλεπίδραση 

του ατόμου με αυτό. Από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα κυρίως στη Δύση, 

η μάθηση εξετάζεται ως αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και της 

αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον, σε πλήθος ερευνών που 

μελετούν τις συνθήκες διδασκαλίας προκειμένου να ερμηνεύσουν τις 

μαθησιακές διαδικασίες. Οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 
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μάθησης αποτελούν εξέλιξη του έργου του σοβιετικού Lev Vygotsky, ο 

οποίος στο έργο του Νους στην κοινωνία: η ανάπτυξη των ανώτερων 

ψυχολογικών διαδικασιών (1997) ανέπτυξε την αντίληψη πως η μάθηση είναι 

μια κοινωνική διαδικασία, που διαμεσολαβείται από τη γλώσσα και άλλα 

κοινωνικά κατασκευασμένα εργαλεία. Αντιπαρέθεσε στις απόψεις 

συγχρόνων του ψυχολόγων, στη γνωστική οπτική του Piaget και στις 

παραδοχές του συμπεριφορισμού και της μορφολογικής ψυχολογίας της 

εποχής του, την αντίληψη της μάθησης ως μιας διαδικασίας τόσο 

πολύπλοκης που δεν θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο στη βιολογική πλευρά 

της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, για το Vygotsky η μάθηση συμβαίνει κυρίως 

μέσα από την αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον του και δεν είναι 

απλή ψυχολογική εξέλιξη ή ωρίμανση. Κάθε ανώτερη ψυχολογική 

λειτουργία εμφανίζεται διπλά: «πρώτα διαψυχολογικά, μεταξύ των 

ανθρώπων, και έπειτα ενδοψυχολογικά μέσα σε κάθε άτομο» (Vygotsky, 

1997: 104). 

Ταυτόχρονα όμως εισήγαγε την έννοια της δραστηριότητας, του 

συμβόλου και του εργαλείου, υποστηρίζοντας πως ο χειρισμός των υλικών 

αντικειμένων και της γλώσσας διαμορφώνει την ανθρώπινη συμπεριφορά 

(Vygotsky, 1997: 52-61). Με τα λόγια του ιδίου, 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα σε κοινωνικό και 

ατομικό επίπεδο, μεσολαβείται από εργαλεία και 

σύμβολα. Τα συμβολικά μέσα περιλαμβάνουν τη 

γλώσσα, διάφορα συστήματα μέτρησης, μνημονικές 

τεχνικές, αλγεβραϊκά συμβολικά συστήματα, έργα 

τέχνης, τη γραφή, τα σχήματα, τα διαγράμματα, τους 

χάρτες και τα μηχανικά σχεδιάσματα, όλα τα είδη 

συμβατικών συμβόλων κ.ο.κ. 

(Vygotsky 1981: 137, όπως αναφέρεται στο 

Palincsar, 1998: 360) 

Σε αυτά τα συμφραζόμενα η κατανόηση της δραστηριότητας 

αναδεικνύεται ως προαπαιτούμενο για την ερμηνεία και κατανόηση των 
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νοητικών διεργασιών, και γίνεται βασική μονάδα ανάλυσης της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Αυτό το τρίτο κομμάτι, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα 

παραδοσιακά μέρη ερέθισμα- απάντηση, «δημιουργεί ένα τριμερές πλαίσιο 

ερμηνείας, στο οποίο η δραστηριότητα λαμβάνει το ρόλο του 

μετασχηματιστή της ανθρώπινης, κοινωνικής εμπειρίας σε νοητική 

διεργασία» (Leont’ev, 1981: 46-47, όπως αναφέρεται στο Cole, 1985: 151), 

ενώ  «μια δραστηριότητα συνήθως εκτελείται από ένα σύνολο δράσεων 

υπαγμένων σε επί μέρους στόχους, που μπορούν να διακριθούν από το 

συνολικό σκοπό» και οι δράσεις με τη σειρά τους αποτελούνται από 

λειτουργίες  (Leont’ev, 1981:  61, όπως αναφέρεται στο Cole, 1985: 152). 

Στο έργο του Vygotsky, εκτός από τη γλώσσα, δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία και στο ρόλο των υλικών αντικειμένων στη διαμόρφωση των 

νοητικών διαδικασίων. Τα εργαλεία/ τεχνουργήματα αντιμετωπίζονται ως 

αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν όλο τον ανθρώπινο πολιτισμό και η χρήση 

τους από το άτομο γίνεται κατανοητή ως διαδικασία ενσωμάτωσης στον ίδιο 

τον πολιτισμό που τα έχει παράξει. Τα εργαλεία, είτε μιλάμε για τη γλώσσα 

είτε για οποιοδήποτε άλλο συμβολικό ή υλικό δημιούργημα, έχουν «ενδυθεί» 

νοήματα, με τα οποία συνδέεται η χρήση τους, και κάθε φορά που 

«κατακτάμε» τον τρόπο χρήσης ενός από αυτά ταυτόχρονα οικειοποιούμαστε 

και τους συμβολισμούς που αυτό μεταφέρει, καθιστώντας εαυτούς μετόχους 

του πολιτισμού για να εξυπηρετήσουν τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Με 

αυτό τον τρόπο, κάθε πνευματική εξέλιξη πραγματοποιείται μέσω της 

πολιτισμικής διαμεσολάβησης, μόνο και μόνο λόγω της χρήσης των 

διαφόρων εργαλείων όπως η γλώσσα, τα διάφορα σύμβολα, αλλά και τα ίδια 

τα υλικά αντικείμενα που αποκτούν ιδιότητα μέσω του τρόπου της χρήσης 

τους. Έτσι, ο ανθρώπινος  νους και η δράση δεν περιορίζονται στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά κατανέμονται στα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ενέργειες, και το 

νόημα κάθε δραστηριότητας διαμορφώνεται από τα συμφραζόμενα εντός των 

οποίων αυτή πραγματοποιείται. Ο χειρισμός των εργαλείων του 

περιβάλλοντος μέσω του λόγου διαμορφώνει την ίδια την ανθρώπινη 

συμπεριφορά (Vygotsky, 1997: 52- 61). Με αυτό τον τρόπο, οι κοινωνικές 

διαδικασίες που αναπαράγονται μέσω των συμβόλων και των αντικειμένων 
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αναπτύσσουν τις ατομικές, ενώ και οι δύο πραγματοποιούνται με τη 

διαμεσολάβηση εργαλείων (Cole & Wertsch, 1996). Συνεπώς, οι 

διαπροσωπικές διεργασίες και αλληλεπιδράσεις είναι προαπαιτούμενα για 

την ανάπτυξη των ατομικών ψυχολογικών διεργασιών. Τα θεωρητικά 

σχήματα των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης δίνουν την ευκαιρία 

για σύγκλιση της μελέτης της κοινωνικής εμπειρίας με τη μελέτη των 

νοητικών διεργασιών και της ψυχολογικής ανάπτυξης, αφού το ατομικό και 

το κοινωνικό αποτελούν τις δύο συνιστώσες ενός συστήματος και η νοητική 

ανάπτυξη θεωρείται ως μια διαδικασία «απόκτησης» του πολιτισμού (Cole, 

1985: 148). Εξάλλου, αντίθετα με την κοινή αντίληψη ότι η άποψη του 

Vygotsky είναι εντελώς αντίθετη από αυτή του Piaget, με τον πρώτο να 

εστιάζει στις κοινωνικές διεργασίες και το δεύτερο στις ψυχολογικές, ως 

πεδία σχηματισμού της μάθησης, οι Cole & Wertsch (1996) υποστηρίζουν ότι 

η απόκλιση αυτή στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο συχνά 

υποστηρίζεται. Η σχέση μάθησης, κοινωνικού περιβάλλοντος και 

ψυχολογικής ανάπτυξης γίνεται σαφέστερη στην παρακάτω διατύπωση 

(Vygotsky, 1997: 153): 

Η μάθηση αφυπνίζει μια ποικιλία εσωτερικών 

αναπτυξιακών διεργασιών που μπορούν να 

λειτουργήσουν μόνο όταν το παιδί αλληλεπιδρά με 

άτομα του περιβάλλοντός του και σε συνεργασία με 

τους συνομηλίκους του.[…] Η μάθηση δεν είναι 

ανάπτυξη. Η μάθηση όμως που οργανώνεται σωστά 

καταλήγει σε νοητική ανάπτυξη, και βάζει σε κίνηση 

μια ποικιλία αναπτυξιακών διεργασιών που θα ήταν 

αδύνατη χωρίς τη μάθηση. Η μάθηση λοιπόν αποτελεί 

μια αναγκαία και καθολική όψη της διαδικασίας 

ανάπτυξης ψυχολογικών λειτουργιών που 

οργανώνονται πολιτισμικά και είναι αποκλειστικά 

ανθρώπινες. 

Σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να τονιστεί ότι στα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης το εργαλείο μέσω του οποίου κατευθυνόμαστε προς τον 
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στόχο είναι το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε με τον 

όρο «επαναμεσολάβηση» όπως ορίζεται από τους Cole & Griffin (1983: 70) 

προκειμένου να προσδιορίσουμε ακριβέστερα το ρόλο του παιχνιδιού στη 

μάθηση. Θεωρώντας τη βασική πράξη μεσολάβησης ως τη «ρύθμιση της 

αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον του έμμεσα… μέσω 

αντικειμένων που είναι τεχνητά, φτιαγμένα από τα ανθρώπινα χέρια», ο όρος 

επαναμεσολάβηση αναφέρεται στην αλλαγή στον τρόπο που τα τεχνάσματα 

μεσολάβησης (εργαλεία) ρυθμίζουν την συνεργασία με το περιβάλλον. Το 

ηλεκτρονικό παιχνίδι έχει δημιουργηθεί καταρχήν ως εργαλείο ψυχαγωγίας, 

όταν όμως το δούμε ως εργαλείο επαναμεσολάβησης ανάμεσα στο 

υποκείμενο και το περιβάλλον, δηλαδή αν αλλάξει ο τρόπος χρήσης του και 

από ψυχαγωγικό γίνει εκπαιδευτικό εργαλείο, αξίζει να μελετηθούν οι 

ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιεί το ρόλο του. 

Αν λοιπόν δούμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι ως ένα εργαλείο μάθησης, 

το οποίο μαθαίνει να χειρίζεται ο μαθητής προκειμένου να φτάσει στο στόχο, 

δηλαδή τη διαπολιτισμική κατανόηση ιστορικών εννοιών, τότε πώς 

μεταβάλλει τη μαθησιακή διαδικασία η εισαγωγή αυτού του εργαλείου, σε 

συνδυασμό με το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί για να το 

συνοδεύσει; Πώς μεσολαβεί το εργαλείο αυτό ανάμεσα στα υποκείμενα της 

δραστηριότητας και τον στόχο, και ποια είναι τα αποτελέσματα της 

παρέμβασης αυτής; Επιπλέον, πώς μεταβάλλονται οι κοινωνικοί ρόλοι σε ένα 

σύστημα δραστηριότητας όπου τον ρόλο του μαθησιακού υλικού κατέχει ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι; Εκτός λοιπόν από τον στόχο της ανάπτυξης 

διαπολιτισμικής αντίληψης, ενδιαφερόμαστε να κατανοήσουμε τις 

αλληλεπιδράσεις σε ολόκληρο το σύστημα δραστηριότητας, όπως 

διαμορφώνεται στο πλαίσιο της παρέμβασής μας. 

Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός έχει θεωρηθεί ότι βρίσκεται στον 

αντίποδα των γνωστικών θεωριών μάθησης, καθώς οι τελευταίες δίνουν 

περισσότερη έμφαση στις ατομικές ψυχολογικές διαδικασίες που καταλήγουν 

στη μάθηση και όχι στο ρόλο του περιβάλλοντος. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί 

που προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτό τον τεχνητό διαχωρισμό 

υποστηρίζοντας πως οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες δεν είναι αντίθετες με 
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τις γνωστικές, αλλά οι δύο τάσεις πρέπει να δρούν συμπληρωματικά (βλ. 

Cole & Wertsch, 1996 για μια σχετικά λεπτομερή ανίχνευση των διαφορών 

και των ομοιοτήτων Piaget και Vygotsky). 

3.2. Οι κοινότητες πρακτικής και η μάθηση 

Σε αυτά τα συμφραζόμενα, ο Cole (1985) καλεί για αξιοποίηση των 

ερευνητικών μεθόδων της κοινωνικής ανθρωπολογίας στη μελέτη της 

μάθησης, αφού οι νοητικές δραστηριότητες δεν μπορούν να ιδωθούν ως κάτι 

αποκομμένο από την πολιτισμική εμπειρία. Αρνούμενος τον υπάρχοντα 

δυισμό στη μελέτη της μάθησης, που χωρίζει την ατομική από την κοινωνική 

ανάπτυξη σαν να ήταν διαδικασίες εντελώς ξεχωριστές, προτρέπει για τη 

μελέτη των συστημάτων των κοινωνικών σχέσεων και των νοητικών 

δραστηριοτήτων σε συνδυασμό. Η κοινωνικός ανθρωπολόγος Lave (1991), 

μελετώντας πρακτικές μαθητείας κατέληξε στο συμπέρασμα πως η μάθηση 

δεν είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ενεργειών, αλλά η ίδια η διαδικασία 

συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες, σε κοινότητες πρακτικής. Η απόκτηση 

γνώσεων είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας της ταυτότητας κάποιου ως 

συμμετέχοντος σε μια ομάδα ειδικών, κατά τη φάση της μαθητείας (Lave, 

1991: 65) ενώ η μάθηση είναι  

«ένα κοινωνικό φαινόμενο που συγκροτείται στον 

κόσμο μέσα στον οποίο αποκτούμε εμπειρίες μέσω 

νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής σε συνεχιζόμενη 

κοινωνική πρακτική. Η διαδικασία μετατροπής των 

ικανοτήτων ενός γνώστη εντάσσεται σε διαδικασίες 

αλλαγής της ταυτότητας μέσα στην και μέσω της 

συμμετοχής σε μια κοινότητα επαγγελματιών. Και η 

βαθιά γνώση είναι ένα οργανωτικό, συσχετιστικό 

χαρακτηριστικό των κοινοτήτων πρακτικής.» 

Η μάθηση λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο κατανόησης εξηγείται ως μια 

διαδικασία εγκατεστημένης κοινωνικής πρακτικής, την οποία επίσης 

ονομάζει εγκατεστημένη μάθηση: «η μάθηση, η σκέψη και η γνώση είναι 

σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους που απασχολούνται με μια δραστηριότητα 
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μέσα, μαζί και αναδυόμενη από τον κοινωνικά και πολιτισμικά δομημένο 

κόσμο», (Lave, 1991: 65, πλάγια της συγγραφέως) μια θέση που θυμίζει πολύ 

τον πραγματισμό του Dewey (1980) και την προτροπή του για σύνδεση της 

καθημερινής εμπειρίας με τη μάθηση. Σύμφωνα με τον Wenger (1998) η 

μάθηση λαμβάνει χώρα σε κάθε μας κοινωνική δραστηριότητα. Μια τέτοια 

αντιμετώπιση της μάθησης ως κοινωνικού φαινομένου επιβάλλει την 

προσέλκυση των μαθητών με πρακτικές που έχουν νόημα, τον 

πολλαπλασιασμό της συμμετοχής τους παρέχοντάς τους πρόσβαση σε πηγές 

μάθησης, την δημιουργία δυνατοτήτων γι αυτούς ώστε να τους βοηθήσουμε 

να γίνουν μέρος περιστάσεων μάθησης με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν, 

να τους συμπεριλάβουμε σε δραστηριότητες, συζητήσεις και σκέψεις που 

τους προκαλούν ενδιαφέρον (Wenger, 1998: 10, 263-277). Οι κοινότητες 

πρακτικής είναι κοινότητες οι οποίες έχουν προκύψει απο τις κοινές γνώσεις 

που δημιουργήθηκαν στο κυνήγι των επιδιώξεων μιας ομάδας με κοινούς 

στόχους και από τις κοινωνικές σχέσεις των συμμετεχόντων. Περιλαμβάνουν 

λοιπόν τόσο τις γνώσεις που επιτρέπουν την επίτευξη του στόχου των μελών 

της ομάδας, όσο και τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν αυτά μεταξύ 

τους (Wenger, 1998: 45). Η έννοια της πρακτικής αναφέρεται στις πράξεις 

που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, οι οποίες όμως 

πάντα εμπλουτίζονται από το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο που τους δίνει 

νόημα, συνεπώς η πρακτική είναι πάντα κοινωνική (Wenger, 1998: 47). 

Πιο συγκεκριμένα, με εκκίνηση μελέτες τους σχετικά με τη μαθητεία 

οι Lave & Wenger (1991) χρησιμοποίησαν τον όρο «κοινότητα πρακτικής» 

προκειμένου να εκφράσουν τις πολλαπλές νοητικές, γνωστικές και 

κοινωνικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την αλληλεπίδραση 

ατόμων που ανήκουν σε κοινότητες οργανωμένες με βάση τα κοινά τους 

ενδιαφέροντα. Ο Wenger (2006) ορίζει τις κοινότητες πρακτικής ως «ομάδες 

ανθρώπων που μοιράζονται ενδιαφέρον ή πάθος για αυτό που κάνουν και 

μαθαίνουν πώς να το κάνουν καλύτερα αλληλεπιδρώντας συχνά με 

κανονικότητα». Με τον όρο «κοινότητες πρακτικής» ωστόσο δεν 

αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται κοινά 

χαρακτηριστικά, π.χ. κοινότητα πρακτικής δεν αποτελεί ένα χωριό ανθρώπων 
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ή οι κάτοικοι μιας γειτονιάς ή μια ομάδα φίλων. Αναφερόμαστε στον 

συνδυασμό τριών στοιχείων (Wenger, 1998; Wenger, 2006): 

1. Του πεδίου ενδιαφέροντος και δραστηριοτήτων στα οποία εξειδικεύονται, και 

τα οποία χαρακτηρίζουν την ταυτότητα των μελών της ομάδας, όπως για 

παράδειγμα οι ομάδες επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα, π.χ. οι καθηγητές φυσικής. Μπορεί όμως το πεδίο 

ενδιαφέροντος να μην είναι επαγγελματικό αλλά να αναφέρεται σε τρόπους 

ζωής και κοσμοθεωρίες, όπως για παράδειγμα οι οι κοινότητες πρακτικής που 

δημιουργούνται μεταξύ μελών ομάδων Ανώνυμων Αλκοολικών. 

2. Της κοινότητας, δηλαδή της συγκρότησης ομάδας με κοινά ενδιαφέροντα, 

ανάμεσα στα μέλη της οποίας υπάρχει αλληλεπίδραση, κοινές 

δραστηριότητες, αλληλοβοήθεια, ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. Η 

ύπαρξη της κοινότητας σημαίνει αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών, με βάση 

την οποία εξελίσσεται συνολικά η ομάδα και μεμονωμένα τα μέλη της. Δεν 

μιλάμε λοιπόν για κοινότητες πρακτικής όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους 

που δρουν μεμονωμένα χωρίς επικοινωνία με άλλους που ενδιαφέρονται για 

τα ίδια πεδία, αλλά όταν οι άνθρωποι με τους ίδιους τομείς 

δραστηριοποίησης βρίσκονται σε επικοινωνία μεταξύ τους, δημιουργώντας 

μια μικρή κοινωνία. 

3. Τέλος, της πρακτικής, δηλαδή της έμπρακτης δραστηριότητας στην οποία 

επιδίδονται τα μέλη της κοινότητας. Δεν αρκεί μόνο το κοινό ενδιαφέρον για 

να θεωρηθεί μια κοινότητα ανθρώπων κοινότητα πρακτικής, αλλά και η 

κοινή πρακτική στον τομέα του ενδιαφέροντος. Τα μέλη δηλαδή της 

κοινότητας πρακτικής χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους και πρακτικές 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν το κοινό τους ενδιαφέρον, και δεν 

εκφράζουν αυτό το ενδιαφέρον μόνο σε επίπεδο συμπάθειας προς ένα πεδίο. 

Για παράδειγμα, μόνο το κοινό ενδιαφέρον και η συμπάθεια ανθρώπων προς 

ένα είδος μουσικής δεν αποτελεί ένδειξη ύπαρξης κοινότητας πρακτικής. 

Αντίθετα η δραστηριότητα στον τομέα αυτό με κοινά εργαλεία και μεθόδους 

όπως με τη δημιουργία τέτοιας μουσικής και δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με αυτή αποτελεί βασική συνιστώσα μιας κοινότητας πρακτικής. 

Τα τρία παραπάνω σε συνδυασμό δικαιολογούν το χαρακτηρισμό 

μιας κοινότητας ως κοινότητας πρακτικής, ενώ η συμμετοχή σε μια τέτοια 
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κοινότητα είναι ουσιαστικά «μια αναλυτική οπτική γωνία πάνω στη μάθηση, 

ένας τρόπος κατανόησης της μάθησης», και όχι μια διδακτική στρατηγική 

(Lave & Wenger, 1991: 40). Δηλαδή η κατανόηση της διαδικασίας της 

μάθησης διαχωρίζεται από την σκόπιμη διδασκαλία, της οποίας αποτέλεσμα 

επιδιώκεται να είναι η μάθηση, και η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως μια 

φυσιολογική δραστηριότητα στα πλαίσια της συμμετοχής μας σε κοινωνικές 

ομάδες. 

 Για τον Wenger (1998: 152-153) η συμμετοχή σε μια κοινότητα 

ορίζεται μέσα από την πραγματοποίηση τριών χαρακτηριστικών, τα οποία 

συνιστούν μια ταυτότητα, την ταυτότητα του μέλους της ομάδας. Πρώτον, 

βλέποντας τον εαυτό μας ως φορείς συμπεριφορών που αναμένονται από τα 

μέλη της ομάδας, δηλαδή αναπτύσσοντας ατομικές συμπεριφορές που 

σχετίζονται με την ηθική της ομάδας. Δεύτερον, αναπτύσσοντας 

συγκεκριμένες οπτικές, ή όπως τις αποκαλεί «ερμηνείες», που διαμορφώνουν 

τις αντιδράσεις μας στο αντικείμενο της ομάδας. Τρίτον, αποκτώντας την 

ικανότητα να διαπραγματευόμαστε πρακτικές, αναφορές, μνήμες και 

εμπειρίες που είναι κοινές στην ομάδα. Με απλά λόγια, η συμμετοχή μας σε 

μια κοινότητα πρακτικής ταυτίζεται με τη δημιουργία μιας ταυτότητας 

μέλους της ομάδας, στη διάρκεια της οποίας αναπτύσσουμε μια αυτοεικόνα 

του εαυτού μας ως φορέα της κοσμοθεωρίας και των συμπεριφορών των 

μελών της ομάδας αυτής, ως εκπροσώπου της.  

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια υποστηρίζεται πως μπορούν να 

δημιουργήσουν ιδεατές συνθήκες για μάθηση, καθώς λειτουργούν ως 

κοινότητες πρακτικής, στις οποίες οι μαθητευόμενοι περνούν από το στάδιο 

της περιφερειακής συμμετοχής στη δραστηριότητα σε αυτό της απόκτησης 

του ρόλου του ειδικού. Ο Gee (2003) αναλύει πώς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

δημιουργούν ουσιαστικές κοινότητες πρακτικής, με τους παίκτες να 

μαθαίνουν ταυτιζόμενοι με τον ήρωα του παιχνιδιού, καθώς χειρίζονται 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στο παιχνίδι και άρα αναπτύσσοντας 

ικανότητες. Το παιχνίδι λοιπόν πραγματοποιεί για τον Gee συνθήκες 

εγκατεστημένης μάθησης, αφού αποτελεί βιωμένη εμπειρία, ενώ αντίθετα 

στο σχολείο κάτι τέτοιο δεν ευνοείται παρόλο που μέχρι σήμερα θεωρείται 



- 104 - 

 

ως ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος να μάθει κανείς κάτι. Σε παρόμοια 

αποτελέσματα κατέληξαν και οι έρευνες του Shaffer (2006b), ο οποίος 

ερεύνησε τη δημιουργία κοινοτήτων ειδικών μεταξύ των μαθητών, όταν 

εισήχθησαν στη διδασκαλία διαφόρων αντικειμένων παιχνίδια που 

βασίζονταν στις επιστημολογικές παραδοχές διαφόρων επιστημών.  

Ακόμα και η αξιολόγηση της διδασκαλίας όμως αλλάζει κάτω από 

αυτή την οπτική γωνία. Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 

μάθησης, σε αντίθεση με παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης στις οποίες 

κυριαρχεί το προτυποποιημένο τεστ, η μάθηση αξιολογείται όχι με βάση το τι 

έχει επιτευχθεί από το μαθητή αλλά με βάση την προοπτική του να αναπτύξει 

συμπεριφορές σχετικές με το αντικείμενο της μάθησης στο μέλλον, χωρίς την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Η σύγχρονη προτυποποίηση των 

αναλυτικών προγραμμάτων και των εξεταστικών συστημάτων, η 

βαθμολόγηση, η κατάτμηση της σχολικής γνώσης αλλά και η κατάταξη των 

μαθητών σε βαθμίδες μειώνουν τις δυνατότητες για νόμιμη περιφερειακή 

συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργίας και απόκτησης γνώσης, ενώ 

αντίθετα οι μαθητές δημιουργούν κοινότητες πρακτικής εκτός των σχολικών 

αιθουσών (Lave, 1991: 78). Σε περιβάλλοντα μαθητείας, η κατάκτηση της 

γνώσης αξιολογείται με βάση τη συμμετοχή του μαθητευόμενου σε μια 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η αξιολόγηση αυτή ονομάζεται «δυναμική», 

και εστιάζει στις μελλοντικές δυνατότητες και όχι στην κατακτημένη γνώση, 

παραπέμποντας στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, μιας έννοιας που 

διατύπωσε ο Vygotsky (1997: 144- 155). Στα πλαίσια αυτά, όλη η 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ένα είδος διανοητικής «σκαλωσιάς» που 

προσφέρει στο μαθητή δυνατότητες για να αναπτυχθεί πέρα από τα όρια που 

φαίνεται να διαγράφει στην εκάστοτε χρονική συγκυρία (για μια αρκετά 

εκτενή επισκόπηση βλ. Palincsar, 1998: 354- 370). 

3.3. Η έννοια της δραστηριότητας   

Θεωρώντας την οικοδόμηση της γνώσης ως μια ενεργητική 

διαδικασία που διαμορφώνεται από το περιβάλλον, προκειμένου να 

εξηγήσουμε τη διαδικασία της μάθησης βασιζόμαστε σε μια θεωρητική 
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προσέγγιση που αντιλαμβάνεται τη γνώση ως κοινωνικό φαινόμενο. Σε αυτά 

τα συμφραζόμενα, η θεωρία δραστηριοτήτων, ένα θεωρητικό πλαίσιο που 

κατανοεί όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα ως ένα σύνολο δράσεων που 

μεσολαβούνται από εργαλεία (στην περίπτωσή μας το ηλεκτρονικό παιχνίδι) 

και το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται (στην 

περίπτωσή μας η κουλτούρα της σχολικής αίθουσας), θα χρησιμοποιηθεί ως 

θεωρητική σκοπιά μέσα από την οποία θα ερμηνεύσουμε τη διαδικασία 

κατασκευής της γνώσης, τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της 

μάθησης (Barab & Plucker, 2002; Barab κ.ά., 2002; Brown & Cole, 2008; 

Kaptelinin, 1993; Squire, 2002).  

Με επιρροές από την καντιανή, τη χεγκελιανή, τη μαρξιστική και την 

εγελιανή φιλοσοφία, η θεωρία δραστηριοτήτων είναι μια εξέλιξη της 

ιστορικής- πολιτισμικής θεωρίας του Vygotsky (Engeström, 1999: 19-20). Η 

θεωρία δραστηριοτήτων προσεγγίζει όλη την ανθρώπινη συμπεριφορά ως ένα 

σύστημα που αποτελείται από το υποκείμενο, το σκοπό και τα εργαλεία, και 

ερμηνεύει τη δραστηριότητα ως αλληλεπίδραση μεταξύ των 

προαναφερθέντων μερών (βλ. σχήματα 1 και 2). Έτσι, στην περίπτωση της 

εκπαιδευτικής έρευνας, ως δραστηριότητα νοείται κάθε κατάσταση 

διδασκαλίας – μάθησης, ως υποκείμενα οι συμμετέχοντες στην κατάσταση 

αυτή (μαθητές και εκπαιδευτικοί), ως εργαλείο η στρατηγική και τα όργανα 

διδασκαλίας, ως στόχος της δραστηριότητας η μάθηση των εννοιών ή η 

απόκτηση των ικανοτήτων του μαθήματος, ενώ ως αποτέλεσμα, στην 

εκπλήρωση του οποίου στοχεύει όλη η δραστηριότητα, η εκπαίδευση- 

μόρφωση του μαθητή. Με αυτή τη θεωρητική προσέγγιση στο νου, φαίνεται 

φυσικό να προσεγγίσουμε κάθε μαθησιακή κατάσταση ως μοναδική, αλλά 

επίσης πολυδιάστατη, αποτελούμενη από πολλές μεταβλητές που 

διαμορφώνουν το συγκεκριμένο κάθε φορά εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ειδικά 

στο πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης, η θεωρία δραστηριοτήτων 

χρησιμοποιείται ως ερμηνευτικό πλαίσιο με σκοπό να γίνει κατανοητή η 

δραστηριότητα μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 

λαμβάνοντας υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν μέσα από συμφραζόμενα 

της αληθινής ζωής, κάνοντας έτσι την εκπαιδευτική έρευνα σημαντικά 

εξαρτώμενη από τα συμφραζόμενα. Ως αποτέλεσμα, δεν αρκεί να 
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απομονώσουμε μια μεταβλητή ώστε να κατανοήσουμε τις συνέπειες της 

παρέμβασης, αλλά επιβάλλεται να μελετήσουμε τις συμπεριφορές μέσα στο 

ζωντανό περιβάλλον της σχολικής τάξης ολιστικά.  

 

 

Σχήμα 1: τα βασικά συστατικά του συστήματος δραστηριότητας  

Ο όρος «δραστηριότητα» είναι για τον Vygotsky συνώνυμος με το 

χειρισμό των εργαλείων του περιβάλλοντος με κάποιο σκοπό (1997: 97- 

105), ενώ για τον Engeström (1999: 21) η δραστηριότητα είναι «ένας 

πολιτισμικός σχηματισμός κατευθυνόμενος σε στόχο, ο οποίος έχει τη δική 

του δομή». Η κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι μια διαδικασία 

συλλογική, που καθοδηγείται από ένα σκοπό. Η γνώση διανέμεται στα μέλη 

μιας κοινότητας μέσω της συμμετοχής τους σε αυτή. Η θεωρία 

δραστηριοτήτων μελετά ακριβώς την κοινότητα ως σύστημα, η 

αλληλεπίδραση μέσα στο οποίο οδηγεί στην εκπλήρωση του τελικού σκοπού 

(Lave, 1991). Το σύστημα δραστηριότητας που σχεδίασε ο Engeström 

παρουσιάζει την σύνδεση των μελών της κοινότητας με το στόχο, τα μέσα, 

τους κανόνες που καθορίζουν τη λειτουργία του, τα υπόλοιπα μέλη της 

κοινότητας και την κατανομή της εργασίας. 

Σύμφωνα με τη θεωρία δραστηριοτήτων, που σήμερα αναπτύσσεται 

θεωρητικά ιδιαίτερα στην έρευνα στη Σκανδιναβία και τη Β. Αμερική, 

βασική μονάδα ανάλυσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι η 

δραστηριότητα, ενώ η θεωρία δραστηριοτήτων  



- 107 - 

 

«είναι ένα φιλοσοφικό και διεπιστημονικό 

πλαίσιο για τη μελέτη διαφορετικών μορφών 

ανθρώπινης δραστηριότητας ως εξελικτικών 

διαδικασιών, με διασυνδεόμενα την ίδια στιγμή το 

ατομικό και κοινωνικό επίπεδο» 

Kuutti (1995: 17). 

Τα βασικά σημεία της θεωρίας δραστηριοτήτων όπως αναφέρονται 

από τον Kuutti (1995) είναι τα εξής: 

Α. Η δραστηριότητα ως βασική μονάδα ανάλυσης: μελετώντας την 

δραστηριότητα η οποία πραγματοποιείται μέσα σε κοινωνικό πλαίσιο, το 

αντικείμενο έρευνας είναι πάντα συλλογικό.  

Β. Η έννοια της ιστορίας και της ανάπτυξης: Οι δραστηριότητες είναι 

σε συνεχή εξέλιξη, και περιλαμβάνουν στοιχεία παλαιότερων 

δραστηριοτήτων. 

Γ. Τα αντικείμενα και η μεσολάβηση: τα αντικείμενα- τεχνουργήματα 

που μπορεί να είναι υλικά, συμβολικά.μέθοδοι, νόμοι, μηχανές κλπ. και 

μεσολαβούν ανάμεσα στον άνθρωπο και το σκοπό.  

Η ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί λοιπόν ένα σύστημα το οποίο 

αποτελείται από αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες, η αλληλεπίδραση και οι 

αντιθέσεις μεταξύ των οποίων αποτελούν την πηγή της εξέλιξής της (Kuutti, 

1995). Ο Engeström έχει αποδώσει σχηματικά το σύστημα της 

δραστηριότητας ως εξής: 



- 108 - 

 

 

Σχήμα 2: Ολοκληρωμένο σύστημα δραστηριότητας (Engeström, 1999: 31) 

Όλη η δραστηριότητα αποτελεί ένα πλέγμα, ένα σύστημα που 

αποτελείται από διασυνδεόμενα στοιχεία. Η δραστηριότητα κατευθύνεται 

προς ένα στόχο, και έτσι ξεχωρίζουμε τις δραστηριότητες μεταξύ τους, 

ανάλογα με το στόχο στον οποίο κατευθύνονται. Εργαλείο μπορεί να είναι 

οτιδήποτε χρησιμοποιείται προκειμένου να επιτευχθεί ένας στόχος, υλικό ή 

πνευματικό. Με τον όρο εργαλείο ο Vygotsky αναφέρεται από τη μια πλευρά 

στα υλικά εργαλεία που διαμεσολαβούν στη σχέση του ανθρώπου με τα 

άψυχα αντικείμενα, και από την άλλη τα «ψυχολογικά» εργαλεία, όπως τα 

σύμβολα, που επιτρέπουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και το σχεδιασμό 

της δραστηριότητας.  Δηλαδή τα σύμβολα, όπως η γλώσσα, καθορίζουν τη 

φύση της δραστηριότητάς μας (Lucy & Wertsch, 1987: 69). Η κατανομή 

εργασίας αναφέρεται στην οργάνωση ενός οργανισμού, ενώ οι κανόνες στους 

νόμους που οριοθετούν τις κοινωνικές σχέσεις των μελών μέσα σε μια 

ομάδα. Κανόνες εργασίας και καταμερισμός εργασίας αποτελούν, όπως και 

τα εργαλεία και ο τρόπος χρήσης τους, κοινωνικά διαμεσολαβημένες έννοιες. 

Γίνεται σαφές από το παραπάνω διάγραμμα ότι η κάθε δραστηριότητα στο 

σύνολό της αποτελεί κοινωνική πράξη, αφού διαμορφώνεται από τους 

κανόνες, τις αντιλήψεις, και τον καταμερισμό της εργασίας, άρα και του 

κοινωνικού ρόλου ανάμεσα στα μέλη της κοινωνικής  ομάδας. 
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Για να γίνει πιο κατανοητό το παραπάνω διάγραμμα, θα 

επαναλάβουμε ένα παράδειγμα του Leont’ev (1978, όπως αναφέρεται στον 

Kuutti, 1995: χ.σ.). Στα πλαίσια της προϊστορικής κοινωνίας, μια 

δραστηριότητα ήταν το κυνήγι των ζώων. Άμεσο αποτέλεσμα- στόχος στον 

οποίο απέβλεπε η δραστηριότητα αυτή ήταν η θανάτωση του θηράματος και 

η ικανοποίηση του αισθήματος της πείνας, ενώ τα υποκείμενα της 

δραστηριότητας ήταν οι προϊστορικοί κυνηγοί. Τελικός σκοπός, που 

κινητοποιούσε όλη τη δραστηριότητα και άρα την προσδιόριζε, ήταν η 

επιβίωση. Τα εργαλεία με τα οποία πραγματοποιούνταν η δραστηριότητα 

ήταν τα διάφορα κυνηγετικά εργαλεία και οι κινήσεις που έκαναν τα μέλη 

της ομάδας θηρευτών προκειμένου να φτάσουν στο σκοπό τους. Η 

δραστηριότητα όμως αυτή εξαρτάτο από τους κανόνες που είχε θέσει η 

κοινωνική ομάδα στην οποία άνηκαν οι κυνηγοί, και η οποία είχε το δικό της 

σύστημα κατανομής της εργασίας, π.χ. στη διαδικασία του κυνηγιού οι 

κυνηγοί χωρίζονταν σε δύο ομάδες με διακεκριμένους ρόλους και καθήκοντα 

η καθεμία: αυτούς που ξεσήκωναν τα θηράματα για να τα οδηγήσουν σε 

θέσεις ευνοϊκές για τους κυνηγούς, και σε αυτούς που έπιαναν και σκότωναν 

τα θηράματα.  

3.4. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και μάθηση ανά 

ηλικιακές ομάδες 

Εξελίσσοντας τη θεωρία του Vygotsky και των συνεργατών του, ο 

El'konin (2000) επιχειρεί να προσδιορίσει την αλληλεπίδραση ατόμου- 

περιβάλλοντος μέσα από ένα πρίσμα σταδίων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στον κυρίαρχο στόχο της αλληλεπίδρασης αυτής ανά ηλικιακή κατηγορία. 

Παρόλο που μια ταξινόμηση με βάση ηλικιακές κατηγορίες φαίνεται να 

παραπέμπει σε γνωστικές θεωρήσεις ανάπτυξης, η χρησιμότητά της εδώ 

υπογραμμίζεται από τη λογική που τη διέπει. Ο El'konin αντιλαμβάνεται τη 

διαφορετική φύση της μάθησης κατά ηλικία ως μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος της κυρίαρχης δραστηριότητας, της κατεύθυνσης προς την 

οποία στρέφεται η αλληλεπίδραση και των στόχων που αυτή έχει. Συνδέει τα 

στάδια ανάπτυξης με το είδος της εμπλοκής σε δραστηριότητες, δηλαδή 

θεωρεί ότι οι νοητικές λειτουργίες εξαρτώνται από το κίνητρο  στις 
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δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει κάποιος και καθορίζονται από τη 

θέση που έχουν στη δομή της δραστηριότητας. Αντίθετα, οι θεωρίες για τα 

αναπτυξιακά στάδια που δεν λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο γίνεται η δραστηριότητα θεωρούνται ελλιπείς. Στην εφηβική ηλικία, η 

κυρίαρχη δραστηριότητα προσανατολίζεται στην κοινωνική επαφή, τη φιλία, 

την ομαδική δραστηριότητα με συνομηλίκους, στη βάση των ηθικών αξιών 

που διαμορφώνουν την προσωπικότητα και όλη την κοσμοθεωρία του. Ο 

έφηβος αποκτά μια κοινωνική αντίληψη σε σχέση με τον εαυτό του, που 

οδηγεί στη δημιουργία κινήτρων και στόχων που τον κατευθύνουν προς το 

μέλλον μέσω της εκπαίδευσης και της επιλογής καριέρας. Σε αυτή τη βάση, 

και αντλώντας από αυτή την παραδοχή, έχουν σχεδιάσει το μαθησιακό 

περιβάλλον και οι Kaptelinin & Cole (2002) και Cole (2009) στο εξωσχολικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Fifth Dimension, στο οποίο κυρίαρχη 

δραστηριότητα αποτελεί το συνεργατικό παίξιμο ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 

και στη σύλληψη του οποίου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και η δική μας 

παρέμβαση. Στο πρόγραμμα Fifth Dimension μαθητές προεφηβικής και 

εφηβικής ηλικίας συνεργάζονται με φοιτητές παιδαγωγικών και 

εργαζόμενους στο πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο μάθησης το 

ηλεκτρονικό παιχνίδι. Η εν λόγω παρέμβαση πραγματοποιείτα με 

αλλοδαπούς μαθητές χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, σε ένα 

πλαίσιο ανεπίσημης εκπαίδευσης που στόχο έχει πρώτα και κύρια την 

αναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από καινοτόμες, κοινωνικά 

προσανατολισμένες παρεμβάσεις. Εδώ είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η 

αντίληψη του El’konin σχετικά με τη χρήση των εργαλείων, τους σκοπούς 

και την πολιτισμική τους διάσταση: η εκμάθηση του χειρισμού του 

κουταλιού από το νήπιο είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα με την εκμάθηση 

του χειρισμού των κανόνων γραμματικής στην εφηβεία διότι και τα δύο είναι 

κοινωνικά διαμεσολαβημένα εργαλεία το χειρισμό των οποίων μαθαίνει 

κανείς προκειμένου να ζήσει στην κοινωνία. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Μεθοδολογία της έρευνας 

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματα που έχουμε θέσει στο 

εισαγωγικό τμήμα, επιλέξαμε τη μέθοδο της έρευνας που βασίζεται σε 

σχεδιασμό (Brown, 1992; Collins, 1992; Design-Based Research Collective, 

2003), τα ευρήματα της οποίας παρουσιάζονται σε μορφή αφηγήσεων 

μελετών περίπτωσης, σε συμφωνία με τη μέθοδο δημιουργίας 

νατουραλιστικών αφηγήσεων του Stake (1995). Μέσω της κατασκευής 

διδακτικών σεναρίων και ενεργειών που συνοδεύουν το ηλεκτρονικό παιχνίδι 

Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο, επιδιώξαμε να απαντήσουμε στα εξής 

ερωτήματα: 

i. Πώς επηρεάζει η χρήση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού τη μαθησιακή 

διαδικασία; Τι είδους δραστηριότητες συμβάλλει να αναπτυχθούν μέσα στα 

πλαίσια μιας ομάδας μαθητών; 

ii. Κατά πόσο ενδυναμώνει το ηλεκτρονικό παιχνίδι συνεργατικές μορφές 

μάθησης και κατασκευής της γνώσης, δηλαδή τη δημιουργία κοινοτήτων 

πρακτικής; Διαμορφώνονται γύρω από το παιχνίδι κοινότητες μαθητών με 

κοινά ενδιαφέροντα, μαθησιακούς στόχους και πρακτικές μάθησης; 

iii. Μπορεί το ηλεκρονικό παιχνίδι να αποτελέσει όχημα για την καλλιέργεια 

συγκεκριμένων ιστορικών δεξιοτήτων, όπως της επεξεργασίας ιστορικών 

μαρτυριών; Δημιουργεί δηλαδή ενός είδους κοινότητα μαθητευομένων στις 

διαδικασίες ιστορικών πρακτικών; 

iv. Πώς κατασκευάζεται η ιστορική γνώση και κατανόηση μέσω της 

συνεργατικής χρήσης ενός πολυμεσικού ψυχαγωγικού εργαλείου; Μπορεί 

αυτό να βοηθήσει στο σχηματισμό ιστορικής γνώσης και την εμπέδωση της 

περιοδολόγησης και της ιστορικής ορολογίας; 

v. Κατανοούν οι μαθητές την έννοια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσα από 

το μάθημα της ιστορίας, όταν αυτό διδάσκεται με αυτό το σκόπο και με 

μεθόδους συνεργατικής μάθησης; Δημιουργούνται συνθήκες συνεργατικής 
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επεξεργασίας εννοιών διαπολιτισμικής κατανόησης και επικοινωνίας στα 

πλαίσια της χρήσης ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού περιπέτειας; 

Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, επιλέξαμε να 

εισαγάγουμε ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι περιπέτειας, το 

Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο, σε τάξεις μαθητών Στ’ δημοτικού. Στην 

πρώτη περίπτωση, είχε προηγηθεί ο σχεδιασμός ενός προγράμματος σπουδών 

με συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες και δομή σύμφωνα με το 

πλαίσιο διδασκαλίας της ιστορίας με διαπολιτισμικές προεκτάσεις 

(παράρτημα 1). Στη δεύτερη περίπτωση, αφού πήραμε ανατροφοδότηση από 

την αρχική παρέμβαση, επανασχεδιάσαμε την παρέμβασή μας με βάση τις 

ανάγκες και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την πρώτη παρέμβαση 

(παράρτημα 6). Και οι δύο μελέτες περίπτωσης παρουσιάζονται σε μορφή 

νατουραλιστικής αφήγησης, με τα δεδομένα να συλλέγονται μέσω 

παρατήρησης, σημειώσεων πεδίου, ερωτηματολογίων πριν και μετά την 

παρέμβαση (παραθέματα 2 και 3), και των ημερήσιων ημερολογίων των 

μαθητών (παράθεμα 4). 

Η μελέτη των διαδικασιών της μάθησης σε «εργαστηριακές» 

συνθήκες (δηλαδή αποκομμένη από την φυσιολογική δραστηριότητα ενός 

φυσικού περιβάλλοντος μάθησης και δημιουργημένη τεχνητά για να 

διαπιστώσει τις επιπτώσεις μιας εισαχθείσας μεταβλητής) αποτελεί μια 

παραδοσιακή μορφή παιδαγωγικής έρευνας (Collins κ.ά., 2004), η οποία δεν 

θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της παρούσας διατριβής. 

Επιδιώκοντας να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας ενός τεχνολογικού 

εργαλείου στη διαμόρφωση ιστορικής γνώσης και διαπολιτισμικής 

συνείδησης, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μια παραδοσιακή μορφή έρευνας, 

η οποία θα μας πληροφορούσε σχετικά με τα αποτελέσματα της παρέμβασής 

μας, σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου η οποία θα διδασκόταν την ίδια ύλη με 

πιο συμβατικά μέσα διδασκαλίας. Ωστόσο, μια τέτοια προσπάθεια δεν θα 

απαντούσε στα βασικά μας ερωτήματα, που είναι: 

- Πώς μαθαίνουν οι μαθητές μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών; και, 

- Με ποιες διαδικασίες διαμορφώνουν διαπολιτισμική συνείδηση μέσω του 

μαθήματος της ιστορίας; 
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Αποκομίζοντας μόνο τα αποτελέσματα της διαδικασίας μέσω 

σταθμισμένων τεστ ή ακόμα και συνεντεύξεων, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα 

να αποκτήσουμε αντίληψη της διαδικασίας κατασκευής της γνώσης, πώς 

δηλαδή φτάνουν οι μαθητές στην απόκτησή της και πώς διαμορφώνουν 

αντιλήψεις και απόψεις σχετικά με αυτή. Επομένως, η έρευνά μας θα είχε 

περισσότερο τη μορφή «επικύρωσης» ενός πλάνου εργασίας, ενός είδους 

παρέμβασης, ή απόρριψής του, χωρίς όμως να μας δίνει στοιχεία γιατί αυτή η 

παρέμβαση είναι επιτυχημένη ή όχι, μέσω της κατανόησης των πολύπλοκων 

διαδικασιών που θα λάμβαναν χώρα κατά την εισαγωγή της. Όπως αναφέρει 

η Brown (1992: 152), η σχολική αίθουσα δεν αποτελεί το φυσικό περιβάλλον 

εργασίας των πειραματικών ψυχολόγων, ενώ οι μέθοδοι της εκπαιδευτικής 

ψυχολογικής έρευνας που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά αποτυγχάνουν να 

αποτυπώσουν την μάθηση όπως συμβαίνει στην πράξη, μια αδυναμία που 

καλείται να αναπληρώσει η μέθοδος της έρευνας που βασίζεται σε 

σχεδιασμό. Για να κατανοήσουμε ακριβώς τις διαδικασίες δημιουργίας 

γνώσης, επιλέξαμε τη μέθοδο της έρευνας που βασίζεται σε σχεδιασμό, ώστε 

να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε και να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της μαθησιακής διαδικασίας, και να 

σχεδιάσουμε παρεμβάσεις που έχουν πραγματικό αντίκρυσμα σε αληθινές 

ανάγκες και συνθήκες μάθησης. Μάλιστα, ερευνητές και της διδακτικής της 

ιστορίας προτείνουν τη μέθοδο της έρευνας βασισμένης σε σχεδιασμό ως την 

καλύτερη αντιμετώπιση του ερωτήματος «πώς μαθαίνουν τα παιδιά ιστορία;» 

(Barton, 2008: 249).  

1.1. Η έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό ως εργαλείο 

κατανόησης της μάθησης 

Η έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό (design-based research) είναι μια 

ολιστική παρεμβατική μέθοδος πειραματισμού που επιδιώκει, μέσα από 

συνεχείς επαναλήψεις και ανασχεδιασμό της παρέμβασης, την κατασκευή 

θεωρίας που να απαντά σε τρέχοντα ερωτήματα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Οι ρίζες της εντοπίζονται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

(Brown, 1992; Collins, 1992), ενώ η φιλοσοφική της βάση συνδέεται με τον 

πραγματισμό, καθώς στοχεύει στη δημιουργία γνώσης χρήσιμης στην 
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εκπαιδευτική πρακτική, η οποία να μπορεί να επιφέρει κοινωνική αλλαγή, 

μέσω των καινοτομιών στην εκπαίδευση (Barab & Squire, 2004: 6). 

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της χρήσης της στην εκπαίδευση, η έρευνα 

βασισμένη σε σχεδιασμό αποσκοπεί στη δημιουργία «καινοτόμων 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και ταυτόχρονα τη διεξαγωγή πειραματικών 

ερευνών αυτών των καινοτομιών» (Brown, 1992: 141). O στόχος αυτού του 

είδους έρευνας είναι διττός: αφενός επιχειρεί τη δημιουργία 

αποτελεσματικών μαθησιακών περιβαλλόντων, και αφετέρου χρησιμοποιεί 

τα περιβάλλοντα αυτά ως «φυσικά εργαστήρια» για τη μελέτη της μάθησης 

και της διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι ο ερευνητής δεν μελετά μόνο μια 

συνιστώσα της διαδικασίας και τα αποτελέσματα μεταβολής της, αλλά 

σχεδιάζει μαθησιακά περιβάλλοντα συνδυάζοντάς τα «με την εμπειρική 

διερεύνηση της κατανόησης αυτών των περιβαλλόντων και των τρόπων με 

τους οποίους αλληλεπιδρούν με τα άτομα» (Hoadley, 2004: 205). Συνεπώς, 

τα σχεδιασμένα πειράματα ερευνούν τη γνώση μέσα στα πλαίσια που 

αποκτιέται, χωρίς καμία προσπάθεια να απομονώσουν κάποια μεταβλητή της 

διαδικασίας μάθησης, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 

μάθησης και την εξερεύνηση των τρόπων με τους οποίους επιτυγχάνεται η 

μάθηση μέσα σε αυτό.  Αυτού του είδους η έρευνα περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό και τον πειραματισμό με ένα σύνολο συνιστωσών της μάθησης, 

στα οποία ανήκουν οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος, το εκπαιδευτικό 

υλικό και η δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα πλαίσια της μάθησης, 

μετατρέποντας έτσι την ίδια την παρέμβαση σε αποτέλεσμα της όλης 

διαδικασίας (The Design- Based Research Collective, 2003). Η 

σημαντικότερη διάσταση αυτού του είδους έρευνας είναι ότι οι θεωρίες 

μάθησης και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας εξελίσσονται στη διάρκεια της 

παρέμβασης σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, καθιστώντας την μέθοδο 

καθαρά ποιοτική (Flick, 2007). Κατά τη διάρκειά της, όλα τα μέρη της 

παρέμβασης συνεχώς αναδιαμορφώνονται ώστε να ανταποκριθούν στις 

συμπεριφορές που αναδεικνύονται κατά τη διαδικασία της μάθησης. 

Συνεπώς, η έρευνα πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών 

εργαλείων, αναλυτικών προγραμμάτων και θεωριών που ερμηνεύουν τη 

μάθηση (Barab & Squire, 2004: 2). Τέτοιου είδους παρεμβάσεις στοχεύουν 
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στην ανάπτυξη καινοτόμων μαθησιακών δομών που σέβονται τις ανάγκες 

που προκύπτουν μέσα στο πλαίσιο της μάθησης.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Plomp (2007: 9-12), η έρευνα 

που βασίζεται σε σχεδιασμό είναι η συστηματική μελέτη του σχεδιασμού, της 

ανάπτυξης και της αξιολόγησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν 

στη λύση ενός προβλήματος, με σκοπό την κατανόηση των χαρακτηριστικών 

αυτών των παρεμβάσεων και των διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρμογής 

τους. Αυτές οι παρεμβάσεις μπορεί να αναφέρονται είτε σε προγράμματα 

σπουδών και σε σενάρια διδασκαλίας, είτε σε τεχνολογικά εκπαιδευτικά 

εργαλεία, ή σε μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας. O Hoadley (2004: 

205) ορίζει την έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό ως προσπάθεια συνδυασμού 

του σχεδιασμού εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με την εμπειρική μελέτη του 

πώς αυτά αλληλεπιδρούν με ανθρώπους. Ο ως άνω ορισμός παραπέμπει 

ευθέως στα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας εν γένει, η οποία σκοπό 

έχει να καταλάβει, περιγράψει και εξηγήσει κοινωνικά φαινόμενα εκ των 

έσω, με τους εξής τρόπους (Flick, 2007: ix): 

- Αναλύοντας εμπειρίες ατόμων ή ομάδων, μέσα από καθημερινές τους 

εμπειρίες 

- Αναλύοντας αλληλεπιδράσεις και μορφές επικοινωνίας εν τη γενέσει τους, 

μέσω παρατήρησης αλληλεπιδράσεων και ανάλυσης του υλικού που 

συγκεντρώνει ο ερευνητής, 

- Αναλύοντας ντοκουμέντα – υπολείμματα των εμπειριών αυτών. 

Ο όρος «έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό» είναι αρκετά ευρύς, και 

περιλαμβάνει πληθώρα σχετικών ερευνητικών προσεγγίσεων, όπως τα 

σχεδιασμένα πειράματα, τις μελέτες σχεδιασμού, την εξελικτική έρευνα 

(Edelson, 2002: 106), τη διαμορφωτική έρευνα, κοινό χαρακτηριστικό των 

οποίων αποτελούν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη παρεμβάσεων. Όπως 

σημειώνει η Brown (1992: 142) τα σχεδιασμένα πειράματα εμπνέονται από 

τις επιστήμες που χρησιμοποιούν το σχεδιασμό, όπως η αεροναυτική και η 

τεχνητή νοημοσύνη. Ο σχεδιασμός της δραστηριότητας πραγματοποιείται 

λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων μέσα σε μια σχολική 

αίθουσα, ενώ η μαθησιακή διαδικασία γίνεται κατανοητή ως ένα συστημικό 
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όλον. Έτσι, μελετάμε πώς επηρεάζονται όλα τα μέρη της μαθησιακής 

δραστηριότητας από την εισαγωγή της σχεδιασμένης παρέμβασής μας. 

Επιπλέον όμως τέτοιου είδους έρευνα πρέπει να μπορεί να μεταφέρει τα 

ευρήματά της σε θεωρητικό πλαίσιο, να συμβάλλει στη δημιουργία θεωρίας 

μάθησης, ώστε να μπορούν να γενικευτούν και να έχουν εφαρμογή και σε 

άλλες τάξεις, όχι μόνο τη δική μας. Σκοπός μας λοιπόν είναι η κατασκευή 

θεωρητικού πλαισίου για τη μάθηση με βάση ισχυρά εμπειρικά δεδομένα. Σε 

μια τέτοια παρέμβαση περιλαμβάνονται όλα τα παρακάτω:  σχεδιασμός 

προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών στρατηγικών, μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, μορφών και τύπων αξιολόγησης κλπ. (Brown, 1992: 143). 

Η έρευνα που βασίζεται σε σχεδιασμό συμπίπτει επομένως στους στόχους 

της με τη νατουραλιστική έρευνα, η οποία στοχεύει στη δημιουργία θεωρίας 

μέσα από την ερμηνεία των εμπειρικών δεδομένων που προκύπτουν κατά την 

παρέμβαση, στο πρότυπο δηλαδή της «θεμελιωμένης θεωρίας» (grounded 

theory) (Glaser & Strauss, 1967).  

Σχήμα 3: τα χαρακτηριστικά των σχεδιασμένων πειραμάτων, προσαρμοσμένο από Brown (1992: 145). 

Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα της έρευνας βασισμένης σε 

σχεδιασμό; Σύμφωνα με τους  Collins κ.ά. (2004: 16), τα πλεονεκτήματά της 

σχετίζονται αρχικά με το ότι μας δίνει απαντήσεις σχετικά με τη φύση της 

μάθησης μέσα σε πλαίσια, εφαρμοζόμενη σε αυθεντικά μαθησιακά 

περιβάλλοντα, οδηγώντας σε μια κατανόηση της μάθησης ως ολιστικής 

διαδικασίας, ενώ επιπλέον μας επιτρέπει να εξαγάγουμε συμπεράσματα μέσω 

διαμορφωτικής αξιολόγησης της παρέμβασής μας. Σύμφωνα δε με τον 
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Edelson (2002), η έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό είναι προτιμότερη των 

παραδοσιακών μεθόδων παιδαγωγικής έρευνας γιατί: 

α. προσφέρει άμεσα αποτελέσματα/ λύσεις στη μαθησιακή διαδικασία 

(όντας παρεμβατική στο γνήσιο περιβάλλον της τάξης),  

β. βοηθά στην κατανόηση του τι συμβαίνει κατά τη μάθηση, και  

γ. ακόμα και κατά το σχεδιασμό του πειράματος επιτρέπει την σε 

βάθος κατανόηση των πραγματικών αναγκών της μαθησιακής διαδικασίας. 

Κύρια χαρακτηριστικά της έρευνας βασισμένης σε σχεδιασμό είναι, 

σύμφωνα με τους Barab & Squire (2004, 2-3): 

- Ότι παράγουν θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας 

- Ότι είναι παρεμβατικές 

- Ότι πραγματοποιούνται σε φυσικά περιβάλλοντα 

- Ότι αποτελούνται από κύκλους επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων. 

Η έρευνα που βασίζεται σε σχεδιασμό αντλεί στοιχεία από τις 

εθνογραφικές μεθόδους έρευνας, με την έννοια ότι βασική μέθοδος συλλογής 

δεδομένων είναι η παρατήρηση σε φυσικό περιβάλλον. Ωστόσο διαφέρει από 

αυτές στο γεγονός ότι η εθνογραφική μελέτη12 δεν αποσκοπεί στην αλλαγή 

μιας κατάστασης, αλλά απλώς στην καταγραφή των χαρακτηριστικών της. 

Επιπλέον, μοιάζει με τις μακροχρόνιες έρευνες εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 

καθώς καταγράφει τα στάδια ενσωμάτωσης μιας καινοτομίας, αλλά διαφέρει 

και από αυτές διότι, σε αντίθεση με αυτές, μας δίνει λεπτομερή εικόνα της 

διαδικασίας σχεδιασμού της παρέμβασης, πράγμα που αποτελεί και το 

βασικό της στόχο, δηλαδή τη δημιουργία γενικεύσιμων κανόνων για την 

καθοδήγηση του σχεδιασμού (Collins κ.ά., 2004: 21). 

                                                             
12 Σύμφωνα με τον Flick (2007: 2) η ποιοτική έρευνα είναι επίσης γνωστή ως «ερμηνευτική», 
«ανασκευαστική» ή ακόμα και «εθνογραφία». Βασικό πάντως χαρακτηριστικό της έρευνας 
που βασίζεται σε σχεδιασμό είναι ότι όχι μόνο παρατηρεί και καταγράφει τις συμπεριφορές 
σε δεδομένο χώρο, αλλά στοχεύει στη μεταμόρφωσή τους, βασιζόμενη σε προηγούμενα 
θεωρητικά και πρακτικά ευρήματα και στις συνθήκες που προκύπτουν σε φυσικό περιβάλλον 
όπου αναδεικνύονται οι συμπεριφορές προς μελέτη. 
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Στόχος αυτού του είδους έρευνας είναι η παραγωγή θεωρίας που να 

αντλεί από εμπειρικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Edelson 

(2002: 105) η έρευνα που βασίζεται σε σχεδιασμό είναι ένα εργαλείο 

ανάπτυξης θεωριών σχετικά με τη μάθηση, μέσα από συστηματική μελέτη 

των ίδιων των διαδικασιών της μάθησης, μια διαδικασία αντίστροφη αυτής 

που ακολουθείται κατά την παραδοσιακή ψυχολογική έρευνα, στην οποία οι 

ερμηνείες των φαινομένων και τα θεωρητικά κατασκευάσματα προηγούνται 

της πρακτικής εξέτασης της λειτουργίας τους μέσα στη σχολική τάξη, σε 

αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Η έρευνα αυτή βοηθάει στη σύνδεση 

σχεδιασμένων εργαλείων και πρακτικής εφαρμογής, ώστε να δώσει 

αποτελέσματα στη μάθηση, έχει δηλαδή καθαρά πρακτικό προσανατολισμό. 

Ωστόσο, αυτή η έμφαση στη χρηστικότητα και την πρακτική αξία δεν 

σημαίνει πως η έρευνα που βασίζεται σε σχεδιασμό δεν στοχέυει στη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων της ή στην κατασκευή θεωριών. Αντιθέτως, 

στόχος της είναι ακριβώς η παραγωγή γενικεύσιμης γνώσης και θεωρίας, 

εργαλείων, πρακτικών και μεθόδων, μέσα από μια επαναληπτική διαδικασία 

επανασχεδιασμού και επανεισαγωγής των παραπάνω σε αυθεντικά 

περιβάλλοντα μάθησης, με τους σχεδιαστές των παρεμβάσεων να γίνονται 

ταυτόχρονα θεωρητικοί και σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών και 

παιδαγωγικών πρακτικών (Barab & Squire, 2004: 2). Ταυτόχρονα, η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους που έχουν 

τεθεί από την αρχή της παρέμβασης, αποτελεί και την αξιολόγησή της (Barab 

& Squire, 2004: 5). Κατά τον Flick (2007: 6) εξάλλου, η ποιοτική έρευνα 

συχνά στοχεύει στην παραγωγή γνώσης με πρακτικές συνέπειες, χρήσιμη 

δηλαδή για την πρακτική, ενώ συχνά μπορεί να απαιτεί την προσαρμογή 

θεωρητικών και μεθοδολογικών διαδικασιών στο συγκεκριμένο πεδίο όπου 

πραγματοποιείται. 

Σύμφωνα με τον Edelson (2002: 113), η έρευνα που βασίζεται σε 

σχεδιασμό μας προσφέρει γνώση σχετικά με τις διαδικασίες μάθησης, και 

προσφέρεται για δημιουργία θεωριών σε κάθε της στάδιο. Έτσι, διακρίνει 

τριών ειδών θεωρητικά πλαίσια που μπορεί να κατασκευαστούν κατά την 

εφαρμογη της:  
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1. Θεωρίες πεδίου: απαντούν στο βασικό ερώτημα που έχει αποτελέσει 

κίνητρο για την εισαγωγή ενός σχεδίου, μέσα από τη γενίκευση μερών της 

ανάλυσης του προβλήματος, π.χ. στην περίπτωσή μας πώς μαθαίνουν τα 

παιδιά με τη χρήση παιχνιδιού. 

2. Πλαίσια σχεδιασμού: περιγραφή των χαρακτηριστικών της παρέμβασης 

που σχεδιάσαμε, π.χ. στην περίπτωσή μας των διδακτικών σεναρίων και 

σχεδίων μαθήματος που αποτέλεσαν το υλικό της παρέμβασης. 

3. Μεθοδολογίες σχεδιασμού: οι οποίες πληροφορούν σχετικά με τις 

διαδικασίες μιας σειρά ενεργειών με περιγραφή των στόχων, διαδικασιών και 

ιδιαιτεροτήτων κάθε βήματος στην πορεία του σχεδιασμού μιας παρέμβασης. 

Η μεθοδολογία της έρευνας που βασίζεται σε σχεδιασμό γίνεται 

περισσότερο κατανοητή αν ιδωθεί μέσα από σύγκρισή της με παραδοσιακές 

εργαστηριακές μεθόδους παιδαγωγικής έρευνας. Σύμφωνα με τους Collins 

κ.ά. (2004, 20-21), οι διαφορές αυτές εντοπίζονται στα εξής σημεία: 

1. Ελεγχόμενο/ πολύπλοκο περιβάλλον: στις παραδοσιακές μεθόδους που 

χρησιμοποιεί η εκπαιδευτική ψυχολογία προκειμένου να κατανοήσει τη 

μάθηση, οι συνιστώσες που αποτελούν την παρέμβαση είναι ελεγχόμενες. 

Υπάρχει για παράδειγμα ένα πρότυπο σχεδιασμού και παρέμβασης, σύμφωνα 

με το οποίο διαμορφώνεται όλη η πορεία της έρευνας, και αποτελεί το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένεται να εκδηλωθούν οι συμπεριφορές προς 

μελέτη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που προκύπτουν στην πορεία 

της μελέτης. Αντίθετα, η έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό πραγματοποείται 

μέσα σε πραγματικές, συχνά χαοτικές, συνθήκες μάθησης, μέσα σε 

περιβάλλοντα όπου τα πάντα μπορεί να συμβούν χωρίς να έχουν προβλεφθεί 

και χωρίς να υπάρχει η πρόθεση να ελεγχθούν. Αυτό ακριβώς είναι το 

σημαντικότερο στοιχείο της έρευνας βασισμένης σε σχεδιασμό που την 

καθιστά τόσο χρήσιμη, τόσο στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική όσο 

και στην κατασκευή παιδαγωγικών θεωριών. Μια σχολική τάξη δεν αποτελεί 

ποτέ απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να 

ειπωθεί πως ισχύει στις φυσικές επιστήμες, καθώς αποτελείται από τον 

ανθρώπινο παράγοντα, που είναι απρόβλεπτος και συχνά ανεξέλεγκτος. Για 

παράδειγμα ο Hoadley (2002) αναφέρει πως, το επίκεντρο του ενδιαφέροντός 

του κατά την εισαγωγή ενός τεχνολογικού εργαλείου στη διδασκαλία 
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μετατοπίστηκε μετά από τα πρώτα ευρήματα της έρευνας βασισμένης σε 

σχεδιασμό, κατά την οποία αναδύθηκε ο ρόλος του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στο σχεδιασμό τεχνολογικών παρεμβάσεων, κάτι που δεν 

αποτελούσε αρχικό ερώτημα της έρευνας. Έτσι μέσω αυτής της μεθόδου 

έρευνας, έγινε φανερή η ανάγκη σχεδιασμού της παρέμβασης με τρόπο που 

να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος, ενώ αυτή η ανάγκη δεν είχε εντοπιστεί ως ζήτημα 

διερεύνησης αρχικά.    

2. Μια μεταβλητή/ πολλές μεταβλητές: στην εργαστηριακή παιδαγωγική έρευνα η 

μεταβλητή της οποίας τις επιπτώσεις υπολογίζουμε είναι μία, καθορισμένη εξ 

αρχής. Στην έρευνα που βασίζεται σε σχεδιασμό λαμβάνουμε υπόψη μας 

πλήθος μεταβλητών, όπως η σύνθεση του πληθυσμού, η κουλτούρα του 

οργανισμού, το εκπαιδευτικό εργαλείο, οι μέθοδοι εισαγωγής του, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών κλπ. 

3. Έλεγχος μεταβλητών/ χαρακτηρισμός κατάστασης: το τρίτο δίπολο έγκειται 

στην διαφορετική φύση της ερμηνευτικής διαδικασίας που πραγματοποιείται 

με κάθε μέθοδο. Έτσι, στις κλασσικές μεθόδους παιδαγωγικής έρευνας 

ελέγχουμε το ρόλο της κάθε μεταβλητής που έχουμε εισαγάγει στη μάθηση. 

Αντίθετα, στην έρευνα που βασίζεται σε σχεδιασμό μας ενδιαφέρει να 

κατανοήσουμε σε βάθος την κατάσταση που δημιουργείται, παρέχοντας μια 

αναλυτική ματιά σε αυτήν ως σύνολο. 

4. Προσυμφωνημένες διαδικασίες/ ευλύγιστη επανάληψη σχεδιασμού: Η διαφορά 

αυτή προκύπτει και πάλι από την έρευνα του Hoadley (2002) που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Καθώς η έρευνα που βασίζεται σε σχεδιασμό 

σκοπεύει στη δημιουργία παρέμβασης με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, 

δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να αναπροσαρμόσει το σχεδιασμό του, 

ώστε να τα προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε αυτό έγκειται και η 

αξιολόγηση της παρέμβασης, δηλαδή μέσα από επαναλαμβανόμενες 

προσπάθειες καταλήγουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες και τα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Αντιθέτως οι 

παραδοσιακές εργαστηριακές μέθοδοι επιδιώκουν να προβλέψουν τις 

διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, θεωρώντας πως οι μαθητές/ 
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συμμετέχοντες ακολουθούν πιστά ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων από το 

οποίο δεν προβλέπεται να ξεφύγουν. 

5. Κοινωνική απομόνωση/ κοινωνική αλληλεπίδραση: η διαφορά σε αυτό το 

επίπεδο είναι ασφαλώς σαφής. Όταν χρησιμοποιούμε μεθόδους κλασσικής 

ψυχολογικής έρευνας σε εκπαιδευτικά συμφραζόμενα, τείνουμε να 

απομονώνουμε τους μαθητές (ή και γενικά τα μέλη του συστήματος 

δραστηριότητας που εξετάζουμε) προκειμένου να έχουμε μια σαφέστερη 

εικόνα των αποτελεσμάτων της παρέμβασής μας, των αλλαγών που 

επιφέρουν οι μεταβλητές που έχουμε εισαγάγει στην έρευνα. Αυτό 

ουσιαστικά ακυρώνει την αντίληψη της μάθησης ως μιας κοινωνικής 

διαδικασίας, ενώ δεν αποτυπώνει καθόλου την πραγματικότητα των 

αλληλεπιδράσεων μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον μάθησης. Αν απλώς 

εισαγάγουμε ένα νέο διδακτικό εργαλείο, χωρίς να εξετάσουμε τις συνθήκες 

μάθησης που δημιουργεί μέσα στην αλληλεπίδραση του σχολικού 

περιβάλλοντος, παίρνουμε μια αποσπασματική, άρα εσφαλμένη αντίληψη 

των διαδικασίων ενσωμάτωσής του στη μαθησιακή διαδικασία. Αντίθετα, με 

τη μέθοδο που βασίζεται σε σχεδιασμό, μελετάμε την παρέμβασή μας μέσα 

στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που πραγματοποιείται γύρω, με 

βάση, ή και εξαιτίας αυτού. 

6. Εξέταση υποθέσεων/ δημιουργία προφίλ: όπως είπαμε παραπάνω, η έρευνα 

που βασίζεται σε σχεδιασμό στοχεύει κυρίως στο να δημιουργήσει μια 

ερμηνεία ενός φαινομένου, με απώτερο σκοπό την κατασκευή θεωρίας. 

Αντίθετα, οι κλασσικές πειραματικές μέθοδοι εξετάζουν υποθέσεις εκ των 

προτέρων δημιουργημένες βάσει μιας θεωρίας που ήδη έχει αναπτυχθεί. Η 

πορεία δηλαδή της συναγωγής συμπερασμάτων είναι αντίστροφη στις δύο 

μεθόδους: στην παραδοσιακή έρευνα, ξεκινάμε από μια θεωρία, η οποία μας 

δίνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο προσπαθούμε να εντάξουμε τα ερευνητικά 

μας ευρήματα (ίσως με αυτό τον τρόπο μάλιστα επηρεάζει την 

αντικειμενικότητα του ερευνητή, ο οποίος προσπαθεί να ερμηνεύσει τα 

δεδομένα με βάση την ήδη υπάρχουσα θεωρία). Αντίθετα, η έρευνα που 

βασίζεται σε σχεδιασμό ξεκινά από ερευνητικές υποθέσεις και τις ανάγκες 

ενός συγκεκριμένου πλαισίου (μιας σχολικής τάξης), σχεδιάζει εργαλεία 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές, εντοπίζει τα πρακτικά 
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προβλήματα που έχουν προκύψει από την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων, 

και μόνο έπειτα από όλα αυτά προσπαθεί να κατασκευάσει μια θεωρία η 

οποία εξηγεί τι και γιατί έχει συμβεί και προτείνει πλαίσιο επίλυσης 

παρόμοιων προβλημάτων. Η δημιουργία της θεωρίας λοιπόν στην έρευνα που 

βασίζεται στο σχεδιασμό, εκκινεί από τα πραγματικά, πρακτικά προβλήματα 

και ευρήματα των μαθησιακών περιβαλλόντων (Flick, 2007; Glaser & Straus, 

1967). 

7. Πειραματιστής/ συμμετέχων στο σχεδιασμό και την ανάλυση: η τελευταία 

διαφορά έγκειται στο ρόλο του ερευνητή, στον οποίο θα επανέλθουμε με 

λεπτομέρειες αργότερα (ενότητα 5.3.). Ενώ στις κλασσικές πειραματικές 

μεθόδους ο ερευνητής τοποθετεί τον εαυτό του εκτός της πραγματικής 

διαδικασίας, ελέγχοντας τα αποτελέσματα της παρέμβασής του, στην έρευνα 

που βασίζεται σε σχεδιασμό ο ερευνητής συμμετέχει τόσο στο σχεδιασμό 

(και επανασχεδιασμό) της παρέμβασης, όσο και στην ίδια την διαδικασία. 

Όπως θα δούμε παρακάτω, ο ρόλος του ερευνητή στην έρευνα βασισμένη σε 

σχεδιασμό μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: από απλός παρατηρητής και 

καταγράφων τη διαδικασία, σε διδάσκοντα που υλοποιεί ο ίδιος την 

παρέμβαση. Ταυτόχρονα όμως είναι αυτός που αναλύει, επαναλαμβανόμενα, 

τα ευρήματα κάθε φάσης του πειράματος, και επανασχεδιάζει την 

παρέμβαση. Ενώ στο τέλος του πειράματος είναι ο ίδιος που θεωρητικοποιεί 

και γενικεύει τα ευρήματα αυτά, προτείνοντας μια ολοκληρωμένη 

παρέμβαση ως λύση ενός προβλήματος και συνθέτοντας τα μέρη για να 

παράξει ένα θεωρητικό όλον. 

Εφόσον αντιλαμβανόμαστε στη μάθηση ως μια κοινωνική 

διαδικασία, δεν μπορούμε παρά να μελετάμε τις διαδικασίες που σχετίζονται 

με αυτή με βάση μεθοδολογίες πειραματισμού που σέβονται την κοινωνική 

της διάσταση. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η 

έρευνα που βασίζεται σε σχεδιασμό για την παρούσα μελέτη, ενώ 

συγκεκριμένα για τη διερεύνηση του ρόλου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως 

εκπαιδευτικών εργαλείων οι ποιοτικές μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης των 

δεδομένων προτιμώνται από την πλειψηφία των πιο πρόσφατων ερευνών 

(Bakar- Corez κ.ά., 2010). Επιπλέον όμως, στόχος μας είναι και εδώ ο στόχος 

που εκφράζεται μέσα από τις μεθοδολογίες σχεδιασμού: η κοινωνική αλλαγή 
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μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι, και ως αντικείμενο-πλαίσιο για την προσέγγιση 

θεμάτων διαπολιτισμικότητας το μάθημα της ιστορίας, μας ενδιαφέρει να 

διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο πρακτικών, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει 

εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν από τη μια πλευρά θέματα που άπτονται 

της δημιουργίας διαπολιτισμικής συνείδησης στο αντικείμενο της ιστορίας, 

και από την άλλη εναλλακτικά εργαλεία μάθησης, όπως τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. Επιπλέον, ελπίζουμε η έρευνά μας να προσφέρει πολύτιμες 

πληροφορίες και στους σχεδιαστές ηλεκτρονικών παιχνιδιών με εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα, παρέχοντας ένα πλαίσιο κατανόησης των συνθηκών και 

διαδικασιών μάθησης όταν ένα παιχνίδι λάβει στην πραγματικότητα το ρόλο 

εκπαιδευτικού εργαλείου. Εξάλλου η ποιοτική έρευνα γενικά, λόγω της 

ιδιαίτερης μεθοδολογίας όσο και σκοποθεσίας της έχει χαρακτηριστεί ακόμη 

και «πολιτική» έρευνα, καθώς στόχος της είναι να θέσει σε κίνηση την 

αλλαγή (Flick, 2007: 7). Παρόμοιες προσπάθειες στο χώρο της διδακτικής 

της ιστορίας έχουν γίνει και στη χώρα μας, ακολουθώντας το μεθοδολογικό 

παράδειγμα της έρευνας δράσης και σκοπό τη διαμόρφωση μαθημάτων 

σχεδιασμένων να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, όπως αυτές 

διαμορφώνονται στη σχολίκη αίθουσα (Ευσταθίου, 2005).  

1.2. Στάδια της έρευνας βασισμένης σε σχεδιασμό 

Ενώ η μεθοδολογία της έρευνας που βασίζεται σε σχεδιασμό κινείται 

ακόμα σε ρευστά πλαίσια, και είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν πως 

πρέπει να οριοθετηθούν με ακρίβεια και σαφήνεια τα όριά της, ο Edelson 

(2002: 108-112) δίνει ένα γενικό πλάνο της πορείας των αποφάσεων που 

λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, που αναπτύσσεται ως εξής: 

Α’ στάδιο:  

Η διαδικασία σχεδιασμού: καθορισμός των διαδικασιών και των 

συμμετεχόντων. Περιλαμβάνει την προετοιμασία, την εξέλιξη, την εισαγωγή 

και την αρχική αξιολόγηση του σχεδίου της παρέμβασης με βάση την 

αναγνώριση του προβλήματος. Στο στάδιο αυτό γίνεται η βιβλιογραφική 

επισκόπηση για την βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος και η δημιουργία 

προτάσεων προς λύση του. Στην περίπτωσή μας, το πρώτο στάδιο του 
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σχεδιασμού περιλαμβάνει τον εντοπισμό του προβλήματος, την διατύπωση 

ερευνητικών ερωτημάτων, την επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη 

μάθηση μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τη σύνδεση του μαθήματος της 

ιστορίας με την διαπολιτισμική αγωγή, την επιλογή του παιχνιδιού, τη 

δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και την παρατήρηση σε πρώτη φάση 

των αποτελεσμάτων της εισαγωγής τους στην τάξη.  

Β’ στάδιο:  

Ανάλυση προβλήματος: Αφού συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με τις 

αδυναμίες της παρέμβασης μετά από την πρώτη εισαγωγή, προχωράμε στο 

δεύτερο στάδιο του σχεδιασμού, στο οποίο αναλύουμε εκ νέου τους σκοπούς, 

τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το 

πλαίσιο εφαρμογής του, δηλαδή τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. 

Ουσιαστικά σε αυτό το στάδιο γίνεται η ανάλυση των αναγκών που 

προκύπτουν μέσα από το πραγματικό πλαίσιο μάθησης, με την έρευνα να 

προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αληθινές ανάγκες που ενδεχομένως να μην 

είχε προβλέψει στο πρώτο στάδιο του σχεδισμού. Η διαδικασία αυτή είναι 

κομβικής σημασίας στην ανάπτυξη του σχεδιασμού, καθώς αντλεί από τα 

πραγματικά δεδομένα και συμφραζόμενα του περιβάλλοντος της σχολικής 

τάξης, και ουσιαστικά αναδιαμορφώνει τους στόχους, τις στρατηγικές και τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης. Σε αυτό το στάδιο γίνεται 

ακόμα πιο φανερή η φύση της έρευνας βασισμένης σε σχεδιασμό, η οποία 

δημιουργεί παρεμβάσεις με βάση τις πρακτικές ανάγκες που προκύπτουν στη 

διαδικασία της μάθησης. Η ανάλυση των προβλημάτων/ εντάσεων που 

προέκυψαν κατά την πρώτη φάση της δικής μας παρέμβασης (πρώτη μελέτη 

περίπτωσης), αποτέλεσε πλούσια βάση για την αναδιαμόρφωση του 

προγράμματος με βάση το οποίο σχεδιάστηκε ο δεύτερος κύκλος του 

πειράματος. Έτσι, στη δεύτερη μελέτη περίπτωσης διαφοροποιήθηκαν όχι 

μόνο οι στόχοι της παρέμβασης, που με τη σειρά τους επηρέασαν και το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας, αλλά και η μέθοδος εισαγωγής του παιχνιδιού 

στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να επιτευχθούν όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε. 

Γ’ στάδιο:  
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Σχεδιασμός λύσης: είναι ο σχεδιασμός που προκύπτει από τις 

επαναλαμβανόμενες εισαγωγές του σχεδιασμένου υλικού, αυτός που τελικά 

δίνει λύση στα πρακτικά θέματα που προκύπτουν στο περιβάλλον της τάξης, 

μέσα από επαναδιαπραγμάτευση των στόχων και της φύσης της παρέμβασης. 

Στη φάση αυτή ο ερευνητής ουσιαστικά αποσυνθέτει το αρχικό 

πρόβλημα/ζητούμενο του σχεδιασμού σε μέρη, προτείνοντας πρακτικούς 

τρόπους σχεδιασμού που βασίζονται στην εμπειρία από αυθεντικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα. Σε αυτή τη φάση αναπτύσσεται και η σχετική 

θεωρία, που μπορεί να αναφέρεται είτε στο σχεδιασμό υλικού, είτε στον 

τρόπο που κατασκευάζουν οι μαθητές τη γνώση, είτε στην περιγραφή του 

προιόντος που έχει προκύψει μέσω του πειραματισμού. Στην περίπτωσή μας, 

ως αποτέλεσμα της δεύτερης μελέτης περίπτωσης προκύπτει ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο διδασκαλίας που μπορεί να χρησιμεύσει ως υλικό 

βοηθητικό για τον εκπαιδευτικό. Επίσης, ως αποτέλεσμα προκύπτουν 

γενικεύσεις/ θεωρία σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης ενός 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού στη μάθηση και του μαθήματος της ιστορίας για τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

1.3. Αξιοπιστία στην έρευνα που βασίζεται σε σχεδιασμό 

Πώς μπορούμε όμως να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, ειδικά μάλιστα εφόσον δίνουμε στον ερευνητή 

τη δυνατότητα να μεταλλάσει τις συνιστώσες της παρέμβασης ανάλογα με 

την πορεία της; Όταν για παράδειγμα, όπως πολλοί αναφέρουν, αλλάζουμε 

μέχρι και τους αρχικούς στόχους της έρευνας ανάλογα με τις τριβές, τα 

προβλήματα ή συμπεριφορές που δεν έχουμε προβλέψει και εμφανίζονται 

στην πορεία; Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δίνεται από τον 

καθορισμό της έρευνας της βασισμένης σε σχεδιασμό ως έρευνας που 

προσπαθεί να δημιουργήσει αλλαγή μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον, 

ανάλογα με τα περιστατικά που προκύπτουν κατά την δοκιμή σε πραγματικά 

συμφραζόμενα μάθησης. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί ορισμένες επιφυλάξεις 

σχετικά με το ρόλο του ερευνητή που δοκιμάζει μεθόδους σχεδιασμένης 

έρευνας. Η Brown (1992: 162) αναφέρεται σε δύο φαινόμενα που μπορεί να 

εμφανιστούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης σε όλες τις φάσεις του 
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σχεδιασμού: το πρόβλημα της προκατάληψης στην επιλογή των στοιχείων 

που αναλύει ο ερευνητής, και το πρόβλημα της αλλαγής στη συμπεριφορά 

των μετεχόντων σε μια πειραματική διαδικασία απλά και μόνο επειδή 

συμμετέχουν σε αυτή. Το πρώτο αναφέρεται ως “the Bartlett effect”, και 

συνίσταται στην επιλογή, συνειδητά ή ασύνειδα, από τον ερευνητή 

συγκεκριμένων στοιχείων και αποτελεσμάτων, και στην ερμηνεία τους κατά 

τέτοιο τρόπο που να αποδεικνύουν την ορθότητα των υποθέσεών του. 

