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Α) Τυπική εκπαίδευση
Τι είναι η τυπική εκπαίδευση; Πότε εµφανίζεται;
Η τυπική εκπαίδευση συνδέεται µε ένα οργανωµένο σύστηµα και
αποτελεί κρατική υπόθεση. Η οργάνωση της εκπαίδευσης υπό ένα
θεσµικό καθεστώς εµφανίζεται ίσως για πρώτη φορά στην Ευρώπη την
περίοδο της βασιλείας του Καρλοµάγνου (µέχρι τότε αποτελούσε
προνόµιο κυρίως του κλήρου και ήταν υπό τη δικαιοδοσία της Παπικής
Εκκλησίας). Η εκπαίδευση δεν απευθυνόταν σε ολόκληρο το λαό αλλά
σε συγκεκριµένες κοινωνικές τάξεις, τον κλήρο, τους ευγενείς και τους
αξιωµατούχους. Περί τα µέσα του 18ου αιώνα εµφανίστηκε η κρατική
εκπαίδευση, µόρφωση, κατάρτιση κτλ, µε τις πρώτες περιπτώσεις κρατών
[Γερµανία ‘Πρωσία’ το 1754 (6-12), Αυστρία το 1774 (7-14), Τσεχία το
1774 (6-12)] που καθιέρωσαν µε νόµο ως υποχρεωτική τη στοιχειώδη
εκπαίδευση. Άλλες χώρες που καθιέρωσαν ως υποχρεωτική την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι η Αγγλία το 1870 (7-11), Ιαπωνία το
1872 (6-14), Σουηδία το 1876 (7-12), Ιταλία το 1877 (6-11), Γαλλία το
1882 (6-12). Στις Η.Π.Α. καθιερώθηκε σταδιακά µέσα στη διάρκεια της
δεύτερης πεντηκονταετίας του 19ου αιώνα και ως τις αρχές του 20ου
αιώνα στις διάφορες πολιτείες, µε πρώτη τη Μασαχουσέτη το 1852.
Στην Ελλάδα η καθιέρωση έγινε µε το σύνταγµα του 1925 και πρόβλεπε
την εξαετή τουλάχιστον φοίτηση. Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι η
καθιέρωση της υποχρεωτικότητας της στοιχειώδους εκπαίδευσης έγινε
πολύ πριν την βιοµηχανική επανάσταση. (Ζήγος, 1990, σελ.19, 24-25)
Λόγοι που θεωρείται ότι συνετέλεσαν ουσιαστικά στην προώθηση
της µόρφωσης ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κατά την περίοδο της
Αναγέννησης, είναι η δηµιουργία εθνικών κρατών, οι ιδέες του
διαφωτισµού, της θρησκευτικής µεταρρύθµισης και αντιµεταρρύθµισης,
οι ανακαλύψεις άγνωστων ηπείρων και χωρών, οι εφευρέσεις (κυρίως η
τυπογραφία), η ανάπτυξη του αστικού βίου και το ελεύθερο εµπόριο.
(Ζήγος, 1990, σελ.20-21)
Στη συνέχεια, η εξέλιξη, της κοινωνίας και της οικονοµίας σε
βιοµηχανική (εξειδίκευση, χρήση νέων τεχνολογιών, αυξανόµενες
ανάγκες προσαρµογής και κινητικότητας) οδήγησαν σε εκπαιδευτική
έκρηξη.
Η εκπαιδευτική έκρηξη είχε ως συνέπεια «την καθολική µόρφωση
του λαού, την επιµήκυνση της σχολικής ζωής, τη διεύρυνση και
εµβάθυνση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, τη βαθµιαία είσοδο όλο
και µεγαλύτερων τµηµάτων της κοινωνίας στην ανώτατη παιδεία». Όλα
αυτά οδήγησαν στην «πεποίθηση ότι η εκπαίδευση για όλους είναι
απαραίτητη για µια δηµοκρατική κοινωνία, ανεξάρτητα από την
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κοινωνική προέλευση ή ακόµα και την ικανότητα µάθησης. Αυτό
συνδυάστηκε µε την ισχυρή λαϊκή υποστήριξη στην αξία της
εκπαίδευσης». (Olive Banks, χ.χ., σελ.33, 38)

Χαρακτηριστικά τυπικής εκπαίδευσης
Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι οργανωµένα γύρω
από κάποιους βασικούς άξονες όπως είναι η διάρθρωση τους σε
εκπαιδευτικές βαθµίδες (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια,
µεταπτυχιακή), η οργάνωση της κάθε βαθµίδας σε κύκλους σπουδών,
εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και η δηµιουργία σχολικού συστήµατος
(εκπαιδευτικά ιδρύµατα). Πέρα από τα δοµικά χαρακτηριστικά του
εκπαιδευτικού συστήµατος, η οργάνωση και λειτουργία του ρυθµίζεται
από θεσµικά όργανα και συστήµατα όπως είναι τα αναλυτικά
προγράµµατα, οι διδακτικές µέθοδοι, διδακτικοί στόχοι, η οργάνωση της
τάξης και του µαθήµατος, η αξιολόγηση των µαθητών/ τριων και
γενικότερα της λειτουργίας του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήµατος, η
κοινωνική οργάνωση της σχολικής ζωής κτλ. (Ζήγος, 1990, σελ.28-29)
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι διδακτικοί στόχοι, οι επιθυµητές
µέθοδοι διδασκαλίας, η γνωστική ύλη, η αξιολόγηση κτλ διατυπώνονται
µε αρκετά µεγάλη σαφήνεια µέσα στο αναλυτικό πρόγραµµα. Η
δηµιουργία του αναλυτικού προγράµµατος (ειδικά ως προς τη διατύπωση
και ιεράρχηση των εκπαιδευτικών σκοπών) διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, οι τέσσερις σηµαντικότεροι είναι:
1) η φιλοσοφική λογική διαδικασία κατά την οποία δίνεται βαρύτητα
στην άποψη µεγάλων φιλοσόφων και φιλοσοφικών σκέψεων σχετικά µε
την παιδεία και την κοινωνία.
2) Η οµοφωνία επιτροπής ειδικών, δηλαδή µέσα από την σύσταση
επιτροπής ειδικών που έχουν ως θέµα τους την διατύπωση των σκοπών.
3) Η εκτίµηση της γνώµης οµάδων αντιπροσωπευτικών του κοινωνικού
συνόλου µέσω συγκρότησης συµβουλίων στα οποία διατυπώνουν από
κοινού τους εκπαιδευτικούς σκοπούς.
4) Η εµπειρική αναλυτική µέθοδος, δηλαδή η συλλογή στοιχείων µε
έρευνα και η ανάλυσή τους (Φλουρής, 1986, σελ.14-15)
Η όλη πορεία της διδασκαλίας θα πρέπει να στηρίζεται στις
σύγχρονες θεωρίες που αφορούν την µάθηση αλλά και την όλη
διαµόρφωση της διδασκαλίας. Θα πρέπει ο µαθητής να πάψει να είναι ο
απλός αποδέκτης των γνώσεων που του µεταφέρει ο δάσκαλος
(παραδοσιακή διδασκαλία), αλλά να αρχίσει ο ίδιος να ανακαλύπτει και
να κατασκευάζει την γνώση (ενεργητική-βιωµατική µάθηση). Ο
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δάσκαλος οφείλει να ανταποκριθεί στον σύγχρονο ρόλο του. ∆ηλαδή, να
συντονίζει και να οργανώνει τους µαθητές του βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους (βιολογικά, αλλά και εξωτερικά που έχουν
διαµορφωθεί µέσα από το περιβάλλον στο οποίο µεγάλωσαν) έτσι ώστε
οι ίδιοι (µαθητές) να µπορέσουν να κατακτήσουν την µάθηση (γνώσεις,
δεξιότητες, στάσεις, αξίες, γνωστική στρατηγική) και να µάθουν πώς να
µαθαίνουν στο µέλλον.
Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι καλά δοµηµένη ώστε (σύµφωνα
µε τον Bruner) να βοηθηθεί ουσιαστικά ο «µέσος» µαθητής. Η σωστή
οργάνωση της είναι ένας ουσιαστικός τρόπος βάση του οποίου µπορεί να
ενισχυθεί σηµαντικά η αποτελεσµατικότητα του σχολείου. (Φλουρής,
1986, σελ.7)
Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφονται τα σύγχρονα αναλυτικά
προγράµµατα καθώς αυτό που προωθείται στις µέρες µας (όσον αφορά
την εκπαίδευση) σχετίζεται µε τις «βασικές γνώσεις που πρέπει να
αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδοµείται η προσωπική
δεξιότητα απασχόλησης του καθενός. Στη βασική εκπαίδευση πρέπει να
βρεθεί µια σωστή ισορροπία ανάµεσα στην απόκτηση γνώσεων και
µεθοδολογικών ικανοτήτων που βοηθούν το άτοµο να µαθαίνει µόνο
του». (λευκό βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 1996 σελ.31
στο Γρόλλιος, 1999, σελ.50-51)
Τα αναλυτικά προγράµµατα εµφανίστηκαν στα τέλη του 19ου
αιώνα (τελευταία δεκαετία), περιλάµβαναν τη διδακτέα ύλη και σε
ορισµένες περιπτώσεις περιείχαν οδηγίες προς τους/ τις εκπαιδευτικούς.
Είναι σαφές ότι στα αναλυτικά προγράµµατα διαφαίνεται ο επίσηµος
προσανατολισµός της εκπαίδευσης, αν και υπάρχουν περιπτώσεις κατά
τις οποίες τα σχολικά εγχειρίδια που εγκρίνονταν παρέκκλιναν από το
επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα, π.χ. ορισµένα εγχειρίδια το 1913.
(Ανδρέου, 1995, σελ.3)
Όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολικού
συστήµατος, υπάρχουν δύο βασικές µορφές η κάθετη και η οριζόντια.
Σύµφωνα µε την κάθετη µορφή µετά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
ακολουθούν συνήθως δύο άνισα δίκτυα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση) ή και περισσότερα τα οποία
όµως διακρίνονται από τη διάρκεια, τα διδακτικά περιεχόµενα, τα τυπικά
προσόντα των αποφοίτων του κτλ. Χαρακτηριστικό της κάθετης
σχολικής διάρθρωσης είναι το γεγονός ότι ένας/ µία µαθητής/ τρια του
δηµοτικού σχολείου για να µεταβεί σε κάποιον τύπο δευτεροβάθµιου
σχολείου, επιλέγεται είτε µέσω εξετάσεων, είτε µέσω του ύψους της
βαθµολογίας του/ της (κάθετη αδιαπερατότητα). Επίσης, υπάρχουν
αυστηρά κριτήρια για τη µετάβαση από τον ένα τύπο δευτεροβάθµιου
σχολείου σε έναν άλλο (οριζόντια αδιαπερατότητα).
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Από την άλλη µεριά, η οριζόντια οργανωτική µορφή
χαρακτηρίζεται από την «ενιαιότητα» δηλαδή ένα «ενιαίο σχολικό
δίκτυο για ολόκληρη τη Γενική Εκπαίδευση (Α/ βάθµια και Β/ βάθµια) ή
µόνο για τη Β/ βάθµια Εκπαίδευση (Γενική και Επαγγελµατική) ή µόνο
για τη διάρκεια της υποχρεωτικής φοίτησης» (Ζήγος, 1990, σελ.30).
Επίσης, η διαπερατότητα ανάµεσα στις κατευθύνσεις-κλάδους σπουδών
(οριζόντια διαπερατότητα) και ανάµεσα στις σχολικές βαθµίδες (κάθετη
διαπερατότητα), χωρίς τους διάφορους φραγµούς που τίθενται στην
κάθετη δοµή, αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της οριζόντιας δοµής.
Ακόµη, µέσω αυτής της δοµής προωθείται η διαφοροποίηση δηλαδή η
εξατοµίκευση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. (Ζήγος, 1990, σελ.29-30)

Β) Άτυπη εκπαίδευση
Τι είναι η άτυπη εκπαίδευση; Χαρακτηριστικά και µορφές.
Σχέση τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
Παρά την πραγµατικότητα που ισχύει στο σηµερινό εκπαιδευτικό
σύστηµα και τις προσπάθειες που γίνονται σχετικά µε την αύξηση της
αποτελεσµατικότητάς του, αλλά και µε τις νέες τάσεις (δια βίου
εκπαίδευση, ενεργητική µάθηση), «η νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
ξεκινάει απορρίπτοντας το αξίωµα της ανωτερότητας της εκπαιδευτικής
ή ακαδηµαϊκής γνώσης από την καθηµερινή, βασισµένη στον κοινό νου,
γνώση που είναι διαθέσιµη σε όλους τους ανθρώπους από το γεγονός ότι
ζουν στον κόσµο». (David Blackledge & Barry Hunt, 2000, σελ.390)
Οι απόψεις αυτές έχουν επηρεάσει ως ένα σηµείο το σύγχρονο
σχολείο. Γι αυτό το λόγο στο πλαίσιο της επίσηµης, κλειστής σχολικής
εκπαίδευσης που ορίζεται µε τα τεστ, την οµογενοποίηση και τον έλεγχο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το κράτος, έχουν αρχίσει να
προβάλλονται και να εφαρµόζονται προαιρετικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα που έχουν ως στόχο να ξεφύγουν τα παιδιά από το στενό
ασφυκτικό πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. Παρέχεται η δυνατότητα
βιωµατικής (ενεργητικής), ανοιχτής, άτυπης και διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης. Τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν σε οµάδες (βάση της
µεθόδου project) και να αναπτύξουν την δηµιουργικότητα, την
συνεργατικότητα και την ενεργό µάθηση. (Μπαγάκης, 2000, σελ.14)
Η ενεργός µάθηση όταν συνδυάζεται και µε τα ενδιαφέροντα και
τις ανάγκες του µαθητευόµενου, έχει νόηµα καθώς, κάποιος/ α που
µαθαίνει έξω από το φυσικό περιβάλλον (όπου µπορεί να κάνει χρήση
της νέας γνώσης άµεσα), ενώ µπορεί να δείχνει ότι έχει κατακτήσει τις
νέες γνώσεις που διδάχθηκε ωστόσο, στο τέλος της εκπαιδευτικής
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δραστηριότητας, να µην µπορεί να τις µεταφέρει στο πραγµατικόφυσιολογικό χώρο εργασίας (να κάνει δηλαδή χρήση της γνώσης στην
πράξη). (Marsickand & Watkins, 1990, σελ.4).
Η µέθοδος project αποτελεί έναν κοινό κρίκο που ενώνει την
τυπική σχολική εκπαίδευση µε την άτυπη. Καθώς ο/ η δάσκαλος/ α έχει
τη δυνατότητα να την εφαρµόσει στα πλαίσια της επίσηµης
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να γίνει η
κυρίαρχη µορφή διδασκαλίας µέσα στην τάξη αλλά λειτουργεί συνήθως
συµπληρωµατικά σ’ αυτήν (λόγω κυρίως της οργάνωσης και της µορφής
της τυπικής εκπαίδευσης).
Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα λοιπόν, (τα
περισσότερα έχουν στενή σχέση µε τη µέθοδο project) είναι εκείνα τα
προγράµµατα που δεν υπαγορεύονται από το επίσηµο αναλυτικό
πρόγραµµα και για να υλοποιηθούν εξαρτώνται από την πρωτοβουλία
και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. (Μπαγάκης, 2000, σελ.11)
Η άτυπη εκπαίδευση (στη σύγχρονη εποχή και σχολείο µέσω των
προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων) λειτουργεί συνήθως
συµπληρωµατικά µε το σχολείο καθώς εφαρµόζεται στο πλαίσιο του
(εκπαιδευτικούς, µαθητές κτλ) και έχει ως στόχο να αντεπεξέλθει εκεί
όπου αδυνατεί η σχολική εκπαίδευση. Κυρίως λόγω των αλλαγών που
παρατηρούνται στις ανάγκες και στις επιταγές της κοινωνίας και δεν
µπορεί να τις ακολουθήσει το σχολείο.
Η άτυπη εκπαίδευση γενικότερα αναφέρεται στη µάθηση που
πραγµατοποιείται έξω από το συγκροτηµένο, επίσηµο δίκτυο
εκπαίδευσης και τις δραστηριότητες που είναι βασισµένες στη λειτουργία
της τάξης. Αυτά έχουν ως αποτέλεσµα η µάθηση να συµβαίνει κάτω από
όχι συνηθισµένες συνθήκες. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το γεγονός ότι, η
άτυπη µάθηση µπορεί να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί µέσα σε ένα
οργανωµένο πλαίσιο. Συνήθως είναι εµπειρική, οι µαθητευόµενοι
εµπλέκονται ενεργητικά µ’ αυτήν και συσχετίζεται µε την επιθυµία τους
να µάθουν. Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι ο έλεγχος της µάθησης
στηρίζεται κυρίως στα χέρια του µαθητευόµενου. (Marsickand &Watkins
1990, σελ.6-8, 12)
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια της
άτυπης εκπαίδευσης (αλλά και στα πλαίσια της επίσηµης-τυπικής)
εντάσσεται και η τυχαία εκπαίδευση-µάθηση. Έτσι, ενώ η άτυπη µάθηση
µπορεί να συµπεριλάβει πολλές καταστάσεις έξω από την τάξη, οι οποίες
όµως δεν είναι σχεδιασµένες µε κάθε λεπτοµέρεια, παρά το γεγονός ότι
µπορεί να είναι οργανωµένες ή και προσχεδιασµένες. Ωστόσο, η τυχαία
µάθηση ποτέ δεν µπορεί να είναι σκόπιµη και σπάνια µπορεί να δηλωθεί
και να εκφραστεί µε σαφήνεια. Συνήθως είναι συµπτωµατική και
εµφανίζεται στα πλαίσια κάποιας άλλης δραστηριότητας.
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Η τυχαία µάθηση είναι πάντα περιορισµένη και εξαρτηµένη από τη
φύση του θέµατος που προκαλεί τη δηµιουργία της. Πολλές φορές,
ακόµη και το ίδιο το άτοµο που έχει «υποστεί» αυτή τη µορφή µάθησης,
µπορεί να µην γνωρίζει (συνειδητά) ότι έχει κατακτήσει τις δεξιότητες
που εκφράζει (καθώς αυτού του τύπου µάθηση είναι συνήθως
«υπονοούµενη»). Ο βαθµός επίγνωσης της κατάκτησης των νέων
γνώσεων και δεξιοτήτων, εξαρτάται από την ικανότητα του ατόµου να
την αντιληφθεί. (Marsickand & Watkins 1990, σελ.7-8)
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι γύρω από τους οποίους
πραγµατοποιείται η τυχαία µάθηση. Και οι δύο τρόποι συµβαίνουν
«τυχαία» µέσα από πειραµατισµούς στην καθηµερινή εµπειρία του
ατόµου. Ο πρώτος έχει να κάνει µε τα λάθη που γίνονται µέσα από τις
πράξεις. Οι άνθρωποι συνήθως νιώθουν πολύ εύθραυστοι και ευάλωτοι
όταν διαπράττουν κάποιο σφάλµα. Έτσι, το πιο πιθανό είναι να
στοχαστούν πάνω σ’ αυτό, να αναλογιστούν τις συνέπειες και να
εµποδίσουν την επανάληψη.
Στην ίδια λογική βρίσκεται και ο δεύτερος τρόπος. Αυτός έχει να
κάνει µε τις επιτυχίες του ατόµου. Οι άνθρωποι προσελκύονται από τα
µοντέλα αυτά (τα θεωρούν «συνταγές επιτυχίας») και όταν κρίνουν ότι
µια κατάσταση είναι παρόµοια µε µια προηγούµενη (επιτυχηµένη)
τείνουν να ακολουθούν το µοντέλο αυτό.
Ο βαθµός της συνειδητής ενηµέρωσης στη µάθηση κάποιου, παίζει
πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της ποιότητας της µάθησής του.
Ίσως αυτό να είναι περισσότερο έντονο στην περίπτωση της τυχαίας
µάθησης, καθώς η προσοχή του ατόµου είναι στραµµένη κάπου αλλού.
(Marsickand &Watkins 1990, σελ.12-13)
Η µάθηση, που είναι το αποτέλεσµα της εκπαίδευσης (τυπικής και
άτυπης), µπορεί να εκφραστεί µε την αλλαγή δεξιοτήτων, την
αναδιοργάνωση των όσων ήδη υπάρχουν, τον εµπλουτισµό µε νέες.
Αφορά την ατοµική ή την οµαδική προσπάθεια και µπορεί να εκφραστεί
είτε µέσα από τη σαφή αλλαγή της συµπεριφοράς είτε µέσα από µια
εσωτερική διεργασία η οποία όµως είναι δύσκολο να παρατηρηθεί.
(Marsickand &Watkins, 1990, σελ.4)
Για να καταστεί αποτελεσµατική µια διαδικασία µάθησης, είτε
πρόκειται για διδασκαλία στα πλαίσια της επίσηµης σχολικής
εκπαίδευσης, είτε όχι, απαραίτητο είναι να ακολουθούνται κάποιες
βασικές αρχές της διδακτικής πορείας. Οι σηµαντικότερες είναι:
-Η αρχή της εποπτικότητας
-Η αρχή της παιδοκεντρικότητας
-Η αρχή της αυτενέργειας
-Η αρχή της βιωµατικότητας
-Η αρχή της εγγύτητας προς τη ζωή. (Κουτσός, 2000, σελ.19)
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Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπεται η σηµασία της προηγούµενης
γνώσης που έχουν τα παιδιά σχετικά µε κάποιο θέµα και η σχέση της µε
την πρόληψη της νέας (καινούριας µάθησης). Μάλιστα οι µαθητές/ τριες
φαίνεται να αντιστέκονται, όσον αφορά την αντικατάσταση και την
αλλαγή της παλιάς γνώσης από κάποια νέα, που αντίκειται σ’ αυτήν.
Όταν, η νέα γνώση έρχεται σε αντίθεση µε την προηγούµενη, είναι
πιθανό να δηµιουργούνται προβλήµατα που αφορούν τον τρόπο σκέψης
του παιδιού (επικρατεί σύγχυση).
Όταν όµως είναι σύµφωνη µε τη νέα, ο/ η εκπαιδευτικός µπορεί να
συνδέσει την καινούρια πληροφορία µε τις εµπειρίες και τις
προηγούµενες γνώσεις των παιδιών, έτσι η καινούρια πληροφορία (νέα
µάθηση) οικοδοµείται σε «στέρεα θεµέλια» και είναι πιθανό η σκέψη του
παιδιού να εξελίσσεται. Η προηγούµενη γνώση λοιπόν, φαίνεται να
λειτουργεί ως «φίλτρο» στην πρόσληψη της νέας γνώσης. Ο/ η
εκπαιδευτικός πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπ’ όψιν του/ της τις εικόνες
και τις αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά όταν έρχονται στο σχολείο και
οφείλει να τις «εκµεταλλευτεί» καταλλήλως. (Beck & Dole, Tinzmann &
Jones &Pierce στο Collins & Mangieri, 1992, σελ.14-15, 189)
Η αξιολόγηση που γίνεται για να ανακαλυφθεί κατά πόσο έχει
πραγµατοποιηθεί η µάθηση, αλλά και η «ποιότητά» της, στα πλαίσια της
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, διαφέρει. Έτσι, στα πλαίσια της τυπικής
εκπαίδευσης συνήθως γίνεται φανερός ο βαθµός κατάκτησης, κυρίως των
γνωστικών δεξιοτήτων µέσα από διαγωνίσµατα και παρακολουθείται η
πορεία του/ της µαθητή/ τριας µέσα από τη βαθµολόγησή του/ της.
(Κωνσταντίνου, 2004, σελ.13, 20-25)
Όσον αφορά την άτυπη εκπαίδευση, η αξιολόγηση έχει να κάνει
όχι µε τη βαθµολόγηση του παιδιού αλλά µε την καθηµερινή του
ενασχόληση µε το πρόγραµµα και παρατηρείται η όλη του πορεία και
εξέλιξη στα πλαίσια αυτού. Ακόµη, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι στα
πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης γενικότερα και ειδικότερα στο project
δεν ενδιαφερόµαστε µόνο για την κατάκτηση γνωστικών δεξιοτήτων από
τα παιδιά αλλά και για συναισθηµατικές και ψυχοκινητικές, οι οποίες
αξιολογούνται πιο δύσκολα (σε σχέση µε τις γνωστικές) και γίνονται
αντιληπτές µέσα από την καθηµερινή τριβή µε το παιδί. Ένα πρόγραµµα
άτυπης εκπαίδευσης κρίνεται και για τη χρησιµότητά του σε σχέση µε το
κοινωνικό περιβάλλον. Γι αυτό άλλωστε όταν ολοκληρωθεί ένα
πρόγραµµα project, παράγεται ένα τελικό προϊόν και παρουσιάζεται στην
κοινότητα. [Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003 και Μπαγάκης, 2000
και Μπαγάκης, 2001 (α΄)]
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Η άτυπη εκπαίδευση στα πλαίσια
Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα

του

σχολείου.