Αφήνοντας δηλαδή ανοιχτό το πεδίο της ερμηνείας και της αξιολόγησης, δεν 

μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι ότι ο ερευνητής δεν θα ερμηνεύσει τα 

στοιχεία που έχει επιλέξει με τρόπο που να καταλήγει σε αποτέλεσμα που 

βγάζει αληθινές τις προσδοκίες του. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται ο 

ερευνητής να εκφράζει εξ αρχής τη στάση του απέναντι στο προς 

πραγμάτευση ζήτημα, αλλά και να περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία 

επιλογών του σε κάθε στάδιο (Hoadley, 2004: 205). Με αυτή την πρόταση 

συνάδει και η πρόταση της Brown (1992: 162) για λεπτομερή παράθεση 

όλων των διαδικασιών του σχεδιασμού, ώστε να είναι διαθέσιμα για 

επανεξέταση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ενώ επιπλέον προτείνει την 

από κοινού αξιολόγηση ερευνητή, δασκάλου και μαθητών, των 

σημαντικότερων γεγονότων της παρέμβασης. Το δεύτερο αναφέρεται από τη 

Brown (1992: 165) ως “the Hawthorne effect”, και αναφέρεται στο γεγονός 

ότι «κάθε παρέμβαση τείνει να έχει θετικά αποτελέσματα κυρίως εξαιτίας της 

προσοχής της ομάδας πειραματισμού στην επιτυχία του θέματος». Αυτό 

όμως θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε είδους παρέμβαση, που ακολουθεί είτε 

παραδοσιακές μεθόδους είτε μεθόδους σχεδιασμού. Μάλιστα, θα προσθέταμε 

εμείς, όταν εξετάζεται μια μόνο μεταβλητή και τα αποτελέσματα της 

εισαγωγής της, ίσως είναι πιο εύκολο για τους συμμετέχοντες σε ένα πείραμα 

να «ρίξουν» το βάρος της επιτυχίας σε αυτή ακριβώς τη μεταβλητή (ως 

φυσικό αντικείμενο/ εργαλείο, ως πρόγραμμα σπουδών, ως στρατηγική 

διδασκαλίας κλπ), χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές που έχει επιφέρει 

αυτή σε όλο το σύνολο της δραστηριότητας.  

Πάντως στο σύνολό τους οι ερευνητές που προτιμούν τέτοιες 

μεθόδους πειραματισμού υποστηρίζουν πως ίσως αυτές ακριβώς οι μέθοδοι 

είναι που μπορούν να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα και εμπειρίες από 
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αυθεντικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα ο Hoadley (2004: 205), 

υποστηρίζει πως ουσιαστικά η καταγραφή της πορείας του σχεδιασμού μας 

παρέχει πολύτιμο εργαλείο κατανόησης τόσο της μάθησης όσο και των 

επιλογών που κάνει ο σχεδιαστής μιας παρέμβασης προκειμένου να πετύχει 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, οδηγώντας τον σε βαθύτερη 

συνειδητοποίηση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσει και των 

λύσεων που μηχανεύεται για να το πετύχει. Σε αυτό το σημείο συμφωνούν 

και οι Barab & Squire (2004: 10), οι οποίοι θεωρούν το «ξεδίπλωμα» των 

σκέψεων του ερευνητή/ σχεδιαστή προκειμένου να φτάσει το στόχο του 

ξεπερνώντας τις πρακτικές δυσκολίες (ή μάλλον εμπνεόμενος από αυτές) το 

μεγαλύτερο κέρδος τέτοιων προσπαθειών. Πάντως η υποκειμενική φύση των 

ερμηνειών των διαδικασιών της έρευνας υπογραμμίζεται και από το α’ ενικό 

πρόσωπο που χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης. Ο 

ερευνητής στα πλαίσια της έρευνας που βασίζεται σε σχεδιασμό μεταφέρει 

μέσω της αφήγησης την προσωπική του εμπειρία από τη σχολική τάξη, 

ακολουθώντας τον τρόπο έκφρασης της έρευνας δράσης (Herr & Anderson, 

2005: 34-35). 

Ούτε όμως και το ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του ερευνητή στην 

έρευνα που βασίζεται σε σχεδιασμό είναι απολύτως ξεκαθαρισμένο. 

Παρακολουθεί την πορεία της παρέμβασης και την αναδιαμορφώνει ανάλογα 

με τις συνθήκες και τα ευρήματα κάθε φάσης; Συμμετέχει ο ίδιος ως 

διδάσκων; Η έρευνα του Squire (2004) πραγματοποιήθηκε με τον ερευνητή 

να κάνει εκτός από το σχεδιασμό και τη διδασκαλία, όπως επίσης και αυτή 

του Hoadley (2004), ενώ σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. Dede κ.ά., 2004) η 

σχεδιασμένη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς και όχι από 

τον ερευνητή. Στη δική μας περίπτωση, η ερευνήτρια είναι ταυτόχρονα και 

διδάσκουσα, πράγμα που δημιουργεί πρόβλημα στην επί τόπου λεπτομερή 

παρακολούθηση της διαδικασίας. Πιο περιορισμούς, το μάθημα γινόταν 

ταυτόχρονα με δύο διδάσκουσες, εμένα και την δασκάλα του τμήματος, ενώ 

και οι δύο κρατούσαμε σημειώσεις πεδίου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, 

τις οποίες εν συνεχεία συγκρίναμε. Επιπλέον στοιχεία συλλέχθηκαν από τα 

ημερολόγια των μαθητών τα οποία συμπλήρωναν σχεδόν σε κάθε διδακτικό 

δίωρο, και τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν πριν και μετά την 
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παρέμβαση. Οι τελικές κρίσεις, όπως αποτυπώνονται στις μελέτες 

περίπτωσης και στα συμπεράσματα, προέκυψαν μέσα από τη διαδικασία 

τριγωνοποίησης των δεδομένων, σε μια διαδικασία «βαθύτερης εξήγησης του 

πλούτου και της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μελετώντας 

τη  μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες» (Cohen & Manion, 2000: 141). 

1.4. Σύνδεση της εμπειρικής μελέτης με θεωρία 

Σύμφωνα με τους Sandoval & Bell (2004: 200), οι ερευνητές που 

εφαρμόζουν μεθόδους έρευνας βασισμένης σε σχεδιασμό αντλούν από 

ψυχολογικές, ανθρωπολογικές, παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές θεωρίες 

προκειμένου να στηρίξουν το θεωρητικό τμήμα της έρευνας, και από τις 

επιστήμες της πληροφορικής, του σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων 

και την εκπαίδευση εκπαιδευτικών προκειμένου να σχεδιάσουν τα 

προγράμματα που θέτουν σε εφαρμογή. Έτσι, στην παρούσα έρευνα η 

εκπαιδευτική διαδικασία, από το πλαίσιο αναφοράς της ιστορικής γνώσης 

στην διαπολιτισμική διάσταση της ιστορίας, ως το σχεδιασμό των ωριαίων 

δραστηριοτήτων και των συμπληρωματικών υλικών, βασίστηκε αφενός στις 

θεωρητικές παραδοχές που συνδέουν τη διαπολιτισμική κατανόηση με την 

ιστορική μάθηση, και αφετέρου στη θεωρία των κοινοτήτων πρακτικής, 

στοχεύοντας στη δημιουργία κοινοτήτων ειδικών που χειρίζονται τις 

ιστορικές πηγές με μεθόδους που προσομοιάζουν αυτές των επαγγελματιών 

ιστορικών. Για να το εκφράσουμε απλούστερα, σχεδιάσαμε τη διδασκαλία 

μας έχοντας υπόψη τις θεωρητικές παραδοχές που συνδέουν τη 

διαπολιτισμική κατανόηση με τη μάθηση της ιστορίας, σε ένα πλαίσιο 

διδασκαλίας τέτοιο που να πραγματοποιεί τη βασική λειτουργία του 

επαγγελματία ιστορικού, δηλαδή την πραγμάτευση της ιστορικής μαρτυρίας. 

Η μάθηση της ιστορίας από τις πηγές αποτελεί μια από τις σύγχρονες 

αναλυτικές προσεγγίσεις στον τομέα της διδακτικής της ιστορίας (Cooper, 

2000: 1-8, Husbands, 2000: 31-49), ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται από το 

ίδιο το ηλεκτρονικό παιχνίδι, κύρια δραστηριότητα του οποίου αποτελεί 

ακριβώς η συλλογή και ερμηνεία των διαφόρων ιστορικών μαρτυριών. Η 

κυρίαρχη δραστηριότητα του παιχνιδιού αποτελεί τρόπον τινά μια διαδικασία 

μαθητείας, στην οποία οι νεοεισερχόμενοι (μαθητές) μαθαίνουν από τους πιο 
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έμπειρους (διδάσκοντα), μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια κοινωνικής 

πρακτικής (που τίθενται από το ίδιο το παιχνίδι προκειμένου να συλλεγούν 

πληροφορίες) πώς να λειτουργούν ως επαγγελματίες, μέσα από μια 

διαδικασία δημιουργίας κοινοτήτων πρακτικής. Την προσέγγισή μας 

υποστηρίζει θεωρητικά η αντίληψη της μάθησης ως ενός συστήματος 

δραστηριότητας, μέσα στο οποίο εκδηλώνονται εντάσεις προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος των υποκειμένων, δηλαδή η μάθηση.  

Όσον αφορά στο κομμάτι της έρευνας (δηλαδή της συλλογής και 

ερμηνείας δεδομένων), στην παρούσα προσπάθεια συλλέξαμε τα δεδομένα 

μέσα από πληθώρα μεθόδων ποιοτικής έρευνας (παρατήρηση, 

ερωτηματολόγια, γραπτά μαθητών), με βάση τα οποία κατασκευάσαμε μία 

αφήγηση για την κάθε περίπτωση που μελετήσαμε. Ως αναλυτικό πλαίσιο 

χρησιμοποιήθηκε η θεωρία δραστηριοτήτων, με σκοπό να εντοπίσουμε τις 

εντάσεις που προκύπτουν μέσα στο σύστημα δραστηριότητας που έχει 

δημιουργηθεί με την ένταξη του παιχνιδιού στην παιδαγωγική διαδικασία, 

δηλαδή τις διαδικασίες που λειτουργούν ανασταλτικά στην πορεία μας προς 

το στόχο- τη χρήση του παιχνιδιού ως εκπαιδευτικού εργαλείου και την 

διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης μέσω της ιστορίας. Ταυτόχρονα, 

εστιάσαμε στη διαδικασία διαμόρφωσης κοινοτήτων πρακτικής, δηλαδή στην 

ανάδειξη στη σκέψη των μαθητών στοιχείων τέτοιων που να προσομοιάζουν 

στις τεχνικές και τις μεθόδους του επαγγελματία ιστορικού, μέσω της 

αξιοποίησης των διαθέσιμων ιστορικών μαρτυριών. Τέλος, η επιτυχία ή όχι 

του εγχειρήματος κρίθηκε και με βάση τη διαμόρφωση διαπολιτισμικής 

συνείδησης σύμφωνα με το πλαίσιο της Castro (2009). 

Διαθέτοντας πληθώρα δεδομένων που προέκυψαν από λεπτομερή 

καταγραφή, στόχος μας ήταν η δημιουργία ενός εύχρηστου πλαισίου 

ερμηνείας, το οποίο να είναι σε θέση να αποτυπώσει την πολυπλοκότητα των 

καταστάσεων που αναδύθηκαν μέσα σε ένα σύστημα έντονων 

αλληλεπιδράσεων. Με αυτή την ανάγκη κατά νου, αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

ευεργετική η συμβολή της Yamagata- Lynch (2007) στην έρευνα βασισμένη 

με σχεδιασμό. Η Yamagata- Lynch διαιρεί την πορεία του σχεδιασμού σε 

συστήματα δραστηριότητας, στο καθένα από τα οποία επιχειρεί να εντοπίσει 
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εντάσεις που εκδηλώνονταν μεταξύ των μερών στην προσπάθεια επίτευξης 

του στόχου. Υποστηρίζει πως η ανάλυση συστημάτων δραστηριότητας 

αποτελεί ένα χρησιμότατο εργαλείο για τον ερευνητή, όταν αυτός μελετά 

πολύπλοκα συστήματα αλληλεπίδρασης, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις 

εκπαιδευτικής έρευνας που στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών 

κατασκευής της γνώσης μέσα από συλλογικές δράσεις. Εντοπίζοντας τις 

εντάσεις μέσα σε κάθε σύστημα, γίνεται ευκολότερο να βρεθεί σε ποια 

σημεία εμποδίζεται η επίτευξη του στόχου (της μάθησης) και από ποιους 

παράγοντες επηρεάζεται η επιτυχία. Παρομοίως, οι Barab κ.ά. (2002), 

χρησιμοποίησαν ως πλαίσιο ανάλυσης τα συστήματα δραστηριότητας, μέσα 

στα οποία εντόπισαν εντάσεις και αλληλεπιδράσεις που επηρέαζαν το τελικό 

αποτέλεσμα. Με ποια κριτήρια όμως διαμορφώνουμε συστήματα 

δραστηριότητας; Οι Collins κ.ά. (2004, 35) υποστηρίζουν πως πρέπει να 

υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι ανάλυσης του σχεδιασμού, δηλαδή με κριτήρια 

γνωστικά, υλικών, διαπροσωπικά, ομαδικά, οργανωτικά. Πιο συγκεκριμένα,  

- Στο γνωστικό επίπεδο μας ενδιαφέρει να κατανοήσουμε ποιες ήταν οι γνώσεις 

των συμμετεχόντων πριν το πείραμα και ποιες μετά. Αυτά μπορούμε να τα 

αντλήσουμε μέσα από συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες και μέσα από τα 

γραπτά τους, όπου αποτυπώνεται η πορεία της σκέψης και της δημιουργίας 

κατανόησης. 

- Στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων, μας ενδιαφέρει να δούμε τι είδους 

αλληλεπίδραση πραγματοποιείται μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ 

αυτών και της διδάσκουσας, μετά την εισαγωγή του εργαλείου μάθησης. 

Μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες; Τις κατασκευάζουν μαζί; Αυτά τα 

δεδομένα τα αντλούμε μέσα από την παρατήρηση της δραστηριότητας σε 

κάθε μάθημα. 

- Στο επίπεδο της ομάδας και της λειτουργίας της. Πώς διαμορφώνεται η 

πρακτική της μαθησιακής διαδικασίας; Αναπτύσσεται μια κοινή ταυτότητα 

μεταξύ των μελών της ομάδας; Και πάλι κατανοούμε τις εξελίξεις στην 

ομάδα μέσω της παρατήρησης. 

- Στο επίπεδο των υλικών, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο 

λειτουργίας των υλικών στο περιβάλλον που έχουν εισαχθεί. Εστιάζουμε 

δηλαδή στο κατά πόσο είναι εύκολη η χρήση τους, πόσο μπορεί να 
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υποστηριχθεί από τις πρακτικές και τις συνήθειες του οργανισμού μέσα στον 

οποίο το επιχειρούμε κλπ. Οι απαντήσεις των μαθητών στα σχετικά 

ερωτήματα των συνεντεύξεων και των ερωτηματολογιών, αλλά και η 

εμπειρία μας στη διάρκεια της παρέμβασης μπορούν να μας δώσουν 

πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο αυτό. 

- Στο επίπεδο του οργανισμού και της λειτουργίας του, ενδιαφερόμαστε για τις 

αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρέμβασή μας στο 

ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου ή της κοινότητας όπου πραγματοποιείται 

αυτή. Για τις επιπτώσεις αυτές θα μπορούσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες 

μέσω συνεντεύξεων των γονέων, των εκπαιδευτικών κλπ. 

1.5. Το παιχνίδι και η δημιουργία εκπαιδευτικών 

σεναρίων 

1.5.1. Το παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο 

Το παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο είναι ένα εκπαιδευτικό 

παιχνίδι περιπέτειας που βασίζεται στην εξερεύνηση και τη λύση γρίφων 

προκειμένου ο παίκτης να βρει τα στοιχεία που χρειάζεται για να φτάσει στην 

ολοκλήρωσή του. Κατασκευάστηκε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με 

τη συνεργασία επαγγελματιών της πληροφορικής, ιστορικών και 

εκπαιδευτικών. Πρωταγωνιστές του παιχνιδιού είναι ο Ιάσωνας και η Δανάη, 

δύο μικροί μαθητές. Άλλα πρόσωπα του παιχνιδιού είναι ο θείος Περικλής, 

αρχαιολόγος που έχει γράψει βιβλίο για τη ζωή και τα πρόσωπα του 

Αλέξανδρου (το οποίο αποτελεί τη βασική τράπεζα πληροφοριών από την 

οποία αντλούν οι παίκτες για να λύσουν τους γρίφους του παιχνιδιού), και ο 

Τρύφωνας Πολυξερίδης, του οποίου τα εργαλεία χρησιμοποιούν τα παιδιά 

για να αποθηκεύσουν τις πηγές τους. Περιφερειακά πρόσωπα της ιστορίας 

είναι η δασκάλα, ο γάτος, και άλλες φιγούρες που έχουν ασήμαντο ρόλο στο 

παιχνίδι. Ο κ. Πανουργίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους ιούς τους 

οποίους πρέπει να εξοντώσουν οι μαθητές ώστε να λειτουργήσει η κάμερά 

τους και να φωτογραφίσουν τα εκθέματα, δεν εμφανίζεται πουθενά στο 

παιχνίδι. Το παιχνίδι ξεκινά σε μια εικονική σχολική τάξη, όπου η δασκάλα 

παρουσιάζει το σκοπό του μαθήματος, που αποτελεί και το στόχο του 
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παιχνιδιού: οι μαθητές πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες για το Μέγα 

Αλέξανδρο ταξιδεύοντας σε σημεία όπου εκτίθενται έργα σχετικά με αυτόν. 

Τα εισιτήρια για να ταξιδέψουν στα μέρη αυτά τα βρίσκουν οι μαθητές 

λύνοντας γρίφους, που συνήθως είναι σε μορφή ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής και για να απαντηθούν σωστά χρειάζεται να ανατρέξουν στην 

εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού. Μόλις εξασφαλίσουν το εισιτήριο, οι 

πρωταγωνιστές ταξιδεύουν σε διάφορα μέρη, όπως στην Αθήνα, στη 

Θεσσαλονίκη κλπ. Η «έρευνα» των μαθητών πραγματοποιείται μέσα σε 

μουσεία, βιβλιοθήκες και χώρους έκθεσης ιστορικών αντικειμένων, όπου οι 

μαθητές φωτογραφίζουν τα αντικείμενα που αφηγούνται την ιστορία του 

Αλέξανδρου στο πέρασμα των αιώνων. Όμως η φωτογραφική μηχανή που 

έχουν μαζί τους οι πρωταγωνιστές έχει ιό, ο οποίος εξοντώνεται όταν αυτοί 

απαντήσουν σωστά στο γρίφο που τίθεται κάθε φορά, πριν από την 

αποθήκευση του κάθε αντικειμένου. Όταν οι μαθητές λύσουν το γρίφο 

απαντώντας στην ερώτηση (απαντήσεις συνήθως βρίσκουν μέσα στην 

εγκυκλοπαίδεια που τους έχει δώσει ο θείος, πρόσβαση στις σελίδες της 

οποίας έχουν οι μαθητές από το κάτω μέρος της οθόνης), ο ιός εξαφανίζεται 

και μπορούν να φωτογραφίσουν το έκθεμα.  Όταν μαζέψουν από τις 

περιηγήσεις τους τουλάχιστον 20 φωτογραφίες αντικειμένων/ εκθεμάτων, 

που συνοδεύονται από κείμενο/ σχόλια στο πλάι το οποίο εμφανίζει η κάμερα 

νέας τεχνολογίας, τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο, όπου 

πραγματοποιούν τις παρουσιάσεις τους. Σκοπός των παρουσιάσεων αυτών 

είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τόσο τη διαφορετική αντιμετώπιση του 

Αλέξανδρου από διαφορετικούς πολιτισμούς, από εποχές σύγχρονες με αυτόν 

ως σήμερα, όσο και να διαγράψουν την πορεία του, όπως αποτυπώνεται από 

τα τεχνουργήματα που έχουν συλλέξει. Το παιχνίδι αυτό επιλέχθηκε 

καταρχήν επειδή είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι «επιστημικό», φτιαγμένο 

από επαγγελματίες ιστορικούς για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως εξηγήθηκε 

στην ενότητα 2.5. Όπως είδαμε παραπάνω, με τον όρο επιστημικό παιχνίδι 

εννοούμε το παιχνίδι που εισάγει τον παίκτη σε μεθόδους και τακτικές που 

χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη επιστημονική/ επαγγελματική κοινότητα. Το 

Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο εισάγει τους μαθητές σε πρακτικές που 

ακολουθούν οι επαγγελματίες ιστορικοί: συλλογή καταλοίπων του 
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παρελθόντος μέσα από περιηγήσεις σε μουσεία και βιβλιοθήκες, αξιολόγηση 

και ερμηνεία τους προκειμένου να δημιουργηθεί μια ιστορική αφήγηση που 

να βασίζεται σε ιστορικά τεκμήρια. Το παιχνίδι αυτό λοιπόν βάζει τους 

παίκτες να ακολουθήσουν ακριβώς την παραπάνω πορεία: να περιηγηθούν σε 

μέρη όπου μπορούν να βρουν ιστορικά τεκμήρια, να τα συλλέξουν, να 

μάθουν γι αυτά, να τα ερμηνεύσουν και στη συνέχεια να τα παρουσιάσουν σε 

μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για συνολική κατανόηση του αντικειμένου 

που μελετάνε. Επιπλέον, οι άλλοι λόγοι επιλογής του είναι οι εξής: 

1. Μέσα από την παρουσίαση των ποικίλων αναπαραστάσεων του Αλέξανδρου, 

τα παιδιά έρχονται να κατανοήσουν το πώς καλλιεργείται η ιστορική μνήμη 

σε σχέση με την κάθε εποχή. Για παράδειγμα, θα δουν πόσο διαφορετικά 

παρουσιαζόταν ο Αλέξανδρος κατά τους Βυζαντινούς χρόνους και κατά την 

Αναγέννηση, πώς κατασκευαζόταν κάθε φορά από την αρχή ο μύθος του 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα συμφραζόμενα της εποχής. Το μάθημα 

αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ιστορική εκπαίδευση, καθώς στόχος της πια 

είναι όχι η αποστήθιση γεγονότων γραμμένων από μια συγκεκριμένη σκοπιά, 

αλλά η κατανόηση των μηχανισμών που διαμορφώνουν το βλέμμα μιας 

κοινωνίας προς τα πίσω. Σκοπός της ιστορικής παιδείας είναι η διαμόρφωση 

μιας κριτικής ματιάς όχι μόνο προς το παρελθόν, αλλά συνολικά, μέσω της 

κατανόησης των παραγόντων που διαμορφώνουν την κοινωνική και ιστορική 

μας συνείδηση, το πώς κατανοούμε τον εαυτό μας και τη σχέση μας με το 

παρελθόν. 

2. Ερχόμενοι σε επαφή οι μαθητές με πληθώρα αναπαραστάσεων προερχόμενων 

από ποικίλες πηγές κατανοούν τη δύναμη της ποικιλίας των οπτικών μέσα 

από τις οποίες παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο θέμα. Όσο και αν ο 

Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως μια ελληνική προσωπικότητα, στην 

πραγματικότητα είναι μια προσωπικότητα που ανήκει στο πάνθεον της 

ανθρώπινης ιστορίας, συνεπώς «ανήκει» σε όλους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα 

στο παιχνίδι, καθώς σκοπός του είναι να τονίσει την επιρροή του σε λαούς 

πολύ μακρινούς, στους οποίους επέδρασε καταλυτικά. Πώς λοιπόν υιοθετούν 

άλλοι λαοί μια προσωπικότητα «ελληνική»; Πώς αντιλήφθηκαν στο ρου της 

ιστορίας τη συμβολή της πολιτικής του και της προσωπικότητάς του στη 
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διαμόρφωση της δικής τους ιστορίας; Μπορεί αυτή η πολλαπλή προσέγγιση 

να αποτελέσει σημείο διαμόρφωσης διαπολιτισμικής κατανόησης;  

3. Προκειμένου να σχεδιάσουμε διδακτικό σενάριο που να συνάδει με τα θέματα 

και τις ανάγκες της επίσημης ιστορικής εκπαίδευσης, έπρεπε το αντικείμενο 

που θα διδάσκαμε να συνάδει με το περιεχόμενο του αναλυτικού 

προγράμματος. Αν και αρχική μας σκέψη προκειμένου να συνδυάσουμε τους 

τομείς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της χρήσης ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού στη διδασκαλία μέσω του μαθήματος της ιστορίας ήταν να 

χρησιμοποιηθεί ένα εμπορικό παιχνίδι στρατηγικής (συγκεκριμένα 

σκεφτόμασταν το Colonization, με το οποίο θα επιχειρούσαμε να διδάξουμε 

τα παγκόσμια κύματα μετανάστευσης στην νεότερη ιστορία- αντικείμενο που 

μόνο πολύ περιφερειακά αγγίζει το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

για την ιστορία), η ζωή του Αλέξανδρου διδάσκεται αναλυτικά στην 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που επιτρέπει τη 

δημιουργία ενός πιο χρηστικού εργαλείου για τη σχολική ιστορία. 

4. Η γλώσσα ήταν ένας ακόμη παράγοντας επιλογής του συγκεκριμένου 

παιχνιδιού, παρόλο που το σύνολο των εμπορικών παιχνιδιών που 

κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και παίζονται από τους Έλληνες εφήβους 

είναι στα αγγλικά, γεγονός που ποτέ δεν τους απομάκρυνε από την 

ενασχόληση με αυτά. Ωστόσο, θεωρήσαμε ότι θα ήταν ευκολότερο και 

χρησιμότερο να χρησιμοποιήσουμε ένα παιχνίδι γραμμένο στα ελληνικά. Το 

ίδιο ισχύει σχετικά με την ευκολία του εν λόγω παιχνιδιού να ολοκληρωθεί 

σε διάστημα λίγων ωρών, σε σύγκριση με τα εμπορικά παιχνίδια, τα οποία 

συνήθως χρειάζονται δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες ώρες παιξίματος. 

5. Η ευκολία να παρέμβουμε στους στόχους και το αντικείμενο διδασκαλίας 

όπως αυτά ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Όπως είδαμε νωρίτερα, η 

άποψη ότι μόνη της η εισαγωγή ενός παιχνιδιού μέσα στην σχολική τάξη 

χωρίς τις ανάλογες παρεμβάσεις στους σκοπούς, τις μεθόδους και το 

αντικείμενο διδασκαλίας είναι ανώφελη, είναι η επικρατέστερη ανάμεσα 

στους ειδικούς και εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία της παρούσας διατριβής. 

Ο τρόπος που είναι δομημένο το συγκεκριμένο παιχνίδι, η ισορροπία 

ανάμεσα σε γνώση, ανάπτυξη ικανοτήτων και ψυχαγωγία, επιτρέπουν τη 

δημιουργία ενός προγράμματος διδασκαλίας συνοδευτικού του παιχνιδιού, 
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όπου θα γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί το παιχνίδι αυτό σε συνδυασμό 

με ολοκληρωμένες διδακτικές προτάσεις.  

 

 

Εικόνα 5: οι πρωταγωνιστές Ιάσωνας και Δανάη αναζητούν στοιχεία  

 

Εικόνα 6: τύπος γρίφου- ερώτηση πολλαπλών επιλογών 
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Εικόνα 7: Τύπος γρίφου «σέρνω και αφήνω». 

 

Εικόνα 8: η εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού- ευρετήριο προσώπων. 
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1.5.2. Πορεία της διδασκαλίας 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με βάση ένα σενάριο 

διδασκαλίας ειδικά προσαρμοσμένο στις δυνατότητες που προσφέρει το 

παιχνίδι που έχουμε επιλέξει, το οποίο συνοδεύτηκε από υποστηρικτικό 

υλικό και ημερολόγια δραστηριοτήτων των μαθητών. Μέσα από την εξέλιξη 

της διδασκαλίας, επιδιώξαμε να συναντήσουμε μια σειρά από 

συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που συνδέουν το μάθημα της ιστορίας 

με τη διαμόρφωση διαπολιτισμικής αντίληψης μέσω της εξοικείωσης με τη 

διαδικασία επεξεργασίας των ιστορικών πηγών, όπως: 

- την γνωριμία με την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την 

Ελλάδα στα βάθη της Ανατολής, και από Μακεδόνα Βασιλιά σε 

προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας,  

- την ανάπτυξη προβληματισμού στους μαθητές σχετικά με τη 

δημιουργία ιστορικής αντίληψης στη διάρκεια των αιώνων, το πώς δηλαδή 

διαχειρίζονται οι άνθρωποι το ιστορικό παρελθόν με όρους ερμηνείας και 

αναπαράστασης 

- την κατανόηση του όρου «παγκόσμια κληρονομιά» που απαντάται 

στο πρόσωπο του Μ. Αλέξανδρου 

- τη συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας 

μεταξύ των λαών μέσα στην πορεία της ιστορίας, και το πώς αυτό γίνεται 

φανερό μέσα από τη διαχείριση του μύθου του Μ. Αλεξάνδρου από πλήθος 

πολιτισμών.  

Σύμφωνα με τη Βακαλούδη (2003: 16) «εκπαιδευτικό σενάριο είναι 

ένα μαθησιακό πλαίσιο με συγκεκριμένο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α, 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές 

πρακτικές». Αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

- Τους προσδοκώμενους παιδαγωγικούς και μαθησιακούς στόχους, 

- Τις προβλεπόμενες μεθόδους διδακτικής, 

- Τις στρατηγικές εφαρμογής, 
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- Τη χρήση συμπληρωματικού υλικού. 

Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού σεναρίου 

περιλαμβάνει τα εξής (Βακαλούδη, 2003: 16-20): 

- Τον καθορισμό του διδακτικού αντικειμένου (στην περίπτωσή μας, η έννοια 

της ιστορικής αναπαράστασης, και ειδικότερα η διαχρονική αντίληψη του 

έργου του Αλεξάνδρου σε διαφορετικές κουλτούρες και χρονικές περιόδους), 

- Τον καθορισμό των αποδεκτών, τάξη ή ομάδες μαθητών, 

- Την προετοιμασία του υλικού, της τάξης κλπ., 

- Την αναλυτική περιγραφή των μαθησιακών διαδικασιών- δραστηριοτήτων 

που θα πραγματωθούν για την υλοποίηση του σεναρίου, 

- Τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων των μαθητών που θέλουμε να 

αναπτύξουμε, 

- Τον καθορισμό των στρατηγικών διδασκαλίας, των μερών της διδακτικής 

διαδικασίας, των διδακτικών μεθόδων, του τρόπου οργάνωσης της 

λειτουργίας της τάξης, της ανάπτυξης κινήτρων των μαθητών, των ενεργειών 

εκπαιδευτικού και μαθητών, τα εργαλεία διδασκαλίας που θα 

χρησιμοποιηθούν, τις δυνατότητες συνεργασίας με εκπαιδευτικούς άλλων 

ειδικοτήτων, 

- Τον καθορισμό των χρονικών πλαισίων, 

- Τη διαμόρφωση συμπληρωματικού υλικού που ίσως χρειαστεί, 

- Την αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης και των δεξιοτήτων που έχουν 

αναπτυχθεί.  

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας είναι να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες 

που προσφέρουν τα παιχνίδια στην οικοδόμηση του ιστορικού παρελθόντος, 

μέσα στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος μάθησης του οποίου οι συνιστώσες 

εξετάζονται ολιστικά, ως μέρη ενός συστήματος. Ένα γενικό περίγραμμα του 

σχεδίου διδασκαλίας, το οποίο περιλαμβάνει τους σκοπούς της παρέμβασης, 

τη χρονική κατανομή των δράσεων και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα κάθε 

ενότητας για την πρώτη παρέμβαση, είναι το παρακάτω: 
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Ώρες Σκοποί  Δραστηριότητα 
Ώρα 1η  Εξοικείωση με βασικές έννοιες που 

σχετίζονται με την παρέμβαση, 
έκφραση απόψεων και συμμετοχή σε 
συζητήσεις σχετικά με τη 
διαπολιτισμική συνείδηση, το 
ρατσισμό, τις αλληλεπιδράσεις των 
πολιτισμών, τη σχολική ιστορία, την 
ιστορία μέσα από μέσα όπως η 
τηλεόραση, ο κινηματογράφος, τα 
παιχνίδια. Αναφορά σε βασικά 
στοιχεία της ζωής και του έργου του 
Αλέξανδρου. 

Γνωριμία, συζήτηση, 
αποσαφήνιση όρων. 

 

Ώρες 2η- 7η  

 

Προβληματισμός σχετικά με την 
έννοια της αναπαράστασης, 
εξοικείωση με τη διαδικασία 
κατανόησης της «οπτικής του Άλλου», 
εξοικείωση με ιστορικές έννοιες και 
πρακτικές ιστορικής έρευνας, ανάλυση 
με βάση την ποικιλομορφία και τη 
μοναδικότητα των εκφάνσεων της 
ιστορικής αναπαράστασης. Ερμηνεία 
ιστορικών πηγών με βάση τα 
συμφραζόμενα. 

 

Παίξιμο παιχνιδιού, συζήτηση, 
ασκήσεις περιοδολόγησης, 
συλλογής και ανάλυσης 
ιστορικών μαρτυριών, 
ερμηνεία περιεχομένου πηγών 
με βάση το χώρο, το χρόνο και 
τα πολιτισμικά συμφραζόμενα 
παραγωγής τους, ανάλυση 
αναπαραστάσεων του 
Αλέξανδρου σε ποικιλία 
μαρτυριών. 

    

Ώρες 8η- 9η    

 

 

Ανάλυση και σύγκριση του 
περιεχομένου των εκθεμάτων, 
παραγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 
τους μηχανισμούς επεξεργασίας 
ιστορικών μαρτυριών. 

Συζήτηση των γνώσεων που 
αποκόμισαν οι μαθητές- 
σύγκριση των ευρημάτων των 
παιχνιδιών  των διαφόρων 
παικτών. 

Πίνακας 1: Περίγραμμα του σχεδίου διδασκαλίας 

Συγκεκριμένα, η πορεία της διδασκαλίας μας σχεδιάστηκε 

λαμβάνοντας υπόψη από τη μία πλευρά την εξέλιξη και τις δραστηριότητες 

του παιχνιδιού, και από την άλλη την ομαλή κλιμάκωση των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων στις οποίες ασκούνται οι μαθητές, δηλαδή από τις πιο απλές 

στις πιο σύνθετες, διαμορφώνοντας ένα υπόβαθρο γνώσεων στα πρώτα 

μαθήματα, πάνω στο οποίο οι μαθητές «χτίζουν» στις επόμενες συναντήσεις. 

Εξάλλου, σε βιβλιογραφική επισκόπηση, η Cooper (2000: 11-15) εντοπίζει 

πλήθος ερευνών σχετικά με τη μάθηση πρακτικών ιστορικής έρευνας και 

ιστορικών εννοιών, στις οποίες προκρίνεται ως προσφορότερος τρόπος 

μάθησής τους η επίδειξη από τον εκπαιδευτικό των τρόπων με τους οποίους 

πραγματευόμαστε ιστορικές έννοιες και των μεθόδων με τις οποίες 

κατασκευάζουμε τη γνώση, ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία, σε παιδιά 
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δημοτικού. Οι έρευνες αυτές αποδεικνύουν πως ακόμα και οι μαθητές 

δημοτικού είναι σε θέση να διαμορφώνουν επιχειρήματα βασιζόμενοι σε 

επιστημονικές μεθόδους, αν τους δείξουμε πώς γίνεται αυτό (VanSledright, 

2000), ενώ ιδιαίτερα ευεργετική είναι η διαπραγμάτευση εννοιών και 

μεθόδων με τους συμμαθητές τους και η χρήση εικονικών μαρτυριών 

(Cooper, 2000:  20-23; Ashby & Lee, 1987). 

Κατά την πρώτη ώρα της παρέμβασής μας, στόχους αποτελούν η 

έκφραση απόψεων και η συζήτηση εννοιών όπως «πολιτισμός», 

«διαπολιτισμικότητα», «ανοχή», «σεβασμός», «ρατσισμός», «μνήμη», όπως 

και η γνωριμία με βασικά γεγονότα της ζωής του Αλέξανδρου και με τα 

χαρακτηριστικά της αυτοκρατορίας του.  Για το πρώτο σκέλος, η συζήτηση 

θα εμπνευστεί από τα κειμενάκια του παραθέματος 5 που πραγματεύονται 

την έννοια του πολιτισμού και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Αφού 

συζητηθούν οι έννοιες αυτές με βάση τα παραπάνω κείμενα, θα αναφερθούμε 

στην πολυπολιτισμική διάσταση των σύγχρονων κοινωνιών (φέρνοντας το 

παράδειγμα της Ελλάδας), και στη συνέχεια θα ζητήσουμε από τους μαθητές 

να φέρουν αντίστοιχα παραδείγματα πολυπολιτισμικών κοινωνιών του 

παρελθόντος. Σε αυτό το σημείο περιμένουμε να αναφερθούν στην 

αυτοκρατορία του Αλέξανδρου, οπότε χρησιμοποιούμε και πάλι το παράθεμα 

5, διαβάζοντας τις πληροφορίες για τη ζωή του και το βασίλειο που 

δημιούργησε, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούμε τους χάρτες που δίνονται στο 

παράθεμα. Με το πρώτο μάθημα έχουμε εισαγάγει τους μαθητές στην έννοια 

της διαπολιτισμικότητας και τους έχουμε γνωρίσει βασικά στοιχεία σχετικά 

με την ιστορική προσωπικότητα που θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από 

εδώ και στο εξής.  

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα ξεκινάμε να παίζουμε το παιχνίδι, το 

οποίο εισάγει τους μαθητές σε κομβικά σημεία της παρέμβασης, αποτελεί 

δηλαδή μια πρώτη γνωριμία τόσο με την διαδικασία τοποθέτησης σε 

χρονολογική σειρά των ιστορικών περιόδων, όσο και με τα είδη των 

ιστορικών μαρτυριών που μελετούν οι ιστορικοί προκειμένου να 

κατανοήσουν το παρελθόν. Ταυτόχρονα, στο μάθημα αυτό συζητάμε το 

περιεχόμενο συγκεκριμένων ιστορκών όρων, τους οποίους συναντούμε στο 
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αρχικό στάδιο του παιχνιδιού και οι οποίοι σχετίζονται με την 

περιοδολόγηση. Έτσι η δεύτερη ώρα της παρέμβασης λειτουργεί ως μια 

εισαγωγή ειδικά στα θέματα που θα μας απασχολήσουν, δηλαδή την ανάλυση 

των ιστορικών πηγών, θέτοντας τις απαραίτητες βάσεις για την εργασία αυτή 

μέσω της εξοικείωσης με τη χρονολογική σειρά ιστορικών εποχών και με τη 

σημασία βασικής ιστορικής ορολογίας.  

Κατά την τρίτη ώρα της παρέμβασης, οι μαθητές παίζουν κανονικά το 

παιχνίδι, ενώ έρχονται σε πρώτη επαφή με τη διαδικασία ερμηνείας και 

ανάλυσης των ιστορικών μαρτυριών. Στη συνάντηση αυτή οι μαθητές θα 

κληθούν για πρώτη φορά να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο και τη σημασία 

μιας πηγής με βάση τα πολιτισμικά και κοινωνικά πλάισια μέσα στα οποία 

αυτή παρήχθη. Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα κληθούν να τοποθετήσουν σε 

σωστή χρονολογική σειρά τα εκθέματα που έχουν συναντήσει κατά τη 

διάρκεια της ώρας, ενώ θα ενθαρρυνθεί η έκφρασή τους με επιστημονικούς 

όρους όταν περιγράφουν τις εποχές στις οποίες ανήκουν αυτά. Κατά την 

τέταρτη ώρα της παρέμβασης θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, με τους 

μαθητές να συλλέγουν ιστορικές μαρτυρίες που ανήκουν σε διαφορετικές 

εποχές, και να προσπαθούν να ερμηνεύσουν το περιεχόμενό τους σε 

συμφωνία με τα ιστορικά συμφραζόμενα. Θα επιδιωχθεί επίσης να 

χρησιμοποιήσουν την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού προκειμένου να 

συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εποχές αυτές, ενώ 

ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί επίσης στην ποικιλία των ιστορικών μαρτυριών. 

Η πέμπτη ώρα της παρέμβασης είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς 

κατά τη διάρκειά της οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με αναπαραστάσεις του 

Αλέξανδρου κατά τον 20ο αιώνα, ένα μάθημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον διότι 

επιδίωξή μας είναι να αντιληφθούν ότι ακόμα και σήμερα ο τρόπος που 

αντιλαμβανόμαστε και αναπαριστούμε το παρελθόν βασίζεται στις ανάγκες, 

το περιβάλλον, και το σύγχρονο πολιτισμικό πλαίσιο. Σημαντικό επίσης είναι 

ότι σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα κληθούν να επανεξετάσουν τις έννοιες 

της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, μέσα από το πρίσμα της εξερεύνησης των 

πρακτικών του Αλεξάνδρου σε σχέση με την πολιτική της ισότητας των λαών 

που κατέκτησε. Θα επικεντρώσουμε λοιπόν κυρίως στις έννοιες της ισότητας 
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και του διαπολιτισμικού σεβασμού κατά την βασιλεία του, και θα 

συζητήσουμε το πώς έγινε αποδεκτή η πολιτική αυτή από τους συγχρόνους 

του. Παράλληλα θα αναφερθούμε ξανά στις προσπάθειες για διαπολιτισμική 

κατανόηση και επικοινωνία σήμερα. Στόχος μας εδώ είναι να κατανοήσουν 

οι μαθητές τις αντιδράσεις των συγχρόνων του Αλεξάνδρου μέσα από την 

ανάλυση των πηγών, και να προβληματιστούν σχετικά με τα θέματα της 

ισότητας και του σεβασμού μεταξύ των λαών. 

Κατά την έκτη ώρα της παρέμβασης οι μαθητές θα συναντήσουν 

πηγές της Βυζαντινής περιόδου, όπως επίσης και πηγές νεώτερες και 

σύγχρονες. Αναμένουμε να εξασκήσουν τις πρακτικές ανάλυσης των πηγών 

όπως έχουν μάθει από τα προηγούμενα μαθήματα, όπως επίσης και να 

μάθουν βασικά στοιχεία της Βυζαντινής περιόδου. Την έβδομη ώρα της 

παρέμβασης οι μαθητές θα συναντήσουν πηγές που χρονολογούνται στην 

περίοδο της Αναγέννησης και στη σύγχρονη εποχή. Επιδιώκουμε πια οι 

μαθητές να επιδείξουν ικανότητες ανάλυσης και ερμηνείας των πηγών 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των εποχών στις οποίες παρήχθησαν, 

αφού φυσικά συζητήσουμε βασικά χαρακτηριστικά αυτών, αξιοποιώντας και 

τη σχετική εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού. Κατά τις δύο τελευταίες ώρες της 

παρέμβασης, ενθαρρύνουμε τους μαθητές να στοχαστούν πάνω στις γνώσεις 

που αποκόμισαν και κλείνουμε την παρέμβαση προσπαθώντας 

δημιουργήσουμε προβληματισμό σχετικά με τη φύση της επιστήμης της 

ιστορίας και το ρόλο της ερμηνείας στην κατανόηση του κόσμου γύρω μας. 

1.6. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων και πλαίσια ανάλυσης 

δεδομένων 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η αντίληψή μας για τη γνώση ως 

κοινωνική διαδικασία που διαμορφώνεται ανάλογα με το περιβάλλον, μας 

ώθησε στην επιλογή μεθοδολογικών εργαλείων που επιτρέπουν τη 

διερεύνηση των διαδικασιών κατασκευής της. Με αυτή τη λογική, 

επιλέχθηκε ως πλαίσιο ερμηνείας η ανάλυση συστημάτων δραστηριότητας, 

που αποτελεί εργαλείο μελέτης της θεωρίας δραστηριοτήτων. 
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Αντιμετωπίσαμε λοιπόν κατά την ερμηνεία της διαδικασίας την κατάκτηση 

της γνώσης ως ένα σύστημα που αποτελείται από τα εξής κυρίως μέρη: 

Υποκείμενο της δραστηριότητας: οι μαθητές. 

Στόχος της δραστηριότητας: η επεξεργασία των ιστορικών μαρτυριών, η 

κατανόηση της διαφορετικότητας. 

Εργαλείο της δραστηριότητας: το ηλεκτρονικό παιχνίδι, η επεξεργασία των 

ιστορικών μαρτυριών. 

Όπως βλέπουμε, η εξοικείωση με τη διαδικασία επεξεργασίας 

ιστορικών μαρτυριών αποτελεί και το εργαλείο και το στόχο της 

δραστηριότητας. Η διττή αυτή θέση της, οδηγεί στη δημιουργία δύο 

συστημάτων δραστηριότητας, που απεικονίζονται διαγραμματικά ως εξής: 

 

Σχήμα 4: Σύστημα δραστηριότητας 1 

 

 

Σχήμα 5: Σύστημα δραστηριότητας 2 
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Ωστόσο τα δύο συστήματα αλληλοπλέκονται, καθώς η ικανότητα 

επεξεργασίας των πηγών μπορεί (και επιδιώκουμε) να διαμορφωθεί σε 

συνδυασμό με τη κατανόηση της διαφορετικότητας ως στόχοι που 

πραγματοποιούνται με εργαλείο το παιχνίδι, ενώ το ηλεκτρονικό παιχνίδι 

αποτελεί και στα δύο συστήματα εργαλείο διαμόρφωσης ιστορικών 

ικανοτήτων και διαπολιτισμικής συνείδησης. Μια περιπλοκότερη απεικόνιση 

της ερμηνείας μας λοιπόν είναι η εξής: 

 Σχήμα 6:Σύστημα δραστηριότητας 3 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της παρατήρησης κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης, συλλέξαμε πληροφορίες σχετικά με τη φύση της 

δραστηριότητας που πραγματοποιείται λόγω της χρήσης του παιχνιδιού ως 

εκπαιδευτικού εργαλείου. Έτσι αξιολογήσαμε την καταλληλότητα του 

εργαλείου σε συνδυασμό με το σχεδιασμένο μαθησιακό υλικό και τις 

δραστηριότητες που το συνοδεύουν, σε μια πορεία καταγραφής της 

δραστηριότητας, των τρόπων δηλαδή με τους οποίους κατασκευάζεται η 

ιστορική μάθηση και η διαπολιτισμική συνείδηση. Επιπλέον, πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία της κατασκευής γνώσης λάβαμε από την επεξεργασία 

των ημερολογίων των μαθητών, στα οποία ζητούσαμε να καταγράψουν τις 

καθημερινές τους εμπειρίες, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε 

διαφοροποιήσεις και κλιμάκωση της κατανόησης μέρα με τη μέρα. Μέσα από 

αυτά τα δύο, την παρατήρηση της δραστηριότητας και την καταγραφή των 

καθημερινών σκέψεων- εμπειριών από τους ίδιους τους μαθητές, 

προσδοκούσαμε να απαντήσουμε στα δύο πρώτα ερωτήματα της έρευνάς 

μας, δηλαδή ποια δραστηριότητα πραγματοποιείται με τη χρήση του 
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παιχνιδιού ως εκπαιδευτικού εργαλείου και αν οι μαθητές μαθαίνουν να 

χειρίζονται τις ιστορικές μαρτυρίες δημιουργώντας κοινότητες μαθητείας.  

Για την διαπίστωση του κατά πόσο επιτυγχάνονται οι άλλοι στόχοι 

της έρευνας, δηλαδή η μάθηση ιστορικών εννοιών και κυρίως η 

διαπολιτισμική κατανόηση, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των συνεντεύξεων 

με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Παρόμοια ερωτήματα, σχετικά 

με τη χρήση των παιχνιδιών και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους για 

διδασκαλία, σχετικά με τη στάση των μαθητών απέναντι στην ιστορία και τον 

τρόπο διδασκαλίας της, σχετικά με την κατανόηση ιστορικών εννοιών και 

τέλος, σχετικά με τη διαμόρφωση μιας στάσης διαπολιτισμικής κατανόησης, 

τέθηκαν στους μαθητές πριν και μετά την παρέμβαση. Η επίτευξη ή όχι του 

σκοπού, της διαπολιτισμικής κατανόησης, κρίνεται με βάση το πλαίσιο της 

Castro (2009), στο οποίο η ερμηνεία των αναπαραστάσεων των ιστορικών 

πηγών συνδέεται με την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης, μέσα από την 

κατανόηση και αιτιολόγηση της διαφορετικότητας του Άλλου, είτε ο άλλος 

ανήκει στο ιστορικό παρελθόν, είτε στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό παρόν.  

1.7. Οι μελέτες περίπτωσης 

Σε συμφωνία με παρόμοιες προσπάθειες πειραματισμού με 

ηλεκτρονικά παιχνίδια ως εκπαιδευτικά εργαλεία (Squire, 2004; Cole, 2009), 

πρώτη μας σκέψη αποτελούσε η παρέμβαση σε μια δομή εξωσχολική. Για το 

λόγο αυτό, είχαμε προσεγγίσει μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, την Άρσις, η 

οποία λειτουργεί ως κέντρο απασχόλησης παιδιών μεταναστών, και στην 

οποία πραγματοποιούνταν κατά το παρελθόν παρόμοιες εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις. Δυστυχώς λόγω της οικονομικής κρίσης, η Άρσις περιόρισε 

κατά το 2010 τόσο τους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνταν, όσο και 

το προσωπικό της, με αποτέλεσμα να προσφέρει βοήθεια μόνο σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και σε προσφάτως αφιχθέντες στην Ελλάδα μετανάστες. 

Συνεπώς έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικό χώρο για να 

πραγματοποιήσουμε την παρέμβασή μας.  

Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η Στ’ τάξη δημοτικού, του 2ου 

δημοτικού σχολείου Λιτοχώρου Πιερίας, στην οποία ο διευθυντής και η 
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δασκάλα της τάξης με χαρά και εξαιρετική διάθεση για βοήθεια επέτρεψαν 

να πραγματοποιηθεί το πείραμά μας. Η τάξη αποτελείται από 18 παιδιά 

ηλικιών 11-12 ετών, εκ των οποίων τα 2 είναι αλβανικής καταγωγής. Η 

παρέμβασή μας εντάχθηκε στα προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης τα οποία 

πραγματοποιεί εδώ και χρόνια η εν λόγω δασκάλα, μας «παραχωρήθηκαν» 

δηλαδή 3 ώρες την εβδομάδα για 3 εβδομάδες ανά μελέτη περίπτωσης, ενώ 

συνολικά η συνεργασία μας διήρκεσε 6 εβδομάδες.  

Οι 18 μαθητές της Στ’ τάξης χωρίστηκαν σε δύο ομάδες που 

περιλάμβαναν μαθητές όμοιων χαρακτηριστικών. Δηλαδή και στις δύο 

ομάδες υπήρχε από μία αλλοδαπή μαθήτρια και περίπου ο ίδιος αριθμός 

μαθητών με παρόμοιες υψηλές, μέτριες και χαμηλές επιδόσεις. Οι ομάδες 

ήταν ισοδύναμες, και τα μέλη τους επιλέχθηκαν από τη δασκάλα τους η 

οποία γνώριζε τους μαθητές και τις αδυναμίες τους για χρόνια, με βάση τις 

σχολικές τους επιδόσεις. Οι πρώτοι εννέα να αποτέλεσαν το δείγμα για την 

πρώτη παρέμβαση, ενώ οι υπόλοιποι εννέα απασχολούνταν σε διαφορετικές 

δραστηριότητες, σε άλλη αίθουσα και με διαφορετικό διδάσκοντα, κατά τη 

διάρκεια της εργασίας με την πρώτη ομάδα. Οι εννέα πρώτοι μαθητές 

συμμετείχαν στην παρέμβαση για 3 εβδομάδες, δηλαδή για το χρόνο που 

απαιτούνταν για να πραγματοποιηθεί η πρώτη μελέτη περίπτωσης, η πρώτη 

φάση του σχεδιασμένου μας πειράματος. Μόλις τελείωσε η πρώτη φάση της 

παρέμβασης, οι εννέα αυτοί μαθητές για τις επόμενες τρεις εβδομάδες 

απασχολούνταν με άλλο διδάσκοντα και σε άλλη αίθουσα, με διαφορετικές 

δραστηριότητες. Τη θέση τους στο πείραμά μας πήρε η δεύτερη ομάδα εννέα 

μαθητών, οι οποίοι πραγματοποίησαν τη δεύτερη φάση του σχεδιασμένου 

πείραματος, και η εργασία με τους οποίους αποτελεί τη δεύτερη μελέτη 

περίπτωσης που παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε επαναληπτικά στη δεύτερη ομάδα 

μαθητών, αφού έγιναν βελτιώσεις στο πρόγραμμα της διδασκαλίας μέσα από 

την εξέταση της πορείας του πρώτου πειράματος σε συμφωνία με τη 

μεθοδολογία των σχεδιασμένων πειραμάτων. Καθώς στην παρέμβασή μας 

δεν μεταβάλλουμε έναν μόνο παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μετά την αλλαγή αυτή, 
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αλλά δημιουργούμε εξ αρχής ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, με τη δική του 

ύλη διδασκαλίας, το δικό του διδακτικό υλικό, τις δικές του διαδικασίες 

αξιολόγησης κ.ο.κ., φαινόταν αρχικά δύσκολο να απομονώσουμε τον 

παράγοντα αυτό που ενδεχομένως είχε προκαλέσει διαφοροποίηση των 

αποτελεσμάτων. Ωστόσο, κατέστη δυνατό να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 

της εισαγωγής του παιχνιδιού στην τάξη της ιστορίας ως μιας 

ολοκληρωμένης παρέμβασης, δηλαδή να αξιολογήσουμε παράλληλα τη 

δυνατότητα για παρέμβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις μεθόδους 

διδασκαλίας που προσφέρει η εισαγωγή ενός παιχνιδιού.  

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται με τη μορφή αφηγήσεων 

μελετών περίπτωσης, όπου κάθε μια μελέτη περίπτωσης αποτελεί έναν κύκλο 

εφαρμογής του σχεδιασμένου προγράμματός μας. Σε συμφωνία με τη 

μεθοδολογία του Stake (1995) για την εκπαιδευτική έρευνα, σκοπός μας είναι 

η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και της πολυπλοκότητας της περίπτωσης 

υπό εξέταση, προσεγγίζοντάς την ως ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων. Η 

έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό είναι μια ολιστική εκπαιδευτική παρέμβαση 

που αντιλαμβάνεται το κοινωνικό πλαίσιο της μάθησης ως σημαντικό 

παράγοντα της μαθησιακής διαδικασίας. Θεωρεί την πράξη της διδασκαλίας 

και της μάθησης δυναμική, μετατρέποντας την προσπάθεια για κατανόησή 

της σε πολυδιάστατη. Αυτό σημαίνει ότι το πείραμα είναι σχεδιασμένο 

σύμφωνα με το κοινωνικό πλαίσιο, εφαρμόζοντας τις ανάγκες του 

περιβάλλοντος μάθησης στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων. 

Η παρουσίαση της κάθε μελέτης περίπτωσης ως αφήγησης, σε συμφωνία με 

τον Stake (1995) είναι μοναδική ως προς αυτό, διότι επιτρέπει στον ερευνητή 

να αντιδράσει στις συμπεριφορές που δημιουργούνται κατά την παρέμβαση 

και να τις παρουσιάσει μέσα στο σώμα της καταγραφόμενης περίπτωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Μελέτη περίπτωσης 1 

2.1. Η πρώτη φάση της συνεργασίας- το πλαίσιο της 

παρέμβασης 

Το σχολείο που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της παρέμβασης 

ήταν το Β’ Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου. Το Λιτόχωρο είναι μια κωμόπολη 

στους πρόποδες του Ολύμπου, με τον πληθυσμό του να απασχολείται κυρίως 

στους τομείς της παροχής υπηρεσιών, του τουρισμού, της ναυτιλίας, της 

γεωργίας, της αλιείας και λιγότερο της κτηνοτροφίας. Ειδικά το 2ο Δημοτικό 

Σχολείο, στο οποίο διενεργήθηκε το πείραμα, αποτελεί πρότυπο σχολείο για 

τους εξής λόγους: στεγάζεται σε νεόκτιστο σύγχρονο κτίριο, διαθέτει 

εξαιρετικές κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές για πληθώρα σχολικών και 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. αίθουσες υπολογιστών, αίθουσες βίντεο, 

γυμναστήρια κλπ.), ενώ ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα (κάτω των 20) 

διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία. Η επιλογή έγινε μετά από εκτενείς 

συναντήσεις μου με το διευθυντή αυτού του σχολείου, και άλλων σχολείων 

της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Πιερία). Επέλεξα να διενεργήσω 

το πείραμα εκεί, διότι είδα ενθουσιασμό από την πλευρά του διευθυντή και 

των διδασκόντων, και θεώρησα πως θα με βοηθούσαν να το ολοκληρώσω με 

κάθε δυνατό τρόπο. Οι προσδοκίες μου ευτυχώς βγήκαν αληθινές.  

Στην παρούσα προσπάθεια σημαντική βοήθεια προσέφεραν οι 

δάσκαλοι του Β’ Δημοτικού σχολείου Λιτοχώρου στο σύνολό τους, και 

κυρίως ο διευθυντής, Τάκης, και η δασκάλα της τάξης με την οποία 

συνεργάστηκα, Νίκη13. Και οι δύο δάσκαλοι με πολυετή εκπαιδευτική 

εμπειρία και όρεξη για συμμετοχή σε καινοτόμες εκπαιδευτικές προσπάθειες, 

συνέβαλαν στην διενέργεια του πειράματος με όποιο τρόπο μπορούσαν. Η 

αρχική μου επικοινωνία έγινε με το διευθυντή του σχολείου, ο οποίος 

λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή κατηγορία των μαθητών που χρειαζόταν 

                                                             
13 Όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων στο πείραμα είναι ψευδώνυμα, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανωνυμία τους. 
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να λάβουν μέρος και το είδος της παρέμβασης εν γένει, μου πρότεινε να 

συνεργαστώ με τη Νίκη, η οποία και πείρα είχε σε προγράμματα εκτός του 

σχολικού ωρολόγιου προγράμματος, και διάθεση για ανανέωση των 

διδακτικών πρακτικών. Επιπλέον, με τα λόγια του ιδίου και της Νίκης, η τάξη 

της αποτελούνταν από «καλούς μαθητές, υπάκοους και συνεργάσιμους»14. 

Πιο συγκεκριμένα, σε επανειλημμένες συναντήσεις μου με τη Νίκη, 

με διαβεβαίωσε πως συνεργαζόμενη με τους μαθητές της δεν θα 

παρουσιάζονταν προβλήματα απειθαρχίας και αδιαφορίας από την πλευρά 

των μαθητών, γιατί επρόκειτο για μαθητές με τους οποίους η ίδια δούλευε τα 

τελευταία δύο χρόνια (ήταν η δασκάλα τους στην Δ’ και Ε’ τάξη, και αυτή 

ήταν η τρίτη χρονιά που δούλευαν μαζί). Επιπλέον, όταν την ρώτησα για το 

βαθμό εξοικείωσης των παιδιών με πρωτοβουλίες που δεν περιελάμβαναν τη 

χρήση του σχολικού βιβλίου και που ήταν εκτός της σχολικής ύλης της 

χρονιάς, με ενημέρωσε ότι με τους μαθητές του τμήματος η ίδια είχε 

πραγματοποιήσει δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Οι 

εργασίες αυτές, που διαρκούσαν μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν, 

σχετίζονταν κυρίως με θέματα περιβαλλοντικής αγωγής, και περιελάμβαναν, 

εκτός από ερευνητική εργασία εντός και εκτός σχολείου, και επισκέψεις σε 

σχετικούς χώρους (π.χ. στο χωριό των ψαράδων της περιοχής, σε μουσεία της 

περιοχής κλπ.). Επομένως οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με την εργασία σε 

μορφή project, όπου ένα θέμα έρευνας εξαντλούνταν στη διάρκεια του 

εξαμήνου και όχι αποκλειστικά σε περιθώριο λίγων διδακτικών ωρών. Γι 

αυτόν ακριβώς το λόγο, θεώρησε η δασκάλα τους ότι επρόκειτο για ένα 

τμήμα μαθητών που θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στη φύση και τις 

απαιτήσεις του πειράματος. Αποφασίσαμε από κοινού να δουλέψουμε με 

τους μαθητές της τάξης της Νίκης, χωρίζοντάς τους σε δύο ομάδες των 9 

ατόμων η καθεμία, η πρώτη από τις οποίες θα ήταν η πρώτη μελέτη 

περίπτωσης, και η δεύτερη ομάδα η δεύτερη μελέτη περίπτωσης. Για το 

διάστημα που θα ασχολούμασταν με το πρόγραμμά μας με τη μία από τις δύο 

                                                             
14 Σε εισαγωγικά παρατίθενται αυτολεξεί τα λόγια των συμμετεχόντων. Έχει διατηρηθεί η 
ορθογραφία και η στίξη του πρωτότυπου στα γραπτά κείμενα, ενώ οι δικές μου 
επεξηγηματικές σημειώσεις εισάγονται με τη συντομογραφία «σ.σ.» (σημείωση συντάκτη). 
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ομάδες, η άλλη ομάδα θα έκανε μάθημα με τον δάσκαλο της Πληροφορικής 

σε άλλη αίθουσα. 

2.2. Ιστορία και θέματα διαπολιτισμικότητας στο 

πρόγραμμα των μαθητών 

Όσον αφορά το μάθημα της ιστορίας και την εργασία με πηγές, η 

Νίκη με ενημέρωσε ότι είχε χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία της ιστορικές 

μαρτυρίες, κυρίως εικόνες και λιγότερο κείμενα. Στόχος της διδασκαλίας της 

ιστορίας με πηγές ήταν η σύγκριση του παρελθόντος με το σήμερα και η 

ανάδειξη των εννοιών της συνέχειας και της αλλαγής, ενώ το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος της διδασκαλίας αποτελούσε κυρίως η καθημερινότητα των 

ανθρώπων του παρελθόντος. Επιπλέον, με ενημέρωσε ότι πραγματοποιούσε 

δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στους μαθητές, 

κυρίως δίνοντας στους μαθητές ένα κείμενο γραμμένο από ένα ιστορικό 

πρόσωπο και ζητώντας τους να συνεχίσουν το κείμενο αυτό με δικές τους 

σκέψεις, τοποθετώντας έτσι τους εαυτούς τους στη θέση των ιστορικών 

πρωταγωνιστών.  

Επίσης η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας ήταν ένα 

ζήτημα που είχε απασχολήσει τη Νίκη και τους μαθητές της και παλαιότερα. 

Στα πλαίσια των μαθημάτων της Τοπικής Ιστορίας και της Γεωγραφίας, οι 

μαθητές είχαν κληθεί να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς από το δικό 

τους, κυρίως μέσω έκθεσης αντικειμένων και τροφίμων από τη χώρα τους ή 

τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής τους (υπήρχαν στην τάξη παιδιά με καταγωγή 

από την Ουγγαρία, την Αλβανία, όπως και μαθητές ελληνικής καταγωγής 

από άλλα μέρη της Ελλάδας). Συνεπώς, θεωρούσε ότι οι μαθητές ήταν 

εξοικειωμένοι και με τις έννοιες της ποικιλίας των πολιτισμών, της 

διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ανταλλαγής.  

2.3. Καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση του 

προγράμματος 
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Το κυριότερο εμπόδιο για την πραγματοποίηση του πειράματος ήταν 

η γενικευμένη αναστάτωση που επικρατεί στα ελληνικά σχολεία τα τελευταία 

χρόνια, και ειδικά κατά τη χρονιά της παρέμβασης 2010-11. Λόγοι για την 

αναστάτωση αυτή κυρίως διοικητικοί και οικονομικοί, όπως αρχικά η 

καθυστέρηση στη διαμόρφωση του ωρολόγιου προγράμματος, που οφειλόταν 

στην αργοπορία του Υπουργείου Παιδείας να τοποθετήσει τους 

εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες, κάτι που φυσικά επηρέασε και τη 

λειτουργία του εν λόγω σχολείου. Όταν αυτό διευθετήθηκε, ξεκίνησαν οι 

καθιερωμένες πρόβες για τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, 

εξαιτίας των οποίων, αλλά και των σχετικών αργιών και σχολικών εορτών, 

δεν επιτράπηκε η είσοδός μας σε σχολική τάξη. Τέλος, οι δημοτικές και 

περιφερειακές εκλογές που διενεργήθηκαν ακριβώς μετά από τις 

καθυστερήσεις αυτές, και λόγω των οποίων τα σχολεία ήταν κλειστά για 

τέσσερις ημέρες (Παρασκευές και Δευτέρες των ημερών των εκλογών- εκ 

των οποίων οι Παρασκευές ήταν προγραμματισμένες ημέρες διεξαγωγής του 

πειράματος) αποτέλεσαν ακόμη ένα λόγο καθυστέρησης. Συνολικά πάντως, 

αυτό που θα μπορούσε να επηρεάσει και να καθυστερήσει οποιαδήποτε 

παρόμοια παρέμβαση εκπαιδευτικού στο μέλλον, είναι η σχετική ακαμψία 

όσον αφορά τη διάθεση των ωρών του σε παρόμοιες δραστηριότητες. Είναι 

γνωστό εξάλλου ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός, σε αντίθεση με συναδέλφους 

του άλλων χωρών, διαθέτει ελάχιστη ελευθερία ως προς την επιλογή της 

ύλης, με ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών να καθορίζει επακριβώς το 

περιεχόμενο της κάθε διδακτικής ώρας. Αυτή η ακαμψία, σε συνδυασμό με 

τις συχνές αργίες και λοιπές σχολικές δραστηριότητες για τις οποίες 

ενδεχομένως χρησιμοποιείται διδακτικός χρόνος, μπορεί να δυσχαιράνουν 

την όποια προσπάθεια ενός εκπαιδευτικού να παρακάμψει τις επιβολές του 

αναλυτικού προγράμματος προκειμένου να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 

διδασκαλίας σαν αυτό που προτείνουμε στην παρούσα διατριβή. 

2.4. Εισαγωγικές συναντήσεις  

2.4.1. Ο προγραμματισμός της διδασκαλίας και η φύση 

της παρέμβασης 
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Της πρώτης συνάντησης με τους μαθητές προηγήθηκε μια τελική 

συνάντηση με τη δασκάλα τους, Νίκη, έπειτα από την απόφασή της να μη 

διδάξει η ίδια το μάθημα, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της παρέμβασης, 

αλλά να λειτουργήσει ως παρατηρήτρια της διαδικασίας, κρατώντας 

σημειώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη. Προτίμησε 

λοιπόν να παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο της παρέμβασης παρατηρώντας 

και κρατώντας σημειώσεις, και να διδάξει η ίδια κατά το δεύτερο κύκλο της 

παρέμβασης, αφού θα εξοικειωνόταν τόσο με το υλικό και την ύλη 

διδασκαλίας, όσο και με το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Μάλιστα υποστήριξε ότι 

αν έμπαινε κατευθείαν η ίδια στη διδασκαλία του μαθήματος, με εμένα 

παρατηρήτρια, ίσως να μην κατάφερνε να ακολουθήσει πιστά το πρόγραμμα 

διδασκαλίας (τα σχέδια μαθήματος) που είχα συντάξει εγώ. Στο σημείο 

εκείνο της τόνισα ότι η ενδεχόμενη αδυναμία της να ακολουθήσει τα εν λόγω 

σχέδια μαθήματος, παρόλο που η ίδια δίδασκε ιστορία, προωθούσε μια 

διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία της γενικά, είχε ξαναδουλέψει 

θέματα σε μορφή σχεδίων εργασίας (κάτι που έμοιαζε με τη δική μας 

προσπάθεια) και χρησιμοποιούσε κατά καιρούς τον υπολογιστή, και παρόλο 

που δούλευε με το ίδιο τμήμα μαθητών για δύο συνεχόμενα έτη, θα 

μπορούσε να σημαίνει ακριβώς ότι ολόκληρος ο σχεδιασμός της διδασκαλίας 

δεν ήταν πραγματοποιήσιμος και ο προγραμματισμός δεν ήταν εφικτός, και 

όχι αποτυχία δική της. Υπογράμμισα ιδιαίτερα ότι ακριβώς αυτός ήταν ο 

στόχος της έρευνάς μου, να δημιουργηθούν δηλαδή διδακτικές παρεμβάσεις 

οι οποίες να μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυθεντικά περιβάλλοντα 

τάξης από ενεργούς εκπαιδευτικούς. Της εξήγησα ότι ο τρόπος της έρευνας 

που έχω επιλέξει να πραγματοποιήσω βασίζεται ακριβώς στην αρχή της 

έρευνας μέσα στο περιβάλλον του αληθινού σχολείου, και ότι επεδίωκα να 

δημιουργήσω μια παρέμβαση εφικτή και υλοποιήσιμη, και όχι να εξαγάγω 

απλώς προδιαγεγραμμένα αποτελέσματα, δηλαδή να αποδείξω σωστή ή 

λάθος την τάδε ή τη δείνα θεωρία. Επομένως κάθε τι που βρισκόταν μέσα 

στο υλικό και το σχεδιασμό της διδασκαλίας και το οποίο η ίδια θεωρούσε 

ότι δεν ήταν πραγματοποιήσιμο, έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία και να το 

αλλάξει με τρόπο τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα 

και τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία. 
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Κατά την ίδια συνάντηση η Νίκη μου πρότεινε όταν τελείωσει το 

πέιραμα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα και στους υπόλοιπους δασκάλους 

στο σχολείο, για να «μάθουν να δουλεύουν τις πηγές». Η αναγνώριση από 

πλευράς της της αδυναμίας των συναδέλφων της να χειριστούν σωστά τις 

ιστορικές μαρτυρίες επιβεβαίωνε την υποψία μου ότι οι περισσότεροι 

δάσκαλοι δεν αξιοποιούν τις ιστορικές μαρτυρίες κατά τη διδασκαλία, παρά 

μόνο καταφεύγουν στην παράθεση γεγονότων, χωρίς η ανάλυση των πηγών 

να αποτελεί κύρια μέθοδο της διδασκαλίας. 

2.4.2. Γνωριμία με τους μαθητές 

Η πρώτη μέρα του μαθήματος δεν έγινε ακριβώς όπως είχε 

σχεδιαστεί. Κύριος λόγος αυτού ήταν οι καθυστερήσεις στην δημιουργία του 

ωρολόγιου προγράμματος, δηλαδή στην κατανομή των ωρών διδασκαλίας 

των διδασκόντων. Το γεγονός ότι κατά την τελευταία εβδομάδα του 

Οκτωβρίου ακόμα δεν είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το πρόγραμμα 

των μαθημάτων οφειλόταν ασφαλώς στη βραδύτητα του κράτους να 

πληρώσει τις κενές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, να στείλει δηλαδή 

καθηγητές γλωσσών, πληροφορικής κλπ. τόσους ώστε να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου. Αποτέλεσμα αυτής της 

αναστάτωσης ήταν να γίνεται μάθημα πληροφορικής στην αίθουσα των 

υπολογιστών, εκεί δηλαδή που θα λάμβανε χώρα το πείραμα, από άλλο 

καθηγητή και με άλλο τμήμα, κατά την ώρα που είχαμε συμφωνήσει να γίνει 

το πείραμα. Η έλλειψη αυτή διδασκόντων οδηγούσε σε προβλήματα στη 

λειτουργία του σχολείου, και καθώς δεν μπορούσαν να προγραμματίσουν τις 

δικές τους ώρες με σιγουριά, οι δάσκαλοι του σχολείου μου ζήτησαν να 

καθυστερήσω την έναρξη του πειράματος για 2 εβδομάδες. Παρόλα αυτά 

αποφασίσαμε να γίνει μια πρώτη γνωριμία με τους μαθητές, και ανεβήκαμε 

στην αίθουσα μαζί με την δασκάλα τους. Σε αυτή τη φάση θα συμμετείχαν 

όλοι οι μαθητές του τμήματος, και όχι οι μισοί, όπως ήταν κανονικά 

συμφωνημένο και σχεδιασμένο. 

Κατά την πρώτη αυτή ώρα αποφάσισα αυθόρμητα να ασχοληθώ με 

έννοιες περιοδολόγησης και με την κατασκευή ιστοριογραμμής, καθώς ο 
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κανονικός σχεδιασμός του πειράματος προέβλεπε για την πρώτη συνάντηση 

με τους μαθητές ενασχόληση με τις έννοιες του πολιτισμού και της 

διαπολιτισμικότητας και γνωριμία με την αυτοκρατορία του Αλέξανδρου, 

κυρίως όσον αφορά την έκταση που περιελάμβανε αυτή, σε ακολουθία του 

παραρτήματος 5. Σε μια πρώτη επαφή με τους μαθητές ήθελα να εξακριβώσω 

κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιήσουν όρους όπως «Τουρκοκρατία», 

«Βυζάντιο», «Ρωμαϊκή εποχή», και τι σημασία είχαν αυτές οι έννοιες γι 

αυτούς, όπως και αν μπορούν να τοποθετήσουν σε σωστή χρονολογική σειρά 

τις διάφορες ιστορικές εποχές, αναφέροντάς μου ταυτόχρονα βασικά στοιχεία 

γι αυτές (π.χ. ονόματα ιστορικών προσώπων, χαρακτηριστικά κλπ.). Αφού 

λοιπόν συστήθηκα και ζήτησα να μου πουν τα ονόματά τους οι μαθητές, τους 

ρώτησα αν είχαν κάνει ποτέ ιστοριογραμμή. Μόνο ένας μου απάντησε πως 

είχαν κάνει μια φορά στα πλαίσια ενός διαγωνίσματος, και οι υπόλοιποι ή δεν 

καταλάβαιναν για ποιο πράγμα μιλούσα, ή ντρέπονταν να μιλήσουν. Στη 

διάρκεια του μαθήματος η Νίκη, που ήταν απασχολημένη με το να γράφει σε 

δύο διαφορετικά φύλλα τα ονόματα των μαθητών σύμφωνα με την ομάδα 

στην οποία θα ανήκαν και με το να παρεμβαίνει όποτε το θεωρούσε χρήσιμο, 

διόρθωσε τον παραπάνω μαθητή και υπενθύμισε και στους υπόλοιπους πως 

έχουν κάνει πολλές φορές ιστοριογραμμές. Το γεγονός ότι οι μαθητές δεν 

έδειξαν να το θυμούνται απαντώντας στην ερώτησή μου μπορεί να δείχνει 

είτε ότι δεν το είχαν κάνει πολλές φορές, είτε ότι δεν έδιναν σημασία όποτε 

αυτό γινόταν, είτε ότι ένιωθαν αμηχανία απέναντί μου καθώς ήταν μόλις η 

πρώτη φορά που με έβλεπαν.  

Πάντως μετά την πρώτη αυτή απάντηση του μαθητή, οι υπόλοιποι 

φάνηκαν να αναθάρρησαν, και άρχισαν να σηκώνουν τα χέρια τους στις 

ερωτήσεις μου και να δίνουν απαντήσεις. Σήκωσα τον Φίλιππο στον πίνακα 

για να σχεδιάσει μια ιστοριογραμμή και να με βοηθήσει να τοποθετήσω σε 

σωστή χρονολογική σειρά τις εποχές στις οποίες θα αναφερόμασταν στη 

συνέχεια. Η Νίκη παρενέβη για να θυμίσει στους μαθητές τη χριστιανική 

μέθοδο χρονολόγησης (προ Χριστού και μετά Χριστόν). Μιλώντας για την 

αρχαιότητα ξεκίνησα αναφερόμενη στους περσικούς πολέμους, γράφοντας τη 

χρονολογία 480 στο αριστερό άκρο της ιστοριογραμμής και ρωτώντας τους 

μαθητές αν είχαν δει την ταινία που λίγες μέρες νωρίτερα είχε προβληθεί 
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στην τηλεόραση και η οποία είχε ως πρωταγωνιστή το Λεωνίδα και τους 

Σπαρτιάτες του, το 300. Μόλις ανέφερα την ταινία είδα το ενδιαφέρον 

αρκετών μαθητών να ζωηρεύει και αρκετά χαμόγελα, και θεώρησα πως αυτή 

αντίδραση οφειλόταν στην αναφορά ενός προϊόντος δημοφιλούς κουλτούρας. 

Οι μαθητές, είτε θυμούμενοι την ταινία είτε τα μαθήματα σχετικά με την 

αρχαία Ελλάδα, τα οποία είχαν διδαχθεί πριν περίπου ενάμιση χρόνο, στο 

εαρινό εξάμηνο της Δ’ δημοτικού, απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις μου 

σχετικά με το εναντίον ποιων πολεμούσε ο Λεωνίδας και ποιας πόλης 

βασιλιάς ήταν. Μια άκομα αναφορά σε κινηματογραφική ταινία έκανα 

αργότερα, όταν ζητούσα να μου πουν οι μαθητές ένα ακόμα σημαντικό 

πρόσωπο της αρχαίας Ελλάδας (είχαμε ήδη αναφερθεί και στον Περικλή, τη 

συμβολή του στο χτίσιμο του Παρθενώνα και τον Πελοποννησιακό πόλεμο). 

Αναφερόμουν στον Μέγα Αλέξανδρο και την ομώνυμη χολυγουντιανή 

ταινία, η οποία συμπτωματικά είχε προβληθεί στην τηλεόραση επίσης λίγες 

εβδομάδες νωρίτερα.  

Καθώς οριοθετούσαμε τις ιστορικές περιόδους, μέσω 

ερωταποκρίσεων και διαλόγου, οι μαθητές απαντούσαν σε ερωτήσεις μου 

όπως «Τι γνωρίζετε για τη Βυζαντινή εποχή», «Τι γνωρίζετε για την 

Τουρκοκρατία» κλπ. Όσον αφορά το Βυζάντιο, οι λίγες απαντήσεις που 

δόθηκαν από τους μαθητές αφορούσαν τη χριστιανική θρησκεία ως 

χαρακτηριστικό της εποχής, ενώ για την Τουρκοκρατία οι γνώσεις τους 

φάνηκε πως ήταν περισσότερες: έτσι ως χαρακτηριστικά της Τουρκοκρατίας 

αναφέρθηκαν το παιδομάζωμα, ο εκτουρκισμός, οι διωγμοί των Χριστιανών 

(οι οποίοι σύμφωνα με τους μαθητές κατέφυγαν στις παραδουνάβιες 

περιοχές) και άλλα βασικά σημεία που είχαν συναντήσει κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς, καθώς αυτή ήταν η ύλη που διδασκόταν στην έκτη δημοτικού. 

Σημαντική για τους μαθητές ήταν η αντίθεση του χριστιανικού στοιχείου με 

το μουσουλμανικό ως παράγοντας νοηματοδότησης της περιόδου της 

Τουρκοκρατίας. Οι απαντήσεις των μαθητών μέχρι το σημείο αυτό έδειχναν 

ότι δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα στην περιοδολόγηση, τουλάχιστον σε ένα 

πρώτο βασικό επίπεδο, δηλαδή μπορούσαν να τοποθετήσουν σε σωστή 

χρονολογική σειρά τις ιστορικές περιόδους, ανακαλώντας τις συμβατικές 

χρονολογίες έναρξης και λήξης της κάθε περιόδου. Επιπλέον, καθώς 
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σηκώνονταν πολλά χέρια να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση, και σχεδόν κάθε 

μαθητής απάντησε από μια φορά σε ερώτηση, οι περισσότεροι μαθητές 

έδειξαν να βρίσκονται στο ίδιο γνωστικό επίπεδο, και έδειξαν ίδια διάθεση 

και ενδιαφέρον για συμμετοχή στο μάθημα. 

Με την αναφορά ενός μαθητή στη μετανάστευση των χριστιανών (η 

ταύτιση των χριστιανών με τους Έλληνες ήταν εμφανής σε κάθε απάντηση 

των μαθητών, αλλά θεώρησα σκόπιμο να μην επιμείνω στην επεξήγηση των 

όρων σε αυτό το σημείο) στις χώρες εκτός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

λόγω των διωγμών, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, βρήκα την 

ευκαιρία να εισαγάγω τους μαθητές στο θέμα της μετανάστευσης, ρωτώντας 

πόσοι από αυτούς ήταν οι ίδιοι μετανάστες και πόσοι είχαν συγγενείς που 

ζούσαν σε χώρες του εξωτερικού. Δύο κορίτσια είπαν ότι κατάγονται από την 

Αλβανία και ένας ακόμα μαθητής είπε ότι η μητέρα του κατάγεται από την 

Ουγγαρία (ωστόσο δεν αυτοπροσδιορίστηκε αμέσως ως γιός μετανάστριας, 

αλλά μόνο έπειτα από παρέμβαση της δασκάλας). Η Λιάνα ενημέρωσε τους 

συμμαθητές της ότι γεννήθηκε και έζησε για οκτώ χρόνια στην Αιθιοπία. 

Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές, μαζί και οι προαναφερθέντες, χωρίς καμία 

εξαίρεση απάντησαν πως έχουν συγγενείς μετανάστες σε χώρες του 

εξωτερικού. Παρόλο που δεν θα προσεγγίσουμε ευθέως θέματα 

μετανάστευσης στην παρέμβασή μας, θεώρησα το έδαφος πρόσφορο όταν 

αναφέρθηκε το ζήτημα της μετανάστευσης σε μια περίοδο ιστορική, την 

οποία οι μαθητές συνδέουν με τον αγώνα των χριστιανών εναντίον των 

μουσουλμάνων, και στη διδασκαλία της οποίας συνήθως δεν δίνεται 

ιδιαίτερη βάση ως προς θέματα μετανάστευσης. Με τη σύνδεση μιας 

ιστορικής πραγματικότητας με το παρόν των ίδιων των μαθητών, μέσα από 

αναφορές στους δικούς τους συγγενείς και στη δική τους πραγματικότητα, 

επεδίωξα να συνδέσω το μάθημα της ιστορίας με τη σύγχρονη ζωή και με 

θέματα της εποχής μας, δίνοντας, έστω και για λίγο, στο μάθημα της 

ιστορίας, τον χαρακτήρα του μαθήματος που αποσκοπεί στην αγωγή του 

πολίτη.  

Στο τελευταίο δεκάλεπτο του μαθήματος μοίρασα τα έντυπα των 

συνεντεύξεων τα οποία ζήτησα να επιστρέψουν οι μαθητές στην επόμενη 
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συνάντησή μας, που είχε οριστεί για δύο εβδομάδες αργότερα. Επίσης 

μοίρασα το παράρτημα 5 που περιέχει πληροφορίες για το παιχνίδι, τη ζωή 

του Αλέξανδρου, και τα λόγια γνωστών ανδρών σχετικά με τον πολιτισμό και 

τη διαπολιτισμικότητα. Επέτρεψα στους μαθητές να τα ξεφυλλίσουν και να 

μου κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την πορεία του πειράματος. Η πρώτη 

συνάντηση έκλεισε με ενθουσιασμό από την πλευρά των μαθητών, οι οποίοι 

έδειξαν ενδιαφέρον για την πορεία του πειράματος αλλά και απέδειξαν ότι 

είναι όντως συνεργάσιμοι. 

2.4.3. Ενδείξεις για αδυναμία στο χειρισμό των πηγών 

και τη διαπολιτισμική κατανόηση 

Κατά τη δεύτερη συνάντησή μου με τους μαθητές δημιουργήθηκαν 

επίσης προβλήματα. Οι μαθητές είχε προγραμματιστεί να κάνουν μια άλλη 

δραστηριότητα την ώρα της παρέμβασης, οπότε μπήκα στην αίθουσα δέκα 

λεπτά πριν τη λήξη της διδακτικής ώρας. Τα παιδιά με υποδέχθηκαν με 

ενθουσιασμό, ρωτώντας πότε θα ξεκινούσαμε τα μαθήματα μαζί. Σχεδόν όλα 

τα παιδιά είχαν μαζί τους απαντημένα τα ερωτηματολόγια που τους είχα 

δώσει στο τέλος της προηγούμενης ώρας, κάποια παιδιά ωστόσο είχαν 

απορίες σχετικά με το τι έπρεπε να απαντήσουν ή σχετικά με το τι εννοούσε 

η κάθε ερώτηση. Περιέργως, οι περισσότερες απορίες τους σχετίζονταν με 

την ερώτηση Γ6 του παραρτήματος 2 (Τι γνώμη έχεις για τη χρήση των 

ιστορικών μαρτυριών/ πηγών στη διδασκαλία της ιστορίας; Έχεις 

χρησιμοποιήσει ποτέ ιστορικές μαρτυρίες για να μάθεις ιστορία; Με ποιο 

τρόπο;) και την ερώτηση Δ4 του ίδιου παραθέματος (Θεωρείς ότι μπορούμε 

να εξηγήσουμε τη διαφορετικότητα των πολιτισμών σήμερα γνωρίζοντας 

πολιτισμούς του παρελθόντος; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.), δηλαδή τις 

ερωτήσεις που σχετίζονται ακριβώς με τις μαθησιακές επιδιώξεις της 

παρέμβασης. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, τους ρώτησα αν έχουν 

χρησιμοποιήσει ποτέ στο μάθημα της ιστορίας πηγές, και η Τατιάνα μου 

απάντησε ότι έχουν χρησιμοποιήσει συχνά «παραθέματα που έχει στο 

βιβλίο». Οι υπόλοιποι μαθητές ήταν διστακτικοί στο σχολιασμό τους σχετικά 

με τη χρήση πηγών. Στο σημείο εκείνο τους επεσήμανα ότι εκτός από τις 

γραπτές πηγές η ερώτηση αναφέρεται και σε άλλου είδους πηγές, όπως 
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εικόνες, φωτογραφίες, ζωγραφιές κλπ. Τότε οι μαθητές απάντησαν ότι έχουν 

δουλέψει όντως με ποικιλία πηγών. Τους ζήτησα να προσέξουν και το 

δεύτερο σκέλος της ερώτησης, με ποιο τρόπο δηλαδή τις χρησιμοποιούσαν, 

στο οποίο ως απάντηση πήρα βλέμματα απορίας. Τους ξαναρώτησα με 

απλούστερα λόγια ποια είναι η διαδικασία της εργασίας με τις πηγές, και 

αφού για αρκετή ώρα συνεχίστηκε η ίδια απορία στο βλέμμα τους επενέβη η 

Νίκη, λέγοντας «πείτε στην κ. Μαρία τι κάναμε, τις διαβάζαμε και τις 

συζητούσαμε όλοι μαζί, μέχρι να τις καταλάβουμε». Κάποιοι μαθητές 

επανέλαβαν τα λόγια της δασκάλας τους, χωρίς όμως να επεκταθούν 

παραπάνω. Κατάλαβα ότι στο χειρισμό των πηγών βάση δινόταν στην 

κατανόηση του περιεχομένου της πηγής, ενδεχομένως λαμβάνοντάς το στην 

ονομαστική του αξία, χωρίς να αναλύεται δηλαδή η πρόθεση του συγγραφέα, 

τα συμφραζόμενα της σύνταξής της κλπ. Επομένως θεώρησα ότι ως προς το 

χειρισμό των ιστορικών πηγών οι μαθητές ήταν «tabulae rasae», δεν ήξεραν 

δηλαδή να τις δουλεύουν με τη μέθοδο που προτείνεται σε προηγούμενα 

κεφάλαια της παρούσας διατριβής. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, οι 

μαθητές στο σύνολό τους έδειξαν ότι δεν κατανόησαν το περιεχόμενό της. 

Προσπάθησα να τους εξηγήσω με απλούστερα λόγια, με παραδείγματα, τι 

ακριβώς εννοεί η ερώτηση, αλλά απέτυχα παταγωδώς. Εκεί παρενέβη για 

δεύτερη φορά η Νίκη, η οποία τους θύμισε πως στο παρελθόν είχαν 

αναφερθεί στις διαφορές των παιχνιδιών που παίζανε τα παιδιά στην 

αρχαιότητα και στο Βυζάντιο με τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σήμερα. 

Στο σημείο αυτό όλα σχεδόν τα παιδιά σήκωσαν τα χέρια τους για να 

αναφερθούν στις διαφορές αυτές, ωστόσο έγινε σαφές πως δεν 

αντιλαμβάνονταν τον τρόπο με τον οποίο η κατανόηση αυτής της 

διαφορετικότητας μπορεί να σχετιζόταν με την κατανόηση της 

διαφορετικότητας στο παρόν, μεταξύ δηλαδή των πολιτισμών του σήμερα. 

Επιπλέον, η Νίκη τους ζήτησε να θυμηθούν ότι είχαν γνωρίσει «κομμάτια» 

άλλων πολιτισμών σε οργανωμένες δραστηριότητες. Σε αυτές ο κάθε 

μαθητής έφερνε ένα φαγητό από τον τόπο της ιδιαίτερης καταγωγής του. Οι 

μαθητές συνέχισαν να δείχνουν τελείως απορημένοι, και δεν κατάφεραν σε 

κανένα σημείο να κάνουν τη σύνδεση.  

2.5. 1η μέρα πειράματος: 1η – 2η ώρα 
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Η πρώτη ώρα της παρέμβασης με την πρώτη ομάδα μαθητών (η 

οποία κανονικά θα ήταν η πρώτη ώρα που θα συναντιόμουν με τους μαθητές 

γενικά) ξεκίνησε με ενθουσιασμό από την πλευρά των μαθητών, οι οποίοι 

συναντώντας με στο διάλειμμα στο διάδρομο του σχολείου με ρωτούσαν με 

αγωνία πότε θα κάνουμε το μάθημα, πόσες ώρες και ποιες, και για πόσο 

καιρό (κάποιες μαθήτριες υπολόγιζαν ποια μαθήματα θα «χάσουν» τις ώρες 

που θα διεξάγεται το πείραμα). 

2.5.1. Διαπραγμάτευση της έννοιας πολιτισμός 

Ξεκινήσαμε την παρέμβαση με τους 9 μαθητές (πρώτη ομάδα), οι 

οποίοι ανυπομονούσαν να ανοίξουν τους υπολογιστές τους και να αρχίσουν 

να παίζουν το παιχνίδι. Την ώρα αυτή όμως την είχαμε σχεδιάσει να 

απασχολήσει τους μαθητές με την πραγμάτευση εννοιών όπως ο πολιτισμός, 

η ιστορία, η διαπολιτισμικότητα. Τελικά καταφέραμε να ασχοληθούμε μόνο 

με τα παραθέματα που σχετίζονταν με την έννοια του πολιτισμού, και όχι και 

με την εξέταση των χαρτών της πορείας του Αλέξανδρου, όπως είχε 

προγραμματιστεί. Στην εισαγωγική μου ερώτηση για το «τι είναι πολιτισμός» 

οι απαντήσεις ήταν οι εξής: 

Ιάσωνας: [πολιτισμός είναι] «οι πολίτες ενός δήμου» 

Σταυρούλα: [πολιτισμός είναι] «το σύνολο των ανθρώπων σε μια 

πόλη» 

Τζένη: [πολιτισμός είναι] «ό,τι υπάρχει σε έναν τόπο, άνθρωποι, ζώα, 

φυτά» 

Στο σημείο αυτό παρενέβη η Νίκη, η οποία για να διευκολύνει τους 

μαθητές να δώσουν μια πιο «σωστή» απάντηση αναφέρθηκε συγκεκριμένα 

στον αρχαίο πολιτισμό, ρωτώντας τους μαθητές «Τι ήταν ο αρχαίος 

πολιτισμός». Η Σταυρούλα σε αυτό το ερώτημα απάντησε «το πώς ζούσαν οι 

άνθρωποι». Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, κατά την οποία η 

πλειοψηφία των μαθητών συμφωνούσε με τις παραπάνω απόψεις, 

ξεκινήσαμε την ανάγνωση των κειμένων του παραθέματος 5 για τον 
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πολιτισμό. Μετά την ανάγνωση του πρώτου παραθέματος και την 

επακόλουθη ερώτησή μου «τι είναι πολιτισμός σύμφωνα με το κείμενο 

αυτό», οι μαθητές έστρεψαν την προσοχή τους στον ορισμό των βασικών 

αναγκών των ανθρώπων, η ικανοποίηση των οποίων σύμφωνα με το κείμενο 

συνιστά τον πολιτισμό. Έτσι οι μαθητές απάντησαν πως οι βασικές ανάγκες 

είναι ο ρουχισμός, η τροφή, η στέγαση, η ισότητα, η ελευθερία της γνώμης, η 

υγεία, η εκπαίδευση.  

Τα επόμενα παραθέματα που ακολουθούσαν ουσιαστικά 

αναδιατύπωναν το πρώτο, ορίζοντας τον πολιτισμό ως την ικανοποίηση των 

αναγκών, και τη διαφορετικότητα των πολιτισμών ως αποτέλεσμα του 

διαφορετικού τρόπου αντιμετώπισης των αναγκών αυτών. Ο Ιάσωνας 

αναφέρθηκε στις διαφορετικές τροφές που τρώμε ανάλογα με το τι διατίθεται 

στην περιοχή που ζούμε («οι Ινδοί ας πούμε τρώνε σούσι, ενώ εμείς εδώ δεν 

έχουμε και τρώμε άλλα»), και εγώ αναφέρθηκα στα διαφορετικά σπίτια που 

φτιάχνουν οι άνθρωποι ανάλογα με τον τόπο στον οποίο ζουν, φέρνοντας το 

παράδειγμα των ιγκλού των Εσκιμώων. Οι απαντήσεις των μαθητών στο 

ερώτημα «τι είδους είναι αυτές οι ομάδες που έχουν διαφορετικό πολιτισμό» 

μου προκάλεσαν έκπληξη γιατί πίστευα ότι το ερώτημά μου ήταν ασαφώς 

διατυπωμένο. Παρόλα αυτά, πολλά χέρια σηκώθηκαν, και οι απαντήσεις 

ήταν «οι λαοί», «οι χώρες», «οι κάτοικοι μιας πόλης». Στην τελευταία 

απάντηση, ζήτησα να μου δώσουν παραδείγματα κατοίκων μιας πόλης, οι 

οποίοι είχαν αναπτύξει διαφορετικό πολιτισμό μεταξύ τους, και όταν είδα ότι 

δεν υπήρχε απάντηση, ανέφερα δύο τύπους κατοίκων της Θεσσαλονίκης που 

μπορεί να είχαν αναπτύξει διαφορετικούς τρόπους ικανοποίησης των 

αναγκών τους: πώς ικανοποιεί την ανάγκη του για τροφή ένας κάτοικος μιας 

πλούσιας περιοχής της Θεσσαλονίκης (ανέφερα για παράδειγμα το 

Πανόραμα που φάνηκε να το έχουν ακουστά όλοι οι μαθητές) και ένας 

κάτοικος μιας φτωχής περιοχής (ανέφερα την περιοχή του Βαρδάρη, την 

οποία επίσης γνώριζαν οι μαθητές); Οι απαντήσεις ήταν εύστοχες: η Τζένη 

απάντησε πως ο κάτοικος του Πανοράματος όταν πεινάει θα «πάει να φάει σε 

ένα ρεστοράν», και η Σταυρούλα απάντησε πως ο κάτοικος του Βαρδάρη θα 

«βράσει και θα φάει όσπρια που καλλιεργεί», επομένως ικανοποιούν τις 

ανάγκες τους διαφορετικά. Ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό για εμένα το γεγονός 
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ότι κατανοούσαν την έννοια του πολιτισμού με αυτούς τους όρους, πέρα 

δηλαδή από τις συνήθεις αγκυλώσεις της έννοιας του πολιτισμού ως εθνικού 

χαρακτηριστικού.  

Η παραπάνω στιχομυθία με έκανε επίσης να σκεφτώ πως οι μαθητές 

αυτοί είχαν μια πρώτη αντίληψη της ανομοιομορφίας και της κοινωνικής 

ανισότητας. Η σκέψη μου αυτή ενισχύθηκε και κατά την πραγμάτευση των 

υπόλοιπων κειμένων του παραρτήματος 5, τα οποία αναφέρονταν στο 

σεβασμό, την αλληλεγγύη, τη ισότητα ως μέσα διατήρησης του πολιτισμού. 

Έτσι, ερμηνεύοντας σχετικό παράθεμα ο Σάκης υποστήριξε πως «… τώρα 

πολεμούμε… αν όλοι ενωθούμε θα σωθούμε», ενώ ο Ιάσωνας υποστήριξε 

πως πολιτισμός είναι να «δίνουμε ο ένας στον άλλο δικαιώματα όπως η 

τροφή, η υγεία…». Όταν ρώτησα αν, σύμφωνα με όσα έχουμε πει μέχρι 

εκείνη τη στιγμή, στην Ελλάδα έχουμε πολιτισμό, οι μαθητές απαντούσαν 

αρνητικά. Συγκεκριμένα ο Σάκης απάντησε με ένα κατηγορηματικό «δεν 

έχουμε πολιτισμό», ενώ ο Χρήστος είπε «δεν έχουμε και τον καλύτερο 

πολιτισμό». Ο υπόλοιποι μαθητές κουνούσαν συμφωνώντας το κεφάλι. 

Φάνηκε πως οι μαθητές είχαν την εμπειρία παρόμοιου προβληματισμού, κάτι 

που κατά τη γνώμη μου ίσως θα έπρεπε να αποδοθεί στο γενικότερο κλίμα 

αυτοκριτικής και προβληματισμού στην Ελλάδα του 2010. Υπέθεσα πως οι 

μαθητές είχαν ακούσει πολλά από τους γονείς τους σχετικά με το σύγχρονο 

ελληνικό βίο, την αδικία και την ανισότητα, καθώς οι απαντήσεις και η 

αντίδρασή τους στο θέμα μου φάνηκαν κάπως «έτοιμες».  

2.5.2. Έναρξη της δραστηριότητας- απόψεις των 

μαθητών για τη χρήση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ως 

εργαλείου μάθησης 

Στη δεύτερη ώρα της παρέμβασης οι στόχοι μας ήταν α) να 

εξοικειωθούν οι μαθητές με τη λειτουργία του παιχνιδιού, β) να μπορούν να 

κατατάξουν τις ιστορικές περιόδους στις οποίες ανήκουν τα εκθέματα που 

συναντούμε αυτή την ώρα σε χρονολογική σειρά, γ) να αποδώσουν το 

περιεχόμενο ιστορικών εννοιών και δ) να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές 

κατηγορίες ιστορικών μαρτυριών. Ο πρώτος στόχος φάνηκε να επιτυγχάνεται 
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εύκολα, καθώς όλοι οι μαθητές γνώριζαν να χειρίζονται τον υπολογιστή και η 

επαφή τους με την οθόνη του παιχνιδιού και τη λειτουργία του δεν τους 

δημιούργησε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο δεύτερος στόχος δεν 

επιτεύχθηκε, όπως και ο τρίτος, ενώ στην αναγνώριση των ειδών των 

μαρτυριών διαφάνηκε κάποια επιτυχία, που εξελίχθηκε στην πορεία των 

μαθημάτων. 

Όλοι οι μαθητές εκτός μίας κάθησαν σε ομάδες, που φάνηκε να το 

προτιμούν από το να καθήσουν μόνοι τους (κανονικά το μάθημα στην τάξη 

τους γίνεται σε ομάδες – οι μαθητές κάθονται στα θρανία που είναι 

τοποθετημένα σε σχήμα Π, έξι άτομα ανά ομάδα.) Η αναλογία ήταν 5 

υπολογιστές για 9 άτομα. Μόνο ένας είχε ήχο, αλλά τον κλείσαμε και αυτόν 

γιατί δεν ακούγαμε καλά τις απαντήσεις των μαθητών.  

Όλοι φάνηκαν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή με ευκολία, ενώ 

όλοι οι μαθητές εκτός δύο κοριτσιών απάντησαν θετικά στην ερώτηση του 

ερωτηματολογίου σχετικά με το αν παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Από τα 

πέντε κορίτσια της ομάδας, τα τρία απάντησαν ότι παίζουν ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, ενώ τα άλλα δύο απάντησαν ότι δεν παίζουν σχεδόν καθόλου. 

Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι τα δύο κορίτσια, η Τζένη και η Αγγελική, 

που συμμετείχαν αδιάλλειπτα στο μάθημα και είχαν ικανοποιητικό γνωστικό 

υπόβαθρο όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω, δήλωσαν ότι παίζουν 

καθημερινά κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Αν και καμία από τις τρεις δεν είχε 

παίξει ηλεκτρονικό παιχνίδι ιστορικής θεματολογίας ή γενικά εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, αλλά παιχνίδια «με αθλήματα», «Super Mario», «Pet Stories», 

«Farmerama» και «με αγώνες», η Τζένη και η Αγγελική απάντησαν θετικά 

στο ερώτημα αν μπορεί κανείς να μάθει παίζοντας παιχνίδια. H Στέλλα 

αντίθετα, αν και δήλωσε πως παίζει παιχνίδια, έγραφε πως «όχι, δεν μπορείς 

να μάθεις παίζοντας παιχνίδια, γιατί μπορεί να σε πονέσουν τα μάτια σου και 

δε μαθαίνεις τίποτα παίζοντας κάθε μέρα ηλεκτρονικά παιχνίδια». 

Εκτός από τα δύο κορίτσια που δήλωσαν πως παίζουν παιχνίδια 

καθημερινά, ένα ακόμη αγόρι, ο Σάκης, δήλωσε πως παίζει παιχνίδια κάθε 

μέρα, και επίσης υποστήριξε πως «νομίζω ναι [σ.σ. μπορεί κανείς να μάθει 
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παίζοντας παιχνίδια] γιατί μπορείς να μάθεις πράγματα που δεν ήξερες». Ο 

Σάκης επίσης ήταν ένα από τα παιδιά με τη μεγαλύτερη συμμετοχή και το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρέμβασή μας. Τρεις από τους μαθητές 

θεωρούσαν πως δεν μπορούν να μάθουν παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

τέσσερις ότι μπορούν, δύο δήλωσαν ότι μπορούν με προϋπόθεση τη σωστή 

επιλογή παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, δεν υπήρχε ούτε ένας μαθητής αδιάφορος 

στην παρέμβαση. Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές ήταν αρχικά ενθουσιασμένοι 

με την προοπτική του μαθήματος, εκτός ίσως από τον Σπύρο, ο οποίος όπως 

με ενημέρωσε η Νίκη ήταν παιδί με δυσλεξία και αντιμετώπιζε προβλήματα 

κατά τη μάθηση.  

2.5.3. Χρονολόγιο- περιοδολόγηση 

Παρόλο που στην πρώτη μας συνάντηση (όταν παρευρίσκονταν και 

οι 18 μαθητές του τμήματος) είχα σχεδόν ενθουσιαστεί με την ικανότητα των 

μαθητών να τοποθετούν σε σωστή χρονολογική σειρά τις διάφορες ιστορικές 

περιόδους, όπως και να προσδιορίζουν τη διάρκειά τους (πότε δηλαδή 

ξεκινούσε και πότε τελείωνε η κάθε περίοδος), οι σχετικές δραστηριότητες 

της δεύτερης ώρας της παρέμβασης έδειξαν το ακριβώς αντίθετο: οι μαθητές 

δυσκολεύονταν να προσδιορίσουν χρονικά τις εποχές στις οποίες ανήκαν τα 

εκθέματα που συνάντησαν στο παιχνίδι, έδειχναν να μην καταλαβαίνουν 

σχεδόν για ποιο πράγμα μιλούσαμε εγώ και η Νίκη. Αφού περιηγήθηκαν στις 

λειτουργίες του παιχνιδιού (π.χ. βρήκαν τις «Ρυθμίσεις» από όπου άλλαζαν 

την ένταση του ήχου, το κουμπί αποθήκευσης του παιχνιδιού τους κλπ.), 

ξεκινήσαμε να κάνουμε την πρώτη δραστηριότητα, στόχος της οποίας ήταν 

να τοποθετηθούν σε σωστή χρονολογική σειρά έξι αντικείμενα που έφεραν 

την αναπαράσταση του Αλέξανδρου, και τα οποία ανήκαν σε διαφορετικές 

ιστορικές περιόδους και προέρχονταν από διάφορα μέρη. Για να τους 

βοηθήσω, ξεκίνησα με το τελευταίο στη σειρά έκθεμα, το οποίο ήταν ένα 

νόμισμα με την κεφαλή του Αλέξανδρου από τα τέλη του 20ου αιώνα 

(εκατόδραχμο), από την Ελλάδα. Εξήγησα ότι ήταν το νεότερο χρονολογικά 

αντικείμενο, και τους ρώτησα αν είχαν δει ποτέ τέτοιο νόμισμα, αν οι γονείς 

τους είχαν κρατήσει αναμνηστικό από την εποχή της δραχμής, προ του 2001. 

Οι περισσότεροι απάντησαν θετικά. Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκα στο 
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νόμισμα διαφόρων αραβικών χωρών, το ντίρχεμ ή ντίρχαμ, η ονομασία του 

οποίου προερχόταν από την αρχαιοελληνική δραχμή, και ρώτησα τους 

μαθητές πώς ερμήνευαν το γεγονός ότι η ονομασία ενός σύγχρονου 

νομίσματος που χρησιμοποιείται τόσο μακριά από την Ελλάδα μπορεί να 

προέρχεται από την ελληνική δραχμή. Δύο μαθητές σήκωσαν τα χέρια τους 

και απάντησαν σχεδόν ταυτόχρονα ότι αυτό εξηγούνταν γιατί ο Αλέξανδρος 

είχε φτάσει μέχρι εκεί.  

 

Εικόνα 9: γρίφος χρονολόγησης 

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Νίκη, προσπαθήσαμε να 

βοηθήσουμε τους μαθητές να βρουν το αμέσως προηγούμενο χρονολογικά 

αντικείμενο, το οποίο ήταν μια φιγούρα θεάτρου σκιών που απεικόνιζε τον 

Αλέξανδρο. Προσπαθώντας να βοηθήσω τους μαθητές (και γνωρίζοντας ότι 

φέτος διδάσκονται νεοελληνική ιστορία, άρα περίμενα ότι θα αναγνώριζαν το 

όνομα του Ρήγα Βελεστινλή), τους ζήτησα να μαντέψουν πού περίπου θα 

τοποθετούνταν στην ιστοριογραμμή ένα μονόφυλλο με αναπαράσταση του 
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Αλέξανδρου, δημιούργημα του Ρήγα Βελεστινλή15. Στο σημείο αυτό η 

αντίδραση των μαθητών ήταν απόδειξη εκπληκτικής (για τη Νίκη) άγνοιας: 

οι μαθητές δεν αντέδρασαν στο όνομα του Ρήγα σαν να το ήξεραν, δεν τους 

έλεγε τίποτα η αναφορά στο όνομά του. Οι εξηγήσεις που μπορούσα να 

δώσω εκείνη τη στιγμή γι αυτή την αντίδραση (ή μάλλον την παντελή 

έλλειψη αντίδρασης) περιορίζονταν στο ότι το μάθημά μας γινόταν κατά την 

6η ώρα, μια ώρα ομολογουμένως δύσκολη ακόμα και για τους διδάσκοντες, 

κατά την οποία ενδεχομένως δεν θα περιμέναμε να συμμετέχουν με πολλή 

όρεξη και καθαρό μυαλό στο μάθημα16. Μόνο στο τέλος της παρέμβασης 

έμαθα ότι οι μαθητές δεν είχαν διδαχθεί ακόμα τη σχετική με το Ρήγα 

ενότητα του σχολικού βιβλίου, επομένως δεν θα μπορούσε να τους έχει 

ζητηθεί να γνωρίζουν κάτι σχετικά με αυτόν.  

Στο σημείο αυτό παρενέβη η Νίκη, η οποία προσπαθώντας να 

βοηθήσει τους μαθητές στη δραστηριότητα περιοδολόγησης, αναφέρθηκε 

μέσα σε μερικά λεπτά σε όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, 

ξεκινώντας από την Τουρκοκρατία (όπου θα τοποθετούνταν χρονικά ο 

Ρήγας), περνώντας στην άλωση της Πόλης, στο Βυζάντιο, στη Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία, στην αρχαία Ελλάδα. Στην προσπάθεια να βοηθήσει τους 

μαθητές να τοποθετήσουν σε χρονολογική σειρά τα αντικείμενα που 

βρίσκαμε στο παιχνίδι, αναφέρθηκε στην περίοδο στην οποία ανήκε το κάθε 

ένα από αυτά, με τους μαθητές να την κοιτάζουν οι μισοί με ανία και οι άλλοι 

μισοί με απορία. Για παράδειγμα, αναφερόμενη στο έκθεμα που προερχόταν 

από την Πομπηία, η Νίκη θύμισε στους μαθητές ότι η πόλη αυτή βρίσκεται 

στην Ιταλία, ρώτησε επομένως σε ποια αυτοκρατορία μπορεί να ανήκε το 

αντικείμενο, και περιμένοντας προφανώς τη σύνδεση Ιταλία- Ρώμη- Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία. Μετά από πολλές λάθος απαντήσεις σχετικά με το «ποια ήταν 

η αυτοκρατορία στην οποία κυβερνούσαν οι Ρωμαίοι», στην οποία οι 
                                                             

15 Σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τα εκθέματα 
παρέχονταν από το ίδιο το παιχνίδι, όχι όμως σε μορφή χρονολογιών, ώστε να γίνει πολύ 
εύκολη η χρονολογική τους τοποθέτηση. Έτσι, ως σημείωση στο μονόφυλλο του Ρήγα, 
αναφέρεται ότι είναι δικό του δημιούργημα και το κυκλοφόρησε στη Βιέννη, μια πληροφορία 
αρκετή, κατά τη γνώμη μου (αλλά και της Νίκης) να κατευθύνει τους μαθητές στη σωστή 
χρονολόγηση. Ωστόσο η ενότητα σχετικά με το Ρήγα δεν είχε διδαχθεί ακόμα εκείνη τη 
χρονική στιγμή. 
16 Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που το μάθημά μας έγινε κατά την 6η ώρα. Όλα τα 
μαθήματα που ακολούθησαν διενεργήθηκαν κατά την 3η και 4η ώρα. 
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μαθητές απαντούσαν «Βυζαντινή», «Τουρκοκρατία», «αρχαία Ελλάδα» 

φάνηκε ότι οι μαθητές είχαν πλήρη άγνοια σχετικά με τα θέματα στα οποία 

αναφερόμασταν εγώ και η Νίκη. Δεν παρενέβην καθόλου στο σημείο αυτό, 

αφήνοντας την ελευθερία στην επί χρόνια δασκάλα των παιδιών να τους 

θυμίσει ιστορικές περιόδους και ορολογίες. Η προσπάθεια όμως αυτή είχε ως 

αποτέλεσμα την παράθεση των χρονολογιών, των ονομασιών των διαφόρων 

περιόδων, των χαρακτηριστικών τους κλπ., με αποτέλεσμα οι μαθητές να 

δείχνουν σαστισμένοι, μπερδεμένοι από το συνονθύλευμα πληροφοριών, και 

εν τέλει αδιάφοροι. Στο σημείο αυτό δεν μπόρεσα να αποφύγω τη σκέψη ότι 

κάπως έτσι παρουσιάζεται από τα βιβλία το μάθημα της ιστορίας στα 

ελληνικά σχολεία, παραθέτοντας δηλαδή πληροφορίες, χρονολογίες, 

ονόματα, γεγονότα, ορολογία, που στο μυαλό των παιδιών, σε πολλές 

περιπτώσεις από ότι φάνηκε, δεν αποτελούσαν μια ενιαία αφήγηση, δεν 

επέτρεπαν δηλαδή την κατανόηση από μέρους τους της χρονολογικής 

συνέχειας. Επιπλέον, όταν εγώ ρώτησα τους μαθητές γιατί νομίζουν ότι 

υπάρχουν τόσα αντικείμενα που αναπαριστούν τον Αλέξανδρο διαχρονικά, 

μέχρι και 2300 χρόνια μετά το θάνατό του (το νόμισμα του 20ου αιώνα), οι 

μαθητές απάντησαν ότι ήταν «σημαντικός», και είναι και σήμερα 

«σημαντικός και για εμάς» γιατί «πολέμησε γενναία» (Ιάσωνας). Ο δε 

Χρήστος απάντησε ότι είναι σημαντικός γιατί διέδωσε το Χριστιανισμό. Ο 

ίδιος μαθητής (Χρήστος) φάνηκε αδύναμος στη δραστηριότητα 

χρονολόγησης που τους είχε τεθεί στο ερωτηματολόγιο, βάζοντας σε λάθος 

χρονολογική σειρά τα γεγονότα. Παρόλα αυτά θεωρούσε και αυτός, όπως και 

οι υπόλοιποι συμμαθητές του, το μάθημα της ιστορίας χρήσιμο και τη 

διδασκαλία όπως γίνεται στο σχολείο αποδοτική.  

Η ιστοριογραμμή ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια τη δική μου και της 

Νίκης, που παρείχαμε πληροφορίες σχετικά με τη χρονολόγηση των 

αντικειμένων, αλλά όταν ολοκληρώθηκε το μισό χρονολόγιο και ζητήθηκε 

από τους μαθητές να τοποθετήσουν στη σωστή σειρά τα υπόλοιπα 

αντικείμενα, ήταν εμφανές ότι το κατάφεραν με τη διαδικασία δοκιμής- 

λάθους (όταν ολοκληρωνόταν σωστά το χρονολόγιο το παιχνίδι έβγαζε οθόνη 

που υποδείκνυε ότι είχαν γίνει οι σωστές κινήσεις- δηλαδή κάτι σαν να είχε 

κερδηθεί η πίστα). Και ενώ νωρίτερα είχα ζητήσει από τους μαθητές να 
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αιτιολογήσουν την τοποθέτηση των αντικειμένων με τη σειρά που είχαν 

επιλέξει, η λογική του παιχνιδιού γρίφου που επιτρέπει τη «λύση» ενός 

γρίφου με δοκιμή- λάθος δεν τους παρότρυνε να δουλέψουν πάνω στο βασικό 

στοιχείο μιας πηγής, τη χρονολόγηση. Δεν μπόρεσαν δηλαδή οι μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν τη λογική τους ώστε να βρούν μέσα από τα στοιχεία που 

έδινε το παιχνίδι για κάθε πηγή και οι διδάσκουσες τη χρονολόγηση της κάθε 

ιστορικής πηγής. 

Παρόλα αυτά όμως, από τους εννέα μαθητές οι τέσσερις απάντησαν 

ολόσωστα στην ερώτηση περιοδολόγησης του ερωτηματολογίου (οι ίδιοι που 

προχωρούσαν πολύ στην 3η ώρα του παιχνιδιού), τρεις μαθητές δεν 

απάντησαν καθόλου στην ερώτηση (Ελίνα, Σπύρος, Στέλλα) οι οποίοι ήταν οι 

πιο αδύναμοι, ενώ ο Χρήστος και η Σταυρούλα απάντησαν με λάθη. Τα 

περισσότερα λάθη τα έκανε ο Χρήστος, που μπέρδευε εντελώς τις εποχές, 

ενώ η Σταυρούλα είχε λάθη αναφορικά με τα γεγονότα/πρόσωπα της αρχαίας 

ιστορίας.  
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Εικόνα 10 : στο κάτω μέρος της οθόνης φαίνονται οι πληροφορίες που έδινε το παιχνίδι σχετικά με την 

πηγή, και οι οποίες αναμέναμε να βοηθήσουν τους μαθητές στη χρονολόγηση. 
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Εικόνα 11: η δραστηριότητα χρονολόγησης συμπληρωμένη 

2.6. 2η μέρα πειράματος: 3η -4η ώρα 

Η δεύτερη μέρα της παρέμβασης ξεκίνησε επίσης με ενθουσιασμό 

από την πλευρά των μαθητών. Στόχοι μου για το δίωρο αυτό ήταν α) να 

κατανοήσουν οι μαθητές τους στόχους και τη λειτουργία του παιχνιδιού, β) 

να μάθουν να θέτουν ερωτήματα στις πηγές σχετικά με το χρόνο, τον τόπο, 

το λόγο δημιουργίας τους, το δημιουργό τους, τις προθέσεις του, και να 

τολμήσουν μια πρώτη προσπάθεια ερμηνείας κάποιων πηγών που θα 

συναντούσαν, γ) να θυμηθούν κάποια βασικά στοιχεία για τη ζωή του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι στόχοι αυτοί τέθηκαν με βάση τις δικές μου 

προσδοκίες για την πορεία του πειράματος, υπολογίζοντας πως θα μπορούσα 

να κατευθύνω την τάξη εύκολα προς αυτούς. Αποδείχθηκε πως ο 

ενθουσιασμός των μαθητών για το παιχνίδι δύσκολα θα μπορούσε να 

χαλιναγωγηθεί, και γρήγορα επέλεξα να αφήσω τουλάχιστον την πρώτη ώρα 

τους μαθητές να διαμορφώσουν μόνοι τους την πορεία του μαθήματος, 

ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα έδειχναν. Το δίωρο αυτό ήταν μια 
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ευχάριστη εξέλιξη και για εμένα και για τη Νίκη, για τους λόγους που θα 

αναλυθούν στη συνέχεια. 

2.6.1. Εξοικείωση με στόχους και λειτουργίες παιχνιδιού 

Ξεκινώντας την τρίτη ώρα της παρέμβασης ξεκαθάρισα στους 

μαθητές ότι ο δικός μου ρόλος θα ήταν καθαρά καθοδηγητικός, και ότι θα 

έπρεπε να διατηρήσουν ένα επίπεδο σοβαρότητας και πειθαρχίας μέσα στην 

τάξη προκειμένου να συνεχιστεί το πείραμα. Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές 

ανυπομονούσαν να ξεκινήσουν να παίζουν, και με ρωτούσαν συνέχεια 

«κυρία να ξεκινήσουμε να παίζουμε;». Στο πρώτο τέταρτο της ώρας 

ξεκίνησαν λοιπόν να παίζουν, καλώντας με σε τακτά διαστήματα για να 

ρωτήσουν πράγματα σχετικά με τη λειτουργία του παιχνιδιού. Σύντομα έγινε 

φανερό πως δεν μπορούσα να είμαι παντού ταυτόχρονα, και τους συνέστησα 

να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να βρουν τρόπους να 

προχωρήσουν το παιχνίδι.  

Όταν όλοι οι μαθητές έφτασαν στο σημείο πριν τον πρώτο γρίφο, η 

λύση του οποίου θα οδηγούσε στην απόκτηση της πρώτης πηγής, τους 

ζήτησα να σταματήσουν να παίζουν και τους ρώτησα αν είχαν καταλάβει 

τους στόχους του παιχνιδιού. Τα περισσότερα παιδιά απάντησαν πως ο 

στόχος ήταν να βρουν το χάρτη, μια απάντηση λανθασμένη γιατί η εύρεση 

του χάρτη ήταν απλώς ένα από τα αρχικά ζητούμενα του παιχνιδιού, το οποίο 

θα τους επέτρεπε να «ταξιδέψουν» εικονικά στα διάφορα μέρη 

(Θεσσαλονίκη, Ρώμη, Κων/πολη κ.ά.) στα οποία θα «επισκέπτονταν» 

μουσεία και θα φωτογράφιζαν τις πηγές, αφού θα έλυναν το γρίφο που θα 

εξολόθρευε τον ιό και θα τους επέτρεπε να αποθηκεύσουν στη φωτογραφική 

μηχανή τους την εικόνα της πηγής. Με την αποθήκευση της πηγής, 

εμφανιζόταν δίπλα από αυτή πληροφοριακό κείμενο σχετικά με την πηγή, με 

λεπτομέρειες όπως τις απεικονίζει συγκεκριμένα η πηγή, πού βρέθηκε, 

ενδεχομένως ποιος ήταν ο δημιουργός της κλπ. Συνεπώς στο σημείο αυτό οι 

μαθητές δεν είχαν κατανοήσει το γενικό στόχο του παιχνιδιού, δηλαδή τη 

συλλογή πηγών, οπότε τους ζήτησα να διαβάσουν με προσοχή τις οδηγίες 

του παιχνιδιού, που βρίσκονταν σε μορφή εικονικού βιβλίου στο κάτω μέρος 
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της οθόνης. Μετά από μερικά λεπτά, και αφού διάβασαν όλοι τις οδηγίες, 

τους ξαναρώτησα ποιος ήταν ο στόχος του παιχνιδιού, και ο Ιάσωνας 

απάντησε σωστά ότι στόχος ήταν να συλλέξουν πηγές. Οι υπόλοιποι μαθητές 

δεν γύρισαν καθόλου το βλέμμα τους από το παιχνίδι, φανερά αφοσιωμένοι 

σε αυτό. 

 

Εικόνα 12: οι πρωταγωνιστές του παιχνιδού ψάχνουν να βρουν εισιτήριο που θα τους οδηγήσει στο πρώτο 

μουσείο.  
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Εικόνα 13: η εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού 

 

Εικόνα 14: η εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού 
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Εικόνα 15: το εγχειρίδιο του παιχνιδιού 

2.6.2. Είδη πηγών- ερωτήματα προς τις πηγές 

Καθώς ο αρχικός σχεδιασμός του πειράματος προέβλεπε την ανάλυση 

και ερμηνεία των πηγών ταυτόχρονα με το παίξιμο του παιχνιδιού (υπολόγιζα 

δηλαδή κάθε φορά που μια ομάδα έβρισκε μια πηγή και κατόρθωνε να την 

φωτογραφίσει εξολοθρεύοντας τον ιό μέσα από τη λύση του γρίφου να 

σταματούν όλοι το παιχνίδι και να αναλύουμε τις πηγές), επιχείρησα σε αυτό 

το σημείο να εισαγάγω τους μαθητές στο θέμα της ανάλυσης των πηγών. 

Αρχικά αναφέρθηκα στα είδη των πηγών και τη χρησιμότητά τους στην 

ιστορική γνώση, και έπειτα υπέδειξα τους τύπους ερωτήσεων που κάνουμε 

σε μια πηγή, ώστε αυτή να μας δώσει πληροφορίες, να μας «μιλήσει». 

Ρώτησα λοιπόν τους μαθητές ποιοι τύποι πηγών υπάρχουν, εκτός από τα 

κείμενα. Αρκετά χέρια σηκώθηκαν, ειδικά όταν τους ζήτησα να θυμηθούν 

τους τύπους πηγών που είχαμε συναντήσει στο εισαγωγικό κομμάτι του 

παιχνιδιού την προηγούμενη μέρα, στη δραστηριότητα περιοδολόγησης. Ο 

Σάκης απάντησε ότι τύποι πηγών είναι «τα αγάλματα, οι τοιχογραφίες, τα 
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ψηφιδωτά, τα πετρώματα, τα νομίσματα, οι τάφοι, οι θεατρικές φιγούρες, οι 

ναοί», ο Χρήστος σήκωσε το χέρι και απάντησε ότι είναι «οι τάφοι», η 

Σταυρούλα είπε «οι λίρες», ενώ ο Σπύρος, τον οποίο ρώτησα εγώ να μου πει 

τύπους πηγών, δεν ήξερε να απαντήσει. Στο σημείο αυτό τους υπενθύμισα ότι 

όλα αυτά που είχαν αναφέρει σχετίζονταν κυρίως με παλαιότερες εποχές, και 

τους ρώτησα αν μπορούν να σκεφτούν αντικείμενα που θα μπορούσαν να 

χρησιμεύσουν στον ιστορικό ως μαρτυρίες για πιο πρόσφατες εποχές, και 

συγκεκριμένα για τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Κανένας δεν απάντησε (πολλοί 

συνέχιζαν να εξερευνούν το παιχνίδι), οπότε ανέφερα τις φωτογραφίες και τα 

βίντεο, και τους ρώτησα αν έχουν δει τέτοια ντοκουμέντα από την περίοδο 

του Β’ Παγκόσμιου. Οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν θετικά, και στο 

σημείο αυτό επεσήμανα πως στη σύγχρονη ιστορία οι τύποι των ιστορικών 

μαρτυριών μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί, όπως π.χ. ακόμα και μια 

ηχογράφηση. Ανέφερα, για να τους δώσω να καταλάβουν, την ηχογράφηση 

του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου («εδώ Πολυτεχνείο, εδώ 

Πολυτεχνείο»), μιας και η γιορτή του Πολυτεχνείου ήταν την επόμενη 

εβδομάδα, και όλοι έδειξαν να καταλαβαίνουν για ποιο πράγμα μιλούσα. O 

Ιάσωνας ανέφερε πως μια τέτοια περίπτωση ιστορικής μαρτυρίας για τη 

σύγχρονη ιστορία θα μπορούσαν να είναι τα κράνη (πολεμικά).  

Ο ίδιος μαθητής είχε απαντήσει αρνητικά στην ερώτηση του 

ερωτηματολογίου σχετικά με το αν έχει χρησιμοποιήσει πηγές για να μάθει 

ιστορία. Ο δεύτερος μαθητής που απάντησε αρνητικά στο ερώτημα αυτό 

ήταν ο Σπύρος, ένα παιδί με μαθησιακά προβλήματα, πολύ λιγομίλητο και 

ντροπαλό και με μηδαμινή συμμετοχή στο μάθημα κατά τα λεγόμενα της 

δασκάλας του. Από την άλλη πλευρά τρεις μαθητές (η Αγγελική, η Τζένη και 

ο Σάκης) έδωσαν σχεδόν τις ίδιες εκτεταμένες απαντήσεις όσον αφορά τη 

χρήση των πηγών και τη χρησιμότητά τους. Μάλιστα η απάντηση των δύο 

τελευταίων ήταν πανομοιότυπη, είχαν δηλαδή αντιγράψει μεταξύ τους, ενώ η 

απάντηση της Αγγελικής είχε κάποιες διαφοροποιήσεις στο δεύτερο σκέλος 

της αλλά κατά τα άλλα ήταν ίδια με τις απαντήσεις των άλλων δύο. 

Ενδιαφέρον πάντως ήταν ότι ανέφεραν πως η χρήση των πηγών γινόταν για 

να «επιβεβαιώνουμε όσα μαθαίνουμε από το σχολικό βιβλίο». Κανένας 

μαθητής δεν ανέφερε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο εργασίας με τις πηγές, 
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δηλαδή πώς τις προσεγγίζουμε, τι ερωτήματα θέτουμε προκειμένου να 

πάρουμε απαντήσεις από αυτές.  

Προκειμένου να βοηθήσω τους μαθητές να μάθουν τρόπους 

ανάλυσης μιας ιστορικής πηγής έγραψα στον πίνακα τα ερωτήματα που 

κάνουμε ώστε να πάρουμε απαντήσεις από ένα αντικείμενο που χρησιμεύει 

ως ιστορική μαρτυρία. Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

- Ποιος δημιούργησε την πηγή  

- Πότε δημιουργήθηκε 

- Πού δημιουργήθηκε, πού τη βρήκαμε 

- Τι δείχνει (περιγραφή του περιεχομένου) 

- Γιατί, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε 

- Τι μπορούμε να μάθουμε για την εποχή της (τι σκέφτονταν/ 

ένιωθαν αυτοί που την έβλεπαν/ χρησιμοποιούσαν, πώς την αντιμετώπιζαν) 

- Ανταποκρίνονται οι αναπαραστάσεις στην πραγματικότητα; 

-  Τι σχέση έχει ο τρόπος παρουσίασης με την πραγματικότητα 

της εποχής; Πώς αιτιολογείται η συγκεκριμένη αναπαράσταση με βάση την 

πραγματικότητα αυτή (ποιες ανάγκες των συγχρόνων της εξυπηρετεί); 

Εξήγησα στους μαθητές ότι θέτοντας αυτά τα ερωτήματα παίρνουμε 

πληροφορίες από τις μαρτυρίες και σχηματίζουμε μια πιο ολοκληρωμένη 

άποψη σχετικά με το ιστορικό παρελθόν, από ότι διαβάζοντας μια αφήγηση, 

γιατί η πηγή μπορεί να μας δώσει πολλές πληροφορίες και να μας κάνει να 

σκεφτούμε. Οι μαθητές δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για ό,τι έλεγα, και 

συνέχιζαν να ασχολούνται με το παιχνίδι.   
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2.6.3. Παίξιμο του παιχνιδιού- συνεργασία μαθητών- 

ανάπτυξη μια πρώτης μορφής κοινοτήτων πρακτικής  

Κατά τη δεύτερη ώρα της συνάντησης (η ώρα ήταν διπλή και 

διαρκούσε από τις 10:00 ως τις 11:30 χωρίς διάλειμμα- κάτι που δεν γνώριζα 

και έτσι δεν κατάλαβα ότι είχαμε αξιοποιήσει και τις δύο ώρες της 

παρέμβασης μέχρι που μου το ανέφερε η Νίκη) οι μαθητές αφέθηκαν 

ελεύθεροι να παίξουν το παιχνίδι. Στο σημείο αυτό με ενδιέφερε να 

καταγράψω τις συμπεριφορές των μαθητών, αν δηλαδή συνεργάζονταν 

μεταξύ τους, αν έλυναν απορίες μέσα από συζήτηση, και πώς έλυναν τους 

γρίφους του παιχνιδιού. Σε όλη τη διάρκεια της ώρας οι μαθητές σηκώνονταν 

από τις θέσεις τους για να ανταλλάξουν πληροφορίες με άλλους μαθητές, να 

δουν πώς το παίζει η άλλη ομάδα, πώς λύνουν οι άλλοι μαθητές προβλήματα 

που προκύπτουν κλπ. Οι μόνοι μαθητές που δεν σηκώθηκαν από τις θέσεις 

τους ήταν ο Χρήστος και ο Σπύρος, μάλιστα ο Χρήστος παραπονέθηκε ότι ο 

Σπύρος δεν τον άφηνε να παίξει, κρατώντας το ποντίκι μπροστά του. Με 

παρέμβασή μου αποφάσισαν να το μοιράζονται ανα δεκάλεπτο. Οι δύο 

μαθητές που έδειξαν περισσότερη κινητικότητα μέσα στην τάξη, 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες με άλλους και προσφέροντας τις γνώσεις τους 

στη διαδικασία του παιξίματος (ήταν άλλωστε και οι δύο μαθητές που είχαν 

δηλώσει ότι παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια κάθε μέρα) ήταν ο Σάκης και η 

Τζένη. Η Τζένη μάλιστα συμμετείχε σε δύο παιχνίδια, με τη Αγγελική, με την 

οποία αποτελούσαν ομάδα και κάθονταν μαζί στον υπολογιστή, και με τη 

Σταυρούλα, η οποία ήταν το μόνο παιδί που καθόταν μόνο του σε 

υπολογιστή. Η Τζένη πήγαινε συχνά και στην άλλη ομάδα των κοριτσιών, 

την Ελίνα και την Στέλλα, και αυτές έρχονταν συχνά να δουν το παιχνίδι της, 

και αυτό της Σταυρούλας, ζητώντας πληροφορίες. Τα δύο αυτά κορίτσια 

ήταν η (σχετικά) πιο αργή ομάδα, με αρκετές απορίες, τις οποίες σύντομα 

σταμάτησαν να απευθύνουν σε εμένα και άρχισαν να σηκώνονται από τις 

θέσεις τους για να βλέπουν παιχνίδια άλλων και να μάθουν το χειρισμό του 

παιχνιδιού.  

Όσον αφορά ακριβώς το χειρισμό των λειτουργιών του παιχνιδιού, η 

δική μου συμβολή ήταν ελάχιστη: ήθελα να δημιουργηθούν σε αυτό το 
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στάδιο συνεργασίες μεταξύ των μαθητών, όχι μόνο αυτών που απάρτιζαν μια 

ομάδα, αλλά και των ομάδων μεταξύ τους, πράγμα που έγινε με μεγάλη 

ευκολία. Παρατήρησα πως οι μαθητές βαριόνταν να διαβάσουν το εγχειρίδο 

(manual) του παιχνιδιού, και προτίμησαν να λύνουν τις απορίες τους μεταξύ 

τους. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκαναν οι κινήσεις της ομάδας Ελίνα- Στέλλα, 

οι οποίες θεωρούσαν, κατά την έναρξη της παρέμβασης ότι δεν μπορεί κανείς 

να μάθει μέσα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα δύο κορίτσια όμως έδειξαν 

εξαιρετικό ενδιαφέρον σε πρώτη φάση, και μεγάλη ενεργητικότητα και 

προσπάθεια να μάθουν να παίζουν το παιχνίδι. Μάλιστα, η Στέλλα μου 

μιλούσε με πολλή χαρά για την εμπειρία αυτή (να κάνουν μάθημα παίζοντας) 

τόσο κατά το μάθημα όσο και στο διάλειμμα (μετά την παρέμβαση, καθώς 

εγώ έφευγα από το σχολείο) σχολιάζοντας «μακάρι να γινόταν αυτό με όλα 

τα μαθήματα… μακάρι να γινόταν και με τα μαθηματικά…». Η Στέλλα ήταν 

το μόνο παιδί μη ελληνικής καταγωγής στο τμήμα αυτό, με «χαμηλό 

γνωστικό επίπεδο» σύμφωνα με τη Νίκη, η οποία επίσης δήλωσε ότι «η 

Στέλλα και η Ελίνα έρχονται στο σχολείο χωρίς προσοχή [σ.σ. των γονιών], 

ό,τι δουλειά γίνεται είναι αυτή που γίνεται μέσα στην τάξη». Παρόλη την 

προσπάθεια και τον ενθουσιασμό τους, είχαν συχνά προβλήματα κατανόησης 

του τρόπου χειρισμού των λειτουργιών του παιχνιδιού (π.χ. με ρωτούσαν πώς 

θα «πετάξουν» προς ένα νέο προορισμό, χωρίς να έχουν λύσει το σχετικό 

γρίφο και να τους έχει δοθεί το εισιτήριο).  

Την ίδια αρνητική απάντηση σχετικά με το αν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό παιχνίδι για τη μάθηση είχε δώσει και ο 

Σπύρος, ο οποίος κατά την ώρα αυτή ήταν πλήρως αφοσιωμένος στο 

παιχνίδι. Μόνο στο τέλος της ώρας η Νίκη μου αποκάλυψε ότι ο μαθητής 

αυτός ήταν δυσλεκτικός και είχε μαθησιακές δυσκολίες. Η Νίκη μου ανέφερε 

με γνήσιο ενθουσιασμό πως της είχε κάνει ευχάριστη εντύπωση ο τρόπος 

δουλειάς του παιδιού αυτού κατά την ώρα του παιχνιδιού, ενώ στο 

ημερολόγιο των σημειώσεών της έγραφε γι αυτόν «δυσλεκτικό παιδί που 

προχωρούσε πολύ καλά στο παιχνίδι και βοηθούσε και τον Χρήστο [σ.σ. οι 

δύο κάθονταν μαζί, αποτελούσαν μια ομάδα]. Πολύ καλή αντίληψη του 

περιεχομένου του παιχνιδιού και προχωρούσαν αρκετά καλά». Η Ελίνα, η 

Στέλλα και ο Σπύρος φάνηκε ότι ήταν οι αδύναμοι μαθησιακά μαθητές της 
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τάξης, και συζητώντας με τη Νίκη μετά την 4η ώρα σκεφτόμουν ότι θα 

έπρεπε να δώσω ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξή τους. 

 

Εικόνα 16: μετά την σωστή απάντηση στην ερώτηση, κερδίζουμε εισιτήριο για ταξίδι σε μουσείο. 
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Εικόνα 17: αφού κερδίσουμε το εισιτήριο, ψάχνουμε στους χώρους του παιχνιδιού να βρούμε τον τόπο 

προς τον οποίο θα ταξιδεψουμε (εδώ, βρίσκουμε τηλεκάρτα με το άγαλμα του Αλέξανδρου που μας στέλνει στη 

Θεσσαλονίκη)  

 

Εικόνα 18: ταξιδεύοντας προς Θεσσαλονίκη, αφού κερδίσαμε εισιτήριο απαντώντας σωστά σε ερώτηση 

Φάνηκε πάντως κατά την ώρα αυτή ότι κάποιοι από τους μαθητές, 

όντας σε προχωρημένο επίπεδο τόσο γνωστικά όσο και σχετικά με την 

ικανότητα χρήσης του υπολογιστή και την εξοικείωση με το παιχνίδι, είχαν 

πάρει το ρόλο των «ειδικών», ενώ άλλοι μαθητές αποτελούσαν τους 

«μαθητευόμενους». Η Τζένη και η Αγγελική, μαζί με το Σάκη, ήταν οι 

έμπειροι παίκτες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, και ταυτόχρονα δραστήριοι στο 

μάθημα και με καλό γνωστικό υπόβαθρο. Σε αυτούς απευθύνονταν κάποιοι 

από τους συμμαθητές τους για να λύσουν απορίες, ειδικά η Ελίνα με την 

Στέλλα. Οι δύο αυτές μαθήτριες ήταν οι «μαθητευόμενοι» στην ομάδα αυτή. 

Η Σταυρούλα επίσης έπαιζε το ρόλο του ειδικού, αλλά ταυτόχρονα έπαιρνε 

βοήθεια και από τις Τζένη και Αγγελική, εμφανιζόταν δηλαδή άλλοτε σαν 

ειδικός και άλλοτε σαν μαθητευόμενη. Το δίδυμο Χρήστος- Σπύρος φάνηκε 

να προσπαθούν να κατανοήσουν τη λειτουργία του παιχνιδιού μόνοι τους, 

χωρίς βοήθεια από τρίτους. Ο Ιάσωνας, που αποτελούσε ομάδα με τον Σάκη, 
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προσπαθούσε να παίξει το παιχνίδι χωρίς μεγάλη βοήθεια από συμμαθητές 

εκτός του Σάκη, ο οποίος αντάλλασσε συνεχώς πληροφορίες με τους μαθητές 

των άλλων ομάδων. 

2.6.4. Το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης 

Σταυρούλα 

Το ότι η πλειοψηφία των μαθητών θα χαιρόταν να παίξει ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι, ειδικά σε ώρα σχολικού μαθήματος, ήταν 

αναμενόμενο, αν και περίμενα να υπάρχουν έστω κάποιοι μαθητές που δεν 

θα ήθελαν να ασχοληθούν (εξάλλου δύο μαθήτριες, η Ελίνα και η 

Σταυρούλα, είχαν δηλώσει ότι δεν παίζουν παιχνίδια). Η Σταυρούλα όμως όχι 

μόνο έπαιζε με πολλή προσοχή το παιχνίδι (η Νίκη σημείωσε στο ημερολόγιό 

της ότι «προχωρά μόνη της με προσοχή»), αλλά και ήταν η μόνη περίπτωση 

που σίγουρα χρησιμοποιούσε την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού για να βρει 

τις απαντήσεις στους γρίφους του παιχνιδιού. Το σημείο αυτό είναι πολύ 

σημαντικό, γιατί ενώ πολλοί από τους γρίφους ήταν ουσιαστικά παζλ ή 

«βρείτε τις διαφορές ανάμεσα στις δύο ζωγραφιές», κάποιοι γρίφοι ήταν 

ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτές οι ερωτήσεις 

μπορούσαν να απαντηθούν και στη τύχη, αφού ήταν ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών, και αν η απάντηση που δινόταν ήταν λάθος το παιχνίδι έβγαζε νέα 

ερώτηση, μέχρι να απαντηθεί σωστά και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Με 

ενδιέφερε πολύ να δω αν οι μαθητές χρησιμοποιούσαν και την 

εγκυκλοπαίδεια, αν δηλαδή «χωρούσε» στο παιχνίδι τους και η μάθηση του 

συγκεκριμένου αντικειμένου, ή αν έπαιζαν απλά με τη λογική δοκιμής- 

λάθους, ώστε απλά να προχωράνε στο παιχνίδι χωρίς να ενδιαφέρονται για 

μαθησιακά οφέλη. Όταν ρώτησα τη Σταυρούλα πώς λύνει τους γρίφους, αν 

ψάχνει στην εγκυκλοπαίδεια ή αν τα βρίσκει στην τύχη, μου απάντησε πως 

κάποιες απαντήσεις τις ήξερε ήδη και κάποιες τις έψαχνε στην 

εγκυκλοπαίδεια. Στην πορεία του μαθήματος παρατήρησα πως ο Σάκης, η 

Ελίνα και η Στέλλα έρχονταν πια να ρωτήσουν τη Σταυρούλα τις απορίες που 

είχαν, και όχι τόσο συχνά τη Τζένη, όπως έγινε στο ξεκίνημα, ίσως επειδή η 

Σταυρούλα ήταν από τους πρώτους μαθητές που έλυσαν γρίφο, και υποθέτω 



- 181 - 

 

και επειδή ίσως είχε τη φήμη της «καλής μαθήτριας» και οι συμμαθητές της 

την εμπιστεύονταν.  

Ιάσωνας- Σάκης 

Η πιο απρόσεκτη ομάδα φαινόταν πως ήταν ο Ιάσωνας και ο Σάκης. 

Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα συνέλεξαν πολλές πηγές λύνοντας γρίφους, 

και μου δημιουργήθηκε σύντομα η εντύπωση πως τους λύνανε στην τύχη. 

Ήταν πάντως και οι δύο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, γι αυτό 

νομίζω και πιο γρήγοροι. Η Νίκη στο ημερολόγιό της έκανε το εξής σχόλιο: 

«καλό ζευγάρι που επηρεάστηκαν πολύ από το παιχνίδι έτσι ώστε να 

αποδείξουν την κυριαρχία τους στο γνωστικό και στην γρηγορά[δα] – αυτό 

τους απομάκρυνε μερικές φορές από τις αρχές του παιχνιδιού». Η μη χρήση 

της εγκυκλοπαίδειας, και η απάντηση στην τύχη επιβεβαιώθηκε και από τους 

ίδιους, όταν σε ερώτησή μου πώς λύνουν τους γρίφους μου απάντησαν ότι 

κάποιες απαντήσεις τις ήξεραν ήδη και κάποιες τις απάντησαν στην τύχη. 

Στην ομάδα αυτή φάνηκε η ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά από αυτή της 

Σταυρούλας: η κοπέλα απαντούσε αφού είχε ψάξει μεθοδικά, τα αγόρια 

ενδιαφέρονταν να προχωρήσουν γρήγορα και να ολοκληρώσουν το παιχνίδι.  

Αγγελική- Τζένη και Σπύρος- Χρήστος 

Πιο μεθοδικές στη λύση των γρίφων ήταν και οι Αγγελική- Τζένη, οι 

οποίες επίσης έψαχναν στην εγκυκλοπαίδεια για απαντήσεις, ενώ συχνά 

σηκώνονταν και έπαιζαν και στο παιχνίδι της Σταυρούλας, είτε χωρίς αυτή να 

τις έχει καλέσει, είτε μετά από έκκλησή της για βοήθεια. Για το ζευγάρι 

Αγγελική- Τζένη η Νίκη είχε σημειώσει: «ζευγάρι καλό – μα επιπόλαιο 

κάποιες φορές- Γνωστικό επίπεδο πολύ καλό». Το ζευγάρι Σπύρος- Χρήστος 

χρησιμοποιούσε συχνά την εγκυκλοπαίδεια, αλλά απαντούσαν πολλές φορές 

και στην τύχη ή γνώριζαν από πριν τις απαντήσεις των γρίφων.  

Στέλλα- Ελίνα 

Η ομάδα που δυσκολευόταν περισσότερο ήταν αυτή της Στέλλας με 

την Ελίνα. Η Νίκη σημείωνε γι αυτές «μαθήτριες που δείχουν την γνωστική 
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υστέρηση της τάξης- μαθησιακά προβλήματα», ενώ σε κάποιο σημείο 

ανέμιξε τις ομάδες, βάζοντας τη Τζένη, εξοικειωμένη με το παιχνίδι και με 

καλό γνωστικό υπόβαθρο, να καθίσει με την Στέλλα, και τη Αγγελική, επίσης 

με καλή απόδοση, να καθίσει με την Ελίνα, ούτως ώστε να 

αλληλοβοηθηθούν. Πάντως, πριν την αλλαγή, η Στέλλα και η Ελίνα ήταν οι 

μόνες μαθήτριες που κρατούσαν σημειώσεις από όσα διάβαζαν στην 

εγκυκλοπαίδεια, για να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση του γρίφου.  

 

Εικόνα 19: γρίφος- ερώτηση γνώσεων 

2.6.5. Εξοικείωση με παιχνίδι- συνεργασία- ανάπτυξη 

ερωτημάτων σχετικά με τις πηγές  

Στο τέλος και της τέταρτης ώρας, η κάθε ομάδα μαθητών είχε 

καταφέρει να συλλέξει τουλάχιστον από μια πηγή, με την ομάδα Σάκης- 

Ιάσωνας να προηγείται σε αριθμό, και την ομάδα Ελίνα- Στέλλα να έρχεται 

τελευταία. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε παιχνίδι έβγαζε διαφορετικές 

ερωτήσεις στους παίκτες, τους έστελνε να βρουν διαφορετικές πηγές σε 

διαφορετικά μέρη (π.χ. άλλοι συνέλεξαν πηγές μόνο από τη Θεσσαλονίκη, το 
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Βυζαντινό και το Αρχαιολογικό Μουσείο, άλλοι πήγαν στη Ρώμη και στην 

Αθήνα και επισκέφτηκαν περισσότερα μουσεία κλπ.), επομένως ήταν 

δύσκολο να διατηρηθεί μια στοιχειώδης ομοιομορφία στις κινήσεις των 

μαθητών. Ενώ κατά το σχεδιασμό του πειράματος υπολόγιζα ότι κάθε πηγή 

που συλλεγόταν από μια ομάδα θα αποτελούσε αυτόματα αντικείμενο 

επεξεργασίας μέσα στην τάξη, κάτι τέτοιο προϋπέθετε την παύση κάθε 

δραστηριότητας από πλευράς όλων των μαθητών. Αυτό ήταν αδύνατον, 

πρώτον λόγω του ενθουσιασμού των μαθητών για το παιχνίδι, οι οποίοι 

έμοιαζαν να μην ενδιαφέρονται για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους, και 

δεύτερον λόγω της ποικιλίας του ρυθμού που είχαν αναπτύξει οι ομάδες. 

Έτσι, κάποιες ομάδες άργησαν πολύ να αποθηκεύσουν μια πηγή, την ίδια 

ώρα που άλλες ομάδες είχαν ήδη συλλέξει μεγάλο αριθμό. Εγκατέλειψα 

γρήγορα τα σχέδιά μου αυτά, σκεπτόμενη πως θα μπορούσαμε να 

ξεκινήσουμε την ανάλυση των πηγών στο επόμενο μάθημα, αφού είχαν όλοι 

φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο χειρισμού του παιχνιδιού, και αφού είχαν 

συλλεγεί περισσότερες πηγές. Μάλιστα, αφού έφυγα από το σχολείο, 

σκεφτόμουν ότι ίσως ήταν καλύτερα που δεν ξεκινήσαμε την πραγμάτευση 

της κάθε πηγής μεμονωμένα, όπως είχα σχεδιάσει, γιατί με τους μαθητές να 

έχουν συλλέξει ποικιλία αναπαραστάσεων θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε 

τις διαφορετικές αναπαραστάσεις και τα περιεχόμενα των πηγών ευκολότερα, 

στοχεύοντας στην κατανόηση της ποικιλομορφίας και της διαφορετικότητας 

μέσα από μαρτυρίες. Για το λόγο αυτό, ζήτησα από τους μαθητές να 

ετοιμάσουν την παρουσίαση μιας από τις πηγές που είχε συλλέξει η κάθε 

ομάδα στο επόμενο μάθημα. Εξήγησα σε κάθε ομάδα ξεχωριστά, 

πηγαίνοντας να καθίσω μαζί τους, σε ποια ερωτήματα θα έπρεπε να 

απαντήσουν αναλύοντας μια πηγή, ερωτήματα τα οποία είχα γράψει στον 

πίνακα στην αρχή της παρέμβασης. Οι μαθητές φάνηκαν να ενδιαφέρονται 

για την παρουσίαση που τους ζήτησα να κάνουν, ρωτώντας με λεπτομέρειες 

σχετικά με την ανάλυση των μαρτυριών. Το ίδιο μου είπε και η Νίκη, η οποία 

εξεπλάγη με το ενδιαφέρον των μαθητών, που την ρωτούσαν τι σήμαιναν 

όροι που έβλεπαν μέσα στο παιχνίδι (αντικείμενα στα οποία παρουσιαζόταν ο 

Μέγας Αλέξανδρος), όπως «προτομή», «μονόφυλλο» κλπ., όπως μου 

ανέφερε προς το τέλος του μαθήματος. Μάλιστα, στις σημειώσεις της έγραφε 
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«Δημιουργούνται ερωτήματα εννοιών που δεν γνωρίζουν και δείχνουν έντονο 

ενδιαφέρον που μέσα στην τάξη κάποιες φορές περνούν απαρατήρητα. 

Μαθαίνουν το σωστό ρόλο των πηγών στην ιστορική αναζήτηση. Χαίρονται 

πολύ το ψάξιμο». 

Κατά τη δεύτερη μέρα της παρέμβασης, οι στόχοι που επιτεύχθηκαν 

ήταν α) να μάθουν όλοι οι μαθητές να παίζουν το παιχνίδι, να εξοικειωθούν 

με τους στόχους και τις λειτουργίες του, β) να ξεκινήσουν να λειτουργούν ως 

ομάδες ειδικών, ως κοινότητες πρακτικής, που ανταλλάσσουν πληροφορίες 

και γνώσεις, γ) να αρχίσουν να αναζητούν τη σημασία ιστορικής ορολογίας, 

δ) να χρησιμοποιούν το παιχνίδι ταυτόχρονα ως εργαλείο μάθησης και 

ψυχαγωγίας. Σαφώς με ενδιέφερε περισσότερο από αυτούς τους στόχους ο 

δεύτερος και ο τέταρτος σε αυτή τη φάση, και εστίασα περισσότερο στην 

παρακολούθηση της εξέλιξης των μαθητών σχετικά με αυτούς. Η Νίκη στις 

σημειώσεις της έγραφε «προχωρώντας το παιχνίδι τα παιδιά ενθουσιάζονται, 

φωνάζουν, χαίρονται, αξιοποιούν πράγματα και γνώσεις τακτικής από άλλα 

παιχνίδια. Γρήγορα τα παιδιά αντιλαμβάνονται το μηχανισμό του παιχνιδιού 

και η προσπάθειά τους είναι εύστοχη τις περισσότερες φορές. 

Χρησιμοποιούν την εγκυκλοπαίδεια εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους, 

ψάχνοντας τη σωστή λύση». Πριν ακόμα τελειώσει η παρέμβαση, ζήτησα 

από τους μαθητές να σημειώσουν στο ημερολόγιο μαθητή (παράρτημα 4) 

πληροφορίες για τις πηγές που συνέλεξαν όπως τόπος, χρονολογία, πώς 

αναπαρίσταται ο Αλέξανδρος κλπ. Την ώρα που ήταν οι μαθητές 

απασχολημένοι με αυτό, η Νίκη μου είπε πόσο εντύπωση της έκαναν οι 

συμπεριφορές των μαθητών, ειδικά των αδύναμων (Ελίνας, Στέλλας και 

Σπύρου) και ότι θα ήταν καλή ιδέα να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους 

παιχνίδια μετά την ολοκλήρως μιας ενότητας (π.χ. για τον Αλέξανδρο) ως 

δραστηριότητες επανάληψης και εμπέδωσης της ύλης. Για ακόμη μια φορά 

με παρότρυνε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της παρέμβασης σε 

συναδέλφους δασκάλους.  
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2.7. 3η μέρα πειράματος: 5η-6η ώρα 

Κατά την τρίτη συνάντησή μας με τους μαθητές ασχοληθήκαμε 

συγκεκριμένα με την παρουσίαση πηγών που είχαν συλλέξει στο 

προηγούμενο μάθημα. Στόχος ήταν να παρουσιάσει η κάθε ομάδα από μια 

πηγή, χρησιμοποιώντας για την παρουσίασή της πληροφορίες που θα είχε 

συλλέξει από την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού και απαντώντας στις 

ερωτήσεις όπως τους είχε υποδειχθεί. Ο στόχος δεν επιτεύχθηκε γιατί το 

μάθημα ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση, χάθηκε δηλαδή το ένα τρίτο της 

διδακτικής ώρας (το δίωρο 10:00- 11:30), λόγω της καθυστέρησης των 

μαθητών να ολοκληρώσουν δραστηριότητα της προηγούμενης διδακτικής 

ώρας (ανάγνωση παραμυθιού).  

2.7.1. Το κλίμα της τάξης 

Στη συνάντηση αυτή ο ενθουσιασμός των μαθητών ήταν πιο 

συγκρατημένος από την προηγούμενη φορά, αν και έκδηλος ακόμη. Όπως 

σημείωσε η Νίκη «τα παιδιά συναντούν δυσκολίες- θέτουν ερωτήματα γιατί 

δεν θέλουν να υστερούν. Υπάρχει μια άμιλλα θετική χωρίς να τους αγχώνει, 

ή να τους κάνει, η συγκεκριμένη εργασία, να αγανακτούν». Γενικά στην τάξη 

κατά το μάθημα επικρατούσε απόλυτη ηρεμία και ησυχία. Η κάθε ομάδα 

ήταν συγκεντρωμένη στο στόχο της ώρας, που αυτή τη φορά ήταν να 

παρουσιάσουν με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και πιο 

εμπεριστατωμένα την πηγή που είχαν επιλέξει. Κάποιοι μαθητές βέβαια αντί 

να ασχολούνται με την παρουσίαση της πηγής τους συνέχιζαν να παίζουν το 

παιχνίδι, λύνοντας γρίφους και συλλέγοντας επιπλέον μαρτυρίες. Η Νίκη και 

εγώ κάναμε παρατηρήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, καλώντας τους μαθητές 

να ασχοληθούν με την οργάνωση της παρουσίασής τους. 

2.7.2. Πρώτες προσπάθειες ανάλυσης των πηγών- 

ανικανότητα ερμηνείας ιστορικών μαρτυριών 

Μετά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της ώρας, κατά το οποίο οι μαθητές 

«φόρτωναν» το παιχνίδι τους και εξέταζαν τις πηγές τις οποίες θα 

παρουσίαζαν στους συμμαθητές τους, ξεκινήσαμε με την ανάλυση των 
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μαρτυριών. Για να διευκολύνω τους μαθητές έγραψα ακόμη μια φορά στον 

πίνακα τα ερωτήματα που θέτουμε σε μια ιστορική μαρτυρία, όπως και στο 

προηγούμενο μάθημα, και πήγα σε κάθε ομάδα ξεχωριστά να τους εξηγήσω 

τι ακριβώς θα έπρεπε να περιλαμβάνει η παρουσίασή τους. Σε πολλούς 

μαθητές έπρεπε να υπενθυμίσω την ύπαρξη της εγκυκλοπαίδειας μέσα στο 

παιχνίδι, και να τους παροτρύνω να την χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο 

συλλογής πληροφοριών. Καθώς το ίδιο το παιχνίδι παρείχε στους παίκτες 

βασικές πληροφορίες σχετικά με την κάθε πηγή, οι οποίες εμφανίζονταν σε 

μορφή γραπτού κειμένου στο πλάι κάθε εικόνας, οι περισσότεροι μαθητές 

νόμιζαν ότι για την παρουσίαση της πηγής τους αρκούσε η απομνημόνευση 

των πληροφοριών αυτών. Προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι αυτό που 

ήθελα από αυτούς ήταν να αξιοποιήσουν τα συμφραζόμενα της κάθε πηγής, 

ερμηνεύοντας το περιεχόμενο μιας μαρτυρίας με βάση το περιβάλλον μέσα 

στο οποίο δημιουργήθηκε και τους σκοπούς αυτού που την κατασκεύασε. Τα 

παιδιά φαίνονταν στις περισσότερες περιπτώσεις να μην με καταλαβαίνουν. 

Έδειξαν να κατανοούν για ποιο πράγμα μιλούσα όταν ξεκινήσαμε την πρώτη 

ανάλυση πηγής, την οποία παρουσίασε η Σταυρούλα. 

1η πηγή: Σταυρούλα 

Η πηγή της Σταυρούλας (οθόνη 20) ήταν μια μαρμάρινη κεφαλή του 

Αλέξανδρου από το 340 π.Χ. Πρώτη μου ερώτηση φυσικά ήταν το «ποια 

εποχή είναι αυτή». Ο Σάκης απάντησε με ενθουσιασμό και απόλυτη 

σιγουριά, μιας και μόλις πριν λίγο είχα εξηγήσει σε αυτόν και στον Ιάσωνα 

πώς καταλαβαίνουμε το σύστημα χρονολόγησης,  ότι είναι ο 4ος αιώνας π.Χ. 

Τους ρώτησα πιο συγκεκριμένα ποια εποχή είναι ο 4ος αιώνας π.Χ., και μετά 

από αρκετή σκέψη πάλι ο Σάκης απάντησε ότι είναι η Αρχαία Ελλάδα. Η 

Νίκη αναρωτήθηκε αν θα μπορούσαμε να πούμε πιο ειδικά ότι ανήκει στην 

ελληνιστική εποχή, εγώ απάντησα πώς όσο ζούσε ο Αλέξανδρος η εποχή 

ονομαζόταν Ύστερη Κλασσική εποχή, αλλά αποφασίσαμε να μην το 

συνεχίσουμε. Μιας και κανένας από τυς υπόλοιπους μαθητές δεν έδειχνε να 

καταλαβαίνει για ποιο πράγμα μιλούσαμε, σκέφτηκα πάλι πως οι μαθητές 

δυσκολεύονταν στο θέμα της περιοδολόγησης. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε 

στον τρόπο παρουσίασης του Αλέξανδρου στην πηγή αυτή. Πολλοί μαθητές 
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απάντησαν ότι παρουσιάζεται «δυναμικός», «νέος», «άγριος», «γενναίος», 

«καθαρή μορφή». Με συνεχείς ερωταποκρίσεις, φτάσαμε να ψάχνουμε γιατί 

επέλεξε ο καλλιτέχνης να τον παρουσιάσει έτσι και όχι διαφορετικά, π.χ. 

βρώμικο, με μελανιές, με γένια κλπ. Με τη βοήθεια τη δική μου και της 

Νίκης (θυμίζοντάς τους π.χ. ότι ο Αλέξανδρος ήταν πολεμιστής, άρα θα 

έπρεπε να σκεφτούν πώς θα επηρέαζε η παρουσίασή του σε ένα έργο τέχνης 

τους γύρω του), οι μαθητές άρχισαν να καταλαβαίνουν τη σκοπιμότητα πίσω 

από το συγκεκριμένο τρόπο αναπαράστασης. Έτσι, η Σταυρούλα είπε ότι 

αυτή η αναπαράσταση θα ενέπνεε αισθήματα ασφάλειας στους υπηκόους 

του, αφού ήταν μεγάλος βασιλιάς. Ο Σάκης είπε ότι η αγριάδα του θα ενέπνεε 

φόβο στους εχθρούς, με τους οποίους πολεμούσε, ενώ εγώ πρόσθεσα ότι θα 

μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι θα έδινε στους ίδιους τους συμπολεμιστές 

του την αίσθηση ότι πολεμούσαν με έναν ισχυρό και άτρωτο αρχηγό, άρα θα 

τους ενέπνεε εμπιστοσύνη στο πολεμικό τους έργο. Ωστόσο, η ίδια η 

Σταυρούλα στο ημερολόγιο μαθητή είχε δώσει την εξής ερμηνεία στο 

ερώτημα «τι δείχνει η πηγή για την εποχή της;»: «ότι ήταν πολύ σημαντικός», 

μια απάντηση που επαναλαμβανόταν συχνά από όλους τους μαθητές σε 

παρόμοιες ερωτήσεις, και αποδείκνυε την ανικανότητα των μαθητών να 

ερμηνεύσουν σε ένα βαθύτερο επίπεδο τη σχέση του αντικειμένου με την 

εποχή του. Το παραπάνω παράδειγμα φάνηκε να κάνει κατανοητό στους 

μαθητές το τι εννοούμε όταν λέμε «ερμηνεία του περιεχομένου της πηγής», 

όπως επίσης και το τι σημαίνει «συμφραζόμενα». Πάντως καλύτερο τρόπο να 

πάρουν μια γεύση του τρόπου που θέτουμε ερωτήματα σε μια πηγή δεν θα 

μπορούσε να έχει υπάρξει. Στόχος μας σε αυτή τη φάση ήταν να δείξουμε 

στους μαθητές πώς να χειρίζονται τα ιστορικά τεκμήρια, όχι μέσω διάλεξης 

αλλά μέσα από το διάλογο και την αξιοποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων της 

ιστορικής εποχής. Η Νίκη σημείωνε «τα υπόλοιπα παιδιά με ενδιαφέρον 

συμμετείχαν και συμπλήρωναν και καταλαβαίνουν σιγά σιγά πόσα πολλά 

μπορούμε να πάρουμε από τις πηγές- οι πηγές μιλούν».  
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Εικόνα 20: πηγή 1, κεφαλή του Αλεξάνδρου, 340 π.Χ. 

2η πηγή: Ιάσωνας- Σάκης 

Η δεύτερη πηγή η οποία παρουσιάστηκε από το δίδυμο Ιάσωνας- 

Σάκης παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά ήταν πολύ δύσκολη για το 

επίπεδο συνολικά της τάξης. Η διαδικασία ανάλυσης και ερμηνείας της 

εξάλλου θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο που δεν είχαμε στη διάθεσή μας, και οι 

μαθητές δεν είχαν ασκηθεί ακόμη όσο θα ήθελα προκειμένου να δουλέψουν 

μια τέτοια πηγή. Ήταν όμως η επιλογή των μαθητών, και δεν ήθελα να 

αρνηθώ, σκεπτόμενη μάλιστα πως ίσως λόγω ακριβώς της δυσκολίας της θα 

κέντριζε το ενδιαφέρον πολλών μαθητών. Η μαρτυρία αυτή λοιπόν ήταν μια 

σκηνή από την ταινία «Θεόφιλος» του Λάκη Παπαστάθη. Το πολύ 

ενδιαφέρον σε αυτή την πηγή ήταν ότι ήταν μια δευτερογενής πηγή, όπου ο 

κεντρικός ήρωας, ο ζωγράφος Θεόφιλος, «έπαιζε» μια σκηνή από το 

Μυθιστόρημα του Αλέξανδρου, υποδυόμενος ο ίδιος τον Αλέξανδρο. Δεν 

επεδίωκα να καταφέρουν να ερμηνεύσουν οι μαθητές την πολλαπλή αυτή 

αναπαράσταση του Αλέξανδρου (πώς τον παρουσιάζει ο Παπαστάθης, μέσω 
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του χαρακτήρα του Θεόφιλου, ο οποίος αντλεί από το Μυθιστόρημα; Αυτή η 

ερμηνεία θα αποτελούσε πρόκληση ακόμα και έναν επαγγελματία ιστορικό). 

Έδωσε όμως το έναυσμα η μαρτυρία αυτή για να υπογραμμίσουμε κάποια 

βασικά λάθη στη διαδικασία έρευνας: το απόσπασμα αναφερόταν σε όνειρο 

του Αλέξανδρου πριν από τη μάχη στην Ισσό, το οποίο περιέγραφε το 

Μυθιστόρημα. Η πληροφορία αυτή αναφερόταν στο κείμενο δίπλα στην 

εικόνα, μαζί με μια αναφορά στους Βαλκανικούς πολέμους του 1913 (την 

οποία δεν καταφέραμε να συζητήσουμε καθόλου). Οι μαθητές έκαναν τα 

εξής δύο λάθη: ανέφεραν ότι η ταινία γυρίστηκε στην Ισσό το 1913. 