Γενικός σκοπός της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (στη χώρα µας) είναι: «Να συµβάλλει στην ολόπλευρη,
αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών
δυνάµεων των µαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να
έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες
και να ζήσουν δηµιουργικά». (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου
167, τεύχος Α΄, 30-9-1985, Νόµος υπ’ αριθµ. 1566, κεφάλαιο Α΄, άρθρο
1, παράγραφος 1) (Κουτσός, 2000, σελ.29)
Ποια όµως είναι η σχέση της άτυπης εκπαίδευσης µε την τυπική; Η
άτυπη εκπαίδευση εντάσσεται στην ευρύτερη έννοια της παιδείας.
Παιδεία είναι οτιδήποτε µπορεί να διαµορφώσει και να επηρεάσει
συνειδητά ή ασυνείδητα τους τρόπους συµπεριφοράς (έκφραση) και τις
παραστάσεις (κατανόηση) ενός ατόµου για τον κόσµο. (Μπουζάκης,
2002 4η , σελ.19) Σε κάθε χώρα υπάρχει ο θεσµός της εκπαίδευσης µέσω
του οποίου κρίνεται το τι «αξίζει» και «πρέπει» να µαθευτεί από τους
πολίτες της. Αυτό γίνεται µέσω ενός δικτύου εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
(σχολεία, πανεπιστήµια κτλ).
Η άτυπη εκπαίδευση δεν προβλέπεται από τα αναλυτικά
προγράµµατα και η λειτουργία της εναπόκειται στην προθυµία και την
καλή διάθεση του εκπαιδευτικού (βλ. παραπάνω). Βεβαίως ο όρος άτυπη
εκπαίδευση δεν έχει να κάνει µόνο µε τις ενέργειες κάποιου/ ας
εκπαιδευτικού που γίνονται γύρω από το σχολείο, αλλά αφορούν
οτιδήποτε µπορεί να επηρεάσει έναν/ µία µαθητή/ τρια. Εδώ όµως θα
ασχοληθούµε µε ενέργειες που µπορεί να κάνει ο/η εκπαιδευτικός πέρα
από αυτές που προβλέπονται από το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα και
µπορούν να εµπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να
επιτευχθεί όσο γίνεται πληρέστερα ο σκοπός της παιδείας (βλ.
παραπάνω).
Η ενασχόληση του εκπαιδευτικού µε αυτή τη µορφή εκπαίδευσης,
ίσως µπορεί να θεωρηθεί ότι πραγµατώνει σε ένα µεγάλο βαθµό την
πρόταση του Τζών Ντιούι, να καταστεί «το σχολείο µια αληθινή µορφή
της ζωντανής, γεµάτης ενέργειας κοινοτικής ζωής, αντί για ένα
ξεχωριστό χώρο µάθησης» (το σχολείο πρέπει να είναι όχι ένας
«προθάλαµος» της ζωής, αλλά η ίδια η ζωή). (Bertrand & Valois στο
Houssaye, 2000, σελ.166)
Η µέθοδος project αποτελεί µια καλή ευκαιρία για τους/τις
µαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς να εµπλουτίσουν το
εκπαιδευτικό υλικό, να το εντάξουν στην καθηµερινή τους εµπειρία και
να δουν τον αντίκτυπό του στην κοινωνία. Αυτό γίνεται γιατί τα παιδιά
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καλούνται να ασχοληθούν µε θέµατα που τα ενδιαφέρουν, γίνονται τα
ίδια υπεύθυνα για την µάθησή τους και αλλάζει η σχέση µεταξύ τους
(δουλεύουν σε οµάδες) αλλά και µε τον/ την δάσκαλο/ α τους (ο/η
εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης και συντονιστής). (Φλουρής, 1986 και
Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003 και Μπαγάκης, 2000)
Μάλιστα, τα παιδιά τείνουν να µαθαίνουν πληρέστερα µέσα από
µια ολιστική προσέγγιση παρά µέσα στο πλαίσιο ενός µόνο αντικειµένου
(µαθήµατος). Η µέθοδος project συχνά αποτελεί την ιδανική µέθοδο της
παρουσίασης ιδεών, γνώσεων κτλ. µέσα από µια µορφή που έχει νόηµα
για το παιδί. (Pluckrose, 1991, σελ.8)
∆εν µαθαίνουµε γνώσεις όταν τοποθετούµαστε απέναντι των και
τις αποστηθίζουµε σαν ηθοποιοί που µαθαίνουν τον ρόλο τους, αλλά τις
µαθαίνουµε µέσα από την πράξη και τη χρήση. Μαθαίνουµε όταν έχει
νόηµα για µας, όταν γίνονται «κτήµα µας» (µέσα από µια προσωπική
σχέση). Τότε οι γνώσεις έχουν νόηµα και δεν εξαφανίζονται µόλις
παρέλθει το µάθηµα ή η περίοδος των εξετάσεων. (Pluckrose, 1991,
σελ.15)
Επίσης, µέσα από την εξάπλωση του θεσµού του ολοήµερου
σχολείου αλλά και της ευέλικτης ζώνης (µέσα από την οποία ο/η
εκπαιδευτικός µπορεί να ασχολείται µε ότι θέµατα επιθυµεί ο ίδιος)
µπορεί να βοηθηθεί ουσιαστικά η εξάπλωση δραστηριοτήτων άτυπης
εκπαίδευσης όπως η ενασχόληση των παιδιών µε το θέατρο, την
ζωγραφική κτλ. Ακόµη, µπορεί να αναδειχθεί καλύτερα η ευρωπαϊκή
διάσταση της εκπαίδευσης (συνθήκη Μάαστριχ). Καθώς και να ενισχυθεί
η συνεργασία σχολείων είτε από την ίδια χώρα, είτε από διαφορετικές.
(Μπαγάκης, 2000, σελ.59, 71-72).
Μέσα από αυτές τις διαδικασίες (µέθοδος project, έρευνα πεδίου,
θεσµός ολοήµερου σχολείου, ευέλικτη ζώνη κτλ) προωθούνται
προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία αν και δεν έχουν την
πλήρη υποστήριξη του κράτους (η χρηµατοδότηση είναι προβληµατική,
ο/ η δάσκαλος/ α δεν αµείβεται επιπλέον και οι δραστηριότητες του/ τις
αυτές, δεν έχουν καµία ουσιαστική αναγνώριση) επίσης, αποτελούν πεδίο
σύγκρουσης συµφερόντων (επαγγελµατικά, πολιτικά κτλ) που επιχειρούν
να αναλάβουν τον έλεγχο στο χώρο της εκπαίδευσης. Ωστόσο (όσων
αφορά τις ενέργειες του κράτους), κρίνονται ως θετικές έχοντας όµως
µεγάλο περιθώριο βελτίωσης.
Στόχοι των προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων
(αποτελούν βασικό στοιχείο της άτυπης εκπαίδευσης), σύµφωνα µε τον
κ. Ιωσήφ Σολοµών είναι:
Α) Η ανανέωση ή και ο εµπλουτισµός της διδακτικής πράξης.
Β) Η αλλαγή του σχολικού κλίµατος και η ανάπτυξη των συνεργασιών
εντός και εκτός του σχολείου.
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Γ) Η αύξηση του βαθµού αυτονοµίας των σχολείων όσων αφορά στη
διαµόρφωση και τον έλεγχο του προγράµµατος σπουδών και της
σχολικής ζωής γενικότερα.
∆) Ο περιορισµός της οµοιογένειας και του συγκεντρωτικού χαρακτήρα
της εκπαίδευσης. (Μπαγάκης, 2000, σελ.18)
Χαρακτηριστικά των προγραµµάτων αυτών (σύµφωνα µε τον κ.
Ιωσήφ Σολοµών) είναι:
Α) Προαιρετικά, πράγµα που συνεπάγεται επιλογή και ελεύθερη
βούληση από την µεριά του/ της εκπαιδευτικού αλλά και του µαθητή.
Β) Καταλαµβάνουν µικρό αριθµό ωρών του σχολικού προγράµµατος και
βρίσκονται είτε στο περιθώριο του (βρίσκονται εξωσχολικές ώρεςΣαββατοκύριακα κτλ) είτε στο εσωτερικό της ηµερήσιας διάταξης (στο
πλαίσιο ενός ή περισσοτέρων µαθηµάτων).
Γ) Το πλαίσιο αναφοράς τους (θέµα) έχει να κάνει είτε µε θεµατικές και
ζητήµατα της σύγχρονης ζωής (π.χ. περιβάλλον, κατανάλωση κτλ) ή της
τοπικής διάστασης (π.χ. τοπική ιστορία, οικονοµία κτλ) είτε σχετικά µε
ένα γνωστικό αντικείµενο όπου γίνεται προσπάθεια διεύρυνσης και
σύνδεσής του µε άλλες γνωστικές (και όχι µόνο) περιοχές (π.χ. φυσικές
επιστήµες και ιστορικές τους διαστάσεις) ή απόπειρες σύνδεσης δύο
διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων (π.χ. γεωγραφία και ιστορία).
Γενικότερα το πλαίσιο αναφοράς έχει συνήθως διεπιστηµονικές και
διαθεµατικές διαστάσεις.
∆) Η διεπιστηµονικότητα των προγραµµάτων αυτών, συχνά µπορεί να
οδηγήσει στη συνεργασία εκπαιδευτικών (ίδιας ή και διαφορετικής
ειδικότητας), καθώς και στη συνεργασία τµηµάτων, τάξεων, οµάδων,
µαθητών, σχολείων (εσωτερικού ή και εξωτερικού) κτλ (π.χ.
προγράµµατα Comenius, Socrates)
Ε) Συνεργασία σχολείου και πανεπιστηµίου αλλά και ανάπτυξη
συνεργασιών του σχολείου µε εξωσχολικούς φορείς. Εξασθενούν δηλαδή
τα όρια που χωρίζουν το σχολείο από τον έξω κόσµο.
Στ) Υιοθέτηση εναλλακτικών µορφών παιδαγωγικής πρακτικής. Όπως
µεθόδων ή τρόπων οργάνωσης της διδασκαλίας/ µάθησης (project,
δουλειά σε οµάδες, άµεση επαφή και γνωριµία µε τον έξω κόσµο,
αξιοποίηση της εµπειρίας ως µέσου µάθησης, χρήση σύγχρονων
τεχνολογικών µέσων κτλ). Ο δάσκαλος γίνεται εµψυχωτής και
συνεργάτης. Ο µαθητής γίνεται υπεύθυνος στη δική του µάθηση,
παρακινούµενος από το ενδιαφέρον του αλλά και την αλληλεπίδρασή του
µε άλλους µαθητές, διδάσκοντες, υλικά και εµπειρίες.
∆άσκαλος και µαθητές έχουν µεγαλύτερο βαθµό ελέγχου ως προς
την επιλογή του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, την οργάνωση και τη
διαδοχή των εκπαιδευτικών ενοτήτων, το ρυθµό της διδασκαλίας. Με
όλα αυτά οι πιο «αδύναµοι» µαθητές συνήθως αποδίδουν καλύτερα,
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ενδιαφέρονται περισσότερο και γίνονται ευκολότερα αποδεκτοί από τους
συµµαθητές τους καθώς οι εµπειρίες που φέρουν, αποδεικνύονται
ιδιαίτερα χρήσιµες.
Ζ) Ανάγκη αναδιοργάνωσης του χώρου της τάξης σε νέες πιο
λειτουργικές και συνεργατικές διατάξεις (π.χ. οµάδες γύρω από πάγκους
εργασίας). ∆υνατότητα πραγµατοποίησης του προγράµµατος σε άλλο
χώρο, πέρα από την σχολική τάξη. (Μπαγάκης, 2000, σελ.18-21)
Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα λοιπόν, έχουν νόηµα
γιατί:
Α) Οι µαθητές/ τριες ξεφεύγουν από το στενό ασφυκτικό πλαίσιο της
σχολικής εκπαίδευσης. Παρέχεται η δυνατότητα βιωµατικής,
ενεργητικής, ανοιχτής, άτυπης και διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
Εργάζονται σε οµάδες και αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η
συνεργατικότητα, η δηµιουργικότητα κτλ.
Β) Οι εκπαιδευτικοί µέσω διαφόρων τέτοιων προγραµµάτων έχουν την
δυνατότητα να επιµορφωθούν. Η επιµόρφωσή τους είναι συµβατή µε τις
επιµορφωτικές τους ανάγκες (προαιρετικότητα προγραµµάτων). Επίσης,
αποτελούν εναλλακτικές µεθόδους επιµόρφωσης, επαγγελµατικής
ανάπτυξης και έρευνας τάξης. Ακόµη, ενισχύεται η συνεργατικότητα µε
συναδέλφους (άλλα και µε τους µαθητές καθώς αλλάζει η σχέση τους).
Γ) ∆ίνουν την δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί και να τεθεί σε
εφαρµογή (όσο αυτό είναι δυνατό) η δηµιουργικότητα της σχολικής
κοινότητας.
∆) Τα εκπαιδευτικά πορίσµατα τους, «εκπαιδευτικοί θησαυροί»
σύµφωνα µε τον κ. Γ. Μπαγάκη, µπορούν να αποτελέσουν δοκιµασµένες
και ανθεκτικές βάσεις, πάνω στις οποίες µπορούν να προωθηθούν και να
στηριχτούν µεταρρυθµίσεις σχετικές µε την εκπαίδευση (εκπαιδευτικές
αλλαγές που ξεκινούν από κάτω). (Μπαγάκης, 2000, σελ.14-15).
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι όλα τα γνωστικά
αντικείµενα που διδάσκονται µέσα στο σχολείο, µπορούν να εξελιχθούν,
να διερευνηθούν, να ανασάνουν και να συνδεθούν µε άλλα µαθήµατα
(διαθεµατικότητα και διεπιστηµονικότητα) ώστε να διαφανεί στα παιδιά
η συνέχεια της γνώσης που παίρνουν από το σχολείο, καθώς επίσης και
να αντιληφθούν τη συνάφειά τους µε τον πραγµατικό κόσµο και τη ζωή
τους.
Βεβαίως, όταν αναφερόµαστε σε προαιρετικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα, δεν πρέπει να αναλωνόµαστε µόνο στο γνωστικό τους
επίπεδο αλλά, να δίνουµε την αρµόζουσα βαρύτητα και στις
«εξωσχολικές» (που δεν προβλέπονται µε σαφήνεια µέσα από τα
αναλυτικά προγράµµατα) δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν τα
παιδιά (π.χ. οµαδικότητα, συνεργατικότητα και ανάλογα µε το
πρόγραµµα οικολογική συνείδηση, αγωγή υγείας κτλ). ∆εν πρέπει να
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παραµερίζουµε το γεγονός ότι τα προγράµµατα αυτά, σε µεγάλο βαθµό
πηγάζουν (κι αν δεν γίνεται, πρέπει να γίνεται) από τα ενδιαφέροντα και
τις ανησυχίες των µαθητών/ τριων που εµπλέκονται σ’ αυτά.
Για παράδειγµα, ύστερα από σχετική έρευνα (βλ. Κρίβας στο
Μπαγάκης, 2000, σελ.326-327) είναι γεγονός ότι οι νέοι/ ες άνθρωποι
όλο και πιο πολύ ανησυχούν για το µέλλον του πλανήτη και θέλουν, αν
και αισθάνονται αδύναµοι, να κάνουν κάτι γι αυτό. Η ανάπτυξη
οικολογικής συνείδησης και η δραστηριοποίηση, µπορεί να επιτευχθεί
στα πλαίσια του σχολείου, µέσω των προγραµµάτων περιβαλλοντικής
αγωγής.
Μέσα από τέτοιες δραστηριότητες που σκοπό τους έχουν «να
συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα
που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν» [βλ. Κουσούλας &
Κοσµίδης & Σχιζά στο Μπαγάκης, 2001(β΄), σελ.42], και µαθήµατα όπως
η γεωγραφία, εµείς και ο κόσµος, φυσική, ιστορία κ.α. µπορούν να
αξιοποιηθούν και να οδηγήσουν τον/ την µαθητή/ τρια στο να
ανακαλύψουν µόνοι τους τη γνώση (ενεργητική και βιωµατική
προσέγγιση της µάθησης) πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα την ευρύτερη
και ουσιαστικότερη κατανόηση, καθώς οι ίδιοι/ ες καλούνται να µάθουν
γεωγραφία, φυσική, αγωγή του πολίτη κτλ, µέσα από το περιβάλλον τους
και να αξιοποιήσουν τις εµπειρίες τους. Η πρακτική εφαρµογή και η
σύνδεση των γνώσεων µε την καθηµερινότητα οδηγεί στην πραγµατική
µάθηση. (Pluckrose, 1991, σελ.8, 15)
Μερικά παραδείγµατα τέτοιων προγραµµάτων που µπορούν να
προάγουν τη γνώση αλλά και την οικολογική συνείδηση των παιδιών
είναι π.χ. «Ο κύκλος του νερού» που ως στόχο έχει την κατανόηση από
τους/ τις µαθητές/ τριες του κύκλου του νερού (εµείς και ο κόσµος,
φυσική) και να γνωρίσουν την αξία του για τη ζωή γενικότερα, καθώς και
τους κινδύνους από τη σπατάλη και τη ρύπανση. Ένα άλλο παράδειγµα
προγράµµατος που µπορεί να συνδυάσει διάφορα γνωστικά αντικείµενα
όπως η Αγωγή του πολίτη, η Γεωγραφία, η φυσική κτλ είναι: «Το δάσος
πεδίο σύγκρουσης συµφερόντων». Οι στόχοι του είναι να µάθουν τα
παιδιά ποιος είναι ο ρόλος της πολιτείας και του πολίτη σχετικά µε την
προστασία του δάσους, να γνωρίσουν το δάσος (οικοσύστηµα, ρόλος
του, τοποθεσίες κτλ). Φυσικά τα γνωστικά (και όχι µόνο) πεδία στα
οποία απλώνονται τα προγράµµατα αυτά, εξαρτώνται από τον/ την
εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος/ η αλλά και την τάξη του. Έτσι, µπορεί
να περιοριστεί το εύρος τους, αλλά και να διευρυνθεί (µε επιτόπιες
έρευνες, συνεργασία µε εξωσχολικούς φορείς, σε άλλα γνωστικά
αντικείµενα όπως η γλώσσα, τα µαθηµατικά, η ιστορία, τα καλλιτεχνικά
κτλ) (Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003, σελ.144, 162).
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Όσον αφορά τα πολιτιστικά προγράµµατα έγιναν κάποιες
προσπάθειες στο παρελθόν για να συνδεθεί το σχολείο και η γνώση µε
την καλλιτεχνική έκφραση. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το πρόγραµµα
(πειραµατικό) «Μελίνα», που αν και είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα
παρολαυτά, για την επιτυχία του, η επιθυµία και το «µεράκι»
εκπαιδευτικών και µαθητών/ τριων ήταν απαραίτητα συστατικά.
[Μουλίνου & Τζαβάρα στο Μπαγάκης, 2001 (α΄), σελ.310-312]
Τα προγράµµατα αυτά όµως, πρέπει να είναι προαιρετικά, καθώς
όσοι επιλέγουν να ασχοληθούν µε αυτά, έχουν ως βασικό στόχο να
καλύψουν δικές τους προσωπικές ανάγκες που σχετίζονται µε την
καλλιτεχνική έκφραση και τη δηµιουργία. ∆εν θα πρέπει να
παραµερίζεται ο εκπαιδευτικός τους ρόλος (συντονιστής είναι ο/ η
δάσκαλος/ α και απευθύνεται σε µαθητές/ τριες) για την αποκλειστική
ενασχόληση µε καλλιτεχνικά θέµατα (αν και αποτελούν τον βασικό
άξονα γύρω από τον οποίο εξελίσσεται το πρόγραµµα) και δεν θα πρέπει
να περιορίζονται σε µια απλή επίσκεψη ή εκδήλωση. Οφείλει λοιπόν, ο/
η εκπαιδευτικός που θα ασχοληθεί µε ένα τέτοιο πρόγραµµα να έχει
ξεκαθαρίσει το θέµα και τους στόχους. Επίσης, να είναι συνεπής στην
όλη διαδικασία προσεγγίζοντάς το µε παιδαγωγικό τρόπο.
Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να
συνδέσουν τα ενδιαφέροντά τους µε το σχολείο και να εκφραστούν
δηµιουργικά θέτοντας την φαντασία τους στην υπηρεσία της σχολικής
τους εκπαίδευσης αλλά και της ευχαρίστησης τους, δίνουν την ευκαιρία
σε µαθητές/ τριες που δεν ενεργοποιούνται στο κλειστό σχολικό
περιβάλλον της τάξης να γίνουν δηµιουργικοί, να πάψουν να νιώθουν
στο περιθώριο και να συνεργαστούν, όλα τα παιδιά, επιδιώκοντας έναν
κοινό στόχο (π.χ. µια θεατρική παράσταση).
Μέσα από τέτοιες δραστηριότητες που σχετίζονται µε την
µουσική, το θέατρο, την λογοτεχνία και το παιχνίδι γενικότερα [δεν
πρέπει να ξεχνάµε την µεγάλη παιδευτική αξία του παιχνιδιού όπως την
έχει ορίσει ο Πλάτωνας και την έχει ερευνήσει η Μοντεσσόρι, ιδιαίτερα
όσον αφορά τη χρήση του ως διδακτικό και υποστηρικτικό υλικό,
διδακτικά εργαλεία-στηρίγµατα Μοντεσσόρι (Bohm στο Houssaye, 2000,
σελ.204-209)] παύουν να ισχύουν διακρίσεις ανάµεσα στα παιδιά (αλλά
και από την µεριά του δασκάλου) που τα χωρίζουν σε «καλούς» και
«κακούς» µαθητές/ τριες, Έλληνες και «ξένους». Η διαφορετικότητα του
κάθε παιδιού αναγνωρίζεται και αξιοποιείται δηµιουργικά.
Παύει να είναι ένα γεγονός που οι υπόλοιποι καλούνται να
ανεχτούν, αλλά αντιµετωπίζεται ως υπαρκτικό-οντολογικό δικαίωµα.
∆ικαίωµα που οφείλεται να αναγνωρίζεται ως σύνολο χαρακτηριστικών
που προάγει την κουλτούρα και τους ορίζοντες (ιδεολογικούς,
πολιτιστικούς κτλ.) λειτουργώντας ως ερέθισµα και ως πρόκληση προς
όλους όσους σχετίζονται (Γκουτζαµάνης, 2000, σελ.40-46). Η
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αντιρατσιστική εκπαίδευση πρέπει να απευθύνεται στα παιδιά της
πλειονότητας, έτσι ώστε να προστατεύονται τα παιδιά της µειονότητας.
Σηµαντικό χαρακτηριστικό της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης είναι το ότι
µπορεί να εφαρµοστεί στα πλαίσια οποιουδήποτε µοντέλου διδασκαλίας
και γνωστικού αντικειµένου. (Τσιάκαλος, 2000, σελ.16, 332)
Μερικά παραδείγµατα πολιτιστικών προαιρετικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων που µπορούν να δώσουν νέα ώθηση στο ενδιαφέρον, τη
γενικότερη αντιµετώπιση του σχολείου και των γνωστικών αντικειµένων
από τους/ τις µαθητές/ τριες «καλών» και «κακών» είναι «Η µαυρόασπρη
φωτογραφία», «Γνωρίζω τους λαούς του κόσµου µέσα από τις
παραδόσεις τους» κτλ..
Μέσα από το πρόγραµµα «Η µαυρόασπρη φωτογραφία» οι
µαθητές/ τριες µπορούν να ασχοληθούν µε την τέχνη της φωτογραφίας,
να δουν πως ξεκίνησε, πως έχει εξελιχθεί, να ανακαλύψουν την οµορφιά
(άσχετα µε τους χρωµατισµούς που µπορεί να έχει) της, να
αναγνωρίσουν την αξία της ως ιστορικό τεκµήριο, µνηµείο που µένει
στον χρόνο, µέσω για µεταφορά αναµνήσεων αλλά και εικόνων από
διάφορους λαούς και τόπους κτλ. Μαθήµατα όπως η αισθητική αγωγή, η
φυσική, η ιστορία, η γεωγραφία κτλ. µπορούν να συνδυαστούν και να τα
αντιµετωπίσουν τα παιδιά από µία εντελώς διαφορετική σκοπιά, απ’ ότι
συµβαίνει συνήθως. Έτσι, µπορούν να δηµιουργήσουν µια έκθεση
κολλάζ, ένα ποίηµα κτλ.
Το πρόγραµµα «Γνωρίζω τους λαούς του κόσµου µέσα από τις
παραδόσεις τους» προσφέρει την ευκαιρία ενασχόλησης µε µαθήµατα
όπως η Γεωγραφία, η γλώσσα, η Ιστορία, Ξένες γλώσσες, µουσική,
ζωγραφική κτλ. ∆ίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να ανεβάσουν µια
θεατρική παράσταση, που να την έχουν γράψει τα ίδια, και µέσω της
όλης διαδικασίας να ξεπεράσουν τυχόν προκαταλήψεις και ρατσιστικές
διαθέσεις απέναντι σε άλλους λαούς. [Μπαγάκης, 2001(β΄), σελ.27-32
και Τσιάκαλος, 2000]
Ένα άλλο είδος προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων που
θα έπρεπε να αναφερθεί, είναι τα προγράµµατα ‘Αγωγή Υγείας’. Σκοπός
αυτών των προγραµµάτων είναι να οδηγήσουν τα παιδιά στο να
συνειδητοποιήσουν τους τρόπους, µέσα στην καθηµερινότητά µας, µε
τους οποίους πολλές φορές βλάπτουµε την υγεία µας, αλλά και να τα
βοηθήσουν να υιοθετήσουν συµπεριφορές που να είναι ωφέλιµες για την
υγεία τους (σωστή διατροφή, σωµατική άσκηση, αποτροπή καπνίσµατος,
χρήση κινητών τηλεφώνων κτλ). Τα προγράµµατα αυτά µέσω
δραστηριοτήτων όπως το παιχνίδι, η ζωγραφική, ο χορός, η µουσική, το
θέατρο κτλ. αλλά και µαθηµάτων όπως είναι η βιολογία (φυσικές
επιστήµες), η γεωγραφία, εµείς και ο κόσµος κτλ. µπορούν να
αξιοποιηθούν από τον/ την δάσκαλο/ α και να οδηγήσουν τους/ τις
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µαθητές/ τριες στο να αποκτήσουν συνήθειες που να προάγουν έναν
υγιεινό τρόπο ζωής. (Αθανασίου, 2000, 2η)
Παρολαυτά, τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα φέρουν
κάποια προβλήµατα και κινδύνους (σύµφωνα µε τον κ. Ι. Σολοµών)
τέτοιοι είναι:
Α) Ο ευκαιριακός τους χαρακτήρας, καθώς επιλέγεται κάποιο πρόγραµµα
χωρίς να έχει προϋπάρξει ουσιαστική αξιολόγηση και ιεράρχηση των
αναγκών που οδηγούν στην επιλογή του.
Β)Η ασυνέχεια των περισσότερων προγραµµάτων. Ο χρόνος και ο
τρόπος που θα λειτουργήσουν αυτά, εξαρτάται συνήθως από εξωτερικούς
παράγοντες που δεν έχουν άµεση σχέση µε τις ανάγκες του
προγράµµατος (οικονοµικά, γραφειοκρατία, περιορισµοί σχολείου).
Γ) Το κατεξοχήν υποδεέστερό τους status και η αντιµετώπισή τους ως
έκτακτα και ανεπίσηµα (η πολιτεία δεν τα ενθαρρύνει και δεν τα
υποστηρίζει συστηµατικά).
∆) Η αδυναµία ή δυσκολία της ένταξής τους στον επίσηµο σχολικό
προγραµµατισµό.
Ε) Η ουσιαστική ανυπαρξία πλαισίου αξιολόγησης και µελέτης της
εφαρµοσιµότητάς τους (κατά πόσο αποδίδουν στη µάθηση).
Στ) Η εµπλοκή µικρής µερίδας των µαθητών και των εκπαιδευτικών
(άσχετα αν υπάρχει ή όχι ενδιαφέρον).
Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές της
πραγµατικότητας που εµποδίζουν την εξάπλωση των προγραµµάτων
αυτών, π.χ. η καχυποψία και οι αντιστάσεις µερίδας των εκπαιδευτικών
που ανήκουν στο κατεστηµένο και δεν διατίθενται να ξεβολευφτούν
αλλά και, η αίσθηση απογοήτευσης από µεριάς των εκπαιδευτικών που
συµµετείχαν σε τέτοια προγράµµατα, αφού βλέπουν ότι η όλη διαδικασία
στην οποία δραστηριοποιήθηκαν δεν είχε κάποια χρηστική αξία στην
γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική αλλά και στους ίδιους. Τέλος, το
ζήτηµα των µεταθέσεων των εκπαιδευτικών, επιτείνει το πρόβληµα της
ασυνέχειας. (Μπαγάκης, 2000, σελ.22-23)
Για να εξαπλωθεί και να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη σχολική
ζωή η άτυπη εκπαίδευση, θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος
αξιολόγησης των µαθητών/ τριών, αλλά και τα αναλυτικά προγράµµατα.
Να πάψουν οι δάσκαλοι/ ες να βαθµολογούν τα παιδιά µόνο ως προς το
πόσο καλά έχουν κατανοήσει το µάθηµα που διδάχθηκαν. Το σχολείο
πέρα από τις γνώσεις, πρέπει να προσφέρει την δυνατότητα στα παιδιά να
αναπτύξουν συναισθηµατικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες. Η
βαθµολόγηση θα πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα και ο/ η δάσκαλος/ α να
αξιολογεί το κάθε παιδί ξεχωριστά, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του και
την πρόοδό του. Να πάψει η κατάθεση βαθµών που έχει ως αποτέλεσµα
να κατηγοριοποιεί τους/ τις µαθητές/ τριες σε «καλούς» και «κακούς»
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αλλά, να κρίνονται οι αδυναµίες των παιδιών και πως αυτές µπορούν να
καλυφθούν. Τη θέση της βαθµολόγησης να πάρει η διαρκής αξιολόγηση
και χαρακτηρισµός (µέσω εκθέσεων) των µαθητών/ τριων. Σκοπός της
αξιολόγησης πρέπει να είναι η βελτίωση της διδασκαλίας και της
µάθησης και πως αυτά µπορούν να επιτευχθούν. (Κωνσταντίνου, 2004
και Φλουρής 1986, σελ.125-127 και Nichol & Dean, 1997, σελ.125-126)