Ξεκίνησα λοιπόν να εξηγώ στα παιδιά γιατί αυτές οι πληροφορίες που μας 

έδιναν οι μαθητές ήταν λάθος, μιας και σε κανέναν τους δεν φάνηκε κάτι 

περίεργο. Αφού μελετήσαμε αρκετά τις πληροφορίες του παιχνιδιού και 

συζητήσαμε για την Ισσό, καταλήξαμε ότι μάλλον η Ισσός δεν ήταν η 

τοποθεσία που γυρίστηκε το φιλμ, και ζήτησα από τους δύο μαθητές που 

έκαναν την παρουσίαση να ξαναδιαβάσουν δυνατά τις πληροφορίες που έδινε 

το παιχνίδι, ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι η Ισσός αναφερόταν σε τοποθεσία 

μάχης κατά την εκστρατεία του Αλέξανδρου. Η Νίκη προσπαθούσε να τους 

το υπενθυμίσει, αλλά κανείς δεν θυμόταν μια τέτοια πληροφορία ώστε 

αναγκαστήκαμε να την αποκαλύψουμε εμείς. Όσον αφορά τη χρονολόγηση, 

ζήτησα από τους μαθητές να θυμηθούν αν υπήρχαν ταινίες το 1913. Πολλοί 

απάντησαν «όχι», οπότε η Νίκη τους διόρθωσε και εγώ τους θύμησα τις 

ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν, που χονδρικά θα μπορούσαν να τοποθετηθούν 

στην ίδια περίοδο: είχαν ήχο και χρώμα οι ταινίες αυτές; Οι μαθητές 

θυμήθηκαν πως όχι, και κατέληξαν πως το συγκεκριμένο απόσπασμα ήταν 

μάλλον μεταγενέστερο. Στόχος μου με αυτές τις συζητήσεις ήταν να δείξω 

πώς ρωτώντας απλές ερωτήσεις μπορούμε να μάθουμε πράγματα που δεν 

λέγονται ευθέως, χρησιμοποιώντας την κοινή λογική και προηγούμενες 

γνώσεις μας, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν ντετέκτιβ προκειμένου 

να βρούμε την αλήθεια εκεί που δεν φαίνεται καθαρά. Σαν κλείσιμο της 

παρουσίασης αυτής, αναφέρθηκα στα παραδείγματα των αμερικανικών 

αστυνομικών τηλεοπτικών σειρών που έχουν κατακλύσει πρόσφατα την 

ελληνική τηλεόραση. Ζήτησα λοιπόν από τους μαθητές να θυμηθούν πώς οι 

ειδικοί εγκληματολόγοι στις σειρές αυτές λύνουν τις υποθέσεις, ψάχνοντας 
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να βρουν την αλήθεια εκεί που δεν φαίνεται με πρώτο μάτι: χρησιμοποιώντας 

τις επιστημονικές τους γνώσεις, σκεπτόμενοι με βάση την κοινή λογική, 

ερμηνεύοντας κίνητρα και συμπεριφορές. Έτσι, εξήγησα στους μαθητές, 

λειτουργεί και ο ιστορικός, ως ντετέκτιβ του παρελθόντος, που ψάχνει την 

αλήθεια μέσα σε ιστορικές πηγές. Στο σημείο αυτό επενέβη εύστοχα η Νίκη, 

η οποία θύμισε στους μαθητές ότι και οι δικαστές σήμερα δεν μπορούν να 

αποφασίσουν μόνο ακούγωντας τις δύο αντίδικες πλευρές ποιος έχει δίκιο 

και ποιος άδικο: πρέπει πρώτα να ακούσουν τους μάρτυρες, και να 

μελετήσουν τα στοιχεία. Αξιοποιώντας το αυτό, εξήγησα στους μαθητές ότι 

οι ιστορικές πηγές λέγονται επίσης και μαρτυρίες, ακριβώς γιατί είναι 

μάρτυρες των γεγονότων τα οποία καταγράφουν. Οι αντιδράσεις των 

μαθητών ήταν σε αυτά τα σημεία «μουδιασμένες», φαίνονταν σαν να 

προσπαθούν να καταλάβουν τι τους λέμε. Το δίδυμο που είχε κάνει την 

παρουσίαση, ο Σάκης και ο Ιάσωνας, ερμήνευαν το κίνητρο πίσω από τη 

δημιουργία των αναπαραστάσεων αυτών του Αλέξανδρου ως απόδειξη της 

σημαντικότητας του Αλέξανδρου, χωρίς όμως να μπορούν να αποδείξουν 

γιατί ήταν σημαντικός για τους συγχρόνους της πηγής, αιτιολογώντας την 

επιλογή αυτή. Έτσι, και οι δύο ανέφεραν στα ημερολόγιά τους ότι οι 

πληροφορίες που μας δίνουν τα αντικείμενα που αναπαριστούν τον 

Αλέξανδρο για τους ανθρώπους της εποχής τους είναι ότι «τον είχαν σαν 

πρότυπο και θα ήθελαν να του μοιάσουν. Ο Αλέξανδρος ήταν δυναμικός και 

είχε αυτοπεποίθηση». Η ερμηνεία αυτή, μέσα από τις συζητήσεις μέσα στην 

τάξη, φαινόταν να ανταποκρίνεται περισσότερο στην σημερινή εικόνα που 

έχει μεταδοθεί στους μαθητές για τον Αλέξανδρο από το σχολείο, και όχι να 

προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα συμφραζόμενα της εποχής δημιουργίας 

της αναπαράστασης. Στο ίδιο επίπεδο κινούνταν και οι απαντήσεις του Σάκη, 

ενώ πολύ ενδιαφέρον παρουσίασε η απάντησή του ότι «[σ.σ. οι 

αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου διαφέρουν ανάλογα με το έκθεμα] επειδή η 

καθεμία ήταν από διαφορετικό χρόνο και εποχή, επειδή το καθένα [έκθεμα] 

είχε τη δικιά του». Βλέπουμε εδώ την αρχή της διαμόρφωσης μιας 

κατανόησης της ποικιλίας με βάση τη διαφορετικότητα των ιστορικών 

εποχών, που ωστόσο δε φαίνεται να μπορεί να αιτιολογηθεί ακόμα επαρκώς.  
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Εικόνα 21: η εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού 

3η πηγή: Τζένη- Αγγελική 

Η τρίτη ομάδα ήταν αυτή της Τζένης με τη Αγγελική. Τα δύο 

κορίτσια επέλεξαν να παρουσιάσουν τη χρυσή λάρνακα του Φιλίππου, με το 

άστρο της Βεργίνας. Και πάλι οι μαθήτριες έκαναν περιγραφή του εκθέματος, 

αλλά η περιγραφή τους δεν περιλάμβανε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως το 

τι μας λέει η πηγή για το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε. Στην 

ερώτησή μου τι είναι η λάρνακα, μόνο η Τζένη απάντησε πως είναι ένα κουτί 

στο οποίο βάζουμε τη στάχτη των νεκρών- πληροφορία που είχε λάβει από 

την ανάγνωση των στοιχείων σχετικά με την πηγή που έδινε το παιχνίδι, ενώ 

σήκωσε το χέρι του και ο Κων/νος, ένας μαθητής με πολύ μικρή συμμετοχή, 

και απάντησε πως λάρνακα σημαίνει οστεοφυλάκιο. Συνεχίσαμε την 

ανάλυση της πηγής συζητώντας για το αστέρι- σήμα της Μακεδονικής 

δυναστείας που κοσμούσε το πάνω μέρος της λάρνακας. Οι μαθητές το 

αναγνώρισαν σωστά ως σήμα της Μακεδονικής δυναστείας, αναφέροντας, 

π.χ. ο Χρήστος, ότι το είχε δει σε σχετικά ντοκυμαντέρ. Τους ρώτησα αν 

έχουν ξαναδεί αλλού αυτό το σήμα, και αν ξέρουν γιατί είναι τόσο γνωστό 

ειδικά στην περιοχή μας, ελπίζοντας να πάρω κάποια απάντηση σχετικά με το 
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ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, αλλά οι περισσότεροι μαθητές έδειξαν 

να μην γνωρίζουν το σήμα αυτό, πόσω μάλλον το θέμα της ονομασίας. Στο 

σημείο αυτό παρενέβη η Νίκη, εξηγώντας στους μαθητές ότι η Μακεδονία 

της αρχαιότητας εκτεινόταν σε μια περιοχή μεγαλύτερη από το σημερινό 

γεωγραφικό διαμέρισμα στη Βόρεια Ελλάδα, και ότι οι Σκοπιανοί εξαιτίας 

αυτού θέλουν να ονομάζονται «Μακεδόνες». Ο καταιγισμός πληροφοριών 

σχετικά με το θέμα αυτό δεν γινόταν παρά να δημιουργήσει στους μαθητές 

απορίες αρχικά, και στη συνέχεια παραίτηση, αφού δεν ήταν σε θέση να 

κατανοήσουν μια χρονική εξέλιξη και μια αιτιολογική σχέση ανάμεσα στα 

γεγονότα, πολύ περισσότερο να τα ερμηνεύσουν. Μάλιστα, η Αγγελική 

ανέφερε πως ο Φίλιππος ένωσε όλους τους Έλληνες εναντίον των 

Σκοπιανών. Επιπλέον, άγνοια βασικών εννοιών έδειξαν οι μαθητές στην 

ερώτησή μου τι είναι ανάκτορο (μια λέξη που χρησιμοποιούσαν συχνά στο 

μάθημα της ιστορίας): κανένας δεν ήξερε να απαντήσει τι σημαίνει. Ακόμα 

το τμήμα βρισκόταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο κατανόησης της 

περιοδολόγησης, της χρονικής συνέχειας, δυσκολευόταν πολύ στη χρήση 

ιστορικής ορολογίας, και η όποια ερμηνεία του περιεχομένου των μαρτυριών 

γινόταν μόνο με καθοδήγηση δική μας βήμα- βήμα. Οι δύο αυτές μαθήτριες 

απάντησαν στις σχετικές ερωτήσεις του ημερολογίου τους ότι οι 

αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου διαφέρουν ανάλογα με το έκθεμα γιατί «το 

κάθε έκθεμα έχει δημιουργηθεί από διαφορετικούς ανθρώπους και σε 

διάφορες χρονολογίες. Έτσι το καθένα είναι διαφορετικό από το άλλο» 

(Τζένη), και «επειδή η καθεμία [σ.σ. πηγή] ήταν από διαφορετικό χρόνο και 

εποχή και επειδή το καθένα [σ.σ. έκθεμα] είχε τη δικιά του αναπαράσταση με 

τον Μ. Αλέξανδρο» (Αγγελική). Τα δύο κορίτσια θεωρούσαν δεδομένη την 

ποικιλία λόγω της διαφορετικής χρονικής περιόδου, χωρίς όμως να 

αιτιολογούν σε βάθος (ποιες δηλαδή ήταν οι συνθήκες της συγκεκριμένης 

περιόδου που δικαιολογούν τη συγκεκριμένη αναπαράσταση). 
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Εικόνα 22: πηγή 3, χρυσή λάρνακα της Βεργίνας. 

2.7.3. Αδυναμία δημιουργίας ερωτημάτων προς τις 

πηγές 

Στο μάθημα αυτό σκέφτηκα πως θα αργούσαμε πολύ ακόμα να δούμε 

να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την παρέμβαση. Το 

κυριότερο πρόβλημα ήταν πως οι μαθητές δεν έψαχναν να βρουν 

πληροφορίες ώστε να εμπλουτίσουν την αντίληψή τους σχετικά με τα 

αντικείμενα που έβρισκαν, ούτε στην εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού ούτε 

μέσα από συζητήσεις μεταξύ τους. Οι ερωτήσεις που έπρεπε να τεθούν από 

τους μαθητές στις πηγές είχαν εξηγηθεί σε κάθε ομάδα από εμένα 

τουλάχιστον από 2 φορές, και ήταν γραμμένες στον πίνακα στη διάρκεια του 

μαθήματος, ενώ επέμενα συνεχώς στη χρήση της εγκυκλοπαίδειας του 

παιχνιδιού για να λυθούν οι απορίες και να σχηματιστεί μια όσο το δυνατόν 

πιο ολοκληρωμένη αντίληψη σε σχέση με την κάθε πηγή. Επιπλέον είχα 

προσπαθήσει να δώσω να καταλάβουν οι μαθητές την κινητήρια δύναμη, τα 

βασικά ερωτήματα πίσω από τις ερμηνείες μιας πηγής μέσα από 

παραδείγματα της ζωής τους, προκαλώντας τους να ψάχνουν το περιεχόμενο 
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και το νόημα μιας πηγής σαν να ήταν ντετέκτιβ. Οι περισσότεροι μαθητές δεν 

χρησιμοποίησαν την εγκυκλοπαίδεια για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 

για την πηγή, παρόλο που η μέθοδος να ψάξουν για απαντήσεις τους είχε 

εξηγηθεί. Πιστεύω πως ένας από τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές 

δυσκολεύονταν να κάνουν χρήση της εγκυκοπαίδειας και να απαντήσουν στα 

ερωτήματα σχετικά με την πηγή ήταν ότι δεν έβρισκαν ίσως το λόγο να 

μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Η ιστορία στα σχολεία μας διδάσκεται ως μια 

ακολουθία «σημαντικών» γεγονότων, για τα οποία οι μαθητές δεν έχουν 

μάθει να προβάλλουν ερωτήματα. Εκεί βρισκόταν η ρίζα του προβλήματος. 

Οι μαθητές είχαν δημιουργήσει κοινότητες πρακτικής προκειμένου να 

μάθουν να χειρίζονται το παιχνίδι. Είχαν μάθει (τουλάχιστον αρκετοί από 

αυτούς) να χρησιμοποιούν την εγκυκλοπαίδεια για να λύνουν τους γρίφους 

μέσα στο παιχνίδι, άρα το ίδιο το παιχνίδι ήταν σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο 

που ευνοούσε την αναζήτηση πληροφοριών ώστε να εξελιχθεί, και 

ενσωμάτωνε με αρκετή επιτυχία τη μάθηση στη διαδικασία του παιξίματος. 

Αλλά όταν επρόκειτο για την ανάλυση των ιστορικών μαρτυριών με τρόπο 

που να καταδεικνύεται ο ρόλος των ιστορικών συμφραζομένων στην 

ερμηνεία του περιεχομένου τους, οι μαθητές δεν μπορούσαν να κατανοήσουν 

την ανάγκη περαιτέρω έρευνας στις σελίδες της εγκυκλοπαίδειας. Αν και 

κάποιοι μαθητές, κυρίως η Σταυρούλα, και λίγο λιγότερο η Τζένη και η 

Αγγελική είχαν χρησιμοποιήσει την εγκυκλοπαίδεια προκειμένου να 

ερμηνεύσουν το περιεχόμενο της πηγής με βάση τα συμφραζόμενα, οι 

υπόλοιποι μαθητές δεν ζήτησαν από αυτές τις μαθήτριες να τους δείξουν πώς 

είχαν συλλέξει αυτές τις πληροφορίες, ούτε αντιλήφθηκαν πως θα μπορούσαν 

να μάθουν πράγματα παραπάνω από τις βασικές γνώσεις που παρείχε το 

κείμενο που συνόδευε την κάθε πηγή. Σε κάποιο σημεία της παρέμβασης 

σκεφτόμουν ότι ενδεχομένως οι στόχοι ήταν πολλοί για τόσες λίγες ώρες 

παρέμβασης, και ότι ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθώ σε κάποιους από 

αυτούς στην επόμενη προσπάθεια. Επίσης, σκεφτόμουν ότι ίσως η διαδικασία 

της κατασκευής ερμηνείας της κάθε πηγής να δυσκόλευε τους μαθητές, λόγω 

της άγνοιάς τους για τα χαρακτηριστικά των διάφορων ιστορικών εποχών και 

για τα γεγονότα που τις σημάδευαν. Όμως η εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού 

προσέφερε πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με τις ιστορικές περιόδους, και 
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εγώ ήμουν εκεί για τους εξηγήσω ακόμα περισσότερα πράγματα. Οι μαθητές 

δεν έδειχναν να είναι σε θέση να θέτουν ερωτήματα στις πηγές, αλλά 

ερμήνευαν το περιεχόμενο και τα κίνητρα για τη δημιουργία τους με βάση 

κρίσεις για την προσωπικότητα και την αξία του Αλέξανδρου που είχαν μάθει 

ως αξιώματα. 

2.8. 4η μέρα πειράματος: 7η ώρα 

2.8.1. Συνέχεια στην ανάλυση των πηγών- προβλήματα 

στην ανάλυση των πηγών και την κατανόηση της 

διαπολιτισμικότητας 

Η έβδομη ώρα της παρέμβασης ξεκίνησε με την απουσία δύο 

μαθητών, του Σπύρου λόγω ασθένειας και του Σάκη επειδή τον είχε ζητήσει 

ο διευθυντής του σχολείου για μια εξυπηρέτηση. Πρώτος προσφέρθηκε να 

παρουσιάσει την πηγή ο Χρήστος, προειδοποιώντας με πως είχε στη διάθεσή 

του μόνο τα μισά στοιχεία σχετικά με αυτήν, γιατί τα άλλα μισά τα είχε 

συλλέξει ο Σπύρος ο οποίος απουσίαζε, και με τον οποίο δούλευαν ως ομάδα.  

4η πηγή: Χρήστος 

Η πηγή του Χρήστου παρουσίαζε τον Αλέξανδρο ως Πάνα. Καθώς 

δεν είχε στη διάθεσή του ο Χρήστος στοιχεία σχετικά με τη χρονολόγηση και 

τον τόπο κατασκευής του αγάλματος, προχώρησε κατευθείαν στην 

παρουσίαση του περιεχομένου της. Ωστόσο δεν είχε ψάξει να βρει 

πληροφορίες σχετικά με τον Πάνα, ώστε να μπορέσει να κάνει τη σύνδεση 

των χαρακτηριστικών του θεού με αυτά που προσπαθούσε να αποδώσει ο 

καλλιτέχνης στον Αλέξανδρο, παρουσιάζοντάς τον με αυτό τον τρόπο. Αφού 

έδωσα εγώ κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον Πάνα, αναρωτήθηκα γιατί 

θα ήθελαν να του δώσουν οι άνθρωποι της εποχής (τελικά μάθαμε ότι η πηγή 

προερχόταν από το α’ μισό του 3ου αιώνα π.Χ.) αυτά τα χαρακτηριστικά, ποιο 

σκοπό θα εξυπηρετούσε η σύνδεση αυτή. Για να βοηθήσω τους μαθητές 

προσπάθησα να τους θυμίσω σε ποια εποχή βρισκόμασταν με το έκθεμα αυτό 

και να τους προβληματίσω σχετικά με τα κίνητρα του δημιουργού. Κανένας 

από τους μαθητές δεν μπορούσε να ονομάσει την ιστορική περίοδο, ενώ σε 
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ερώτησή μου για τον αριθμό των βασιλείων στα οποία χωρίστηκε η 

αυτοκρατορία του Αλέξανδρου η Αγγελική απάντησε «σε δύο, το Ανατολικό 

και το Δυτικό» μπερδέυοντας προφανώς τα ελληνιστικά βασίλεια με τη 

δημιουργία του Βυζαντίου. Ρωτώντας τους μαθητές γιατί παρουσιαζόταν ο 

Αλέξανδρος με χαρακτηριστικά πολεμιστή και όχι πολιτικού ανδρός, οι 

μαθητές συνέχιζαν να απαντούν ότι στόχος τους δημιουργού του αγάλματος 

ήταν να δείξει ότι ήταν άγριος, άρα για να εμπνεύσει το σεβασμό. Οι 

απαντήσεις ήταν οι ίδιες με αυτές που είχαν δοθεί σε προηγούμενες 

αναλύσεις πηγών, χωρίς να αιτιολογούνται, και χωρίς να έχει γίνει κατανοητή 

η ανάγκη για έρευνα σχετικά με την εποχή, ώστε να ερμηνευθεί η πρόθεση. 

Ο ίδιος ο Χρήστος, σε σχετική ερώτησή μου απάντησε ότι οι 

αναπαραστάσεις γενικά του Αλέξανδρου διαφέρουν «γιατί κάθε μια από 

αυτές φτιάχτηκε άλλη εποχή και τον αναπαριστά διαφορετικά αλλά δεν είναι 

από τα ίδια υλικά φτιαγμένα».  

Στο σημείο αυτό επέλεξα να επιμείνω στην ερώτησή μου σχετικά με 

την αναπαράσταση του Αλέξανδρου ως πολεμιστή και όχι ως πολιτικού. 

Ζήτησα από τους μαθητές να μου πούνε τι γνωρίζουν σχετικά με το πολιτικό 

έργο του Αλέξανδρου, μια ερώτηση στην οποία κάποιοι απαντήσανε ότι 

«εξάπλωσε τον ελληνικό πολιτισμό». Τους ρώτησα αν γνωρίζανε κάτι για 

την πολιτική των επιμειξιών που ακολούθησε ο Αλέξανδρος, και εν συνεχεία 

για την έννοια της διαπολιτισμικότητας, όπως εκφράστηκε στην πολιτική 

του. Οι μαθητές δεν θυμόταν κάτι σχετικά με αυτό, και έπρεπε να τους 

θυμίσουμε κάποια πράγματα εγώ και η Νίκη. Οι μαθητές συνέχιζαν να 

συγχέουν τη λέξη «διαπολιτισμικότητα» με την εξάπλωση του ελληνικού 

πολιτισμού, αντανακλώντας την κυρίαρχη αντίληψη σχετικά με το έργο του 

Αλέξανδρου. Πολλοί μάλιστα αναφέρονταν στο έργο του Αλέξανδρου στις 

χώρες που κατέκτησε ως «απελευθερωτικό» («ελευθέρωσε τους λαούς όπου 

πήγαινε»), χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιους ελευθέρωνε από ποιους, και 

συνδέοντας την έννοια της απελευθέρωσης με την εξάπλωση του ελληνικού 

πολιτισμού. Θεώρησα σκόπιμο να τονίσω εδώ ότι πολλές από τις πρακτικές 

του περιελάμβαναν την υιοθέτηση από μέρους του, και των Μακεδόνων 

πολεμιστών του, ηθών  και πρακτικών των ίδιων των λαών που κατέκτησε, 

συνεπώς δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε αποκλειστικά για επιβολή 
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(εξάπλωση) του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και για ανάμειξή του με τους 

ντόπιους. Οι μαθητές συμφωνούσαν ότι η πολιτική του Αλέξανδρου ήταν 

πολιτική διαπολιτισμικής επικοινωνίας, μέσω ανάμιξης πολιτισμικών 

στοιχείων, αλλά οι απαντήσεις τους φαίνονταν διστακτικές, και μου φάνηκε 

ότι δεν κατανοούσαν το περιεχόμενο του διαχωρισμού ανάμεσα σε 

διαπολιτισμική επικοινωνία και πολιτισμική εξάπλωση. Ωστόσο η Νίκη μετά 

τη λήξη του μαθήματος μου εκμυστηρεύθηκε πως της φάνηκε ότι οι μαθητές 

κατάλαβαν τι σημαίνει διαπολιτισμική επικοινωνία, ενώ στις σημειώσεις της 

έγραφε «πιστεύω πως [σ.σ. οι μαθητές] κέρδισαν την έννοια της 

διαπολιτισμικότητας» (υπογράμμιση της Νίκης). 

5η πηγή: Στέλλα- Ελίνα 

Η δεύτερη ομάδα που παρουσίαζε κατά την έβδομη ώρα της 

παρέμβασης ήταν η Στέλλα με την Ελίνα. Τα δύο αυτά κορίτσια δεν είχαν 

απαντήσει στις ερωτήσεις ούτε είχαν συμπληρώσει στοιχεία στο ημερολόγιο 

του μαθητή. Ένιωθαν αδύναμες μαθησιακά, κάτι που αποδεικνυόταν από τις 

συνεχείς ερωτήσεις σε εμένα σχετικά με το τι θα έπρεπε να κάνουν. Εγώ τις 

συμβούλευα να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους, και να τους 

ρωτήσουν όποιες απορίες είχαν. Ήταν σημαντικό το γεγονός ότι σε αυτό το 

μάθημα οι μαθητές δεν έδειξαν καμιά διάθεση να λύσουν απορίες τους 

ρωτώντας ο ένας τον άλλο.  

Η Νίκη σημείωνε για την παρουσίαση των μαθητριών αυτών τα 

παρακάτω: «μέτριες μαθήτριες που έκαναν φιλότιμες προσπάθειες για να 

παρουσιάσουν την πηγή. Δεν έλειψαν τα λάθη». Η ανασφάλεια των δύο 

κοριτσιών είχε γίνει εμφανής από την αρχή της παρέμβασης, το ίδιο όμως και 

το ενδιαφέρον τους γι αυτή. Η πηγή τους ήταν ένα διακοσμητικό πιάτο του 

τέλους του 19ου αιώνα, στο οποίο απεικονιζόταν ο Αλέξανδρος με 

εικονογραφία επηρεασμένη από τη Φυλλάδα, ένα λαϊκό λογοτεχνικό κείμενο 

σχετικά με τα κατορθώματά του, πληροφορίες οι οποίες παρέχονταν από την 

οθόνη του παιχνιδιού με την πηγή και τις οποίες οι μαθήτριες είχαν 

αντιγράψει αυτολεξεί και διάβαζαν στην παρουσίαση. Με είχαν ρωτήσει 

πολλές φορές πριν γίνει η παρουσίαση τι ακριβως θα έπρεπε να 
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περιλαμβάνεται σε αυτή, εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

και το χρόνο κατασκευής της, για τα οποία είχαν μάθει από το πληροφοριακό 

κείμενο που εμφανίζεται δίπλα στις πηγές, χωρίς όμως να γνωρίζουν ούτε 

ποια εποχή είναι (από πότε μέχρι πότε) ο 19ος αιώνας, ούτε βασικά στοιχεία 

της εποχής αυτής σχετικά με την Ελλάδα, π.χ. δεν μπορούσαν να απαντήσουν 

με σιγουριά αν τότε είχαν απελευθερωθεί οι Έλληνες από τους Οθωμανούς ή 

όχι. Στην προσπάθειά μου να τους δείξω πώς να δουλεύουν με την 

εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού ώστε να συλλέξουν πληροφορίες προκειμένου 

να εξηγήσουν την αναπαράσταση του Αλέξανδρου, τους είχα στρέψει την 

προσοχή στην αναφορά στη Φυλλάδα, και τις βοήθησα να ψάξουν να βρουν 

στοιχεία γι αυτή από την εγκυκλοπαίδεια. Τα δύο κορίτσια δεν είχαν σκεφτεί 

καθόλου να χρησιμοποιήσουν την εγκυκλοπαίδεια και δεν ήταν σίγουρες πώς 

να το κάνουν, ενώ ταυτόχρονα δεν ρωτούσαν και κανέναν άλλο από το 

τμήμα να τους βοηθήσει. Όπως τα περισσότερα παιδιά μέσα στην τάξη (με 

εξαίρεση την περίπτωση της Σταυρούλας και ενδεχομένως το δίδυμο Τζένη- 

Αγγελική), έτσι και αυτό το δίδυμο δεν είχε αποκτήσει ακόμα την ευχέρεια 

της χρήσης του παιχνιδιού ως μαθησιακού εργαλείου. Έτσι, οι δύο κοπέλες 

μπερδεύτηκαν και άρχισαν να αραδιάζουν πληροφορίες σχετικά με την 

Φυλλάδα, στοιχεία που δεν καταλάβαιναν καν τι σήμαιναν. Χαρακτηριστικό 

ήταν το γεγονός ότι θεωρούσαν τη Φυλλάδα «διακοσμητικό πιάτο που 

τυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη», είχαν δηλαδή πρόβλημα ακόμα και 

στην κατανόηση του λεξιλογίου. Στις ερωτήσεις μου σχετικά με την ερμηνεία 

της φιγούρας του Αλέξανδρου και σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές 

απαντούσαν ότι «τον θυμούνται [σ.σ. οι άνθρωποι, γενικά], επειδή είναι πολύ 

σπουδαίος», ενώ η Νίκη ταυτόχρονα τους θύμιζε ότι «ως τώρα μας 

εμφυχώνει, μας δίνει θάρρος, εμπνέει», χωρίς πάντως να δίνεται άλλη 

απάντηση από τους μαθητές σχετικά με τους λόγους που είναι σημαντικός, 

πέρα από το ότι «διέδωσε τον ελληνισμό» και ήταν «σπουδαίος πολεμιστής». 

Δεν γινόταν να μη σκεφτώ ότι τα παραπάνω λόγια επαναλαμβάνονταν 

μονότονα από τους μαθητές σε κάθε σχετική ή άσχετη ερώτηση, σαν ένα 

ποίημα που περιελάμβανε όλη την ουσία της ιστορικής παρουσίας του 

Αλέξανδρου. Μου φάνηκε ότι στην τάξη αυτή συνέβαινε αυτό που συμβαίνει 

πάντα σε τάξεις ιστορίας στα σχολεία μας: δίνεται περισσότερη βάση σε 
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γεγονοτολογικές γνώσεις και αξιακές κρίσεις και καθόλου στην καλλιέργεια 

δεξιοτήτων. Οι μαθητές φαίνονταν να μην μπορούν να αντιληφθούν καθόλου 

ότι μπορούσε να υπάρξει αμφισβήτηση, ερωτήματα, ερμηνεία στην ιστορία, 

παρά απομνημόνευση και παραδειγματισμός σε ακολουθία των ηθικών 

παραδειγμάτων του παρελθόντος.   

2.9. 5η μέρα πειράματος: 8η -9η ώρα 

Σκοπός της προτελευταίας συνάντησης με τους μαθητές ήταν να 

αναλάβουν να παρουσιάσουν από μια πηγή η κάθε ομάδα, σύμφωνα με τον 

τρόπο που είχαμε πραγματοποιήσει την ανάλυση των πηγών στο 

προηγούμενο μάθημα. Η διδακτική ώρα ήταν διπλή, προσφερόταν λοιπόν η 

πρώτη ώρα για συλλογή πληροφοριών και εργασία με την εγκυκλοπαίδεια 

του παιχνιδιού, και η δεύτερη ώρα για τις παρουσιάσεις των μαθητών. 

2.9.1. Ανταγωνισμός ως κίνητρο για εργασία 

Μπαίνοντας στην τάξη πριν από την έναρξη του μαθήματος στη 

διάρκεια του διαλείμματος, βρήκα τον Ιάσωνα με το Σάκη να συλλέγουν 

πληροφορίες για την πηγή τους και να κρατάνε σημειώσεις. Νομίζω ότι ο 

λόγος γι αυτό το ζήλο ήταν καταρχήν ο ανταγωνισμός των μαθητών αυτών 

με τους υπόλοιπους, γιατί στην προηγούμενη συνάντηση δεν είχαν καταφέρει 

να παρουσιάσουν σωστά την πηγή τους, και ίσως ήθελαν να αποδείξουν ότι 

μπορούν να κάνουν καλή δουλειά. Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι η ίδια η πηγή 

τους, όντας τόσο δύσκολη στο χειρισμό (απόσπασμα από κινηματογραφική 

ταινία), αλλά και τόσο διαφορετική από τα άλλα εκθέματα των συμμαθητών 

τους, τους δημιούργησε κίνητρο για να μάθουν περισσότερα. Όπως είχε 

παρατηρήσει η Νίκη σε προηγούμενα μαθήματα, κυρίως ο ανταγωνισμός 

ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τη συμπεριφορά τους. Δυο μαθητές με 

καλές επιδόσεις, περίμεναν ότι το να μάθουν παίζοντας θα ήταν 

«παιχνιδάκι», αφού μάλιστά ήταν και έμπειροι παίκτες ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών. Η πράξη τους διέψευσε, και ενδεχομένως τους δημιούργησε 

κάποιου είδους άγχος. Κατάλαβαν γρήγορα ότι αυτό που ζητούσαμε από την 

όλη παρέμβαση ήταν να μάθουν κάτι, και όχι μόνο να παίζουν, και ενώ είχαν 
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ξεκινήσει την παρέμβαση με αυτοπεποίθηση, στην πορεία η πίστη στον 

εαυτό τους κλονίστηκε ελαφρώς. Στη συνομιλία μας πριν την έναρξη του 

μαθήματος με διαβεβαίωσαν ότι είχαν καταλάβει τι είχαν κάνει λάθος την 

προηγούμενη φορά, και ότι γνωρίζανε το σωστό τρόπο τώρα πια, αφού 

είχαμε κάνει αρκετές αναλύσεις πηγών στο προηγούμενο μάθημα με τις 

υπόλοιπες ομάδες. Τους υπενθύμισα ότι θα έπρεπε να κάνουν εκτεταμένη 

χρήση της εγκυκλοπαίδειας για να βρουν πληροφορίες, μια συμβουλή που 

είχα ήδη δώσει πολλές φορές σε όλους τους μαθητές στα προηγούμενα 

μαθήματα και επανέλαβα και σε αυτό το μάθημα συχνότατα. Η άρνηση 

κάποιων από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την εγκυκλοπαίδεια ίσως 

οφειλόταν στο ότι ήθελαν να παίξουν το παιχνίδι, και όχι να ασχοληθούν με 

τις πηγές (με μελέτη δηλαδή)- εξάλλου με παρακάλεσαν πολλές φορές να 

τους αφήσω να παίξουν.  

2.9.2. Χρήση του παιχνιδιού ως εργαλείου μάθησης και η 

ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής  

Αφιερώσαμε την πρώτη ώρα του μαθήματος (45λεπτο) στη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τις μαρτυρίες. Η έκπληξη της ημέρας, και γενικά 

νομίζω της όλης παρέμβασης, ήταν το δίδυμο Σπύρος – Χρήστος. Με τον 

Σπύρο να είναι ένα δυσλεκτικό παιδί, πολύ διστακτικό και με πολύ μειωμένη 

συμμετοχή στο μάθημα, και το Χρήστο να δείχνει επίσης στην αρχή ότι 

ντρέπεται και να μην συμμετέχει πολύ ενεργά στο μάθημα, η ομάδα αυτή 

κατάφερε να χειριστεί το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ερχόμενη 

πιο κοντά από όλους στην πραγματοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί. Ο 

Σπύρος έδειξε μεγάλη ευχέρεια στη χρησιμοποίηση της εγκυκλοπαίδειας και 

μαζί με το Χρήστο ήταν η μόνη ομάδα στην οποία δεν χρειαζόταν να 

υπενθυμίζω συνεχώς να την χρησιμοποιεί. Οι κινήσεις τους γίνονταν όλο και 

πιο μεθοδικές, και ειδικά ο Σπύρος φάνηκε ότι ήταν ο μόνος μαθητής στην 

τάξη που κατανούσε τι ζητούσα, όταν τους έλεγα να ερμηνεύσουν το 

περιεχόμενο της πηγής σύμφωνα με τα συμφραζόμενα στα οποία 

δημιουργήθηκε. Η πηγή τους ήταν μια ζωγραφιά του Θεόφιλου, ο οποίος 

αναπαριστούσε τον Αλέξανδρο με τα χαρακτηριστικά του Κολοκοτρώνη. Για 

να τους βοηθήσω να κάνουν τη σύνδεση επιτυχημένα, τους ρωτούσα 
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εναντίον ποιων πολέμησε ο Αλέξανδρος και εναντίον ποιων ο Κολοκοτρώνης 

(απαντούσαν σωστά), και στη συνέχεια τους έθετα ερωτήματα σχετικά με το 

λόγο για τον οποίο ταυτίζονται αυτές οι δύο μορφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ήταν και οι δύο στρατηγοί και πολέμησαν για τους Έλληνες εναντίον 

στρατιωτικών δυνάμεων από την Ανατολή. Με μεγάλη χαρά ο Σπύρος 

απάντησε ότι γνωρίζει την απάντηση, και έχει καταλάβει γιατί γίνεται αυτή η 

σύνδεση, αλλά το εξηγούσε εδώ και ώρα στον Χρήστο και αυτός δεν 

καταλάβαινε τι εννοούσε. Του είπα ότι δεν ήθελα να μου εξηγήσει τη 

σύνδεση, αλλά να προετοιμαστεί για να την εξηγήσει στους συμμαθητές του 

αργότερα, όταν θα ερχόταν η ώρα να παρουσιάσουν την πηγή τους. Η ώρα 

αυτή ήρθε νωρίτερα από την παρουσίαση των δύο μαθητών, όταν δύο άλλες 

ομάδες, που επίσης είχαν επιλέξει να παρουσιάσουν ένα έργο του Θεόφιλου 

που παρίστανε τον Αλέξανδρο σαν πολεμιστή της επανάστασης, ενώ είχαν 

συλλέξει πληροφορίες γεγονοτολογικού περιεχομένου (π.χ. πότε γεννήθηκε 

και πέθανε ο Θεόφιλος, πότε χρονολογείται η πηγή), δεν μπορούσαν να 

ερμηνεύσουν γιατί παρουσιαζόταν ο Αλέξανδρος με αυτό τον τρόπο. Βέβαια 

η σχετική πληροφορία δινόταν και σε σημείο της εγκυκλοπαίδειας του 

παιχνιδιού, αλλά οι δύο αυτές ομάδες δεν είχαν μελετήσει τις πληροφορίες 

αυτές με προσοχή. Σε εκείνο το σημείο ζήτησα από τον Σπύρο να εξηγήσει 

στους συμμαθητές του τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευε ο ίδιος την 

αναπαράσταση του Αλέξανδρου στην πηγή του, ώστε να τους βοηθήσει να 

ερμηνεύσουν και τη δική τους.  

Το αν ο Σπύρος είχε όντως κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους 

παρουσιαζόταν ο Αλέξανδρος σαν μορφή της Ελληνικής Επανάστασης και το 

αν ήταν σε θέση να ερμηνεύσει αυτή την αναπαράσταση λαμβάνοντας υπόψη 

τα συμφραζόμενα της εποχής, θεώρησα ότι θα φαινόταν σε αυτό το μάθημα 

από το αν οι συμμαθητές του, τους οποίους είχα ζητήσει να βοηθήσει, 

μπορούσαν παρουσιάζοντας την πηγή τους να την ερμηνεύσουν με ανάλογο 

τρόπο. Έτσι, το δίδυμο Ιάσωνας- Σάκης αναλύοντας ένα αγαλματίδιο του 

Θεόφιλου από το α’ μισό του 20ου αιώνα που παρίστανε τον Αλέξανδρο ως 

πολεμιστή της Επανάστασης ανέφεραν πως τον παρουσιάζει «σαν να 

πολέμησε εναντίον των Τούρκων, με σκοπό να ενθαρρύνει τους πολεμιστές 

να δείξει πώς οι Μακεδόνες πολέμησαν τους Πέρσες». Οι μαθητές αυτοί 
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δηλαδή είχαν κατανοήσει το στόχο του καλλιτέχνη να να συνδέσει τον 

σύγχρονο αγώνα (στις αρχές του 20ου αιώνα) των Ελλήνων με τις ιστορικές 

νίκες των Μακεδόνων εναντίον των εξ ανατολάς αντιπάλων τους, με σκοπό 

την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη του ηρωικού στοιχείου. Ο Σάκης 

συγκεκριμένα ανέφερε πως «ο Θεόφιλος έκανε ένα έργο για να ενθαρρύνει 

τις επόμενες γενιές», εντοπίζοντας ως κίνητρο την καλλιέργεια του 

δυναμισμού εναντίον των εχθρών με πρότυπο τον Αλέξανδρο. 

Ο Σπύρος και ο Χρήστος, όπως επίσης και η Σταυρούλα, ήταν οι 

μαθητές που μπόρεσαν να αποκομίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό μαθησιακά 

οφέλη χειριζόμενοι το παιχνίδι. Το δίδυμο των κοριτσιών Αγγελική- Τζένη 

είχαν χάσει το ενδιαφέρον τους για το μάθημα και θέλανε απλώς να παίξουν, 

ενώ η βιασύνη και η μεγάλη πίστη στον εαυτό τους των Ιάσωνα και Σάκη 

απέβη τελικά αρνητική για την μαθησιακή αξιοποίηση από πλευρά τους του 

παιχνιδιού. Η ομάδα Στέλλα- Ελίνα από την άλλη πλευρά φαινόταν ακόμα 

στάσιμη στο σημείο από το οποίο είχε ξεκινήσει: ελλιπής γνώση του 

χειρισμού του παιχνιδιού, ελλιπής κατανόηση των ερωτημάτων που έπρεπε 

να απαντηθούν και των στόχων που τους είχε ζητηθεί να εκπληρώσουν. 

Κυρίως όμως αυτό που παρατήρησα ακόμα μια φορά ήταν η ελλιπέστατη 

κατανόηση από πλευρά τους του γραπτού λόγου. Έτσι, ό,τι και να διάβαζαν 

δεν έβγαζαν νόημα, δεν καταλάβαιναν τι έλεγε το κείμενο που διάβαζαν (π.χ. 

το κείμενο της εγκυκλοπαίδειας), επομένως δεν μπορούσαν καν να 

συλλέξουν στοιχεία, πόσω μάλλον να τα συνδυάσουν και να σκεφτούν πάνω 

σε αυτά. Μπόρεσαν να συλλέξουν κάποιες βασικές πληροφορίες, όπως π.χ. 

χρονολογίες, αλλά ακόμη τους έλειπε η κατανόηση βασικών στην παρέμβαση 

λέξεων. Για παράδειγμα, ενώ η πηγή τους ήταν ένα αγαλματίδιο, 

αναφέρονταν σε αυτό ως «ζωγραφιά», πιστεύοντας πως είναι το ίδιο πράγμα. 

Και ενώ γνώριζαν ότι άλλοι συμμαθητές τους είχαν εξελιχθεί στο χειρισμό 

του παιχνιδιού και θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν, παρά τις προτροπές μου 

δεν ζητούσαν βοήθεια από κανέναν. Στο μόνο σημείο που ζήτησαν βοήθεια 

ήταν όταν άρχισαν να ρωτάνε τον Ιάσωνα και το Σάκη για το πώς ερμήνευαν 

την πηγή τους, αφού είχαν επιλέξει να αναλύσουν την ίδια πηγή. Και αυτοί οι 

δύο όμως είχαν κολλήσει στο σημείο αυτό, οπότε, όπως είπα νωρίτερα, 

κλήθηκε ο Σπύρος να τους κατευθύνει. Επιπλέον, τα κορίτσια αυτά δεν 



- 203 - 

 

συμπλήρωσαν ποτέ τα ημερολόγια μαθητή, και κάποια από αυτά δεν τα 

παρέδωσαν καν στον καθορισμένο χρόνο παράδοσης, ούτε και αργότερα, 

ώστε τα δεδομένα που άντλησα σχετικά με την πρόοδό τους περιορίστηκαν 

κυρίως στις παρατηρήσεις μου για τη συμμετοχή τους στο μάθημα. 

6η πηγή: Σταυρούλα 

Η πρώτη που παρουσίασε την πηγή της ήταν η Σταυρούλα, η οποία 

αν και μαθήτρια ανασφαλής και χαμηλών τόνων, αλλά με υψηλές επιδόσεις 

κατά τη δασκάλα της, ήταν πολύ μεθοδική από την αρχή του παιχνιδιού. Η 

Νίκη μάλιστα σημείωνε πως «δείχνει μια σιγουριά γι αυτό που κάνει και τις 

πληροφορίες που συνδέει και η πίστη αυτή είναι όχι χαρακτηριστικό στοιχείο 

της, γιατί υπάρχει γενικώς μια ανασφάλεια στο χαρακτήρα της». Σε 

σημειώσεις της γενικά για την απόδοση της Σταυρούλας στη διάρκεια της 

παρέμβασης η Νίκη έγραφε «η Σταυρούλα ήταν μια καλή έκπληξη και για 

μένα, γιατί την είδα να δουλεύει μόνη της και μεθοδικά, να οργανώνει σωστά 

τη δουλειά της και να την παρουσιάζει άνετα. Δέχτηκε πολύ καλά τις 

παρατηρήσεις μας και λειτούργησε ουσιαστικά». Η πηγή της ήταν ένας 

πίνακας του Μποστ που απεικόνιζε τον Αλέξανδρο να κρατά στην αγκαλιά 

του την γοργόνα, την αδελφή του. Η Σταυρούλα, με την καθοδήγηση της 

Νίκης, που επέστησε την προσοχή της στην απεικόνιση της ελληνικής 

σημαίας στο χέρι της γοργόνας, και του Λευκού Πύργου στο βάθος, 

κατάφερε να συνδέσει την επιλογή αυτή του καλλιτέχνη με την πρόθεσή του 

να συνδέσει τον Αλέξανδρο με τη Θεσσαλονίκη, δεν μπόρεσε όμως να 

αιτιολογήσει την πρόθεση αυτή με όρους ιστορικών συμφραζομένων (η 

εικόνα είχε δημιουργηθεί λίγο πριν το θάνατο του καλλιτέχνη το 1996, 

προφανώς με την αφορμή της διεκδίκησης του ονόματος «Μακεδονία» από 

τη γείτονα ΦΥΡΟΜ). Η σύνδεση αυτή, στο μυαλό της Σταυρούλας και των 

υπόλοιπων, έγινε μετά από αρκετά εκτενή αναφορά δική μου και της Νίκης 

στο ζήτημα της Μακεδονίας και της διεκδίκησης του ονόματος. Ωστόσο, στο 

θέμα αυτό είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενα μαθήματα, αλλά κανένας 

από τους μαθητές δεν έδειξε να θυμάται, πολύ περισσότερο να μπορεί να 

κάνει τη σύνδεση αυτή από μόνος/η του/της. Η Σταυρούλα αντιλήφθηκε ότι η 

κάθε πηγή παρουσιάζει τον Αλέξανδρο διαφορετικά «γιατί η κάθε μια θέλει 
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να δείξει διαφορετικά πράγματα», αλλά δεν συνέδεσε τις προθέσεις των 

δημιουργών με τα συμφραζόμενα της εποχής, εξηγώντας ότι αυτά που ήθελε 

να δείξει η κάθε πηγή ήταν «π.χ. να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να 

πολεμήσουν όπως αυτός, να τους δείξει πόσο θαρραλέος είναι κ.ά». Η 

σύνδεση του τόπου προέλευσης και της χρονολογίας της πηγής με τις 

γνώσεις που αποκομίζουμε από τον τρόπο αναπαράστασης εξηγήθηκε από τη 

Σταυρούλα ως εξής: «κάποιες από τις περιοχές που κάνουν έργα με τον 

Αλέξανδρο έχουν πιο κοντινή σχέση με αυτόν απ’ ότι κάποιες άλλες. Π.χ. η 

Θεσσαλονίκη που έχει πάρει το όνομά της από την αδερφή του 

Αλέξανδρου».  

7η πηγή: Αγγελική- Τζένη 

Η επόμενη πηγή ήταν της ομάδας Αγγελική- Τζένη. Τα δύο κορίτσια 

για πρώτη φορά στην παρέμβασή μας έδειχναν να βαριούνται, να μην έχουν 

όρεξη και δεν πειθαρχούσαν καθόλου. Η διαδικασία ανάλυσης της πηγής δεν 

τους είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον, ούτε με όρους ανταγωνισμού με τους 

συμμαθητές τους, πράγμα αρκετά περίεργο γιατί ήταν μαθήτριες που και 

έπαιζαν παιχνίδια, και θεωρούσαν ότι μπορεί κανείς να μάθει μέσα από αυτά, 

και ήταν μαθήτριες με πολύ καλή σχολική επίδοση. Ωστόσο από την αρχή 

της παρέμβασης ήταν ανήσυχες, λόγω ενθουσιασμού, και η ανησυχία αυτή 

μετατράπηκε σε μέτρια επίδοση στο πείραμά μας. Η Νίκη σημείωνε «παρόλο 

που είναι πολύ καλές μαθήτριες στον καινούριο αυτό τρόπο μάθησης τις 

βρίσκω επιφυλακτικές και πιο απρόσεκτες γενικά από άλλα παιδιά». Η πηγή 

τους ήταν ένας πίνακας του Φώτη Κόντογλου που παρίστανε τον Αλέξανδρο 

σαν μορφή αγιογραφίας, κρατώντας σπαθί και ξιφολόγχη. Η ερώτησή μου, 

που υπέθετα ότι θα κατηύθυνε επιτυχώς τη σκέψη των μαθητών, ήταν αν 

ήταν ο Αλέξανδρος χριστιανός, ερώτημα στο οποίο απάντησαν οι 

περισσότεροι μαθητές έπειτα από αρκετή σκέψη. Τα κορίτσια ερμήνευσαν 

την αναπαράσταση αυτή του Αλέξανδρου «σαν το Χριστό» ως προσπάθεια 

να παρουσιαστεί ο Αλέξανδρος σαν θεός, ότι δηλαδή «βοήθησε τους 

Έλληνες όπως ο Θεός, και παρουσιάζεται έτσι για να δώσει (σ.σ. ο 

Κόντογλου) θάρρος στους ανθρώπους, γιατί ο Αλέξανδρος λειτουργεί ως 

πρότυπο». Κατάφεραν να ερμηνεύσουν την πηγή σύμφωνα με την πρόθεση 
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του δημιουργού, χωρίς όμως να συνδέουν τις προθέσεις με τις ανάγκες και το 

κλίμα της εποχής. Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου του μαθητή οι δύο 

μαθήτριες απάντησαν άστοχα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη Τζένη «οι 

αναπαραστάσεις διαφέρουν γιατί κάθε καλλιτέχνης είχε τον δικό του τρόπο 

να παρουσιάζει τον Αλέξανδρο, π.χ. ο Κόντογλου σαν άγιο και ο Μποστ 

αγκαλιά με την αδερφή του που είναι μυθική» και «ο Κόντογλου 

επισκέφθηκε το Άγιο Όρος όπου έμαθε καλύτερα την αγιογραφία, έτσι 

παρουσιάζει τον Αλέξανδρο σαν μια μορφή αγίου της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας». Η απάντησή της δείχνει ότι η μαθήτρια εντόπισε τη 

διαφοροποίηση της αναπαράστασης στο καλλιτεχνικό στυλ του δημιουργού.  

Η Αγγελική από την άλλη πλευρά απάντησε γενικόλογα, αναφέροντας ότι 

«επειδή το κάθε έκθεμα έγινε σε διαφορετική εποχή από διαφορετικό 

καλλιτέχνη, και οι απεικονίσεις δεν είναι ίδιες». Επιπλέον, η Αγγελική 

αντιμετώπιζε ακόμη προβλήματα χρονολόγησης, γράφοντας για την 

αναπαράσταση του Αλέξανδρου ως χριστιανού αγίου «ο Κόντογλου 

παρουσιάζει τον Αλέξανδρο σαν το Χριστό ο οποίος έκανε πολλά έργα όπως 

και ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Παρόλα αυτά όμως οι χριστιανοί θεωρούσαν τον 

Αλέξανδρο χριστιανό αφού έζησε π.Χ.». 

2.10. 6η μέρα πειράματος: 10η ώρα 

2.10.1. Αδύναμες αναλύσεις πηγών 

Για την τελευταία ώρα της παρέμβασης είχα προγραμματίσει να 

κάνουν τις παρουσιάσεις τους οι δύο πιο αδύναμες ομάδες, του Σπύρου με το 

Χρήστο και της Ελίνας με την Στέλλα. Αν και αδύναμες, οι ομάδες αυτές 

είχαν επιδείξει τελείως διαφορετική συμπεριφορά στη διάρκεια της 

παρέμβασης από αυτή που είχαν χρόνια τώρα ως μαθητές, κατά τα λεγόμενα 

της Νίκης. Ειδικά με ενδιέφερε η περίπτωση του Σπύρου, όπως ανέφερα 

παραπάνω, και περίμενα με αγωνία να κάνει την παρουσίασή του για να δω 

πώς έχει κατανοήσει τη διαδικασία ανάλυσης της ιστορικής μαρτυρίας, αλλά 

και το πώς είχε χρησιμοποιήσει το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης. Δυστυχώς 

ο Σπύρος απουσίαζε και στο μάθημα αυτό, όπως και η Στέλλα, και οι 
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παρουσιάσεις θα γινόταν από τα έτερα μέλη της κάθε ομάδας. Τελικά όμως ο 

χρόνος έφτασε για μία μόνο παρουσίαση, αυτή της Ελίνας. 

Στο τελευταίο μάθημα η συμμετοχή των μαθητών ήταν πολύ μέτρια, 

και ο ενθουσιασμός τους είχε «ξεφουσκώσει» σε μεγάλο βαθμό, γιατί 

περίμεναν πως θα έπαιζαν περισσότερο το παιχνίδι και θα ασχολούνταν 

λιγότερο με τη διαδικασία ανάλυσης των πηγών.  

8η πηγή: Ελίνα 

Στην πρώτη παρουσίαση η Ελίνα είχε συλλέξει πληθώρα 

πληροφοριών σχετικά με το Θεόφιλο, ψάχνοντας στην εγκυκλοπαίδεια του 

παιχνιδιού. Η πηγή της ήταν επίσης ένα αγαλματίδιο του Θεόφιλου που 

παρουσίαζε τον Αλέξανδρο σαν πολεμιστή της Επανάστασης, και η ερμηνεία 

της, την οποία είχε βοηθήσει να διαμορφώσει ο Σπύρος την προηγούμενη 

μέρα, συνδεόταν με την πρόθεση να λειτουργήσει ο Αλέξανδρος ως πρότυπο 

αγώνα εναντίον των εχθρών από την Ανατολή, τον παρίστανε δηλαδή, όπως 

είπε η Ελίνα «σαν να πολέμησε πραγματικά τους Τούρκους ο Αλέξανδρος». 

Για ακόμη μια φορά κατάλαβα ότι ο Σπύρος είχε βοηθήσει τους συμμαθητές 

του να καταλάβουν γιατί γινόταν αυτή η σύνδεση του Αλέξανδρου με τους 

αγωνιστές της Επανάστασης. Ωστόσο σε κάθε προτροπή μου να εξηγήσουν 

λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς επεδίωκε ο καλλιτέχνης με αυτή τη 

δημιουργία και πώς συνδεόταν αυτή η επιδίωξη με τα συμφραζόμενα της 

εποχής, όλοι οι μαθητές αδυνατούσαν να θυμηθούν την πολιτική κατάσταση 

της Ελλάδας στις αρχές του 20ου αιώνα, παρόλο που είχαμε αναφερθεί πολλές 

φορές σε αυτή και εγώ και η Νίκη, σε μια προσπάθεια να δώσουμε στους 

μαθητές να καταλάβουν γιατί χρειάζονταν τέτοιου είδους αναπαραστάσεις 

για να τονώσουν το ηθικό των Ελλήνων εκείνη την εποχή. Για την 

παρουσίαση της τελευταίας πηγής από τον Χρήστο δεν αρκούσε ο χρόνος, 

και έτσι δεν παρουσιάστηκε ποτέ. 

Στο τέλος της ώρας αυτής μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια στους 

μαθητές, συλλέχθηκαν τα ημερολόγια μαθητών (μόνο τρεις μαθητές τα είχαν 

φέρει και οι υπόλοιποι υποσχέθηκαν να τα φέρουν την επόμενη φορά που θα 

ερχόμουν στο σχολείο) και συζητήσαμε γενικά για το ζήτημα των 
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διαφορετικών αναπαραστάσεων του Αλέξανδρου, συγκρίνοντας τις διάφορες 

πηγές. Οι μαθητές επαναλάμβαναν ό,τι είχαμε πει νωρίτερα, αναφέροντας 

παραδείγματα από τις πηγές που είχαν παρουσιάσει. Ωστόσο δεν καταφέραμε 

να εμβαθύνουμε περισσότερο στο ρόλο των συμφραζομένων στην απόδοση 

του Αλέξανδρου, παραπάνω δηλαδή από ότι είχαμε ήδη κάνει, παράγοντας 

γενικεύσεις.  

2.11. Εξελίξεις στις στάσεις και ικανότητες των 

μαθητών 

Απαντώντας στα ερωτηματολόγια συνέντευξης τα οποία μοιράστηκαν 

στους μαθητές μετά τη λήξη της παρέμβασης, οι συμμετέχοντες διατύπωσαν 

τις απόψεις τους σχετικά με τα ερωτήματα που μας απασχολούν, όπως α) πώς 

βλέπουν το παιχνίδι ως μαθησιακό εργαλείο, β) αν άλλαξε η στάση τους 

απέναντι στο μάθημα της ιστορίας μέσα από τη χρήση του παραπάνω μέσου 

στη μαθησιακή διαδικασία, γ) αν εξοικειώθηκαν με τη μέθοδο της εργασίας 

με πηγές, αν απέκτησαν μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρονολογική κατάταξη 

ιστορικών γεγονότων και στην περιγραφή ιστορικών εννοιών και δ) αν μέσα 

από το μάθημα της ιστορίας κατάφεραν να διαμορφώσουν μια αντίληψη 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας και κατανόησης. 

2.11.1. Απόψεις των μαθητών σχετικά με τη χρήση του 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού ως εργαλείου μάθησης 

Από τους εννέα μαθητές που συμμετείχαν στην πρώτη φάση της 

παρέμβασης όλοι απάντησαν ότι το μάθημα με τη χρήση παιχνιδιού τους 

άρεσε «πάρα πολύ» (6 απαντήσεις) ή «πολύ» (3 απαντήσεις). Οι 

περισσότεροι από τους μαθητές εξάλλου είχαν δηλώσει πριν την παρέμβαση 

ότι εκτός από το σχολικό βιβλίο και το σχολικό μάθημα υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι να μάθει κανείς ιστορία, όπως «από εφημερίδες», «από γονείς και 

παππούδες», «από επισκέψεις σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους», 

«παίζοντας παιχνίδια ερωτήσεων», «από εξωσχολικά βιβλία ιστορίας», «από 

εγκυκλοπαίδειες», «από το διαδίκτυο», και τέλος «με ιδιαίτερα μαθήματα/ 

φροντιστήριο», θεωρούσαν δηλαδή εφικτή τη μάθηση με τη χρήση 
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εναλλακτικών του σχολικού βιβλίου εργαλείων. Ενδιαφέρον παρουσίαζε η 

αλλαγή στις απόψεις ορισμένων μαθητών αναφορικά με τη δύναμη του 

παιχνιδιού ως διδακτικού εργαλείου.  

Η Στέλλα, της οποίας η απόδοση ήταν χαμηλή στη διάρκεια του 

παιχνιδιού αλλά η συμμετοχή της πάντα ενθουσιώδης, ενώ πριν την έναρξη 

του πειράματος θεωρούσε πως δεν μπορεί κανείς να μάθει παίζοντας 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, στην ίδια ερώτηση στο τέλος του πειράματος 

απάντησε θετικά. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι θεωρεί η 

μαθήτρια αυτή ως το πιο σημαντικό στοιχείο που τη βοήθησε να μάθει σε 

αυτή την παρέμβαση την «παρουσία των εκθεμάτων σε φωτογραφίες» και 

της άρεσε «όταν βρήσκαμε πολλές πηγές και τις εξηγούσαμε». Η παραπάνω 

απάντηση της μαθήτριας εστιάζει σε δύο σημεία τα οποία υπογράμμιζε και η 

σχετική βιβλιογραφία σχετικά με τη διδασκαλία με τη χρήση πηγών: την 

παρουσίαση εικονικών πηγών, και την εργασία με τις πηγές μέσα στην τάξη 

μέσα από μια διαδικασία επίδειξης της μεθοδολογίας και σταδιακής 

εισαγωγής των μαθητών στους τρόπους εργασίας με πηγές (Cooper, 2000: 9-

31). Αντί να απαντήσει η μαθήτρια ότι στη διαδικασία αυτή της άρεσε 

περισσότερο το παίξιμο του παιχνιδιού, όπως θα ήταν ίσως αναμενόμενο, 

απάντησε ότι της άρεσε η συλλογική διαπραγμάτευση των ιστορικών 

μαρτυριών, μέσα από τη δημιουργία μια κοινότητας μαθητείας.  

Ακριβώς ίδιες ήταν οι απαντήσεις της Ελίνας, της οποίας επίσης η 

σχολική επίδοση γενικά ήταν χαμηλή, και η οποία επίσης πριν από το 

πείραμα θεωρούσε ότι δεν είναι δυνατόν να μάθει κανείς παίζοντας 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ωστόσο, μετά τη λήξη του πειράματος, η Ελίνα 

δήλωσε πολύ ικανοποιημένη από τη χρήση του παιχνιδιού ως εργαλείου 

μάθησης, και ότι της άρεσε πολύ να «παρουσιάζει και να εξηγεί τις πηγές», 

μια διαδικασία στην οποία βοήθησε πολύ η παρουσίασή τους σε εικονική 

μορφή.  

Η τρίτη περίπτωση μαθητή οι απόψεις του οποίου διαφοροποιήθηκαν 

μετά τη λήξη του πειράματος ήταν ο Σπύρος, ένας μαθητής στον οποίο είχα 

δώσει ιδιαίτερη σημασία στη διάρκεια της παρέμβασης. Αν και πίστευε 
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αρχικά ότι δεν μπορεί να μάθει κανείς παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια 

«γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο (σ.σ. με το σχολικό μάθημα)», στο τέλος του 

πειράματος δήλωνε πως τελικά όντως έμαθε, και συγκεκριμένα έμαθε 

«περισσότερα για τον Μέγα Αλέξανδρο». Επιπλέον, τον βοήθησαν να μάθει 

«οι παρουσιάσεις που κάναμε». Για τους τρεις αυτούς μαθητές που δεν 

πίστευαν ότι το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαθησιακό εργαλείο, η 

δραστηριότητα που το μετέτρεψε από εργαλείο διασκέδασης σε εργαλείο 

μάθησης ήταν η συλλογική εργασία με βάση το υλικό που το παιχνίδι 

πρόσφερε, και όχι τα στοιχεία και οι πληροφορίες του ίδιου του παιχνιδιού 

από μόνα τους. Για τους μαθητές αυτούς η εκπαιδευτική λειτουργία του 

παιχνιδιού συνίστατο στην από κοινού με τους συμμαθητές διαπραγμάτευση 

εννοιών και τη συλλογική δραστηριότητα μέσα στην τάξη. Αντιθέτως, για 

τους πιο «δυνατούς» μαθητές, οι οποίοι επίσης θεωρούν ότι έμαθαν μέσα από 

το παιχνίδι, τα στοιχεία της παρέμβασης που οι ίδιοι θεωρούσαν ότι τους 

βοήθησαν να μάθουν ήταν ο τελικός στόχος του παιχνιδιού, οι πληροφορίες 

που έδινε το παιχνίδι μέσω της εγκυκλοπαίδειας για τα εκθέματα, οι 

ερωτήσεις που έθετε το παιχνίδι (γρίφοι), η διαδικασία της αναζήτησης 

πληροφοριών μέσα στο παιχνίδι (στην εγκυκλοπαίδεια, προκειμένου να 

λύσουν τους γρίφους), αλλά και η συλλογική εξέταση των μαρτυριών. Οι 

αδύναμοι δηλαδή μαθητές φάνηκε να βοηθιούνται περισσότερο αξιοποιώντας 

το παιχνίδι ως συλλογικό εργαλείο μάθησης και κατασκευής γνώσης, ενώ οι 

μαθητές με τις καλύτερες επιδόσεις τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού βοηθήθηκαν από τις λειτουργίες και τη δομή του παιχνιδιού, 

χρησιμοποιώντας το περισσότερο ατομικά και λιγότερο συλλογικά. Οι ίδιοι 

μαθητές, οι πιο «δυνατοί», ανέπτυξαν στη διάρκεια του παιχνιδιού και πιο 

ανταγωνιστική συμπεριφορά. 

2.11.2. Στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της 

ιστορίας 

Όσον αφορά τις στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της 

ιστορίας δεν σημειώθηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις μετά τη λήξη της 

παρέμβασης. Όλοι οι μαθητές εκτός μίας στην αρχή της παρέμβασης είχαν 

απαντήσει ότι τους αρέσει το μάθημα της ιστορίας, ενώ μία ακόμα μαθήτρια 



- 210 - 

 

σημείωσε ότι κατά τη γνώμη της το μάθημα θα ήταν «πιο ενδιαφέρον αν 

συνδιάζονταν πιο συχνά με προβολή εικόνων». Η μαθήτρια η οποία 

απάντησε πως δεν της αρέσει το μάθημα της ιστορίας, αλλά στο τέλος της 

παρέμβασης δήλωσε ότι θεωρεί ότι έμαθε ιστορία μέσα από τη χρήση του 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού ήταν παραδόξως η Σταυρούλα, μια από τις πιο 

μεθοδικές μαθήτριες της παρέμβασης, η οποία διατήρησε μια σταθερή πορεία 

στη διάρκειά της, δούλεψε πολύ με την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού και 

συνεργάστηκε άψογα με τους συμμαθητές της. Όλοι οι μαθητές θεωρούσαν 

και πριν και μετά την παρέμβαση ότι η ιστορία είναι χρήσιμη γνώση και 

ενδιαφέρον αντικείμενο, ενώ επίσης όλοι θεωρούν μετά τη λήξη του 

πειράματος ότι μέσα από την ιστορία καταλαβαίνουν τον κόσμο γύρω τους 

και μαθαίνουν πράγματα για τους άλλους.  

2.11.3. Μάθηση ιστορικών εννοιών και ανάπτυξη 

ικανοτήτων ανάλυσης πηγών 

Στο ξεκίνημα της δραστηριότητας η ικανότητα των μαθητών να 

τοποθετήσουν σε σωστή χρονολογική σειρά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας 

βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, παρόλο που η σχετική δραστηριότητα 

απαντήθηκε σωστά από τους περισσότερους μαθητές όταν τους δόθηκε ως 

εργασία για το σπίτι. Η πιθανότερη ερμηνεία για την ασυνέπεια αυτή 

ανάμεσα στην απόδοση των μαθητών στην τάξη και αυτή στο σπίτι είναι ότι 

οι μαθητές έψαξαν στα βιβλία τους ή στο διαδίκτυο προκειμένου να 

απαντήσουν σωστά στη δραστηριότητα όταν την έλυναν στο σπίτι, κάτι που 

κάποιοι παραδέχτηκαν στην πορεία των μαθημάτων. Σε όλη τη διάρκεια της 

παρέμβασης οι μαθητές έδειχναν αδύναμοι να τοποθετήσουν στη σωστή 

χρονολογική σειρά περιόδους της ιστορίας, να τις αναγνωρίσουν ή να 

καταλάβουν ποια ιστορική περίοδος προηγούνταν ή έπονταν κάποιας άλλης, 

φανερώνοντας άγνοια της χρονολογικής συνέχειας. Η σχετική 

δραστηριότητα, που επαναλήφθηκε και στο ερωτηματολόγιο συνέντευξης 

μετά την παρέμβαση, απαντήθηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο από τους 

μαθητές, δηλαδή αυτοί που δεν την είχαν απαντήσει πριν την παρέμβαση δεν 

την απάντησαν ούτε μετά, κάποιοι άλλοι που χρησιμοποίησαν βιβλιογραφία 

για τη λύσουν το έκαναν και μετά το πείραμα, και κάποιοι επανέλαβαν τα 
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ίδια λάθη που είχαν κάνει στην πρώτη προσπάθεια. Δεν υπήρξε καμία θετική 

εξέλιξη λοιπόν στην ικανότητα χρονολόγησης των μαθητών μέσα από την 

παρέμβαση.  

Λόγω του εντατικού ρυθμού του πειράματος, ήδη από τις πρώτες 

συναντήσεις είχα αποφασίσει να μην εστιάσω τόσο στην κατανόηση της 

χρονολογικής σειράς καθώς επρόκειτο για μια δραστηριότητα που θα ξόδευε 

πολύ από το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Αντιθέτως, αποφάσισα να 

υπενθυμίζω βασικά στοιχεία των περιόδων στις οποίες χρονολογούνταν το 

έκθεμα με το οποίο ασχολούμασταν κάθε φορά, δίνοντας κάποιες επιπλέον 

πληροφορίες για τις εποχές που προηγούνταν και ακολουθούσαν την κάθε 

περίοδο. Οι μαθητές στις περισσότερες σχετικές συζητήσεις, όταν για 

παράδειγμα χρονολογούσαμε ένα έκθεμα και συζητούσαμε για τα βασικά 

χαρακτηριστικά της εποχής, μπορούσαν να αναφέρουν κάποια γενικά 

χαρακτηριστικά, όχι όμως με πολλή σιγουριά και όχι με λεπτομέρειες, ενώ οι 

περισσότεροι δυσκολεύονταν να αναγνωρίσουν ποια ιστορική περίοδος ήταν 

πριν και ποια μετά. Στόχος μου ήταν, αφού δεν γνώριζαν αρκετές 

πληροφορίες ώστε να συνδέσουν το περιεχόμενο της πηγής με τα ιστορικά 

συμφραζόμενα, οι μαθητές να χρησιμοποιούν την εγκυκλοπαίδεια του 

παιχνιδιού για να βρουν τις πληροφορίες αυτές, και να κατασκευάζουν 

ερμηνείες μέσα από διαλογική προσέγγιση των πληροφοριών αυτών, κάτι 

που επιτεύχθηκε σε μικρό βαθμό με αυτή την ομάδα και σε μεγαλύτερο με 

την επόμενη. Επεδίωκα δηλαδή να γνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία για τις 

περιόδους στις οποίες χρονολογούνταν τα εκθέματα μέσα ακριβώς από τη 

διαδικασία ανάλυσης των εκθεμάτων αυτών, μέσω των ερωτήσεων που 

έπρεπε να απαντηθούν προκειμένου να αποκτήσουν οι ιστορικές μαρτυρίες 

νόημα ως παράγωγο των συμφραζομένων της εποχής τους. Εξάλλου η απλή 

παράθεση ιστορικών λεπτομερειών χωρίς αυτές να έχουν κάποια χρηστική 

αξία στην ανάλυση της πηγής, να συμβάλουν δηλαδή στην κατανόηση του 

περιεχομένου της, δεν θα είχε καμία χρησιμότητα και οι μαθητές 

ενδεχομένως θα απέβαλλαν τις γνώσεις αυτές πολύ σύντομα. Η ικανότητα 

των μαθητών επίσης να ορίζουν έννοιες όπως «Επανάσταση», «Αρχαιότητα», 

«Ελληνιστικοί χρόνοι» κ.ά. δεν σημείωσε καμία διακύμανση, παρόλο που 

συχνά στη διάρκεια των μαθημάτων ζητούσα από τους μαθητές να τις 
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ορίσουν με βάση προϋπάρχουσες γνώσεις τους και γνώσεις που αποκτούσαν 

μέσα στο μάθημα, διαπραγματευόμενοι πληροφορίες του παιχνιδιού τις 

οποίες έπρεπε να χρησιμοποιήσουν για την ανάλυση των πηγών. 

Αναφορικά με τη διαδικασία επεξεργασίας των ιστορικών μαρτυριών, 

οι προϋπάρχουσες δεξιότητες των μαθητών ήταν πολύ περιορισμένες. Για 

κάποιους από τους μαθητές του τμήματος αυτού, επεξεργασία πηγών σήμαινε 

ότι «μαθαίνουμε/επιβεβαιώνουμε όσα διδασκόμαστε μέσα από τα βιβλία 

ιστορίας στο σχολείο», χωρίς να αναφέρονται σε συγκεκριμένες μεθόδους 

εργασίας με τις πηγές. Άλλοι τρεις μαθητές, αυτοί με τις χαμηλότερες 

επιδόσεις στην τάξη, δηλαδή ο Σπύρος, η Στέλλα και η Ελίνα απάντησαν ότι 

δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ προηγουμένως ιστορικές μαρτυρίες για να 

μάθουν ιστορία, γεγονός που ερμήνευσα με βάση αυτήν ακριβώς τη χαμηλή 

τους επίδοση και σχετική ανικανότητα να συμμετάσχουν σε πιο εξεζητημένες 

δραστηριότητες, όπως η ανάλυση των πηγών. Για τους μαθητές αυτούς 

υπέθεσα πως οι προηγούμενες εμπειρίες μέσα στην τάξη απλώς δεν τους 

είχαν τραβήξει την προσοχή γιατί δυσκολεύονταν να τις παρακολουθήσουν 

και να συμμετάσχουν σε αυτές, και γι αυτό δεν τις θυμόταν. Των υπολοίπων 

τριών μαθητών οι απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα φανέρωναν επίσης 

άγνοια της διαδικασίας ανάλυσης της ιστορικής μαρτυρίας, καθώς έδιναν 

απαντήσεις του τύπου «(σ.σ. έχω χρησιμοποιήσει πηγές) με όσο 

περισσότερες λεπτομέρειες μπορώ». Συνολικά για το τμήμα φαινόταν πως 

δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ανάλυσης ιστορικών μαρτυριών. 

Στη διάρκεια του μαθήματος οι περισσότεροι μαθητές έδειξαν να 

αντιλαμβάνονται σταδιακά τη σημασία των ιστορικών μαρτυριών στην 

κατανόηση των συμφραζομένων, με τη συχνότερη απάντηση στο ερώτημα 

«τι μας λένε οι ιστορικές μαρτυρίες για την κοινωνία μέσα στην οποία 

παρήχθησαν» να είναι ότι οι πηγές παρέχουν πληροφορίες για την εποχή 

τους, κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τη 

διαδικασία ανάλυσης της πηγής, οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν πως 

χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη πληροφορίες για τον δημιουργό της πηγής, 

την περίοδο στην οποία δημιουργήθηκε, τον τρόπο που παρουσιάζει η κάθε 

πηγή το περιεχόμενό της, ενώ μια μαθήτρια ανέφερε ότι όταν τις διαβάζουμε 

πρέπει να «προσέχουμε ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα», αναφερόμενη 
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ενδεχομένως στις ιστορικές συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Οι απαντήσεις 

αυτές αφορούν πέντε μαθητές του τμήματος, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις 

απάντησαν γενικόλογα και χωρίς σαφήνεια σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης 

των ιστορικών μαρτυριών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση του 

Σπύρου, ο οποίος σε ερώτηση σχετικά με τη μελέτη των ιστορικών 

μαρτυριών απάντησε «οι ιστορικές μαρτυρίες είναι κυρίως αυτές που 

διασώθηκαν από ανθρώπους που οι ίδιοι έζησαν τα γεγονότα». Αν και σωστό 

για πρωτογενείς πηγές, το παραπάνω δεν ανταποκρινόταν στο σύνολο των 

πηγών που εξετάσαμε στο μάθημα. Είχαμε για παράδειγμα συναντήσει πηγές 

δημιουργημένες όντως από σύγχρονους με τα γεγονότα ανθρώπους, όπως η 

προτομή του Αλέξανδρου που παρουσίασε η Σταυρούλα και χρονολογούνταν 

στα 340 π.Χ. ή το άγαλμα του Αλεξάνδρου ως Πάνα, που παρουσίασε ο ίδιος 

ο Σπύρος και προφανώς από αυτό επηρεάστηκε στην απάντησή του. Είχαμε 

δει όμως επίσης πηγές στις οποίες ο δημιουργός δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας 

των γεγονότων, όπως το απόσπασμα από την ταινία που είχαν παρουσιάσει 

το δίδυμο Ιάσωνας- Σάκης.  

Σε γενικές γραμμές, με βάση τα δεδομένα από την παρατήρηση της 

δραστηριότητας μέσα στην τάξη, τις συζητήσεις με τους μαθητές, και τα 

γραπτά τους τα οποία συμπλήρωσαν μετά τη λήξη του πειράματος, φάνηκε 

πως η πλειοψηφία των μαθητών εξέλιξαν τις δυνατότητες τους αναφορικά με 

το χειρισμό των ιστορικών μαρτυριών, μαθαίνοντας να τους θέτουν καίρια 

ερωτήματα, απαντώντας στα οποία κατάφερναν και να ερμηνεύσουν τις 

προθέσεις του δημιουργού της πηγής και να σχηματίσουν άποψη για το 

περιβάλλον στο οποίο αυτή κατασκευάστηκε.  

2.11.4. Εξέλιξη στη διαπολιτισμική αντίληψη των 

μαθητών 

Αν και κάποιοι από τους μαθητές έδειχναν να αντιλαμβάνονται την 

έννοια της διαφορετικότητας των πολιτισμών εν γένει, αποδίδοντάς την σε 

περιβαλλοντικούς ή οικονομικούς παράγοντες, όπως είδαμε στην ενότητα 

6.5.1., στην πλειοψηφία τους οι μαθητές έδειχναν να μην γνωρίζουν τι 

σημαίνει η έννοια «διαπολιτισμικότητα» πριν την παρέμβαση. Έτσι, από τους 
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9 μαθητές της ομάδας, μόνο οι 4 συμπεριέλαβαν στον ορισμό της έννοιας 

«διαπολιτισμικότητα» (τον οποίο τους ζητήθηκε να δώσουν στο 

ερωτηματολόγιο πριν ξεκινήσει η παρέμβαση) τη λέξη «επικοινωνία», 

αντιλαμβάνονταν δηλαδή την ουσία της έννοιας αναφερόμενοι στην 

αλληλεπίδραση των πολιτισμών. Οι δύο μαθήτριες Ελίνα και Στέλλα, οι 

οποίες φάνηκαν από την πρώτη μας ακόμα συνάντηση αδύναμες γνωστικά, 

σχετικά ντροπαλές και με ισχνή συμμετοχή στο μάθημα, δεν έδωσαν 

καθόλου ορισμό, μην απαντώντας στις περισσότερες από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που αναφέρονταν στις γνώσεις τους σχετικά με τον 

Αλέξανδρο, το μάθημα της ιστορίας και τις απόψεις τους σχετικά με τον 

πολιτισμό και την επικοινωνία των λαών. Οι υπόλοιποι 3 μαθητές, ενώ 

έδωσαν ορισμό της έννοιας «πολυπολιτισμική κοινωνία», δεν απάντησαν 

στην έννοια «διαπολιτισμική επικοινωνία», φανερώνοντας άγνοια της 

σημασίας του όρου.  

Από τους 9 μαθητές, μία μόνο μαθήτρια (Τζένη) έδειχνε να ερμηνεύει 

τη διαφορετικότητα του παρελθόντος από το παρόν με όρους εξέλιξης των 

πολιτισμών. Στην ερώτηση «πόσο διαφορετικοί πιστεύεις ότι είναι οι 

πολιτισμοί του παρελθόντος από τους σημερινούς; Σε ποια σημεία 

διαφέρουν;» απάντησε «οι τρόποι έκφρασης στους σύγχρονους πολιτισμούς 

είναι πιο περίπλοκοι. Αυτό το βλέπουμε μέσα από την τέχνη- ποίηση, 

ζωγραφική, λογοτεχνία. Τα μέσα έκφρασης είναι σήμερα περισσότερα και η 

διάδοση του πολιτισμού ευκολότερη». Στην επόμενη ερώτηση, η κατανόηση 

της ιστορικής αλλαγής συνδεόταν με την κατανόηση της διαφορετικότητας 

των πολιτισμών σήμερα: «κάθε λαός έχει τη δική του κουλτούρα. Κατά κύριο 

λόγο πολλές ομοιότητες υπάρχουν μεταξύ των λαών του δυτικού κόσμου. 

Κατά τον ίδιο τρόπο ομοιότητες υπάρχουν μεταξύ των λαών της Ανατολής 

κλπ. Οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών οφείλονται κυρίως σε 

γεωγραφικούς παράγοντες και οικονομικούς». Η σύνδεση της γνώσης μας για 

τους πολιτισμούς του παρελθόντος με την κατανόηση των διαφορών των 

σημερινών πολιτισμών ερμηνεύτηκε από τη Τζένη ως εξής: «ο πολιτισμός 

κάθε λαού είναι η συνέχεια του πολιτισμού του παρελθόντος. Έτσι 

διαβάζοντας για παλιότερους πολιτισμούς καταλαβαίνουμε καλύτερα τους 

πολιτισμούς του σήμερα». Ωστόσο απαντώντας στις ερωτήσεις του 
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ερωτηματολογίου μετά το πείραμα, η κατανόηση της διαπολιτισμικότητας 

φάνηκε να μην έχει σημειώσει αξιόλογες διαφοροποιήσεις, ούτε και να 

συνδέεται με την ανάλυση των πηγών. Για παράδειγμα, η μαθήτρια δεν 

κατάφερε να γενικεύσει τις γνώσεις που αποκόμισε σχετικά με τις 

διαφορετικές αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου και να καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι οι αναπαραστάσεις αυτές αποτελούν αντανάκλαση της 

κοινωνίας που τις παρήξε, αναφέροντας ότι «οι άνθρωποι κάθε εποχής 

αντιμετώπιζαν διαφορετικά τον Αλέξανδρο, π.χ. όταν ζούσε τον παρουσίαζαν 

με κοντά μαλλιά ενώ όταν πέθανε με μακριά». Η διαπίστωση αυτή δεν 

συνοδευόταν από αιτιολόγηση της ποικιλίας των αναπαραστάσεων, απλά 

βασιζόταν στην κοινώς αποδεκτή αντίληψη ότι εφόσον οι άνθρωποι είναι 

διαφορετικοί έτσι και οι αναπαραστάσεις είναι διαφορετικές. Επιπλέον η 

επιρροή του στις χώρες που κατέκτησε συνίστατο στο γεγονός ότι 

«προσπαθούσε να ενώσει τους λαούς που είχε κατακτήσει και να μεταφέρει 

από τον ένα στον άλλο τα έθιμα και τη γλώσσα και γενικώς τη ζωή των 

λαών», δηλαδή ως διαπολιτισμική επικοινωνία η Τζένη αντιλαμβανόταν μόνο 

την πολιτική προσπάθεια του Αλέξανδρου και όχι την ποικιλία των 

αναπαραστάσεών του στις πηγές, που προέκυπταν ακριβώς από τα ιδιαίτερα 

στοιχεία του εκάστοτε πολιτισμού. Τέλος, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο 

καταλαβαίνουμε ότι οι λαοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω της ιστορίας, 

ανέφερε ότι «ο Αλέξανδρος αυτό προσπάθησε να κάνει, να ενώσει τους 

λαούς και να μεταφέρει πολλά πράγματα», δεν μπόρεσε δηλαδή να 

γενικεύσει αναγνωρίζοντας στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα που 

συναντήσαμε επιρροές και αλληλεπίδραση πολιτισμών. 

Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με τα σημεία στα οποία διαφέρουν 

οι πολιτισμοί του παρελθόντος με τους σημερινούς τρεις μαθητές δεν έδωσαν 

καμία απάντηση στο ερωτηματολόγιο κατά την έναρξη του πειράματος. Από 

τους τρεις, η Αγγελική απάντησε στο ερώτημα αν μπορούμε να εξηγήσουμε 

τη διαφορετικότητα των πολιτισμών σήμερα γνωρίζοντας τους πολιτισμούς 

του παρελθόντος ως εξής: «φυσικά και μπορούμε γιατί η σημερινή 

πολιτιστική εξέλιξη των λαών είναι στενά συνδεδεμένη με αυτή του 

παρελθόντος, είναι δηλαδή η συνέχειά του. Πάντα πρέπει να συνεξετάζουμε 

τις ιδιαίτερες συνθήκες δημιουργίας του κάθε πολιτισμού», ενώ η σύνδεση 
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της σύγχρονης κατάστασης ενός πολιτισμού με την ιστορική του εξέλιξη 

αποδόθηκε από τη Αγγελική και παρακάτω ως εξής: «οι ιστορικοί, πολιτικοί 

και κοινωνικοί παράγοντες είναι αυτοί που παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου κάθε λαού, π.χ. ο πολιτισμός ενός λαού 

ο οποίος επί χρόνια δέχτηκε επιδρομές κ κατακτήσεις πρέπει να κριθεί 

αλλιώς από κάποιον που έζησε ειρηνικά». Και η μαθήτρια αυτή έδειξε μια 

ικανότητα κατανόησης της διαφορετικότητας μέσω της αντίληψης της 

ιστορικής συνέχειας στην πολιτισμική εξέλιξη ενός λαού. Στο τέλος της 

παρέμβασης κατάφερε να διατυπώσει μια ερμηνεία των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων του Αλέξανδρου ανά τους αιώνες: «στις εποχές που το 

πολιτικό σύστημα ήταν μοναρχικό θα τον θεωρούσαν ως ηγέτη και θα τον 

τιμούσαν, ίσως και να τον θεοποιούσαν. Σε δημοκρατικά όμως καθεστώτα 

ίσως θα θεωρούνταν βάρβαρος».  Η ερμηνεία της Αγγελικής, όπως και της 

Τζένης, θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο τρίτο στάδιο διαπολιτισμικής 

κατανόησης της Castro (2009) στο οποίο συνέχισε να βρίσκεται και μετά την 

παρέμβαση, καθώς η μαθήτριες αντιλαμβάνονται την ποικιλομορφία ως 

απόρροια των συμφραζομένων, ακόμα όμως βασίζουν τις ερμηνείες τους στη 

σύγχρονη λογική.   

Στο πρώτο επίπεδο διαπολιτισμικής κατανόησης μπορεί να 

τοποθετηθεί η Σταυρούλα, η οποία στην αρχή της παρέμβασης είχε 

απαντήσει ότι οι πολιτισμοί του σημερα «…είναι αρκετά διαφορετικοί και 

διαφέρουν στην τεχνολογία και στον τρόπο ζωής γενικά», ενώ συνέδεσε 

ευθέως την ιστορική κατανόηση της ποικιλομορφίας με την κατανόηση της 

διαπολιτισμικότητας λέγοντας «θεωρώ ότι μπορούμε να εξηγήσουμε τη 

διαφορετικότητα των πολιτισμών γιατί και στο παρελθόν βλέπουμε ότι κάθε 

λαός είχε το δικό του πολιτισμό». Δηλώνοντας στο τέλος της παρέμβασης ότι 

η αντίληψη των ανθρώπων για τον Αλέξανδρο εξαρτάται από την εποχή στην 

οποία ζουν, προέκρινε ως πιο κοντά στην πραγματικότητα τις ιστορικές 

μαρτυρίες των στρατηγών του Αλέξανδρου «γιατί αυτοί ήταν πιο κοντά στον 

Αλέξανδρο και τον γνώριζαν καλύτερα». Για τη μαθήτρια αυτή η χρονική 

εγγύτητα είναι ακόμη συνώνυμη της αντικειμενικότητας, τοποθετώντας την 

στο πρώτο επίπεδο της τυπολογίας της Castro (2009). 
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Άλλες απαντήσεις δύο μαθητών στην ερώτηση πόσο διαφορετικοί 

είναι οι πολιτισμοί του παρελθόντος από τους σημερινούς, οι οποίες θα 

μπορούσαν να τοποθετηθούν στο αρχικό επίπεδό της διαπολιτισμικής 

κατανόησης και της αντίληψης της ιστορικής αλλαγής κατά την έναρξη της 

παρέμβασης ήταν οι εξής: 

Χρήστος: «πιστεύω ότι δεν αλλάζουν πολλά πράγματα»  

Σπύρος: «ότι τότε ήταν βάρβαρη» (εννοεί «βάρβαροι»- οι πολιτισμοί 

του παρελθόντος) 

Οι δύο παραπάνω μαθητές δεν κατάφεραν να αντιληφθούν τη 

διαδικασία αλληλεπίδρασης των πολιτισμών, υιοθετώντας εθνοκεντρικές 

αντιλήψεις σχετικά με την επικοινωνία των λαών. Ο Χρήστος για παράδειγμα 

ανέφερε ότι η επιρροή του Αλέξανδρου στις χώρες που κατέκτησε συνίστατο 

στο ότι «τους έμαθε την ελληνική γλώσσα, ελληνικές τέχνες, το παγκράτιο 

άθλημα αλλά και τον ελληνικό τρόπο σκέψης». Επιπλέον, η ερμηνεία των 

αναπαραστάσεων του Αλέξανδρου βασίζεται στα γραπτά του μαθητή αυτού 

σε σημερινές αντιλήψεις, π.χ. «όταν κατακτούσε μια περιοχή ο λαός της τον 

ιποδεχόταν ως βασιλιά αλλά ταυτόχρονα με μεγάλο θαυμασμό γιατί ήταν 

γνωστό πως σε όλες του τις κατακτήσεις έδινε στο λαό γνώσεις και δεν τους 

συμπεριφερόταν άσχημα». Παρομοίως για τον Σπύρο, οι αντιδράσεις των 

συγχρόνων του Αλέξανδρου ή και όλων των υπόλοιπων λαών που άφησαν 

μαρτυρίες γι αυτόν ήταν απλώς θετικές: «πιστεύω ότι οι άνθρωποι κάθε 

εποχής αντίκριζαν τον Μέγα Αλέξανδρο με μεγάλο θαυμασμό για τα 

κατορθώματά του». Καμία σύνδεση δεν γίνεται και εδώ ανάμεσα στα 

ιστορικά συμφραζόμενα και τις αναπαραστάσεις των μαρτυριών. 

Ένας από τους πιο ενεργητικούς συμμετέχοντες στην παρέμβαση, ο 

Ιάσωνας, δεν παρουσίασε επίσης κάποια διαφοροποίηση στην αντίληψή του 

σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία μετά την παρέμβαση. Ενώ λοιπόν 

στις αρχικές ερωτήσεις σχετικά με τις διαφορές των πολιτισμών απάντησε 

πως διαφέρουν στη γλώσσα και τη θρησκεία, στο τέλος της παρέμβασης 

απαντώντας σε ερώτηση για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διάφορων 

πολιτισμών απάντησε πως «υπάρχουν. Όλοι επηρεάστηκαν από τον αρχαίο 
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ελληνικό πολιτισμό» και στην ερώτηση αν μέσα από την ιστορία 

καταλαβαίνουμε ότι οι λαοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους απάντησε «ναι. 

Μάθαμε πως οι Ρωμαίοι ζήλεψαν τον ελληνικό πολιτισμό και τον 

αντέγραψαν». Ο Σάκης επίσης, παρόλο που συμμετείχε με ιδιαίτερη 

ενεργητικότητα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος παρέμεινε στα ίδια 

στάδια κατανόησης της ποικιλομορφίας, καθώς ως διαφορές μεταξύ των 

πολιτισμών θεωρούσε τη θρησκεία, τα έθιμα και τον τρόπο ζωής πριν την 

παρέμβαση, ενώ μετά την παρέμβαση η άποψή του για τους λόγους για τους 

οποίους παρουσιαζόταν διαφορετικά ο Αλέξανδρος ανά τους αιώνες ήταν ότι 

«τον αντιλαμβάνονταν σαν βασιλιά όλου του κόσμου, σαν θεό και σαν 

γενναίο και τολμηρό άνθρωπο».  

Η Στέλλα δεν έδωσε καμία απάντηση στα σχετικά ερωτήματα του 

ερωτηματολογίου, είτε πριν είτε μετά την παρέμβαση, ενώ οι λιγοστές 

απαντήσεις της Ελίνας στα σχετικά ερωτήματα ήταν φανερά αποτέλεσμα 

γρήγορης και ατελούς αντιγραφής από ερωτηματολόγια των συμμαθητών 

της. 

Συνολικά στο τμήμα δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στη στάση 

των μαθητών απέναντι σε ζητήματα διαπολιτισμικής κατανόησης. Όλοι οι 

μαθητές διατήρησαν και μετά την παρέμβαση τις απόψεις που είχαν πριν από 

αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Μελέτη περίπτωσης 2 

Στο τέλος της πρώτης παρέμβασης σε συζήτησή μας η Νίκη πρότεινε 

μια ιδέα που αποδείχθηκε εξαιρετική: να δείξουμε σε όλους τους μαθητές 

(και των δύο ομάδων που συμμετείχαν στο πείραμα) την ταινία Αλέξανδρος 

του Όλιβερ Στόουν. Η παρακολούθηση της ταινίας θα αποτελούσε ένα είδος 

επιλόγου για τους μαθητές που μόλις είχαν ολοκληρώσει τη συμμετοχή τους 

και μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή για αυτούς που τώρα θα ξεκινούσαν. Αν και 

μου είχε περάσει από το μυαλό νωρίτερα, δίσταζα να το προτείνω λόγω της 

μεγάλης διάρκειας της ταινίας (διαρκεί 3 ώρες, δηλαδή 4 σχολικές ώρες) και 

του περιορισμένου χρόνου που μας είχε διατεθεί για την παρέμβαση.   

3.1. Κινηματογραφική ταινία ως εργαλείο 

εισαγωγής στο αντικείμενο μάθησης 

Συναντηθήκαμε με τους μαθητές και τη Νίκη στην έναρξη της 

πρώτης ώρας, στις 8:15. Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι με την προοπτική 

να περάσουν το επόμενο τετράωρο παρακολουθώντας ταινία, και τους 

ενδιέφερε ιδιαίτερα το θέμα. Μόνο δύο δήλωσαν ότι είχαν δει την αρχή της 

ταινίας στην τηλεόραση, οι υπόλοιποι δεν την είχαν δει καθόλου. Σε όλη τη 

διάρκεια της ταινίας οι μαθητές παρακολουθούσαν με προσοχή, διέκοπταν 

την παρακολούθηση για να κάνουν σχετικές ερωτήσεις (π.χ. ποιος σκότωσε 

στ’ αλήθεια τον Φίλιππο, ήταν όντως η Ολυμπιάδα τόσο κακιά κλπ.). Μου 

δόθηκε η ευκαιρία σε πολλά σημεία να αξιοποιήσω την ταινία τόσο για να 

εξηγήσω στους μαθητές γεγονότα της ιστορικής περίοδου, όσο και για να 

τους δημιουργήσω προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που παρουσιαζόταν 

ο Αλέξανδρος, ή σχετικά με την πολιτική του της ανάμιξης των πολιτισμών 

και της υιοθέτησης από πλευράς του συμπεριφορών διαφορετικών από τις 

γνωστές στους Μακεδόνες. Για παράδειγμα, όταν στην ταινία αναφερόταν το 

όνειρο του Φιλίππου να εκστρατεύσει εναντίον των Περσών, δόθηκε η 

ευκαιρία να ρωτήσω τους μαθητές τι σχέση είχαν οι Έλληνες μέχρι εκείνη 

την ιστορική περίοδο με τους Πέρσες, γιατί τους μισούσαν τόσο πολύ. 



- 220 - 

 

Κάποιοι μαθητές θυμήθηκαν τα περσικά, κάνοντας αναφορά στους 

τριακόσιους του Λεωνίδα και τις Θερμοπύλες.  

Αναφέρθηκα επίσης στις παρεμβάσεις των Περσών έκτοτε στα 

ελληνικά πράγματα, μιλώντας για διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων ως 

αποτέλεσμα των περσικών παρεμβάσων στην πολιτική ζωή των ελληνικών 

πόλεων, οπότε αναφερθήκαμε στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Σπάρτης και 

Αθήνας, τον οποία σωστά οι μαθητές αποκάλεσαν «Πελοποννησιακό». Τους 

ρώτησαν αν γνωρίζουν άλλες εμφύλιες διαμάχες των Ελλήνων, και έπειτα 

από αρκετό δισταγμό ο Παύλος σήκωσε το χέρι και απάντησε για τον 

εμφύλιο μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, ενώ επίσης ανέφερε ότι του έχει 

μιλήσει γι αυτό ο πατέρας του. Παρόλα αυτά δεν θυμόταν ποιες ήταν οι 

αντίπαλες παρατάξεις, ενώ η Αγγελική υπέθεσε πως αντίπαλες μπορεί να 

ήταν πάλι οι ελληνικές πόλεις, επηρεασμένη σαφώς από την αναφορά στον 

Πελοποννησιακό πόλεμο. Σε άλλη φάση της ταινίας, όταν ο Φίλιππος 

περπατούσε με τον Αλέξανδρο δείχνοντάς του εικόνες και τοιχογραφίες από 

την αρχαία ελληνική μυθολογία (σκηνές σχετικές με τον Ηρακλή, τον 

Αχιλλέα, τον Οιδίποδα, τη Μήδεια) και προσπαθούσε να εδραιώσει στον 

Αλέξανδρο την αντίληψη ότι καταγόταν από τους αρχαίους ήρωες και θα 

ήταν συνεχιστής τους, παραλλήλισα τη διαδικασία αυτή με την ερμηνεία των 

πηγών: οι πρωταγωνιστές έβλεπαν καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις του 

μυθικού παρελθόντος και τις ερμήνευαν με τρόπο που να εξηγεί το μεγαλείο 

και το ρόλο του Αλέξανδρου.  

Τέλος, ένα θέμα που συζητήθηκε αρκετά λόγω και της σχετικής 

εμμονής στην ταινία, ήταν η υιοθέτηση από τον Αλέξανδρο συμπεριφορών 

που ταίριαζαν με τα ανατολικά πρότυπα: η προσκύνηση, η θεοποίηση, η 

αυτοαντίληψή του ως θεού, οι αλλαγές στην αντιμετώπιση των στρατηγών 

(στις αρχές της εκστρατείας τους αντιμετώπιζε ως ίσους, ενώ αργότερα είχε 

γίνει αρκετά δεσποτικός απέναντί τους), η απόφασή του να παντρευτεί τη 

Ρωξάνη και όχι κάποια γυναίκα από τη Μακεδονία. Ακόμα συζητήθηκε και η 

επιλογή του συγκεκριμένου ηθοποιού, του Κόλιν Φάρελ, στο ρόλο του 

Αλέξανδρου, λόγω φυσιογνωμίας. Συζητούσαμε για παράδειγμα με τη Νίκη 

πως φυσιογνωμικά ο ηθοποιός ίσως να φαινόταν κάπως πιο φοβισμένος από 
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ότι θα αναμενόταν (π.χ. η Νίκη είπε ότι τα μάτια του φαίνονται συνέχεια 

λυπημένα, και ίσως αυτή η έκφραση να μην ταιριάζε με την προσωπικότητα 

του Αλέξανδρου, άποψη με την οποία συμφώνησαν οι περισσότεροι μαθητές, 

ενώ εγώ θεώρησα ότι αυτή ακριβώς η έκφραση απέδιδε ένα πιο ανθρώπινο 

στοιχείο στον Αλέξανδρο, και ταυτόχρονα μπορεί και να υποννοούσε πως η 

γενναιότητά του ήταν ακριβώς απόρροια της νίκης του επί των φόβων του). 

Οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης έδειχναν ενδιαφέρον και 

έμεναν προσηλωμένοι, ενώ καταφέραμε να «κάνουμε» ιστορία 

χρησιμοποιώντας εναλλακτικές του σχολικού βιβλίου πηγές, όπως 

κινηματογραφική ταινία, προφορική ιστορία κλπ.  

3.2. Αλλαγές στο σχεδιασμό της διδασκαλίας 

Μετά την πρώτη παρέμβαση έγινε φανερό ότι στόχοι σχετικά με τη 

μάθηση ιστορικών εννοιών, ορολογίας, και περιοδολόγησης ήταν δύσκολο να 

επιτευχθούν στα πλαίσια του πειράματος, ενώ και ο στόχος της 

χρησιμοποίησης του παιχνιδιού ως εργαλείου μάθησης φάνηκε να μην 

επιτυγχάνεται από όλους τους μαθητές (αν και επιτεύχθηκε από πολλούς, και 

μάλιστα χαμηλών προηγούμενων επιδόσεων). Αποφάσισα ότι θα ήταν πιο 

εφικτό να εστιάζαμε ακριβώς στην χρήση του παιχνιδιού ως εργαλείου, και 

έπειτα στην ανάλυση των πηγών με στόχο τη διαπολιτισμική κατανόηση, και 

όχι σε δραστηριότητες περιοδολόγησης και ορισμού ιστορικών εννοιών. 

Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί, να επιδιώκεται δηλαδή η 

ερμηνεία των πηγών με βάση τα ιστορικά συμφραζόμενα, αν οι μαθητές δεν 

γνωρίζουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους στις οποίες 

αναφερόμαστε, επομένως η γεγονοτολογική γνώση αναγκαστικά αποτελεί 

και εδώ δευτερεύοντα στόχο, αλλά αρκετά σημαντικό ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος της διαπολιτισμικής κατανόησης. Στόχος μου για τη δεύτερη 

παρέμβαση ήταν να δοθούν στους μαθητές βασικά στοιχεία σχετικά με τους 

πολιτισμούς της κάθε εποχής, όπως η θρησκεία, η γλώσσα, οι αγώνες που 

ενδεχομένως να γινόταν εκείνη την περίοδο κλπ., μέσα από συζήτηση και 

έρευνα στην εγκυκλοπαίδεια, ή ακόμα και ανάκληση προηγούμενων 

γνώσεων. Επίσης, καθώς ήταν πολύ δύσκολο να συγχρονιστούν οι 

διαφορετικές ομάδες και να γίνει δουλειά με ολόκληρη την τάξη να βρίσκεται 
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στο ίδιο επίπεδο και να συμμετέχει στις συζητήσεις, αποφάσισα να 

προγραμματίσω με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δραστηριότητες για κάθε 

μάθημα, και να μην επιτρέψω στις ομάδες να προχωρούν ανεξέλεγκτα 

συλλέγοντας πηγές, χωρίς να συζητήσουμε όλοι μαζί την διαδικασία 

ανάλυσης και ερμηνείας τους. Από τις σκέψεις αυτές προέκυψε το δέυτερο 

σχέδιο διδασκαλίας (παράρτημα 6), το οποίο διαφοροποιείται σημαντικά από 

το πρώτο. 

3.3. 1η μέρα πειράματος: 1η- 2η ώρα 

Η πρώτη μέρα της παρέμβασης ξεκίνησε με τη συλλογή των 

ερωτηματολογίων, τα οποία είχαν μοιραστεί στους μαθητές κάποιες μέρες 

νωρίτερα. Ξεκινήσαμε το μάθημα παρατηρώντας τους χάρτες με την πορεία 

του Αλέξανδρου, στο παράρτημα 5, το οποίο είχε επίσης μοιραστεί νωρίτερα 

για μελέτη. Οι μαθητές της ομάδας αυτής είχαν πολύ φρέσκια στη μνήμη 

τους την ταινία για τον Αλέξανδρο, που είχαμε παρακολουθήσει όλοι μαζί 

την προηγούμενη μέρα, και ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με το θέμα της 

παρέμβασης και με τα ζητήματα που θα μας απασχολούσαν, καθώς κατά τη 

διάρκεια της προβολής συζητήσαμε αρκετά για τις ιστορικές μαρτυρίες, την 

διαπολιτισμική πολιτική του Αλέξανδρου κλπ. Μάλιστα υπήρξαν 

περιπτώσεις μαθητών που, αντλώντας από την ταινία, εντυπωσίασαν με τη 

συμμετοχή τους τη Νίκη, που τους γνώριζε για χρόνια, όπως ο Νικόλας, για 

τον οποίο σημείωνε «με εντυπωσίασε με αυτά που είπε και με όλη την 

παρουσία του, παρατηρώντας την ταινία γιατί γενικώς ήταν τα προηγούμενα 

χρόνια ένα παιδί χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή στην τάξη. Φέτος έχει μια άνοδο 

πολύ σημαντική, υπάρχει μια ωρίμανση και συμπεριφοράς και γνωστική- 

συγκέντρωσης και συμμετοχής». Σε γενικές γραμμές, σε συζητήσεις μου με 

τη Νίκη, μου δήλωνε και αυτή πως η προβολή της ταινίας φάνηκε να είναι 

μια θετική κίνηση, και αναμέναμε και οι δύο να δούμε πώς θα αξιοποιούσαν 

αυτά που είδαν και αυτά που συζητήσαμε στη διάρκεια της ταινίας κατά το 

μάθημα με το παιχνίδι. Στην πορεία των μαθημάτων πολλοί από τους 

μαθητές χρησιμοποίησαν ως βάση για την ερμηνεία των πηγών στοιχεία που 

είχαν δει και είχαμε συζητήσει κατά την προβολή της ταινίας, και όταν 

αργότερα συζητούσαμε με τη Νίκη τις μεγάλες αποκλίσεις στην επίδοση των 
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δύο τμημάτων καταλήξαμε ότι η προβολή της ταινίας έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην καλύτερη επίδοση των μαθητών του δεύτερου τμήματος. 

3.3.1. Διαπραγμάτευση των εννοιών «πολιτισμός» και 

«διαπολιτισμικότητα»  

Η πρώτη μου ερώτηση στους μαθητές, αφού μελέτησαν για λίγο τους 

χάρτες με την πορεία του Αλέξανδρου, ήταν «από ποιες χώρες πέρασε και 

κατέκτησε ο Αλέξανδρος». Οι περισσότεροι μαθητές, με την εξαίρεση της 

Νανάς, που δεν συμμετείχε σχεδόν καθόλου στη διάρκεια του μαθήματος και 

είχε αρχικά πολύ χαμηλή επίδοση, γνώριζαν την απάντηση, αναφέροντας τις 

χώρες από τις οποίες πέρασε ο Αλέξανδρος. Προσπαθώντας να συνδέσω ό,τι 

είχαμε δει την προηγούμενη μέρα στην ταινία, και το είχαμε συζητήσει 

ακροθιγώς, σχετικά με την διαπολιτισμική πολιτική του Αλέξανδρου, ρώτησα 

τους μαθητές ποιες ήταν οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στον 

πολιτισμό της Μακεδονίας και στους πολιτισμούς που κατέκτησε ο 

Αλέξανδρος. Εκτός από την Σεμέλη, που απάντησε ότι είχαν τους ίδιους 

θεούς, όλοι οι υπόλοιποι μαθητές επικεντρώθηκαν στις διαφορές μεταξύ των 

πολιτισμών, αναφέροντας τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα, τις 

παραδόσεις, την ενδυμασία, την αρχιτεκτονική, το πώς περνούσαν το χρόνο 

τους, τις καιρικές συνθήκες στις οποίες ζουν, τα πολιτικά συστήματα. Η 

συζήτηση κράτησε αρκετά σχετικά με το ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των 

πολιτισμών και από πού προκύπτουν, ενώ με τη βοήθεια των παραθεμάτων 

που συζητήθηκαν στη συνέχεια σχετικά με τον πολιτισμό, οι μαθητές στην 

πλειοψηφία τους έδειξαν να αντιλαμβάνονται ότι αυτό που αποκαλούμε 

«πολιτισμός» είναι οι τρόποι με τους οποίους ικανοποιούμε τις ανάγκες μας. 

Ως πανανθρώπινες ανάγκες που ικανοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους σε 

κάθε μέρος της γης οι μαθητές ανέφεραν το νερό, την τροφή, την 

εκπαίδευση, το ρουχισμό, την αναπνοή, την υγεία, τη μόρφωση, τη φιλία, την 

ελευθερία στην έκφραση, το λόγο στην πολιτική ζωή (δυνατότητα να 

εκλέγουν οι πολίτες τους άρχοντές τους), δυνατότητα να εκλέγονται οι ίδιοι, 

την εργασία, τον αθλητισμό, τη συνεργασία, το παιχνίδι (για τα παιδιά). 

Συζητήσαμε εκτενώς για τους διαφορετικούς τρόπους ικανοποίησης αυτών 

των αναγκών ανάλογα με το περιβάλλον, π.χ. αναφερθήκαμε στα πιο σκούρα 
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χρώματα των σπιτιών και την έλλειψη παραθυρόφυλλων και μπαλκονιών στη 

Βόρεια Ευρώπη, και τα ανοιχτά χρώματα, τα παραθυρόφυλλα και τα 

μπαλκόνια στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των διαφορετικών καιρικών 

συνθηκών που επικρατούν σε διαφορετικά μέρη (στις βόρειες χώρες τα 

σπίτια είναι πιο σκουρόχρωμα για να συγκεντρώνουν τον ήλιο και στην 

Ελλάδα το αντίστροφο, είπαν οι μαθητές).  

Στο σημείο αυτό αναφερθήκαμε ξανά στην πολιτική του Αλέξανδρου: 

πώς αντιμετώπιζε ο Αλέξανδρος τους πολιτισμούς των χωρών τις οποίες 

κατακτούσε; Τι επίπτωση είχαν στη συμπεριφορά του; Πώς συμπεριφερόταν 

απέναντι στις διαφορετικές συνήθειες και τρόπους ζωής; Οι μαθητές 

θυμήθηκαν την αλλαγή στη συμπεριφορά του Αλέξανδρου όπως είχε 

παρουσιαστεί στην ταινία, αναφέροντας ότι «παρασύρθηκε από τη 

συμπεριφορά των Ανατολιτών» (Τατιάνα) και ότι ενώ οι Μακεδόνες ήταν 

δημοκρατικοί «ο Αλέξανδρος [αργότερα] έγινε δεσποτικός» (Παύλος)17. 

Επιπλέον ανέφεραν ότι ο Αλέξανδρος ήθελε να ενσωματωθεί και αυτός και οι 

Μακεδόνες στον ανατολίτικο τρόπο ζωής με το να παντρεύονται ντόπιες 

γυναίκες. Τέλος, οι μαθητές θεωρούσαν ότι ο Αλέξανδρος «δεν επιβλήθηκε 

στους λαούς που κατέκτησε, τους φερόταν καλά, δεν κυριαρχούσε, έφερνε 

κοινά σημεία σε άλλους λαούς» (Τατιάνα) ενώ αναφέρθηκε επίσης ότι «τους 

φέρθηκε σαν κύριος» (Σεμέλη).  

Ενώ πολλές από τις παραπάνω διαπιστώσεις φαίνεται ότι 

προέρχονταν από την παρακολούθηση της σχετικής ταινίας και τις 

συζητήσεις που γίνονταν στη διάρκειά της, πολλοί μαθητές στο τμήμα αυτό 

έδειξαν ότι κατανοούν τις διαφορές του σήμερα από το παρελθόν, και ότι 

αυτές οι διαφορές στην ιστορία των πολιτισμών εξηγούν και τη σημερινή 

ποικιλία στα χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα ο Χάρης ανέφερε ότι οι 

πολιτισμοί του παρελθόντος διαφέρουν από τους σημερινούς «στον τρόπο 

                                                             
17 Ήταν ένα σημείο στην ταινία στο οποίο είχα επιστήσει την προσοχή των μαθητών: σε μια 
σκηνή στην αρχή της ταινίας, σε συμβούλιο των αρχηγών, ο Αλέξανδρος τους φερόταν ως 
ίσους και λάμβανε σοβαρά τη γνώμη τους, ενώ αργότερα σε αντίστοιχο συμβούλιο αποφάσιζε 
μόνος του χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις των υπόλοιπων στρατηγών. Από τη συζήτηση 
στη διάρκεια της προβολής αυτών των σκηνών έγινε κατανοητό στους μαθητές πώς άλλαξε η 
συμπεριφορά του Αλέξανδρου, όπως επίσης και από το γεγονός ότι αποφάσισε να παντρευτεί 
τη Ρωξάνη, και όχι μία Μακεδόνισσα.  
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ζωής, στον τρόπο σκέψης και στην τεχνολογία», ενώ η διαφορετικότητα των 

πολιτισμών σήμερα μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη γνώση των πολιτισμών 

του παρελθόντος «γιατί οι σημερινοί πολιτισμοί είναι εξέλιξη των παλιών». 

Στις ίδιες ερωτήσεις η Στεφανία απάντησε πως οι πολιτισμοί του παρόντος 

είναι διαφορετικοί από αυτούς του παρελθόντος «εξαιτίας της τεράστιας 

εξέλιξης του ανθρώπου τα τελευταία χρόνια. Διαφέρουν στον τρόπο ζωής, 

στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων», και «οι 

σημερινοί πολιτισμοί είναι συνέχεια των πολιτισμών του παρελθόντος» άρα 

έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις διαφορές τους γνωρίζοντας την ιστορία 

του κάθε πολιτισμού. Πιο ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τη φύση και τη 

χρησιμότητα της ιστορικής γνώσης σε σχέση με τη διαπολιτισμική 

κατανόηση είχε η Τατιάνα, η οποία πίστευε ότι μπορούμε να μάθουμε για 

διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα από τη μελέτη της ιστορίας, καθώς 

«Ιστορία δεν είναι μόνο γεγονότα. Μαθαίνοντας ιστορία γνωρίζουμε 

πολιτισμούς, γλώσσες, θρησκείες, καθημερινές συνήθειες και τρόπο ζωής 

των άλλων λαών», ενώ σε ερώτηση σχετικά με τη σύγκριση των πολιτισμών 

απάντησε πως «δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πολιτισμούς διαφορετικών 

τόπων. Ο κάθε πολιτισμός βασίζεται στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων που 

κατοικούν εκεί». Στο ερωτηματολόγιο που τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν 

πριν την έναρξη της παρέμβασης, οι πέντε από τους εννέα μαθητές έδειχναν 

να αντιλαμβάνονται την έννοια της αλλαγής ανάμεσα στο παρελθόν και το 

παρόν, ενώ από τους άλλους τέσσερις οι δύο δεν απάντησαν καν, και ο τρίτος 

μαθητής απάντησε ότι «οι περισσότεροι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν στο 

παρελθόν» σε ερώτηση σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στους σημερινούς 

πολιτισμούς και αυτούς του παρελθόντος. Αντιλήφθηκα λοιπόν, τόσο από 

την ανάλυση των ερωτηματολογιών, όσο και από τις συζητήσεις μέσα στην 

τάξη, ότι επρόκειτο για ένα τμήμα «πολλών ταχυτήτων», κάτι που 

διακρινόταν και από τον ορισμό που έδιναν οι μαθητές στον όρο 

«διαπολιτισμική επικοινωνία». Από το σύνολο των μαθητών, στην ερώτηση 

αυτή οι τρεις δεν απάντησαν καθόλου, οι δύο έδωσαν ασαφείς απαντήσεις 

που υποδείκνυαν ελλειπή κατανόηση του όρου («η επικοινωνία ανθρώπων σε 

διαφορετικές χώρες», «η κοινωνία με διαφορετικούς πολιτισμούς», ενώ οι 

υπόλοιποι τέσσερις βρίσκονταν πιο κοντά στον ορισμό της 
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διαπολιτισμικότητας, όπως «η επικοινωνία ανάμεσα σε ανθρώπους 

διαφορετικής κουλτούρας/ πολιτισμών», «επικοινωνία των πολιτισμών των 

λαών μέσω των ανθρώπων», «η επικοινωνία με άτομα άλλης γλώσσας, αλλά 

και η υιοθέτηση των τάσεων συμπεριφορών των ατόμων αυτών». Αποφάσισα 

ότι θα είχε ενδιαφέρον να επικεντρώσω την προσοχή μου κατά την 

παρατήρηση στο πώς οι μαθητές που είχαν πιο ανεπτυγμένα επίπεδα 

διαπολιτισμικής κατανόησης θα ερμήνευαν τις ιστορικές μαρτυρίες με βάση 

την αντίληψη αυτή στη διάρκεια των μαθημάτων, και κατά τη διεξαγωγή του 

μαθήματος στο πώς θα βελτιώσω τα επίπεδα διαπολιτισμικής κατανόησης 

των τριών μαθητών αφενός, και πώς θα δώσω στο σύνολο των μαθητών 

περισσότερα μεθοδολογικά και γνωστικά εφόδια για την ερμηνεία της 

διαφορετικότητας μέσα από τη χρήση των ιστορικών μαρτυριών. 

Επιπλέον οι μαθητές έδειξαν ανεπτυγμένη την ικανότητα της 

ενσυναισθητικής κατανόησης, σε συζήτησή μας σχετικά με το πώς ζούνε οι 

αλλοδαποί στη χώρα μας. Η Σεμέλη και η Λιάνα ανέφεραν ότι κάποιος από 

εμάς μπορεί να βλέπει ένα φτωχικό απεριποίητο σπίτι στο οποίο κατοικούν 

αλλοδαποί και να αναρωτιέται πώς μπορεί να ζούνε άνθρωποι εκεί, αλλά 

αυτή η οπτική είναι λάθος γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες τους και οι 

οικονομικές δυνατότητές τους, οπότε δεν πρέπει να κρίνουμε με τα δικά μας 

δεδομένα, αλλά με τα δεδομένα της ζωής των ανθρώπων αυτών. Την άποψη 

αυτή, ότι δηλαδή χρειάζεται να ερμηνεύουμε λαμβάνοντας υπόψη συνθήκες 

διαφορετικές από αυτές στις οποίες ζούμε εμείς, φάνηκε να την κατανοούν 

και πολλοί από τους υπόλοιπους μαθητές, όπως ο Παύλος, ο Φίλιππος και η 

Τατιάνα, οι οποίοι έφερναν διάφορα παραδείγματα για να την εξηγήσουν.  

3.3.2. Ανταγωνισμός- ατομικιστικό στυλ παιξίματος 

Κατά τη δεύτερη ώρα της παρέμβασης ξεκινήσαμε να παίζουμε το 

παιχνίδι, με εμένα να τρέχω στις ομάδες των μαθητών που με φώναζαν όποτε 

χρειάζονταν βοήθεια, και τους μαθητές να είναι μπερδεμένοι σχετικά με το 

παιχνίδι αλλά ενθουσιασμένοι. Παρόλο που είχαν απορίες σχετικά με το 

παίξιμο του παιχνιδιού, ρωτούσαν μόνο εμένα πώς παιζόταν και δεν 

συνεργάζονταν καθόλου μεταξύ τους. Και παρόλο που οι 7 από τους 9 
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μαθητές δήλωσαν ότι παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια από 3 φορές την 

εβδομάδα ως κάθε μέρα, δυσκολεύτηκαν πολύ να κατανοήσουν τη 

λειτουργία του παιχνιδιού, ακόμα και τη δεύτερη μέρα της παρέμβασης. Ενώ 

όμως οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς λειτουργεί το 

παιχνίδι, δεν ρωτούσαν τους συμμαθητές τους αλλά εμένα και δεν 

αντάλλασσαν καθόλου πληροφορίες μεταξύ τους. Μόνο μετά από δική μου 

προτροπή άρχισαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, αλλά ακόμα πολύ 

διστακτικά. Φαινόταν πως συμπεριφέρονταν αρκετά ανταγωνιστικά μεταξύ 

τους, παρόλο που προσπαθούσα να τους θυμίσω πώς παίζουν παιχνίδια στα 

σπίτια τους και πώς βρίσκουν τον τρόπο παιξίματος μέσα από δοκιμή και 

συνεργασία με τους συμπαίκτες τους, ενδεχομένως επειδή η παρέμβαση 

γινόταν μέσα στα πλαίσια του σχολείου και η πλειοψηφία των μαθητών ήταν 

καλών επιδόσεων. Στη φάση αυτή η εισαγωγή του παιχνιδιού δεν φάνηκε να 

ευνοεί τη συνεργασία, αλλά αντίθετα τον ανταγωνισμό. 

3.3.3. Αξιοποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων στην 

ανάλυση πηγών 

Η εισαγωγική δραστηριότητα του παιχνιδιού ήταν η τοποθέτηση σε 

σωστή χρονολογική σειρά διαφόρων πηγών του παιχνιδιού, η οποία 

πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα από το σύνολο των μαθητών. Πολύ 

σύντομα, οι πρώτες ομάδες αναφώνησαν «το κάναμε!», ενώ λίγο αργότερα 

ακολούθησαν και οι άλλες ομάδες. Σε σχέση με την πρώτη ομάδα της 

παρέμβασης, η λύση στο γρίφο της περιοδολόγησης δόθηκε πολύ γρήγορα 

από τις ομάδες του γκρουπ αυτού. Μάλιστα οι έξι από τους εννέα μαθητές 

είχαν απαντήσει σωστά στην άσκηση χρονολόγησης του ερωτηματολογίου 

πους είχε δοθεί. Ρωτώντας τους μαθητές πώς βρήκανε τη σωστή χρονολογική 

σειρά, οι περισσότεροι απάντησαν ότι χρησιμοποίησαν προηγούμενες 

γνώσεις, για παράδειγμα ο Παύλος απάντησε ότι γνώριζε ότι το θέατρο σκιών 

ήταν δημοφιλής διασκέδαση κατά την Τουρκοκρατία, μάντεψε επομένως 

περίπου σε ποιο σημείο της ιστοριογραμμής έπρεπε να τοποθετηθεί το 

αντικείμενο αυτό. Ο Φίλιππος υπολόγισε πως το πρώτο νόμισμα, που 

προερχόταν από την ελληνιστική εποχή φαινόταν παλιό από τον τρόπο 

κατασκευής (φαινόταν κάπως «φαγωμένη» η επιφάνεια), άρα θα έπρεπε να 
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μπει στην αρχή της ιστοριογραμμής. Πολλοί μαθητές ρωτούσαν τι σήμαιναν 

λέξεις όπως «μονόφυλλο» και «ανάγλυφο». Επίσης πολλοί μαθητές 

θυμήθηκαν ότι αντικείμενα με παρόμοιες αναπαραστάσεις είχαν δει στο 

αρχαιολογικό μουσείο του Δίου, που είχαν επισκεφθεί την προηγούμενη 

χρονιά, και ότι αυτές οι εικόνες που θυμόνταν τους βοήθησαν να λύσουν το 

γρίφο της περιοδολόγησης, ενώ άλλοι αναφέρθηκαν στο νόμισμα με την 

κεφαλή του Αλέξανδρου του 1992 ως «αρχαίο»18.  

Στη συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με τις ομοιότητες και τις 

διαφορές στις αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου στις διάφορες πηγές, οι 

μαθητές θεώρησαν ότι τρεις αναπαραστάσεις μοιάζουν, γιατί τον δείχνουν σε 

προφίλ μόνο το πρόσωπο, ενώ οι δύο από αυτές τον δείχνουν με 

περικεφαλαία. Η σύγκριση των τριών αυτών πηγών με τις υπόλοιπες τρείς 

έδειχνε ότι τον «παρουσιάζει διαφορετικό», ενώ πολλές ήταν οι ερωτήσεις 

των μαθητών σχετικά με την αναπαράστασή του στο ανάγλυφο, που ήταν 

εντελώς στυλιζαρισμένη. Στην ερώτηση κάποιων μαθητών «γιατί δεν 

φαίνεται καλά στο ανάγλυφο;», ο Φίλιππος απάντησε ότι «φταίει το υλικό», 

επειδή η μορφή ήταν χαραγμένη πάνω σε μάρμαρο. Κοινό σημείο των 

αναπαραστάσεων ήταν κατά τους μαθητές ότι τον δείχνουν σαν «πολεμιστή 

με περικεφαλαία». Γενικότερα, ο χειρισμός των πηγών γινόταν από τους 

μαθητές με σχετική ευκολία, φαίνονταν δηλαδή εξοικειωμένοι με μια βασική 

μορφή παρατήρησης των πηγών και εξαγωγής συμπερασμάτων από αυτή. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (οκτώ στους εννέα) σε σχετική 

ερώτηση του ερωτηματολογίου, είχε απαντήσει ότι έχουν χρησιμοποιήσει 

πηγές στη διάρκεια του σχολικού μαθήματος, ενώ δύο από τους μαθητές 

έδωσαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απαντήσεις, ο Νικόλας ότι «η Ιστορία 

πρέπει να μαθαίνεται μέσα από τις ιστορικές πηγές αλλά επειδή υπάρχουν 
                                                             

18 Την επόμενη μέρα η Τζένη, συμμαθήτρια των παιδιών από την πρώτη ομάδα, τους έφερε το 
νόμισμα αυτό από το σπίτι της, που είχαν κρατημένο οι γονείς της, υποθέτω επειδή είχε 
συζητηθεί μεταξύ των μαθητών το νόμισμα αυτό, αφού δήλωναν ότι δεν το είχαν δει ποτέ. Το 
γεγονός αυτό έδειχνε ότι οι μαθητές συζητούσαν για το μάθημα και εκτός τάξης, και 
ενδιαφέρονταν να μάθουν περισσότερα, κάτι που φάνηκε ακόμα περισσότερο από το γεγονός 
ότι με παρακαλούσαν να παίξουν το παιχνίδι και στο σπίτι, αν γινόταν. Όταν τους είπα ότι θα 
μπορούσαν να το παίζουν και στα διαλείμματα, αλλά ξεκινώντας νέο παιχνίδι και 
αποθηκεύοντάς το με άλλο όνομα, ώστε το παιχνίδι που παίζουμε μέσα στην τάξη να είναι 
στο ίδιο επίπεδο για όλους, χάρηκαν ιδιαίτερα.  Τελικά, έπειτα από αρκετή πίεση στη 
διάρκεια των μαθημάτων, έφερα στους μαθητές το παιχνίδι για να το εγκαταστήσουν στους 
υπολογιστές των σπιτιών τους και να το παίξουν και εκεί. 



- 229 - 

 

πάρα πολλές πρέπει να γίνεται διασταύρωση», και η Λιάνα ότι «ναι [έχω 

χρησιμοποιήσει ιστορικές πηγές], έχω διαβάσει διάφορα ιστορικά βιβλία». 

Ξεχωρίζω εδώ αυτές τις δύο απαντήσεις για τους εξής λόγους: την πρώτη 

απάντηση γιατί ο μαθητής φάνηκε να αναγνωρίζει την τεκμηριωτική 

χρησιμότητα των ιστορικών μαρτυριών, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από 

αξιολόγηση των πηγών, καθώς αυτές είναι πολλές και διαφορετικές. 

Σημειώνω εδώ ότι ο Νικόλας επίσης θεωρεί ότι η ιστορία είναι χρήσιμη, 

αλλά είναι ο μόνος μαθητής που δήλωσε ότι δεν είναι ευχαριστημένος από 

τον τρόπο που διδάσκεται ιστορία στο σχολείο «γιατί πρέπει να γίνεται 

περισσότερες ώρες και πιο αναλυτικά». Ακόμη, στην αρχή του πειράματος 

θεωρούσε ότι δεν μπορεί κάποιος να μάθει ιστορία παίζοντας ηλεκτρονικά 

παιχνίδια «γιατί πρέπει να υπάρχουν ιστορικές πηγές» και ότι η προσπάθεια 

να διδάξουμε ιστορία μέσα από παιχνίδια «είναι σωστό αν βασίζεται σε 

πραγματικά ιστορικά γεγονότα». Όλα αυτά, σε συνδυασμό και με το 

ενδιαφέρον του μαθητή για την όλη παρέμβαση, ξεκινώντας από τη 

συμμετοχή του στις συζητήσεις σχετικά με την ταινία, μου κίνησαν το 

ενδιαφέρον να παρατηρήσω πιο προσεκτικά την πορεία του στη διάρκεια του 

πειράματος. Η δεύτερη απάντηση κρίθηκε ενδιαφέρουσα γιατί η μαθήτρια 

ήταν η μόνη που αντιλαμβανόταν ως πηγές λογοτεχνικά κείμενα, και τις 

αξιολογούσε ως τέτοιες έχοντας ασχοληθεί μαζί τους εκτός σχολείου. 

Φάνηκε δηλαδή από την απάντησή της ότι θεωρούσε πως ιστορικές 

μαρτυρίες μπορούν να είναι και κείμενα που δεν διδάσκονται στα πλαίσια 

του σχολείου. 

3.4. 2η μέρα πειράματος: 3η ώρα 

Η δεύτερη μέρα της παρέμβασης είχε προγραμματιστεί να 

επικεντρωθεί στο παίξιμο του παιχνιδιού, με στόχο να μάθουν οι μαθητές 

τους στόχους του παιχνιδιού, το χειρισμό του, τη λογική πίσω από τις 

κινήσεις του. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα μαθησιακά οφέλη της ημέρας, 

αναμέναμε οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν την εγκυκλοπαίδεια ως 

πηγή πληροφοριών για να λύνουν τους γρίφους, και να καταφέρουν να 

συλλέξουν μία πηγή ανά ομάδα. Σε αυτούς τους μαθητές που συνέλεξαν 

γρήγορα την πρώτη πηγή δεν επέτρεψα να προχωρήσουν στη συλλογή και 
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δεύτερης, για να μην υπάρξει πάλι ανομοιομορφία στο ρυθμό παιξίματος 

όπως είχε γίνει στην προηγούμενη παρέμβαση, να μην προχωρήσουν δηλαδή 

πολύ κάποιοι μαθητές συλλέγοντας πολλές πηγές και άλλοι να μένουν πίσω. 

Άλλος ένας λόγος ήταν ότι επεδίωκα από αυτό ήδη το σημείο να κρατούν 

σημειώσεις σχετικά με τις πηγές στο ημερολόγιο μαθητή, παίρνοντας 

πληροφορίες από την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού. Ο προγραμματισμός 

του μαθήματος αυτή τη φορά θα περιελάμβανε την εξοικείωση με τη χρήση 

της εγκυκλοπαίδειας και τη συλλογή μιας πηγής ανά ομάδα κατά την τρίτη 

ώρα, και την επεξεργασία της πηγής την τέταρτη ώρα, μέσα από διάλογο 

σχετικά με τη μεθοδολογία ανάλυσης πηγών και την εξήγηση της διαδικασίας 

θέσης ερωτημάτων. Μετά από αυτή την πρώτη, δοκιμαστική, ανάλυση των 

πηγών την τρίτη μέρα της παρέμβασης, υπολόγιζα κατά την πέμπτη μέρα της 

παρέμβασης, αφού οι μαθητές θα είχαν κατανοήσει τον τρόπο επεξεργασίας 

των πηγών, να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των πηγών, με 

τις κατευθύνσεις που θα είχαν υποδειχθεί την τρίτη και τέταρτη μέρα της 

παρέμβασης19. 

3.4.1. Συνεργασία- εισαγωγή στο παιχνίδι 

Κατά την δεύτερη μέρα της παρέμβασης οι μαθητές εξακολουθούσαν 

να μη δείχνουν σημεία συνεργασίας. Οι ομάδες ήταν μεταξύ τους πολύ 

ανταγωνιστικές, οι παίκτες δεν φανέρωναν ο ένας στον άλλον τον τρόπο που 

προχωρούσαν στο παιχνίδι, δεν μιλούσαν μεταξύ τους, παρά φώναζαν εμένα 

για να τους λύσω τις απορίες. Επίσης, δεν σηκώνονταν από τις θέσεις τους 

για να δουν παιχνίδια άλλων ομάδων. Η ανταγωνιστική αυτή συμπεριφορά 

ήταν άκρως αντίθετη με τη συνεργασία της προηγούμενης ομάδας της 

παρέμβασης, οι μαθητές της οποίας από την πρώτη στιγμή, χωρίς δική μου 

προτροπή, λειτουργούσαν συνεργατικά και αντάλλασσαν πληροφορίες 

μεταξύ τους για το παιχνίδι. Μάλιστα, μαθητές της ομάδας αυτής, όπως για 

παράδειγμα ο Παύλος, έκρυβαν με τα χέρια τους την οθόνη του υπολογιστή 

για να μη δουν οι υπόλοιποι ποια στοιχεία είχε βρει και πόσο είχε 

προχωρήσει. Στην τάξη γενικά επικρατούσε αναστάτωση, με τους μαθητές 

                                                             
19 Αναλυτικά για το σχέδιο μαθήματος για τη δεύτερη παρέμβαση βλ. παράρτημα 6. 
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πολύ αγχωμένους για λόγο που δεν καταλάβαινα. Αν και σε ποσοστά η 

ομάδα αυτή αποτελούνταν από περισσότερους μαθητές υψηλών επιδόσεων, ή 

μπορεί και εξαιτίας αυτού, οι παίκτες δεν καταλάβαιναν το στόχο του 

παιχνιδιού (να συλλέξουν φωτογραφίες πηγών επισκεπτόμενοι μουσεία, αφού 

έβρισκαν εισιτήρια μέσα από τη λύση γρίφων), δεν καταλάβαιναν πώς να 

παίξουν το παιχνίδι, δεν συνεργάζονταν για να το παίξουν, παρά έκρυβαν 

πληροφορίες ο ένας από τον άλλο και έδειχναν συνεχώς μπερδεμένοι. 

Αφού μετά από δική μου προτροπή οι μαθητές ξεκίνησαν να 

σηκώνονται από τις θέσεις τους, να βλέπουν τα παιχνίδια άλλων ομάδων και 

να συνεργάζονται, άρχισαν να παίζουν το παιχνίδι. Στο σημείο αυτό επέμεινα 

ιδιαίτερα στο να διαβάσουν το εγχειρίδιο του παιχνιδιού για να καταλάβουν 

πώς παίζεται, και να ρωτάνε τους συμμαθητές τους για τυχόν απορίες. Η 

τάξη άρχισε να αποκτά κάποιο ρυθμό, με τους μαθητές να παίρνουν σιγά 

σιγά πρωτοβουλίες και να αλληλοβοηθιούνται. Εντυπωσιακή ήταν η 

συμμετοχή της Νανάς στο μάθημα, η οποία «αναμετέδιδε» πληροφορίες από 

τη μία ομάδα στην άλλη, λειτουργώντας λοιπόν περισσότερο σαν 

«πληροφοριοδότης» που συνέλεγε γνώσεις σχετικά με το παίξιμο του 

παιχνιδιού και τις μετέφερε όχι μόνο στη συμπαίκτριά της αλλά και στους 

συμμαθητές της των άλλων ομάδων. Ταυτόχρονα, και άλλοι μαθητές που 

νωρίτερα είχαν επιδείξει ανταγωνιστική συμπεριφορά άρχισαν να βοηθούν 

συμμαθητές τους που δεν καταλάβαιναν πώς παιζόταν το παιχνίδι. 

3.4.2. Απόψεις των μαθητών για τη χρήση του παιχνιδιού 

ως εργαλείου μάθησης 

Στο μάθημα αυτό οι μαθητές συνέλεξαν μια πηγή ανά ομάδα, ενώ 

ταυτόχρονα σημείωναν πληροφορίες για την πηγή τους στο ημερολόγιο 

μαθητή που τους είχε δοθεί. Επέμεινα πολύ στη χρήση της εγκυκλοπαίδειας 

για τη συλλογή πληροφοριών, ενώ οι μαθητές δεν φάνηκαν να 

δυσκολεύονται στη χρήση της. Ήταν ενδιαφέρον το γεγονός ότι τέσσερις 

μαθητές, στην ερώτηση αν μπορεί κάποιος να μάθει ιστορία παίζοντας 

ηλεκτρονικά παιχνίδια απάντησαν θετικά, προσδιορίζοντας όμως το είδος του 

παιχνιδιού και το περιεχόμενό του: έτσι ο Χάρης απάντησε ότι «ναι [μπορεί 
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να μάθει κάποιος ιστορία με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών] γιατί αν το 

παιχνίδι που παίζει έχει σχέση με την ιστορία, τη γεωγραφία ή έχει ερωτήσεις 

το παιδί θα μαθαίνει πιο εύκολα και πιο γρήγορα», προσδιόρισε δηλαδή ως 

προσφορότερο το παιχνίδι γρίφων για τη μάθηση ιστορίας. Ομοίως, η 

Στεφανία υποστήριξε πως μπορεί να μάθει κάποιος ιστορία με τη χρήση 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών «γιατί κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι 

παιχνίδια γνώσεων», ενώ και η Λιάνα στάθηκε στο περιεχόμενο των 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών απαντώντας «ναι πιστεύω ότι από κάποια 

παιχνίδια μπορείς να μάθεις κάτι, έχουν ερωτήσεις, περιέχουν φωτογραφίες 

και πολύ υλικό ακόμα». Η Τατιάνα προσδιόρισε ως χρήσιμα για μάθηση τα 

παιχνίδια «εκπαιδευτικού περιεχομένου» μόνο, αυτά δηλαδή που έχουν 

κατασκευαστεί με αυτό το σκοπό κατά νου. Για τους μαθητές αυτούς η 

κατηγορία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, αυτών δηλαδή που έχουν 

κατασκευαστεί συγκεκριμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς και με 

συγκεκριμένο μαθησιακό περιεχόμενο, είναι τα μόνα παιχνίδια παίζοντας τα 

οποία μπορεί να συμβεί οποιουδήποτε τύπου μάθηση. Ακόμη τέσσερις 

μαθητές υποστήριξαν πως αυτός ο τρόπος μάθησης είναι εφικτός, αλλά 

απέδωσαν την αποτελεσματικότητά του στην ευχαρίστηση που προκαλούν τα 

παιχνίδια στους παίκτες, ενώ όπως είδαμε παραπάνω μόνο ο Νικόλας 

θεωρούσε πως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παιχνίδια για το μάθημα 

της ιστορίας γιατί δεν περιέχουν πηγές. Όλοι λοιπόν οι μαθητές, εκτός από 

έναν, είχαν θετική στάση απέναντι στη μάθηση μέσω παιχνιδιού, άρα το 

ερώτημά μου ήταν πώς θα αξιοποιούσαν συνεργατικά το μέσο αυτό για τους 

στόχους της παρέμβασής μας. Πολλοί μαθητές πάντως είχαν δηλώσει ότι 

παίζουν παιχνίδια, αλλά οι περισσότεροι μαθητές όχι ομαδικά παιχνίδια αλλά 

ατομικά, ίσως λοιπόν έτσι να εξηγείται γιατί δεν συνεργάζονταν μεταξύ τους 

στην εξερεύνηση του παιχνιδιού και στη μάθηση του χειρισμού του, 

τουλάχιστον στην αρχή της παρέμβασης.  

3.4.3. Προηγούμενη εμπειρία στην ανάλυση ιστορικών 

πηγών 

Καθώς στόχος αυτού το σημείου της παρέμβασης ήταν να 

αντιληφθούν οι μαθητές την ποικιλία των ειδών των ιστορικών μαρτυριών 
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και να είναι σε θέση να απαριθμούν διάφορα είδη πηγών, τους ζήτησα να 

θυμηθούν τι είδους πηγές συναντήσαμε στο προηγούμενο μάθημα, στη 

δραστηριότητα της περιοδολόγησης. Όλοι οι μαθητές θυμόνταν τις διάφορες 

πηγές, τους ζήτησα λοιπόν να μου πουν από μία με τη σειρά ο ένας μετά τον 

άλλο, και στη συνέχεια να σκεφτούν άλλα είδη ιστορικών μαρτυριών. Οι 

απαντήσεις τους ήταν εύστοχες: ιστορική πηγή θα μπορούσε να είναι το 

αρχιτεκτονικό σχέδιο μιας πόλης, τα κτίρια, τα ονόματα ανθρώπων και 

τοποθεσιών, αντικείμενα της καθημερινότητας όπως τα αγγεία, φωτογραφίες, 

βίντεο, αυτά που βρίσκουμε ψάχνοντας στο διαδίκτυο, ακόμα και τα 

παιχνίδια. Καθώς το τμήμα συμμετείχε στο σύνολό του πολύ δυναμικά, εκτός 

της Νανάς, και πρότεινε από ένα είδος πηγής, θεώρησα σε εκείνο το σημείο 

ότι οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τη σημασία του όρου ιστορική πηγή 

καθώς και με την ποικιλία των ειδών τους.  Ο Φίλιππος σημείωσε πως οι 

πηγές «μας δίνουν πληροφορίες για την ιστορία», μια πρόταση που 

συζητήθηκε εκτενώς με διάφορα παραδείγματα, ακόμα ωστόσο δεν 

επιχείρησα να εμβαθύνουμε στο θέμα των συμφραζομένων μιας πηγής.  

Η χρήση των μαρτυριών στο μάθημα της ιστορίας ήταν για τους 

μαθητές του τμήματος αυτού μια γνώριμη διαδικασία, καθώς οι περισσότεροι 

δήλωσαν πως έχουν χρησιμοποιήσει παλιότερα πηγές στο μάθημα ή σε 

εργασίες. Όσον αφορά τον τρόπο εργασίας με τις πηγές, οι απαντήσεις των 

μαθητών ήταν αρκετά γενικές, αφού απαντούσαν πως «έχουμε 

χρησιμοποιήσει πηγές διαβάζοντάς τες», «έχουμε διαβάσει παραθέματα και 

βλέπαμε εικόνες», «πέρυσι χρησιμοποιούσαμε πηγές. Οι πηγές αυτές 

διαβάζονταν και αναλύονταν μέσα από συζητήσεις». Κανένας μαθητής δεν 

αναφέρθηκε σε κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία ανάλυσης και ερμηνείας 

των πηγών. Επιπλέον, ως εναλλακτικές πηγές για τη μάθηση της ιστορίας οι 

μαθητές ανέφεραν ταινίες, βιβλία και μία μαθήτρια ανέφερε το διαδίκτυο, με 

την αφορμή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που τους είχα δώσει να 

συμπληρώσουν και στο οποίο χρειαζόταν να συμπληρώσουν χρονολόγιο και 

να απαντήσουν σε ερωτήσεις γεγονοτολογικού περιεχομένου.  

3.4.4. Περιορισμένη αντίληψη διαπολιτισμικότητας 
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Όσον αφορά την αντίληψη της διαπολιτισμικότητας και των 

πολιτισμικών διαφορών στις αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου, οι σχετικές 

σημειώσεις των μαθητών στο ημερολόγιο μαθητή ήταν αρκετά 

διαφωτιστικές, και θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε δύο επίπεδα: στο 

πρώτο επίπεδο [το επίπεδο της περιορισμένης κατανόησης κατά την Castro 

(2009)] βρίσκονται οι απαντήσεις που υποδεικνύουν πως δεν γίνεται καμία 

σύνδεση ανάμεσα στο περιεχόμενο και τον τρόπο της αναπαράστασης με τα 

συμφραζόμενα της εποχής, η επεξεργασία της πηγής περιορίζεται στην 

περιγραφή της και λαμβάνεται ως αυθεντία. Εδώ ανήκει ο Νικόλας, ο οποίος 

απαντώντας στην ερώτηση «τι έμαθες σήμερα για τον τρόπο που έβλεπαν τον 

Αλέξανδρο οι άνθρωποι των εποχών στις οποίες κατασκευάστηκαν τα 

αντικείμενα που συνέλεξες» απάντησε με βάση ό,τι είχε ειπωθεί με την 

αφορμή των σχετικών σκηνών της ταινίας ουσιαστικά αναπαράγοντάς την: 

«ο Μέγας Αλέξανδρος στην αρχή έλεγε ότι είναι όλοι ίση όμως μετά που 

κατακτούσε πόλεις τον θεορούσαν θεό μετά άρχισε να είναι πιο δεσποτικός 

με τους μακεδόνες». Στο ίδιο επίπεδο ανήκουν και άλλοι έξι μαθητές, οι 

οποίοι αν και απάντησαν ότι οι αναπαραστάσεις διαφέρουν λόγω τοποθεσίας 

προέλευσης και εποχής, έκριναν τον Αλέξανδρο με βάση τις γνώσεις που 

έχουν γι αυτόν γενικά, π.χ. ότι οι πηγές τον παρουσιάζουν ως «ευγενικό 

τύπο», «γενναίο άντρα», «ήρωα και κατακτητή» και θεωρώντας δεδομένη 

αυτή την αναπαράσταση γιατί έχουν διδαχθεί ότι ο Αλέξανδρος ήταν όλα 

αυτά.  

Δύο μαθήτριες (Τατιάνα και Στεφανία) ερμήνευαν τις πηγές που 

συνέλεξαν στο πρώτο μάθημα με βάση το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος «έμεινε 

στην ιστορία» μέσα από τις πηγές αυτές, η ερμηνεία τους δηλαδή προέκυπτε 

από τις γνώσεις που είχαν ήδη σχετικά με τη φήμη του Αλέξανδρου, που τις 

τοποθετεί στο τρίτο επίπεδο της Castro (2009), αυτό της αποκεντρωμένης 

αναδυόμενης κατανόησης, στο οποίο οι μαθητές κρίνουν σύμφωνα με τους 

σύγχρονους τρόπους σκέψης, παρόλο που αντιλαμβάνονται ότι το είδος και 

το περιεχόμενο της κάθε αναπαράστασης σχετίζεται με την περιοχή και την 

εποχή της δημιουργίας της.  

3.5. 3η μέρα πειράματος: 4η – 5η ώρα 
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Για την τρίτη μέρα της παρέμβασης γενικός στόχος ήταν η 

εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία ανάλυσης των ιστορικών πηγών 

μέσα από διάλογο, χρήση της εγκυκλοπαίδειας, ανταλλαγή απόψεων και 

επεξήγηση των σημείων στα οποία συναντούσαν δυσκολίες. Αφού 

αναλύσαμε δύο διαφορετικές πηγές, οι μαθητές στο τέλος της ώρας 

ασχολήθηκαν με τη συλλογή πληροφοριών για την επόμενη πηγή που είχαν 

αναλάβει να παρουσιάσουν ανά ομάδα. Η διαδικασία αυτή, η συγκέντρωση 

δηλαδή πληροφοριών για την ανάλυση της πηγής σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που προτάθηκε, συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα της 

παρέμβασης, την 6η ώρα του προγράμματος. Οι περισσότεροι μαθητές 

ανυπομονούσαν να συνεχίσουν να παίζουν το παιχνίδι, λύνοντας τους 

γρίφους και συλλέγοντας μαρτυρίες, κάτι από το οποίο τους απέτρεπα 

προκειμένου να συγκεντρωθούν στην πηγή την οποία είχαν ήδη επιλέξει να 

παρουσιάσουν. Τελικά τους υποσχέθηκα ότι θα τους αντιγράψω σε CD το 

παιχνίδι για να το παίξουν στο σπίτι τους, καθώς έδειχναν ότι τους άρεσε 

πολύ, ενώ κάποιοι μαθητές ανέφεραν ότι έψαξαν να το βρουν στο διαδίκτυο 

αλλά δεν μπόρεσαν τελικά να το κατεβάσουν. Στην αρχή της ώρας έγραψα 

στον πίνακα τις ερωτήσεις στις οποίες θα έπρεπε να απαντήσουμε 

προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη ανάλυση των ιστορικών 

μαρτυριών: 

- Ποιος δημιούργησε την πηγή  

- Πότε δημιουργήθηκε 

- Πού δημιουργήθηκε, πού τη βρήκαμε 

- Τι δείχνει (περιγραφή του περιεχομένου) 

- Γιατί, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε 

- Τι μπορούμε να μάθουμε για την εποχή της (τι σκέφτονταν/ 

ένιωθαν αυτοί που την έβλεπαν/ χρησιμοποιούσαν, πώς την αντιμετώπιζαν) 

- Ανταποκρίνονται οι αναπαραστάσεις (για εικονικές πηγές) 

στην πραγματικότητα; 
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-  Τι σχέση έχει ο τρόπος παρουσίασης με την πραγματικότητα 

της εποχής; Πώς αιτιολογείται η συγκεκριμένη αναπαράσταση με βάση την 

πραγματικότητα αυτή (ποιες ανάγκες των συγχρόνων της εξυπηρετεί); 

3.5.1. Ανάλυση των πηγών σε συμφωνία με το πλαίσιο 

ερωτήσεων- ανταλλαγή γνώσεων και συλλογική κατασκευή 

νοημάτων  

1η πηγή: Παύλος 

Η πρώτη από τις δύο πηγές που αναλύσαμε κατά την τρίτη μέρα της 

παρέμβασης ήταν μια εικόνα από την Περσία του 16ου αιώνα, την οποία 

παρουσίασε ο Παύλος. Η πηγή έδειχνε τον Αλέξανδρο ντυμένο ως σάχη, να 

κρατά τόξο και να κάθεται πάνω σε μαξιλάρι, ενώ στο κάτω μέρος της 

εικόνας εικονίζονταν ανθρώπινες μορφές οι οποίες, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες του παιχνιδιού, αναπαριστούσαν τους διάφορους λαούς της 

Ανατολής. Αφού ο Παύλος παρέθεσε τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες 

είχε διαβάσει μέσα στο παιχνίδι, στην οθόνη δίπλα στην εικόνα της πηγής, 

ξεκινήσαμε να συζητάμε με τους μαθητές για το τι άλλο θα μπορούσαμε να 

μάθουμε από αυτή την πηγή, το οποίο δεν μας είχε πει ο Παύλος. Για 

παράδειγμα, οι μαθητές αναφέρθηκαν στο τόξο που κρατούσε ο Αλέξανδρος 

και ερμήνευσαν την απεικόνιση του τόξου ως ένδειξη του πολεμικού 

χαρακτήρα του και ως ανάμνηση των μαχών του Αλέξανδρου στις περιοχές 

της Περσίας (Χάρης). Η Σεμέλη συμπλήρωσε πως τα αραβικά γράμματα, τα 

οποία πλαισίωναν την εικόνα, θα μπορούσαν να μας δώσουν στοιχεία για τη 

χρονολόγηση του εγγράφου, αν η γραφή έχει αλλάξει με τα χρόνια. Στην 

ερώτησή μου γιατί απεικονίζονται οι διάφοροι λαοί που συνάντησε ο 

Αλέξανδρος στο κάτω μέρος της εικόνας, οι μαθητές απάντησαν ορμώμενοι 

και από την ταινία που είχαμε δει προηγουμένως, αναφέροντας πως πρόθεση 

του δημιουργού της πηγής ήταν να δείξει συμπάθεια για τον Αλέξανδρο, 

γιατί «ήταν αγαπητός στους λαούς αυτούς» καθώς «υιοθέτησε ήθη και έθιμά 

τους, τον τρόπο ζωής τους», «τους φερόταν καλά», «τον δέχτηκαν ως 

κατακτητή» κ.ά. Για να αιτιολογήσουν τη στάση αυτή συμπάθειας του 

δημιουργού και την αναφορά του στους διαφορετικούς λαούς, οι μαθητές 
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άντλησαν από την ταινία, εγκαινιάζοντας έτσι μια διαδικασία σύγκρισης 

διαφορετικών πηγών.  

Στη συνέχεια ζήτησα από τους μαθητές να προσπαθήσουν να 

σκεφτούν ποιες θα μπορούσαν να είναι οι διαφορές ανάμεσα στις 

πληροφορίες που δίνει το παιχνίδι, σε μορφή κειμένου δίπλα στην εικόνα της 

πηγής, και στα περιεχόμενα του κειμένου που ήταν γραμμένο στα αραβικά 

στα περιθώρια της εικόνας. Οι μαθητές απάντησαν εύστοχα: δεν θα 

αναφέρονται στο αραβικό κείμενο στοιχεία για την ενδυμασία του 

Αλέξανδρου, όπως αναφέρονται στο ελληνικό, γιατί για τους Πέρσες αυτή η 

ενδυμασία ήταν τότε καθημερινότητα20. Ο Παύλος πρόσθεσε ότι το αραβικό 

κείμενο δεν θα ανέφερε επίσης τη χρονολογία και τον τόπο έκδοσης, καθώς 

αυτά θα ήταν γνωστά, και με αυτή την αφορμή αναφερθήκαμε στους τρόπους 

με τους οποίους ένας επιστήμονας χρονολογεί και προσδιορίζει τον τόπο 

προέλευσης ενός ιστορικού τεκμηρίου. Οι μαθητές ανέφεραν ως μεθόδους 

χρονικού-τοπικού προσδιορισμού τη γραφή, το υλικό του αντικειμένου, την 

τεχνοτροπία και το είδος των μορφών που αναπαρίστανται, το ρουχισμό, τη 

χημική ανάλυση των συστατικών, ακόμα και τα αντικείμενα που 

αναπαρίστανται, π.χ. ο Φίλιππος ανέφερε ότι στη συγκεκριμένη πηγή 

απεικονίζεται ο Αλέξανδρος κρατώντας τόξο, ενώ μια σημερινή πηγή μπορεί 

να τον έδειχνε να κρατάει πολυβόλο. Η παρατήρηση αυτή ήταν πολύ 

σημαντική, γιατί ήξερα ότι στην πορεία θα συναντούσαμε απεικόνιση του 

Αλέξανδρου κρατώντας σπαθί, σαν ήρωα της Επανάστασης του 1821. Ο 

Φίλιππος επίσης ανέφερε ότι αφού ο δημιουργός της ζωγραφιάς ήταν ποιητής 

(όπως αναφερόταν στις σχετικές πληροφορίες του παιχνιδιού), μπορεί το 

αραβικό κείμενο να ήταν ποίημα, και μάλιστα ποίημα που αναφερόταν στον 

Αλέξανδρο. 

Έπειτα προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε μέσα στην πηγή στοιχεία που 

θα μπορούσαν να μας πληροφορήσουν σχετικά με τον πολιτισμό της εποχής 

στην οποία παρήχθη η μαρτυρία. Η Τατιάνα σημείωσε πως από την πηγή 

φαίνεται πως οι Άραβες εκείνη την περίοδο είχαν αναπτύξει τις τέχνες, κάτι 

                                                             
20 Το ελληνικό κείμενο ανέφερε ότι ο Αλέξανδρος ήταν ντυμένος σαν σάχης, παρέχοντας 
κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα του σάχη. 
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με το οποίο συμφώνησαν οι υπόλοιποι μαθητές, στηρίζοντας τη γνώμη τους 

στη λεπτότητα των μορφών, τις λεπτομέρειες, τα έντονα χρώματα. Επιπλέον, 

ως κίνητρο για τη δημιουργία της πηγής, το οποίο μπορεί να μας 

πληροφορήσει και για τον πολιτισμό της εποχής, θεώρησαν τα παιδιά την 

πρόθεση για απόδοση τιμών στον Αλέξανδρο, που ακόμα και τότε και σε 

εκείνη την περιοχή τον τιμούσαν ως ήρωα, ενώ η Σεμέλη παρατήρησε ότι η 

πηγή αυτή ήταν μια καταγραφή της ιστορίας, για να θυμούνται οι σύγχρονοί 

της τον Αλέξανδρο και το έργο του. Σε ερώτησή μου για ποιο λόγο θα 

επεδίωκε ο δημιουργός της πηγής να κρατήσει στη μνήμη των συγχρόνων 

του τον Αλέξανδρο, και τι καταλαβαίνουμε για τον τρόπο που τον έβλεπαν 

τότε, οι μαθητές αντλώντας και πάλι από την ταινία, ανέφεραν ότι ο 

Αλέξανδρος «είχε καλή φήμη», «τον εκτιμούσαν» γιατί «τους έβλεπε σαν 

ίσους», «τους φέρθηκε σαν να ήταν από την ίδια χώρα», «αγάπησε τον τόπο 

τους», «οι λαοί που κατέκτησε τον έβλεπαν ως βασιλιά και καλό πολεμιστή 

γιατί η εικόνα τον δείχνει να κρατάει τόξο και να φοράει ρούχα βασιλιά».  

Τέλος, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε ανακρίβειες στην 

αναπαράσταση του Αλέξανδρου στην συγκεκριμένη πηγή: οι μαθητές 

θεωρούσαν πως η αναπαράσταση αυτή ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Καταρχήν, τα ρούχα του βασιλιά που φορούσε, αν και 

ταίριαζαν σε αξιωματούχο της Ανατολής και όχι σε Μακεδόνα βασιλιά, τον 

έδειχναν ως βασιλιά της Ανατολής γιατί αυτοί που έφτιαξαν την πηγή είχαν 

αυτή την εικόνα του βασιλιά. Αυτό το σημείο μου έδειξε ότι οι μαθητές 

μπόρεσαν να ερμηνεύσουν την απεικόνιση με βάση την οπτική γωνία των 

δημιουργών και όχι την αντικειμενική πραγματικότητα, όπως την ήξεραν, 

δηλαδή τον Αλέξανδρο ντυμένο με ρούχα Μακεδόνα βασιλιά ή πολεμιστή. 

Ταυτόχρονα όμως οι μαθητές ανέφεραν ότι σε σημεία προς το τέλος της 

ταινίας ο Αλέξανδρος όντως ντυνόταν έτσι όταν υιοθέτησε τα ανατολίτικα 

πρότυπα ενδυμασίας. Επίσης, οι μαθητές ανέφεραν ότι η πηγή τον 

παρουσιάζει ως πολεμιστή, κάτι που όντως ίσχυε.  

Κατά την επεξεργασία της πρώτης αυτής πηγής οι μαθητές έδειξαν 

ευχέρεια στην ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με την ερμηνεία του 

περιεχομένου και των προθέσεων των πηγών, μέσα από μια συνεργατική – 
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διαλογική προσέγγιση. Η Νίκη σημείωνε «η ομάδα δουλεύει πιο εύκολα και 

πιο υπεύθυνα συνολικά, αλληλοσυμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο. 

Επεξεργάζονται αρκετά σωστά την ιστορική πραγματικότητα… έγινε μια 

πολύ καλή παρουσίαση από τον Παύλο, αλλά και όλη η ομάδα βοήθησε στην 

ολοκλήρωσή της, με καθοριστική συμμετοχή». 

2η πηγή: Χάρης- Νικόλας 

Η δεύτερη πηγή ήταν ένα άγαλμα που παρουσίαζε τον Αλέξανδρο ως 

Πάνα. Στην αρχή της παρουσίασης από τον Χάρη και τον Νικόλα, ρώτησα 

τους μαθητές πόσα χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου φτιάχτηκε αυτή η 

πηγή και πώς ονομάζεται η εποχή αυτή. Η πλειοψηφία των μαθητών δεν 

μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση αυτή, οπότε έφτιαξα μια 

ιστοριογραμμή στο τετράδιό μου και τη συμπληρώναμε μαζί με όλους τους 

μαθητές. Όταν ρώτησα τον Νικόλα να μου πει πως ονομαζόταν η εποχή 1000 

χρόνια μετά τη δημιουργία του αγάλματος που παρουσίαζε (το οποίο 

χρονολογούνταν στα 275 π.Χ.), δεν μπορούσε να απαντήσει κάνοντας τη 

μαθηματική πράξη. Έχοντας υπόψη μου τις παρατηρήσεις της Νίκης για την 

αλλαγή στη συμπεριφορά του Νικόλα κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, 

σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση αυτή αν 

βοηθιόταν οπτικά, αν δηλαδή έκανε την πράξη με χαρτί και μολύβι και όχι 

απ’ έξω. Όντως, βλέποντας τους αριθμούς στο χαρτί, ο Νικόλας δεν 

αντιμετώπισε καμία δυσκολία να κάνει την πράξη. Οι μαθητές συνολικά 

πάντως είχαν ακόμα δυσκολία στο θέμα της περιοδολόγησης. 

Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι ερμηνείες που έκαναν οι μαθητές 

σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξανδρος παρουσιαζόταν ως ο 

θεός Πάνας. Αφού προσδιορίσαμε την προέλευση και χρονολογήσαμε την 

πηγή, ρώτησα τους μαθητές για ποιο λόγο νομίζουν ότι ο Αλέξανδρος 

παρουσιάζεται έτσι, αφού πρώτα τους εξήγησα ποιος ήταν ο Πάνας και ποια 

τα χαρακτηριστικά του. Αναφέρθηκα στην ετυμολογία της λέξης «πανικός», 

η οποία προέρχεται από τον Πάνα, που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι 

μπορεί να προκαλέσει πανικό σε συγκεντρώσεις πολλών ανθρώπων, όπως 

στη μάχη. Επίσης αναφέρθηκα στη σύνδεση της λατρείας του με τη μουσική 
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και τους ξέφρενους εορτασμούς προς τιμήν του. Οι μαθητές, 

χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες και συνδέοντάς τις με όσα είχαν δει 

στην ταινία, ανέφεραν ότι ο Αλέξανδρος ίσως εμφανιζόταν έτσι γιατί στη 

διάρκεα εορτασμών έπινε, και μάλιστα αγρίευε από το ποτό και σκότωσε τον 

Κλείτο (Νικόλας, Τατιάνα, Παύλος). Μάλιστα, ο Νικόλας ανέφερε ότι μπορεί 

ο καλλιτέχνης να τον αναπαρίστανε έτσι γιατί «μπορεί να μην τον 

συμπαθούσε και να ήθελε να τον δείξει αρνητικά», ή ότι μπορεί επίσης αυτός 

που έφτιαξε το άγαλμα να ήταν συγγενής του Κλείτου και να ήθελε να δείξει 

ότι ο Αλέξανδρος ήταν άγριος, υπερασπιζόμενος τη μνήμη του Κλείτου. Η 

παρουσία του Νικόλα στο μάθημα ήταν εξαιρετική, ειδικά λαμβάνοντας 

υπόψη τη χαμηλή συμμετοχή του γενικά στην τάξη. Η Νίκη σημείωνε «αυτό 

που έχω διαπιστώσει είναι η θετική παρουσία του Νικόλα που παίρνει 

πρωτοβουλία λόγου, κάτι που παλιότερα δεν το είχε και υστερούσε». Η 

άνοδος αυτή στη συμμετοχή του, σύμφωνα με τη Νίκη, σημειώνεται 

σταδιακά φέτος από την αρχή της χρονιάς, σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια, ενώ ειδικά κατά την παρέμβασή μας είχε από τα πιο υψηλά ποσοστά 

συμμετοχής σε σύγκριση με τους συμμαθητές του. Ο Παύλος έδωσε δύο 

εκδοχές: ότι  η πηγή τον παρουσιάζει έτσι γιατί γλεντούσε συχνά, ή ότι ο 

δημιουργός της μπορεί να προερχόταν από κάποια περιοχή της Ασίας στην 

οποία «δεν ήταν ευχαριστημένοι οι υπήκοοι». Ο Φίλιππος ανέφερε ότι μπορεί 

να τον παρουσίαζαν έτσι οι εχθροί του γιατί τους δημιουργούσε πανικό στη 

μάχη. Τέλος, η Λιάνα, βασιζόμενη στην υπόθεση ότι ο Ρόδιος καλλιτέχνης 

ήταν μάλλον θαυμαστής του Αλέξανδρου γιατί ήταν και αυτός Έλληνας, 

ερμήνευσε την αναπαράσταση αυτή του Αλέξανδρου με την πρόθεση του 

καλλιτέχνη να εμπνεύσει το σεβασμό στους συγχρόνους του, δείχοντας πόσο 

γενναίος πολεμιστής ήταν ο Αλέξανδρος στη μάχη. Σε όλα αυτή τη 

διαδικασία κατανόησης των κινήτρων του καλλιτέχνη, ψάχναμε ομαδικά την 

εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το 

περιβάλλον της πηγής, τους τρόπους αναπαράστασης του Αλέξανδρου και τις 

προθέσεις του δημιουργού, με τους μαθητές να μη χάνουν στιγμή το 

ενδιαφέρον τους, να συνεργάζονται αρμονικά δίνοντας ιδέες, να σκέφτονται 

φωναχτά διάφορες οπτικές κλπ. Τέλος οι μαθητές θεώρησαν ότι η εικόνα του 

Αλέξανδρου ως Πάνα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί ήταν και 
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δυναμικός στη μάχη και γλεντούσε στους διάφορους εορτασμούς. 

Ενδιαφέρον μου προκάλεσε το γεγονός ότι οι μαθητές ερμήνευσαν την 

αληθοφάνεια της μορφής με βάση όχι εξωτερικά χαρακτηριστικά, π.χ. τα 

κέρατα, αλλά με βάση το τι συμβόλιζαν αυτά, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του 

θεού Πάνα.  

3.6. 4η μέρα πειράματος: 6η ώρα 

3.6.1. Ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας- δημιουργία 

κοινοτήτων πρακτικής 

Για την τέταρτη μέρα της παρέμβασης στόχος μας ήταν να συλλέξουν 

οι μαθητές τις κατάλληλες πληροφορίες προκειμένου να παρουσιάσουν τις 

πηγές τους ανά ομάδα, μέσα από μια διαδικασία εξερεύνησης της 

εγκυκλοπαίδειας, θέσης ερωτημάτων, ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας. 

Στη διάρκεια της ώρας οι μαθητές συνεργάζονταν άψογα μεταξύ τους, 

ανταλλάσσοντας γνώσεις σχετικά με το χειρισμό του παιχνιδιού και τη 

διαδικασία συλλογής όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών. Επίσης, οι 

συμμαθητές προβληματίζονταν από κοινού σχετικά με την ερμηνεία των 

πηγών, εξηγώντας ο ένας στον άλλο πώς δούλεψαν με τις δικές τους πηγές 

και ανταλλάσσοντας απόψεις. Κάποιοι μαθητές δεν συνεργάζονταν με τους 

υπόλοιπους πάρα πολύ, όπως ο Φίλιππος, η Λιάνα και η Σεμέλη, ενώ όλοι οι 

υπόλοιποι σηκώνονταν συνέχεια από τις θέσεις τους για να δουν τα παιχνίδια 

άλλων, να συζητήσουν για τις πηγές τους, και να μάθουν από άλλους ή να 

δείξουν σε άλλους πώς δούλεψαν με την εγκυκλοπαίδεια.  

3.6.2. Το παιχνίδι ως μαθησιακό εργαλείο 

Σε περισσότερο βάθος φάνηκε να δουλεύουν με την εγκυκλοπαίδεια ο 

Φίλιππος και η Λιάνα με την Σεμέλη, συγκροτώντας ερμηνείες που 

βασίζονταν σε πληροφορίες που είχαν ψάξει και βρει προηγουμένως, ενώ η 

Τατιάνα με το Παύλο, δύο πολύ καλοί επίσης μαθητές, προσέγγισαν στην 

αρχή επιφανειακά τη διαδικασία ανάλυσης των πηγών τους. Και σε αυτή την 

ομάδα των μαθητών, ξεχώρισε ευχάριστα το δίδυμο Νικόλας- Χάρης, οι 

οποίοι αν και σχετικά χαμηλών επιδόσεων έδειχναν ικανοί τόσο να 



- 242 - 

 

αναζητήσουν πληροφορίες μέσα στην εγκυκλοπαίδεια, όσο και να 

οικοδομήσουν ερμηνείες με βάση τα τεκμήρια που συνέλεγαν. Φυσικά 

χρειάστηκε καθοδήγηση από πλευράς μου, ώστε να θέσουν τα σωστά 

ερωτήματα, όμως γρήγορα κατάφεραν να κατασκευάσουν ερμηνείες, ενώ 

από ένα σημείο και έπειτα αξιολογούσαν μόνοι τους τις ανάγκες για 

περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να ολοκληρώσουν την ερμηνεία της πηγής 

τους. Μάλιστα, ήταν η πρώτη από τις ομάδες που μου ζήτησαν να ψάξουν 

περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο και κατά τη διάρκεια του 

Σαββατοκύριακου. Στην πορεία και άλλοι μαθητές θεώρησαν πως χρειαζόταν 

περισσότερα στοιχεία από αυτά που έδινε το ίδιο το παιχνίδι, και 

προσφέρθηκαν να ψάξουν στο διαδίκτυο. Πάντως το δίδυμο αυτό αντλούσε 

συχνά από την ταινία, λαμβάνοντας τις απεικονίσεις του Αλέξανδρου σε 

αυτή ως αντικειμενικές και πραγματικές.  

3.7. 5η μέρα πειράματος: 7η- 8η ώρα 

Η πέμπτη ημέρα ήταν η προτελευταία μέρα της παρέμβασης, στην 

οποία αναμέναμε να δούμε τους μαθητές να εργάζονται με τις πηγές 

σύμφωνα με τη μέθοδο που τους είχε επιδειχθεί, απαντώντας στις σχετικές 

ερωτήσεις και χρησιμοποιώντας ως πηγή πληροφόρησης την εγκυκλοπαίδεια 

του παιχνιδιού. Οι ερμηνείες των μαθητών είχαν γίνει πολύ πιο 

εκλεπτυσμένες, όπως θα δούμε παρακάτω, και η δουλειά τους πολύ 

περισσότερο μεθοδική από ότι στην αρχή της παρέμβασης.  

3.7.1. Πρώτες προσπάθειες για ερμηνεία πηγών με βάση 

τα συμφραζόμενα- ανταλλαγή απόψεων και συλλογική 

κατασκευή ερμηνειών 

3η πηγή: Φίλιππος 

Την πρώτη πηγή της ημέρας παρουσίασε ο Φίλιππος. Η πηγή του 

ήταν ένα ψηφιδωτό του 4ου αιώνα π.Χ. στο οποίο παρουσιαζόταν ο 

Αλέξανδρος με τον Κρατερό να κυνηγούν ένα λιοντάρι. Σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που είχε συλλέξει ο Φίλιππος μέσα από το παιχνίδι, η τεχνική 

αυτή της τοιχογραφίας καταγόταν από την Ανατολή, όπως και το θέμα της, 
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δηλαδή το βασιλικό κυνήγι. Στην ερώτησή μου σχετικά με την χρονολογική 

αναγνώριση της πηγής, δηλαδή ποια χρόνια ήταν ο 4ος αιώνας π.Χ. και αν 

ζούσε ή αν είχε πεθάνει τότε ο Αλέξανδρος, οι μαθητές απάντησαν ότι τότε 

ζούσε ο Αλέξανδρος, ή ίσως η τοιχογραφία να είχε γίνει λίγα χρόνια μετά το 

θάνατό του, αφού είχε πεθάνει το 323 π.Χ. Όσον αφορά την ερμηνεία του 

περιεχομένου της πηγής, οι μαθητές αντλώντας από τις πληροφορίες που 

έδινε το παιχνίδι απάντησαν ότι απεικονιζόταν ο Αλέξανδρος να βοηθάει τον 

Κρατερό με σκοπό να φανεί ότι ο Αλέξανδρος γενικά βοηθούσε τους 

συνανθρώπους του, φανέρωνε δηλαδή η πηγή μια θετική στάση των 

συγχρόνων του απέναντι στον Αλέξανδρο. Επίσης, ο Νικόλας ανέφερε ότι η 

αναπαράσταση ήταν κοντά στην πραγματικότητα, γιατί εκείνη την εποχή οι 

άνθρωποι όντως κυνηγούσαν άγρια ζώα, και ο δημιουργός της πηγής ήθελε 

να δείξει ότι και ο Αλέξανδρος κυνηγούσε και αυτός, τον παρουσίαζει 

δηλαδή σε μια πραγματική στιγμή της ζωής του. Άλλοι μαθητές, όπως ο 

Φίλιππος, η Τατιάνα και η Σεμέλη, παρατήρησαν πως, αφού το θέμα του 

βασιλικού λυνηγιού συναντιόταν συχνά στην Ανατολή, ενδεχομένως 

πρόθεση του δημιουργού να ήταν να δείξει πως ο Αλέξανδρος υιοθέτησε 

έθιμα της Ανατολής, αναδεικνύονας έτσι τη διαπολιτισμική διάσταση της 

πολιτικής του. Οι ίδιοι μαθητές επέκτειναν περισσότερο το σκεπτικό τους, 

αναφέροντας πως απώτερος στόχος του δημιουργού ήταν να δείξει πως ο 

Αλέξανδρος δεν μπήκε σαν κατακτητής στην Ανατολή, ενώ ο Νικόλας 

ερμήνευσε την πρόθεση αυτή ως εκδήλωση λατρείας στο πρόσωπο του 

Αλέξανδρου και ως ένδειξη ότι ήταν αρεστός ως βασιλιάς ακόμα και στις 

χώρες που κατέκτησε. Επιπλέον, οι μαθητές θεώρησαν ότι παρόλο που 

υπήρχε συμβολική διάθεση στην αναπαράσταση, όπως την είχαν ερμηνεύσει 

παραπάνω, ήταν πολύ πιθανό η πηγή να αναπαριστούσε μια σκηνή από την 

καθημερινότητα του Αλέξανδρου, γιατί γνωρίζουμε από άλλες πηγές 

πληροφόρησης ότι ο Αλέξανδρος όντως υιοθέτησε ανατολίτικους τρόπους 

ζωής. Στο σημείο αυτό συνειδητοποίησα ότι οι μαθητές είχαν αρχίσει πλέον 

να διαμορφώνουν ερμηνείες και υποθέσεις βασιζόμενοι σε ιστορικά 

δεδομένα που ήδη γνώριζαν, διαχωρίζοντας την αναπαράσταση καθαυτή από 

τις προθέσεις με τις οποίες δημιουργήθηκε, και επιχειρώντας εξηγήσεις 

λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις και το περιβάλλον της εποχής στην οποία 
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δημιουργήθηκε η μαρτυρία. Ο τρόπος αυτός ερμηνείας των πηγών 

επαναλήφθηκε σε όλη τη διάρκεια της πέμπτης ημέρας της παρέμβασης, 

αποδεικνύοντας πως οι μαθητές είναι σε θέση να επιχειρήσουν ερμηνείες των 

ιστορικών μαρτυριών αν τους δειχθεί η μέθοδος, αν έχουν στα χέρια τους 

πηγές πληροφοριών όπως η εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού, και αν οι 

μαρτυρίες είναι εικονικές. 