Γ)

Μορφές άτυπης ιστορικής εκπαίδευσης

Η ιστορική εκπαίδευση και η τυχαία µάθηση
Η ιστορική εκπαίδευση που µπορεί να λάβει ένα παιδί και η
ιστορική µάθηση γενικότερα που µπορεί να επιτευχθεί, µπορεί να συµβεί
οπουδήποτε και οποτεδήποτε, καθώς το παρελθόν µπορεί να
«ανακαλυφθεί» σε οποιοδήποτε µέρος οποιαδήποτε στιγµή. Αυτό
µάλιστα, ίσως να δηµιουργεί πρόβληµα σε ένα δάσκαλο που θέλει να
διδάξει ιστορία, καθώς δεν µπορεί να ελέγξει τις αντιλήψεις που
δηµιουργούνται στα παιδιά σχετικά µε την ιστορία (περίπτωση τυχαίας
µάθησης). (Pluckrose, 1991, σελ.5)
Οι µαθητές/ τριες δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τις νέες
γνώσεις, όταν αυτές δεν συνδέονται µε τις προηγούµενες. Εµφανίζεται
έλλειψη συνεκτικότητας ή δεν µπορούν να ενσωµατωθούν µε τις
παλαιότερες, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να τις αξιοποιήσουν. Η
σύνδεση και η συνέχεια των γεγονότων λοιπόν, όπως παρουσιάζεται
µέσω της ιστορίας (κυρίως του σχολικού εγχειριδίου), ίσως να
διαστρεβλώνεται στα µάτια των παιδιών, ειδικά σε συνάρτηση µε τις
προηγούµενες γνώσεις. Αυτό θα µπορούσε να εµποδίσει την ανάπτυξη
της κριτικής, συνθετικής σκέψης και της ουσιαστικής κατανόησης της
ιστορίας, καθώς δηµιουργείται σύγχυση. (Brophy & VanSledright, 1997,
σελ.23) Φαίνεται ότι η ιστορική γνώση είναι αρχικά µια σύνθεση των
πρωταρχικών ιδεών, εντυπώσεων που έχουν τα παιδιά (ακούσει,
φανταστεί) για τα ιστορικά γεγονότα, παρά οι ιδέες που αναπτύσσουν
µέσω της επαφής τους µε το βιβλίο στην τάξη. (Brophy & VanSledright,
1997, σελ.251-252)
Ο σχηµατισµός των αντιλήψεων (και των γνώσεων) πρέπει να
γίνεται βάση των προσωπικών εµπειριών των µαθητευόµενων. Εµπειρίες
χωρίς αντιλήψεις (θεωρία) είναι τυφλές και αντιλήψεις (έννοιες-ιδέες)
χωρίς εµπειρίες είναι κενές. (Pluckrose, 1991, σελ.13-14)
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Για να κατανοήσουµε ουσιαστικά την ιστορία (ιστορική γνώση),
θα πρέπει να είµαστε σε θέση να διακρίνουµε και να εξηγήσουµε το που
βασίζονται και στηρίζονται οι κρίσεις µας για τα ιστορικά γεγονότα.
Επίσης, οι εξηγήσεις απαιτούν διορατικότητα σχετικά µε τις αιτίες και τις
πράξεις των ανθρώπων του παρελθόντος. Ασχολούµενοι µε ερµηνείες,
προσπαθούµε να εµπλέξουµε τους/ τις µαθητές/ τριες µε την ιστορική
κατάσταση και τα αποτελέσµατα που επηρέασαν την έκφραση µιας
συµπεριφοράς (παρελθοντικά γεγονότα). (Nichol & Dean, 1997, σελ.44)
Η ιστορική µάθηση που συνεπάγεται την κατανόηση της
χρονολόγησης, της συνέχειας και της αλλαγής, της αιτίας και του
αποτελέσµατος, της αξιολόγησης ενός στοιχείου, τον σκεπτικισµό, να
µπορέσει να κατανοήσει πως ένιωθαν και λειτουργούσαν οι άνθρωποι
του παρελθόντος, µπορεί να αναπτυχθεί από µη συγκεκριµένα σηµεία
(χρόνου και χώρου). Αυτό δεν µπορεί να µείνει στην τύχη. Για
παράδειγµα οι ιστορίες µιας γιαγιάς ή ενός παππού στο εγγόνι τους,
µπορούν να διαµορφώσουν και να δηµιουργήσουν ιστορικές αντιλήψεις
στο παιδί. (Pluckrose, 1991, σελ.14)
Ο/ η δάσκαλος/ α θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτή
την τυχαία µάθηση και τις αντιλήψεις που δηµιουργούνται στα παιδιά
έξω από το σχολείο. Για παράδειγµα, η παρουσίαση της ιστορίας µέσα
από την τηλεόραση (εκποµπές, σειρές, ταινίες κτλ), παρέχει στον/ στην
δάσκαλο/ α µια µεγάλη ποικιλία για θέµατα προς συζήτηση µε τα παιδιά.
Αρκετά παιδιά θα έχουν συλλέξει κάποιες πληροφορίες από τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης και ο τρόπος και ο βαθµός κατανόησης των
πληροφοριών αυτών, µπορεί να διερευνηθεί µέσα από µια συζήτηση
στην τάξη. Όταν τα παιδιά έχουν αναπτύξει την αυτοπεποίθηση να
συζητούν µέσα στην τάξη για την ιστορία και το παρόν, η συνεχής
κουβέντα για την ιστορία-παρελθόν γίνεται πιο κατανοητή και εύκολη.
Ειδικά αν εξετάζονται (µε κατάλληλα διατυπωµένες ερωτήσεις από τον/
την εκπαιδευτικό) θέµατα της επικαιρότητας, γίνονται στοχασµοί στους
τρόπους µε τους οποίους οι πληροφορίες παρουσιάζονται και εξετάζεται
η πιθανότητα προκαταλήψεων. (Pluckrose, 1991, σελ.48)
Επίσης, ο/ η εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ενηµερωµένος και να
εκθέτει τα παιδιά σε µια ποικιλία πηγών που φέρουν ιστορικές
πληροφορίες. Να τους προσφέρει τη δυνατότητα να ερευνήσουν, να
συνθέσουν, να επικοινωνήσουν µε τα ευρήµατά τους και να µάθουν από
προφορικές ιστορίες ή από βιογραφίες ή να διαβάσουν ιστορικά
µυθιστορήµατα και ιστορικά εγχειρίδια κτλ. Ακόµη, θα πρέπει να είναι
προσεκτικός/ η, ώστε οι πηγές να είναι ιστορικά ακριβείς και να µην
προωθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Επίσης, οφείλει να έχει το
νου του/ της, οι πηγές αυτές να µην φορτίζουν συναισθηµατικά την
ιστορία µε τέτοιο τρόπο, ώστε να υποθάλπεται η δηµιουργία ιστορικής
συνείδησης Οι µαθητές/ τριες θα πρέπει να τις συγκρίνουν και να τις
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αξιολογούν (τις πηγές) σε σχέση µε τα σχολικά τους βιβλία. (Brophy &
VanSledright, 1997, σελ.263)

Ιστορία και προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα
Η δυνατότητα σύνδεσης της ιστορίας µε άλλα γνωστικά
αντικείµενα όπως τη γεωγραφία, τα µαθηµατικά, τα θρησκευτικά, την
γλώσσα κτλ δεν πρέπει να παραβλέπεται. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να
αξιοποιηθεί και να δείξει στους/ στις µαθητές/ τριες την στενή σχέση των
µαθηµάτων (βλ. παραπάνω). Ωστόσο, ο/ η δάσκαλος/ α θα πρέπει να έχει
το νου του, ώστε να µην «θάβεται» η ιστορία σε σχέση µε τα άλλα
γνωστικά αντικείµενα. (Pluckrose, 1991, σελ.8)
Τα παιδιά είναι ικανά να συνδιαλεχθούν µε το παρελθόν πιο
αποτελεσµατικά, αν βρεθούν σε µέρη όπου υπάρχουν άµεσα ιστορικά
στοιχεία, πολύ περισσότερο απ’ όταν «εκτίθενται» στην ιστορία µόνο
µέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Για να πετύχει αυτή η επαφή των
παιδιών, θα πρέπει όλοι (µαθητές/ τριες και δάσκαλος/ α) να είναι ικανοί
να αποκοπούν από τον παρόντα χρόνο και τις εικόνες, αντιλήψεις και
αισθήσεις που φέρει, έτσι ώστε η αξιολόγηση του παρελθόντος να γίνει
(όσο είναι δυνατό) έξω από τις προκαταλήψεις και προσδοκίες της
εποχής µας (αποφυγή αναχρονισµών). (Pluckrose, 1991, σελ.33) Η
ευελιξία και ο σωστός σχεδιασµός της διδασκαλίας πρέπει να είναι ένα
από τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες του/ της εκπαιδευτικού.
(Pluckrose, 1991, σελ.43)
Έχουν υπάρξει λοιπόν (και συνεχώς δηµιουργούνται καινούρια),
προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που εντάσσουν την ιστορία ως
γνωστικό αντικείµενο, στην καθηµερινότητα των παιδιών, πέρα από το
σχολείο. Στη συνέχεια θα ήθελα να παρουσιάσω κάποια τέτοια
προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Πολιτιστικά προγράµµατα που συνδυάζουν την ιστορία µε
καλλιτεχνικά και πολιτιστικά θέµατα είναι: «Γνωρίζω την ιστορία της
πόλης µου από τις ονοµασίες των οδών», «Η αναζήτηση του αρχαίου
µύθου στη σύγχρονη πραγµατικότητα», «Ο Αστερίξ στο νησί των
ηφαιστείων», «Μουσική και µουσειακή αγωγή» κτλ. Λίγο-πολύ, µέσω
του τίτλου του κάθε προγράµµατος είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο γύρω από
το οποίο κινείται το κάθε πρόγραµµα.
Έτσι, εφαρµόζοντας το «Γνωρίζω την ιστορία της πόλης µου από
τις ονοµασίες των οδών», διαφαίνεται καθαρά ένας τρόπος για να διδάξει
ο/ η δάσκαλος/ α τοπική ιστορία, αλλά και να εντάξει την ιστορία της
πόλης στο ευρύτερο πλαίσιο της ιστορίας της χώρας και να δείξει την
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εξέλιξη του τόπου µέσα στον χώρο και τον χρόνο. Τα παιδιά είναι δυνατό
να ενδιαφερθούν για την ιστορία ως γνωστικό αντικείµενο, ειδικά όταν
βλέπουν την άµεση συνάφεια που έχει µε τον τόπο και την κοινωνία
τους. Όταν δηλαδή, καταφέρουν να αισθανθούν ως ένα κοµµάτι
συνέχειας µέσα στο χρόνο⋅ µια γέφυρα που συνδέει το παρελθόν µε το
µέλλον.
Ο τρόπος λειτουργίας του προγράµµατος περιλαµβάνει τη
δραστηριοποίηση από µεριάς των µαθητών/ τριων οι οποίοι/ ες πρέπει να
κάνουν έρευνα (ο/ η δάσκαλος/ α έχει συντονιστικό ρόλο). Τα στοιχεία
που θα ανακαλύψουν είναι δυνατό να τα οδηγήσουν στο να
ανακαλύψουν καλλιτέχνες που έζησαν στην πόλη τους, και το όλο
πρόγραµµα να αποτελέσει µια καλή αφορµή για να ασχοληθούν µε το
έργο τους. Τέλος, τα συµπεράσµατά τους θα µπορούσαν να τα εντάξουν
σ’ έναν «τουριστικό οδηγό» για την πόλη τους. [Γκοβάς & ∆εµερτζή στο
Μπαγάκης, 2001 (β΄), σελ.30-32]
Μέσω του προγράµµατος «Η αναζήτηση του αρχαίου µύθου στη
σύγχρονη πραγµατικότητα» τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ψάξουν και
να διαβάσουν αρχαίους µύθους, να γνωρίσουν µε τον τρόπο αυτό τις
αντιλήψεις, τον τρόπο σκέψης, τα ήθη και τις παραδόσεις των προγόνων
τους. Να ανακαλύψουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο εµφανίστηκαν και να
ερµηνεύσουν το ιστορικό παρελθόν, όχι βάση των γεγονότων
(ιστορικών) αλλά βάση των αντιλήψεων που επικρατούσαν και των
ανθρώπων που ζούσαν εκείνη την εποχή (π.χ. αρχαία χρόνια). Έτσι, να
διαµορφώσουν µια σαφή αντίληψη για την κοινωνία και να
κατασκευάσουν µια µακέτα, ένα κολλάζ, µια ζωγραφιά, ένα θεατρικό
έργο του πως φαντάζονται την κοινωνία αυτή. Η σύνδεση λοιπόν, των
στοιχείων που θα έχουν ανακαλύψει τα παιδιά µε τη σύγχρονη εποχή και
κοινωνία, µπορεί να αναδείξει τη συνέχεια αλλά και την εξέλιξη στις
νοοτροπίες των ανθρώπων και της κοινωνίας. [Γκοβάς & ∆εµερτζή στο
Μπαγάκης, 2001 (β΄), σελ.30-32]
«Ο Αστερίξ στο νησί των ηφαιστείων» ήταν ένα πρόγραµµα που
συνέδεε την ιστορία, µε την γεωγραφία και την γλώσσα (στην
ελληνογαλλική σχολή ουρσουλίνων που εφαρµόστηκε, η γλώσσα ήταν
τα γαλλικά). Τα παιδιά έπρεπε να ενδιαφερθούν για το θέµα, να
αναρωτηθούν για τον πολιτισµό που υπήρχε στη Σαντορίνη και
καταστράφηκε εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου. Να ερευνήσουν τις
συνέπειες που είχε το φαινόµενο αυτό, στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου
αλλά και τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν και µετά την έκρηξη. Η
σύνδεση µε τον Αστερίξ (έναν αγαπηµένο ήρωα µέσα από τα γνωστά
comic) αποτελεί µια πολύ καλή αφορµή, στο να καταγράψουν τα παιδιά
τα συµπεράσµατα τους κατασκευάζοντας ένα comic. ∆ιαδικασία πολύ
δηµιουργική, που προάγει την φαντασία των παιδιών όπως και διάφορες
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καλλιτεχνικές τους ανησυχίες (συγγραφή, ζωγραφική κτλ). (ΛουρήΛιµνιάτη & Βλάχου στο Μπαγάκης, 2000, σελ.283-286)
Το πρόγραµµα «Μουσική και µουσειακή αγωγή» σχεδιάστηκε για
τη ∆ήλο. Η ∆ήλος τα αρχαία χρόνια θεωρούνταν ιερό νησί και υπήρχαν
πάρα πολλά ιερά. Μάλιστα, σύµφωνα µε τη µυθολογία είναι το νησί όπου
γεννήθηκε ο Απόλλωνας και η Άρτεµης. Ο Απόλλωνας ήταν ο Θεός της
µουσικής (το όργανό του ήταν η λύρα) και των καλών τεχνών
γενικότερα. Προς τιµήν του τα αρχαία χρόνια, διοργανώνονταν
σηµαντικοί µουσικοί και χορικοί αγώνες. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη
σηµασία για τη δηµιουργία ενός προγράµµατος που συνδέει τη µουσική
µε την ιστορία και ως χώρος εφαρµογής του (πέρα από τη σχολική τάξη)
χρησιµοποιείται το µουσείο και η ευρύτερη περιοχή (αρχαιολογικός
χώρος). Τα παιδιά καλούνται στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού να
γνωρίσουν διάφορα στοιχεία που έχουν να κάνουν µε τη µουσική
παράδοση των αρχαίων Ελλήνων. Η µουσική αποτελούσε βασικό
στοιχείο της διαπαιδαγώγησης των νέων.
Έτσι, οι µαθητές/ τριες θα γνωρίσουν τα µουσικά όργανα που
υπήρχαν τότε (αυλός, λύρα κτλ) αλλά και τον τρόπο κατασκευής τους.
Επίσης, στα πλαίσια του µουσείου (όπου έχει δηµιουργηθεί ειδική
αίθουσα) θα µπορέσουν να δουν έναν αρχαίο αυλοποιό επί τω έργω. Το
όλο πρόγραµµα έχει νόηµα, καθώς γνωρίζει στα παιδιά τη µουσική των
αρχαίων, η οποία δεν αντιµετωπίζεται ως απλό ιστορικό αντικείµενο
(τετελεσµένο γεγονός) αλλά δηµιουργικά και ανακαλυπτικά. Ο χώρος
(αρχαιολογικός χώρος ∆ήλου) µπορεί να προκαλέσει συγκινησιακές
καταστάσεις στα παιδιά που να είναι πολύ θετικές για το όλο πρόγραµµα
(τα παιδιά να νιώσουν ως µέρος του χώρου, σαν να βρίσκονται σε άλλη
εποχή). Όσον αφορά το πρόγραµµα αυτό, υπάρχει πλούσιο υλικό που
έχει δηµιουργηθεί και χρησιµοποιηθεί (παιχνίδια για τα παιδιά, αρχαίες
µελωδίες παιγµένες µε «αρχαία» όργανα, οδηγός για τους/ τις
δασκάλους/ ες και τα παιδιά κτλ), ο φορέας που οργάνωσε και προήγαγε
την όλη διαδικασία είναι: ‘Υπουργείο Πολιτισµού ΚΑ΄ Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων’. (Παπαδοπούλου στο
Μπαγάκης, 2000, σελ.295-300)
Η ιστορία (ως γνωστικό αντικείµενο) µπορεί να προσεγγιστεί και
µέσω περιβαλλοντικών προγραµµάτων π.χ. «Υγρότοποι και πολιτιστική
κληρονοµιά». (Παρασκευόπουλος και Κορφιάτης, 2003, σελ.166-171)
Σύµφωνα µε προγράµµατα που ασχολούνται µε τους υγρότοπους µπορεί
να γίνει µια µελέτη των παιδιών σχετικά µε την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο υγρότοπος, ο ρόλος του για την ισορροπία της χλωρίδας και
της πανίδας, ο τύπος του οικοσυστήµατος κτλ. (ανάλογα µπορούν να
λειτουργήσουν και προγράµµατα µε θέµατα όπως βουνό, δάσος κτλ). Η
σύνδεση µε την ιστορία (όπως και την γεωγραφία) εξαρτάται από την
επιλογή του συγκεκριµένου υγρότοπου. Για παράδειγµα, αν επιλεγεί η
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λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου µπορεί να ερευνηθεί ο ρόλος της στην
πολιορκία και την επανάσταση του 1821 γενικότερα. Με τον ίδιο τρόπο
µπορεί να µελετηθεί ο ρόλος που έπαιξε ο βάλτος των Γιαννιτσών κατά
τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα επίσης, µπορεί να συσχετιστεί και
µε το βιβλίο της Πηνελόπης ∆έλτα «Τα µυστικά του Βάλτου» κτλ.
Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει ένας πλουραλισµός
προγραµµάτων µέσα από τα οποία µπορεί να επιλέξει ο/ η εκπαιδευτικός
µε τι ακριβώς θέλει να ασχοληθεί (είτε επιθυµεί να επικεντρωθεί στην
ιστορία είτε όχι) και υπάρχει µεγάλη ευελιξία γύρω από τα όρια που
µπορεί να κινηθεί, καθώς µπορεί να σχεδιάσει και να οργανώσει
διαφορετικές εκδοχές των προγραµµάτων αυτών, ανάλογα µε τις ανάγκες
και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του/ της. Ο διαχωρισµός
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού προγράµµατος πολλές φορές δεν είναι
διακριτός και χρησιµοποιείται για τυπικούς κυρίως λόγους. Ο/ η
δάσκαλος/ α θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ουσία του προγράµµατος
και κύριο µέληµά του να είναι η απόλαυση από µεριάς των µαθητών/
τριων (και δικής του/ της φυσικά) και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
και οµαδικότητας.
Έτσι, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη όχι µόνο
γνωστικών δεξιοτήτων στα παιδιά (βαρύτητα που δίνεται µέσω του
αναλυτικού προγράµµατος στο σχολείο) αλλά και συναισθηµατικών και
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. Εξάλλου, σύµφωνα µε τον Bloom, η
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών µπορεί να
επιτευχθεί αν καλλιεργηθούν οι τρεις αυτοί τοµείς. Ο βασικότερος
σκοπός (τυπικά) του σχολείου είναι αυτός και ο δάσκαλος οφείλει να
κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. (Bloom-Krathwohl, 1988, σελ.26-27
και Φλουρής, 1986 και Κουτσός, 2000, σελ.29)

Η περίπτωση της τοπικής και οικογενειακής ιστορίας
Το µάθηµα της ιστορίας αποτελεί λοιπόν, ένα πολύ ευέλικτο
γνωστικό αντικείµενο για τον/ την εκπαιδευτικό που θέλει να το
συµπεριλάβει σ’ ένα προαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, καθώς
µπορεί να ενταχθεί σε
πολιτιστικά αλλά και σε προγράµµατα
περιβαλλοντικής αγωγής. Στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράµµατος,
µπορεί να συνδυαστεί µε αντικείµενα όπως η µουσική, ο
κινηµατογράφος, η λογοτεχνία (µυθιστόρηµα, παραµύθια κτλ) και το
θέατρο.
Σχετικά µε τα προγράµµατα περιβαλλοντικής αγωγής µπορεί να
συσχετιστεί µε µια βόλτα µέσα στην πόλη, µε ένα ιστορικό µνηµείο
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(σύµβολο) που µπορεί να κινδυνεύει από τις δραστηριότητες των
ανθρώπων, µε έναν αρχαιολογικό χώρο αλλά και µε παρελθοντικές
καταστάσεις µόλυνσης κτλ. Για παράδειγµα θα µπορούσε να οργανωθεί
µία περιήγηση στις ιστορικές διαδροµές (λόφος του Αρδηττού,
Ολύµπειο, κλιτύες της Ακρόπολης, Φιλόπαππος, Αρχαία και Ρωµαϊκή
αγορά, Θησείο και Κεραµεικός) της Αθήνας ώστε να αναδειχθεί ο
πολιτιστικός πλούτος (αρχαία µνηµεία, κτήρια κτλ) και οι διάφορες
ιστορικές περίοδοι της πόλης. (Παταργιάς & Πουλούδης & ∆ανιήλ &
Αντωνοπούλου, 2003)
Η βόλτα στην πόλη, µπορεί να αποτελέσει µια καλή ευκαιρία,
ώστε να προκληθεί µια συζήτηση ανάµεσα στα παιδιά και τον/ την
εκπαιδευτικό. Μέσα από τη συζήτηση αυτή, µπορεί να προκληθεί
«τυχαία» µάθηση στα παιδιά, σχετικά µε ιστορικά θέµατα που
αναδεικνύουν την ιστορική συνέχεια, αλλά και µε θέµατα που
σχετίζονται µε άλλα γνωστικά αντικείµενα, όπως η γλώσσα, η
γεωγραφία, τα µαθηµατικά, η φυσική, τα καλλιτεχνικά κτλ. (Pluckrose,
1991, σελ.7-8)
Η µελέτη της οικογενειακής ιστορίας (µε φωτογραφίες, ιστορίες
κτλ.), από το ίδιο το παιδί (συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων), µπορεί
να το βοηθήσει να αντιληφθεί ως ένα βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργούν οι ιστορικοί. Ακόµη, µπορεί να το βοηθήσει ώστε να
αντιληφθεί τον τρόπο µε τον οποίο «πρέπει» να βλέπει το παρελθόν. Να
αντιληφθεί, ότι και ο παππούς µε την γιαγιά του ήταν κάποτε παιδιά
(όπως και κάθε ανθρώπινο ων), να δει τη συνέχεια µε τη δική του ζωή
και να αντιληφθεί τη σχέση µε την κοινωνία µέσα στην οποία ζει. Να
συνειδητοποιήσει ότι το παρελθόν υπήρξε και είναι αληθινό. (Pluckrose,
1991, σελ.52-54)
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που αφορούν την
προσέγγιση της οικογενειακής ιστορίας, δυσκολίες που εξαρτώνται από
τις συνθήκες που επικρατούν στην κάθε τάξη ξεχωριστά και ο/ η
εκπαιδευτικός πρέπει να τις λαµβάνει σοβαρά υπ’ όψιν του. Τέτοια
προβλήµατα σχετίζονται µε την οικογενειακή κατάσταση των παιδιών
(µορφή οικογένειας, µειονοτική ή περιθωριοποιηµένη, αποκλεισµένη
κτλ). Επίσης, µπορούν να ανακύψουν ερωτήµατα και θέµατα σχετικά µε
τον εµφύλιο (θέµα που µπορεί να φέρει τον/ την δάσκαλο/ α σε δύσκολη
θέση). Τέλος, είναι πιθανό να προκληθεί στο παιδί έντονη
συναισθηµατική φόρτιση, που πολλές φορές µπορεί να είναι ασύµβατη
µε την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και συνείδησης. (Ρεπούση, 20022003, σελ.260)
Μέσα από τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράµµατα (και
σε συνδυασµό µε την οικογενειακή ιστορία) µπορεί να αναδειχτεί η
µελέτη της τοπικής ιστορίας. Η τοπική ιστορία αναφέρεται στο ιστορικό
υλικό που βρίσκεται στη γειτονική περιοχή και είναι ήδη γνωστό ή
25

µπορεί να καταστεί γνωστό µέσα από επιτόπια έρευνα και εργασία.
(Γουστέρης, 1998, σελ.45) Στα πλαίσια της τοπικής ιστορίας τα παιδιά
µπορούν να καταγράψουν τις δικές τους αναµνήσεις και εικόνες, να
πάρουν συνεντεύξεις από ανθρώπους της περιοχής, να ψάξουν αρχεία, να
αξιολογήσουν τις µαρτυρίες των κτηρίων και του σχολικού
περιβάλλοντος κτλ. (Nichol & Dean, 1997, σελ.51)
Η µελέτη της τοπικής ιστορίας, σχεδιασµένη και εκφρασµένη µε
ευαισθησία, επιτρέπει στους/ στις εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να
συλλέξουν υλικό που να σχετίζεται µε την καθηµερινή ζωή των
µαθητών/ τριών τους. Μέσα από την αλληλεπίδραση µε το παρελθόν, τα
παιδιά καταφέρνουν να εκτιµήσουν το παρόν τους. Η µελέτη της τοπικής
ιστορίας και σε συνδυασµό µε τη µελέτη της οικογενειακής ιστορίας,
προκαλούν συναισθήµατα ικανοποίησης στο παιδί, που σχετίζονται µε
την ανακάλυψη ότι τα ίδια και οι οικογένειες τους αποτελούν µέρος της
κοινωνίας του παρελθόντος και του παρόντος. Και έτσι, λίγο-λίγο να
«ξεµπερδεύουν» τα υπονοούµενα, πίσω από αυτά που βλέπουν.
(Pluckrose, 1991, σελ.66-67)
Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας. Η
πρώτη σχετίζεται µε την ανάδειξη και σύνδεση του συγκεκριµένου τόπου
µε την γενική ιστορία, µέσω ενός µνηµείου, ενός εθνικού ήρωα κτλ. Η
δεύτερη σχετίζεται µε την ανάπλαση του παρελθόντος στο συγκεκριµένο
τόπο και την εισαγωγή των µαθητών/ τριων σε µεθόδους ιστορικής
έρευνας και αναζήτησης (αυτό επιτυγχάνεται και στην πρώτη
περίπτωση). Η τρίτη περίπτωση αφορά τη σύνδεση της τοπικής ιστορία
και της ιστορίας γενικότερα µε περιβαλλοντικά (και πολιτιστικά)
προγράµµατα. (Ρεπούση, 2002-2003, σελ.257)
Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιµάται το γεγονός ότι η µελέτη της
τοπικής ιστορίας είναι επικεντρωµένη σε συγκεκριµένα θέµατα και έχει
µικρό βαθµό γενίκευσης (σύνδεση µε την ευρύτερη εθνική ιστορία). Γι
αυτό υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά να µπερδευτούν (σε σχέση µε την
εθνική ιστορία), ο/ η εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός/
η όταν ασχολείται µε ένα τέτοιο θέµα. (Pluckrose, 1991, σελ.76) Ένας
άλλος κίνδυνος που εµφανίζεται µε τη µελέτη και έρευνα της τοπικής
ιστορίας έχει να κάνει µε το γεγονός ότι «το υποκείµενο της έρευνας (π.χ.
παιδί) ταυτίζεται συναισθηµατικά µε τον τόπο του και οδηγεί σε µια
εξιδανίκευση του παρελθόντος». (Ρεπούση, 2002-2003, σελ.250)
Όταν ο/ η δάσκαλος/ α και οι µαθητές/ τριες συνεργάζονται και
ασχολούνται µε την ιστορία, στα πλαίσια του σχολείου (αλλά κυρίως έξω
από αυτό, την τάξη), προσπαθούν να αναπαραστήσουν το παρελθόν,
βάση των πηγών που έχουν. Τα παιδιά, σε συνεργασία µε τον/ την
δάσκαλο/ α, µπορούν να προσεγγίσουν τις µεθόδους µε τις οποίες
δουλεύουν και λειτουργούν οι ιστορικοί (ενεργητική µάθηση). Η
ιστορική έρευνα βασίζεται κυρίως στη δηµιουργία ερωτηµάτων, στις
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υποθέσεις και στην έρευνα των πηγών. Οι µαθητές/ τριες ως «ερευνητές»
εισέρχονται στο «κλίµα» του παρελθόντος, εξετάζουν τις αιτίες, τις
καταστάσεις και τις συνέπειες. Τέλος, παράγουν και παρουσιάζουν τα
συµπεράσµατά τους.
Η «ιστορική» έρευνα, προκαλεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η
κατανόηση, η ανάλυση, η σύνθεση, η παρέκταση, η δυνατότητα
επαγωγικών συλλογισµών, η παραγωγή συµπερασµάτων κτλ. Η όλη
διαδικασία εντάσσει τα παιδιά σε καταστάσεις µέσα στις οποίες πρέπει
να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να παράγουν και να παρουσιάσουν ένα
κοµµάτι της ιστορίας. Βασική δεξιότητα που πρέπει να έχουν τα παιδιά
είναι η «φαντασία». Να µπορούν να φαντάζονται πως ήταν το παρόν σε
µια συγκεκριµένη εποχή (στιγµή) και περιοχή. (Nichol & Dean, 1997,
σελ.47)
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να έχουν προσδοκίες που
υπερβαίνουν τις δυνατότητες και το επίπεδο των µαθητών/ τριών τους.
Πρέπει να αντιλαµβάνονται ότι µέσα στην τάξη, δεν µπορούν να
καταφέρουν µια «µικρογραφία της ιστορικής επιστήµης». (Γουστέρης,
1998, σελ.18)