4η πηγή: Τατιάνα 

Η επόμενη πηγή της ημέρας παρουσιάστηκε από τη Τατιάνα, και 

ήταν μια τοιχογραφία του 20ου αιώνα, έργο του ζωγράφου Θεόφιλου, η οποία 

παρουσίαζε τον Αλέξανδρο έφιππο με ασπίδα και περικεφαλαία. Η Τατιάνα 

είχε κάνει έρευνα σχετικά με το Θεόφιλο στην εγκυκλοπαίδεια του 

παιχνιδιού, και εμπλούτισε την παρουσίασή της αναφέροντας ότι η 

θεματολογία του εμπνεόταν από την Επανάσταση του 1821, ενώ ενίσχυσε τη 

δήλωση αυτή και εφιστώντας την προσοχή μας στην ομάδα πολεμιστών του 

1821 που απεικονίζονταν στο βάθος του πίνακα. Η Τατιάνα αντλώντας από 

την εγκυκλοπαίδεια συσχέτισε την αναπαράσταση του Αλέξανδρου με τον 

Κολοκοτρώνη, εντοπίζοντας ομοιότητες και αναχρονισμούς (π.χ. το 

μουστάκι με το οποίο αναπαρίστατο ο Αλέξανδρος ήταν χαρακτηριστικό του 

Κολοκοτρώνη και όχι του Αλέξανδρου), και τα ερμήνευσε με βάση τα 

ιστορικά συμφραζόμενα της πηγής: αφού ο Θεόφιλος δημιούργησε σε μια 

εποχή στην οποία οι Έλληνες ακόμα πολεμούσαν για την απελευθέρωσή 

τους, παρομοίαζε τον αγωνιστή της ελευθερίας Κολοκοτρώνη με τον 

Αλέξανδρο, παραπέμποντας στο θάρρος και την αγωνιστικότητα του 

τελευταίου προκειμένου να δώσει θάρρος στους σύγχρονούς του αγωνιστές. 

Η ίδια μαθήτρια σημείωνε στο ημερολόγιο μαθητή της ημέρας: «ειδικά στα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας, τον παρομοίαζαν σαν τον Κολοκοτρώνη δηλαδή 

σαν ένα σπουδαίο αγωνιστή γιατί με τις μάχες του έδινε το παράδειγμα». 

Στην ερώτησή μου αν αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 

οι μαθητές απάντησαν πως ανταποκρίνεται, γιατί «έτσι γενναία πολεμούσε 

και ο Αλέξανδρος», εστίασαν δηλαδή όχι στην αντικειμενική αναπαράσταση 

της πραγματικότητας, αλλά στην απόδοση των χαρακτηριστικών του 

Αλέξανδρου ως γενναίου πολεμιστή, του οποίου συνεχιστής ήταν ο 
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Κολοκοτρώνης. Στο σημείο αυτό οι μαθητές προχώρησαν στην ταύτιση της 

αναπαράστασης με την πραγματικότητα όχι με βάση εξωτερικά 

χαρακτηριστικά, αλλά με βάση τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τον 

Κολοκοτρώνη και τον Αλέξανδρο, προσδιόρισαν δηλαδή ως ομοιότητα 

μεταξύ τους και ως πρόθεση της αναπαράστασης την αντίληψη των δύο 

μορφών ως σημαντικών στρατιωτικών προσωπικοτήτων αναγνωρίζοντας τον 

συμβολισμό στην εν λόγω μαρτυρία. Ο Νικόλας επίσης ανέφερε ότι στόχος 

του δημιουργού ήταν να τιμήσει και τον Κολοκοτρώνη, παρομοιάζοντάς τον 

με τον μεγάλο στρατηλάτη της αρχαιότητας, καθώς και οι δύο πολέμησαν 

εναντίον εχθρών από την Ανατολή. Ο Νικόλας, ένας μαθητής με αδύναμη 

προηγούμενη συμμετοχή, κατάφερε μέσα στην παρέμβασή μας να ερμηνεύει 

ιστορικές μαρτυρίες απαντώντας στα ερωτήματα όπως τα είχαμε καταγράψει, 

μέσω αξιοποίησης γνώσεων για την εποχή στην οποία είχε δημιουργηθεί η 

κάθε μαρτυρία.  

5η πηγή: Νανά- Στεφανία 

Η επόμενη μαρτυρία παρουσιάστηκε από την ομάδα Νανά- Στεφανία. 

Η Νανά ήταν μια από τις πιο αδύναμες μαθήτριες της τάξης συνολικά, και με 

διαφορά η πιο αδύναμη της δεύτερης ομάδας της παρέμβασης. Η 

συμπεριφορά της σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης υπήρξε εντελώς 

παθητική, αν και όχι αδιάφορη. Ποτέ δεν σήκωσε το χέρι να απαντήσει σε 

κάποια ερώτηση, ποτέ δεν απάντησε σε κάποια ερώτηση δική μου ή της 

Νίκης, όταν της απευθύναμε κάποια προσωπικά, και ακόμα και στην 

παρουσίαση που είχε αναλάβει να κάνει ομαδικά με τη Στεφανία δεν 

συμμετείχε καθόλου. Παρόλα αυτά, έδειχνε να ενδιαφέρεται για το μάθημα, 

καθώς πρόσεχε πάντα τι λεγόταν μέσα στην τάξη. Το πρόβλημά της ήταν, 

εκτός από τη γνωστική υστέρηση, η αδυναμία στην έκφραση και η 

διστακτικότητα να εκφέρει άποψη, σε αντίθεση με άλλους μαθητές και των 

δύο τμημάτων οι οποίοι αν και χαμηλών επιδόσεων κατέβαλλαν προσπάθεια 

να συμμετάσχουν, σε κάποιες περιπτώσεις με εκπληκτικά αποτελέσματα. 

Ενδεικτικά αναφέρω πως, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους 

παρουσιαζόταν ως βυζαντινός αυτοκράτορας ο Αλέξανδρος στην πηγή της 

έγραφε στο ημερολόγιο μαθητή πως η αναπαράσταση ήταν τέτοια γιατί 
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«κάθε φορά έχει διαφορετικό τόπο και διαφορετικές εμπειρίες είχαν οι 

Πέρσες από τον Αλέξανδρο». Το παραπάνω απόσπασμα δείχνει πως δεν είχε 

καταλάβει καν ότι η αναπαράσταση από τα Βυζαντινά χρόνια δεν είχε καμία 

σχέση με τους Πέρσες, και ότι η ανικανότητά της να εργαστεί με τις πηγές 

πήγαζε και από την έλλειψη βασικών ιστορικών γνώσεων.  

Η παρουσίαση της τρίτης πηγής έγινε λοιπόν μόνο από το ένα εκ των 

δύο μελών της ομάδας, τη Στεφανία. Επρόκειτο για ένα θραύσμα αγγείου από 

τον 11ο αιώνα, που παρίστανε τον Αλέξανδρο ως Βυζαντινό αυτοκράτορα. 

Αφού παρουσίασε βασικές πληροφορίες για το αγγείο, όπως χρονολογία, 

τόπο προέλευσης, περιγραφή περιεχομένου κλπ., η Στεφανία ανέφερε πως οι 

Βυζαντινοί θεωρούσαν τον Αλέξανδρο «σοφό βασιλιά» και ως τέτοιο τον 

αναπαριστούσαν, αλλά ότι η αναπαράστασή του στη συγκεκριμένη μαρτυρία 

δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Καθώς η Στεφανία, όπως και οι 

υπόλοιποι μαθητές, αδυνατούσαν να προσφέρουν ερμηνείες για το 

περιεχόμενο της πηγής μέσα από μια οπτική που λάμβανε υπόψη τις 

ιστορικές συγκυρίες τις σύγχρονες με την εν λόγω μαρτυρία, ζήτησα από 

τους μαθητές να σκεφτούν και να πουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά του 

πολιτισμού του Βυζαντίου. Αρκετά συγκρατημένοι και διστακτικοί στην 

αρχή, στη συνέχεια ανέφεραν ότι οι Βυζαντινοί ήταν χριστιανοί, μιλούσαν 

ελληνικά και είχαν βασιλιάδες. Ήταν φανερή η έλλειψη βασικών γνώσεων 

σχετικά με την ιστορική περίοδο την οποία αποφάσισα να παρουσιάσω μέσα 

και από διάλογο με τους μαθητές. Θεωρούσα πως συνδέοντας την βυζαντινή 

περίοδο με το ελληνορωμαϊκό παρελθόν και την οθωμανική κατάκτηση, θα 

μπορούσαν να αποκτήσουν μια αντίληψη της ιστορικής συνέχειας οι 

μαθητές, και να επιχειρήσουν ερμηνείες σε συμφωνία με τις γνώσεις τους για 

την εποχή στην οποία χρονολογούνταν η πηγή. Έχοντας αποκτήσει ένα 

βασικό γνωστικό υπόβαθρο το οποίο θα τους επέτρεπε να επιχειρήσουν 

ερμηνείες, θα τις υποστήριζαν και με στοιχεία που παρέχει η ίδια η πηγή. Για 

το λόγο αυτό, ανοίξαμε την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού στο λήμμα που 

αναφερόταν στις αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου στα Βυζαντινά χρόνια, το 

οποίο διάβασε στους συμμαθητές της η Στεφανία. Μετά από αυτή την 

υπενθύμιση γεγονότων και χαρακτηριστικών, οι μαθητές άρχισαν να 

επιχειρούν ερμηνείες. Έτσι, η Στεφανία, ουσιαστικά αναπαράγοντας τις 
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πληροφορίες της εγκυκλοπαίδειας τις οποίες δεν είχε διαβάσει όταν 

προετοίμαζε την παρουσίαση της πηγής, ανέφερε ότι οι Βυζαντινοί τον 

θεωρούσαν «ιδανικό βασιλιά- αυτοκράτορα» και οι βασιλείς της εποχής 

ήθελαν να του μοιάσουν. Ο Νικόλας πρότεινε ως πιθανό στόχο της 

αναπαράστασης του Αλέξανδρου πάνω στο αγγείο την διδακτική 

προσέγγιση, δηλαδή ότι στόχος της αναπαράστασης του Αλέξανδρου σε ένα 

αντικείμενο καθημερινής χρήσης ήταν να διδάξει στα παιδιά της εποχής για 

τον Αλέξανδρο. Καθώς όμως το συζητούσε και με τους συμμαθητές του, και 

με εμένα, άρχισε και ο ίδιος να αμφιβάλλει για το πόσο ήταν όντως αυτός ο 

στόχος της αναπαράστασης, αφού ο Αλέξανδρος παρουσιαζόταν όχι όπως 

ήταν στην πραγματικότητα αλλά ως βασιλιάς του Βυζαντίου. Στη συνέχεια 

εγώ αναρωτήθηκα ποιος άραγε αντλούσε αίγλη και μεγαλείο μέσα από αυτή 

τη διαδικασία σύγκρισης των βυζαντινών βασιλιάδων με τον Αλέξανδρο, ο 

Αλέξανδρος ή οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, στην οποία ερώτηση οι 

μαθητές ομόφωνα απάντησαν πως οι βυζαντινοί αντλούσαν αίγλη μέσα από 

τη σύγκρισή τους με τον Αλέξανδρο. Η σύμφωνη γνώμη όλων διαμορφώθηκε 

μέσα από παράθεση των απόψεων των μαθητών, οι οποίοι έπαιρναν το λόγο 

ο ένας μετά τον άλλο ξεκινώντας το λόγο τους με φράσεις όπως «συμφωνώ 

με την άποψη …. (του μαθητή που μόλις είχε μιλήσει)», μέσα δηλαδή από 

μια διαδικασία εμπλουτισμού των απόψεων των άλλων μαθητών. Ωστόσο οι 

μαθητές απευθύνονταν αποκλειστικά σε εμένα και τη Νίκη στις απαντήσεις 

τους, δεν συνδιαλέγονταν ευθέως μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν μια 

συλλογική απάντηση.  

Ενδιαφέρον είχε η συζήτηση που ξεκίνησε όταν εγώ αναρωτήθηκα 

ποιες ήταν οι διαφορές και οι ομοιότητες του Αλέξανδρου με τους 

Βυζαντινούς βασιλείς. Οι μαθητές απάντησαν πως μιλούσαν και ο μεν και οι 

δε Ελληνικά, αλλά πίστευαν σε διαφορετικούς θεούς, άρα δεν μπορούσαν να 

ταυτιστούν απόλυτα. Τότε τους ρώτησα «τι θα μπορούσε να εξυπηρετεί η 

ταύτιση του Αλέξανδρου με τους Βυζαντινούς βασιλείς;». Οι απαντήσεις των 

μαθητών ήταν εκπληκτικές, αποδεικνύοντας πως μπορούν να συνδυάσουν 

γνώσεις από διάφορες ιστορικές περιόδους. Ο Νικόλας ανέφερε πως «τον 

δείχνουν σαν χριστιανό για να συμφιλιωθούν οι ειδωλολάτρες με τους 

χριστιανούς» και «ήθελαν να τον παρουσιάζουν σαν χριστιανό επειδή ήταν 
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σπουδαίος». Αρχικά ο Νικόλας, αλλά στην πορεία της συζήτησης και οι 

υπόλοιποι μαθητές, ερμήνευσαν την αναπαράσταση του Αλέξανδρου ως 

βυζαντινού βασιλιά με την πρόθεση να κερδίσουν οι βυζαντινοί βασιλείς σε 

μεγαλείο παρουσιαζόμενοι ως επίγονοι του Αλέξανδρου. Συγκεκριμένα ο 

Νικόλας πίστευε πως «τον έδειχναν σαν χριστιανό για να έχουν και αυτό το 

κοινό (σ.σ. οι βυζαντινοί με τον Αλέξανδρο, άρα να γίνεται πιο εύκολα η 

σύνδεση μεταξύ των δύο)». Όλες οι προσπάθειες της Νίκης να συνδέσουν οι 

μαθητές την αναπαράσταση αυτή με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της 

εποχής, μιας εποχής συνεχών πολεμικών επιδρομών από την Ανατολή και τη 

Δύση έπεσαν στο κενό, καθώς ήταν φανερή η άγνοια των μαθητών βασικών 

γεγονότων της περιόδου. Συνεπώς δεν έγινε εφικτή η σύνδεση των 

συμφραζομένων με τις προθέσεις της αναπαράστασης, ενώ η Στεφανία 

ανέφερε στο ημερολόγιο μαθητή «επειδή αυτός που κατασκεύασε το αγγείο 

έτρεφε συμπάθεια για το πρόσωπο του Αλέξανδρου τοποθέτησε τη μορφή 

πάνω σε αυτό. Η απεικόνιση του Αλέξανδρου ως Βυζαντινό αυτοκράτορα 

δείχνει ίσως ότι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έπρεπε να έχουν τη δόξα του 

Αλέξανδρου», η πρόθεση δλαδή του δημιουργού προέκυπτε από τη 

συμπάθειά του προς τον Αλέξανδρο και όχι μέσα από τις συνθήκες της 

εποχής.  

3.7.2. Ανάλυση πηγών με βάση προηγούμενες γνώσεις- 

συνδυασμός απόψεων και κατάληξη σε συλλογικά 

διαμορφωμένη γνώση 

6η πηγή: Λιάνα- Σεμέλη 

Η τελευταία πηγή την οποία επεξεργάστηκαν οι μαθητές ήταν μια 

τοιχογραφία του 18ου αιώνα, την οποία είχαν προετοιμάσει και παρουσίασαν 

το δίδυμο Λιάνα- Σεμέλη. Η τοιχογραφία χρονολογούνταν στον 18ο αιώνα, 

την εποχή της Τουρκοκρατίας σύμφωνα με τις δύο μαθήτριες, και 

παρουσίαζε τον Αλέξανδρο ως έναν από τους τέσσερις μεγάλους βασιλιάδες. 

Άλλες τρεις φιγούρες, εκτός του Αλεξάνδρου, παριστάνονταν στο πάνω 

μέρος της εικόνας, ενώ και οι τέσσερις είχαν το ίδιο μέγεθος και 

παρουσιάζονταν έτσι ίσης σημασίας. Τα κορίτσια ανέφεραν από μόνα τους, 
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αφού έδωσαν βασικές πληροφορίες χρονολόγησης και περιέγραψαν την 

εικόνα, πως οι υπόλοιποι τρεις βασιλείς ήταν «ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο 

Θεοδόσιος και ο Ιουστινιανός» γιατί οι τρεις αυτοί βυζαντινοί αυτοκράτορες 

«έκαναν καλά πράγματα για το χριστιανισμό». Σε ερώτησή μου πώς έφτασαν 

σε αυτό το συμπέρασμα, αφού δεν αναφερόταν τίποτα τέτοιο στην 

εγκυκλοπαίδεια, οι μαθήτριες απάντησαν πως επρόκειτο για υπόθεση δική 

τους, την οποία στήριξαν σε προηγούμενες γνώσεις τους, ακολουθώντας μια 

διαδικασία «ανάγνωσης» της μαρτυρίας μέσα από ταυτοποίηση των πιθανών 

κινήτρων του δημιουργού, τα οποία προσδιόρισαν λόγω της χρονολόγησης 

της μαρτυρίας και με βάση τις γνώσεις τους για την ιστορική πραγματικότητα 

της εποχής εκείνης. Δηλαδή οι μαθήτριες, μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι 

τον χρόνο δημιουργίας της τοιχογραφίας συνέδεσαν προηγούμενες γνώσεις 

τους για την εποχή εκείνη με πιθανές επιδιώξεις του δημιουργού, αφού 

μάλιστα είχαν βρει στην εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού στοιχεία σύμφωνα με 

τα οποία ο Αλέξανδρος χρησιμοποιούνταν στην τέχνη κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας ως φιγούρα που τόνωνε την αγωνιστική διάθεση των 

Ελλήνων εναντίον των Τούρκων, ως αγωνιστής της ελευθερίας. Η Σεμέλη 

συγκεκριμένα σημείωνε «μαθαίνω ότι και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ο 

Αλέξανδρος τιμούνταν. Αυτό επηρεάζει το ότι πιο παλιά είχε κατακτήσει 

τους Οθωμανούς». Δηλαδή στη σκέψη της –παρόλο τον αναχρονισμό- 

γινόταν φανερή η επιλογή της αναπαράστασης με συγκεκριμένο στόχο που 

σχετιζόταν με τις συνθήκες της εποχής της δημιουργίας της, και όχι με βάση 

ό,τι γνωρίζουμε σήμερα για τον Αλέξανδρο. Οι μαθήτριες στη συνέχεια 

σκέφτηκαν ποιο θα μπορούσε να είναι το κοινό στοιχείο του Αλέξανδρου με 

τους βασιλείς του Βυζαντίου, και το οποίο θα μπορούσε να τους τοποθετήσει 

μαζί στη φαντασία του δημιουργού της πηγής, και κατέληξαν ότι και οι 

υπόλοιποι τρεις θα έπρεπε λογικά να είναι προσωπικότητες σημαντικές για 

τον ελληνισμό, τον οποίο ταύτισαν με το χριστιανικό στοιχείο στα χρόνια του 

Βυζαντίου. Ο Αλέξανδρος λοιπόν σύμφωνα με τα κορίτσια, ταυτίζεται στα 

μάτια του καλλιτέχνη και των συγκαιρινών του με τους ξακουστούς 

βασιλιάδες του Βυζαντίου που έφεραν την χριστιανική αυτοκρατορία της 

Ανατολής σε μεγαλειώδη ανάπτυξη, και αυτή η ταύτιση αρκούσε για να 

τοποθετηθούν μαζί στο συλλογικό ασυνείδητο ως μορφές που διαμόρωσαν το 
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μεγαλείο του Βυζαντίου, του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού. Ακόμη πιο 

εκπληκτική για εμένα ήταν η παρακάτω ερμηνεία του Φιλίππου: ήταν λογικό 

και γι αυτόν οι φιγούρες που πλαισίωναν τον Αλέξανδρο να είναι οι τρεις 

βασιλείς που αναφέρθηκαν από τα κορίτσια, γιατί αυτοί οι βασιλείς όλοι 

κυβέρνησαν σε αυτοκρατορίες ελληνικές, τεράστιες και ενωμένες. Για 

παράδειγμα, είπε ο Φίλιππος, γιατί να μην έβαζε ο δημιουργός δίπλα στον 

Αλέξανδρο τον Λεωνίδα; Γιατί, απαντούσε μόνος του, ο Λεωνίδας ήταν 

βασιλιάς μιας μικρής μόνο πόλης και όχι όλης της Ελλάδας. Συνεπώς για το 

Φίλιππο η επιλογή των συγκεκριμένων προσωπικοτήτων είχε επίσης ως 

στόχο να τονώσει την ενότητα μεταξύ των Ελλήνων εναντίον του εχθρού. Η 

σύνδεση που επιχείρησε ο Φίλιππος εκείνη τη στιγμή με εξέπληξε γιατί δεν 

περίμενα από τους μαθητές να συνδέσουν τόσο δημιουργικά προηγούμενες 

γνώσεις τους με τα ζητούμενα του μαθήματος, και μάλιστα να αιτιολογήσουν 

την απάντησή τους φέρνοντας αρνητικά παραδείγματα- όπως το παράδειγμα 

για τον Λεωνίδα. Πολλοί μαθητές συμφώνησαν με την άποψη του Φιλίππου.  

Στη συνέχεια οι δύο μαθήτριες επέστησαν την προσοχή της ομάδας 

σε κάποιες μορφές στη βάση της τοιχογραφίας, οι οποίες έμοιαζαν με 

αγγέλους, ντυμένες στα άσπρα και αιωρούμενες, κάτω από το κυρίως τμήμα 

της εικόνας το οποίο καταλάμβαναν οι τέσσερις μορφές των βασιλέων. Τα 

κορίτσια έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία της σημασίας των 

μορφών αυτών, παρόλο που δεν τους το ζήτησα εγώ. Έτσι η Λιάνα είδε τις 

μορφές αυτές ως τις «ψυχές των τεσσάρων βασιλιάδων, που τις ξυπνάει ο 

άγγελος [σ.σ. που απεικονίζεται πιο δίπλα] για να δίνει θάρρος θυμίζοντας 

τους βασιλιάδες». Πρόθεση λοιπόν του δημιουργού της πηγής ήταν να 

θυμίσει στους συγχρόνους του το ένδοξο παρελθόν μιας ενωμένης ελληνικής 

αυτοκρατορίας, ενθαρρύνοντας τους υποδουλωμένους στους Οθωμανούς 

Έλληνες. Ο Νικόλας, το ίδιο δημιουργικά, έδωσε την παρακάτω ερμηνεία: 

μπορεί οι μορφές αυτές να συμβόλιζαν τις καινούριες γενιές Ελλήνων 

αγωνιστών και προασπιστών του ελληνισμού, και να σήμαινε η απεικόνισή 

τους ότι «θα βγουν ίδιοι με τους παλιούς [βασιλιάδες/ αγωνιστές], και θα 

τους ακολουθούν», σε μια προσπάθεια πάλι ενθάρρυνσης των Ελλήνων του 

18ου αιώνα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Φίλιππος, ο οποίος 
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πίστευε ότι στόχος του δημιουργού ήταν «να πει ότι θα έρθει νέος, καλός 

βασιλιάς» μετά την επικείμενη επανάσταση εναντίον των Οθωμανών.  

3.7.3. Ανάδειξη κουλτούρας έρευνας στην τάξη 

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της πηγής των Λιάνα- Σεμέλη ο 

Νικόλας παρατήρησε πως ίσως πρόθεση του δημιουργού ήταν να δείξει πως 

ο Αλέξανδρος αποτελούσε πρότυπο για τους υπόλοιπους τρεις βασιλείς, οι 

οποίοι «ήθελαν να του μοιάσουν», ενώ η Τατιάνα συμπλήρωσε πως «τον 

θεωρούσαν πρόγονό τους». Επιπλέον ο Νικόλας, σε μορφή «παρατήρησης» 

προς τις συμμαθήτριές του, σημείωσε πως θα μπορούσαν να έχουν βρει 

στοιχεία τόσο για τον δημιουργό της τοιχογραφίας όσο και για τις μορφές 

που απεικονίζονταν σε αυτή, αν έψαχναν στην εγκυκλοπαίδεια του 

παιχνιδιού, στο οποίο τα κορίτσια απάντησαν ότι έψαξαν αλλά δεν 

αναφερόταν τίποτα πιο συγκεκριμένο. Τότε ο Νικόλας επέμεινε, λέγοντας 

πως θα μπορούσαν να ψάξουν στο διαδίκτυο, και εγώ ρώτησα με ποιο τρόπο 

ψάχνουν στο διαδίκτυο για τέτοιου είδους πληροφορίες. Οι μαθητές 

απάντησαν όλοι μαζί πως θα μπορούσαν να βάλουν λέξεις-κλειδιά στην 

αναζήτηση του Google, όπως «τοιχογραφία- Αλέξανδρος- Δευτέρα 

Παρουσία- 18ος αιώνας» κ.ά. Στο σημείο αυτό έγινα μάρτυρας 

δραστηριοτήτων μιας κοινότητας πρακτικής, στην οποία οι συμμαθητές 

αντάλλασσαν μεταξύ τους γνώμες και γνώσεις, συμπλήρωναν ο ένας τη 

δουλειά του άλλου, διόρθωναν παραλείψεις κλπ., και στην οποία επιχείρησε 

να λειτουργήσει ως ειδικός ο Νικόλας. Ο μαθητής αυτός ήταν σε 

προηγούμενο μάθημα ο πρώτος που είχε προτείνει από μόνος του να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με την πηγή που παρουσίαζε 

ερευνώντας στο διαδίκτυο, επομένως θεωρούσε φαίνεται τον εαυτό του 

«ειδικό» σε εναλλακτικές μορφές έρευνας, εκτός δηλαδή της 

εγκυκλοπαίδειας του παιχνιδιού, μια γνώση που έσπευσε να μοιραστεί με 

τους συμμαθητές του.  

3.8. 6η μέρα πειράματος: 9η ώρα 
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Η τελευταία ώρα της παρέμβασης αποτέλεσε τον επίλογο της όλης 

προσπάθειας, με τους μαθητές να διατυπώνουν τις σκέψεις τους σχετικά με 

την επιτυχία ή την αποτυχία επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά, 

την άποψή τους σχετικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι και τη μάθηση μέσω 

των παιχνιδιών γενικά, την αντίληψή τους για την ιστορία, την εργασία με 

πηγές και τη διαπολιτισμικότητα κ.ά. Συλλέχθηκαν ακόμη τα τελευταία 

ημερολόγια μαθητή, με τις σημειώσεις των μαθητών από το προηγούμενο 

δίωρο της παρέμβασης οπότε έγινε εκτεταμένη ανάλυση τεσσάρων πηγών, 

και μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια της συνέντευξης που είχαν 

δημιουργηθεί για τη συλλογή δεδομένων μετά το πέρας του πειράματος. 

3.8.1. Παίξιμο για διασκέδαση και παίξιμο για μάθηση 

Κατά την είσοδό μας στην τάξη, οι μαθητές όρμησαν πάνω μου 

ευχαριστώντας με για τα αντίγραφα του παιχνιδιού τα οποία τους είχα 

μοιράσει στο προηγούμενο μάθημα και ενημερώνοντάς με για την πορεία του 

παιχνιδιού τους στο σπίτι21. Μόνο η Νανά από όλο το τμήμα είχε ακόμη 

κάποια προβλήματα στο χειρισμό του παιχνιδιού και δεν είχε καταφέρει να 

προχωρήσει πολύ το παιχνίδι στο σπίτι, προβλήματα για τα οποία αρχικά 

ρώτησε εμένα πώς να τα λύσει και στη συνέχεια τους συμμαθητές της. Οι 

υπόλοιποι μαθητές της επεσήμαναν τα λάθη της, τα οποία δεν της επέτρεπαν 

να προχωρήσει στο παιχνίδι, η Νανά τα σημείωσε, και συνεχίσαμε να μιλάμε 

για τα παιχνίδια των μαθητών στο σπίτι. Πολλοί είπαν ότι τερμάτισαν το 

παιχνίδι πολύ εύκολα, και άλλοι ότι συνέλεξαν το μέγιστο αριθμό πηγών (32) 

που μπορούσε να χωρέσει η φωτογραφική μηχανή του παιχνιδιού και το 

παιχνίδι δεν τους επέτρεπε να συλλέξουν άλλες. Ενδιαφέρον είχε η 

παρατήρηση της Στεφανίας ότι χωρίς να δουλεύουν τις πηγές, όπως κάναμε 

στη διάρκεια του μαθήματος, το παιχνίδι δεν είχε τόσο ενδιαφέρον και 

τερματιζόταν πολύ σύντομα, σε περίπου μια-δυο ώρες. Λύνοντας δηλαδή 

απλά τους γρίφους που έθετε το παιχνίδι προκειμένου να εξουδετερωθεί ένας 

ιός και να αποθηκευτεί η φωτογραφία της πηγής στην φωτογραφική μηχανή 

                                                             
21 Είχε μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο, και όλοι οι μαθητές της ομάδας είχαν παίξει το 
αντίγραφο του παιχνιδιού τις δύο αυτές μέρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στις δύο 
συναντήσεις. 
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του παιχνιδιού, το παιχνίδι δεν είχε τόσο ενδιαφέρον όσο η διαδικασία 

ανάλυσης των ευρημάτων που συνέλεγαν οι μαθητές. Η διαδικασία αυτή, 

σύμφωνα με τους μαθητές περιελάμβανε «ψάξιμο», το οποίο όπως είπαν τους 

κέντριζε το ενδιαφέρον. Με αυτές τις απόψεις συμφώνησε η πλειοψηφία των 

μαθητών. Εγώ δεν μπορούσα από τη μια πλευρά να μη σκεφτώ ότι τελικά 

στους μαθητές άρεσε η έρευνα και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση και όχι 

αναγκαστικά το παιχνίδι, και από την άλλη ότι ίσως αυτή ήταν μια από τις 

λίγες καταγεγραμμένες περιπτώσεις που οι μαθητές ανάμεσα στο να παίξουν 

απλά το παιχνίδι και στο να το χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο μάθησης 

επέλεγαν το δεύτερο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι φάνηκε στους μαθητές 

πεπερασμένο, και ενδεχομένως βαρετό, όταν δεν συνδυαζόταν με 

μαθησιακούς στόχους, συζήτηση, έρευνα, και ίσως ακόμη και ανταγωνισμό 

και ευγενή άμιλλα για το ποιος θα έκανε την καλύτερη παρουσίαση. 

3.8.2. Ενδοσκόπηση- Ανακεφαλαίωση και σκέψεις για τη 

μέθοδο της μάθησης 

Οι μαθητές επίσης αναφέρανε πως στη διάρκεια της δραστηριότητας 

μέσα στην τάξη ένιωσαν σαν «ντετέκτιβ» που έψαχναν να βρουν στοιχεία για 

να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις πηγές. Επιπλέον, 

εκτός από τις πληροφορίες της εγκυκλοπαίδειας και τις συζητήσεις μέσα 

στην τάξη, ανέφεραν πως προκειμένου να κάνουν τις παρουσιάσεις των 

πηγών τους ανακαλούσαν τακτικά στη μνήμη τους προηγούμενες γνώσεις, 

είτε από μαθήματα ιστορίας προηγούμενων ετών, είτε προερχόμενες από 

άλλες πηγές, όπως π.χ. την ταινία που είδαμε ή άλλες ιστορικές ταινίες, 

πράγματα που είχαν ακούσει παλιότερα ή είχα διαβάσει κ.ά. Αυτό μου το 

ανέφεραν με μεγάλο ενθουσιασμό, προφανώς γιατί ήταν από τις λίγες φορές 

ως τώρα που είχαν καταφέρει να μεταφέρουν προηγούμενες γνώσεις τους 

(που είχαν αποκτηθεί εκτός σχολείου ή εκτός του συγκεκριμένου μαθήματος) 

στα πλαίσια του μαθήματος. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πως η αποκλειστική 

προσκόλληση σε συγκεκριμένη ύλη του σχολικού βιβλίου, είχε εκτός από 

άλλες αρνητικές επιπτώσεις, και αυτή που υπονόησαν οι μαθητές από μόνοι 

τους, ότι δηλαδή δεν επέτρεπε στους μαθητές να συνδέσουν γνώσεις και να 

αντλήσουν από προηγούμενες εμπειρίες τους προκειμένου το μάθημα που 
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κάθε φορά διδάσκεται να βρει τη θέση του σε μια λογική συνέχεια και να 

αποκτήσει νόημα για αυτούς.  

Στη συνέχεια ρώτησα τους μαθητές να μου πούνε με τη σειρά τι 

πιστεύουν πως έμαθαν από την παρέμβαση συνολικά. Οι απαντήσεις τους 

έδειξαν πως, τουλάχιστον κατά τη γνώμη τους, οι στόχοι της παρέμβασης 

είχαν επιτευχθεί. Έτσι ο Νικόλας, πρώτος στη σειρά και ανυπόμονος να 

μιλήσει για την εμπειρία του, καθώς διέκοπτε συνεχώς τους συμμαθητές του 

όταν μιλούσαν και έδειχνε έντονη την ανάγκη να εκφράσει τις σκέψεις του, 

αναφέρθηκε πρώτα στο τι έμαθε από την ταινία, καθώς όπως είπε αυτή έκανε 

τη μεγάλη διαφορά κατά τη γνώμη του στην παρέμβαση. Έτσι, ανέφερε ότι 

από την ταινία έμαθε «πώς ζούσαν τότε, τη χρονολογική σειρά των 

γεγονότων, τις διαφωνίες για το πώς δέχονταν τον Αλέξανδρο οι διάφοροι 

λαοί». Όταν τον ρώτησα συγκεκριμένα για το τι έμαθε από το παιχνίδι, η 

απάντησή του ήταν «έμαθα να ψάχνω στην εγκυκλοπαίδεια, να διαβάζω τις 

πηγές, τι γινόταν εκείνα τα χρόνια, τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, ότι 

έβαζαν λίγη πραγματικότητα που δεν ήταν και τον χαρακτήριζαν [σ.σ. τον 

Αλέξανδρο] από άλλες θέσεις». Οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν ότι «τα είπε 

όλα» και ότι όλοι αυτά ήθελαν να πουν ότι έμαθαν, και ο Νικόλας γελούσε 

ευχαριστημένος. Συνέχισε ο Χάρης, λέγοντας πως έμαθε «πώς έφτιαχναν τις 

πηγές και πώς τον έδειχναν ως πρόσωπο», ενώ η Τατιάνα είπε πως έμαθε «τα 

ήθη, τα έθιμα και τις συνήθειες των διαφόρων λαών, όπως τότε που μάθαμε 

για το βασιλικό κυνήγι που ήταν δημοφιλές στους λαούς της Ανατολής, πώς 

τον έβλεπαν οι άλλοι λαοί, και για τη ζωή του Αλέξανδρου». Η Στεφανία είπε 

και αυτή ότι έμαθε για τα «ήθη και τα έθιμα άλλων λαών από τις πηγές, το 

πώς τον έβλεπαν οι άλλοι άνθρωποι, και πότε, από ποιον και γιατί φτιάχτηκε 

η κάθε πηγή». Ο Παύλος γελώντας είπε πως συμφωνεί με ό,τι είπαν και οι 

προηγούμενοι, όπως επίσης και ότι έμαθε «μέσα από τις πηγές το πότε, τα 

υλικά των πηγών, όπως η πηγή μου από περγαμηνή, να ψάχνω στην 

εγκυκλοπαίδεια για να βρω πληροφορίες για την πηγή». Ο Φίλιππος ανέφερε 

πως έμαθε για «τις διαπολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στους λαούς, τι 

σημαίνει διαπολιτισμική σχέση γιατί στην αρχή δεν το ξέραμε, πώς να 

αναλύω και να μελετώ μια πηγή, πώς έβλεπαν διάφοροι λαοί σε διάφορες 

εποχές και σε διάφορες περιοχές τον Αλέξανδρο, για τις τέχνες και την 
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καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα». Τέλος, η Λιάνα ανέφερε πως έμαθε «από 

τις πηγές πολλά για το πώς βλέπανε σε άλλους λαούς και άλλες εποχές τον 

Αλέξανδρο» ενώ επίσης επεσήμανε ότι της άρεσε να απαντάει στις ερωτήσεις 

ψάχνοντας στην εγκυκλοπαίδεια. Οι δύο μαθήτριες που δεν πρόλαβαν να 

μιλήσουν γιατί μπήκε στην αίθουσα των υπολογιστών όπου βρισκόμασταν το 

τμήμα που είχε αμέσως μετά μάθημα, ήταν η Σεμέλη και η Νανά. Ειδικά η 

Νανά όπως έχω αναφέρει προηγουμένως δεν μιλούσε καθόλου κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης, ούτε όταν της έκανα προσωπικά κάποια ερώτηση 

ούτε σηκώνοντας από μόνη της το χέρι για να απαντήσει. Στην τελευταία 

αυτή συνάντηση συμμετείχε πολύ ενεργά, διακόπτοντας τους συμμαθητές της 

και ανταλλάσσοντας απόψεις σχετικά με το τι μάθανε από την παρέμβαση. 

Δυστυχώς, αν και ήθελα πολύ να ακούσω την άποψή της για τα μαθησιακά 

οφέλη που αποκόμισε από την παρέμβαση, ο χρόνος δεν έφτασε για να 

μιλήσει και αυτή, και της ζήτησα να είναι όσο μπορεί πιο αναλυτική στις 

γραπτές απαντήσεις του ερωτηματολογίου συνέντευξης που τους είχα 

μοιράσει. Πάντως κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της με τους συμμαθητές 

της, ο λόγος της ήταν αρκετά στρωμένος και οι σκέψεις της οργανωμένες, 

ενώ εξέφραζε τις ίδιες απόψεις με τους συμμαθητές της σχετικά με το 

παιχνίδι. Βγαίνοντας από την τάξη, ρώτησα τους μαθητές αν νομίζουν πως 

αυτά που έμαθαν θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να σέβονται 

περισσότερο τους ανθρώπους που προέρχονται από άλλες χώρες, και 

απάντησαν ομόφωνα «ναι, γιατί έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης, 

διαφορετική θρησκεία, έχουν μάθει διαφορετικά, σε άλλο περιβάλλον».  

3.9. Εξελίξεις στις στάσεις και ικανότητες των 

μαθητών 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των μαθητών στα σχετικά 

ερωτηματολόγια πριν και μετά την παρέμβαση, καθώς και καταγράφοντας 

την πορεία τους όπως αποτυπωνόταν σε κάθε παρέμβαση στα σχόλιά τους 

στο ημερολόγιο μαθητή, εντοπίστηκαν και σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης 

διαφοροποιήσεις σχετικά με α) τη στάση των μαθητών απέναντι στο 

ηλεκτρονικό παιχνίδι ως μαθησιακό εργαλείο, β) τις απόψεις τους για την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης ενός εναλλακτικού μέσου διδασκαλίας για 
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το μάθημα της ιστορίας, γ) το βαθμό εξοικείωσής τους με τη διαδικασία 

επεξεργασίας των ιστορικών μαρτυριών, την αντίληψή τους για τη 

χρονολογική συνέχεια και την ικανότητα περιγραφής του περιεχομένου 

ιστορικών εννοιών και δ) την ικανότητα διαπολιτισμικής κατανόησης και τη 

διαμόρφωση αντίληψης οικουμενικότητας.   

7.9.1. Στάσεις των μαθητών απέναντι στο παιχνίδι ως 

εργαλείο μάθησης 

Όπως είδαμε στην ενότητα 7.4.2. οι απόψεις των μαθητών της 

δεύτερης ομάδας σχετικά με τη χρήση των παιχνιδιών ως εργαλείων μάθησης 

ήταν ποικίλες. Συγκεκριμένα, τρεις από τους μαθητές είχαν απαντήσει ότι τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία μάθησης, αν όμως 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τους 

μαθητές σχετίζονταν με το περιεχόμενο και το σχεδιασμό τους. Για τους 

μαθητές αυτούς δηλαδή τα παιχνίδια γνώσεων, τα παιχνίδια «εκπαιδευτικού 

περιεχομένου» και αυτά που σχετίζονται με συγκεκριμένη σχολική ύλη, 

ανταποκρίνονται με άλλα λόγια στις απαιτήσεις και τη στοχοθεσία του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, είναι εργαλεία μάθησης. Για αυτούς 

τους μαθητές η μάθηση μέσω των παιχνιδιών περιοριζόταν στο περιεχόμενο 

των παιχνιδιών, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική 

αλληλεπίδραση που δημιουργείτα γύρω από αυτά. Το παιχνίδι λοιπόν 

εκλαμβάνεται ως γνωστικό εργαλείο που επεξεργάζεται ο μαθητής ατομικά, 

σε απομόνωση, και η γνώση κατασκευάζεται αποκλειστικά μέσα από την 

αλληλεπίδραση παίκτη παιχνιδιού. Οι τέσσερις αυτοί μαθητές, απαντώντας 

στο ερωτηματολόγιο στη λήξη της παρέμβασης φάνηκε να αλλάζουν γνώμη: 

έτσι, και για τους τέσσερις βασική δραστηριότητα που οδήγησε στη μάθηση 

ήταν η διαπραγμάτευση μέσα στην τάξη, η ανταλλαγή απόψεων και η από 

κοινού με συμμαθητές και διδάσκοντες κατασκευή της γνώσης. Ενδεικτικά, 

στην ερώτηση «ποια στοιχεία του παιχνιδιού νομίζεις ότι σε βοήθησαν να 

μάθεις» η Λιάνα απάντησε «με τις παρουσιάσεις και με τις συζητήσεις. 

Μάθαμε πολλά πράγματα και μιλήσαμε μεταξύ μας, ανταλλάξαμε 

πληροφορίες και γνώμες», ενώ η ίδια μαθήτρια πριν την παρέμβαση 

θεωρούσε ότι θα μπορούσε να μάθει μέσα από το παιχνίδι λόγω στοιχείων 
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του παιχνιδιού όπως «ερωτήσεις, φωτογραφίες και πολύ υλικό ακόμα». 

Επιπλέον, τους μαθητές αυτούς τους βοήθησαν να μάθουν οι πληροφορίες 

που παρείχε το ίδιο το παιχνίδι στη μορφή της εγκυκλοπαίδειας και των 

κειμένων που συνόδευαν τις εικόνες. Σημειωτέον εδώ ότι προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το παιχνίδι δεν ήταν αναγκαίο ο παίκτης να ανατρέξει τόσο 

συχνά στην εγκυκλοπαίδεια προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες, ειδικά 

αφού οι περισσότεροι γρίφοι ήταν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, στις 

οποίες συχνά οι μαθητές απαντούσαν μέσω της διαδικασίας δοκιμής-λάθους. 

Οι συχνές αναφορές στην εγκυκλοπαίδεια, που οδήγησαν στη μάθηση του 

χειρισμού της και των τρόπων έρευνας στις σελίδες της, ήταν αποτέλεσμα 

του σχεδιασμού της παρέμβασης και των ειδικών μαθησιακών στόχων που 

είχαμε θέσει. Παίζοντας δηλαδή οι μαθητές το συγκεκριμένο παιχνίδι, 

δημιουργημένο για εκπαιδευτική χρήση, μόνοι τους στο σπίτι δεν θα 

αποκόμιζαν τα ίδια μαθησιακά οφέλη. Ακόμα περισσότερο ενδιαφέρουσες 

ήταν οι απόψεις των μαθητών για το παιχνίδι όταν τους δόθηκε να το παίξουν 

μόνοι τους στο σπίτι, μετά από δική τους έκκληση: για την πλειοψηφία των 

μαθητών του τμήματος, το να παίζουν το ίδιο παιχνίδι στο σπίτι μόνοι τους 

ήταν βαρετό, όπως ήταν και το ίδιο το παιχνίδι, αφού η λύση απλώς των 

γρίφων χωρίς τη συζήτηση, την ομαδική έρευνα και την αλληλεπίδραση της 

τάξης δεν παρουσίαζαν το ίδιο ενδιαφέρον. Εξάλλου, όπως παρατήρησαν οι 

ίδιοι οι μαθητές, το παιχνίδι αυτό μπορούσε να ολοκληρωθεί σε διάστημα 1-2 

ωρών όταν το έπαιζαν μόνοι τους, λύνοντας μηχανικά τους γρίφους. 

Και οι υπόλοιποι τέσσερις μαθητές οι οποίοι θεωρούσαν εφικτή τη 

μάθηση με τη χρήση ηλεκτρονικού παιχνιδιού πριν την παρέμβαση, 

διατήρησαν την ίδια στάση και μετά από αυτήν. Όλοι ανέφεραν ότι τα 

στοιχεία που τους βοήθησαν να μάθουν ήταν οι παρουσιάσεις των πηγών 

μέσα στην τάξη και οι πληροφορίες που παρείχε το παιχνίδι, ενώ πέντε από 

τους μαθητές δήλωσαν πως θα ήθελαν περισσότερη δράση στο παιχνίδι. Για 

παράδειγμα ο Φίλιππος θα ήθελε να προστεθούν «μονομαχίες, μάχες κ.ά.», 

ενώ άλοι μαθητές θα ήθελαν το παιχνίδι να διαθέτει περισσότερους 

προορισμούς για να επισκεφθούν. Επιπλέον, κάποιοι μαθητές συνέστησαν ως 

βελτιωτική παρέμβαση στο παιχνίδι την ελάττωση των οδηγιών σε κείμενο, 

να έχει δηλαδή «λιγότερο διάβασμα οδηγιών», στο οποίο τους είχα 
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υποβάλλει εγώ προκειμένου να γνωρίσουν τις λειτουργίες του παιχνιδιού. Ο 

μαθητής του οποίου η γνώμη για τα παιχνίδια ως εκπαιδευτικά εργαλεία 

άλλαξε ριζικά σε σχέση με την προϋπάρχουσα άποψή του ήταν ο Νικόλας, ο 

οποίος δήλωνε στο τέλος της παρέμβασης ότι αυτό που τον βοήθησε να μάθει 

ήταν «όλη η πορεία της διδασκαλίας με τις δραστηριότητες και τις 

συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν», ήταν δηλαδή ο μόνος που εντόπιζε ως 

μοναδικό λόγο επιτυχίας το σχεδιασμό της παρέμβασης και τις 

δραστηριότητες μέσα στην τάξη και όχι και το ίδιο το πληροφοριακό υλικό 

που παρείχε το παιχνίδι. Πάντως πριν από την παρέμβαση μόνο δύο μαθητές 

είχαν δηλώσει ως εναλλακτικό μέσο διδασκαλίας της ιστορίας τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ ακόμη δύο θεωρούσαν μοναδικό τρόπο μάθησης 

της ιστορίας εκτός σχολείου «άλλα ιστορικά βιβλία». Οι υπόλοιποι πέντε 

μαθητές είχαν απαντήσει ότι μπορούν να μάθουν ιστορία μέσα από 

ντοκυμαντέρ, ταινίες, το διαδίκτυο, βιβλία και την τηλεόραση. Τέλος, όλοι 

ανεξαιρέτως δήλωσαν ότι εκτός του ότι έμαθαν, επιπλέον διασκέδασαν με 

την εισαγωγή του παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία.  

Η διαφορά όσον αφορά τη χρήση του παιχνιδιού ως εργαλείου 

συλλογικής εργασίας και κατασκευής γνώσης σε αυτή την ομάδα σε σχέση 

με την πρώτη ομάδα ήταν ότι εδώ το σύνολο το μαθητών αντιμετώπισε το 

παιχνίδι ως συλλογικό εργαλείο μάθησης, ενώ στην πρώτη ομάδα όπως 

είδαμε το κοινωνικό στοιχείο έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο για τους μαθητές με 

τις χαμηλότερες επιδόσεις. Αυτή η διαφοροποίηση πιστεύω οφείλεται στο 

σχεδιασμό της παρέμβασης έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τα ευρήματα της 

πρώτης προσπάθειας: η πρώτη ομάδα των μαθητών αφέθηκε ελεύθερη να 

χειριστεί το παιχνίδι και όπως είδαμε αναπτύχθηκαν ανταγωνιστικές 

συμπεριφορές από τους μαθητές με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και τις 

καλύτερες επιδόσεις. Αντιθέτως, με τη δεύτερη παρέμβαση καταφέραμε να 

λειτουργήσει η ομάδα συλλογικά, και τα γνωστικά οφέλη να κατανεμηθούν 

πιο ομοιόμορφα στα μέλη της ομάδας. Επιπλέον, επιτράπηκε και πιο ισότιμη 

συμμετοχή όλων των μαθητών στη δεύτερη παρέμβαση, με τον καθένα τους 

να συνεισφέρει στην κατασκευή της γνώσης αλληλεπιδρώντας γόνιμα με 

τους υπόλοιπους.  
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7.9.2. Στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της 

ιστορίας   

Οι απαντήσεις των μαθητών σχετικά με το μάθημα της ιστορίας στο 

σχετικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης ήταν διαφωτιστικές για διάφορους λόγους. Σε αντίθεση με τους 

μαθητές της πρώτης ομάδας, οι οποίοι είχαν δηλώσει και πριν και μετά την 

παρέμβαση απλά ότι τους άρεσε το μάθημα της ιστορίας, και οι απαντήσεις 

τους δεν έδειχναν κάποια διαφοροποίηση μετά την παρέμβαση, οι μαθητές 

στη δεύτερη παρέμβαση απάντησαν διαφορετικά. Έτσι, πέντε από τους 

μαθητές της δεύτερης παρέμβασης δήλωσαν ότι μετά το πείραμα το μάθημα 

της ιστορίας τους αρέσει πιο πολύ από ότι πριν. Συγκεκριμένα οι απαντήσεις 

ήταν «τώρα η ιστορία μου αρέσει πιο πολύ», «τώρα πια μου αρέσει η 

ιστορία. Το πείραμα με βοήθησε να καταλάβω την αξία της ιστορίας. Αν 

βέβαια το μάθημα γινόταν μέσω του υπολογιστή πάντα θα ήταν το 

αγαπημένο μου μάθημα», «το μάθημα της ιστορίας γενικά δε μου αρέσει 

αλλά το παιχνίδι το κάνει ενδιαφέρον γιατί ταξιδεύεις, ανακαλύπτεις κάποια 

πράγματα και έτσι δεν είναι βαρετό αλλά διασκεδαστικό. Γι αυτό τώρα μου 

αρέσει πολύ», «μου αρέσει αλλά όχι όπως πρώτα, με το παιχνίδι άλλαξαν 

λίγο τα πράγματα, το προτιμώ», «το μάθημα μ’ αρέσει τώρα που πέξαμε αυτό 

το παιχνίδι».  

Καταρχήν εντοπίζουμε στις απαντήσεις αυτών των πέντε μαθητών 

την ανάδυση ενός είδους εμπιστοσύνης απέναντί μου, καθώς μετά την 

παρέμβαση δεν δίστασαν πια να γράψουν ακριβώς τι νιώθουν για το μάθημα 

της ιστορίας. Οι απαντήσεις τους για το θέμα αυτό πριν την παρέμβαση ήταν 

όλες όπως φαίνεται ψεύτικες, καθώς δήλωσαν και οι πέντε ότι τους άρεσε το 

μάθημα της ιστορίας. Μετά όμως από την παρέμβαση φάνηκε ότι 

αισθάνθηκαν επιτέλους άνετα να εκφράσουν τα πραγματικά τους 

συναισθήματα για το μάθημα της ιστορίας, και έτσι έσπευσαν να 

«διορθώσουν» τις προηγούμενες απαντήσεις τους γράφοντας την άποψή τους 

για το μάθημα της ιστορίας πριν το πείραμα. Αυτού του είδους τη 

διαφοροποίηση δεν την είδαμε καθόλου στην πρώτη ομάδα, της οποίας οι 

μαθητές απάντησαν όλοι αδιάφορα ότι τους αρέσει το μάθημα της ιστορίας, 
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το ίδιο πριν και μετά την παρέμβαση. Ειδικά ο Νικόλας, ο οποίος πριν την 

παρέμβαση ήταν ο μόνος που δήλωνε ειλικρινά ότι δεν του αρέσει η ιστορία 

γιατί πρέπει να «γίνεται πιο αναλυτικά» και να χρησιμοποιούνται 

περισσότερες πηγές στη διδασκαλία της, φάνηκε να έχει ικανοποιηθεί από τα 

γνωστικά οφέλη της παρέμβασης και να σχημάτισε μια διαφορετική εικόνα 

για το αντικείμενο. Ερμηνεύω αυτή την αλλαγή στη στάση του ως 

αποτέλεσμα όχι μόνο της αλλαγής του διδακτικού εργαλείου, αλλά κυρίως 

λόγω της εισαγωγής στο μάθημα της διαδικασίας ανάλυσης των πηγών. Ο 

μαθητής αυτός συμμετείχε με ενθουσιασμό σε κάθε απόπειρα ανάλυσης 

πηγών, δείχνοντας αυξανόμενη ικανότητα έρευνας και ερμηνείας  των 

στοιχειών των πηγών, και μέσα από δηλώσεις του και μέσα στην τάξη 

φάνηκε πως αυτό ακριβώς τον έκανε να αλλάξει στάση απέναντι στο 

αντικείμενο, δηλαδή η εισαγωγή του στην επιστημονική μεθοδολογία του 

αντικειμένου. Και οι υπόλοιπες τέσσερις μαθήτριες που έδωσαν τις 

παραπάνω απαντήσεις ήταν αυτές οι μαθήτριες των οποίων οι ικανότητες για 

επεξεργασία των ιστορικών μαρτυριών εξελίσσονταν σε κάθε μάθημα, 

δηλαδή η πρόοδός τους στον γνωστικό τομέα μέσω της συμμετοχής τους στη 

διαδικασία κατασκευής της γνώσης συνδέεται με τη στάση τους απέναντι στο 

μάθημα. Για τους παραπάνω μαθητές ωφέλιμη ήταν η συμμετοχή τους στις 

κοινότητες πρακτικής που δημιουργήθηκαν με την αφορμή του παιχνιδιού, 

και όχι το παιχνίδι καθαυτό. Η στάση τους απέναντι στο γνωστικό 

αντικείμενο μεταβλήθηκε ακριβώς επειδή τους δόθηκε η ευκαιρία να 

ενεργήσουν δημιουργώντας γνώση μέσα από την αλληλεπίδραση με τους 

συμμαθητές τους, χρησιμοποιώντας ως μαθησιακό εργαλείο το παιχνίδι και 

«συναρμολογώντας» γνώσεις, απόψεις και δεξιότητες συμμαθητών τους, τις 

οποίες εξέλιξαν σε ομαδικά διαμορφωμένη γνώση. 

Δύο ακόμη μαθητές ανέφεραν πως το μάθημα της ιστορίας έγινε «πιο 

διασκεδαστικό» με τη χρήση του παιχνιδιού, αλλά ότι τους αρέσει το ίδιο 

πριν και μετά την παρέμβαση. Τέλος, δύο μαθητές δήλωσαν πως τους αρέσει 

το ίδιο με πριν την παρέμβαση το μάθημα της ιστορίας, χωρίς να αναφερθούν 

λεπτομερώς σε ειδικά στοιχεία της παρέμβασης ή του παιχνιδιού. 
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7.9.3. Μάθηση ιστορικών εννοιών και ανάπτυξη 

ικανοτήτων ανάλυσης πηγών 

Όσον αφορά την κατανόηση του ιστορικού χρόνου και της 

περιοδολόγησης, στην αρχή της δεύτερης παρέμβασης είχα αποφασίσει να 

μην δώσω μεγάλη έκταση για τους εξής λόγους: καταρχήν διότι προκειμένου 

να δώσουμε στους μαθητές τα κατάλληλα εφόδια για να κατανοήσουν τη 

χρονολογική συνέχεια των διαφόρων ιστορικών περιόδων που συναντούσαμε 

στη διάρκεια του μαθήματος, θα χρειαζόταν πολύ περισσότερος χρόνος από 

αυτόν που είχαμε στη διάθεσή μας. Και αυτό διότι δεν θα αρκούσε μια απλή 

καταγραφή με χρονολογική σειρά των ιστορικών περιόδων, οι οποίες θα 

οριοθετούνταν με χρονολογίες-κλειδιά (π.χ. 1453: λήξη της Βυζαντινής 

περιόδου και έναρξη της Τουρκοκρατίας), αλλά προκειμένου να αποκτήσουν 

νόημα για τους μαθητές οι έννοιες αυτές («Βυζάντιο», «Τουρκοκρατία» κλπ.) 

θα έπρεπε να διδάξουμε βασικά στοιχεία για τις σχετικές περιόδους. Αν 

απλώς καταφέρναμε να κάνουμε τους μαθητές να παπαγαλίσουν μια ιστορική 

συνέχεια θα αποτυγχάναμε, αφού κάποιοι μαθητές δεν γνώριζαν καν πόσα 

χρόνια έχει ένας αιώνας, ενώ η πλειοψηφία τους δεν γνώριζε σε ποιο έτος 

ξεκινά ένας αιώνας και σε ποιο τελειώνει, π.χ. πότε αρχίζει και πότε 

τελειώνει ο 19ος αιώνας. Με τις βασικές αυτές ελλείψεις να αναδεικνύονται 

σε κάθε σχετική ευκαιρία, ήταν αδύνατο να προσπαθήσουμε να 

συγκροτήσουμε μια χρονολογική συνέχεια για τους μαθητές χωρίς να 

αναφερθούμε εκτεταμένα σε χαρακτηριστικά της εποχής, κάτι που θα 

απαιτούσε πολύ χρόνο. Αντ’ αυτού, αποφασίσαμε να εμπλουτίζουμε τις 

γνώσεις των μαθητών σχετικά με τις ιστορικές περιόδους στις οποίες 

χρονολογούνταν οι πηγές με τις οποίες ασχολούμασταν όταν χρειαζόταν, με 

τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουμε στους μαθητές να συγκροτούν ερμηνείες 

των πηγών βασιζόμενοι σε γνώσεις τους για τις σχετικές ιστορικές περιόδους. 

Οι γνώσεις τους δηλαδή για τις ιστορικές περιόδους και τα χαρακτηριστικά 

τους προσφέρονταν σε μορφή διάλεξης με στόχο να χρησιμεύσουν ως 

εργαλεία ερμηνείας των πηγών αφού αποτελούσαν εισαγωγή στα ιστορικά 

συμφραζόμενα της κάθε εποχής. Επιπλέον, εκτός από τις υποδείξεις τις δικές 

μου και της Νίκης, οι μαθητές ωθήθηκαν στη χρήση και της 

εγκυκλοπαίδειας, η οποία τους παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους 
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που μελετούσαμε. Δεύτερος λόγος ήταν το γεγονός ότι δεν θα μπορούσα να 

συλλέξω δεδομένα σχετικά με τις γνώσεις των μαθητών για τη χρονολόγηση, 

καθώς τόσο οι απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο πριν όσο και αυτές μετά 

την παρέμβαση ήταν προϊόντα έρευνάς τους στο διαδίκτυο ή σε βιβλία, οι 

μαθητές δηλαδή δεν απάντησαν τοποθετώντας τα γεγονότα της άσκησης με 

βάση όσα γνώριζαν, έτσι δεν θα ήταν δυνατόν να διαπιστώσω 

διαφοροποιήσεις στην αντίληψή τους πριν και μετά την παρέμβαση. Τα 

παραπάνω ισχύουν επίσης και για την διαπραγμάτευση ιστορικών εννοιών 

μέσα στην τάξη. Έτσι, δεν δώσαμε αρκετή έμφαση στη διαπραγμάτευση 

εννοιών όπως «Επανάσταση», «Αναγέννηση» για τους ίδιους ακριβώς 

λόγους. Αντιθέτως, κατά το σχεδιασμό της δεύτερης παρέμβασης ιδιαίτερη 

σημασία δόθηκε στη διαδικασία ανάλυσης των ιστορικών μαρτυριών. 

Σχετικά με την εργασία με ιστορικές μαρτυρίες, όπως είδαμε 

παραπάνω (ενότητα 7.3.3.) οι απαντήσεις της πλειοψηφίας των μαθητών πριν 

από την παρέμβαση ήταν αρκετά γενικές. Για τους έξι από τους εννέα 

μαθητές του τμήματος αυτού, εργασία με πηγές σήμαινε διάβασμα 

παραθεμάτων και ανάλυσή τους μέσα από συζητήσεις, χωρίς να αναφέρεται 

κάποια συγκεκριμένη μέθοδος ανάλυσής τους, όπως η απάντηση 

συγκεκριμένων ερωτημάτων. Μια μαθήτρια δεν απάντησε καθόλου στις 

σχετικές με την εργασία με πηγές ερωτήσεις, ενώ οι άλλοι δύο μαθητές, ο 

Νικόλας και η Λιάνα έδωσαν όπως είδαμε παραπάνω ενδιαφέρουσες 

απαντήσεις, ορίζοντας η Λιάνα ως ιστορική πηγή τα λογοτεχνικά βιβλία 

ιστορικής θεματολογίας, και ο Νικόλας επιμένοντας στη χρησιμότητα της 

ανάλυσης πηγών για τη διδασκαλία της ιστορίας και την προηγούμενη 

διασταύρωσή τους «γιατί είναι πάρα πολλές». Μετά τη λήξη της παρέμβασης 

όμως, η πλειοψηφία των μαθητών φάνηκε να έχει διαμορφώσει ένα 

μεθοδολογικό πλαίσιο επεξεργασίας των πηγών, βασιζόμενη στον τρόπο 

εργασίας που τους είχε επιδειχθεί. Έτσι, έξι μαθητές ανέφεραν ότι όταν 

μελετάμε τις ιστορικές πηγές πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τον τόπο 

προέλευσης, το χρόνο δημιουργίας, πληροφορίες για το δημιουργό και τους 

λόγους δημιουργίας της, τις συνθήκες ζωής την εποχή της δημιουργίας της, 

ενώ ένας μαθητής ανέφερε επίσης πως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το 

πώς παρουσιάζονται τα περιεχόμενα (π.χ. οι διάφορες αναπαραστάσεις του 
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Αλέξανδρου) και αν αυτές οι αναπαραστάσεις ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. Ο ίδιος μαθητής (Φίλιππος) συνόψισε την αντίληψη των 

συγχρόνων της κάθε πηγής για τον Αλέξανδρο ως εξής: «νομίζω ότι οι 

άνθρωποι κάθε εποχής τον αντιλαμβάνονταν όπως έναν άνθρωπο της εποχής 

τους και της περιοχής τους, π.χ. οι βυζαντινοί νόμιζαν ότι ήταν χριστιανός». 

Ενδιαφέρουσα ήταν επίσης η απάντηση της Λιάνας σχετικά με το πώς νομίζει 

ότι έβλεπαν οι σύγχρονοι των μαρτυριών τα αντικείμενα αυτά: «είχαν 

φυσιολογικές αντιδράσεις επειδή οι ιστορικές μαρτυρίες των σημερινών 

χρόνων ήταν για εκείνους κομάτι της ζωής τους». Δύο ακόμη μαθητές 

ανέφεραν σχετικά με τη χρησιμότητα των ιστορικών μαρτυριών ότι «μας 

βοηθούν να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για ένα γεγονός» και ότι «οι 

ιστορικές μαρτυρίες μας βοηθάνε για να μάθουμαι τι γινόταν τότε. Να 

λαμβάνουμε υπόψη μας εκείνα τα ιστορικά γεγονότα που είναι 

διασταυρομένα από πολλές ιστορικές πηγές». Η πρώτη απάντηση δηλώνει 

ότι ο μαθητής (Χάρης) δεν υιοθέτησε ένα πλαίσιο εργασίας βασιζόμενος στις 

δραστηριότητες μέσα στην τάξη, ενώ η δεύτερη απάντηση, του Νικόλα, 

δείχνει ότι ο μαθητής εμμένει στην άποψή του περί διασταύρωσης των 

μαρτυριών προκειμένου να θεωρηθούν αληθινά τα γεγονότα. Για τους δύο 

αυτούς μαθητές, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι ιστορικές μαρτυρίες 

έχουν μόνο επιβεβαιωτικό ρόλο, χωρίς να προσφέρονται για περαιτέρω 

ερμηνεία, όπως γίνεται με τους υπόλοιπους έξι μαθητές της παρέμβασης. 

Ωστόσο στη διάρκεια των μαθημάτων και οι δύο αυτοί μαθητές έδειξαν 

διαφορετική συμπεριφορά ως προς την ανάλυση των πηγών από αυτή που 

φαίνεται να καταγράφεται στο έντυπο συνέντευξης, αναζητώντας συνεχώς 

πληροφορίες και κατασκευάζοντας λογικές ερμηνείες με βάση τα 

αποτελέσματα των ερευνών τους.  

Αναφορικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που μπορούν να μας 

δώσουν οι ιστορικές μαρτυρίες, οι περισσότερες απαντήσεις των μαθητών 

κινήθηκαν σε αναμενόμενα πλαίσια. Έτσι, για τρεις μαθητές οι πηγές μας 

δίνουν στοιχεία για την κοινωνία μέσα στην οποία παρήχθησαν, όπως για την 

τέχνη, τα ήθη, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, την ενδυμασία, τις συνήθειες, 

την καθημερινότητα αλλά και τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα. Δύο μόνο 

μαθητές ανέφεραν πως μέσα από τις πηγές μπορούμε να πληροφορηθούμε 
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για το πώς έβλεπαν διάφορες ιστορικές προσωπικότητες οι σύγχρονοί τους, 

χωρίς πάντως να αναφερθούν πιο εκτεταμένα στην ερμηνεία των 

αναπαραστάσεων αυτών με βάση τα ιστορικά συμφραζόμενα. Τέσσερις 

μαθητές, η Νανά, ο Παύλος, ο Χάρης και ο Νικόλας δεν απάντησαν καθόλου 

στη σχετική ερώτηση.  

Αν πάντως αναλογιστούμε τη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος και θυμηθούμε τις προσπάθειες για συλλογική 

διαπραγμάτευση των περιεχομένων των πηγών από τους μαθητές, μπορούμε 

να συμπεράνουμε πως η ομάδα λειτούργησε σαν μια κοινότητα μαθητείας, η 

οποία ξεκινώντας από χαμηλά επίπεδα ικανότητας ανάλυσης και ερμηνείας 

των τεκμηρίων σταδιακά δημιούργησε μια μεθοδολογία ομαδικής εργασίας 

με τις πηγές, αναπτύσσοντας τόσο τις ικανότητες για διατύπωση ερωτημάτων 

και απαντήσεων μέσω έρευνας, όσο και την ικανότητα για επεξεργασία των 

αναπαραστάσεων των πηγών μέσω ερμηνειών που βασίζονταν σε γνώση των 

συμφραζομένων (ενότητα 7.7.).  

7.9.4 Εξέλιξη στη διαπολιτισμική αντίληψη των μαθητών 

 

Κατά την έναρξη της παρέμβασης μόνο οι τέσσερις από τους εννέα 

μαθητές μπόρεσαν να δώσουν σωστές ερμηνείες του όρου 

«διαπολιτισμικότητα», αναφερόμενοι στην επικοινωνία και τη γνωριμία των 

πολιτισμών των λαών μέσω των ανθρώπων. Οι υπόλοιποι μαθητές είτε δεν 

απάντησαν καθόλου είτε έδωσαν ατελείς ορισμούς, π.χ. «η κοινωνία με 

διαφορετικούς πολιτισμούς». Στις απαντήσεις των μαθητών όμως μετά την 

παρέμβαση παρατηρήθηκαν ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις, για παράδειγμα 

ο Νικόλας που έδωσε την προαναφερθείσα απάντηση πριν το πείραμα, μετά 

το πείραμα έγραφε πως διαπολιτισμική επικοινωνία είναι «οι διαφορετικοί 

λαοί να μαθαίνουν τους πολιτισμούς τους», και η Λιάνα που είχε δώσει την 

ίδια απάντηση νωρίτερα, μετά το πείραμα έγραφε πως πρόκειται για την 

«επικοινωνία με άλλους πολιτισμούς». Άλλοι μαθητές, όπως ο Παύλος και η 

Νανά, που είχαν δώσει λάθος ορισμό της έννοιας στην αρχή, στο τέλος της 

παρέμβασης δεν απάντησαν καθόλου, ενώ ο Χάρης που είχε δώσει σωστά τον 
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ορισμό αρχικά, στο τέλος άφησε την ερώτηση αναπάντητη. Ο Φίλιππος, που 

δεν μπορούσε να δώσει ορισμό της έννοιας νωρίτερα, μετά την παρέμβαση 

όρισε τη διαπολιτισμικότητα ως επικοινωνία δύο ή περισσότερων χωρών 

μεταξύ τους. Η Τατιάνα επανέλαβε την ίδια απάντηση πριν και μετά την 

παρέμβαση («διαπολιτισμική επικοινωνία είναι η επικοινωνία ανάμεσα σε 

διαφορετικούς λαούς μέσω των ανθρώπων»), όπως και η Σεμέλη και η 

Στεφανία, των οποίων οι απαντήσεις ήταν ίδιες πριν και μετά την παρέμβαση.  

Ωστόσο η πλειοψηφία των μαθητών έδειξε να έχει διαμορφώσει μια 

ευρύτερη αντίληψη της διαπολιτισμικότητας μέσα από το μάθημα της 

ιστορίας, και να διαφοροποιείται από προϋπάρχουσες αντιλήψεις, 

σημειώνοντας πρόοδο στην κατανόηση της έννοιας της διαπολιτισμικότητας. 

Έτσι ο Χάρης πριν την παρέμβαση θεωρούσε ότι το μάθημα της ιστορίας 

είναι ωφέλιμο για την κατανόηση των διαφόρων πολιτισμών γιατί «οι 

σημερινοί πολιτισμοί είναι εξέλιξη των παλιών», ενώ στο τέλος της 

παρέμβασης θεωρούσε πως μέσω της ιστορίας μπορούμε να καταλάβουμε ότι 

οι λαοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους «γιατί ανταλάσουν στοιχεία πολιτισμού 

μεταξύ τους» και μπορούμε να καταλάβουμε τους άλλους πολιτισμούς γιατί 

μέσα από την ιστορία «μαθαίνουμε για τους άλλους πολιτισμούς». Η 

αντίληψη αυτού του μαθητή σχετικά με την ποικιλομορφία των πολιτισμών 

σήμερα πριν την παρέμβαση ήταν απόρροια της διαφορετικής ιστορίας τους, 

ενώ μετά την παρέμβαση μπορούσε να ιδωθεί μέσα από το πρίσμα των 

διαχρονικών πολιτισμικών ανταλλαγών και αλληλεπιδράσεων. Εξέλιξη επίσης 

παρατηρήθηκε στη διαπολιτισμική κατανόηση της Λιάνας. Η μαθήτρια πριν 

την παρέμβαση θεωρούσε ότι μέσα από το μάθημα της ιστορίας μπορούμε να 

μάθουμε για τους διάφορους πολιτισμούς γνωρίζοντας τα έθιμα, την 

καθημερινότητα και την κουλτούρα τους, τονίζοντας τη διαφορετικότητα 

μεταξύ τους ως βασικό στοιχείο της επαφής μας με τους πολιτισμούς. Μετά 

την παρέμβαση όμως δήλωνε ότι «όλοι οι πολιτισμοί είναι το ίδιο και έχουν 

το δικό τους κόσμο». Για τη Λιάνα η ποικιλία και η οικουμενικότητα πήραν 

τη θέση της διαφορετικότητας, ενώ ο ρόλος της ιστορίας γι αυτή τη 

συνειδητοποίηση είναι σημαντικός: «μέσα από τις ιστορικές πηγές 

καταλαβαίνουμε τους άλλους πολιτισμούς και έτσι έχουμε διαπολιτισμική 

συνείδηση». 
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Ομοίως η Στεφανία πριν την παρέμβαση σημείωνε πως μπορούμε να 

εξηγήσουμε τη διαφορετικότητα των πολιτισμών σήμερα γνωρίζοντας τους 

πολιτισμούς του παρελθόντος «γιατί και οι σημερινοί πολιτισμοί είναι 

συνέχεια των πολιτισμών του παρελθόντος», ενώ μετά την παρέμβαση 

σημείωνε «δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πολιτισμούς γιατί έχουμε 

πολιτισμούς διαφορετικών εποχών». Η «αξιολόγηση» δηλαδή ενός 

πολιτισμού έγινε για τη Στεφανία μια δραστηριότητα μη αποδεκτή καθώς 

απορρέει από τη σύγχρονη κάθε φορά σκέψη, επομένως σήμερα δεν 

μπορούμε να κρίνουμε θετικά ή αρνητικά πολιτισμούς διαφορετικών 

χρονικών περιόδων. Επιπλέον, για τη Στεφανία η ιστορία βοηθάει στη 

διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης γιατί «μαθαίνοντας για τους 

διάφορους πολιτισμούς και τις αλληλεπιδράσεις τους μπορούμε να δούμε τα 

καλά στοιχεία κάθε πολιτισμού και να αποκτήσουμε διαπολιτισμική 

συνείδηση». Ακόμη μια περίπτωση μαθητή που φάνηκε να εξελίσσεται η 

κατανόησή του σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία ήταν ο Φίλιππος, ο 

οποίος στο ερωτηματολόγιο στην αρχή της παρέμβασης δεν είχε απαντήσει 

καθόλου στις σχετικές ερωτήσεις. Στο τέλος της παρέμβασης όμως σημείωνε 

πως μέσα από την επεξεργασία των πηγών μπορούμε να διαμορφώσουμε 

διαπολιτισμική συνείδηση «γιατί μαθαίνουμε να παίρνουμε κάποια θετικά και 

όχι αρνητικά στοιχεία και να δίνουμε θετικά και όχι αρνητικά στοιχεία». 

Τέλος η Τατιάνα φάνηκε να παραμένει στο ίδιο επίπεδο κατανόησης και μετά 

το πείραμα. Έτσι πριν την παρέμβαση ερμήνευε την ποικιλία των πολιτισμών 

ως αποτέλεσμα των «συνθηκών ζωής των ανθρώπων που κατοικούν εκεί», 

ενώ μέσα από το μάθημα της ιστορίας μπορούμε να μάθουμε για άλλους 

πολιτισμούς γιατί «γνωρίζουμε πολιτισμούς, γλώσσες, θρησκείες, 

καθημερινές συνήθειες και τρόπο ζωής των άλλων λαών». Παρομοίως μετά 

την παρέμβαση σημείωνε πως «κάθε πολιτισμός είναι ξεχωριστός», ότι μέσα 

από τη μελέτη της ιστορίας «μπορούμε να μάθουμε τα ήθη, τα έθιμα, τις 

παραδόσεις, τις συνήθειες, την καθημερινότητα την ενδυμασία κ.ά.», ενώ 

επίσης καταλαβαίνουμε ότι οι λαοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους γιατί «με 

διάφορα γεγονότα όπως διωγμοί οι άνθρωποι αναγκάζονταν να πάνε σε άλλη 

χώρα και να εγκαταλύψουν την πατρίδα τους όπως ακριβώς και σήμερα. Έτσι 

αλληλεπιδρούν και ο ένας πολιτισμός παίρνει πράγματα από τον άλλον».  
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Ακόμη, ο Παύλος φάνηκε να διαμορφώνει μια αντίληψη για την 

ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων και την αλληλεπίδραση των πολιτισμών. 

Ενώ πριν την παρέμβαση σημείωνε πως μέσα από τη μελέτη της ιστορίας 

κατανοούμε τη διαφορετικότητα «γιατί ξέρουμε τι γινόταν παλιά και τη 

γίνεται σήμερα», μετά την παρέμβαση έγραφε «πιστεύω κάθε πολιτισμός 

διαμορφώνεται σε σχέση με τους άλλους γιατί παίρνει ήθη, έθιμα και έχουν 

κάποιοι ίδιο τρόπο ζωής». Η Σεμέλη δεν παρουσίασε καμία διαφοροποίηση 

στις απόψεις της καθώς και πριν και μετά την παρέμβαση σημείωνε μόνο ότι 

μέσα από το μάθημα της ιστορίας μπορεί να διαμορφώσει διαπολιτισμική 

συνείδηση γιατί «μέσα από τις πηγές μαθαίνω για τον πολιτισμό του τόπου».  

Οι υπόλοιποι δύο μαθητές δεν σημείωσαν καμία αλλαγή στις 

αντιλήψεις τους για την διαπολιτισμική επικοινωνία. Ο Νικόλας ανέφερε ότι 

«κάθε λαός είχε αναπτύξει τον δικό του πολιτισμό, άλλη πρόσφεραν πολλά 

στην ανθρωπότητα και άλλη πέρασαν χωρίς να τους θυμάται κανένας», ενώ 

μετά την παρέμβαση ανέφερε ότι «κάθε πολιτισμός πρέπει να έχει μέσα στην 

ιστορία τη θέση που του αξίζει» και «ο πιο μεγάλος πολιτισός επικρατεί 

έναντι τον άλλον». Η Νανά μετά την παρέμβαση σημείωνε ότι δεν υπάρχουν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτισμών «γιατί δεν πρέπει να γίνεται πόλεμος 

μεταξύ τους». 
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Συμπεράσματα 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη λειτουργία ενός 

εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού ως μαθησιακού εργαλείου μέσα στην 

σχολική τάξη. Προκειμένου να ερευνήσουμε τις δυνατότητες αυτές, 

κατασκευάσαμε ένα σχέδιο διδασκαλίας με βάση το οποίο πειραματιστήκαμε 

στον πρώτο κύκλο του πειράματος. Το σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε για τον 

δεύτερο κύκλο του πειράματος με βάση τα αποτελέσματα και τις 

συμπεριφορές που αναπτύχθηκαν. Τα ερωτήματα της μελέτης ήταν α) Τι 

είδους δραστηριότητες αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών λόγω του 

εργαλείου μάθησης που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή του παιχνιδιού; Πώς 

διαμορφώνεται η συνεργασία μεταξύ μαθητών, και μεταξύ μαθητών και 

διδάσκοντα, σε αυτά τα πλαίσια; β) Κατά πόσο ενδυναμώνει το ηλεκτρονικό 

παιχνίδι συνεργατικές μορφές μάθησης και κατασκευής της γνώσης, δηλαδή 

τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής; Διαμορφώνονται γύρω από το παιχνίδι 

κοινότητες μαθητών με κοινά ενδιαφέροντα, μαθησιακούς στόχους και 

πρακτικές μάθησης; γ) Μπορεί το ηλεκτρονικό παιχνίδι να αποτελέσει όχημα 

για τη μάθηση συγκεκριμένων ιστορικών δεξιοτήτων, όπως της επεξεργασίας 

ιστορικών πηγών/ μαρτυριών; δ) Μπορεί το ηλεκτρονικό παιχνίδι να 

βοηθήσει στο σχηματισμό ιστορικής γνώσης και την εμπέδωση της ιστορικής 

ορολογίας; Πώς κατασκευάζεται η ιστορική γνώση και κατανόηση μέσω της 

συνεργατικής χρήσης ενός πολυμεσικού ψυχαγωγικού εργαλείου; ε) 

Κατανοούν οι μαθητές την έννοια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσα 

από το μάθημα της ιστορίας; Δημιουργούνται συνθήκες συνεργατικής 

επεξεργασίας εννοιών διαπολιτισμικής επικοινωνίας στα πλαίσια της χρήσης 

ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού περιπέτειας; 

Στόχος μας μέσα από αυτή την έρευνα ήταν να προσθέσουμε στο 

σώμα της γνώσης σχετικά με τη χρήση επιστημικών παιχνιδιών στα πλαίσια 

της επίσημης εκπαίδευσης. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης αφορούν τόσο 

τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν στα διδακτικά 

τους εργαλεία τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όσο και τους σχεδιαστές 

εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων και προγραμμάτων σπουδών. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ένα επιστημικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, ένα 
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παιχνίδι δηλαδή που εισάγει τους παίκτες στις επαγγελματικές 

δραστηριότητες και επιστημονικές μεθοδολογίες επαγγελματιών ιστορικών, 

επιδιώξαμε να εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους επιδρά το παιχνίδι 

στη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής, εξοικειώνοντας τους μαθητές με 

συμπεριφορές και δεξιότητες συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών. Επίσης, 

σε ένα δεύτερο επίπεδο, μας ενδιέφερε να διερευνήσουμε κατά πόσο η 

εργασία με τις ιστορικές μαρτυρίες επιτρέπει ή διευκολύνει την ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής συνείδησης στους μαθητές, μέσω της αξιοποίησης της 

γνώσης των συμφραζομένων προκειμένου να αναδειχθούν ερμηνείες των 

ιστορικών πηγών. Επιδίωξη της παρούσας εργασίας ήταν όχι να αποδείξει 

αναγκαστικά τη χρησιμότητα των λεγόμενων «επιστημικών» παιχνιδιών, 

αλλά περισσότερο να καταγράψει και να παρουσιάσει με λεπτομέρεια τη 

δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα επίσημης 

εκπαίδευσης όταν ένα τέτοιο παιχνίδι χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο.  

Μέσα από την μελέτη των δύο περιπτώσεων απαντήσαμε στα 

παραπάνω ερωτήματα περιγράφοντας τη διαδικασία μάθησης όπως 

εξελίχθηκε μέρα με τη μέρα, εστιάζοντας στα διαφορετικά επίπεδα που 

επηρεάστηκαν από την παρέμβαση, δηλαδή το γνωστικό, το επίπεδο των 

διαπροσωπικών σχέσων, το επίπεδο της λειτουργίας της ομάδας, και το 

επίπεδο του υλικού διδασκαλίας. Εδώ θα δούμε αναλυτικά πώς εξελίχθηκε η 

διαδικασία της μάθησης στα δύο περιβάλλοντα, και συγκεκριμένα πώς το 

παιχνίδι έγινε εργαλείο ιστορικής μάθησης, αναλύοντας τις συμπεριφορές 

που αναπτύχθηκαν ως δράσεις μέσα σε συστήματα δραστηριότητας. Το 

πρώτο σύστημα δραστηριότητας εξετάζει τις εντάσεις και τα εμπόδια που 

αναπτύχθηκαν ώσπου να φτάσουν οι μαθητές στο στόχο να μάθουν να 

αναλύουν τις πηγές χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το ηλεκτρονικό παιχνίδι. 

Το δεύτερο σύστημα δραστηριότητας αποτυπώνει την προσπάθεια να γίνει το 

μάθημα της ιστορίας, και ειδικά η ανάλυση των πηγών, εργαλείο κατανόησης 

της διαφορετικότητας. Τα δύο αυτά συστήματα δραστηριότητας, ως μονάδες 

ανάλυσης, ανταποκρίνονται στις δύο υποθέσεις οι οποίες αποτέλεσαν σημείο 

εκκίνησης της έρευνας, και αναφέρονται στην ενότητα 1.4. (Υποθέσεις και 

ερωτήματα της έρευνας). 



- 270 - 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των προαναφερθέντων 

συστημάτων δραστηριότητας, ώστε να εντοπιστούν οι μηχανισμοί που 

οδήγησαν στην επίτευξη των στόχων ή στην αποτυχία επιτεύξεώς τους, 

ανάλογα με την περίπτωση. Θα δούμε πώς για κάποιους μαθητές το παιχνίδι 

όντως βοήθησε να ακολουθήσουν ένα μεθοδολογικό μοντέλο εργασίας με τις 

ιστορικές πηγές, δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτύξουν συγκεκριμένες 

πρακτικές, ενώ για άλλους το παιχνίδι παρέμεινε ένα μέσο ψυχαγωγίας χωρίς 

να επιτυγχάνει τους μαθησιακούς του στόχους. Επίσης θα δούμε με ποιο 

τρόπο οι μαθητές δημιούργησαν κοινότητες πρακτικής και έμαθαν να 

επεξεργάζονται τις πηγές με βάση τις μεθόδους εργασίας των επαγγελματιών 

ιστορικών. Τέλος, θα δούμε πώς οι μαθητές, διαχειριζόμενοι τις ιστορικές 

μαρτυρίες, προχώρησαν ή όχι στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης 

κατανοώντας το ρόλο των συμφραζομένων στην ερμηνεία των πηγών. Τα 

παραπάνω ερωτήματα της έρευνας θα απαντηθούν με βάση την ανάλυση των 

συστημάτων δραστηριότητας που διαμορφώθηκαν, όπως αναλύθηκε 

παραπάνω (ενότητα 4.3.). Μικρότερη αναφορά θα γίνει στο επίπεδο του 

οργανισμού (εδώ της σχολικής μονάδας). Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε 

τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει σε δύο συστήματα δραστηριότητας, μέσα 

στα οποία θα εντοπίσουμε υποσυστήματα: 

- Α’ σύστημα: το παιχνίδι ως εργαλείο διαμόρφωσης κοινοτήτων πρακτικής.  

- Β’ σύστημα: η επεξεργασία των πηγών ως εργαλείο για την κατανόηση της 

διαφορετικότητας. 

 

1. Διαμόρφωση κοινοτήτων πρακτικής 

1.1. Εξοικείωση με το χειρισμό του παιχνιδιού 
 

Το παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο είναι ένα εκπαιδευτικό 

παιχνίδι γρίφων, που απευθύνεται σε παιδιά 10-12 ετών και έχει σχεδιαστεί 

για να παιχτεί στο σπίτι και όχι μέσα στη σχολική αίθουσα. Για το λόγο αυτό 

διαθέτει και εγχειρίδιο, το οποίο όμως οι περισσότεροι μαθητές δεν ήθελαν 

να διαβάσουν, και όταν το έκαναν ήταν έπειτα από δική μου παρότρυνση. Οι 

μαθητές των δύο τμημάτων ήταν στην πλειοψηφία τους έμπειροι παίκτες 
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ηλεκτρονικών παιχνιδιών, θεωρούσαν λοιπόν ότι θα μπορούσαν να μάθουν 

το χειρισμό και τους στόχους του παιχνιδιού χωρίς να διαβάσουν τις οδηγίες. 

Παρόλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές έδειχναν να μην 

καταλαβαίνουν τη σειρά των ενεργειών προκειμένου να κερδίσουν το 

εισιτήριο για να επισκεφτούν μουσεία, που αποτελούσε την βασική ενέργεια 

για την οποία ενδεχομένως να χρειάζονταν βοήθεια. Σε αυτές τις στιγμές οι 

συμπεριφορές των μαθητών ήταν ποικίλες: άλλοι μαθητές ζήτησαν με 

ευκολία βοήθεια από συμμαθητές τους, άλλοι προσπάθησαν πιο σκληρά να 

βρουν μόνοι τους τον τρόπο λειτουργίας. Ωστόσο πολύ συχνά ρωτούσαν 

εμένα για τους στόχους και τις διαδικασίες του παιχνιδιού, ενώ ειδικά η 

πρώτη ομάδα μαθητών άργησε αρκετά να καταλάβει το νόημα του 

παιχνιδιού, ποιες δηλαδή έπρεπε να είναι οι ενέργειες τους και τι θα έπρεπε 

να κάνουν για να κερδίσουν. Αρκετοί πάντως ήταν οι μαθητές που 

διασκέδαζαν να σηκώνονται από τις θέσεις τους και να εξηγούν σε 

συμμαθητές τους που ήταν πιο αδύναμοι παίκτες το χειρισμό του παιχνιδιού. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτοί που συμμετείχαν περισσότερο σε 

παιχνίδια συμμαθητών τους ήταν όχι αναγκαστικά οι μαθητές με την 

καλύτερη απόδοση στα μαθήματα γενικά, ή ακόμη και οι μαθητές με την 

μεγαλύτερη εμπειρία στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και μαθητές 

χαμηλότερων επιδόσεων. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξαν μαθητές με 

χαμηλές σχολικές επιδόσεις και μικρή συμμετοχή στο μάθημα που 

αναμίχθηκαν ενεργά στη μάθηση του παιχνιδιού, ακόμα και μεταφέροντας 

πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του από ομάδα σε ομάδα συμμαθητών 

τους. Αυτή όμως η συμπεριφορά αναπτύχθηκε κυρίως κατά τις πρώτες ώρες 

της παρέμβασης. Στη συνέχεια της παρέμβασης και στις δύο περιπτώσεις, 

αυτοί που τελικά διατήρησαν τον κυρίαρχο ρόλο αναφορικά με τις γνώσεις 

χειρισμού του παιχνιδιού ήταν οι μαθητές που ήταν πιο έμπειροι στα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ όταν άρχισε να γίνεται χρήση του παιχνιδιού ως 

εκπαιδευτικού εργαλείου, όπως θα δούμε παρακάτω, οι συσχετισμοί πάλι 

μεταβλήθηκαν, με τον κυρίαρχο ρόλο του γνώστη του παιχνιδιού ως 

εργαλείου μάθησης να τον παίρνουν μαθητές με χαμηλότερες προηγουμένως 

σχολικές επιδόσεις.  
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Οι δύο περιπτώσεις μαθητριών που δεν κατάφεραν να κατανοήσουν 

το στόχο και τους χειρισμούς του παιχνιδιού, η Στέλλα και η Ελίνα, έμειναν 

πολύ γρήγορα πίσω σε σχέση με τους συμμαθητές τους της υπόλοιπης 

ομάδας και δεν μπόρεσαν να συντονιστούν με τους ρυθμούς των 

συμμαθητών τους, χάνοντας την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη 

δραστηριότητα στον ίδιο ρυθμό με τους υπόλοιπους. Η αδυναμία των δύο 

μαθητριών να χειριστούν το παιχνίδι ίσως να οφειλόταν στην ελλιπή 

κατανόηση του γραπτού λόγου και του λεξιλογίου γενικότερα. Σε πολλές 

περιπτώσεις τα δύο κορίτσια έδειχναν να μην καταλαβαίνουν το νόημα 

απλών λέξεων, και ακόμα να μην μπορούν να συγκεντρωθούν σε μια 

δραστηριότητα για πολλή ώρα, γεγονός που δεν βοηθούσε στην κατανόηση 

του παιχνιδιού.  Η αδυναμία αυτή δεν μπόρεσε να ξεπεραστεί, καθώς για 

τους υπόλοιπους μαθητές της ομάδας τους η μάθηση του χειρισμού του 

παιχνιδιού και η κατανόηση των διαδικασιών του είχε ολοκληρωθεί μέχρι τη 

δεύτερη μέρα της παρέμβασης. Πάντως, όσον αφορά την πρώτη ομάδα, η 

κατανόηση των χειρισμών του παιχνιδιού ίσως να καθυστερούσε 

περισσότερο αν οι μαθητές δεν ωθούνταν στην ανάγνωση του εγχειριδίου του 

παιχνιδιού.  

Στη δεύτερη ομάδα του πειράματος οι συμπεριφορές των μαθητών 

ήταν πιο ανταγωνιστικές ήδη από την αρχή της παρέμβασης. Παρόλο που η 

δεύτερη ομάδα ίσως να αποτελούνταν από περισσότερους μαθητές με καλές 

σχολικές επιδόσεις, ή ίσως και λόγω αυτού, από την αρχή του πειράματος οι 

μαθητές έκρυβαν ο ένας από τον άλλο την εξέλιξή τους στο παιχνίδι. Αρκετές 

φορές χρειάστηκε να τους κατευθύνουμε να συνεργαστούν μεταξύ τους 

προκειμένου να λύσουν απορίες σχετικά με το παιχνίδι και όχι να ρωτάνε 

εμένα και τη Νίκη, πράγμα που έγινε αρκετά αργά κατά τη δεύτερη μέρα της 

δεύτερης παρέμβασης. Παρόλο που επρόκειτο για έμπειρους παίκτες στην 

πλειοψηφία τους, για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να καταλάβουν το χειρισμό 

του παιχνιδιού, αλλά δεν συνεργάζονταν για να το πετύχουν. Και στη 

δεύτερη ομάδα η μαθήτρια με τη χαμηλότερη επίδοση, η Νανά, συμμετείχε 

στο μάθημα μεταφέροντας στους συμμαθητές της πληροφορίες για το 

χειρισμό του παιχνιδιού, αλλά η ίδια φάνηκε να μην καταφέρνει να το 
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χειριστεί όταν ήρθε η ώρα να συλλέξει πηγές και πληροφορίες από την 

εγκυκλοπαίδεια. 

Όλες οι παραπάνω συμπεριφορές αναπτύχθηκαν κατά τις πρώτες δύο 

μέρες της κάθε παρέμβασης, και αφορούν το χειρισμό των βασικών 

λειτουργιών του παιχνιδιού. Θα δούμε παρακάτω πως οι διαδικασίες 

χειρισμού της εγκυκλοπαίδειας του παιχνιδιού ακολούθησαν εντελώς 

διαφορετικές πορείες. Πάντως, η επιλογή του παιχνιδιού για εισαγωγή στη 

σχολική τάξη, όπου οι μαθητές είναι πολλοί και οι ώρες διδασκαλίας λίγες, 

κρίθηκε επιτυχημένη, καθώς οι μαθητές κατάφεραν να μάθουν γρήγορα να 

χειρίζονται το παιχνίδι. Αυτό οφείλεται στο σχεδιασμό του παιχνιδιού, το 

οποίο έχει κατασκευαστεί για χρήση από τους παίκτες μόνους τους, χωρίς 

δηλαδή τη βοήθεια άλλων, και για να παιχτεί ατομικά. Ωστόσο, από το να 

μάθουν τα παιδιά να παίζουν το παιχνίδι για διασκέδαση μέχρι το να το 

χρησιμοποιήσουν ως εκπαιδευτικό εργαλείο υπάρχει μεγάλη απόσταση, την 

οποία ο σχεδιασμός του παιχνιδιού δεν βοήθησε να γεφυρωθεί. Αν το έπαιζαν 

ένα απόγευμα στο σπίτι τους μόνοι τους οι μαθητές, δεν θα αποκόμιζαν τα 

ίδια μαθησιακά οφέλη, όπως αυτά που προέκυψαν μετά τη σχεδιασμένη 

παρέμβασή μας, για λόγους που θα εξηγηθούν στη συνέχεια.  

1.2. Ανταγωνισμός και συνεργασία 
 

Ένα μοτίβο συμπεριφοράς που επαναλήφθηκε και στις δύο 

περιπτώσεις ήταν η ανταγωνιστική συμπεριφορά των μαθητών με τις 

καλύτερες επιδόσεις, οι οποίοι αρνούνταν να βοηθηθούν όταν αντιμετώπιζαν 

πρόβλημα, ή και να βοηθήσουν άλλους σε ορισμένα σημεία. Γενικά, στις δύο 

περιπτώσεις είδαμε ποικιλία συμπεριφορών: οι μαθητές με υψηλές 

προηγούμενες επιδόσεις ήρθαν στην τάξη του πειράματος νομίζοντας πως θα 

τα κατάφερναν καλύτερα από όλους, μιας και εκτός από την υπεροχή τους 

στο γνωστικό πεδίο οι περισσότεροι ήταν και έμπειροι παίκτες ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών. Η πράξη όμως τους διέψευσε: αρκετοί από αυτούς τους μαθητές 

μπήκαν στις δραστηριότητες του πειράματος χωρίς διάθεση να εργαστούν 

ομαδικά και να κατασκευάσουν τη γνώση σε συνεργασία με τους 

συμμαθητές τους. Είδαν την παρέμβαση ως ευκαιρία για «χάσιμο» 

διδακτικών ωρών και ως τρόπο να αποδείξουν την υπεροχή τους έναντι των 
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συμμαθητών τους. Το σημαντικότερο όμως, δεν κατάφεραν σε μεγάλο 

βαθμό, και ειδικά στην πρώτη παρέμβαση, να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι 

ως μαθησιακό εργαλείο. Έτσι, για πολλούς από τους μαθητές, στόχος του 

παιχνιδιού ήταν να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα το ενδιαφέρον τους να μειωθεί όταν είχαν συλλέξει όντως 

πολλές πηγές, την ίδια στιγμή που συμμαθητές τους με χαμηλότερες 

προηγούμενες επιδόσεις συνεργάζονταν μεταξύ τους και κατάφερναν να 

μάθουν κάτι καινούριο, και όχι απλώς να παίζουν μηχανικά το παιχνίδι 

λύνοντας γρίφους χωρίς να μαθαίνουν και κερδίζοντας περισσότερες πηγές.  

Αν και στα αρχικά στάδια των πειραμάτων ως ειδικοί του παιχνιδιού 

(για τη μάθηση των βασικών του λειτουργιών) λειτουργούσαν οι μαθητές που 

έπαιζαν παιχνίδια και ήταν ομιλητικοί στην τάξη, συμμετέχοντας πολύ 

περισσότερο από το μέσο όρο σε όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος, 

στην πορεία οι μαθητές επέλεξαν να συνεργάζονται με συμμαθητές τους που 

είχαν επιδείξει μεγαλύτερη ικανότητα στο χειρισμό του παιχνιδιού ως 

εργαλείου μάθησης, όπως έγινε στην πρώτη περίπτωση με τη Σταυρούλα και 

τον Σπύρο. Αν και κατά τις πρώτες ώρες οι μαθητές αυτοί είχαν πολλές 

απορίες σχετικά με τους στόχους της παρέμβασης και το παίξιμο του 

παιχνιδιού, στην πορεία απέκτησαν μεγαλύτερη άνεση στο χειρισμό του 

παιχνιδιού (π.χ. ήξεραν πώς να ψάξουν στην εγκυκλοπαίδεια για να βρουν 

απαντήσεις στα ερωτήματα, ή είχαν εξοικειωθεί με τα ερωτήματα που θέταμε 

στις πηγές), με αποτέλεσμα οι συμμαθητές τους να απευθύνουν σε αυτούς τις 

ερωτήσεις τους και όχι στους πιο έμπειρους μαθητές, όπως γινόταν στην 

αρχή.  

Κατά τη συνεργασία των μαθητών, η οποία επηρεάστηκε από τις 

ικανότητες χρήσης του παιχνιδιού ως εργαλείου μάθησης που αναπτύχθηκαν 

στην πορεία, διαφάνηκαν εντάσεις που ενδεχομένως προϋπήρχαν μέσα στο 

τμήμα των μαθητών. Φέρνω εδώ ως παράδειγμα την περίπτωση του Σπύρου 

ο οποίος κλήθηκε να δώσει συμβουλές ως «ειδικός» στο θέμα της ανάλυσης 

της πηγής. Όλοι οι συμμαθητές του αντέδρασαν με έκπληξη, όταν του 

ζήτησα να τους βοηθήσει με την επεξεργασία της πηγής τους. Το ενδιαφέρον 

είναι ότι το ίδιο εξεπλάγη και το δίδυμο των μαθητών με καλές επιδόσεις 

(Σάκης- Ιάσωνας) και αυτό των μαθητριών με τις χαμηλότερες επιδόσεις 
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μέσα στην τάξη (Ελίνα- Στέλλα). Αν και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, 

ειδικά στην πρώτη ομάδα, τη μεγαλύτερη πρόοδο σημείωσαν μαθητές που 

δεν ανήκαν στους καλύτερους της τάξης, όταν οι συμμαθητές τους 

χρειάστηκαν βοήθεια με δυσκολία απευθύνθηκαν σε αυτούς για βοήθεια, 

παρόλες τις δικές μου προτροπές. Διαγράφηκε μια δυσπιστία απέναντι στους 

μαθητές αυτούς, παρόλο που στη συγκεκριμένη παρέμβαση οι επιδόσεις τους 

ήταν συνεχώς ανοδικές. Αυτή ακριβώς η αντίθεση θα μπορούσε να 

προκαλέσει προβλήματα σε παρόμοιες μελλοντικές παρεμβάσεις: οι μαθητές 

υψηλών επιδόσεων να έρθουν στην τάξη θεωρώντας τη διαδικασία εύκολη 

για τις δυνατότητές τους, απαξιώνοντας τα ενδεχόμενα μαθησιακά οφέλη και 

τελικά αποδίδοντας πολύ λιγότερο από το αναμενόμενο, ενώ οι μαθητές με 

χαμηλότερες επιδόσεις να μπουν στην παρέμβαση με λιγότερες προσδοκίες 

(κυρίως από τον εαυτό τους) και τελικά να αποκομίσουν περισσότερα 

μαθησιακά οφέλη. Οι μαθητές που ξεκίνησαν την παρέμβαση με 

περισσότερες προσδοκίες από τους εαυτούς τους, συχνά τις είδαν να 

διαψεύδονται καθώς προσέγγισαν το παιχνίδι μόνο ως μέσο ψυχαγωγίας και 

όχι ως μαθησιακό εργαλείο. Και καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε πολύ 

απλοϊκό σενάριο και ήταν αρκετά εύκολο να ολοκληρωθεί χωρίς ιδιαίτερες 

προσπάθειες, δεν έδινε περαιτέρω κίνητρο στους παίκτες να ασχοληθούν σε 

βάθος μαζί του, αφού μπορούσε να ολοκληρωθεί το παίξιμό του χωρίς οι 

παίκτες να χρησιμοποιήσουν καθόλου την εγκυκλοπαίδεια, άρα χωρίς να 

αποκομίσουν καθόλου γνωστικά οφέλη. Πολλοί από τους μαθητές της 

δεύτερης ομάδας για παράδειγμα, παρατήρησαν ότι θα ήθελαν περισσότερη 

δράση στο παιχνίδι, ενώ η πλειοψηφία τους δήλωσε ότι παίζοντάς το στο 

σπίτι βαρέθηκαν, καθώς οι κινήσεις ήταν επαναλαμβανόμενες και δεν 

απαιτούσαν την κλιμάκωση των ικανοτήτων των παικτών. Αντιθέτως, όταν 

το παιχνίδι παιζόταν μέσα στην τάξη, του δόθηκε ο χαρακτήρας του 

εργαλείου μάθησης μέσα από το σχεδιασμό της παρέμβασης, ώστε απέκτησε 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αλλάζοντας ο ρόλος του παιχνιδιού, οι μαθητές 

διαμόρφωσαν διαφορετικά κίνητρα σχετικά με το παίξιμό του. Έτσι, για τους 

μαθητές με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μόλις έγιναν ειδικοί στο χειρισμό 

του ως εργαλείου ψυχαγωγίας, αυτό έχασε το ενδιαφέρον που τους 

προκαλούσε, και δεν τους ξανακίνησε το ενδιαφέρον ως εργαλείο ομαδικής 
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κατασκευής νοημάτων. Αντίθετα, οι πιο αδύναμοι μαθητές επωφελήθηκαν 

περισσότερο από τις μαθησιακές δραστηριότητες που περιέβαλλαν το 

παιχνίδι, το αξιοποίησαν δηλαδή πιο αποδοτικά και δημιουργικά ως εργαλείο 

μάθησης. Για τους μαθητές της δεύτερης κατηγορίας, η συνεργασία, η 

έρευνα, η από κοινού διαπραγμάτευση εννοιών και απόψεων ήταν ωφέλιμες 

διαδικασίες, τις οποίες αξιοποίησαν στο έπακρο, κάνοντας σε ορισμένες 

περιπτώσεις γνωστικά άλματα. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η ποικιλία στην ικανότητα χρήσης του 

παιχνιδιού και στο ρυθμό εξοικείωσης των μαθητών με τους χειρισμούς του, 

και να βρίσκονται όλοι οι μαθητές στο ίδιο επίπεδο χρήσης του, κατά τη 

δεύτερη παρέμβαση αποφασίσαμε να θέσουμε όρια στη δραστηριότητα των 

μαθητών. Δεν τους επιτρέπαμε δηλαδή να προχωρήσουν περισσότερο από 

άλλους μαθητές, π.χ. συλλέγοντας κάποιοι πολλές μαρτυρίες και μαθαίνοντας 

καλά το χειρισμό του παιχνιδιού ενώ άλλοι έβρισκαν δυσκολία ακόμα και 

στις πιο απλές δραστηριότητες και δεν είχαν καταφέρει ακόμα να 

αποκτήσουν ευχέρεια στο παιχνίδι. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκοντας δηλαδή 

να μην υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις ικανότητες των μαθητών, 

πετύχαμε όχι μόνο την ομαλότερη πορεία της παρέμβασης, αλλά και 

εξαλείψαμε τον ανταγωνισμό όπως είχε εμφανιστεί κατά την πρώτη 

παρέμβαση: οι μαθητές επιτρεπόταν να προχωρήσουν παραπάνω μόνο όταν 

το σύνολο των συμμαθητών τους είχε φτάσει στο ίδιο επίπεδο χειρισμού. Για 

να γίνει αυτό, πολλοί μαθητές που προχωρούσαν γρήγορα «αναγκάστηκαν» 

να βοηθήσουν συμμαθητές τους, ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να 

εξελίξουν το δικό τους παιχνίδι.  

1.3. Αντιθέσεις μεταξύ της χρήσης του παιχνιδιού ως 

εργαλείου διασκεδασης και ως εργαλείου μάθησης 
 

Στην πρώτη ομάδα διαφάνηκε καθαρά η αντίθεση μεταξύ της χρήσης 

του παιχνιδιού ως ψυχαγωγικού εργαλείου και της χρήσης του ως εργαλείου 

μάθησης. Από την πρώτη κιόλας ημέρα ενασχόλησης με το παιχνίδι, οι 

μαθητές στην πλειοψηφία τους επεδίωκαν να ολοκληρώνουν τις 

δραστηριότητες, όπως αυτή της χρονολόγησης, χωρίς να προσπαθούν να 
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αποκομίσουν μαθησιακά οφέλη. Για τους περισσότερους μαθητές, η 

δραστηριότητα αυτή αποτελούσε απλώς ένα «εμπόδιο» για την έναρξη του 

παιχνιδιού, το οποίο έπρεπε να ξεπεραστεί χωρίς κόπο, και χωρίς να 

αποκομιστούν γνωστικά οφέλη. Έτσι, οι περισσότεροι έλυσαν το γρίφο της 

περιοδολόγησης μέσα από μια διαδικασία δοκιμής και λάθους, χωρίς να 

χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που έδινε το παιχνίδι για τη χρονολόγηση 

των πηγών.  

Επιπλέον, και κατά την απόκτηση φωτογραφιών των πηγών οι 

μαθητές έλυναν τους γρίφους με την ίδια λογική, χωρίς να χρησιμοποιούν 

την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού ή να συνεργάζονται μεταξύ τους για να 

βρουν τις σωστές απαντήσεις στους γρίφους. Αυτό έγινε περισσότερο 

εμφανές σε περιπτώσεις μαθητών με υψηλό προηγούμενο γνωστικό 

υπόβαθρο: στην πρώτη παρέμβαση, οι μαθητές με τις καλύτερες 

προηγούμενες επιδόσεις ήταν τα δύδιμα Τζένη- Αγγελική και Σάκης- 

Ιάσωνας. Και οι δύο ομάδες προχώρησαν αρκετά στο παιχνίδι χωρίς να 

συνδυάζουν το παίξιμο με τη μάθηση, παρά απαντούσαν στους γρίφους στην 

τύχη. Στόχος όλων αυτών των μαθητών ήταν να τερματίσουν νωρίτερα από 

τους υπόλοιπους το παιχνίδι, και όχι να το αξιοποιήσουν μαθησιακά. 

Στην πρώτη παρέμβαση λοιπόν οι μαθητές παρασύρθηκαν από την 

ψυχαγωγική διάσταση του παιχνιδιού, επιτρέποντας στους εαυτούς τους να 

το χρησιμοποιήσουν μονάχα ως εργαλείο ψυχαγωγίας. Το αποτέλεσμα ήταν 

όχι μόνο αρκετοί μαθητές με προηγούμενες χαμηλότερες επιδόσεις, αλλά και 

αρκετοί με καλές επιδόσεις να μην καταφέρουν ως το τέλος του πειράματος 

να μάθουν να το χειρίζονται ως πηγή πληροφοριών και εργαλείο έρευνας για 

την ανάλυση των πηγών. Πρωτίστως γι αυτό έφταιγε η δική μου στάση, 

καθώς επεδίωκα να διαπιστώσω αν οι μαθητές από μόνοι τους θα έφταναν να 

χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι για να μάθουν να ερμηνεύουν τις πηγές. Στους 

μαθητές της πρώτης παρέμβασης δόθηκε η ελευθερία να ψάξουν να βρουν 

μόνοι τους τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέταμε στις ιστορικές 

μαρτυρίες, αλλά κυρίως να ανακαλύψουν τη μέθοδο έρευνας μόνοι τους. 

Αυτή η ελευθερία είχε ως αποτέλεσμα ελάχιστοι μαθητές της πρώτης 

παρέμβασης να χρησιμοποιήσουν όντως το παιχνίδι με τον επιθυμητό τρόπο, 

αντλώντας πληροφορίες, συνδέοντάς τις, και απαντώντας σε καίριες 
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ερωτήσεις σχετικά με τις πηγές συνθέτοντας και αναλύοντας τις πληροφορίες 

αυτές (π.χ. η Σταυρούλα).  

Επιπλέον, λόγω ακριβώς της χρήσης του παιχνιδιού από τους 

περισσότερους μαθητές αποκλειστικά ως ψυχαγωγικού εργαλείου, 

δημιουργήθηκε αναντιστοιχία στο ρυθμό της εξέλιξης του παιξίματος. Έτσι, 

άλλοι μαθητές προχώρησαν πολύ γρήγορα, συλλέγοντας μόνο πηγές και 

χωρίς να δουλέψουν με την εγκυκλοπαίδεια, ενώ άλλοι που προσπαθούσαν 

να αξιοποιήσουν και την εγκυκλοπαίδεια έμειναν πολύ πίσω, αφιερώνοντας 

χρόνο στην έρευνα μέσα στο παιχνίδι και δουλεύοντας πιο μεθοδικά.  

Οι μαθητές της πρώτης παρέμβασης άρχισαν να εκμεταλλεύονται το 

παιχνίδι ως μαθησιακό εργαλείο, χρησιμοποιώντας το για να βρουν 

πληροφορίες με τις οποίες θα ανέλυαν τις πηγές, μόνο όταν έγινε η ανάλυση 

της πρώτης πηγής από τη συμμαθήτριά τους Σταυρούλα. Ενδεχομένως 

λοιπόν η αποκλειστική χρήση του προηγουμένως ως ψυχαγωγικού να 

οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν είχαν καταλάβει τον τρόπο με το οποίο θα 

μπορούσε να τους χρησιμεύσει και ως εργαλείο μάθησης. Οι συμπεριφορές 

πάντως που αναδύθηκαν κατά την πρώτη παρέμβαση με οδήγησαν και σε μία 

διαφορετική υπόθεση, που σχετίζεται ειδικά με το αντικείμενο της ιστορίας: 

ειδικά κατά την τρίτη ημέρα της πρώτης παρέμβασης, οι μαθητές παρόλο που 

είδαν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποηθεί το παιχνίδι ως 

μαθησιακό εργαλείο, δεν καταλάβαιναν το λόγο και τη χρησιμότητα της 

χρήσης αυτής στο μάθημα της ιστορίας. Για τους μαθητές αυτούς, το μάθημα 

της ιστορίας φαινόταν να αποτελείται από παράθεση χρονολογιών, ονομάτων 

και χαρακτηρισμών ιστορικών προσώπων, και ο εμπλουτισμός και η 

εμβάθυνση των πληροφοριών αυτών μέσα από έρευνα φαινόταν να μην έχει 

καμία θέση στην αντίληψή τους για το μάθημα της ιστορίας. Επομένως, 

φαίνεται πως θεωρούσαν ότι δεν θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο 

μάθησης ένα παιχνίδι για το μάθημα της ιστορίας, διότι δεν καταλάβαιναν τι 

διαφορετικό θα μπορούσαν να μάθουν από αυτά που μαθαίνουν 

αποστηθίζοντας το βιβλίο. Η οπτική αυτή μεταβλήθηκε στην πορεία, όταν οι 

μαθητές άρχισαν να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της επεξεργασίας των 

ιστορικών μαρτυριών για την ιστορική μάθηση, απαντώντας σε καίρια 
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ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο, τα κίνητρα δημιουργίας και τα 

συμφραζόμενα των πηγών.     

Η άρνηση πάντως των μαθητών να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι 

γνωστικά συνεχίστηκε για την πρώτη ομάδα μέχρι το τέλος της παρέμβασης. 

Συνεχώς οι μαθητές μου ζητούσαν να παίξουν απλά το παιχνίδι και να μην 

συνεχίσουν το ψάξιμο της εγκυκλοπαίδειας και την παρουσίαση των πηγών. 

Επιπλέον, μαθητές που είχαν ξεκινήσει την παρέμβαση με ενθουσιασμό όπως 

η Τζένη και η Αγγελική, ως το τέλος της παρέμβασης έδειχναν να έχουν 

κουραστεί, με τη διαδικασία της ανάλυσης των πηγών να μην τους κεντρίζει 

καθόλου το ενδιαφέρον. Οι μαθήτριες αυτές χρησιμοποίησαν το παιχνίδι ως 

εργαλείο μάθησης μόνο πολύ επιφανειακά, σημειώνοντας μικρή πρόοδο σε 

σχέση με άλλους συμμαθητές τους στο θέμα αυτό.   

Κατά τη δεύτερη παρέμβαση η πορεία της διδασκαλίας σχεδιάστηκε 

πιο προσεκτικά και πραγματοποιήθηκε με συνέπεια, προκειμένου οι μαθητές 

να μάθουν να χειρίζονται το παιχνίδι ως μαθησιακό εργαλείο. Δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή στο να μάθουν να αντλούν πληροφορίες για τις πηγές ήδη 

από την πρώτη που συνέλεξαν, ενώ στην πρώτη περίπτωση οι μαθητές 

παρασύρθηκαν στο παίξιμο του παιχνιδιού λύνοντας συνήθως στην τύχη τους 

γρίφους.  

Αντίθετα, με τη δεύτερη ομάδα δεν επιτράπηκε τέτοια ανεξαρτησία: 

οι μαθητές έπρεπε για κάθε πηγή που έβρισκαν να συγκεντρώνουν στοιχεία 

προκειμένου να την παρουσιάσουν στους μαθητές τους, και όχι να 

προχωράνε στη συλλογή της επόμενης πηγής. Επιχειρήθηκε δηλαδή να 

εισαχθεί ως μέρος του παιχνιδιού, που θα τους επέτρεπε να προχωρήσουν 

στην συλλογή άλλων πηγών, η μεθοδική εργασία με αυτές. Αυτή ήταν η 

βασικότερη παρέμβαση που έγινε στο παίξιμο του παιχνιδιού με τη δεύτερη 

ομάδα, δηλαδή η ενσωμάτωση στο παιχνίδι των μαθησιακών στόχων που 

είχαμε θέσει, και που δεν αποτελούσαν συστατικό στοιχείο του παιχνιδιού. 

Επιπλέον, θέτοντας ως προαπαιτούμενο για τη συνέχιση του παιξίματος την 

εξοικείωση με τη χρήση της εγκυκλοπαίδειας, οι μαθητές έμαθαν 

αναγκαστικά πολύ γρήγορα να τη χειρίζονται, γεγονός που τους διευκόλυνε 

και στην μετέπειτα χρήση της, όταν παρουσίαζαν τις πηγές τους. Το εν λόγω 

εκπαιδευτικό παιχνίδι θα μπορούσε πολύ εύκολα να λειτουργήσει ως απλά 
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ψυχαγωγικό εργαλείο, αν δεν συνοδευόταν από τον κατάλληλο διδακτικό 

σχεδιασμό που να ενθαρρύνει συγκεκριμένες συμπεριφορές και ενέργειες. 

Συνεπώς από μόνο του, χωρίς δηλαδή να αποτελεί όργανο διδασκαλίας μέσα 

σε ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σενάριο, λίγα μαθησιακά οφέλη θα 

μπορούσε να προσφέρει σε έναν παίκτη.  

Για τους μαθητές της δεύτερης ομάδας το παιχνίδι απέκτησε 

περισσότερο ενδιαφέρον όταν προστέθηκαν σε αυτό επιπλέον γνωστικοί 

στόχοι, οι οποίοι αύξαναν τη δυσκολία του. Εφόσον κατάλαβαν οι μαθητές 

από την αρχή της παρέμβασης το λόγο για τον οποίο θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού, ενσωμάτωσαν στους 

στόχους του παιχνιδιού και την εργασία με την εγκυκλοπαίδεια, η οποία θα 

τους παρείχε πληροφορίες για να ερμηνεύσουν τις πηγές τους. Τα θετικά 

αποτελέσματα της δεύτερης ομάδας δεν θα ήταν εφικτά αν δεν είχε γίνει αυτή 

η σημαντική αλλαγή στη διαδικασία του παιξίματος. Παράλληλα, οι ίδιοι οι 

μαθητές θα έχαναν σύντομα το ενδιαφέρον τους, όπως συνέβη με κάποια 

παιδιά του πρώτου τμήματος.  

Ο Νικόλας ήταν ένας από τους συμμετέχοντες της δεύτερης ομάδας 

που ενώ θεωρούσε ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει 

εργαλείο μάθησης, φάνηκε να αλλάζει γνώμη σταδιακά. Ενδεχομένως ένας 

από τους λόγους αυτής της αλλαγής να ήταν αρχικά η προσήλωσή του στην 

ταινία και η άντληση από αυτή πληροφοριών που τον βοήθησαν στην 

κατασκευή νοήματος και γνώσης. Αναπτύσσοντας προβληματισμό σχετικά 

με σημεία της ταινίας, και αντλώντας γεγονοτολογικές γνώσεις από αυτή σε 

όλη τη διάρκεια του πειράματος και σε κάθε σχετική ευκαιρία, ο Νικόλας 

χρησιμοποίησε μια κινηματογραφική ταινία ως εργαλείο μάθησης, 

ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας σημεία της χωρίς να αναρωτιέται αν αυτά 

ανταποκρίνονταν στην αλήθεια ή όχι. Το παιχνίδι όμως το χειρίστηκε 

σταδιακά ως μαθησιακό εργαλείο, λειτουργώντας στο τέλος της παρέμβασης 

ως ειδικός και προτείνοντας σε συμμαθητές του τρόπους αναζήτησης 

πληροφοριών και έρευνας μέσα σε αυτό ή εκτός αυτού, όπως το διαδίκτυο. 

Η παρέμβαση αυτή ήταν από ότι φαίνεται επιτυχής: σύμφωνα με τους 

ίδιους τους μαθητές που συμμετείχαν στη δεύτερη ομάδα, το παιχνίδι δεν 

ήταν το ίδιο ενδιαφέρον όταν το έπαιξαν στο σπίτι, χωρίς να έχει το 
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«δύσκολο» στόχο της έρευνας και της κατασκευής ερμηνειών. Παίζοντάς το 

μόνοι τους στο σπίτι, οι μαθητές το τελειώσαν σε πολύ λίγη ώρα (κάποιοι 

ανέφεραν ότι το τερμάτισαν σε μία ώρα), μαζεύοντας μόνο τις πηγές και 

λύνοντας τους γρίφους είτε με δοκιμή-λάθος, είτε βασιζόμενοι σε 

προηγούμενες γνώσεις τους, αλλά όχι χρησιμοποιώντας την εγκυκλοπαίδεια. 

Το παιχνίδι έτσι δεν είχε κανέναν ουσιαστικό στόχο που να κινεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών για περισσότερη ώρα, ήταν πολύ εύκολο να παιχτεί 

και να ολοκληρωθεί. Πάντως, το γεγονός ότι το έπαιξαν μόνοι τους στο σπίτι 

χωρίς το φόρτο εργασίας (έρευνα και ανάλυση των πηγών) που συνόδευε το 

παιχνίδι στο σχολείο, τους βοήθησε να συγκεντρωθούν περισσότερο στη 

δουλειά στο σχολείο, αφού πλέον δεν είχαν το «παράπονο» να το παίξουν για 

διασκέδαση. 

Σημαντικό ρόλο στη μετατροπή του παιχνιδιού σε εργαλείο μάθησης 

λοιπόν διαδραμάτισε η ενσωμάτωση των μαθησιακών στόχων στους στόχους 

του παιχνιδιού. Επιπλέον, η προϋπόθεση συνεργασίας μεταξύ των μαθητών 

προκειμένου καταρχήν να μάθουν να χειρίζονται το παιχνίδι. Έπειτα, η 

επιδίωξη να μάθουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες μέσα από συνεργασία 

και διάλογο μεταξύ τους, ώστε να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτουμε 

στις ιστορικές πηγές, να κατασκευάσουν ερμηνείες και να διαπραγματευτούν 

νοήματα από κοινού.  

1.4. Μετατρέποντας το παιχνίδι σε εργαλείο μάθησης 
 

Λόγω του σχεδιασμού του παιχνιδιού, ήταν εξ αρχής ευκολότερο για 

τους μαθητές να λύνουν τους γρίφους με τη διαδικασία της δοκιμής- λάθους. 

Με αυτή τη μέθοδο οι μαθητές ναι μεν προχωρούσαν στο παιχνίδι, αλλά τα 

μαθησιακά οφέλη ήταν μηδαμινά, κυρίως λόγω της μη χρήσης της 

εγκυκλοπαίδειας. Ωστόσο σύντομα, εισάγοντας τη διαδικασία της ανάλυσης 

πηγών με βάση τις πληροφορίες που συνέλεγαν οι μαθητές ερευνώντας στην 

εγκυκλοπαίδεια, η συμπεριφορά των μαθητών μεταβλήθηκε. Οι μαθητές 

απέκτησαν κίνητρο για τη χρήση της εγκυκλοπαίδειας, που δεν ίσχυε 

νωρίτερα. Ενώ δηλαδή το παιχνίδι από μόνο του δεν ευνοούσε την έρευνα 

στο εκπαιδευτικό υλικό, το ρόλο του οποίου είχε η εγκυκλοπαίδεια, όταν 

ζητήθηκε συγκεκριμένα από τους μαθητές να παρουσιάσουν τις πηγές τους, 
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άρχισε να αναπτύσσεται η ικανότητα για έρευνα. Στη συνέχεια, οι μαθητές 

κατανόησαν τη σημασία της δυναμικής της ομάδας στη διαδικασία 

κατασκευής ερμηνειών και νοημάτων, αρχίζοντας να λειτουργούν ως μέλη 

κοινοτήτων μάθησης. Η τελευταία συμπεριφορά παρατηρήθηκε κυρίως στην 

δεύτερη ομάδα μαθητών. 

Κατά την πρώτη παρέμβαση, η μετάβαση από το πρώτο στυλ 

μάθησης, αυτό της δοκιμής και λάθους, στο δεύτερο, αυτό της επεξεργασίας 

εκπαιδευτικού υλικού, σημειώθηκε με την εισαγωγή των ερωτημάτων προς 

τις πηγές στο δεύτερο μισό της δεύτερης ημέρας. Μέχρι τη στιγμή εκείνη οι 

μαθητές απαντούσαν στις ερωτήσεις- γρίφους του παιχνιδιού δοκιμάζοντας 

και ξαναδοκιμάζοντας στην τύχη να βρουν τις σωστές απαντήσεις. Οι 

ερωτήσεις προς τις πηγές έδωσαν νόημα στην όλη διαδικασία, καθώς μέχρι 

εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι για τους περισσότερους μαθητές δεν είχε κανένα 

άλλο στόχο από το να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο, χωρίς όμως να 

έχει γίνει κατανοητός ο στόχος της διδαδικασίας, δηλαδή η συλλογή 

ιστορικών μαρτυριών προκειμένου να προκύψει μια αφήγηση- παρουσίαση 

σχετικά με τις μορφές του Αλέξανδρου διαχρονικά και διαπολιτισμικά. Η 

πρώτη μαθήτρια που χρησιμοποίησε την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού ως 

μαθησιακό εργαλείο ήταν η Σταυρούλα, η οποία λόγω ακριβώς της άνεσης 

που απέκτησε στο χειρισμό της, σύντομα πήρε το ρόλο του «ειδικού» στα 

μάτια των συμμαθητών της. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το ρόλο των ειδικών στο 

χειρισμό του παιχνιδιού είχαν μαθητές με πιο έντονη συμμετοχή στην τάξη, 

όπως η Τζένη και ο Σάκης. Από τη στιγμή που φάνηκε πως η Σταυρούλα είχε 

καταφέρει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι και αλλιώς, ως εργαλείο μάθησης, 

έγινε αυτή η σύμβουλος των συμμαθητών της, στην οποία αναφέρονταν όταν 

είχαν απορίες σχετικά με τη διαχείριση του εργαλείου αυτού. Σε αυτό ακόμα 

το σημείο, άλλο ένα δίδυμο μαθητριών φαινόταν πολύ κοντά στο να 

αποκτήσει εξοικείωση στη χρήση του παιχνιδιού ως εργαλείου μάθησης, η 

Τζένη και η Αγγελική. 

Πολύ σύντομα όμως, οι επιδόσεις των δύο τελευταίων μαθητριών 

μειώθηκαν, όπως και αυτές του διδύμου Σάκης- Ιάσωνας. Αν και τα δύο 

κορίτσια έμαθαν σχετικά εύκολα να ψάχνουν πληροφορίες μέσα στην 

εγκυκλοπαίδεια, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον τους 



- 283 - 

 

για αυτού του τύπου τη δραστηριότητα χάθηκε. Επέστρεφαν συνεχώς σε όλη 

τη διάρκεια του πειράματος στο παίξιμο με δοκιμή και λάθος, θέτοντας ως 

στόχο για τους εαυτούς τους τη συλλογή όλο και περισσότερων πηγών και 

όχι την κατανόηση του περιεχομένου τους, πόσο μάλλον την κατασκευή 

ερμηνειών. Για τους μαθητές αυτούς το παιχνίδι δεν κατάφερε να γίνει 

εργαλείο μάθησης. Πράγμα αρκετά μη αναμενόμενο, καθώς επρόκειτο για 

μαθητές με καλές προηγούμενες επιδόσεις. Τα τέσσερα αυτά παιδιά ήταν 

περισσότερο προσανατολισμένα στην απόκτηση άμεσων αποτελεσμάτων, και 

όχι στην εμβάθυνση στην ουσία των μαρτυριών. Η βιασύνη, ο ανταγωνισμός 

και η προσήλωση σε άμεσα μετρήσιμους στόχους, όπως ο αριθμός των 

πηγών που θα συνέλεγαν, έγινε σύντομα γι αυτούς τους μαθητές ο στόχος της 

παρέμβασης, ενώ η χρησιμοποίηση της εγκυκλοπαίδειας του παιχνιδιού ως 

εργαλείου μάθησης περιορίστηκε σύντομα στην απλή αντιγραφή- παπαγαλία 

στοιχείων, χωρίς να γίνεται προσπάθεια σύνδεσης, ανάλυσης, συναγωγής 

συμπερασμάτων. 

Αντιθέτως, μαθητές μετρίων ως χαμηλών επιδόσεων και χαμηλής 

συμμετοχής στην τάξη, όπως η Στέλλα και η Ελίνα, υπήρξαν πιο μεθοδικές 

στην έρευνα και τη συλλογή πληροφοριών. Αν και άργησαν να κατανοήσουν 

το μαθησιακό στόχο του παιχνιδιού και τις μεθόδους συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων, φάνηκαν να αποκτούν σχετική ευχέρεια στο 

χειρισμό του παιχνιδιού, κρατώντας μάλιστα στην αρχή σημειώσεις σχετικά 

με τα στοιχεία που συνέλεγαν από την εγκυκλοπαίδεια. Αυτό όμως που 

εμπόδισε τα κορίτσια αυτά να χειριστούν το παιχνίδι ως μαθησιακό εργαλείο 

ήταν η δυσκολία τους στην ανάγνωση και οι ελλείψεις στοιχειωδών 

γνώσεων. Τα δύο κορίτσια δυσκολεύονταν να καταλάβουν το νόημα των 

λέξεων που διάβαζαν, ενώ επιπλέον δεν είχαν καθόλου γνώσεις σχετικές με 

το αντικείμενο (π.χ. για τον Αλέξανδρο, για τις ιστορικές εποχές στις οποίες 

αναφερόμασταν κλπ.), πράγμα που τις απέτρεψε από το να αποκομίσουν 

ουσιαστικά γνωστικά οφέλη.  

Πάντως από το πρώτο τμήμα οι μαθητές που κατάφεραν να 

αξιοποιήσουν το παιχνίδι ως μαθησιακό εργαλείο ήταν αυτοί με 

προηγούμενες χαμηλές επιδόσεις, κυρίως ο Σπύρος, η Ελίνα, η Στέλλα, αλλά 

και η Σταυρούλα, μια μαθήτρια μεθοδική και προσεκτική από την αρχή της 
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παρέμβασης. Παρόλο που οι τρεις πρώτοι ίσως να μην κατάφεραν να 

δομήσουν ερμηνείες των πηγών όπως επιδιώκαμε, κατάφεραν ωστόσο να 

χρησιμοποιήσουν το εναλλακτικό εργαλείο ως μέσο μάθησης. Για τους 

μαθητές αυτούς η προσπάθεια είχε περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Ίσως 

για τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις να ενδείκνυται η χρήση εναλλακτικών 

εργαλείων, σε αντίθεση με μαθητές με καλές επιδόσεις με τις συμβατικές 

μεθόδους διδασκαλίας. Οι τελευταίοι δεν απέδωσαν να αναμενόμενα θετικά 

αποτελέσματα όταν χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης. 

Συνολικά στο πρώτο τμήμα, χρειαζόταν συχνά να υπενθυμίζω στους 

μαθητές να χρησιμοποιούν την εγκυκλοπαίδεια για να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους πριν επιχειρήσουν παρουσίαση των πηγών τους. Πολλοί από 

τους μαθητές ως το τέλος της παρέμβασης δεν κατάλαβαν το λόγο για τον 

οποίο θα έπρεπε να διαβάσουν για μια εικόνα, αφού, κατά τη γνώμη τους, 

μπορούσαν να αναλύσουν το περιχόμενό της βασιζόμενοι απλά σε ό,τι 

έβλεπαν. Σε άλλες περιπτώσεις ανασταλτικός παράγοντας ήταν ο 

ανταγωνισμός που προέκυψε λόγω της ποικιλίας του ρυθμού με τον οποίο 

έμαθαν οι μαθητές να χειρίζονται το παιχνίδι.  

Όπως είδαμε πάντως αναλυτικότερα (ενότητα 6.11.1.) για τους τρεις 

αυτούς μαθητές των οποίων η επίδοση διαφοροποιήθηκε με τη χρήση του 

παιχνιδιού, σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της παρέμβασης ήταν η 

κοινωνική διαπραγμάτευση των γνώσεων που έβρισκαν μέσα στην 

εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού. Και για τους τρεις μαθητές έπαιξε 

σημαντικότερο ρόλο η συλλογική εργασία και η ανταλλαγή απόψεων, η 

οποία βοηθήθηκε μέσα από τη χρήση του παιχνιδιού. Το παιχνίδι δηλαδή 

αποτέλεσε εργαλείο μάθησης περισσότερο για τους μαθητές που δεν 

αποδίδουν πολύ με τους συμβατικούς τρόπους μάθησης, μετατρεπόμενο σε  

συλλογικό εργαλείο διαμόρφωσης της γνώσης. 
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Σχήμα 7: σύστημα δραστηριότητας 1. Εντάσεις και αντιθέσεις αναφορικά με τη χρήση του παιχνιδιού ως 

εργαλείου μάθησης.22 

 

1.5. Ανάδυση ταυτότητας ειδικών 
 

Μετά την λεπτομερή επεξεργασία των δεδομένων της πρώτης 

ομάδας, καταλήξαμε στις αλλαγές στον προγραμματισμό της διδασκαλίας 

όπως αυτές παρουσιάζονται στον δεύτερο σχεδιασμό της διδασκαλίας 

(παράρτημα 6). Οι τριβές και οι εντάσεις που εκδηλώθηκαν στο σύστημα 

δραστηριότητας όπως αποτυπώνεται παραπάνω, επιδιώχθηκε να ξεπεραστούν 

με τη συμβολή πιο προσεκτικού σχεδιασμού. Έτσι στη δεύτερη ομάδα 

αναπτύχθηκαν εντελώς διαφορετικές συμπεριφορές αναφορικά με τη χρήση 

του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ως εκπαιδευτικού εργαλείου και το σχηματισμό 

κοινοτήτων πρακτικής μέσα στην τάξη.    

Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της ανάπτυξης 

διαφορετικών ρυθμών στη μάθηση χειρισμού του παιχνιδιού, όπως είχε 

συμβεί με την πρώτη ομάδα της παρέμβασης, στη δεύτερη ομάδα δεν 

επιτράπηκε στους μαθητές να συλλέξουν απρόσκοπτα πηγές, πριν στο 

σύνολό της η ομάδα να αποκτήσει τις ίδιες δεξιότητες. Ήδη από την τρίτη 

μέρα της δεύτερης παρέμβασης δεν επιτράπηκε στους μαθητές να συλλέξουν 
                                                             

22 Με τη συντομογραφία «εν.» εννοείται «εναντίον», για να δηλωθούν οι εντάσεις και οι 
διαφορές στα πλαίσια του συστήματος δραστηριότητας. 
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παραπάνω από μια πηγές, αν δεν είχαν πρώτα συγκεντρώσει για την πρώτη 

πηγή τους, η κάθε ομάδα, πληροφορίες μέσα από την εγκυκλοπαίδεια. Η 

αξιοποίηση της εγκυκλοπαίδειας εισήχθη από την αρχή στη διαδικασία του 

παιξίματος ως αναπόσπαστο κομμάτι του. Χωρίς την εξοικείωση με το 

χειρισμό της οι μαθητές δεν μπορούσαν να προχωρήσουν παρακάτω. Αυτό 

ωφέλησε και τους μαθητές που δεν είχαν συλλέξει ακόμα την πρώτη τους 

πηγή, καθώς οι πιο προχωρημένοι, λόγω της επιθυμίας τους να προχωρήσουν 

στο δικό τους παιχνίδι, αναγκάστηκαν να εξηγήσουν το χειρισμό και στους 

άλλους μαθητές, βοηθώντας έτσι την τάξη να αποκτήσει έναν ενιαίο ρυθμό 

εργασίας. Αναφορικά όμως με το δεύτερο πρόβλημα που είχαμε εντοπίσει 

στην πρώτη ομάδα σχετικά με τη μάθηση του χειρισμού του παιχνιδιού, 

δηλαδή την έλλειψη βασικών προηγούμενων γνώσεων και τα προβλήματα 

στην ανάγνωση και την κατανόηση του λεξιλογίου, δεν μπορούσε να γίνει 

τίποτα σε επίπεδο σχεδιασμού της παρέμβασης. Για παράδειγμα η Νανά, ένα 

παιδί με χαμηλό γνωστικό επίπεδο και φτωχό λεξιλόγιο, αλλά και 

προβλήματα στην ανάγνωση και την κατανόηση του γραπτού λόγου, ακόμα 

και με τις αλλαγές στη δεύτερη παρέμβαση δεν μπόρεσε να ενταχθεί στο 

ρυθμό της ομάδας, λόγω ακριβώς αυτών των δυσκολιών. 

Εκτός όμως από αυτή την παράμετρο, δηλαδή των ενσωμάτωση των 

μαθησιακών στόχων στο παιχνίδι, στη δεύτερη παρέμβαση δόθηκε ιδιαίτερη 

σημασία και στην κατανόηση από την πλευρά των μαθητών των λόγων για 

τους οποίους είναι χρήσιμη η εγκυκλοπαίδεια. Από την ανάλυση της πρώτης 

πηγής ακόμα, οι μαθητές έδειξαν να κατανοούν την ανάγκη συλλογής 

πληροφοριών προκειμένου να κατασκευάσουν ερμηνείες για τα ιστορικά 

τεκμήρια, άρα ανέπτυξαν εξαρχής θετική στάση απέναντι στη χρήση της 

εγκυκλοπαίδειας. Όταν ο Παύλος ξεκίνησε να περιγράφει το περιεχόμενο της 

πηγής του και να απαντά στα ερωτήματα σχετικά με αυτή, έγινε εμφανές ότι 

χρειαζόταν πολλές περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές που παρείχε το 

παιχνίδι δίπλα στην οθόνη του εκθέματος, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι μαθητές 

να αναζητήσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες από άλλα μέσα, όπως η 

εγκυκλοπαίδεια. Την ίδια μέρα οι μαθητές ανέλυσαν ομαδικά, μέσα από 

ανταλλαγή απόψεων και οδηγιών, και ψάχνοντας συλλογικά την 

εγκυκλοπαίδεια, τη δεύτερη μαρτυρία. Η χρήση της εγκυκλοπαίδειας ως 
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μέσου μάθησης είχε γίνει κτήμα των μαθητών πολύ σύντομα στην ομάδα 

αυτή. Το αποτέλεσμα ήταν οι μαθητές να αξιοποιούν την εγκυκλοπαίδεια όλο 

και πιο μεθοδικά τις επόμενες ημέρες προκειμένου να δημιουργήσουν 

ερμηνείες για την κάθε πηγή.  

Η εξοικείωση των μαθητών με τη μεθοδολογία έρευνας που τους είχε 

υποδειχθεί κατέληξε στο σχηματισμό μιας κοινότητας ειδικών, οι οποίοι 

αφού έμαθαν να χειρίζονται αποτελεσματικά ως εργαλείο μάθησης την 

εγκυκλοπαίδεια πρόσθεσαν στα εργαλεία εργασίας με τις πηγές και άλλες 

πηγές πληροφόρησης. Συχνά οι μαθητές αντλούσαν στοιχεία, κυρίως 

γεγονοτολογικής φύσεως, από την ταινία που είχαμε δει στην αρχή της 

παρέμβασης, ενώ πολλοί ανέφεραν το διαδίκτυο ως μέσο συλλογής 

πληροφοριών. Η προτροπή του Νικόλα την προτελευταία ημέρα της 

παρέμβασης προς τις συμμαθήτριές του για περισσότερη έρευνα προκειμένου 

να κατασκευάσουν μια ερμηνεία της πηγής τους βασιζόμενη σε απτές 

αποδείξεις και περισσότερες γνώσεις και πληροφορίες είναι ενδεικτική της 

ανάπτυξης αυτού του τύπου συμπεριφοράς, της συμπεριφοράς δηλαδή του 

ειδικού. 

 

2. Ιστορικές δεξιότητες και ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής συνείδησης 

2.1. Προϋπάρχουσες γνώσεις 
 

Τα βασικότερα εμπόδια για την επίτευξη του στόχου της εξοικείωσης 

με τη διαδικασία ανάλυσης των ιστορικών μαρτυριών ήταν αρχικά οι 

ελλιπείς γνώσεις των μαθητών σχετικά με την περιοδολόγηση και τις 

ιστορικές έννοιες. Και στις δύο περιπτώσεις, αλλά κυρίως στην πρώτη, οι 

μαθητές δυσκολεύονταν να κατανοήσουν το περιεχόμενο όρων που 

αναφέρονταν σε αντικείμενα ή ιστορικά γεγονότα (π.χ. «μονόφυλλο», 

«Ελληνιστική εποχή»), με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που δέχονταν είτε από 

το παιχνίδι είτε από εμένα και τη Νίκη να μην αποκτούν κάποιο νόημα ώστε 

να οδηγήσουν στην κατασκευή ερμηνειών.  
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Η πρώτη ομάδα έδειξε να δυσκολεύεται εξ αρχής με τις 

δραστηριότητες περιοδολόγησης, παρόλο που νωρίτερα είχαν δηλώσει πως 

έχουν ξανασυμπληρώσει ιστοριογραμμή. Οι μαθητές δεν αναγνώριζαν 

ιστορικές περιόδους ούτε μπορούσαν να απαντήσουν με ασφάλεια σε 

ερωτήσεις σχετικά με το ποιες χρονολογίες περιλαμβάνονταν σε κάποιο 

αιώνα (π.χ. ποια χρόνια είναι ο 18ος αιώνας). Φαινόταν ότι οι μαθητές είχαν 

άγνοια τόσο της χρονολογικής σειράς των ιστορικών εποχών, όσο και του 

συστήματος χρονολόγησης εν γένει. Χωρίς όμως να καταλαβαίνουν οι 

μαθητές σε ποια περίοδο χρονολογούνταν οι πηγές, δεν θα μπορούσαν να 

κατασκευάσουν ερμηνείες σχετικά με το περιεχόμενο της πηγής, να προβούν 

δηλαδή στην ανάλυσή της, πολύ περισσότερο να την ερμηνεύσουν με βάση 

τα ιστορικά συμφραζόμενα. Προκειμένου να διευκολύνουμε τους μαθητές 

λοιπόν, η Νίκη και εγώ δίναμε πληροφορίες σχετικά με την εποχή σε μορφή 

αφηγηματική, όταν τα παιδιά φαίνονταν να μην αναγνωρίζουν τις εποχές για 

τις οποίες μιλούσμε. Παρείχαμε στοιχεία για τις σημαντικές προσωπικότητες, 

την καθημερινή ζωή, το χαρακτήρα της εποχής, όπως θρησκεία και γλώσσα, 

με σκοπό να διευκολύνουμε τους μαθητές να συνδέσουν ό,τι έβλεπαν στην 

πηγή με τα συμφραζόμενα μέσα στα οποία δημιουργήθηκε. Χωρίς την 

παροχή γεγονοτολογικών πληροφοριών δεν θα ήταν δυνατόν οι μαθητές να 

επιχειρήσουν ερμηνείες.  

Επιπλέον, οι μαθητές δεν φαίνονταν να γνωρίζουν τη σημασία της 

ορολογίας που συναντούσαν, με αποτέλεσμα είτε να μην καταλαβαίνουν 

ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάνε (π.χ. η Στέλλα με την Ελίνα θεωρούσαν ότι 

η Φυλλάδα ήταν πιάτο), οπότε οι ερμηνείες τους έτειναν να είναι λάθος. Η 

συγκεκριμένη περίπτωση όμως αφορούσε μαθήτριες που είχαν άγνοια 

βασικού λεξιλογίου και προβλήματα στην ανάγνωση έτσι και αλλιώς. Για 

άλλους μαθητές, το παιχνίδι αποτέλεσε κινητήρια δύναμη προκειμένου να 

μάθουν τη σημασία λέξεων, τις οποίες αν και είχαν ξαναχρησιμοποιήσει στη 

διάρκεια των μαθημάτων, δεν είχαν αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνουν.  

Η ταινία που προβλήθηκε  πριν την έναρξη της δεύτερης παρέμβασης 

αποδείχθηκε αποτελεσματική κίνηση προκειμένου να δώσουμε στους 

μαθητές μεγαλύτερο γνωστικό πεδίο από το οποίο να μπορούν να αντλούν 

πληροφορίες στη διάρκεια του μαθήματος. Οι μαθητές της δεύτερης 
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παρέμβασης αντλούσαν συνεχώς στοιχεία από την ταινία, βασικά όμως 

σχετικά με τη ζωή του Αλέξανδρου. Δεν έμαθαν δηλαδή περισσότερα 

πράγματα σχετικά με άλλες ιστορικές εποχές στις οποίες αναφερόμασταν στο 

παιχνίδι, π.χ. στην Τουρκοκρατία. Για να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις τους 

σχετικά με τις διαφορετικές εποχές πάλι καταφεύγαμε στην αφήγηση 

σημαντικών γεγονότων και την περιγραφή καταστάσεων. Παρόλη όμως την 

άγνοια βασικών όρων, εννοιών και γεγονότων, στη δεύτερη περίπτωση η 

άγνοια αυτή δεν στάθηκε εμπόδιο στη διαδικασία επεξεργασίας των πηγών: 

οι μαθητές της δεύτερης ομάδας αντάλλασσαν με μεγαλύτερη συχνότητα 

πληροφορίες, ώστε να μπορέσουν να συνθέσουν, ως ομάδα πια, γνώση 

σχετικά με το αντικείμενο μελέτης. Η δεύτερη ομάδα λοιπόν λειτούργησε 

περισσότερο ως κοινότητα πρακτικής, στην οποία ανταλλάσσονταν γνώσεις 

μεταξύ των μελών. Έτσι για παράδειγμα, η Τατιάνα ήταν μια μαθήτρια με 

καλό γνωστικό υπόβαθρο, αλλά όχι πολύ μεγάλη δημιουργικότητα στην 

δημιουργία ερωτημάτων προς τις πηγές και την συνακόλουθη παραγωγή 

ερμηνειών. Αντίθετα, ο Νικόλας είχε χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο, αλλά 

εξελίχθηκε σε ειδικό στο κομμάτι της παραγωγής ερμηνείας και στη 

διατύπωση υποθέσεων. Η συλλογική δουλειά των δύο, όπως και του συνόλου 

των συμμαθητών τους οι οποίοι είχαν ποικίλες ικανότητες και γνώσεις, 

οδήγησε στην πραγματική δημιουργία κοινοτήτων μάθησης.  

2.2. Ιστορία ως ερμηνεία καταλοίπων του παρελθόντος 
 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό στη σκέψη και τη συμπεριφορά των 

μαθητών που δυσχέρανε την εξοικείωση με τις μεθόδους εργασίας με τις 

πηγές, ήταν και οι προηγούμενες αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τη 

φύση του μαθήματος της ιστορίας. Οι ενέργειες των μαθητών όταν επρόκειτο 

να ξεκινήσουν την περιγραφή και την ανάλυση μιας ιστορικής μαρτυρίας, 

ειδικά στην πρώτη ομάδα, φανέρωναν την αδυναμία τους να καταλάβουν το 

λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να θέτουν αυτού του είδους τα ερωτήματα στις 

πηγές. Επιπλέον, για πολλούς μαθητές, ανάλυση των πηγών ισοδυναμούσε με 

περιγραφή του περιεχομένου τους, χωρίς όμως ταυτόχρονη ερμηνεία του, 

ειδικά σε αναφορά με πλαίσιο συγκεκριμένων ερωτήσεων. Ενδεικτικές ήταν 

οι απαντήσεις των μαθητών και των δύο ομάδων σχετικά με τη μέθοδο 



- 290 - 

 

ανάλυσης των πηγών, καθώς οι περισσότεροι ανέφεραν το διάβασμα και την 

εξήγηση της πηγής ως τις βασικές δραστηριότητες, ουσιαστικά δηλαδή την 

εξήγηση του περιεχομένου της. Οι δύο αυτές αδυναμίες, που προκαλούσαν 

καθυστερήσεις στην επίτευξη του στόχου μας, να μάθουν δηλαδή οι μαθητές 

να επεξεργάζονται τις πηγές και να ερμηνεύουν τα περιεχόμενά τους 

βασιζόμενοι στην ανάλυση των ιστορικών συμφραζομένων, έγιναν φανερές 

στην πρώτη παρέμβαση. Με βάση τα δεδομένα της πρώτης ομάδας, ο 

σχεδιασμός του μαθήματος αναπροσαρμόστηκε προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες αυτές, και να έχουμε αποτελέσματα πιο κοντά 

στα επιδιωκόμενα.  

Προκειμένου να αποφύγουμε την απλή επανάληψη- αποστήθιση 

πληροφοριών που παρείχε το παιχνίδι σχετικά με τις πηγές που βρίσκαμε, και 

με σκοπό να ευνοήσουμε την ανάπτυξη μιας στάσης έρευνας απέναντι στα 

ιστορικά τεκμήρια, κατά τη δεύτερη παρέμβαση κάναμε τις εξής αλλαγές στο 

πρόγραμμα διδασκαλίας: καταρχήν, εισαγάγαμε τους μαθητές στη διαδικασία 

ανάλυσης των πηγών μέσα από την απάντηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις 

από πολύ νωρίς στην παρέμβαση. Στόχος μας ήταν να κατανοήσουν οι 

μαθητές όσο το δυνατόν νωρίτερα ότι ολοκληρωμένη ανάλυση μιας 

ιστορικής μαρτυρίας γίνεται εφόσον απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα 

σχετικά με το δημιουργό, τον χρόνο, τον τόπο, τα κίνητρα πίσω από τη 

δημιουργία. Για να απαντήσουν επιτυχώς στα παραπάνω ερωτήματα, οι 

μαθητές καθοδηγούνταν να ερευνήσουν σε βάθος ώστε να μάθουν 

περισσότερα για την εποχή στην οποία χρονολογούνταν η πηγή. Έτσι τα 

ερωτήματα που έμαθαν να θέτουν στις πηγές έγιναν σύντομα το εργαλείο με 

το οποίο ανέλυαν τις πηγές, απομακρυνόμενοι σταδιακά από προηγούμενες 

αντιλήψεις τους σχετικά με τι σημαίνει ανάλυση ιστορικής πηγής.  

Δεύτερη αλλαγή στη μέθοδο διδασκαλίας που προέκυψε από τα 

αποτελέσματα που μας έδωσε η εργασία με την πρώτη ομάδα, ήταν η 

επίδειξη και η ομαδική εργασία με τις πηγές από την αρχή της παρέμβασης. 

Έτσι, στην πρώτη παρέμβαση, η πρώτη παρουσίαση πηγής που έγινε κατά 

την τρίτη ημέρα οδήγησε σε απαρίθμηση των χαρακτηριστικών του 

Αλεξάνδρου που θύμιζαν περισσότερο φρονηματιστικό λογύδριο παρά 

μάθημα ιστορίας: «ήταν γενναίος», «ήταν δυναμικός», «ήταν καλός 
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βασιλιάς», χωρίς όμως να αιτιολογούνται οι χαρακτηρισμοί αυτοί και χωρίς 

να αξιοποιούντα τα ιστορικά στοιχεία για να εμπλουτιστούν οι γνώσεις της 

ομάδας. Οι μαθητές της πρώτης ομάδας άργησαν να χρησιμοποιήσουν το 

πλαίσιο ερωτημάτων που τους είχε δοθεί. Αντίθετα, στη δεύτερη ομάδα 

δόθηκε ιδιαίτερη φροντίδα στο να καταλάβουν οι μαθητές από την αρχή ότι 

στόχος μας ήταν να εξαγάγουμε επιστημονικά ευρήματα εργαζόμενοι με τις 

πηγές, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη μεθοδολογία.  

Η στάση των μαθητών απέναντι σε κάθε είδους μαρτυρία, είτε αυτή 

ήταν πρωτογενής ιστορική πηγή είτε σύγχρονη χολυγουντιανή ταινία ήταν η 

ίδια: το περιεχόμενό της λαμβανόταν τις περισσότερες φορές ως αληθινό και 

αντικειμενικά δοσμένο, οι πηγές δηλαδή για τους μαθητές συνήθως 

αποτελούσαν φορέα της αλήθειας. Τα μέλη της δεύτερης ομάδας συνήγαν 

συχνά ιστορικά συμπεράσματα βασιζόμενα στα όσα είχαν δει στην ταινία, 

χωρίς να αμφισβητούν τίποτα και χωρίς να θέτουν ερωτήσεις. Σε σύγκριση 

πάντως με τα παιδιά της πρώτης ομάδας, τα οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους δεν σημείωσαν σημαντική εξέλιξη στο χειρισμό των ιστορικών 

μαρτυριών, παρά μόνο εισήχθησαν πολύ γενικά στη διαδικασία ανάλυσής 

τους, οι μαθητές της δεύτερης ομάδας αποκτούσαν μεγαλύτερη ευχέρεια 

στην ανάλυση των πηγών σταδιακά. Η εξοικείωση με τη διατύπωση 

ερωτημάτων και υποθέσεων, τη διασταύρωση πληροφοριών, την εξαγωγή 

συμπερασμάτων δεν ήταν απλή υπόθεση: προηγήθηκε η συλλογική εργασία 

με την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού, κατά την οποία οι μαθητές 

εργάστηκαν σαν ομάδα προκειμένου να χειριστούν τα ερωτήματα, να 

συλλέξουν πληροφορίες και να τις επεξεργαστούν ανταλλάσοντας απόψεις 

και να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με την κάθε πηγή. Οι μαθητές λοιπόν 

της δεύτερης ομάδας κυρίως, συμμετέχοντας σε αυτές τις ομάδες εργασίας 

ως μαθητευόμενοι, σιγά σιγά άρχισαν να σχηματίζουν άποψη για τη μέθοδο 

εργασίας με τις πηγές, αλλά και για τη χρησιμότητα επεξεργασίας τους, 

φτάνοντας μάλιστα στο σημείο μερικοί να λειτουργούν ως ειδικοί, όπως 

είδαμε παραπάνω (ενότητα 8.1.5.). Σε συνάντησή μου μάλιστα με τη Νίκη 

ένα μήνα μετά τη λήξη της παρέμβασης, μου ανέφερε ότι στα μαθήματα 

ιστορίας που ακολούθησαν οι μαθητές μπορούσαν να αναλύσουν εικονικές 

πηγές με μεγαλύτερη ευκολία από ότι νωρίτερα. 
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2.3. Συλλογική διαπραγμάτευση εννοιών και κατασκευή 

ερμηνειών 
 

Τη διαπραγμάτευση εννοιών μέσα από συζήτηση και ομαδική έρευνα 

την είδαμε να αναπτύσσεται κυρίως στη δεύτερη ομάδα της παρέμβασης. Με 

τη δεύτερη ομάδα είχαμε σχεδιάσει εξ αρχής την διδασκαλία με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ευνοηθεί η συνεργασία και η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος 

μαθητείας. Έτσι, από την τρίτη ακόμα μέρα του πειράματος οι μαθητές 

εισήχθησαν στη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων, έρευνας στην 

εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού και θέσης ερωτημάτων, ώστε η εξοικείωσή 

τους με τη μεθοδολογία ανάλυσης των πηγών έγινε πολύ γρήγορα κτήμα 

τους. Οι μαθητές πολύ σύντομα παρουσίαζαν τις μαρτυρίες μέσα από μια 

διαλογική ερμηνεία του περιεχομένου τους, εστιάζοντας στη σωστή χρήση 

τόσο της εγκυκλοπαίδειας του παιχνιδιού όσο και του πλαισίου ερωτημάτων 

που τους είχαν δοθεί. Τα δύο αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές ως 

εργαλεία προκειμένου να επιτύχουν την ανάλυση των ιστορικών πηγών. 

Σύντομα το σύνολο της τάξης έμαθε να αναζητά πληροφορίες για την πηγή 

ρωτώντας κατάλληλες ερωτήσεις, ακόμα και εξελίσσοντας το πλαίσιο 

ερωτήσεων που τους είχε δοθεί και ψάχνοντας ακόμα βαθύτερα ώστε να 

διαμορφώσουν ερμηνείες. Ταυτόχρονα, οι μαθητές μιμούμενοι ο ένας τον 

άλλον και παρακινούμενοι και από τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, 

εξελίσσονταν σε όλο και επαρκέστερους χειριστές της εγκυκλοπαίδειας του 

παιχνιδιού. Η επίδειξη του τρόπου χειρισμού της εγκυκλοπαίδειας και της 

συναρμολόγησης πληροφοριών προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα 

επαναλήφθηκε για μαθητές που αντιμετώπιζαν προβλήματα ακόμα και 

αργότερα στην παρέμβαση, και τότε όμως ο ρόλος των μαθητών ήταν 

καθοδηγητικός προς τους συμμαθητές τους.  

2.4. Ιστορική κατανόηση με βάση τα συμφραζόμενα και 

διαπολιτισμική συνείδηση 
 

Αναφορικά με την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης μέσα από 

τη μάθηση της διαδικασίας ανάλυσης των ιστορικών πηγών, που αποτελούσε 
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και βασικό ερώτημα της μελέτης μας, τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά. Παρόλο που όπως είδαμε οι μαθητές μπόρεσαν να 

αξιοποιήσουν το ηλεκτρονικό παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης και να 

επεξεργαστούν τις μαρτυρίες με τρόπο δημιουργικό, η μεταφορά της γνώσης 

ότι τα ιστορικά συμφραζόμενα διαμορφώνουν την αντίληψή μας στο χώρο 

της ανάπτυξης διαπολιτισμικής συνείδησης ήταν πολύ αδύναμη. Εκτός από 

τον ηλικιακό παράγοντα, στο οποίο αποδώσαμε σε μετέπειτα συζητήσεις με 

τη δασκάλα των παιδιών, Νίκη, την αδυναμία της πλειοψηφίας των μαθητών 

να διαμορφώσουν αυτό που ορίσαμε ως «διαπολιτισμική κατανόηση», ένας 

ακόμη λόγος θα μπορούσε να είναι και η μικρή έκθεση των μαθητών των 

συγκεκριμένων ομάδων σε πολυπολιτισμικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα η 

Νίκη ανέφερε πως ίσως η παρέμβαση να είχε διαφορετικά αποτελέσματα ως 

προς αυτό το κομμάτι αν γινόταν σε μαθητές μεγάλων πόλεων, όπου οι 

προσλαμβάνουσές τους από άλλους πολιτισμούς είναι γενικά περισσότερες 

και συχνότερες. 

Ειδικά στην πρώτη ομάδα των μαθητών η αδυναμία αυτή ήταν πιο 

ξεκάθαρη, αφού όπως είδαμε νωρίτερα και οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους 

ήταν πολύ περιορισμένες, και δεν κατάφεραν οι περισσότεροι από τους 

μαθητές να καταλάβουν το λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να θέτουμε 

ερωτήματα προς τις πηγές. Αντίθετα, η δεύτερη ομάδα ανέπτυξε άλλες 

συμπεριφορές: αφού είχε προηγηθεί η εκτεταμένη χρήση της 

εγκυκλοπαίδειας και η μάθηση της επεξεργασίας της κάθε πηγής απαντώντας 

στα ερωτήματα, οι μαθητές ήταν σε θέση να προσφέρουν ερμηνείες 

ιστορικών μαρτυριών με βάση τις προηγούμενες γνώσεις τους, τις 

πληροφορίες της εγκυκλοπαίδειας και ακόμα και την ταινία. Οι ερμηνείες 

των μαθητών λάμβαναν υπόψη τα συμφραζόμενα κάθε πηγής, εντάσσοντας 

τη σημασία της στο κλίμα της ανάλογης εποχής. Όσον αφορά την ικανότητα 

μαθητών 12 ετών να αναλύσουν τις ιστορικές μαρτυρίες με βάση τα ιστορικά 

συμφραζόμενα λοιπόν, η μέσα στην τάξη συμπεριφορά τους έδειχνε ότι το 

καταφέρνουν. 
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Σχήμα 8: σύστημα δραστηριότητας 2. Εντάσεις και αντιθέσεις αναφορικά με τη διαδικασία ανάλυσης 

πηγών ως μέσο διαμόρφωσης διαπολιτισμικής συνείδησης. 
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Προτάσεις 
 

Τα παραπάνω συμπεράσματα οδηγούν σε περαιτέρω σκέψεις και 

προτάσεις σχετικά με τους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος της παρούσας 

διατριβής. Καταρχήν, δημιουργούν προβληματισμούς σχετικά με την 

ενδεχόμενη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών 

εργαλείων, αλλά και εφιστούν την προσοχή σε κάποια σημεία τα οποία θα 

έπρεπε να λάβει υπόψη όποιος ενδιαφέρεται να διδάξει μελλοντικά 

χρησιμοποιώντας τα. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας σχετίζονται και με 

την ανάπτυξη επιστημικών παιχνιδιών, προτείνοντας σημεία στα οποία θα 

έπρεπε να δίνεται ιδιαίτερη σημασία κατά τη διαδικασία σχεδιασμού τέτοιων 

παιχνιδιών. Τέλος, οι προτάσεις μας έχουν να κάνουν με τις δυνατότητες 

αξιοποίησης του μαθήματος της ιστορίας για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Οι σκέψεις που ακολουθούν θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για την 

πραγματοποίηση παρόμοιων με τη δική μας μελετών, ώστε να εμπλουτιστούν 

από εμπειρικά δεδομένα τα συμπεράσματά μας, και να οδηγήσουν 

ασφαλέστερα στη διατύπωση θεωριών. Ακόμα, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία 

και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, μελλοντικές μελέτες μπορούν να 

επιχειρήσουν παρόμοιες παρεμβάσεις σε χώρους που ίσως να παρήγαγαν 

διαφορετικά αποτελέσματα, ειδικά αναφορικά με το θέμα της ανάπτυξης 

διαπολτισμικής συνείδησης, όπως π.χ. σε σχολεία περιοχών όπου οι Έλληνες 

συνυπάρχουν σε μεγαλύτερο βαθμό με μετανάστες.  

1. Σχετικά με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων 
 

Οι μαθητές που ανταποκρίθηκαν καλύτερα στο παιχνίδι και το 

χρησιμοποίησαν με περισσότερη άνεση ως εργαλείο μάθησης, ήταν αυτοί που 

είχαν σχετικά χαμηλές επιδόσεις στη μάθηση με τους παραδοσιακούς τρόπους. 

Αντίθετα, οι «καλοί» μαθητές της τάξης και στις δύο περιπτώσεις δεν 

ανταποκρίθηκαν με τον ίδιο ενθουσιασμό στο μαθησιακό εργαλείο, ενώ 

είδαμε περιπτώσεις μαθητών που έχασαν τελείως το ενδιαφέρον τους ως το 

τέλος της παρέμβασης. Φάνηκε ότι το ηλεκτρονικό παιχνίδι, δημιουργώντας 
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συνθήκες συνεργατικής μάθησης και συλλογικής κατασκευής της γνώσης, 

λειτούργησε πιο θετικά με μαθητές που είχαν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Τα 

στοιχεία που επέτρεψαν στους μαθητές αυτούς να συμμετάσχουν πιο ενεργά 

στο μάθημα ήταν, εκτός από τη διαδικασία του παιξίματος και το διάλογο 

μέσα στην τάξη, και η χρήση εικόνων και κινηματογραφικής ταινίας αντί 

κειμένου. Για κάποιους μαθητές το στοιχείο του παιχνιδιού, οι εικόνες και ο 

διάλογος λειτούργησαν απελευθερωτικά, σε αντίθεση με συμμαθητές τους οι 

οποίοι αν και λειτουργούσαν άψογα σε παραδοσιακές συνθήκες, δεν μπόρεσαν 

να χειριστούν με την ίδια ευκολία εναλλακτικά μέσα μάθησης. Ενδεχομένως 

λοιπόν η εισαγωγή ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση να είναι πιο 

επιτυχημένη με μαθητές που δεν μπορούν να αποδώσουν σε συνθήκες 

παραδοσιακής εκπαίδευσης.   

Ένα τμήμα της διαδικασίας εισαγωγής ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού 

στη σχολική τάξη που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι ο σχεδιασμός των 

δραστηριοτήτων. Η πορεία του μαθήματος και οι δραστηριότητες που θα το 

συνοδεύσουν ή θα το εμπλουτίσουν, το υλικό διδασκαλίας και μάθησης, οι 

μέθοδοι επεξεργασίας του υλικού, απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό. Όπως 

είδαμε, η αλλαγή στη σειρά των δραστηριοτήτων και η απόδοση μεγαλύτερης 

σημασίας σε συγκεκριμένες ενέργειες στη δεύτερη παρέμβαση έδωσαν 

εντελώς διαφορετική διάσταση στο μάθημα, φέρνοντας τους μαθητές πιο 

κοντά στους στόχους της παρέμβασης. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

σημασία από το διδάσκοντα στην αξιοποίηση του παιχνιδιού ως εργαλείου 

μάθησης και όχι μόνο ψυχαγωγίας, γιατί οι μαθητές είναι αναμενόμενο να 

ακολουθήσουν τη δεύτερη κατεύθυνση αν δεν δοθεί από το διδάσκοντα η 

δέουσα σημασία στη σωστή χρήση του παιχνιδιού. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που θα χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά 

παιχνίδια στη διδασκαλία τους, καλό είναι να τα συνδυάσουν και με άλλα 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας, όπως κινηματογραφικές ταινίες, εικόνες, 

παρουσιάσεις, χάρτες, διαγράμματα κλπ., ώστε να επιτρέψουν στους μαθητές 

την ευκολότερη αποτύπωση νοημάτων και συσχετισμών. Είδαμε τεράστια 

διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα, που οφείλεται και σε 

άλλες ενέργειες αλλά και στην εισαγωγή της ταινίας στην αρχή της 

παρέμβασης. Εφόσον, όπως φάνηκε, λειτούργησαν καλύτερα 
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χρησιμοποιώντας το παιχνίδι μαθητές με προηγούμενες χαμηλές επιδόσεις στο 

μάθημα, όταν αυτό γινόταν με συμβατικά μέσα και γραπτό λόγο, η απόδοσή 

τους με τη χρήση του παιχνιδιού θα μπορούσε να ενισχυθεί με επιπλέον 

εικονικά μέσα. 

2. Σχετικά με το σχεδιασμό ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών  
 

Όσον αφορά το σχεδιασμό επιστημικών παιχνιδιών, δύο είναι τα 

βασικότερα σημεία που προέκυψαν από τα αποτελέσματα του πειράματός μας: 

πρώτον, ότι ένα παιχνίδι που στοχεύει στη μάθηση επιστημονικής 

μεθοδολογίας πρέπει να ακολουθεί με αυστηρότητα την επιστημολογία του 

αντικειμένου (όπως στην περίπτωσή μας της ιστορίας) και να ταυτίζει την 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων με αυτούς του παιχνιδιού. Το παιχνίδι που 

χρησιμοποιήσαμε εστίασε στην ανάλυση των ιστορικών μαρτυριών, 

παρέχοντας μάλιστα και εγκυκλοπαίδεια μέσα στο παιχνίδι, δίνοντας έτσι την 

ευκαιρία στους παίκτες να εισαχθούν στις μεθόδους εργασίας των 

επαγγελματιών ιστορικών. Ωστόσο, τίποτε από αυτά δεν θα γινόταν αν δεν 

υπήρχε ο δάσκαλος ο οποίος σχεδίασε δραστηριότητες συνοδευτικές του 

παιχνιδιού. Από μόνο του το παιχνίδι λοιπόν, θα μπορούσε να αποτελέσει 

μόνο την αφορμή για εργασία με τις πηγές. Αυτή ήταν και η κύρια αδυναμία 

του: ότι δεν κατάφερε να συνδέσει τους στόχους του παιχνιδιού με τους 

γνωστικούς στόχους. Όπως είδαμε, το εν λόγω παιχνίδι θα μπορούσε κάλλιστα 

να ολοκληρωθεί χωρίς οι παίκτες να μάθουν να χειρίζονται καθόλου τις πηγές, 

χωρίς καν να διαβάσουν το κείμενο δίπλα από την καθεμία από αυτές. Υπό 

αυτή την έννοια, το παιχνίδι αυτό δεν ήταν ολοκληρωμένο μέσο διδασκαλίας, 

διαπίστωση που γίνετα συχνά και σε άλλες περιπτώσεις χρήσης παιχνιδιών για 

την εκπαίδευση (Egenfeldt- Nielsen, 2005: 98-99). Στην περίπτωση μας, η 

σύγκλιση των στόχων του παιχνιδιού με τους μαθησιακούς στόχους έγινε με 

τον προσεκτικό σχεδιασμό της παρέμβασης, ώστε οι ενέργειες των μαθητών 

να κατευθύνονται προς αυτό το σκοπό. Όταν όμως πρόκειται για παιχνίδια τα 

οποία παίζουν παιδιά μόνα τους ή με παρέα στο σπίτι, χωρίς δηλαδή την 

παρέμβαση και τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου ενήλικα, ένα επιστημικό 
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παιχνίδι θα ήταν απείρως πιο αποτελεσματικό εάν κατόρθωνε να ταυτίσει τους 

στόχους του παιχνιδιού με τους μαθησιακούς. 