Η περίπτωση της µουσειακής εκπαίδευσης
Η προσέγγιση του µαθήµατος της ιστορίας, πέρα από την ένταξη
του σε κάποιο προαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, µπορεί να γίνει
δηµιουργικότερα και αποτελεσµατικότερα αν συνδεθεί µε κάποιον χώρο
που να προάγει την ενεργητική µάθηση. Π.χ. ένα µάθηµα ιστορίας αν
συνδεθεί µε τον αντίστοιχο αρχαιολογικό χώρο ή µε τα σχετικά εκθέµατα
σε κάποιο µουσείο, τότε τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά
τα θέµατα µε τα οποία ασχολούνται, να τα εντάξουν σ’ ένα περιβάλλον
(το αυθεντικό, που µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία όλο και πιο
ρεαλιστικών εικόνων) και να προβληµατιστούν γύρω απ’ αυτά. Η
µάθηση γενικότερα, αντιµετωπίζεται από µια σκοπιά αλληλεπίδρασης
του/ της µαθητή/ τριας µε το περιβάλλον. (Hein, 1998, σελ.6) Εξάλλου,
το να καταφέρει να κεντρίσει ο/ η δάσκαλος/ α το ενδιαφέρον των
µαθητών/ τριων και να το διατηρήσει αµείωτο, είναι από τα
σηµαντικότερα στοιχεία που µπορούν να οδηγήσουν στο να καταστεί µια
διδασκαλία επιτυχηµένη.
Η περίπτωση της µουσειακής εκπαίδευσης, σε αντίθεση µε την
εκπαίδευση που παρέχεται µέσω του σχολείου η οποία είναι βάση του
αναλυτικού προγράµµατος (τυπική µορφή εκπαίδευσης), δεν ακολουθεί
τις επιταγές ενός αναλυτικού προγράµµατος (άτυπη µορφή εκπαίδευσης).
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Ωστόσο, οι γνώσεις και οι δυνατότητες µάθησης που παρέχονται µέσω
των µουσείων, µπορούν να συνδυαστούν και να οργανωθούν στα πλαίσια
και τις απαιτήσεις της σχολικής εκπαίδευσης. (Hein, 1998, σελ.7)
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µουσεία (και οι αρχαιολογικοί χώροι)
πέρα από την απλή έκθεση αντικειµένων, έχουν αρχίσει να έχουν ειδικά
διαµορφωµένες αίθουσες (π.χ. βυζαντινό µουσείο Θες/νίκης) µέσα στις
οποίες γίνονται προβολές βίντεο και εξοµοιώσεις διαφόρων
αρχαιολογικών χώρων και γεγονότων. Εξοπλίζονται δηλαδή µε
σύγχρονες τεχνολογίες και συνδέουν το µουσείο µε την εκπαίδευση
(αναδεικνύουν τον παιδευτικό ρόλο του µουσείου). Όλο και περισσότερα
µουσεία θεσπίζουν ειδικά προγράµµατα µέσα από τα οποία το παιδικό
κοινό αντιµετωπίζεται ως ιδιαίτερη περίπτωση και δέχεται ξεχωριστή
µεταχείριση, για να αποκοµίσει όσα περισσότερα γίνεται από την
επίσκεψή του σ’ αυτό. Επίσης, σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ιδρύονται
µουσεία που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά, τα λεγόµενα
«Παιδικά Μουσεία», που βασίζονται στη δράση και την εφαρµογή
δραστηριοτήτων. Μέσω αυτών των µεθόδων, δίνεται η ευκαιρία στα
παιδιά να προσεγγίσουν τα µουσεία, και τα εκθέµατά τους µε
περισσότερες από µία αισθήσεις αλλά και µέσω του παιχνιδιού.
«Η σύγχρονη µουσειακή αντίληψη θέλει το µουσειακό αντικείµενο
να δίνει στοιχεία του φυσικού ή πολιτισµικού συνόλου στο οποίο ανήκε,
µε τρόπο που το αυθύπαρκτο αντικείµενο να γίνεται ιστορικό διάµεσο»
(Ζωγράφου- Τσαντάκη, 2000, σελ.23). Σηµασία δηλαδή δίνεται στον
τρόπο µε τον οποίο γίνεται η προβολή του αντικειµένου και οι ερµηνείες
που προκαλεί στον επισκέπτη. Ένας επισκέπτης µπορεί να διαµορφώσει
πολύ διαφορετικές εντυπώσεις και να εκλάβει µε έναν ιδιαίτερο,
προσωπικό τρόπο, την περιήγηση του στο µουσείο.
Μέσα σε µουσεία και άλλους ειδικά διαµορφωµένους χώρους, τα
παιδιά µπορούν να έρθουν σε επαφή µε περιβάλλοντα που
προσοµοιώνουν ιστορικές περιόδους και γεγονότα. ∆ίνεται η δυνατότητα
στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν µε τα περιβάλλοντα αυτά. Οι
δραστηριότητες, η προετοιµασία του/ της εκπαιδευτικού και των παιδιών,
αποτελούν τα βασικά στοιχεία για να είναι αποτελεσµατικά τα
προγράµµατα αυτά. Αυτά τα προγράµµατα και οι µέθοδοι, ευνοούν την
ενεργητική και βιωµατική µάθηση πέρα από το σχολείο και µέσα από το
παιχνίδι. (Pluckrose, 1991, σελ.101-104)
Είναι σηµαντικό όταν ο/ η εκπαιδευτικός επισκέπτεται µαζί µε
τους/ τις µαθητές/ τριες έναν χώρο (αρχαιολογικό, µουσείο, πάρκα
προσοµοίωσης ιστορικών γεγονότων, περιόδων κτλ) να δηµιουργεί το
κατάλληλο περιβάλλον, συνθήκες, «κλίµα» και αίσθηµα στην οµάδα.
(Pluckrose, 1991, σελ.117)
Όσον αφορά, τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά θα ενεργοποιήσουν
τις προηγούµενες γνώσεις τους και θα κεντρισθεί το ενδιαφέρον τους,
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ώστε να οικοδοµήσουν νέες γνώσεις, είναι πάρα πολύ σηµαντικό η όλη
διαδικασία να στηρίζεται σε παιδαγωγικές θεωρίες της µάθησης και της
λειτουργίας του εγκεφάλου (διέγερση της περιέργειας, των αισθήσεων,
σύνδεση µε τις εµπειρίες τους κτλ) (βλ. παραπάνω αρχές της
διδασκαλίας). (Φλουρής, 1986 και Κουτσός, 2000, σελ.19)
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι υπάρχουν
µουσειακά προγράµµατα που οι συµµετέχοντες (παιδιά, γκρουπ
τουριστών κτλ.) τοποθετούνται σε αποµονωµένες αίθουσες και κάποιος
από το µουσείο (ξεναγός, ιστορικός κτλ.) δίνει διάλεξη µπροστά από το
γκρουπ. Αυτή η τακτική θυµίζει και προσεγγίζει σε µεγάλο βαθµό την
παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση και διδασκαλία. (Hein, 1998, σελ.7)
Για να αποτραπεί µια τέτοια κατάσταση και να επιτευχθούν τα
παραπάνω, θα πρέπει να γίνεται µια ειδική παιδαγωγική προπαρασκευή,
ώστε να προετοιµαστούν τα παιδιά σχετικά µε το τι πρόκειται να
συναντήσουν και να καθοριστεί το θέµα της επίσκεψης. ∆ηλαδή, να είναι
ξεκάθαρο το τι θα απασχολήσει τον/ την εκπαιδευτικό και τους/ τις
µαθητές/ τριες. Η όλη διαδικασία πρέπει να µην είναι µια «µουσειακή
περιήγηση» αλλά να γίνει «µουσειακή εκπαίδευση» (να υπάρχουν εκ των
προτέρων σαφείς στόχοι). Μέσω της µουσειακής εκπαίδευσης, το
µάθηµα της ιστορίας µπορεί να συνδυαστεί και µε άλλα. Π.χ. τις φυσικές
επιστήµες, να εξετάσουν τα παιδιά την τεχνολογική πρόοδο που
σηµειώθηκε σε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, γραφικής ύλης κτλ, και
πως αυτά εξελίχθηκαν.
Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο/ η εκπαιδευτικός µπορεί να
δανειστεί (από τα µουσεία) «µουσειοσκευές». ∆ηλαδή βαλίτσες που
περιέχουν αντίγραφα εκθεµάτων αλλά και διαφάνειες, φωτογραφίες και
γενικότερα εκπαιδευτικό υλικό που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο/ η
δάσκαλος/ α στο µάθηµά του/ της και µετά από λίγες µέρες να το
επιστρέψει πάλι στο µουσείο. (Ζωγράφου-Τσαντάκη, 2000, σελ.27-30)

∆υνατότητες ενεργητικής µάθησης µέσα στην τάξη
Η διδασκαλία του µαθήµατος της ιστορίας µπορεί να γίνει
αποτελεσµατικότερη (σε σχέση µε την παραδοσιακή επικεντρωµένη στο
σχολικό εγχειρίδιο διδασκαλία) µέσα στη σχολική τάξη, ακόµη και αν
δεν συνδυαστεί µε την επίσκεψη σ’ έναν αρχαιολογικό χώρο ή σ’ ένα
µουσείο ή αν δεν ενταχθεί σε κάποιο προαιρετικό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της προσέγγισης της
διδασκαλίας σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης.
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Σηµαντικό βοήθηµα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η
εξέλιξη της τεχνολογίας και η εκµετάλλευσή της για εκπαιδευτικούς
σκοπούς. Υπάρχουν cd-rom λοιπόν, που ανακεφαλαιώνουν ενότητες του
µαθήµατος και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον/ την δάσκαλο/ α
για επανάληψη ή που παίζοντας τα παιδιά, µπορούν να «ανακαλύψουν»
καινούριες γνώσεις και να εξασκήσουν αυτές που ήδη έχουν, οι
ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες µπορούν να λειτουργήσουν ως βοηθητικό
υλικό. Ακόµη, έχουν προσοµοιαστεί περιβάλλοντα (γεωγραφικές
περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, µάχες κτλ) που αναφέρονται σε
διάφορες εποχές. Αυτά προωθούν την «αλληλεπίδραση» του υπολογιστή
(και των προγραµµάτων κατ’ επέκταση) µε τα παιδιά. Ακόµη, ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί να υποστηρίξει την εξατοµικευµένη
διδασκαλία και να προσαρµοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες και στυλ
µάθησης. (Ράπτης & Ράπτη, 2003, σελ.69-72)
Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware)
οδήγησε στη δηµιουργία διδακτικού υλικού που να είναι χρήσιµο στη
διδασκαλία της ιστορίας είτε επειδή έχει κατασκευαστεί για το σκοπό
αυτό (π.χ. «Ο µαγικός περίπατος του Ζαχαρία Απορία στους ∆ελφούς») ή
ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες (π.χ. «Ανακαλύπτω Παγκόσµια Ιστορία»,
«Coφία») είτε γιατί ο δάσκαλος πιστεύει ότι µπορεί να το αξιοποιήσει και
να τον βοηθήσει (π.χ. ‘Multi-logo’, ‘Hyper-Studio’, το Multimedia
Builder κ.α.).
Η χρήση του διαδικτύου µπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην
εξεύρεση και αξιοποίηση τέτοιου υλικού από τον/ την εκπαιδευτικό. Για
παράδειγµα, τα «εικονικά µουσεία» ή και στη διεύθυνση www.hellenichistory.gr.
«Το εικονικό µουσείο είναι µια συλλογή ηλεκτρονικών
κατασκευών και πληροφοριακών αποθεµάτων (στην πραγµατικότητα
οποιοδήποτε αντικείµενο, που θα µπορούσε να µετατραπεί σε ψηφιακό
κώδικα) η οποία συνδέεται µε τον Παγκόσµιο Ιστό και το Ίντερνετ. Η
συλλογή µπορεί να περιλαµβάνει πίνακες, διαγράµµατα, γραφικά,
ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, άρθρα από εφηµερίδες, ηχογραφήσεις
συνεντεύξεων, αρχεία δεδοµένων σε αριθµητική µορφή και πολλά άλλα
είδη που µπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο του εικονικού
µουσείου». Για να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες «πολιτιστικοί
οργανισµοί και µουσεία όλου του κόσµου δηµιουργούν ιστοσελίδες ή
παρουσιάσεις µε δυνητική πραγµατικότητα, µε τις οποίες δίνουν την
ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει τον πολιτιστικό πλούτο που διαθέτουν,
παρέχοντας συγχρόνως πληροφορίες, χρήσιµες διευθύνσεις και ότι άλλο
οι δηµιουργοί τους φανταστούν». (Ράπτης & Ράπτη, 2004, σελ. 94)
Είναι δυνατό ο/ η δάσκαλος/ α να χρησιµοποιήσει
οπτικοακουστικά µέσα, που να τον αποδεσµεύσουν από το σχολικό
βιβλίο, για να καταστήσει πιο αποτελεσµατική τη διδασκαλία του (είτε
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είναι δασκαλοκεντρική, είτε µαθητοκεντρική κτλ). Η χρήση πολυµέσων
κατά τη διδασκαλία της ιστορίας, µπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά
για την υιοθέτηση ιστορικότερων προσεγγίσεων. (Ρεπούση στο Ανδρέου,
1995, σελ.49)
Εξάλλου, δεν πρέπει να αγνοούµε το γεγονός ότι η χρησιµοποίηση
εποπτικών µέσων στη διδασκαλία (αλλά και γενικότερα, είτε αυτά
χρησιµοποιούνται στα πλαίσια του σχολείου είτε όχι), στηρίζεται στην
αρχή της εποπτικότητας. Αξίζει να αναφερθεί ότι µε τη χρήση εποπτικών
(και οπτικοακουστικών) µέσων οι αισθήσεις συµµετέχουν ενεργά στη
µάθηση και µάλιστα σε διαφορετικό βαθµό. Οι οπτικές αισθήσεις
φαίνεται ότι προηγούνται σε σχέση µε τις ακουστικές, όσον αφορά την
απόκτηση γνώσεων, οι οποίες έπονται και σε ακόµη µικρότερο βαθµό
ακολουθούν οι υπόλοιπες (αισθήσεις). (Κουτσός, 2000, σελ.27)
Ακόµη, πρέπει να σηµειωθεί, ότι µε τη χρήση εποπτικών µέσων
διδασκαλίας, το πρόβληµα της επικοινωνίας [παρερµηνεία του
µηνύµατος του ποµπού (δασκάλου/ ας) από το δέκτη (µαθητή/ τρια)]
φαίνεται να περιορίζεται σηµαντικά. Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των
εποπτικών µέσων διδασκαλίας λοιπόν, σχετίζονται µε τη διέγερση του
ενδιαφέροντος του/ της µαθητή/ τριας, συντελούν στην άµεση επαφή,
διατηρούν τις παραστάσεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα, προσελκύουν
και συγκρατούν την προσοχή των παιδιών, προκαλούν οικονοµία χώρου,
λόγου κτλ. (Γουστέρης, 1998, σελ.52-53)
Στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία λοιπόν, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µέσα όπως είναι οι φωτογραφίες-εικόνες, µια
ακουστική µαρτυρία (πολιτικός λόγος, οµιλία, συνέντευξη, τραγούδι
κτλ), µια ταινία (ντοκιµαντέρ, µε ιστορικό περιεχόµενο, µυθοπλασίας
κτλ) ή και ένα ιστορικό µυθιστόρηµα.
Η επίδειξη κάποιων εικόνων που να αφοράν ένα ιστορικό θέµα, η
κατασκευή µιας µακέτας από τα παιδιά, η επίσκεψη σ’ ένα µουσείο
(βιωµατική µάθηση), η χρήση ενός παραδοσιακού τραγουδιού (π.χ. ‘Ο
∆ιγενής’, ‘Το Φεγγαράκι’ κτλ), και η εξέλιξη του µέσα στα χρόνια,
µπορεί να αποτελέσουν µια πολύ καλή αφορµή για να ξεκινήσει και να
εξελιχθεί η διδασκαλία, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των µαθητών/ τριων.
Ακόµη, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί κάποιο τοπικό τραγούδι ως
αφορµή για να ερευνηθεί από τα παιδιά και τον/ την εκπαιδευτικό η
τοπική ιστορία.
Για παράδειγµα, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί κάποιο τραγούδι
από τον δίσκο της Σαβίνας Γιαννάτου «Άνοιξη στη Σαλονίκη». Ο δίσκος
αυτός περιλαµβάνει λαϊκά σεφαραδίτικα τραγούδια που µπορούν να
αποτελέσουν µια πολύ καλή αφορµή για να διερευνηθεί το παρελθόν της
Θεσσαλονίκης (π.χ. σχετικά µε την πυρκαγιά του Σαββάτου 18.8.1917 ή
για το Γεντί Κουλέ κτλ) και οι συνήθειες (ήθη και έθιµα) κατοίκων της
µέσα από µια σκοπιά αντιρατσιστικής εκπαίδευσης.
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Επίσης, η προβολή µιας ταινίας (µυθοπλασίας ή ντοκιµαντέρ) ή
και αποσπασµάτων, µπορεί να κάνει πολύ ενδιαφέρον και κατανοητό το
µάθηµα για τα παιδιά (π.χ. ‘ο Παπαφλέσσας’, ‘η Τροία’, ‘Τον καιρό των
Ελλήνων’ κτλ), καθώς και να αποτελέσει αφορµή για περαιτέρω
ενασχόληση µε το θέµα. Για παράδειγµα η ταινία ‘Τον καιρό των
Ελλήνων’, του Λάκη Παπαστάθη, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από
τον/ την δάσκαλο/ α για να αναδείξει την εξέλιξη του ελληνικού κράτους
και κοινωνίας από αγροτική σε αστική, την αλλαγή που υπέστησαν τα
ήθη και οι συνήθειες των Ελλήνων µέσα από αυτήν την πορεία κτλ.
(«Τον καιρό των Ελλήνων, 1981, ΕΚΚ/ Λάκης Παπαστάθης» στο
Τοµαή- Κωνσταντοπούλου , 2001, σελ.142)
Η χρήση ενός λογοτεχνικού κειµένου (παραµύθι, ιστορικό
µυθιστόρηµα, ηθογραφικό διήγηµα κτλ) µπορεί να αποτελέσει µια πολύ
καλή αφορµή για µια διαθεµατική προσέγγιση του µαθήµατος της
ιστορίας µέσα από τη λογοτεχνία. Για παράδειγµα θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί το ηθογραφικό διήγηµα του Γ. Βιζυηνού ‘Το µόνον της
ζωής µου ταξείδιον’, το ιστορικό µυθιστόρηµα ‘Ιστορία ενός
αιχµαλώτου’ του Στρατή ∆ούκα κτλ.
Ωστόσο, η επιλογή από τον/ την εκπαιδευτικό του κατάλληλου
µέσου για την διδασκαλία και η σωστή χρήση του, έχει πάρα πολύ
µεγάλη σηµασία για να µην µετατραπεί ο/ η µαθητής/ τρια σε παθητικό
δέκτη πληροφοριών. Για παράδειγµα⋅ η προβολή µιας ταινίας µπορεί να
κάνει το παιδί να βαρεθεί, αν δεν έχει κάτι στην πλοκή της, στους
ηθοποιούς, στην εικόνα αλλά και την µουσική, που να κεντρίσει την
προσοχή και το ενδιαφέρον του. Το ενδιαφέρον και η προσήλωση του
µπορούν πολύ εύκολα να περισπαστούν. Ακόµη, µπορεί να
δηµιουργηθούν ψευδείς αντιλήψεις στα παιδιά λόγω της εσφαλµένης
επιλογής ενός µουσικού κοµµατιού, µιας ταινίας, ενός λογοτεχνικού
έργου κτλ. (Φλουρής, 1986, σελ.157-160 και Αγγελάκος & Κόκκινος,
2004, σελ.213-225)
Ο/ η δάσκαλος/ α µπορεί να µετατραπεί σε «ενεργητικό
ερευνητή». Ως ενεργητικός ερευνητής πρέπει να συλλέγει συστηµατικά
στοιχεία που θα τον βοηθήσουν στη διδασκαλία του/ της, από τη στιγµή
της σχεδίασης της µέχρι τη στιγµή της αξιολόγησης της δουλειάς των
µαθητών/ τριων. Η ενεργητική έρευνα ίσως να βοηθήσει στη βελτίωση
της διδασκαλίας, µέσω όµως της παροχής µιας περισσότερο
συστηµατικής, σχεδιαστικής προσέγγισης για τη βελτίωση στην πράξη.
Υπάρχουν έξι βασικά βήµατα στην «ενεργητική» έρευνα, αυτά είναι:
1.Προσδιορισµός του θέµατος
2.Παρουσίαση (υπόθεση) λύσης
3.Συµπλήρωση και καταγραφή των πορισµάτων
4.Στοχασµός και προβληµατισµός πάνω στα πορίσµατα
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5.Σύνταξη, σχεδιασµός πλάνου δράσης για να ολοκληρωθεί η
τροποποίηση, σε σχέση µε το υπόλοιπο πρόγραµµα αλλά και µε την
επανάληψη της διδασκαλίας του µαθήµατος ή των µαθηµάτων, που θα
έχουν ήδη διδαχθεί.
6.Ενίσχηση του πλάνου δράσης
Η όλη διαδικασία, µπορεί να επαναληφθεί. Έτσι, έχοντας
συλλεχτεί και οργανωθεί τα πορίσµατά, πρέπει να ακολουθήσει
στοχασµός πάνω σ’ αυτά και να σχεδιαστεί ένα πλάνο δράσης µε
βελτιώσεις. Το πλάνο δράσης είναι το αποτέλεσµα του στοχασµού. Η
όλη διαδικασία αποτελεί κριτική και δηµιουργική σκέψη πάνω στη
διδασκαλία. (Nichol & Dean, 1997, σελ.5)
Η χρήση µέσων (διδασκαλίας) και πηγών πρέπει να γίνεται
συµπληρωµατικά στη διαδικασία της διδασκαλίας και να µην στηρίζεται
πλήρως σ’ αυτά. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τους/ τις µαθητές/
τριες να ξεφύγουν από την µονοτονία της παραδοσιακής διδασκαλίας, να
προκληθεί το ενδιαφέρον των και να τους/ τις βοηθήσει να
κατασκευάσουν νοητικές παραστάσεις βασισµένες, όσο το δυνατόν είναι,
πιο πιστές στην πραγµατικότητα (βέβαια ποτέ µια αναπαράσταση δεν
είναι δυνατό να είναι απόλυτα ακριβής µε το ιστορικό παρελθόν, καθώς
πρόκειται για υποθέσεις). Η χρησιµοποίησή τους λοιπόν, θα πρέπει να
είναι σύµφωνες µε τις θεωρίες της µάθησης (Φλουρής, 1986) και να
ακολουθούν ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σχέδιο γιατί «χωρίς
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σχέδιο και χωρίς οργάνωση της ύλης δεν
προσφέρει τίποτα ιδιαίτερο στους µαθητές, οι οποίοι µπορεί να χάσουν
και την αυτοσυγκέντρωσή τους την ώρα της λειτουργίας των
οπτικοακουστικών µέσων» (Τζόκας στο Αγγελάκος & Κόκκινος, 2004,
σελ.218).
Η χρήση των µέσων αυτών έχει ως συνέπεια την αξιοποίηση
διαφόρων πηγών (από αντικείµενα που προέρχονται άµεσα από την
εποχή που µελετάµε ή έχουν κατασκευαστεί αργότερα και αναπαριστούν
κάποιο θέµα). Η αξιοποίηση κάποιας ιστορικής πηγής µέσα στη
διδακτική πράξη, συνεπάγεται τη µετατροπή της σε ντοκουµέντο.
Ωστόσο, ενδέχεται κάποια ιστορική πηγή να µην είναι σε θέση να
χρησιµοποιηθεί µέσα στη διδακτική πράξη αυτούσια. Ο/ η εκπαιδευτικός
µπορεί να παρέµβει και να µεταποιήσει την πηγή αυτήν σεβόµενος/ η
όµως τον αρχικό της χαρακτήρα. Οφείλει επίσης να παρέµβει όσο το
δυνατόν λιγότερο. (Ρεπούση, 2004, σελ.306) Οι µαθητές/ τριες θα πρέπει
να καθοδηγούνται από τον/ την εκπαιδευτικό ώστε να µπορέσουν να
αξιολογήσουν την αξιοπιστία της πηγής που µελετάνε και ανάλογα να
την χρησιµοποιήσουν ως τεκµήριο ή όχι. Η όλη αυτή διαδικασία έχει ως
αποτέλεσµα την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα παιδιά και την επαφή
τους (σ’ ένα αρχικό στάδιο) µε την επιστηµονική έρευνα.
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Η αξιοποίηση µιας ιστορικής πηγής στη διδακτική πράξη, πρέπει
να υποβληθεί σε κάποια επεξεργασία για να είναι η χρήση της
εποικοδοµητική, οφείλει να ακολουθήσει µια διαδικασία τριών
αναγνώσεων. Οι τρεις αναγνώσεις είναι αλληλένδετες και
υποστηρικτικές η µία της άλλης και επιτρέπουν την πρόσληψη της
µαρτυρίας ως ερµηνευτικού, για το ανθρώπινο παρελθόν, ντοκουµέντου.
Κατά την πρώτη ανάγνωση θα πρέπει να προσδιοριστεί η σχέση
ανάµεσα στο δηµιουργό-παραγωγό της και το κοινό του, να τοποθετηθεί
στο ιστορικό της πλαίσιο. Ενδεικτικές ερωτήσεις που θα οδηγήσουν σ’
αυτή την κατάταξη είναι: Ποιος είναι ο δηµιουργός; Τι γνωρίζουµε γι
αυτόν; Πού και πότε δηµιουργήθηκε η πηγή; Ποιος ο τρόπος δηµιουργίας
της; Ποιο το κοινό που απευθυνόταν και τι γνωρίζουµε γι αυτό;
Κατά τη δεύτερη ανάγνωση πρέπει να διερευνηθεί και να
κατανοηθεί ο ρόλος της µαρτυρίας και η συµβολή της στη διαµόρφωση
της ιστορικής σκέψης. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ενταχθεί η
µαρτυρία σύµφωνα µε το είδος και τη µορφή της σε πρωτογενή ή
δευτερογενή (άµεση ή έµµεση σχέση του τεκµηρίου µε το ιστορικό
γεγονός), να διερευνηθεί ο τόπος εύρεσης και διαφύλαξής της, να
αναζητηθεί η σχέση της µε άλλες µαρτυρίες (είναι µεµονωµένη ή
εντάσσεται σε κάποια σχολή, ρεύµα, τάση κτλ). Ακόµη, θα πρέπει να
κατανοηθεί το θέµα της, η άποψη του δηµιουργού για το θέµα, οι βασικές
ιστορικές έννοιες και πιο είναι το αναµενόµενο αποτέλεσµα από τη
χρήση της. Τέλος, θα πρέπει να αξιολογηθεί ως προς το κατά πόσο είναι
αντιπροσωπευτική της εποχής της, αν έχει επηρεάσει ή όχι τη δηµιουργία
αντιλήψεων σχετικά µε την ιστορία, να συγκριθεί µε άλλες πηγές και να
εξακριβωθεί αν είναι αποτέλεσµα προκαταλήψεων, µεροληψίας ή όχι.
Κατά την τρίτη ανάγνωση θα πρέπει να τοποθετηθεί η µαρτυρία
στο συγκεκριµένο διδακτικό πλαίσιο. Να εξακριβωθεί η σχέση της
µαρτυρίας µε το εκάστοτε θέµα και τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί στη
διδακτική πράξη. (Ρεπούση, 2004, σελ.308-310)
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∆)