Δεύτερον, προκειμένου το παιχνίδι να χρησιμοποιηθεί πιο εύκολα από 

όλους τους μαθητές, και κυρίως αυτούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το 

γραπτό λόγο, ένα επιστημικό παιχνίδι θα έπρεπε να περιλαμβάνει 

περισσότερες εικόνες και λιγότερο κείμενο. Είδαμε ότι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες και προβλήματα στην κατανόηση του γραπτού λόγου, αν και δεν 

έφτασαν στο επίπεδο γνώσεων των συμμαθητών τους με καλύτερες επιδόσεις, 

ωστόσο έκαναν τεράστιο άλμα γνωστικό και συμπεριφοράς μέσα από την 

χρήση του παιχνιδιού. Αυτό το άλμα οφειλόταν εν πολλοίς στην εικονική 

φύση των πηγών. Όταν όμως επρόκειτο να διαβάσουν τις πληροφορίες για τις 

πηγές, οι ίδιοι μαθητές αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα, που τους πήγαιναν 

πίσω σε σχέση με την ως εκείνο το σημείο πρόοδό τους. Η παράθεση 

πληροφοριών με εικονικό τρόπο, όπως με χάρτες, διαγράμματα, βίντεο κλπ., 

αλλά και η προσέγγισή της ως πεδίου έρευνας, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της ιστορίας (Mavrommati 

κ.ά., 2010: 591-593) και προσαρμόζοντάς την στο ηλικιακό και γνωστικό 

επίπεδο των παικτών του παιχνιδιού, μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση, ειδικά 

από μαθητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το γραπτό λόγο.  

3. Σχετικά με την αξιοποίηση της ιστορίας για την 

ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης 
 

Οι παραπάνω προτροπές αναφορικά με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών σχετίζονται και ειδικότερα με το ζήτημα της αξιοποίησης της 

ιστορίας για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης. Ως εμπόδιο για την 

ερμηνεία των ιστορικών μαρτυριών εντοπίσαμε κυρίως την έλλειψη επαρκών 

προϋπαρχουσών γνώσεων σχετικά με τις ιστορικές περιόδους και τα 

χαρακτηριστικά τους. Οι ελλιπείς γνώσεις των μαθητών για τα συμφραζόμενα 

της ιστορικής περιόδου στην οποία ανήκε το κάθε έκθεμα, εμποδιζαν τους 

μαθητές να κατασκευάσουν ερμηνείες του περιεχομένου των πηγών. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, θα μπορούσε ο διδάσκων να 

παρέχει τις σχετικές πληροφορίες σε εικονική μορφή, π.χ. με χάρτες, 
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φωτογραφίες, συνοπτικά κείμενα με τη μορφή εγκυκλοπαιδικών λημμάτων, 

διαγράμματα κ.ά., ώστε να μπορούν οι μαθητές να ανατρέχουν ανά πάσα 

στιγμή σε συγκεκριμένες πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να 

κατασκευάσουν τις ερμηνείες τους. Θα μπορούσαν δηλαδή τα μαθήματα που 

προέκυπταν κατά το παιχνίδι, στα οποία η δασκάλα των παιδιών υπενθύμιζε 

βασικά στοιχεία σχετικά με τα ιστορικά πρόσωπα και τις ιστορικές περιόδους, 

να είναι στη διάθεση των μαθητών σε πληροφοριακή μορφή, ούτως ώστε να 

μπορούν να ερευνηθούν όταν οι μαθητές το κρίνουν αναγκαίο.  
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1 

 

Πορεία διδασκαλίας- σενάριο διδασκαλίας (1Η 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

1η ώρα  

Δραστηριότητες: γνωριμία, συζήτηση, αποσαφήνιση όρων. 

Στόχοι: μετά το πέρας της πρώτης μέρας διδασκαλίας οι μαθητές θα πρέπει 

να: 
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- Έχουν εξοικειωθεί τη σημασία βασικών εννοιών που σχετίζονται με την 

παρέμβαση (ιστορία, διαπολιτισμικότητα, πολιτισμός, αλληλεπίδραση, 

αναπαράσταση, μνήμη), 

- Έχουν εκφράσει απόψεις και να έχουν συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά 

με τη διαπολιτισμική συνείδηση, το ρατσισμό, τις αλληλεπιδράσεις των 

πολιτισμών, τη σχολική ιστορία, την ιστορία μέσα από μέσα όπως η 

τηλεόραση, ο κινηματογράφος, τα παιχνίδια κλπ., 

- Έχουν κατανοήσει το σκοπό της παρέμβασης και να έχουν έρθει σε μια 

πρώτη επαφή με βασικά γεγονότα της ζωής και του έργου του Αλέξανδρου. 

 

Εισαγωγή: 

Στο ξεκίνημα της ώρας η διδάσκουσα συστήνει τον εαυτό της και εξηγεί το 

σκοπό της παρέμβασης. Προτείνεται να δοθεί βαρύτητα στην 

καινοτομικότητα της παρέμβασης και στη χρησιμότητα των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων (ανάπτυξη αντιρατσιστικής/ διαπολιτισμικής συνείδησης). 

Προσπέλαση:  

Μέσω κατευθυνόμενου διαλόγου εξετάζουμε από κοινού με τους μαθητές 

έννοιες όπως πολιτισμός, διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικός, ισότητα, 

διαφορετικότητα, ρατσισμός, διάκριση, ιστορία, μνήμη, ξεκινώντας από τους 

ορισμούς του πολιτισμού και τα κείμενα σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα 

και τον πολιτισμό του παραθέματος 5. Σκόπιμη είναι η σύνδεση της 

συζήτησης με προσωπικές εμπειρίες των μαθητών, ώστε να αποκτήσει 

περισσότερο ενδιαφέρον το μάθημα και να νιώσουν οικειότητα οι μαθητές. 

Αφού συζητήσουμε για τις έννοιες του πολιτισμού και της 

διαπολιτισμικότητας, εισάγουμε τους μαθητές στις πληροφορίες του 

παραθέματος 5 σχετικά με τη ζωή του Αλέξανδρου, δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη γεωγραφική κάλυψη της αυτοκρατορίας του, και συζητώντας 

για τις διάφορες χώρες τις οποίες κατέκτησε. Τέλος, μοιράζουμε το έντυπο 

της συνέντευξης για να συμπληρωθεί στο σπίτι και να παραδοθεί στην 

επόμενη συνάντηση. Έτσι οι μαθητές θα αποκτήσουν μια πρώτη ιδέα των 
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δραστηριοτήτων και των στόχων του ενδιαφέροντός μας, και θα στρέψουν εξ 

αρχής την προσοχή τους στα σημεία ενδιαφέροντος.  

Εμπέδωση:   

Η ίδια η διαδικασία γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων αποτελεί και μέσο 

εμπέδωσης των στόχων που έχουν τεθεί. Θεωρούμε ότι οι στόχοι έχουν 

επιτευχθεί ανάλογα με την θετική ή αρνητική πορεία του διαλόγου. 

 

2η ώρα  

Δραστηριότητες: παίξιμο παιχνιδιού, χρονολόγηση, συζήτηση για ιστορικές 

μαρτυρίες. 

Στόχοι: μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να: 

1. Έχουν παίξει το εισαγωγικό κομμάτι του παιχνιδιού, κατανοώντας τις βασικές 

λειτουργίες του, 

2. Αναγνωρίζουν τις ιστορικές περιόδους που έχουν συναντήσει στην πρώτη 

φάση του παιχνιδιού και να τις κατατάσσουν σε χρονολογική σειρά 

3.  Περιγράφουν το περιεχόμενο ιστορικών  εννοιών όπως βασιλεία, 

αυτοκρατορία, αρχαιότητα, τουρκοκρατία κλπ. 

4. Αναγνωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες ιστορικών μαρτυριών. 

5. Έχουν παραδώσει συμπληρωμένο το έντυπο της συνέντευξης.  

 

Εισαγωγή: 

Στην αρχή του μαθήματος συλλέγουμε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, 

χωρίς να σχολιάζουμε τις απαντήσεις μαθητών. Ανοίγουμε τους υπολογιστές 

και εξηγούμε στους μαθητές την οθόνη του παιχνιδιού και τις λειτουργίες 

της.  

Προσπέλαση: 

Ξεκινάμε να παίζουμε το παιχνίδι. Ξεναγούμε τους μαθητές στις 

δραστηριότητες και τη δομή του παιχνιδιού, αφήνοντάς τους να το 
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εξερευνήσουν ελεύθερα, λύνοντας τυχόν απορίες. Η πρώτη από τις 

δραστηριότητες του παιχνιδιού είναι η τοποθέτηση σε χρονολογική σειρά 

αντικειμένων που απεικονίζουν το Μέγα Αλέξανδρο. Με βάση αυτή τη 

δραστηριότητα, στην οποία πιθανότατα οι μαθητές θα συναντήσουν 

δυσκολία, συζητάμε για τις ιστορικές περιόδους. Από τη συζήτηση και τις 

επιτυχίες/ αποτυχίες να λύσουν το γρίφο, εντοπίζουμε δυσκολίες στην 

περιοδολόγηση. Στον πίνακα ζωγραφίζουμε μια γραμμή, στην οποία 

τοποθετούμε με χρονολογική σειρά τις διάφορες εποχές της ελληνικής 

ιστορίας. Χρησιμοποιούμε ιστορική ορολογία προκειμένου να αναφερθούμε 

σε αυτές, π.χ. τουρκοκρατία, βυζαντινή αυτοκρατορία, ελληνιστικά βασίλεια. 

Συζητάμε τους όρους αυτούς και λύνουμε απορίες μαθητών. Ρωτάμε τι 

γνωρίζουν οι μαθητές για την ιστορία της χώρας τους κατά τις αντίστοιχες 

ιστορικές περιόδους, και προσπαθούμε να συνδέσουμε τις γνώσεις αυτές με 

θέματα της ελληνικής ιστορίας αν οι αλλοδαποί μαθητές αναφερθούν σε 

γεγονότα της χώρας καταγωγής τους. Συζητάμε για το είδος των 

συγκεκριμένων μαρτυριών (π.χ. νόμισμα, φιγούρα θεάτρου σκιών) και για τις 

ιστορικές μαρτυρίες εν γένει (χρήση τους από ιστορικούς, μέθοδος ανάλυσης, 

είδη κλπ.). 

Εμπέδωση: 

Για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουν κατανοήσει οι μαθητές τις λειτουργίες του 

παιχνιδιού, πρέπει να έχουν φτάσει όλοι στο σημείο αγοράς του πρώτου 

εισιτηρίου. Μέχρι αυτό το σημείο θα έχουν εξοικειωθεί με τους χώρους και 

τις λειτουργίες του παιχνιδιού. Για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουν κατανοήσει 

τη χρονολογική σειρά των περιόδων της ελληνικής ιστορίας, ελέγχουμε αν 

έχουν λύσει σωστά τον πρώτο γρίφο της περιοδολόγησης. Ούτως ή άλλως το 

παιχνίδι δεν προχωρά αν δε λυθεί αυτός ο γρίφος, συνεπώς αν φτάσουν στην 

αγορά του πρώτου εισιτηρίου θεωρούμε ότι τον έχουν λύσει, άρα έχουν 

ολοκληρώσει αυτό το στόχο. Επιτρέπουμε τη συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών, αλλά αποτρέπουμε όσο μπορούμε την αντιγραφή της λύσης του 

γρίφου, απαντώντας σε ερωτήσεις και εξηγώντας το χρονολόγιο όποτε 

χρειαστεί.  

 



- 321 - 

 

3η ώρα  

Δραστηριότητες: επίσκεψη στο Μακεδονικό Μουσείο, συλλογή τριών 

αντικειμένων (από Ταρσό - 95 π.Χ.- 75 π.Χ., Βεργίνα – 4ος αι. π.Χ., Ελλάδα – 

18ος αι. μ.Χ.), εξοικείωση με περιόδους τουρκοκρατίας, κλασσικών και 

ελληνορωμαϊκών χρόνων), ανάλυση ιστορικών μαρτυριών, συζήτηση για 

έννοιες αναπαράστασης και συμβολισμού.  

Στόχοι: μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να: 

1. Έχουν συλλέξει διαφορετικές ιστορικές μαρτυρίες ανάλογα με το πόσο 

έχουν προχωρήσει στο παιχνίδι. 

2. Είναι σε θέση να εξηγούν τη σημασία των όρων «αναπαράσταση» και 

«συμβολισμός» μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου των πηγών που 

έχουν συναντήσει.. 

3. Είναι σε θέση να τοποθετούν σε σωστή χρονολογική σειρά τα 

αντικείμενα, αναγνωρίζοντας τις ιστορικές περιόδους, στο χρονολόγιο 

που έχει σχεδιαστεί στον πίνακα. 

4. Περιγράφουν βασικά στοιχεία των περιόδων στις οποίες χρονολογούνται 

τα εκθέματα. 

5. Έχουν προβληματιστεί σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους 

αναπαράστασης της φιγούρας του Αλέξανδρου, και να μπορούν να 

δώσουν ερμηνείες γι αυτό.  

 

Προσπέλαση: 

Οι μαθητές συνεχίζουν το παιχνίδι από το σημείο στο οποίο το έχουν 

αποθηκεύσει στην προηγούμενη συνάντηση. Ο πρώτος γρίφος που 

συναντούν, αφού λυθεί, δίνει πρόσβαση στην εικόνα ενός νομίσματος του 1ου 

αιώνα π.Χ. από τη Μακεδονία. Ο δεύτερος οδηγεί στην εικόνα της χρυσής 

λάρνακας του Φιλίππου από τη Βεργίνα, ενώ ο τρίτος σε μια τοιχογραφία της 

εποχής της Τουρκοκρατίας. Συζητάμε για το περιεχόμενο, τις προθέσεις των 

δημιουργών και την εικόνα του Αλέξανδρου σε καθεμία από αυτές τις πηγές, 

ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε τους μαθητές στη χρήση ιστορικής ορολογίας 

και στην τοποθέτηση σε χρονολογική σειρά των εκθεμάτων σε χρονολόγιο. 
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Συζητάμε ειδικά σχετικά με την τρίτη πηγή, στην οποία απεικονίζεται ο 

Αλέξανδρος ως χριστιανός ηγέτης που θα οδηγήσει τους Έλληνες στην 

απελευθέρωση από τους Τούρκους. Στόχος μας είναι να γίνει κατανοητός 

μέσα από τη συζήτηση ο τρόπος κατασκευής των αναπαραστάσεων 

ιστορικών προσώπων ανάλογα με την εκάστοτε ιστορική συγκυρία.  

Εμπέδωση: 

Δραστηριότητα εμπέδωσης αποτελεί η συμπλήρωση του ημερολογίου του 

μαθητή, όπου καλείται να εξηγήσει με δικά του λόγια το είδος της κάθε 

πηγής, τους λόγους για τους οποίους η κάθε αναπαράσταση λαμβάνει τη 

μορφή που λαμβάνει, να τοποθετήσει χρονολογικά τα εκθέματα κλπ. Στο 

τέλος της ώρας μοιράζουμε το ημερολόγιο του μαθητή, το οποίο οι μαθητές 

συμπληρώνουν στο σπίτι και επιστρέφουν στο επόμενο μάθημα. 

 

4η ώρα 

Δραστηριότητες: επίσκεψη στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας, συλλογή πέντε 

(5) αντικειμένων απο διαφορετικές περιόδους (ελληνιστικοί χρόνοι – 

βασίλειο Πτολεμαίων, ελληνορωμαϊκοί χρόνοι), εξοικείωση με μυθολογικές 

αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου, ανάλυση ιστορικών μαρτυριών, συζήτηση 

για έννοιες αναπαράστασης και συμβολισμού.  

Στόχοι: μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να: 

1. Αναγνωρίζουν τη χρονολογική σειρά των περιόδων που συνάντησαν στο 

μάθημα της ημέρας, συμπληρώνοντας σωστά το χρονολόγιο,  

2. Κατονομάζουν βασικά στοιχεία για τον πολιτισμό των περιόδων αυτών, 

3. Συνδέουν τις ιδιαίτερες συνθήκες των εποχών με τις αναπαραστάσεις του 

Αλέξανδρου και να κατανοούν τους τρόπους και τους λόγους για τους 

οποίους οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν την εικόνα του Αλέξανδρου, 

4. Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τα διάφορα είδη 

των ιστορικών μαρτυριών, και να μπορούν να τις επεξεργάζονται για να 

εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την εποχή που τις έχει παράξει. 
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Εισαγωγή: 

Η υπενθύμιση των δραστηριοτήτων και των γνώσεων που αποκτήθηκαν στην 

προηγούμενη συνάντηση μπορεί να γίνει αν, ανοίγοντας την κάμερα που 

χρησιμοποιούν οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, ξαναδούμε μαζί με τους 

μαθητές τις προηγούμενες φωτογραφίες μαρτυριών που έχουν συλλέξει και 

τους καλέσουμε να εξηγήσουν την έννοια της αναπαράστασης μέσα από τα 

παραδείγματα που έχουν συλλεχθεί.  

Προσπέλαση: 

Στο σημερινό μάθημα οι παίκτες/μαθητές ξεκινούν το παιχνίδι από το σημείο 

που το αποθήκευσαν, «κερδίζουν» το εισιτήριο για τον επόμενο προορισμό 

τους απαντώντας σε ερώτηση του παιχνιδιού και ταξιδεύουν στην 

Αλεξάνδρεια. Λύνουν με τη σειρά τους 6 γρίφους, οι σωστές απαντήσεις 

στους οποίους αποκαλύπτουν μαρτυρίες από διάφορες περιόδους και εποχές: 

από την Αίγυπτο των Πτολεμαίων και από την Ελλάδα των ρωμαϊκών 

χρόνων. Ο τρόπος που παρουσιάζεται ο Αλέξανδρος σε καθεμία από αυτές 

τις μαρτυρίες σχετίζεται με τις επιδιώξεις του καλλιτέχνη, ο οποίος εκφράζει 

τις αντιλήψεις και τις ανάγκες της εποχής. Σε κάθε πηγή συζητάμε με τους 

μαθητές το κείμενο που εξηγεί το περιεχόμενο της μαρτυρίας, και τους 

παροτρύνουμε να διαβάσουν στοιχεία σχετικά με την κάθε ιστορική περίοδο 

τόσο από την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού όσο και αναζητώντας 

πληροφορίες στο διαδίκτυο (αφού αποθηκεύσουν το παιχνίδι και «βγουν» 

από αυτό). Στόχος μας εδώ είναι τόσο η κατανόηση βασικών στοιχείων για 

την περίοδο, όσο και, κυρίως, η σύνδεση του τρόπου απεικόνισης του 

Αλέξανδρου με τις ιδιαιτερότητες των περιόδων αυτών. Επιπλέον, στην 

ενότητα αυτή οι μαθητές συναντούν ποικιλία ιστορικών πηγών, το οποίο 

αποτελεί μια ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία, μαθαίνοντας 

π.χ. τι είναι το πινάκιο, ο θώρακας κλπ., ενώ ταυτόχρονα τους βοηθάμε να 

κατανοήσουν ότι ιστορική «πηγή» ή «μαρτυρία» μπορεί να είναι κάθε 

αντικείμενο του ανθρώπινου πολιτισμού.  

Εμπέδωση: 
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Με το μάθημα αυτό έχουμε ήδη συλλέξει τουλάχιστον 6 εικόνες 

διαφορετικών ιστορικών μαρτυριών. Ελέγχουμε την επίτευξη ή όχι των 

στόχων μας α) εξετάζοντας αν έχει γίνει κατανοητή η χρονολογική κατάταξη 

των ιστορικών περιόδων μέσω της συμπλήρωσης του χρονολογίου, β) 

εξακριβώνοντας το κατά πόσο επιτυχημένα χρησιμοποιούν οι μαθητές 

ιστορική ορολογία, και γ) εξετάζοντας πόσο αξιοποιείται η σύνδεση των 

εκάστοτε συμφραζομένων με την αναπαράσταση της ιστορικής 

πραγματικότητας. Οι μαθητές θα πρέπει να επιδείξουν, στη διάρκεια του 

μαθήματος και μέσα από συζητήσεις, την ικανότητα ερμηνείας του 

περιεχομένου των ιστορικών μαρτυριών σε σχέση με την κοινωνία στην 

οποία έχουν παραχθεί και τους στόχους τους οποίους καλούνται να 

εξυπηρετήσουν. Στο τέλος της ώρας μοιράζουμε το ημερολόγιο του μαθητή, 

το οποίο οι μαθητές συμπληρώνουν στο σπίτι και επιστρέφουν στο επόμενο 

μάθημα. 

 

5η ώρα 

Δραστηριότητες: επίσκεψη στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας, συλλογή δύο (2) 

αντικειμένων του 20ου αιώνα. Επίσκεψη στο μουσείο Αθηνών στο οποίο οι 

μαθητές συλλέγουν άλλες τρεις εικόνες των ελληνιστικών και ρωμαϊκών 

χρόνων. Επίσκεψη στο Μουσείο Αθηνών και συλλογή άλλων τριών (3) 

μαρτυριών από τους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους. 

Στόχοι: μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να: 

1. Εκτιμούν τη σημασία των αναπαραστάσεων του Αλέξανδρου από 

Έλληνες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα,  

2. Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν βασικά σημεία της πολιτικής του 

Αλέξανδρου, που χαρακτηριζόταν από ανοχή και διαπολιτισμική 

κατανόηση, αντλώντας λεπτομέρειες και από την εγκυκλοπαίδεια του 

παιχνίδιου και από τις πηγές.  

3. Έχουν εκφράσει τη γνώμη τους σχετικά με την παραπάνω πολιτική του 

Αλέξανδρου και τη σημερινή κατάσταση των πολυπολιτισμικών 

κοινωνιών.  
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4. Αξιολογούν τη σημασία που έχει ο Αλέξανδρος για το σύγχρονο 

ελληνικό πολιτισμό. 

5. Έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση ιστορικής ορολογίας, να την 

χρησιμοποιούν κατά περίπτωση και να μπορούν να εξηγούν τις σχετικές 

έννοιες όταν τους ζητηθεί. 

 

Εισαγωγή: 

Καθώς στο σημερινό μάθημα οι μαρτυρίες απεικονίζουν περισταστικά της 

ζωής του Αλέξανδρου σχετικά με την πολιτική του της ανοχής και του 

σεβασμού της διαφορετικότητας, μπορούμε να εισάγουμε τους μαθητές στο 

θέμα συζητώντας όρους όπως «σεβασμός», «διαπολιτισμικός», 

«πολυπολιτισμικός», «πολιτισμός», «ανοχή» κλπ. Ευνοούμε το διάλογο 

μεταξύ των μαθητών και την ελεύθερη έκφραση των ιδεών τους. 

Προσπέλαση: 

Οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι απαντώντας στους γρίφους με τη συνεργασία 

των συμμαθητών, της διδάσκουσας, και τη μελέτη της εγκυκλοπαίδειας του 

παιχνιδιού. Οι πρώτες δύο πηγές που συλλέγουν στο σημερινό μάθημα 

χρονολογούνται στον 20ο αιώνα, δίνοντας την αφορμή για συζήτηση σχετικά 

με τις αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου σήμερα, όχι μόνο από τους Έλληνες 

αλλά και από άλλα μέρη του πλανήτη. Για παράδειγμα, μπορούμε να 

αναφερθούμε τόσο στο Μακεδονικό ζήτημα, εξηγώντας πώς ο Αλέξανδρος 

χρησιμοποιείται στη διαδικασία διαμόρφωσης εθνικής ταυτότητας, όσο και 

στην ταινία «Αλέξανδρος» του Όλιβερ Στόουν, και να συζητήσουμε πώς 

παρουσιάστηκε εκεί ο Αλέξανδρος. Παρακινούμε τους μαθητές να 

συλλέξουν σχετικές πληροφορίες και από το διαδίκτυο σχετικά με τα 

παραπάνω ζητήματα, ώστε να εμπλουτιστεί η αντίληψή τους και η ίδια η 

συζήτηση. Το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού μαθήματος πρέπει να 

αποτελείται από την ανάλυση των παραπάνω θεμάτων. Προς το τέλος μόνο 

της ώρας προχωράμε στην επόμενη «επίσκεψη» στο Μουσείο Αθηνών, όπου 

οι παίκτες συλλέγουν άλλες τρεις εικόνες μαρτυριών. Αναλύουμε το 
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περιεχόμενο των πηγών αυτών, και ζητάμε από τους μαθητές να τις 

τοποθετήσουν στη σωστή χρονολογική σειρά στο χρονολόγιο. 

Εμπέδωση: 

Ελέγχουμε την επίτευξη των στόχων της ενότητας συζητώντας τις 

απαντήσεις των μαθητών στο ημερολόγιό τους. Το μάθημα αυτό αποτελεί το 

σημαντικότερο σημείο της παρέμβασης, καθώς έχουν μεν προηγηθεί σχετικές 

πληροφορίες και συζητήσεις σχετικά με τις αναπαραστάσεις του 

Αλέξανδρου, αλλά στο σημερινό μάθημα για πρώτη φορά αναφερόμαστε στο 

παρόν (αντικείμενα του 20ου και 21ου αιώνα), που ελπίζουμε να βοηθήσει 

τους μαθητές να αντιληφθούν καλύτερα τις έννοιες που μας απασχολούν. 

Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι η συζήτηση σχετικά με τη 

διαπολιτισμικότητα και την ανοχή στο σημερινό μάθημα, κατά την οποία 

αναμένουμε να δούμε διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη 

συζήτηση που έγινε στο πρώτο μάθημα. Στο τέλος της ώρας μοιράζουμε το 

ημερολόγιο του μαθητή, το οποίο οι μαθητές συμπληρώνουν στο σπίτι και 

επιστρέφουν στο επόμενο μάθημα. 

 

6η ώρα 

Δραστηριότητες: επίσκεψη στο Μουσείο της Αθήνας, συλλογή τριών (3) 

εικόνων της βυζαντινής περιόδου, επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο και 

συλλογή μίας εικόνας από τον 19ο αώνα, επίσκεψη στην Πινακοθήκη 

Μοντέρνας Τέχνης και συλλογή μίας εικόνας σύγχρονης πηγής.  

Στόχοι: μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να: 

1. Αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

βυζαντινής περιόδου. 

2. Είναι σε θέση να εξηγήσουν και ερμηνεύσουν το περιεχόμενο των 

μαρτυριών σε σχέση με την εποχή που χρονολογούνται. 

3. Αναγνωρίζουν και κατατάσσουν τα είδη των ιστορικών πηγών. 

 

Προσπέλαση: 
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Στο σημερινό μάθημα θα συνεχίσουμε τη συλλογή μαρτυριών. Συνεχίζουμε 

το παιχνίδι από το σημείο που το έχουμε αφήσει. Οι παίκτες συλλέγουν 

αρχικά μαρτυρίες της Βυζαντινής εποχής. Με την αφορμή αυτή, τους ζητάμε 

να τις τοποθετήσουν στη σωστή χρονολογική σειρά, ενώ στη συνέχεια 

συζητάμε για βασικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής εποχής, μέσα και από 

την ανάγνωση των σχετικών κεφαλαίων της εγκυκλοπαίδειας του παιχνιδιού, 

αλλά και πληροφοριών που θα βρουν οι μαθητές στο διαδίκτυο. Συζητάμε για 

τον τρόπο αναπαράστασης του Αλέξανδρου κατά τη Βυζαντινή εποχή και 

τους λόγους που επέβαλλαν τέτοιες προσεγγίσεις, ενώ ταυτόχρονα ζητάμε 

από τους μαθητές να συγκρίνουν την εικόνα του Αλέξανδρου από τις 

βυζαντινές πηγές με αυτή πηγών άλλων ιστορικών περιόδων, και να 

ερμηνεύσουν τις διαφορές. Συνεχίζουμε τη συλλογή των μαρτυριών στο 

Λαογραφικό Μουσείο και στην πινακοθήκη Νεότερης Τέχνης. Την πηγή που 

αποθηκεύουμε από την Πινακοθήκη τη συσχετίζουμε με άλλες εικόνες του 

Αλέξανδρου, και συζητάμε τη σύνδεσή της με τη χριστιανική παράδοση και 

τους λόγους αυτής.  

Εμπέδωση: 

Δραστηριότητες εμπέδωσης είναι και για το σημερινό μάθημα η 

συμπλήρωση του ημερολογίου του κάθε μαθητή και η συζήτηση των όσων 

συνάντησαν στο μάθημα. Αν δεν υπάρχει χρόνος, μοιράζουμε το ημερολόγιο 

του μαθητή στο τέλος της ώρας, και οι μαθητές το συμπληρώνουν στο σπίτι 

και το επιστρέφουν στο επόμενο μάθημα. 

 

7η ώρα 

Δραστηριότητες: επίσκεψη στην Πινακοθήκη Νεότερης Τέχνης και στην 

πινακοθήκη της Φλωρεντίας. Συλλογή εικόνων από την Ελλάδα του 20ου 

αιώνα και την Αναγεννησιακή Ιταλία.  

Στόχοι: μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να: 

1. Είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τις αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου κατά 

τον 20ο αιώνα, από πηγές που προέρχονται από την Ελλάδα.  
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2. Συσχετίζουν το περιεχόμενο και τις επιδιώξεις των αναπαραστάσεων 

αυτών με γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, και να τα εξηγούν 

με βάση τα γεγονότα αυτά.  

3. Ξεχωρίζουν το μύθο από το ιστορικό γεγονός. 

4. Αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης και του πολιτισμού της 

Αναγέννησης, και να ερμηνεύουν τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα με 

βάση τις γνώσεις αυτές.  

5. Τοποθετούν χρονολογικά τις μαρτυρίες που έχουν συλλέξει, και να 

χρησιμοποιούν σωστά ορολογία που σχετίζεται με ιστορικά γεγονότα και 

εποχές. 

 

Εισαγωγή:  

Ζητάμε από τους μαθητές να βρουν την τελευταία εικόνα που συνέλεξαν 

(«Μέγας Αλέξανδρος» του Φ. Κόντογλου), και να ερμηνεύσουν τον τρόπο 

αναπαράστασης του Αλέξανδρου σε αυτή με βάση τις γνώσεις τους για την 

ιστορική εποχή στην οποία παρήχθη.  

Εμπέδωση: 

Συνεχίζουμε το παίξιμο- αναζήτηση στην Πινακοθήκη Νεότερης Τέχνης, με 

τις εικόνες που συλλέγουμε να χρονολογούνται στον 20ο αιώνα και να 

προέρχονται από την Ελλάδα. Η πρώτη πηγή που συλλέγουμε και απεικονίζει 

τον Αλέξανδρο με τη γοργόνα προσφέρεται για συζήτηση σχετικά με τη 

διαφορά μύθου και ιστορίας, όπως και για την εξήγηση των εννοιών 

«μυθοποίηση», «λατρεία» κλπ. Στη διάρκεια της συζήτησης αυτής 

αναφερόμαστε στην εικόνα του Αλέξανδρου συντροφιά με πρόσωπα της 

ελληνικής μυθολογίας που έχουμε συναντήσει παραπάνω, τη σύνδεσή του με 

διάφορες μορφές της ελληνικής μυθολογίας, τους λόγους της σύνδεσης αυτής 

σε κάθε εποχή, ενώ ταυτόχρονα θέτουμε το ζήτημα της θεοποίησης και της 

λατρείας του Αλέξανδρου όσο ζούσε και μετά το θάνατό του. Στο σημείο 

αυτό μπορούμε να αναφερθούμε και στο ζήτημα της διαφορετικότητας των 

πολιτισμών , και στις συγκρούσεις που αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να 

φέρει, αξιοποιώντας το παράδειγμα της λατρείας του Αλέξανδρου, και 
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διαβάζοντας σχετικά παραθέματα από την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού. 

Στο σημείο αυτό μπορούμε πάλι να αναφερθούμε στην ταινία «Αλέξανδρος», 

όπου το ζήτημα της λατρείας του Αλέξανδρου παρουσιάζεται πολύ γλαφυρά. 

Η δεύτερη μαρτυρία προσφέρεται για σύνδεση της αναπαράστασης με τα 

γεγονότα της περιόδου στην οποία χρονολογείται (Μακεδονικός αγώνας). Για 

άλλη μια φορά μπορούμε να αναφερθούμε στο Μακεδονικό ζήτημα και τη 

«χρησιμοποίηση» της μορφής του Αλέξανδρου για πολιτικούς σκοπούς.  

Στη συνέχεια η έρευνά μας συνεχίζεται στην Πινακοθήκη της Φλωρεντίας, 

όπου οι μαθητές συλλέγουν πηγές της Αναγεννησιακής περιόδου. Με βάση 

την ανάλυση των πηγών, αναφερόμαστε στον πολιτισμό της Αναγέννησης, 

ενώ για να εντάξουμε την περίοδο σε χρονολογική συνέχεια αναφερόμαστε 

στο δυτικό Μεσαίωνα και στην περίοδο του Διαφωτισμού στην Ευρώπη, με 

αναφορές σε γεγονότα κοσμοϊστορικής σημασίας (ανακάλυψη Νέου Κόσμου, 

Διαφωτισμός κλπ.). Συζητάμε για το ρόλο που μπορεί να έπαιζε ο 

Αλέξανδρος στην Ευρώπη της Αναγέννησης και τους λόγους που μπορεί να 

ώθησαν τους καλλιτέχνες να ασχοληθούν με αυτόν, σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά του πολιτισμού της Αναγέννησης.  

Εμπέδωση: 

Δραστηριότητες εμπέδωσης αποτελούν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του 

ημερολογίου του μαθητή και οι συζητήσεις που προκύπτουν κατά το μάθημα, 

με τα σχετικά συμπεράσματα που προκύπτουν. Στο τέλος της ώρας 

μοιράζουμε το ημερολόγιο του μαθητή, το οποίο οι μαθητές συμπληρώνουν 

στο σπίτι και επιστρέφουν στο επόμενο μάθημα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα παραπάνω σχέδια μαθήματος είναι δομημένα σε συμφωνία με την εξέλιξη 

του παιχνιδιού (δηλαδή η διδακτική ώρα τελειώνει όταν ολοκληρωθεί μια 

«πίστα» του παιχνιδιού). Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη νοηματική συνοχή 

του περιεχομένου διδασκαλίας κάθε ώρας, ώστε να μην διακόπτεται η ροή 

του παιχνιδιού αλλά και να μην επηρεάζεται η συνέχεια και διαβάθμιση της 
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διδασκόμενης ύλης. Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην πορεία της 

εφαρμογής, μας διατέθηκαν 2 επιπλέον διδακτικές ώρες (σύνολο 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παράρτημα 2  

Ερωτηματολόγιο συνέντευξης 1 

Α. Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

1. Παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια; Πόσο συχνά; 
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2. Ποιου είδους ηλεκτρονικά παιχνίδια προτιμάς; 
 
 

 

3.Έχεις ξαναπαίξει παιχνίδι ιστορικού θέματος; (αν όχι, προχώρησε στην ερώτηση 5) 
Ποιο; Σου άρεσε;  

 

 

4.Πιστεύεις ότι έμαθες ιστορία από το παιχνίδι ιστορικού θέματος;  
 
 

 

5.Πιστεύεις ότι μπορεί να μάθει κανείς παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια; Γιατί ναι ή 
γιατί όχι; 

 

 

 

 

 

Β. Ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα της ιστορίας και τη 

διδασκαλία της 

1.Σου αρέσει το μάθημα της ιστορίας; Αν ναι γιατί, και αν όχι γιατί; 
 

 

 

2.Θεωρείς την ιστορία χρήσιμη ή άχρηστη γνώση; 
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3.Είσαι ευχαριστημένος/η από τον τρόπο που διδάσκεσαι ιστορία στο 
σχολείο; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 
 

 

 

 

4.Πιστεύεις πως υπάρχουν άλλοι τρόποι, εκτός από το σχολικό μάθημα, να 
μάθει κάποιος ιστορία; Ποιοι είναι αυτοί; 
 

 

 

5.Τι άποψη έχεις για την προσπάθεια να διδάξουμε ιστορία μέσα από ένα 
ηλεκτρονικό παιχνίδι;   
 

 

 

Γ. ερωτήσεις σχετικά με τις ιστορικές γνώσεις των μαθητών 

 

1.Τι γνωρίζεις για το Μέγα Αλέξανδρο; 

 

 

 

2.Ποιες ήταν οι περιοχές από τις οποίες πέρασε και κατέκτησε ο Μέγας 
Αλέξανδρος; 
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3.Νομίζεις ότι ο Μέγας Αλέξανδρος επηρέασε τους πολιτισμούς των χωρών 
που κατέκτησε; Τη δική σου χώρα; Μπορείς να φέρεις παραδείγματα; 
 

 

 

 

4.Γιατί νομίζεις ότι ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρείται τόσο μεγάλη ιστορική 
προσωπικότητα; Εσύ τι γνώμη έχεις γι αυτόν; 
 

 

 

 

5.Έχεις μάθει από άλλες πηγές, εκτός του σχολικού μαθήματος της ιστορίας, 
για τον Μέγα Αλέξανδρο (π.χ. ταινίες, λογοτεχνικά βιβλία);  
 

 

 

 

6.Τι γνώμη έχεις για τη χρήση των ιστορικών μαρτυριών/ πηγών στη 
διδασκαλία της ιστορίας; Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ ιστορικές μαρτυρίες για 
να μάθεις ιστορία; Με ποιο τρόπο; 
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7.Βάλε σε χρονολογική σειρά τα παρακάτω γεγονότα: 
_______ αναγνώριση Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του Βυζαντινού 

κράτους,  

_______ απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Οθωμανούς,  

_______ Πελοποννησιακός πόλεμος,  

_______ θάνατος του Ιουλίου Καίσαρα,  

_______ Περσικοί πόλεμοι,  

_______ άλωση της Κωνσταντινούπολης,  

_______ Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος,  

_______ γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

 

 

Δ. ερωτήσεις σχετικά με τη διαπολιτισμική κατανόηση 

μαθητών 

 

1.Πιστεύεις ότι μπορούμε να μάθουμε για διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα 
από τη μελέτη της ιστορίας; Τι μπορούμε να μάθουμε; 
 

 

 

 

2.Πόσο διαφορετικοί πιστεύεις ότι είναι οι πολιτισμοί του παρελθόντος από 
τους σημερινούς; Σε ποια σημεία διαφέρουν; 
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3.Τι κάνει τους διάφορους πολιτισμούς σήμερα να διαφέρουν μεταξύ τους; 
Θεωρείς τις διαφορές καλό ή κακό πράγμα; 
 

 

 

 

4.Θεωρείς ότι μπορούμε να εξηγήσουμε τη διαφορετικότητα των πολιτισμών 
σήμερα γνωρίζοντας πολιτισμούς του παρελθόντος; Αιτιολόγησε την 
απάντησή σου. 
 

 

 

 

 

5.Σε σύγκριση με τον πολιτισμό της χώρας σου, πιστεύεις ότι οι άλλοι 
πολιτισμοί είναι καλύτεροι, χειρότεροι, ή δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση; 
Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 

 

Παράρτημα 3 

Ερωτηματολόγιο συνέντευξης 2 

Α. Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

1.Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-4, 
όπου 1= πάρα πολύ, 2- πολύ, 3= λίγο, 4= καθόλου 
Μου αρέσουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
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1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

Το μάθημα με τη χρήση ηλεκτρονικού παιχνιδιού μου άρεσε 

1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 

καθόλου 

    

 

Μπορώ να μάθω παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια 

1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

Μέσα από το ηλεκτρονικό παιχνίδι έμαθα χρήσιμα πράγματα 

1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

Διασκέδασα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τη χρήση του παιχνιδιού 

1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

Βαρέθηκα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τη χρήση του παιχνιδιού 

1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

Νομίζω ότι η χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών κάνει το μάθημα πιο 

ενδιαφέρον 
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1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

Έμαθα περισσότερα μέσα από τη χρήση του παιχνιδιού από ότι μαθαίνω στο 

σχολείο στο μάθημα της ιστορίας 

1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

2.Τι σου άρεσε στο παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο; Τι θα 
άλλαζες; 
 

 

 

 

3.Ποια στοιχεία του παιχνιδιού πιστεύεις ότι βοήθησαν να μάθεις; (π.χ. η 
παρουσίαση των εκθεμάτων σε φωτογραφίες, οι πληροφορίες που δίνονταν 
από το παιχνίδι σχετικά με τα αντικείμενα, ο τελικός στόχος του παιχνιδιού, η 
όλη πορεία της διδασκαλίας με τις δραστηριότητες και τις συζητήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κλπ) 
 

 

 

Β. Ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα της ιστορίας και τη 

διδασκαλία της 

1.Τι άποψη έχεις για το μάθημα της ιστορίας μετά το πείραμα; Σου αρέσει ή 
όχι; 
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2.Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-4, 
όπου 1= πάρα πολύ, 2- πολύ, 3= λίγο, 4= καθόλου 
Η ιστορία είναι ένα ενδιαφέρον αντικείμενο 

1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

Η ιστορία είναι χρήσιμη για τη ζωή μας 

1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

Μέσα από την ιστορία καταλαβαίνω τον κόσμο γύρω μου 

1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

Μέσα από την ιστορία μαθαίνω πράγματα για τους άλλους  

1 πάρα 

πολύ 

2 πολύ 3 λίγο 4 καθόλου 

    

 

 

3.Τι είδους ιστορικές γνώσεις αποκόμισες μέσα από τη χρήση του παιχνιδιού; 
Γράψε ό,τι νομίζεις. 
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Γ. ερωτήσεις σχετικά με τις ιστορικές γνώσεις των μαθητών 

1.Τι έμαθες για τον Μέγα Αλέξανδρο μέσα από τα μαθήματα που 
προηγήθηκαν; 
 

 

 

 

2.Τι άποψη έχεις για τις ιστορικές μαρτυρίες; Ποια πράγματα πρέπει να 
λαμβάνουμε υπόψη μας όταν τις μελετάμε; 
 

 

 

 

3.Τι μας λένε οι ιστορικές μαρτυρίες για την κοινωνία μέσα στην οποία 
παρήχθησαν; 
 

 

 

 

 

 

4.Βάλε σε χρονολογική σειρά τα παρακάτω γεγονότα: 
_______ αναγνώριση Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του Βυζαντινού 

κράτους,  
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_______ απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Οθωμανούς,  

_______ Πελοποννησιακός πόλεμος,  

_______ θάνατος του Ιουλίου Καίσαρα,  

_______ Περσικοί πόλεμοι,  

_______ άλωση της Κωνσταντινούπολης,  

_______ Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος,  

_______ γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

 

Δ. ερωτήσεις σχετικά με τη διαπολιτισμική κατανόηση 

μαθητών 

1.Τι έμαθες για την επιρροή του Αλέξανδρου στις χώρες τις οποίες 
κατέκτησε; 
 

 

 

2.Τι γνώμη έχεις για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών; 
Πιστεύεις ότι υπάρχουν ή ότι κάθε πολιτισμός διαμορφώνεται αποκομμένος 
από τους γύρω του; 
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3.Τι είδους αντιδράσεις νομίζεις πως είχαν οι άνθρωποι της εποχής των 
ιστορικών μαρτυριών βλέποντας τις;  
 

 

 

 

4.Πώς νομίζεις ότι αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι της κάθε εποχής τον Μέγα 
Αλέξανδρο; Έχει σχέση η αντίληψή τους γι αυτόν με τα χαρακτηριστικά της 
εποχής; Φέρε παραδείγματα. 
 

 

 

 

 

5.Ποια από τις ιστορικές μαρτυρίες που έχεις συλλέξει νομίζεις ότι 
αναπαριστά τον Αλέξανδρο περισσότερο όπως ήταν στην πραγματικότητα; 
Γιατί; 
 

 

 

 

 

6.Συγκρίνοντας τον δικό σου πολιτισμό με αυτούς που συνάντησες στο 
παιχνίδι, πιστεύεις ότι είναι ανώτερος, κατώτερος ή ότι δεν μπορεί να γίνει 
σύγκριση; Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 
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7.Πιστεύεις ότι μέσα από την ιστορία καταλαβαίνουμε ότι οι λαοί 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 
 

 

 

 

 

8.Θα μπορούσες να υποστηρίξεις ότι μέσα από την ιστορία μπορούμε να 
διαμορφώσουμε διαπολιτισμική συνείδηση; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα 4 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 

Όνομα: Ημέρα: 

Δραστηριότητες ημέρας: 
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Εκθέματα 
που 
συλλέχθηκαν: 
 

Περίοδοι 
στις οποίες 
ανήκουν 
τα 
εκθέματα: 
 

Περιοχές 
στις οποίες 
ανήκουν 
τα 
εκθέματα: 
 

Αναπαράσταση 
του Αλέξανδρου 
στα παραπάνω 
εκθέματα: 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

    

 

Τι έμαθες σήμερα για τον τρόπο που έβλεπαν τον Αλέξανδρο οι 

άνθρωποι των εποχών στις οποίες κατασκευάστηκαν τα αντικείμενα που 

συνέλεξες;  
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-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Γιατί νομίζεις ότι διαφέρουν οι αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου 

ανάλογα με το έκθεμα; Στήριξε την άποψή σου χρησιμοποιώντας τις 

γνώσεις που απέκτησες από το σημερινό παιχνίδι. 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Τι μαθαίνεις για τις εποχές και τις περιοχές στις οποίες ανήκουν τα 

εκθέματα μέσα από τον τρόπο που παρουσιάζουν τον Αλέξανδρο; 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 
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Παράρτημα 5 
 

Βοήθημα μαθητή 
 

Πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο 

 

Το παιχνίδι Αναζητώντας το Μέγα Αλέξανδρο δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού. Είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι γρίφων- περιπέτειας, 

στο οποίο οι δύο μικροί πρωταγωνιστές (ο Ιάσωνας και η Δανάη) πρέπει να 

μαζέψουν στοιχεία σχετικά με τη ζωή και τη διάδοση των κατορθωμάτων του 

Μέγα Αλέξανδρου και να τα παρουσιάσουν σε μια τελική εργασία. Στόχος 



- 346 - 

 

σας, παίζοντας το παιχνίδι, είναι να μάθετε όσα το δυνατόν περισσότερα για 

τη ζωή του Αλέξανδρου, αλλά και για το πώς τον αντιμετώπιζαν μετά το 

θάνατό του, στη διάρκεια των αιώνων, οι λαοί της Ανατολής και της Δύσης. 

Επίσης, ένας ακόμα στόχος του παιχνιδιού είναι να αντιληφθείτε πώς 

παρουσιάζεται μέσα από πλήθος αντικειμένων μια ιστορική προσωπικότητα 

όπως ο Αλέξανδρος και τα κατορθώματά του διαφορετικά, ανάλογα με την 

περίοδο και τον τόπο.  

Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία του παιχνιδιού έχει ως εξής: 

Η δασκάλα του Ιάσωνα και της Δανάης έχει αναθέσει σε αυτούς και τους 

συμμαθητές τους να ταξιδέψουν στα διάφορα μουσεία του κόσμου και να 

φωτογραφίσουν εκθέματα (αντικείμενα που εκτίθενται στα μουσεία) σχετικά 

με το Μέγα Αλέξανδρο. Στόχος αυτής της εργασίας είναι, αφού 

φωτογραφίσουν οι μαθητές τα εκθέματα αυτά, να μάθουν πληροφορίες γι 

αυτά και να κατανοήσουν πώς έβλεπαν οι άνθρωποι το Μέγα Αλέξανδρο 

μετά το θάνατό του, στη διάρκεια των αιώνων και σε διάφορες περιοχές του 

κόσμου. Μαθίνουν λοιπόν ο Ιάσωνας και η Δανάη, και μαζί τους και εσείς, 

πόσο γνωστός έγινε ο Αλέξανδρος μετά το θάνατό του, και γιατί ακόμα και 

σήμερα θεωρείται μια μεγάλη ιστορική προσωπικότητα από τους Έλληνες 

αλλά και από όλο τον υπόλοιπο κόσμο.  

Όλα αυτά θα τα μάθετε συλλέγοντας πληροφορίες μέσα από τα κατάλοιπα 

του παρελθόντος, δηλαδή κείμενα, αγάλματα, εικόνες κλπ., αυτό που οι 

ιστορικοί ονομάζουν «πηγές» ή «μαρτυρίες». Ουσιαστικά δηλαδή θα μάθετε 

να χειρίζεστε διαφόρων ειδών μαρτυρίες του παρελθόντος, να τους θέτετε 

ερωτήματα και να παίρνετε απαντήσεις. Στο τέλος του παιχνιδιού, αφού έχετε 

συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 

Αλέξανδρο, θα ετοιμάσετε και εσείς, σε ομάδες των δύο, παρουσιάσεις 

σχετικά με τις αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου στη διάρκεια των αιώνων. 

Πληροφορίες για το Μέγα Αλέξανδρο 

 

Η ζωή του 
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Γεννήθηκε το 356 π.Χ. στην Πέλλα της Μακεδονίας και πέθανε το 323 π.Χ. 

στη Βαβυλώνα. Γονείς του ήταν η Ολυμπιάδα, βασίλισσα της Ηπείρου, και ο 

Φίλιππος ο Β’, βασιλιάς της Μακεδονίας. 

Η οικογένεια και η παιδική ηλικία του Αλέξανδρου 

Η μητέρα του Αλέξανδρου, Ολυμπιάδα, καταγόταν από το βασίλειο της 

Ηπείρου. Ο γάμος της με τον βασιλιά Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας έγινε στα 

πλασία συμμαχίας των Μολοσσών, του κυρίαρχου φύλου της Ηπείρου 

βασίλισσα των οποίων ήταν η Ολυμπιάδα, με το μακεδονικό βασίλειο του 

Φίλιππου Β’, που τότε άρχιζε να ακμάζει. Η Ολυμπιάδα, μια πολύ φιλόδοξη 

γυναίκα, ονειρευόταν να δει το γιο της Αλέξανδρο κυρίαρχο του κόσμου, και 

τον μεγάλωσε με αυτές τις προσδοκίες. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο η 

Ολυμπιάδα είχε πείσει τον Αλέξανδρο ότι ήταν απόγονος του Δία, του 

μεγαλύτερου από τους δώδεκα αρχαίους θεούς, μια αντίληψη που σημάδεψε 

τον Αλέξανδρο για όλη τη ζωή του, καθώς πίστευε πως είναι απόγονος θεού, 

ενώ την πορεία είχε αρχίσει να πιστεύει πως είναι ο ίδιος θεός. Ο Φίλιππος ο 

Β’ ήταν ένας δυναμικός ηγέτης και μεγάλος στρατηλάτης, που είχε βλέψεις 

πέρα από το βασίλειό του. Ο στρατός του Φιλίππου ήταν ο μεγαλύτερος και 

καλύτερος του κόσμου, λόγω των τακτικών που εισήγαγε, ενώ η στρατηγική 

του ιδιοφυία του εξασφάλισε σημαντικές νίκες έναντι των γειτόνων του και 

επέτρεψε την επέκταση του κράτους του. Οργανώνοντας συνεχώς νέες 

επιδρομές προς όλες τις κατεθύνσεις, όνειρό του ήταν να επεκτείνει το 

βασίλειο της Μακεδονίας σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, με απώτερο σκοπό τον 

πόλεμο εναντίον των Περσών. Δεν τα κατάφερε ο ίδιος, αλλά ο γιος του 

Αλέξανδρος.  

Ο Αλέξανδρος είχε την τύχη να είναι μαθητής του μεγάλου αρχαίου Έλληνα 

φιλοσόφου Αριστοτέλη. Έτυχε έτσι εξαιρετικής παιδείας, η οποία 

διαμόρφωσε τόσο την κοσμοθεωρία του γενικά, όσο και την πολιτική του πιο 

ειδικά. Πιστός φίλος του Αλέξανδρου ήταν ο συμπολεμιστής του Ηφαιστίων, 

με τον οποίο μαζί πολέμησαν ως τα βάθη της Ασίας. 
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Χάρτης 1: Το βασίλειο της Μακεδονίας και τα ελληνικά κράτη κατά την έναρξη της βασιλείας 

του Αλέξανδρου 

 

Η εκστρατεία του 

Μετά το θάνατο του Φιλίππου, ο Αλέξανδρος κινήθηκε με ταχύτητα προς το 

νότο, επιβάλλοντας για ακόμα μια φορά, όπως ο πατέρας του, τη μακεδονική 

δύναμη στις πόλεις του ελληνικού νότου, οι οποίες τον ανακήρυξαν 

«στρατηγό αυτοκράτορα» της πανελλήνιας εκστρατείας εναντίον των 

Περσών. Αμέσως μετά εκστράτευσε εναντίον των βόρειων θρακικών φύλων, 
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που δεν είχαν ακόμα υποταχθεί στο μακεδονικό βασίλειο, ώστε να μπορέσει 

απερίσπαστος να αφοσιωθεί στην εκστρατεία του προς την Ανατολή.  

Το 334 π.Χ. ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε τους σατράπες της Μικράς Ασίας 

στο Γρανικό ποταμό, εφαορμόζοντας την τακτική της λοξής φάλαγγας. 

Το 334/333 π.Χ. κατέλαβε το Γόρδιον, παλιά φρυγική πρωτεύουσα.  

Το 333 π.Χ. έγινε η μάχη στην Ισσό, η οποία ήταν επίσης νικηφόρα για τον 

Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες. Η νίκη αυτή ανάγκασε τον Δαρείο, βασιλιά 

των Περσών, να τραπεί σε φυγή. Ο Αλέξανδρος τον καταδίωξε χωρίς να 

καταφέρει να τον αιχμαλωτίσει, ωστόσο είχε ομήρους τα μέλη της 

οικογένειάς του. Ο ίδιος ο Δαρείος πρόσφερε στον Αλέξανδρο, μετά από τις 

εκπληκτικές νίκες του, όλη την Ασία ως τον ποταμό Ευφράτη, αλλά ο 

Αλέξανδρος, βλέποντας πως είχε δυναντότητες να κατακτήσει πολύ 

περισσότερα εδάφη, αρνήθηκε, δείχνοντας έτσι πως πίστευε στην υπεροχή 

του, και πως θεωρούσε τον εαυτό του βασιλιά όλης της Ασίας.   

Το 332 π.Χ. ο Αλέξανδρος μπήκε στην Αίγυπτο, όπου οι ιερείς και ο λαός 

τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό ως γιο του Δία, έναν τίτλο που αποδέχθηκε 

ο ίδιος ο Αλέξανδρος και διατήρησε σε όλη την πορεία του. Ο λόγος της 

ενθουσιώδους υποδοχής των Αιγυπτίων ήταν η πίεση που ασκούσε η περσική 

αυτοκρατορία σε όλο τον αιγυπτιακό λαό, καθώς η Αίγυπτος τότε ήταν 

έδαφος της περσικής αυθτοκρατορίας. Τους κέρδισε όμως ο Αλέξανδρος και 

στην πορεία, λόγω της ανεκτικότητάς του απέναντι στη θρησκεία και τα 

έθιμά τους. Το 331 π.Χ. ίδρυσε στην Αίγυπτο την Αλεξάνδρεια, μια πολύ 

σημαντική πόλη με ακτινοβολία ως τις μέρες μας. 

Το 331 π.Χ. έγινε η μάχη στα Γαυγάμηλα εναντίον του Δαρείου. Για ακόμα 

μια φορά νίκησε ο στρατός του Αλέξανδρου, για ακόμα μια φορά ο Δαρείος 

τράπηκε σε φυγή.  

Από το 330 ως το 327 π.Χ. ο Αλέξανδρος πολέμησε έναν εξαντλητικό 

πόλεμο με τα ιρανικά φύλα. Ο «κλεφτοπόλεμος» των ιρανών πολεμιστών 

ανάγκασε τον Αλέξανδρο να αλλάξει την πολεμική τακτική του, ταυτόχρονα 

όμως κούρασε τους Μακεδόνες πολεμιστές του, ενώ τον ανάγκασε να 

προσλάβει στο στρατό του Πέρσες. Αυτή η είσοδος Περσών στο μακεδονικό 
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στρατό, σε συνδυασμό με τη διαταγή του Αλέξανδρου προς τους 

συμπολεμιστές του να τον προσκυνούν ως θεό, και οι εκτελέσεις του Φιλώτα 

(που είχε κατηγορηθεί ότι είχε συνωμοτήσει εναντίον του βασιλιά) και του 

Κλείτου (που σκότωσε πάνω στο μεθύσι του ο Αλέξανδρος, εξαγριωμένος 

από την κριτική του), αποξένωσαν το στρατό από τον Αλέξανδρο και 

δημιούργησαν προβλήματα στην μετέπειτα πορεία του.  

Το 337 π.Χ. αφού κατέκτησε τελικά και το σημερινό Ιράν, ο Αλέξανδρος 

στράφηκε προς την Ινδία, την οποία θέλησε να κατακτήσει για να θεωρείται 

πια κυρίαρχος όλου του (τότε γνωστού) κόσμου. Το 326 π.Χ νίκησε σε μάχη 

στον ποταμό Υδάσπη τον ινδό βασιλιά Πώρο. Μόλις έμαθε πως ανατολικά 

της ερήμου βρισκόταν ένας μεγάλος ποταμός, ο Γάγγης, ο οποίος χυνόταν σε 

μια μεγάλη ανατολική θάλασσα, πιστεύοντας πως είχε φτάσει στο ανατολικό 

τέρμα του κόσμου, βάλθηκε να κατακτήσει και τις περιοχές μέχρι τον ποταμό 

αυτό. Φαίνεται από αυτό η θέλησή του να γίνει αυτοκράτορας όλου του 

κόσμου (τουλάχιστον του γνωστού σε αυτόν κόσμου). Τα στρατεύματά του 

όμως, εξαντλημένα από τους συνεχείς πολέμους και τις μακροχρόνιες 

τροπικές βροχές, αρνήθηκαν πεισματικά να τον ακολουθήσουν, 

αναγκάζοντάς τον να παραμείνει στον κατάπλου του Ινδού, όπως σχεδίαζε 

πριν μάθει για το Γάγγη.  

 

 

Χάρτης 2: Η πορεία και οι κατακτήσεις του Αλέξανδρου 
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Χάρτης 3: Η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου 

 

Χάρτης 4: Οι περιοχές που κατέκτησε ο Αλέξανδρος σήμερα 

 

Ο Αλέξανδρος ως ήρωας 
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Το έργο του Αλέξανδρου πέρασε στην ιστορία ως μοναδικής σημασίας, ενώ 

ο ίδιος μυθοποιήθηκε. Τα σημαντικότερα επιτεύγματά του ήταν ότι άνοιξε το 

δρόμο για τον ελληνικό πολιτισμό στην Ανατολή, μεταδίδοντας αξίες και 

αντιλήψεις που επηρέασαν την παγκόσμια ιστορία. Το εμπόριο μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης αυξήθηκε, οι πολιτισμοί των περιοχών που κατέκτησε 

αναμίχθηκαν και εξελίχθηκαν, ενώ τέθηκαν οι βάσεις για τον ελληνιστικό 

πολιτισμό. Ωστόσο, δεν λείπουν σήμερα οι απόψεις αυτών που βλέπουν τον 

Αλέξανδρο ως έναν ακόμα βίαιο ιμπεριαλιστή, που σκόρπισε τον τρόμο με 

τους πολέμους του, σκότωσε στρατιές ανθρώπων και επιβλήθηκε με τη βία 

και τον πόλεμο.  

 

H έννοια του πολιτισμού 

 

Τι είναι ο πολιτισμός; 

1. Κάθε πολιτισμός είναι, ανάμεσα σε άλλα πράγματα, μια τακτοποίηση για 
την υποταγή των παθών και την αξιοποίησή τους ώστε να φανούν χρήσιμα. 

Aldous Huxley 

2. Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως αυτά είναι. Τα βλέπουμε όπως είμαστε 
εμείς. 

Anais Nin 

3. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί σε όλο τον κόσμο. Οι ανάγκες τους όμως 
είναι οι ίδιες. Οι τρόποι που ικανοποιούν τις ανάγκες τους είναι διαφορετικοί, 
και αυτό είναι που ονομάζουμε πολιτισμό. 

 John Condon 

4. Ο πολιτισμός είναι η δυναμική διαδικασία επίλυσης των ανθρώπινων 
προβλημάτων και ερωτημάτων της ζωής… και είναι διαφορετικός από ομάδα 
σε ομάδα. 

Claude Levi-Strauss 

5. Ενας ζωντανός πολιτισμός δημιουργεί, ένας πολιτισμός που πεθαίνει χτίζει 
μουσεία. 

Martin H. Fischer 
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6. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι πολιτισμοί δεν εξελίσσονται… σε 
κάθε πόλεμο σε σκοτώνουν με νέους τρόπους. 

Will Rogers  

7. Ο πολιτισμός δεν θα ζήσει, η ελευθερία δεν θα επιβιώσει, η ειρήνη δεν θα 
κρατηθεί, αν μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία του ανθρώπινου γένους δεν ενωθεί 
για να τα υπερασπιστεί. 

Winston Churchill  

8. Καθένας από εμάς με τον τρόπο του μπορεί να προσπαθήσει να διαδώσει 
την συμπόνοια στις καρδιές των ανθρώπων. Οι δυτικοί πολιτισμοί σήμερα 
θεωρούν πολύ σημαντικό το να γεμίσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο με γνώση, 
αλλά κανείς δε φαίνεται να ενδιαφέρεται να γεμίσει την ανθρώπινη καρδιά με 
συμπόνοια. 

Dalai Lama  

9. Ο αληθινός πολιτισμός βρίσκεται εκεί που ο κάθε άνθρωπος δίνει σε κάθε 
άλλον άνθρωπο κάθε δικαίωμα που διεκδικεί ο ίδιος για τον εαυτό του. 

Robert Green Ingersoll  

10. Κανένας πολιτισμός δεν μπορεί να επιζήσει, αν προσπαθεί να αποκλείει. 

Mahatma Gandhi  

11. Όσο ο πολιτισμός μας είναι ουσιαστικά πολιτισμός ιδιοκτησίας, φραχτών 
και αποκλεισμού θα χλευάζεται από πλάνες. 

Ralph Waldo Emerson  
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Παράρτημα 6 

 

Πορεία διδασκαλίας- σενάρια διδασκαλίας (2Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

2η παρέμβαση 

1η μέρα 

1η – 2η ώρα 

Δραστηριότητες: κατευθυνόμενος διάλογος, ανάγνωση παραθεμάτων και 

χαρτών, παίξιμο του παιχνιδιού, συμπλήρωση ιστοριογραμμής. 

Στόχοι: Μετά το πέρας των δύο πρώτων ωρών της παρέμβασης οι μαθητές θα 

πρέπει να: 

Α. Έχουν εξοικειωθεί τη σημασία βασικών εννοιών που σχετίζονται με την 

παρέμβαση (πολιτισμός, διαπολιτισμικότητα, αλληλεπίδραση, σεβασμός, 

διαφορετικότητα), 

Β. Έχουν εκφράσει απόψεις και να έχουν συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά 

με τη διαπολιτισμική συνείδηση, το ρατσισμό, τις αλληλεπιδράσεις των 

πολιτισμών, 

Γ. Έχουν γνωρίσει την έκταση της αυτοκρατορίας του Αλέξανδρου, και να 

έχουν προβληματιστεί σχετικά με το εύρος των πολιτισμών που 

περιλαμβανόταν σε αυτή, 

Δ. Έχουν ξεκινήσει να παίζουν το παιχνίδι, και να έχουν γνωρίσει τις βασικές 

λειτουργίες του, 

Ε. Έχουν απαντήσει σωστά στον αρχικό γρίφο περιοδολόγησης, μέσα από 

ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ τους, 

Στ. Είναι ικανοί/ες να αναγνωρίζουν τα είδη των ιστορικών μαρτυριών, 

φέρνοντας παραδείγματα μέσα από το παιχνίδι. 

 

Εισαγωγή: 
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Ξεκινάμε το μάθημα αφού μοιράσουμε το παράθεμα 5 (Βοήθημα μαθητή), 

στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη ζωή του Αλέξανδρου, 

χάρτες με τις περιοχές που κατέκτησε και κείμενα σχετικά με τον πολιτισμό. 

Καθώς έχει προηγηθεί η παρακολούθηση της ταινίας Αλέξανδρος, δεν 

αναφερόμαστε σε βιογραφικά στοιχεία, αλλά μελετάμε τους χάρτες με τις 

διαδρομές του Αλέξανδρου, υπενθυμίζοντας στους μαθητές σχετικά σημεία 

της ταινίας. 

Προσπέλαση: 

Μέσα από την μελέτη της πορείας του Αλέξανδρου συζητάμε για τους 

διάφορους πολιτισμούς που συνάντησε στην πορεία του προς ανατολάς. Τι 

γνωρίζουν οι μαθητές γι αυτούς; Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές έχουν 

με τον πολιτισμό της Μακεδονίας; Πώς αντιμετωπίστηκαν οι διαφορές αυτές 

από τον Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες; Στη συνέχεια διαβάζουμε τα 

παραθέματα σχετικά με την έννοια του πολιτισμού, του σεβασμού στη 

διαφορετικότητα, του ρατσισμού και της διαπολιτισμικότητας, και συζητάμε 

ελεύθερα για τις έννοιες αυτές. Η συζήτηση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί 

μέσα στο πρώτο 45λεπτο, ώστε οι μαθητές να ξεκινήσουν να παίζουν το 

παιχνίδι το επόμενο 45λεπτο.  

Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας αρχίζουμε να παίζουμε το παιχνίδι. 

Ξεναγούμε τους μαθητές στις δραστηριότητες και τη δομή του παιχνιδιού, 

αφήνοντάς τους να το εξερευνήσουν ελεύθερα, λύνοντας τυχόν απορίες. Η 

πρώτη από τις δραστηριότητες του παιχνιδιού είναι η τοποθέτηση σε 

χρονολογική σειρά αντικειμένων που απεικονίζουν το Μέγα Αλέξανδρο. Με 

βάση αυτή τη δραστηριότητα, στην οποία πιθανότατα οι μαθητές θα 

συναντήσουν δυσκολία, βοηθάμε τους μαθητές να σχηματίζουν μια όσο 

γίνεται πιο ολοκληρωμένη εικόνα της χρονολογικής ακολουθίας των 

διαφόρων περιόδων. Στον πίνακα ζωγραφίζουμε μια γραμμή, στην οποία 

τοποθετούμε με χρονολογική σειρά τις διάφορες εποχές της ελληνικής 

ιστορίας. Χρησιμοποιούμε ιστορική ορολογία προκειμένου να αναφερθούμε 

σε αυτές, π.χ. τουρκοκρατία, βυζαντινή αυτοκρατορία, ελληνιστικά βασίλεια. 

Συζητάμε τους όρους αυτούς και λύνουμε απορίες μαθητών. Ρωτάμε τι 

γνωρίζουν οι μαθητές για την ιστορία της χώρας τους κατά τις αντίστοιχες 
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ιστορικές περιόδους. Συζητάμε για το είδος των συγκεκριμένων μαρτυριών 

(π.χ. νόμισμα, φιγούρα θεάτρου σκιών) και για τις ιστορικές μαρτυρίες εν 

γένει (χρήση τους από ιστορικούς, μέθοδος ανάλυσης, είδη κλπ.). 

Εμπέδωση: 

Για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουν κατανοήσει οι μαθητές τις λειτουργίες του 

παιχνιδιού, πρέπει να έχουν φτάσει όλοι στο σημείο αγοράς του πρώτου 

εισιτηρίου. Μέχρι αυτό το σημείο θα έχουν εξοικειωθεί με τους χώρους και 

τις λειτουργίες του παιχνιδιού. Για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουν κατανοήσει 

τη χρονολογική σειρά των περιόδων της ελληνικής ιστορίας, ελέγχουμε αν 

έχουν λύσει σωστά τον πρώτο γρίφο της περιοδολόγησης. Ούτως ή άλλως το 

παιχνίδι δεν προχωρά αν δε λυθεί αυτός ο γρίφος, συνεπώς αν φτάσουν στην 

αγορά του πρώτου εισιτηρίου θεωρούμε ότι τον έχουν λύσει, άρα έχουν 

ολοκληρώσει αυτό το στόχο. Επιτρέπουμε τη συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών, αλλά αποτρέπουμε όσο μπορούμε την αντιγραφή της λύσης του 

γρίφου, απαντώντας σε ερωτήσεις και εξηγώντας το χρονολόγιο όποτε 

χρειαστεί.  

Στο τέλος της πρώτης ημέρας μοιράζουμε στους μαθητές το ερωτηματολόγιο 

και το ημερολόγιο μαθητή. Το ημερολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί με τις 

πηγές που έχουν συλλεγεί για τη δραστηριότητα της συμπλήρωσης 

ιστοριογραμμής, και οι μαθητές θα πρέπει να το συμπληρώνουν στη διάρκεια 

του μαθήματος. 

2η μέρα 

3η ώρα 

Δραστηριότητες: μάθηση λειτουργιών/ παίξιμο παιχνιδιού, λύση των πρώτων 

γρίφων με χρησιμοποίηση της εγκυκλοπαίδειας του παιχνιδιού. 

Στόχοι: Μετά το πέρας της τρίτης ώρας της παρέμβασης οι μαθητές θα πρέπει 

να: 

Α. Έχουν εξοικειωθεί με τις λειτουργίες του παιχνιδιού, αναγνωρίζοντας τους 

στόχους του και τις μεθόδους επίλυσης των γρίφων, 

Β. Έχουν συλλέξει από μία πηγή ανά ομάδα. 
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Γ. Έχουν χρησιμοποιήσει την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού. 

 

Προσπέλαση: 

Οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι, γνωρίζοντας τις λειτουργίες και το χειρισμό 

του. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην κατανόηση από πλευρά τους 

των εργαλείων, όπως της εγκυκλοπαίδειας, και των ρυθμίσων του παιχνιδιού, 

όπως η αποθήκευση. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εξοικείωση των 

μαθητών με τη χρήση της εγκυκλοπαίδειας, και επισημαίνουμε στους 

μαθητές ότι θα πρέπει να την χρησιμοποιούν ως πηγή πληροφοριών για την 

επίλυση των γρίφων.  

Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με τη συλλογή μίας πηγής από κάθε ομάδα, 

αφού έχει λυθεί ο γρίφος με τη χρήση της εγκυκλοπαίδειας, και την 

καταγραφή παρατηρήσεων σχετικά με το είδος και την αναπαράσταση της 

πηγής από τους μαθητές στο ημερολόγιό τους. 

Εμπέδωση: 

Ως εργασία στο σπίτι, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία 

σχετικά με την πηγή που έχουν συλλέξει ανά ομάδα, στο ημερολόγιο μαθητή 

που θα έχει μοιραστεί. 

3η μέρα 

4η- 5η ώρα 

Δραστηριότητες: ανάλυση μιας πηγής από κάθε ομάδα μέσα από συζήτηση 

και ανταλλαγή πληροφοριών, επεξήγηση της μεθόδου ανάλυσης των πηγών 

(1η ώρα), παίξιμο του παιχνιδιού και συλλογή και άλλων πηγών μέσα από τη 

χρήση της εγκυκλοπαίδειας του παιχνιδιού (2η ώρα). 

Στόχοι: Μετά το πέρας της 3ης μέρας της παρέμβασης, οι μαθητές θα πρέπει 

να: 

Α. Αναγνωρίζουν τα ερωτήματα που θέτουμε στις ιστορικές πηγές, μετά από 

επίδειξή τους στον πίνακα,  
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Β. Έχουν παρακολουθήσει τη διαδικασία ανάλυσης μίας τουλάχιστον 

ιστορικής μαρτυρίας από συμμαθητές τους, μέσα από κατευθυνόμενο 

διάλογο, ατομικές παρεμβάσεις, ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων, 

Γ. Έχουν συγκεντρώσει η κάθε ομάδα πληροφορίες για την πηγή που θα 

παρουσιάσουν στο μάθημα της μεθεπόμενης συνάντησης (την 7η ώρα), 

απαντώντας στα ερωτήματα και σύμφωνα με τη μέθοδο που τους έχει 

υποδειχθεί, μέσα από τη χρήση της εγκυκλοπαίδειας, και μόνο τότε να 

προχωρήσουν στη συλλογή επιπλέον πηγών. 

 

Εισαγωγή:  

Με την έναρξη του μαθήματος οι μαθητές «φορτώνουν» το παιχνίδι στο 

σημείο που το είχαν αφήσει, εκεί δηλαδή που είχαν συλλέξει την πρώτη τους 

πηγή. Με οδηγό τις σημειώσεις τους στο ημερολόγιο μαθητή, αλλά και τις 

πληροφορίες που δίνει το παιχνίδι για την κάθε πηγή, ζητάμε από μια ομάδα 

μαθητών να παρουσιάσει την πηγή της. Κατά την παρουσίαση της πηγής, σε 

συνεργασία με τους υπόλοιπους μαθητές εντοπίζουμε λάθη στην 

περιοδολόγηση, το περιεχόμενο, τις προθέσεις του δημιουργού, την ερμηνεία 

του περιεχομένου, και συζητάμε τρόπους με τους οποίους μπορεί η πηγή να 

μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω. Εξηγούμε στους 

μαθητές τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν στην πηγή και τη διαδικασία 

ανάλυσής της, γράφοντας στον πίνακα τα ερωτήματα αυτά. Σύμφωνα με 

αυτά, οι μαθητές των υπόλοιπων ομάδων πρέπει να διαμορφώσουν την 

παρουσίαση της δικής τους πηγής. Η διαδικασία αυτή πρέπει να διαρκέσει 

γύρω στη μία ώρα.  

Κατά την υπόλοιπη μισή ώρα (30 λεπτά) του μαθήματος, οι μαθητές 

συνεχίζουν να παίζουν το παιχνίδι, με σκοπό να συλλέξουν ακόμα μία πηγή 

ανά ομάδα, και να καταγράψουν πληροφορίες σχετικά με αυτή στο 

ημερολόγιο μαθητή. Οι πληροφορίες αυτές, για τη συλλογή των οποίων 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού, πρέπει να 

απαντούν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα στις ερωτήσεις που είναι 

γραμμένες στον πίνακα, και να επιτρέπουν στους μαθητές να ερμηνεύσουν 

κατάλληλα τις πηγές τους. Ο έλεγχος για τη σωστή καταγραφή πληροφοριών 
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πρέπει να γίνεται από τη διδάσκουσα σε κάθε ομάδα και σε τακτά 

διαστήματα.  

Εμπέδωση: 

Δραστηριότητα εμπέδωσης αποτελεί η μελέτη στο σπίτι των σημειώσεων των 

μαθητών σχετικά με την πηγή που έχουν επιλέξει να παρουσιάσουν. 

4η μέρα 

6η ώρα 

Δραστηριότητες: λύση των αποριών των μαθητών σχετικά με το παίξιμο του 

παιχνιδιού και την συγκέντρωση πληροφοριών μέσα από μεταξύ τους 

συνεργασία και παρεμβάσεις της διδάσκουσας. 

Στόχοι: μετά τη λήξη της έκτης ώρας της παρέμβασης οι μαθητές θα πρέπει 

να: 

Α. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης, μέσα 

από την εξοικείωση με τις λειτουργίες της εγκυκλοπαίδειας, 

Β. Έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους για την επίλυση των αποριών τους, 

Γ. Έχουν συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την πηγή που θα παρουσιάσουν 

στο επόμενο μάθημα, και να τις έχουν σημειώσει στο ημερολόγιο μαθητή. 

 

Εισαγωγή: 

Ως εισαγωγή στις δραστηριότητες της ημέρας υπενθυμίζουμε στους μαθητές 

τις ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να απαντηθούν, προκειμένου να τους 

καθοδηγήσουν στη διαδικασία ανάλυσης της πηγής τους. Οι ερωτήσεις αυτές 

είναι γραμμένες στον πίνακα. Η υπενθύμιση αυτή μπορεί να γίνει μέσω 

ερωταποκρίσεων, αξιολογώντας μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών και 

το μέγεθος της συμμετοχής τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν 

κάποιοι στην κατανόηση της διαδικασίας ερμηνείας μιας πηγής. 

Προσπέλαση: 
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Η κάθε ομάδα μαθητών πρέπει να επιλέξει μια πηγή, την οποία θα 

επεξεργαστεί και θα παρουσιάσει στο επόμενο μάθημα. Βοηθάμε τους 

μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις, δείχοντάς τους τον τρόπο να 

ψάχνουν μέσα στην εγκυκλοπαίδεια του παιχνίδιου, και βοηθώντας τους να 

κάνουν ερωτήσεις που μπορεί να τους βοηθήσουν να αναλύσουν πιο 

ολοκληρωμένα μια πηγή. Ευνοούμε τη σνεργασία των μαθητών μεταξύ τους, 

και τη σε βάθος έρευνα με εργαλείο την εγκυκλοπαίδεια και τις 

δραστηριότητες του παιχνιδιού. 

Εμπέδωση: 

Οι μαθητές πρέπει να κρατήσουν σημειώσεις με τις πληροφορίες που 

συνέλεξαν στο ημερολόγιο μαθητή. Αν υπάρξει ενδιαφέρον για περαιτέρω 

μελέτη της πηγής τους, τους προτρέπουμε να ερευνήσουν στο διαδίκτυο. Οι 

σημειώσεις τους πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένες, 

προκειμένου να τους βοηθήσουν να παρουσιάσουν την πηγή τους στο 

επόμενο μάθημα, ενώ πρέπει να απαντηθούν και οι ερωτήσεις σχετικά με την 

αναπαράσταση του Αλέξανδρου προκειμένου να γίνει σχετική συζήτηση στο 

επόμενο μάθημα.  

5η μέρα 

7η- 8η ώρα 

Δραστηριότητες: επεξεργασία και ανάλυση πηγών. 

Στόχοι: Μετά το πέρας της έβδομης και όγδοης ώρας της παρέμβασης, οι 

μαθητές θα πρέπει να: 

Α. Έχουν παρουσιάσει όλοι από μία ιστορική μαρτυρία, ακολουθώντας τη 

μεθοδολογία και το σκεπτικό που τους έχει επιδειχθεί, 

Β. Έχουν χρησιμοποιήσει το παιχνίδι ως μαθησιακό εργαλείο, αντλώντας 

πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους, 

Γ. Έχουν αναλύσει την πηγή απαντώντας στα ερωτήματα που χρειάζεται, 

Δ. Έχουν κατανοήσει τη σύνδεση μεταξύ της διαδικασίας ερμηνείας μιας 

πηγής και της γνώσης βασικών πληροφοριών σχετικά με την εποχή που της 

παρήγαγε, αποδεικνύοντάς το μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης της πηγής 
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Ε. Έχουν ερμηνεύσει το περιεχόμενο της κάθε πηγής βασιζόμενοι σε γνώσεις 

τους σχετικά με τα ιδιαίτερα συμφραζόμενα της εποχής τους. 

Στ. Έχουν κρατήσει σημειώσεις σχετικά με την κάθε πηγή που αναλύεται από 

τους συμμαθητές τους, με σκοπό να τις μελετήσουν στο σπίτι.  

 

Εισαγωγή 

Κατά την εισαγωγή στις δραστηριότητες της ημέρας, φροντίζουμε όλοι οι 

μαθητές να έχουν πάνω στα θρανία τους το ημερολόγιο μαθητή στο οποίο 

έχουν καταγράψει πληροφορίες σχετικά με την πηγή που θα παρουσιάσουν. 

Σε περίπτωση που κάποιοι μαθητές δεν έχουν συγκεντρώσει ακόμα τις 

αναγκαίες πληροφορίες για την παρουσίασή τους, αφήνουμε πέντε λεπτά 

καιρό για να ολοκληρώσουν τη συλλογή πληροφοριών.  

Προσπέλαση 

Στο κυρίως μέρος του μαθήματος, οι μαθητές ανά ομάδες παρουσιάζουν την 

πηγή τους, αντλώντας από τις σημειώσεις τους. Οι μαθητές θα πρέπει να 

δίνουν ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις 

που αποκαλύπτουν πλήθος πληροφοριών για τις ιστορικές μαρτυρίες, και 

αντλώντας στοιχεία από την εγκυκλοπαίδεια του παιχνιδιού. Οι πηγές και οι 

ερμηνείες των μαθητών γίνονται αντικείμενο συζήτησης και 

διαπραγμάτευσης με τους υπόλοιπους συμμαθητές, ενώ σε σημεία που 

ενδεχομένως οι παρουσιάσεις δεν είναι ολοκληρωμένες επαναλαμβάνουμε τη 

διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και οικοδόμησης εξηγήσεων μέσα από 

διάλογο και έρευνα στην εγκυκλοπαίδεια.    

Εμπέδωση 

Καθώς σε όλη τη διάρκεια της ώρας οι μαθητές κρατούν σημειώσεις σχετικά 

με τις πηγές που έχουμε αναλύσει, στο ημερολόγιο μαθητή που τους έχει 

μοιραστεί, αφήνουμε πέντε λεπτά στο τέλος της ώρας για να απαντήσουν οι 

μαθητές στις σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις αυτές 

απαιτούν από τους μαθητές να συγκρίνουν τις πηγές μεταξύ τους, να βρουν 

κοινά σημεία στον τρόπο ερμηνείας των διαφόρων πηγών, και να 

καταλήξουν στη διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού εργαλείου ανάλυσης και 
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ερμηνείας των ιστορικών μαρτυριών. Οι απαντήσεις τους σε αυτές τις 

ερωτήσεις θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας στην επόμενη ώρα, τελευταία 

της παρέμβασης. 

6η μέρα 

9η ώρα 

Δραστηριότητες: συζήτηση, κατευθυνόμενος διάλογος. 

Στόχοι: μετά το πέρας της τελευταίας ώρας της παρέμβασης οι μαθητές θα 

πρέπει να: 

Α. Έχουν συνδέσει επιτυχώς το ζήτημα της ερμηνείας ενός ιστορικού 

τεκμηρίου και του περιεχομένου του με την κατανόηση της εποχής στην 

οποία παρήχθη, 

Β. Είναι σε θέση να προσφέρουν ερμηνείες των περιεχομένων των πηγών σε 

σύνδεση με τα συμφραζόμενα της εποχής που αυτές παρήχθησαν, 

 

Εισαγωγή 

Εισάγουμε τους μαθητές στην τελευταία ώρα διδασκαλίας υπενθυμίζοντας 

τους στόχους συνολικά της παρέμβασης, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, 

τις διαδικασίες γνωριμίας με το παιχνίδι και ανάλυσης των πηγών και την 

πρόοδο των μαθητών από την αρχή της παρέμβασης μέχρι το τελευταίο 

μάθημα. Μπορούμε να ρωτήσουμε τους μαθητές αν θεωρούν πως 

επιτεύχθηκαν ή όχι οι μαθησιακοί στόχοι, αν θα άλλαζαν κάτι στην πορεία 

διδασκαλίας, αν κάτι τους άρεσε ή τους δυσαρέστησε ιδιαίτερα αναφορικά με 

τη μέθοδο που ακολουθήσαμε.  

Κλείσιμο της παρέμβασης 

Αφού οι μαθητές νιώσουν άνετα να ξεδιπλώσουν τις απόψεις και τα 

αισθήματά τους σχετικά με την πρόοδό τους, και να αναφερθούν στις γνώσεις 

που αποκόμισαν κατά την παρέμβαση, συζητάμε εκτενέστερα σχετικά με τα 

αποτελέσματά της. Οι μαθητές μπορούν να μιλήσουν για το παιχνίδι, για την 

επιτυχία ή όχι του σχεδιασμού της παρέμβασης να συνδυάσει τη μάθηση με 
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την ψυχαγωγία και να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για γνωστική εξέλιξη 

και κίνητρο για μάθηση, για το μάθημα της ιστορίας και την εργασία με τις 

πηγές, για τρόπους σκέψης που διαμόρφωσαν με βάση τα όσα δοκίμασαν, και 

για τις σκέψεις τους σχετικά με θέματα διαπολιτισμικότητας, κατανόησης του 

διαφορετικού, ερμηνείας της διαφορετικότητας και σεβασμού της. Δίνουμε 

ιδιαίτερη βάση, μέσα από το διάλογο και τις ανταλλαγές εμπειριών των 

μαθητών, στην κατανόηση από την πλευρά των μαθητών της μεθόδου 

έρευνας και ανάλυσης των μαρτυριών. 
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2. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Μυστήριο στην Αρχαία Μίλητο, 
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