Κινηµατογράφος. Σχέση κινηµατογράφου και
ιστορικής εκπαίδευσης

Εξέλιξη και µορφές του «ιστορικού» κινηµατογράφου
Ο κινηµατογράφος αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες
εφευρέσεις του δεκάτου ενάτου αιώνα. Η εφεύρεση αυτή εξελίχθηκε
τεχνολογικά και γνώρισε ευρεία αποδοχή από µια µεγάλη µερίδα
κόσµου, τον εικοστό αιώνα. Κατά τα πρώτα χρόνια της εµφάνισης του
κινηµατογράφου (1895-1908), θεωρούνταν πανηγυριώτικο λαϊκό θέαµα
(η ταινία άρχισε να µελετάτε ιστορικά και κοινωνικά από το 1967).
Σχετικά γρήγορα όµως, το κοινό άρχισε να διευρύνεται και να αλλάζει η
σχέση του µε τον κινηµατογράφο (από πανηγυριώτικη ατραξιόν σε τρόπο
κοινωνικής συµπεριφοράς). Έτσι, όσο άλλαζε ταξικά το κοινό, τόσο
άλλαζε και η πολυτέλεια της αίθουσας και η τιµή του εισιτηρίου.
(Λαµπρινός, 2005, σελ.53-54 και Φερρό, 2002, σελ.35,42-43)
Οι πρώτες προβολές βουβών ταινιών έγιναν στο Παρίσι το τέλος
του δέκατου ένατου αιώνα. Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη προβολή µε
εισιτήριο έγινε στις 28 ∆εκεµβρίου 1895 στο «Γκραν Καφέ» (Μπουλβάρ
ντε Καπυσίν). Από τις πρώτες ταινίες που προβλήθηκαν ήταν: «Το
πρωινό µιας οικογένειας», «Η άφιξη του τραίνου στο σταθµό», «Η
έξοδος από το εργοστάσιο Λυµιέρ», «Ο ποτιστής που καταβρέχεται» κ.α.
(βλ. Christian-Marc Bosseno, La prochaine séance. Les Francais et Leurs
cines, Gallimar, De couvertes, 1996 στο Λαµπρινός, 2005, σελ.13-14) Οι
ταινίες αυτές µπορούν να χαρακτηριστούν ως µια µορφή
«πρωτοντοκιµαντέρ» καθώς αποτύπωναν στιγµιότυπα της καθηµερινής
ζωής. (Παγουλάτος στο Τοµαή-Κωνσταντοπούλου, 2001, σελ.25) Τα
θέµατα των ταινιών εξελίχθηκαν και ήδη από τις ταινίες των αδερφών
Λυµιέρ φάνηκε ότι η θεµατολογία των ταινιών θα άλλαζε και θα
δηµιουργούνταν διάφορα είδη.
Έτσι, εµφανίστηκαν οι ταινίες µυθοπλασίας και τα ντοκιµαντέρ. Οι
ταινίες µυθοπλασίας µπορούν να παραλληλιστούν µε τα µυθιστορήµατα,
καθώς αφορούν καταστάσεις και γεγονότα επινοηµένα. Τα ντοκιµαντέρ
αφορούν ταινίες που ως σκοπό τους έχουν την πιστή αναπαράσταση της
πραγµατικότητας. Γύρω από τις δύο αυτές βασικές κατηγορίες ταινιών
δηµιουργήθηκαν και νέα είδη όπως είναι οι µεικτές ταινίες, που αν και
αποτελούν ταινίες µυθοπλασίας ωστόσο, βασίζονται σε αληθινά
γεγονότα, που άλλοτε προσπαθούν να αποδώσουν µε τη µεγαλύτερη
δυνατή πιστότητα το πραγµατικό γεγονός και άλλοτε το έχουν ως
αφετηρία και γύρω από αυτό εξελίσσεται η ιστορία. (Παγουλάτος στο
Τοµαή-Κωνσταντόπουλου, 2001, σελ.28-30)
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Όσον αφορά τις ταινίες µυθοπλασίας αλλά και τα ντοκιµαντέρ που
αφορούν ένα ιστορικό γεγονός ή µια προσωπικότητα, πρέπει να γίνει µια
διάκριση ανάµεσα στις ιστορικές ταινίες και τις ταινίες εποχής. Οι
ιστορικές ταινίες αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός, το
οποίο οφείλουν να το αποδώσουν όσο γίνεται πιο πιστά, ή σε µια
ιστορική προσωπικότητα, που επίσης πρέπει να αποδοθεί όσο γίνεται πιο
πιστά στην πραγµατικότητα.
Οι ταινίες εποχής από την άλλη µεριά, δεν ασχολούνται µε κάποιο
συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός ή ιστορικό πρόσωπο, αλλά τοποθετούν
τη δράση της ταινίας σε µια παλαιότερη εποχή, την εποχή που αφορά το
θέµα της ταινίας. (Λαµπρινός, 2005, σελ.41)
Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το γεγονός ότι η αναπαράσταση
της εποχής, είτε πρόκειται για ιστορική ταινία είτε για ταινία εποχής,
γίνεται µε κριτήρια της εποχής κατά την οποία γυρίζεται η ταινία. Αφορά
δηλαδή, τον τρόπο µε τον οποίο κάποια εποχή-κοινωνία, αντιλαµβάνεται
το συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός, πρόσωπο κτλ. (Λαµπρινός, 2005,
σελ.42)
Ο κινηµατογράφος λοιπόν, αρχικά αντιµετωπίστηκε µε
περιφρόνηση από τους διανοούµενους και τους µορφωµένους καθώς
θεωρήθηκε ότι αποτελεί µια εφεύρεση που «αποβλακώνει» τα πλήθη και
ήταν ένα µέσο διασκέδασης της µάζας. Την µεγάλη του απήχηση, κυρίως
στον απλό κόσµο την οφείλει στο γεγονός ότι πρόσφερε την ευκαιρία
στους θεατές να ξεφύγουν για λίγο από την καθηµερινότητα τους και να
ταξιδέψουν σε άλλους κόσµους. Για το λόγο αυτό, το κοινό προτιµούσε
να παρακολουθεί κυρίως ταινίες µυθοπλασίας, παρά ντοκιµαντέρ, που
αναπαριστούσαν τη «σκληρή» καθηµερινότητα. Χαρακτηριστικό είναι
ότι τις περιόδους κρίσεων όπως κατά τη µεγάλη ύφεση της αµερικανικής
οικονοµίας το τέλος της δεκαετίας του 1920 και τις αρχές της δεκαετίας
του 1930, η βιοµηχανία του Hollywood γύρισε τις ακριβότερες
παραγωγές που είχε κάνει µέχρι τότε. Η προσέλευση του κόσµου στις
κινηµατογραφικές αίθουσες είχε µειωθεί αρκετά, λόγω της οικονοµικής
στενότητας και πήγαινε για να παρακολουθήσει κυρίως ταινίες κατά τις
οποίες το «αµερικανικό όνειρο» γινόταν πραγµατικότητα και ξέφευγαν
έστω για λίγο από τις δύσκολες καταστάσεις που βίωναν. Ταινίες που
παρουσίαζαν την καθηµερινότητα και τις άσχηµες συνθήκες που
επικρατούσαν, ήταν λίγες και δεν είχαν µεγάλη απήχηση στο κοινό.
Αξίζει να αναφερθεί ότι µέχρι τη δεκαετία του 1920 που
προβάλλονταν κυρίως βουβές ταινίες, δεν υπήρχε ο κινηµατογράφος
κάποιας χώρας που να κυριαρχεί παγκοσµίως, εφόσον όλες οι ταινίες
γίνονταν το ίδιο κατανοητές (δεν υπήρχε γλώσσα). Τη δεκαετία του 1920
και κυρίως µετά το 1927 που προβλήθηκε η πρώτη οµιλούσα ταινία στη
Νέα Υόρκη «Ο τραγουδιστής της Τζαζ», οι αµερικανικές ταινίες έγιναν
κυρίαρχες στην παγκόσµια αγορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µέσω των
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ταινιών να γνωστοποιηθούν οι αξίες και τα ιδεώδη της αµερικανικής
κοινωνίας σε όλο σχεδόν τον κόσµο. (BBC/ Ο αιώνας των λαών (19001999), Κινηµατογράφος: Η νέα επανάσταση)
Πριν την προβολή της ταινίας, πολλές φορές προβάλλονταν ταινίες
µικρού µήκους, τα επίκαιρα. Τα επίκαιρα, µπορούν να θεωρηθούν µια
µορφή ντοκιµαντέρ, ήταν κάτι σαν τα σηµερινά δελτία ειδήσεων (το
αντίστοιχο του σηµερινού ρεπορτάζ) (Γιανουλόπουλος στο Φ.
Λαµπρινός, 2005, σελ.12), αφορούσαν τα νέα της εβδοµάδας, τις
περισσότερες φορές, και παρουσίαζαν γεγονότα που µαγνητοσκοπούσαν
εταιρείες και τα προέβαλλαν πριν από την «κανονική ταινία».
(Γιανουλόπουλος στο Φ. Λαµπρινός, 2005, σελ.21) Εδώ, αξίζει να
σηµειωθεί ότι στα πρώτα χρόνια του κινηµατογράφου, τα Επίκαιρα ήταν
το βασικό κινηµατογραφικό είδος τόσο, που δεν σκηνοθετούνταν
µυθοπλαστικές ταινίες αλλά γυρίζονταν Επίκαιρα που να δίνουν την
εντύπωση ότι είναι αυθεντικά. Υπήρχαν µάλιστα δύο είδη
κινηµατογραφικών Επικαίρων (που συνυπήρχαν την πρώτη δεκαετία του
κινηµατογράφου), τα αυθεντικά και τα κατασκευασµένα. (Λαµπρινός,
2005, σελ.50) Η παραγωγή Επικαίρων (από δύο µεγάλες εταιρείες
παραγωγής την Gaumont και Éclair) συνεχίστηκε µέχρι τη δεκαετία του
1970, την περίοδο κατά την οποία καθιερώθηκε η τηλεόραση.
Η χρήση των κινηµατογραφικών Επικαίρων, κινήθηκε γύρω από
δύο βασικούς άξονες. Ο ένας ήταν ο κερδοσκοπικός, απώτερος στόχος
ήταν η ικανοποίηση των γούστων του κοινού όπως αυτά είχαν
διαµορφωθεί από τα εικονογραφηµένα περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας
(π.χ. to «Illustration», που ήταν γαλλικό περιοδικό µε θέµατα από όλο
τον κόσµο) και στη συνέχεια, η διαµόρφωση νέων γούστων (µέσα από τη
χρήση των κινηµατογραφικών Επικαίρων). Ο άλλος άξονας ήταν ο
ιδεολογικός. (Λαµπρινός, 2005, σελ.46)
Όταν ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος στάλθηκαν
οπερατέρ στα πεδία των µαχών, ώστε να κινηµατογραφήσουν τα
γεγονότα (αν και βρίσκονταν σε αρκετή απόσταση από την πρώτη
γραµµή του µετώπου) για λογαριασµό των ιδιωτικών εταιρειών
παραγωγής και διανοµής Επικαίρων αλλά και για λογαριασµό των
Γενικών Επιτελείων των εµπόλεµων. Αξίζει να αναφερθεί ότι και πριν
από την έναρξη του πολέµου κινηµατογραφούνταν (για λογαριασµό του
στρατού) τα µεγάλα γυµνάσια και οι ασκήσεις (1912-1913). Αυτό είχε ως
συνέπεια, πολλά από τα Επίκαιρα που προβάλλονταν, να είναι
κατασκευασµένα και όχι αυθεντικά. Μάλιστα, ειδικές επιτροπές
συγκροτούνταν στα Γενικά Επιτελεία και λογόκριναν το υλικό (του
στρατού) αλλά και των ιδιωτικών εταιρειών. Σκοπός της λογοκρισίας
ήταν: α) να καταδειχθεί µια διαφορετική εικόνα από την πραγµατική,
αλλά και β) να προπαγανδίσει και να διαστρεβλώσει τα γεγονότα, έτσι
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ώστε να εµφανιστεί µια εικόνα του πολέµου στο κοινό, σύµφωνη µε αυτό
που κρίνουν ως συµφέρον για την πατρίδα. (Λαµπρινός, 2005, σελ.66-68)
Σε απολυταρχικά και όχι µόνο καθεστώτα, οι ταινίες που
δηµιουργούνταν και προβάλλονταν, εξυπηρετούσαν συγκεκριµένα
συµφέροντα. Έτσι, στη Σοβιετική Ένωση προβάλλονταν ταινίες που
έδειχναν τις επιτυχίες της επανάστασης και προέβαλλαν την
κοµµουνιστική ιδεολογία. Όταν ανέβηκαν οι Ναζί στην εξουσία,
απαγόρευσαν την προβολή βρετανικών και αµερικανικών ταινιών σε
όλες τις περιοχές που είχαν κατακτήσει. Ο Μουσολίνι στην Ιταλία,
ίδρυσε τα κινηµατογραφικά στούντιο της Τσινετσιτά όπου γυρίζονταν
ταινίες που πρόβαλλαν τη φασιστική ιδεολογία. Η Αγγλία και οι Η.Π.Α.
γύριζαν από κοινού ταινίες την περίοδο του δευτέρου παγκοσµίου
πολέµου, για να καταδείξουν τη συµµαχία τους. Επίσης, προβάλλονταν
ταινίες µε περιεχόµενο που είχε ως σκοπό την ανύψωση και την τόνωση
του εθνικού φρονήµατος του λαού τους. Στον αµερικανικό στρατό
προβάλλονταν ταινίες όπως «Γνώρισε τον εχθρό σου, Ιαπωνία» που
παρουσίαζε τους Ιάπωνες ως ανθρωπόµορφα τέρατα. (BBC/ Ο αιώνας
των λαών (1900-1999), Κινηµατογράφος: Η νέα επανάσταση και Φερρό,
2002, σελ.66-69)
Οι κυβερνήσεις λοιπόν, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων έλεγχαν
και λογόκριναν σε µεγάλο βαθµό την παραγωγή ταινιών. Όµως αξίζει να
αναφερθεί, ότι υπήρχαν και ταινίες που κατάφερναν να διαφύγουν από
τον έλεγχο. Μια τέτοια ταινία ήταν «Οι νυχτερινοί επισκέπτες» που
γυρίστηκε στη Γαλλία και οι Γερµανοί την θεώρησαν µια απλή ιστορία
αγάπης. Η ταινία αυτή ήταν συµβολική, έδειχνε τον διάβολο που ήρθε
στη Γαλλία και ήθελε να κερδίσει τον έρωτα µιας γυναίκας, ενώ έφερνε
µαζί του τον πόλεµο, την πείνα, τις αρρώστιες κτλ. Για τους Γάλλους
συµβόλιζε τους Ναζί, τη γαλλική περιφρόνηση και την αντίσταση.
Μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και ενώ οι λαοί
της Ευρώπης προσπαθούσαν να συνέλθουν από τα δεινά που είχαν
περάσει κατά τη διάρκεια του πολέµου, οι αµερικανικές ταινίες είχαν
κατακλύσει την ευρωπαϊκή αγορά. Οι ταινίες αυτές ήταν αισιόδοξες,
έδειχναν το «αµερικανικό όνειρο» και παρουσίαζαν τον πλούτο της
Αµερικής. Το κοινό προτιµούσε να παρακολουθήσει αυτού του είδους τις
ταινίες, σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές παραγωγές που παρουσίαζαν την
φτώχεια και τις δύσκολες καταστάσεις που επικρατούσαν.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι ταινίες του ιταλικού ρεαλισµού που
παρουσίαζαν την πραγµατικότητα που επικρατούσε π.χ. η ταινία
«Κλέφτης Ποδηλάτων» του Βιτόριο ντε Σίκα.
Στη Σοβιετική Ένωση γυρίζονταν µεγάλες παραγωγές όπως και
στις Η.Π.Α. και υπήρχαν µεγάλοι αστέρες. Η διαφορά έγκειται στο
γεγονός ότι η θεµατολογία και οι αστέρες των ταινιών αυτών,
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περιστρέφονταν γύρω από την επανάσταση, τα κατορθώµατα και τα
ιδανικά του κοµµουνισµού καθώς και τα επιτεύγµατα του Στάλιν.
Μια χώρα µε µεγάλη παράδοση και παραγωγή κινηµατογραφικών
ταινιών ήταν η Ινδία. Η πρώτη ταινία στην Ινδία, ολοκληρώθηκε στη
Βοµβάη το 1913 και αφορούσε έναν ινδουιστικό µύθο, αυτό δεν
ευχαρίστησε ιδιαίτερα το κοινό. Όταν άρχισε να εξαπλώνεται η
τηλεόραση, ο κινηµατογράφος δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγµα. Σε χώρες
όµως όπου οι κάτοικοί τους δεν είχαν το βιοτικό επίπεδο για να
αποκτήσουν µία τηλεόραση, ο κινηµατογράφος συνέχιζε να γνωρίζει
µεγάλη άνθηση. Την περίοδο εκείνη, οι ινδικές ταινίες που γνώριζαν
µεγάλη επιτυχία, ήταν αυτές που πρόσφεραν πλούσιο θέαµα (τραγούδι,
χορός και πολυτέλεια) και αίσθηµα. Μάλιστα το 1960 η Ινδία ήταν η
χώρα µε την µεγαλύτερη παραγωγή ταινιών στον κόσµο. (BBC/ Ο
αιώνας των λαών (1900-1999), Κινηµατογράφος: Η νέα επανάσταση)
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω κάποιες σηµαντικές
διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στις ταινίες µυθοπλασίας, τα
ντοκιµαντέρ και τα Επίκαιρα. Στις ταινίες µυθοπλασίας η σκηνοθεσία
(γωνία λήψης, επιλογή φακού, φωτισµός, εστίαση, ντεκόρ, µοντάζ,
διάρκεια σκηνής κτλ.) παίζει πολύ µεγάλο ρόλο για το πώς θα εκλάβει ο
θεατής την ταινία (βασικά στοιχεία της έβδοµης τέχνης). (Λαµπρινός,
2005, σελ.34-35)
Στα ντοκιµαντέρ «η δράση καταγράφεται κατά κανόνα εκ του
φυσικού, όµως η επιλογή της γωνίας λήψεως και του φακού γίνεται µε
µεγάλη προσοχή, πολλές φορές εκ των προτέρων, έτσι που «η άδολη
καταγραφή της πραγµατικότητας» να έχει προσχεδιαστεί επιµελώς για να
µπορέσει ο σκηνοθέτης να αποσπάσει το υλικό που επιδιώκει και όχι το
υλικό που τυχαία προκύπτει ενώπιον του. Αυτός είναι ένας από τους
βασικούς λόγους που το ντοκιµαντέρ µπορεί να οριστεί ως «µυθοπλασία
µε άλλα µέσα»». (Λαµπρινός, 2005, σελ.35)
Για τα επίκαιρα όµως ισχύει κάτι διαφορετικό καθώς το βασικό
κριτήριο είναι «να φαίνονται όλα». Έτσι, η κάµερα τοποθετείται σε
τοποθεσίες όπου το οπτικό πεδίο να είναι καθαρό και να µπορεί να
καταγραφεί ολόκληρο
το
γεγονός
που
κινηµατογραφείται.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο οπερατέρ είναι ο µόνος που στην ουσία
αποφασίζει ποια θα είναι η γωνία λήψεως και πόση θα είναι η διάρκεια
του κάθε πλάνου, αφού ο σκηνοθέτης απουσιάζει. (Λαµπρινός, 2005,
σελ.35)
Ωστόσο, αν και τα Επίκαιρα καταγράφουν «εκ του φυσικού» τα
γεγονότα, το υλικό αυτό, όπως επεξεργάζεται στη συνέχεια στο µοντάζ,
µπορεί να παρουσιαστεί µε τόσο διαφορετικές εκδοχές, όσο και τα
πρόσωπα που εµπλέκονται στη συνέχεια, στην επεξεργασία του υλικού
(σκηνοθέτες, µοντέρ κτλ.). Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στις ταινίες
µυθοπλασίας και τα ντοκιµαντέρ, καθώς το περιεχόµενό τους έχει στην
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ουσία καθοριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων (βάση του αρχικού
σεναρίου). (Λαµπρινός, 2005, σελ.38)
Η δηµιουργία µιας κινηµατογραφικής ταινίας αποτελεί µια
συλλογική δουλειά (τεχνικοί, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι κτλ).
Το αποτέλεσµα της και η παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων περνάει
από ένα διπλό φιλτράρισµα, λογοτεχνικό και κινηµατογραφικό, πριν
φτάσει στο θεατή. Επίσης, η παρουσίαση τυπωµένων µηνυµάτων όπως
και ο ίδιος ο τίτλος, επηρεάζουν τις προσδοκίες αλλά και τις ερµηνείες
των θεατών σχετικά µε την εικόνα που παρακολουθούν ή πρόκειται να
παρακολουθήσουν. Αυτό που καταφέρνει πάντως η ταινία, είναι να
προκαλέσει στον/ στην θεατή ένα αίσθηµα επιβεβαίωσης των γεγονότων.
Το αίσθηµα αυτό όµως είναι απατηλό. Η ιστορία στην ταινία όπως και σε
κάθε καλλιτεχνική δηµιουργία, είναι ένας τρόπος ερµηνείας. «Μια
κινηµατογραφική ταινία µε ιστορικό θέµα αποτελεί ερµηνεία της
ιστορίας». ∆ύο δηµιουργοί µπορεί να έχουν τελείως διαφορετική άποψη
και να παρουσιάσουν τελείως διαφορετικά το ίδιο ακριβώς θέµα. (Burke,
2003, σελ.201-203)

Λειτουργία του κινηµατογράφου ως ιστορικό τεκµήριο
Ο κινηµατογράφος όπως είδαµε, ήταν µια εφεύρεση µε πολύ
µεγάλη απήχηση. Η κινηµατογραφική µηχανή αποτυπώνει στο φιλµ µια
εικόνα της πραγµατικότητας. Παλαιότερα (πριν τη δεκαετία του 1970) η
ταινία θεωρούνταν ως κάτι το οποίο δεν άξιζε να θεωρείται τέχνη και δεν
είχε καµία θέση στο χώρο της επιστήµης καθώς πίστευαν ότι ο
κινηµατογράφος είναι η τέχνη της απάτης. Πλέον, η κινηµατογραφική
εικόνα θεωρείται ότι µπορεί να λειτουργήσει ως ιστορικό τεκµήριο και
να αξιολογηθεί έτσι, ώστε να προσφέρει στη δηµιουργία γνώσης.
Για να αξιολογηθεί ως ιστορικό τεκµήριο ένα ίχνος του
παρελθόντος, θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την ιστορική έρευνα.
(Ρεπούση, 2004, σελ.301). Ο ιστορικός λοιπόν, µπορεί να
χρησιµοποιήσει κάποια ταινία και να την εντάξει στην ιστορική του
έρευνα. Οποιαδήποτε ταινία µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς αυτή την
κατεύθυνση καθώς αποτελεί µια ανθρώπινη ενέργεια και µπορεί να
αξιολογηθεί ως τέτοια. Υπάρχουν ταινίες πολλών ειδών. Όπως ανέφερα
και πιο πάνω οι σηµαντικότερες είναι οι ταινίες µυθοπλασίας και τα
ντοκιµαντέρ.
Ένα ντοκιµαντέρ µπορεί να παρουσιάζει επακριβώς µια στιγµή του
παρελθόντος π.χ. τα επίκαιρα (µπορούν να θεωρηθούν µορφή
ντοκιµαντέρ). Το θέµα που παρουσιάζει µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην
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ιστορική έρευνα καθώς αποτυπώνεται µε ακρίβεια. Το γεγονός ότι
µπορεί να µην παρουσιάζεται όπως θα έπρεπε (αντικειµενικά,
ολόπλευρα) ένα συµβάν, άλλα η παρουσίασή του να υπόκειται σε
συµφέροντα και σε εσκεµµένες ή µη αλλοιώσεις. Πρέπει να διερευνηθεί
από τον ιστορικό και να αναζητήσει τις πραγµατικές αιτίες που οδήγησαν
στη συγκεκριµένη παρουσίαση και να ερµηνεύσει όσο πληρέστερα
δύναται το γεγονός.
Μια ταινία µυθοπλασίας που δεν βασίζεται σε κάποιο αληθινό
γεγονός και αποτελεί µια φανταστική ιστορία (κωµωδία, µελόδραµα,
επιστηµονικής φαντασίας, αισθηµατική κτλ) µπορεί να αξιοποιηθεί στην
ιστορική έρευνα καθώς παρουσιάζει τις εικόνες, τις συνήθειες, τον τρόπο
ζωής και τις αντιλήψεις (κυρίαρχες ή µη) που επικρατούσαν στη
κοινωνία τη δεδοµένη στιγµή που γυριζόταν η ταινία. Πέρα από τις
πληροφορίες που µπορεί να δίνει άµεσα η ταινία για την κοινωνία µέσα
στην οποία δηµιουργήθηκε, µπορεί να φανερώσει και έµµεσα τις
προτιµήσεις και τις επιταγές του κοινού σχετικά µε το τι ταινίες θέλει να
παρακολουθήσει. (Τριανταφύλλου στο Φερρό, 2002, σελ.14-15)
Οι ταινίες µυθοπλασίας που βασίζονται σ’ ένα πραγµατικό
γεγονός, µπορούν να θεωρηθούν ως µια ιδιαίτερη κατηγορία ταινιών και
να αξιολογηθούν ανάλογα µε το πόσο πιστές είναι στην αναπαράσταση
του παρελθόντος. Βέβαια για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προβούµε στην
τριπλή ανάγνωση των πηγών και να αναρωτηθούµε ποια είναι η σχέση
ανάµεσα στο φιλµ και το γεγονός. ∆εν πρέπει να παραβλέπεται το
γεγονός ότι η κινηµατογραφική ταινία αποτελεί µια καλλιτεχνική
δηµιουργία και πολλές φορές ο/ η δηµιουργός της ταινίας µπορεί να
προβαίνει σε εσκεµµένες αυθαιρεσίες (π.χ. η σκηνή της µάχης µε τις
χιονόµπαλες στο «Ναπολέων (1927)», του Αµπέλ Γκάνς). (Φερρό, 2002,
σελ.155).
Πολλές φορές µια ταινία που πραγµατεύεται ένα ιστορικό θέµα
(µιας άλλης εποχής), δίνει περισσότερες πληροφορίες για την εποχή κατά
την οποία δηµιουργήθηκε το φιλµ, παρά για την εποχή στην οποία
αναφέρεται. Ακόµη, η ιστορία της ταινίας πρέπει να εξετάζεται ως τέχνη
και βιοµηχανία (προϊόν). Αξιολογείται ως ιστορικό τεκµήριο και µας
δίνει στοιχεία για την εποχή την οποία δηµιουργήθηκε. Η πρακτική αυτή
βρίσκεται αρκετά κοντά στα όρια της παραδοσιακής ιστορικής
πρακτικής. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.3).
Μια άλλη σκοπιά µέσα από την οποία µπορεί να αξιολογηθεί µια
ταινία, είναι το κατά πόσο επηρέασε η ίδια η ταινία την κοινωνία στην
οποία προβλήθηκε και δηµιουργήθηκε. Να δηµιουργήσει δηλαδή η
ταινία το γεγονός, λειτουργία της ταινίας ως «ιστορικός παράγοντας»
(π.χ. Mein Kapf «Ο αγών µου» του Leiser (1962), το Le chargin et la
pitie «Οδύνη και έλεος» (1973), Jud Suss «Ο Εβραίος Συς» κτλ). Αξίζει
να αναφερθεί ότι η ταινία, η λήψη της εικόνας γενικότερα (π.χ.
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τηλεοπτική), πολλές φορές µας πληροφορεί περισσότερο για τον
δηµιουργό της, παρά για το γεγονός που παρουσιάζει. (Φερρό, 2002,
σελ.25-26)
Όσον αφορά το πώς κρίνουµε την ιστορία που παρουσιάζεται µέσα
στην ταινία, σε σχέση µε την «επίσηµη» ιστορία που είναι
καταγεγραµµένη σε κείµενα, πρέπει αρχικά να συνειδητοποιήσουµε την
αλλαγή της οπτικής γωνίας. Ένας ιστορικός, παύει να είναι «δηµιουργός»
(µέσω της έρευνας, των συµπερασµάτων κτλ.) της ιστορίας και γίνεται
σχολιαστής σε ιστορίες που δηµιουργήθηκαν από άλλους (σ’ αυτά µέσα
από τα οποία εκφράζεται-λέγεται η ιστορία). Προσπαθεί να αντιληφθεί
τον τρόπο µε τον οποίο ο δηµιουργός της ταινίας καταφέρνει τελικά να
αποδώσει το παρελθόν και αξιολογεί το αποτέλεσµα. (Rosenstone 2001
4η, σελ.6)
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο κινηµατογράφος χρησιµοποιεί
κάποια εκφραστικά µέσα για γίνει η ταινία αποτελεσµατική και
λειτουργική. Τα εκφραστικά αυτά µέσα, συνδέονται µε τις ανάγκες και
τις επιταγές της κοινωνίας στην οποία δηµιουργείται αλλά και
απευθύνεται (το κοινό µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου). Η
λογοκρισία (και η αυτολογοκρισία) και οι προσδοκίες της κάθε εποχής
παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στον τρόπο πρόσληψης µιας ταινίας.
(Φερρό, 2002, σελ.31-34)

Παρουσίαση και αφήγηση της ιστορίας µέσα από τον
κινηµατογράφο. Σχέση µε την καταγεγραµµένη ιστορία σε
κείµενο
Ο τρόπος που οι ιστορικοί σκέφτονται για την ιστορία και πώς
αυτοί την γράφουν, είναι ένα προϊόν συµβάσεων και µια κατασκευή που
εκφράζει τις σύγχρονες και κυρίαρχες τάσεις και απόψεις. Έτσι, όταν η
ιστορία παύει να µεταφέρεται και να κατασκευάζεται µέσα σε κείµενα,
πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί το κάθε
µέσο (εδώ ο κινηµατογράφος µε την εικόνα, τον ήχο, το συναίσθηµα, το
µοντάζ) για να την αναπαραστήσει. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.11)
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι µε τους οποίους µια ταινία µπορεί να
αναπαραστήσει το παρελθόν. Για παράδειγµα, οι περισσότερες ταινίες
(και πιο συνηθισµένη πρακτική) προσπαθούν να αναπαραστήσουν το
παρελθόν µέσα από τις συµβάσεις του ρεαλισµού, που ενσωµατώνουν
όµως τις αισθητικές αξίες της νουβέλας του δεκάτου ενάτου αιώνα (έτσι
περίπου γράφεται και η ιστορία).
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Ένας άλλος τρόπος αναπαράστασης του παρελθόντος είναι, να
χρησιµοποιηθεί ο κινηµατογράφος για να αναθεωρήσει, ακόµη και να
ανακατασκευάσει την ιστορία. Οι «µεταµοντέρνες» ταινίες, σύµφωνα µε
τον Robert A. Rosenstone, χρησιµοποιούν τις δυνατότητες του µέσου
και συνδιαλέγονται µε το παρελθόν, αναδηµιουργώντας το. Οι ταινίες
αυτές έχουν πολλαπλές αναγνώσεις και νοήµατα. «Παίζουν» µε το
παρελθόν, θέτουν ερωτήµατα σχετικά µε τα στοιχεία πάνω στα οποία
στηρίζονται οι γνώσεις µας, προκαλώντας έτσι, µια δηµιουργική
αλληλεπίδραση µε τα ίχνη του παρελθόντος. Σκοπός τους δεν είναι να
έλθουν σε αντιπαράθεση µε την επίσηµη ιστορία, προβάλλοντας
καινούριες έρευνες, αλλά να «προτείνουν» µια διαφορετική ανάγνωση
των στοιχείων που ήδη υπάρχουν. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.11-13)
Η ταινία λοιπόν, δεν είναι βιβλίο και δεν µπορεί να λειτουργήσει
σαν τέτοιο. Όταν µια ταινία προσπαθεί να αναπαραστήσει το παρελθόν
µε µια πιο φιλολογική σκοπιά, τότε συνήθως χάνει τις δυνατότητες του
µέσου (κινηµατογράφου). Μια ταινία, καθώς έχει ήχο και εικόνα
προβάλλει µε τον δικό της τρόπο την ιστορία, που είναι ίσως πιο
πολύπλοκος σε σχέση µε την ιστορία που γράφεται στα βιβλία. Ότι
συµβαίνει στην οθόνη (εικόνα, ήχος, γλώσσα), συµβαίνει ταυτόχρονα και
συνεχόµενα (η ταινία δεν σταµατάει για να δώσει διευκρινήσεις ή για να
παρουσιάσει τις πηγές της). Στο κείµενο όπως και στην προφορική
παράδοση, δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.14-15)
Ο R. J. Raack υποστηρίζει (σύµφωνα µε τον Robert Rosenstone)
ότι η παραδοσιακή ιστορία σε κείµενα είναι πάρα πολύ γραµµική και
στενά επικεντρωµένη στο να αποδώσει µε πληρότητα το πολύπλοκο και
πολυδιάστατο ανθρώπινο παρελθόν. Θεωρεί πως η ταινία
εκµεταλλευόµενη τις δυνατότητες του µέσου, µπορεί να προσεγγίσει την
πραγµατική ζωή και να αποδώσει επαρκώς το «κλίµα» και τις
ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαιτερότητες του παρελθόντος (πέρα από τα
γεγονότα του παρελθόντος να προσεγγίσει µια εικόνα πραγµατικής ζωής)
(Rosenstone, 2001 4η, σελ.25-26)
Παρολαυτά, όσον αφορά τη µεταφορά της γραπτής ιστορίας στην
οθόνη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να µεταφερθεί στην ταινία το πλήθος
των πληροφοριών και έτσι, να καλυφθεί πλήρως το θέµα. Ωστόσο, αν και
η έκδοση της ιστορίας ως γραπτό κείµενο είναι πιο ολοκληρωµένη (σε
σχέση µε την ταινία), το αραίωµα των πληροφοριών που περιέχει η
ταινία, δεν σηµαίνει ότι αυτό από µόνο του είναι αρκετό για να κάνει την
ιστορία φτωχότερη. Εξάλλου, η ποσότητα των πληροφοριών που
περιέχεται σ’ ένα ιστορικό έργο, εξαρτάται από τους σκοπούς της
εργασίας. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.31)
Αυτό που µπορεί να κάνει και να προσφέρει η ταινία στην ιστορία,
είναι η αίσθηση της πραγµατικότητας. Το να µπορέσει ο θεατής να
εκλάβει και να νιώσει την πεπραγµένη ιστορία ως ένα πραγµατικό
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γεγονός. Να αντιληφθεί την πραγµατικότητα και τη σηµασία του
γεγονότος µέσα από την ίδια του την εµπειρία. (Rosenstone, 2001 4η,
σελ.31-32) «Ο Hayden White αποκαλεί «historiophoty» την παρουσίαση
της ιστορίας και των σκέψεών µας γι αυτή µε οπτικές εικόνες και
κινηµατογραφικές οµιλίες». (Burke, 2003, σελ.203)
Σχετικά µε τα ντοκιµαντέρ και πως αυτά παρουσιάζουν κάποιο
ιστορικό θέµα, δεν πρέπει να ξεχνάµε το γεγονός ότι αυτά που
παρακολουθούµε στην οθόνη, παρά τη φαινοµενική τους αληθοφάνεια
(λόγω των µαρτυριών, των «αυθεντικών» στοιχείων κτλ), είναι
επιλεγµένες εικόνες από τον σκηνοθέτη και τους µοντέρ, οι οποίοι έχουν
επιλέξει τις εικόνες και τη σειρά µε την οποία θα τις προβάλουν για να
φτιάξουν και να ενισχύσουν τη θέση της ταινίας. (Rosenstone 2001 4η,
σελ.32-34)
Η τεχνολογία του κινηµατογράφου, µας δίνει τη δυνατότητα να
βλέπουµε και να γινόµαστε µάρτυρες σε καταστάσεις που δεν υπάρχουν
πραγµατικά και δεν αφορούν τον παρόντα χρόνο. Αυτά που
παρουσιάζονται αποτελούν κυρίως «εντυπώσεις». Εξάλλου, η
πραγµατικότητα που παρακολουθούµε, είναι αυτό που µια µηχανή
µπορεί να καταγράψει. Το «κινηµατογραφικό µάτι» δεν περιορίζεται και
µπορεί να «είναι παντού» µέσω του µοντάζ. Μας παρουσιάζει συνθέσεις
εικόνων που το ανθρώπινο µάτι δεν θα µπορούσε να δει. (Chatman, 1993
2η, σελ.138)
Σχετικά µε τις ταινίες µυθοπλασίας και τα ντοκιµαντέρ που
παρουσιάζουν κάποιο ιστορικό γεγονός, για να κριθούν αποτελεσµατικά
και εποικοδοµητικά, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν οι διάφορες
συµβάσεις που ισχύουν και αφορούν την παρουσίαση και την αφήγηση
της ιστορίας. Μερικές σχετικές αντιλήψεις µε τον τρόπο αφήγησης της
ιστορίας είναι:
Α) Ούτε οι άνθρωποι, ούτε και οι θεωρίες ζουν τα ιστορικά γεγονότα. Οι
διηγήσεις περιλαµβάνουν αρχή, µέση και τέλος κατασκευασµένες από
τους ιστορικούς, ως µέρος της προσπάθειάς τους να µεταφέρουν την
αίσθηση του παρελθόντος.
Β) Οι διηγήσεις που καταγράφουν οι ιστορικοί, είναι στην
πραγµατικότητα «προφορικές φαντασίες», η καταγεγραµµένη ιστορία
αποτελεί αναπαραστάσεις του παρελθόντος και όχι το ίδιο το παρελθόν
καθ’ εαυτό.
Γ) Η φύση του ιστορικού κόσµου σε µια διήγηση ρυθµίζεται από τις
τάσεις που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ο ιστορικός στην αφήγησή
του (ειρωνική, τραγική, ηρωική, ροµαντική).
∆) Η γλώσσα δεν είναι «αχρωµάτιστη» και δεν µπορεί να αποδώσει
πλήρως το παρελθόν όπως πραγµατικά ήταν. Η γλώσσα δηµιουργεί και
κατασκευάζει ιστορία, εµπλουτίζοντάς την µε νόηµα. (Rosenstone 2001
4η, σελ.35)
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Μια βασική διάκριση στους τρόπους µε τους οποίους λέγεται µια
ιστορία είναι: η αφήγηση, η κατασκευή επιχειρηµατολογία, η περιγραφή
και η έκθεση (ερµηνεία και παρουσίαση αποτελεσµάτων). Βασικό
χαρακτηριστικό της αφήγησης, είναι η χρονική λογική της παρουσίασης
των γεγονότων, είτε εξωτερικά (κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της
παρουσίασης ενός κειµένου, µιας ταινίας, ενός έργου), είτε εσωτερικά (η
αλληλουχία των γεγονότων που συνιστούν την πλοκή). (Chatman, 1993
2η, σελ.6, 9)
Στην περίπτωση του κινηµατογράφου, φαίνεται ο θεατής να
κατασκευάζει ή και να ανακατασκευάζει την αφήγηση της ταινίας, µέσα
από µια σειρά νύξεων που κρυπτογραφούνται µέσα στην ταινία (η
αφήγηση εξαρτάται από το πώς την αντιλαµβάνεται ο θεατής µέσα από
µια ολιστική προσέγγιση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της
ταινίας). (Chatman, 1993 2η, σελ.127) Ο κινηµατογραφικός αφηγητής δεν
είναι απαραίτητα κάποιο ανθρώπινο ων (µια φωνή, ηθοποιός κτλ).
Μπορεί να αποτελείται από ανθρώπινες φωνές µέσα ή έξω από την
ταινία, αλλά σχετίζεται κυρίως µε την ολική παρουσίαση της υπόθεσης
µέσα σ’ αυτήν. Γενικά, ο κινηµατογραφικός αφηγητής είναι η σύνθεση
µιας ποικιλίας επικοινωνιακών τεχνασµάτων. (Chatman, 1993 2η,
σελ.134-135)
Η αφήγηση αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς και
αποδοτικούς τρόπους που χρησιµοποιεί ο/ η εκπαιδευτικός για να
αναπτύξουν οι µαθητές/ τριες του/ της ιστορική κατανόηση. Η ιστορία
(ιστορική γνώση) έχει «φτιαχτεί», ως ένα βαθµό, από την αφήγηση
ιστοριών. Ο/ η δάσκαλος/ α πρέπει να είναι σε θέση να παράγει και να
παρουσιάζει ιστορίες µέσα στην τάξη. (Nichol & Dean, 1997, σελ.82)
Παρολαυτά, η αφήγηση της ιστορίας µπορεί να λειτουργήσει ως
δίκοπο µαχαίρι, καθώς οι µαθητές φαίνεται να εξισώνουν την ιστορία, µε
την αφήγηση και τη διήγηση ιστοριών. Αυτό µπορεί να προσωποποιήσει
τα ιστορικά γεγονότα και να δηµιουργήσει εσφαλµένες αντιλήψεις στα
παιδιά. Οι δάσκαλοι/ ες πρέπει να είναι προσεκτικοί/ ες µε αυτό το θέµα
και να διδάξουν στα παιδιά τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στα
ιστορικά κείµενα που παρουσιάζουν φανταστικές ιστορίες και σ’ αυτά
που παραθέτουν ιστορικά γεγονότα (επιστηµονικές εργασίες). (Brophy &
VanSledright, 1997, σελ.19, 263)
Η αφήγηση της ιστορίας µέσα στα κείµενα εναπόκειται σε κάποιες
συµβάσεις. Το ίδιο λοιπόν συµβαίνει και στην ιστορία που βλέπουµε. Οι
συµβάσεις που πρέπει να ακολουθήσει η ιστορική αφήγηση στην οθόνη,
έχουν να κάνουν µε τις ανάγκες και τους περιορισµούς που θέτει η
οπτική παρουσίαση και γλώσσα της. Παρολαυτά, η ιστορία στις ταινίες
δεν µπορεί να παρουσιάζεται αυθαίρετα, αλλά οφείλει να ακολουθεί
κάποια ιστορικά δεδοµένα. Τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει όµως να είναι
συνυφασµένα µε τις δυνατότητες του µέσου και να µην κρίνονται µόνο
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βάση τις ανάγκες της γραπτής ιστορίας. Μια ταινία άλλωστε, πολλές
φορές καλείται να προσδώσει ένα «πρόσωπο» σε κάτι που µέχρι τότε
ήταν «απρόσωπο». (Rosenstone, 2001 4η, σελ.35-36) Αυτό µπορεί να έχει
ως αποτέλεσµα να καταφύγουν οι δηµιουργοί µιας ταινίας σε
αναχρονισµούς. Οι αναχρονισµοί µ’ αυτήν την έννοια µπορεί να είναι
αναγκαίοι για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε το παρελθόν στο παρόν.
(Burke, 2003, σελ.204)
Η ταινία οφείλει να έχει πλοκή, πρωταγωνιστές, εικόνα (εµφάνισησκηνικά), συναισθηµατική φόρτιση, εξέλιξη κτλ. Όλα αυτά συνεπάγονται
ότι η ιστορία στις ταινίες θα κατασκευάσει ένα διαφορετικό παρελθόν
από αυτό που προβάλλεται από την ιστορία σε κείµενα. Αυτά µπορεί να
ενοχλήσουν έναν ιστορικό που παρακολουθεί µια ιστορική ταινία
µυθοπλασίας. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.65) Ωστόσο, αν τα στοιχεία
αυτά απουσιάζουν από µία ιστορική ταινία, τότε ο δηµιουργός της
ταινίας δεν θα έχει αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του παρέχει το µέσο
(κινηµατογράφος) και θα έχει δηµιουργήσει µια µη ικανοποιητική ταινία.
Για να διατηρήσει µια ιστορική ταινία µυθοπλασίας τη συνοχή της
ιστορίας, την ένταση των συναισθηµάτων, να απλοποιήσει την
πολυπλοκότητα των γεγονότων, να περιορίσει τη διάρκεια της κτλ.
πολλές φορές προβαίνει ο/ η δηµιουργός της σε κάποιες «εφευρέσεις»,
εφευρίσκει πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις κτλ. τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στην ιστορική αλήθεια. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.68)
Μια ιστορική αφήγηση όµως οφείλει να στηρίζεται στο τι
πραγµατικά συνέβη. Παρολαυτά, καµία αφήγηση δεν µπορεί να είναι
απόλυτα ειλικρινής και αληθής. Αυτό δεν συµβαίνει µόνο στην εικόνα
αλλά και στα κείµενα. Η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στην εικόνα και
την λέξη έχει να κάνει µε το ότι η λέξη παρέχει πολύ µεγάλη ποσότητα
στοιχείων σε πολύ µικρό χώρο. Έτσι, επιτρέπει γενικεύσεις, εξέλιξη και
πρόοδο. Η ταινία από την άλλη µεριά παρέχει µια συγκεκριµένη εικόνα
που δεν επιτρέπει γενικεύσεις. Η ταινία πρέπει να συνθέτει, να γενικεύει,
να συµβολίζει και να συνοψίζει µέσω των εικόνων. Η αξιολόγηση των
«εφευρέσεων» (αυτά που προσθέτει ή απορρίπτει ο δηµιουργός µιας
ταινίας όταν την φτιάχνει) λοιπόν, έχει να κάνει µε το κατά πόσο
έρχονται σε αντιπαράθεση µε την πραγµατική ιστορία ή όχι. Οι
«εφευρέσεις» και οι εικόνες που παρουσιάζονται, οφείλουν να είναι
ταιριαστές και λογικά αιτιολογηµένες µε τα ιστορικά στοιχεία που
υπάρχουν.
Μια ιστορική ταινία λοιπόν, δεν πρέπει να νοηθεί ως ένα
παράθυρο στο παρελθόν. Το τι παρουσιάζεται στην οθόνη δεν µπορεί να
είναι ποτέ κάτι παραπάνω από µια προσέγγιση για το τι λέγεται και έγινε
στο παρελθόν. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.70-71)
Κάποια γενικά χαρακτηριστικά της ιστορικής ταινίας
µυθοπλασίας (τύπου Hollywood) και του ντοκιµαντέρ είναι:
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Α) Οι ταινίες µυθοπλασίας διηγούνται τα ιστορικά γεγονότα σαν
ιστορία, ιστορία που έχει αρχή, µέση και τέλος. Η ταινία-ιστορία περιέχει
κάποιο ηθικό µήνυµα και αφήνει ένα αίσθηµα ανύψωσης (κάθαρση).
Β) Η ταινία παρουσιάζει τα ιστορικά γεγονότα σαν µέρος της ιστορίας
κάποιων ατόµων, που είναι ήδη διάσηµα ή έχουν ξεχωρίσει (µέσα στην
ταινία και κατ’ επέκταση στα ιστορικά γεγονότα) λόγω της βαρύτητας
που τους αποδίδει η κάµερα. Τα ντοκιµαντέρ, στηρίζονται και αυτά στα
πρόσωπα που δείχνουν και διηγούνται τις µαρτυρίες τους.
Γ) Τα ιστορικά γεγονότα µας παρουσιάζονται σαν µια ιστορία από ένα
κλειστό, ολοκληρωµένο και απλό παρελθόν. Χωρίς εναλλακτικές
πιθανότητες, αµφιβολίες και προβάλλοντας συγκεκριµένους και στο ίδιο
µοτίβο ιστορικούς ισχυρισµούς. Όσον αφορά τα ντοκιµαντέρ µπορεί να
δείχνουν ορισµένες φορές διαφορετικές µαρτυρίες, αν και προβάλλονται
συγκεκριµένες απόψεις και το θέµα αντιµετωπίζεται κάτω από µία
ορισµένη σκοπιά.
∆) Οι ταινίες φορτίζουν συναισθηµατικά, προσωποποιούν και
δραµατοποιούν την ιστορία. Αυτό συµβαίνει είτε χρησιµοποιούνται
ηθοποιοί, είτε χρησιµοποιούνται αυτόπτες µάρτυρες. Γίνεται κατάλληλη
χρήση των δυνατοτήτων του µέσου (κοντινά πλάνα, γρήγορη παράθεση
αταίριαστων εικόνων, χρήση µουσικής και ηχητικών εφέ). Έτσι, τα
ιστορικά γεγονότα µας µεταφέρονται συναισθηµατικά φορτισµένα (χαρά,
αγωνία, ηρωισµό κτλ).
Ε) Οι ταινίες µας µεταφέρουν µε µεγάλη ευκολία την «εικόνα» του
παρελθόντος (κτήρια, τοπία, τεχνουργήµατα κτλ). Τα διάφορα
αντικείµενα παρουσιάζονται σε άµεση χρήση από τους ανθρώπους και
ενταγµένα στην καθηµερινή τους ζωή (σε αντίθεση µε τα µουσεία που
απλά παρατίθενται).
Στ) Οι ταινίες δείχνουν την ιστορία ως µια επεξεργασµένη διαδικασία
(σύνθεση). Ο κόσµος της οθόνης φέρνει µαζί πράγµατα, που για λόγους
ανάλυσης ή συγκρότησης, η γραπτή ιστορία τα έχει χωριστά.
(Rosenstone, 2001 4η, σελ.55-60)
Στον αντίποδα των ταινιών τύπου Hollywood και των ντοκιµαντέρ
(που προσπαθούν να φτιάξουν µια «ιστορική» πραγµατικότητα)
βρίσκονται οι πειραµατικές ταινίες. Οι ταινίες αυτές κατασκευάζουν το
παρελθόν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να έρχονται σε αντιπαράθεση µε
τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οι δουλειές αυτές
είναι συνήθως αναλυτικές, όχι συναισθηµατικά φορτισµένες,
αποστασιοποιηµένες, παρουσιάζουν ποικίλες ερµηνείες και αιτίες για ένα
θέµα. Οι ιστορικοί κόσµοι µπορεί να είναι εξπρεσιονιστικοί,
σουρεαλιστικοί, διαζευκτικοί, µεταµοντέρνοι. Οι ταινίες αυτές δεν
δείχνουν απλά το παρελθόν, αλλά επίσης µιλάνε για το πώς και
παρουσιάζουν το «τι λένε» στον κατασκευαστή τους (ή και σε µας τους
ίδιους) σήµερα. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.61)
47

Οι ταινίες αυτές λοιπόν, αντί να ανοίξουν ένα παράθυρο
κατευθείαν στο παρελθόν (όπως κάνουν οι «ρεαλιστικές» ιστορικές
ταινίες), ανοίγουν ένα παράθυρο στον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε
για το παρελθόν. ∆εν αποσκοπούν στο να µας πουν τα πάντα, αλλά να
επισηµάνουν κάποια παρελθοντικά γεγονότα. Επιδιώκουν να µας
προβληµατίσουν για την ιστορία ή να µας δείξουν γιατί η ιστορία είναι
σηµαντική και έχει νόηµα για τους ανθρώπους του παρόντος. Επίσης,
σπάνια εξυγιαίνουν και εθνικοποιούν τα ιστορικά γεγονότα, ενώ συνήθως
τους προσδίδουν ιδεολογική χροιά. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.63)
Μια ταινία λοιπόν, πρέπει να µελετάται όχι µόνο βάση τα γεγονότα
που εξιστορεί, αλλά και βάση τον περιβάλλοντα χώρο, µε τον οποίο
αναγκαστικά επικοινωνεί. Για την ουσιαστική αξιολόγηση της ταινίας,
«απαιτείται να εφαρµοστούν συγκεκριµένες µέθοδοι σε κάθε επιµέρους
στοιχείο της ταινίας (εικόνες, ηχητικές εικόνες, εικόνες επενδυµένες εκ
των υστέρων µε ήχο) και επίσης στις σχέσεις ανάµεσα στις συνιστώσες
των επιµέρους στοιχείων της. Απαιτείται σε κάθε ταινία να αναλυθούν
εξίσου η αφήγηση, τα σκηνικά, η γραφή, οι σχέσεις της µε όσα
βρίσκονται έξω από αυτήν: µε το δηµιουργό, την παραγωγή, το κοινό,
την κριτική, το καθεστώς. Έτσι, µπορούµε να ελπίζουµε ότι δεν θα
κατανοήσουµε το έργο µόνον, αλλά και την πραγµατικότητα που
αναπαριστά.». (Φερρό, 2002, σελ.46)
Για την αξιοποίηση της κινηµατογραφικής ταινίας στην ιστορική
διδασκαλία θα πρέπει αρχικά να υποβληθεί η ταινία στην τριπλή
ανάγνωση, ως «πηγή» (βλ. παραπάνω) αλλά και να διερευνηθεί ο τρόπος
παραγωγής της, η σηµειολογία της, το είδος της και φυσικά η
καλλιτεχνική ελευθερία της σε σχέση µε το θέµα. Επίσης, θα πρέπει να
εξεταστεί η θέση της ταινίας µέσα στην ιστορία, σε ποιο βαθµό έχει
διαµορφώσει και επηρεάσει τη ροή της ιστορίας ή κατά πόσο αποτελεί
αξιόπιστο ντοκουµέντο και πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
ερµηνεία της ιστορίας. Η διαδικασία αυτή και τα ερωτήµατα αυτά, θα
πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν ώστε ο/ η
εκπαιδευτικός να µπορέσει να χρησιµοποιήσει το φιλµ µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο µέσα στη τάξη. (Τζόκας στο Αγγελάκος & Κόκκινος, 2004,
σελ.219-225)
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Επιλογή και Προβολή ταινίας.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στην ταινία που
αποφάσισα να χρησιµοποιήσω στην εργασία µου για να διερευνήσω κατά
πόσο η παρακολούθηση µιας ιστορικής ταινίας µυθοπλασίας επηρεάζει
τα παιδιά στις αντιλήψεις τους σχετικά µε το µάθηµα της ιστορίας που
διδάσκονται στο σχολείο και την ιστορική κατανόηση γενικότερα.
Η ταινία που επέλεξα είναι «Ο Αλέξανδρος» (Alexander), η
τελευταία ταινία του Oliver Stone µε πρωταγωνιστές τους Colin Farrel,
Angelina Jolie, Val kilmer, Rosario Dawson, Jared Leto και Anthony
Hopkins. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, η ταινία αναφέρεται στον
Μέγα Αλέξανδρο και αφηγείται την πορεία της ζωής του, από τα παιδικά
του χρόνια µέχρι το θάνατό του.

Ε) Ανάλυση της ταινίας.
Οι λόγοι που µε οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριµένης
ταινίας, έχουν να κάνουν αρχικά µε το γεγονός ότι η ταινία αυτή είναι
αρκετά πιστή όσον αφορά τα γεγονότα που παρουσιάζει και ο τρόπος µε
τον οποίο είναι φτιαγµένη, δεν προσβάλλει και δεν δηµιουργεί
προβλήµατα στα παιδιά που θα την παρακολουθήσουν. Επίσης, είναι
πρόσφατη (βγήκε στις κινηµατογραφικές αίθουσες το Νοέµβριο του
2004) και πρωταγωνιστούν αρκετά γνωστοί και «λαµπεροί» ηθοποιοί.
Ακόµη, και λόγω της αρκετά µεγάλης διαφήµισης της, τα παιδιά θα την
υποδέχονταν µε πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον από κάποια άλλη ταινία,
λιγότερο γνωστή.
Επίσης, αποτελεί µια πολύ µεγάλη παραγωγή, που µέσα από την
εικόνα στοχεύει και κατά τη γνώµη µου καταφέρνει να αναπαραστήσει
αρκετά καλά και «πιστά» το παρελθόν. Ωστόσο, ο Oliver Stone δεν
αρκείται στην φαινοµενική µόνο προσέγγιση του θέµατος αλλά
παρουσιάζει την ιστορία στηριγµένος στα ιστορικά γεγονότα και
µαρτυρίες. ∆ίνει βάρος στις ανθρώπινες σχέσεις και ανησυχίες και µας
προκαλεί να συνδιαλεγούµε κριτικά µε το παρελθόν. Εξάλλου, ο Oliver
Stone θεωρείται ένας δηµιουργός ιστορικών ταινιών που σέβεται την
ανασύσταση του παρελθόντος. (Rosenstone, 2001 4η, σελ.9, 66)
Παρολαυτά, για να χρησιµοποιηθεί η ταινία µέσα στην τάξη και να
γίνει «ντοκουµέντο» που αξιοποιείται µέσα στη διδακτική πράξη, έπρεπε
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να «κόψω» κάποια σηµεία της που κρίνονταν ως ακατάλληλα για τα
παιδιά (ειδικά στα πλαίσια του σχολείου). Τα σηµεία που «έκοψα» δεν
επηρέασαν το γενικότερο ύφος και κλίµα της ταινίας. (Ρεπούση, 2004,
σελ.306) Από την ταινία λοιπόν, «έκοψα» τις ερωτικές σκηνές του
Αλέξανδρου µε την Ρωξάνη, τα υπονοούµενα για οµοφυλοφιλικές
σχέσεις του Αλέξανδρου µε τον Ηφαιστίωνα και τον Βαγώα, την
κακοποίηση της Ολυµπιάδας από τον Φίλλιπο Β΄ και ορισµένα σηµεία
από τις µάχες που ήταν σχετικά βίαια. Έτσι, η διάρκεια της ταινίας
µειώθηκε από σχεδόν τρεις ώρες σε λίγο παραπάνω από δύο ώρες. Αυτό
έκανε και πιο εύκολη την προβολή, που έγινε κατά τη διάρκεια του
σχολείου, αλλά και πιο ξεκούραστη την ίδια την ταινία για τα παιδιά (αν
και πάλι υπήρχαν ορισµένες αντιδράσεις ότι κουραζόντουσαν).
Η κινηµατογραφική ταινία ως οπτικοακουστικό αντικείµενο,
εντάσσεται στις δευτερογενείς πηγές που συνδυάζουν ήχο και κίνηση.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η ταινία αποτελεί δευτερογενής πηγή,
καθώς πρόκειται για µια ιστορική πηγή που ανασυνθέτει ένα ιστορικό
θέµα, στηριζόµενη σε πρωτογενείς (και όχι µόνο) πηγές. (Ρεπούση, 2004,
σελ.311)
Ο «Αλέξανδρος» λοιπόν (βάση τις τρεις αναγνώσεις), αποτελεί µια
καλλιτεχνική δηµιουργία, που σκοπό έχει να προσεγγίσει και να
αναπαραστήσει όσο το δυνατόν πληρέστερα την ιστορία γύρω από τον
Μέγα Αλέξανδρο και απευθύνεται στη σύγχρονη κοινωνία. Ο κύριος
λόγος για τον οποίο ο Oliver Stone αποφάσισε να δηµιουργήσει µια
ταινία που να έχει ως βασικό θέµα τη ζωή και το έργο του Μέγα
Αλέξανδρου, είναι ο γενικότερος θαυµασµός που έτρεφε γι αυτόν. Έναν
άνθρωπο που αν και ήταν πολύ νέος, κατάφερε πάρα πολλά. Επίσης,
θεωρούσε ότι ήταν µια προσωπικότητα που δεν είχε την αναγνώριση που
της άξιζε (π.χ. υπήρχε µόνο µια παλιά ταινία µε τον Richard Burton του
1956). Επιπλέον, πιστεύει ότι πολλά που λέγονται για τον Μέγα
Αλέξανδρο, είχαν χάσει σε µεγάλο βαθµό την ιστορική τους βάση.
Ακόµη, αναγνωρίζει ότι η όλη του δράση βοήθησε ουσιαστικά στο να
διαµορφωθεί ο κόσµος µας έτσι όπως τον γνωρίζουµε σήµερα.
Ο δηµιουργός της ταινίας αναγνωρίζει ότι ως προς την απόδοση
του χαρακτήρα του Αλέξανδρου, αλλά και γενικότερα για την απόδοση
της ταινίας, εµπιστεύτηκε το ένστικτό του. Προσθέτει ακόµη, πως ένιωσε
ότι ο Αλέξανδρος είχε όλους τους «δαίµονες» που οδηγούν και κυνηγούν
τον σύγχρονο άνθρωπο, πράγµα που προσπάθησε να το περάσει µέσα
στην ταινία. Το σενάριο της ταινίας γράφτηκε από τους Oliver Stone,
Christopher Kyle και Laeta Kalogridis. Για να µην ξεφύγει από την
ιστορική αλήθεια και γεγονότα, ο Oliver Stone συνεργάστηκε στενά µε
τον Robin Lane Fox.
Ο Robin Lane Fox είναι ο συγγραφέας του διεθνούς best-seller
‘Alexander the Great’ (1973) και διδάσκει αρχαία ιστορία στο
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πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. Ακόµη, είναι µέλος του New College
Oxford και του Royal Society of Literature. Τέλος, έχει κερδίσει πολλά
σηµαντικά φιλολογικά βραβεία για το βιβλίο του σχετικά µε τον
Αλέξανδρο. Από το 2002 συνεργάστηκε πολύ στενά µε τον Oliver Stone
σχετικά µε την απόδοση της ιστορικότητας στην ταινία και υπήρξε
συντονιστής σε οµάδες ειδικών από την Οξφόρδη και το Ηνωµένο
Βασίλειο κατά τη διάρκεια της «προ-παραγωγής».
Ο Oliver Stone ασχολήθηκε µε την παραγωγή της ταινίας, τρία
χρόνια. Τα εξωτερικά γυρίσµατα έγιναν στο Μαρόκο και την Ταϊλάνδη.
Οι δηµιουργοί της ταινίας προσπάθησαν να αποδώσουν όσο πιο πιστά
µπορούσαν τα ιστορικά γεγονότα, χωρίς όµως να παραβλέψουν το
γεγονός ότι πρόκειται για ταινία, αναγνωρίζοντας τις όποιες δυνατότητες
και περιορισµούς έθετε και θέτει το µέσο (τουλάχιστον αυτή ήταν η
πρόθεσή τους).
Όσον αφορά την επιρροή που άσκησε η ταινία στη διαµόρφωση
αντιλήψεων (στην εποχή της ή και µεταγενέστερα), έχω να παρατηρήσω
ότι η ταινία είναι σύγχρονη και µέσω της εργασίας µου γίνεται µια
προσπάθεια να προσδιοριστεί κάποια σχετική τάση.
«Στοιχεία για την ταινία βρήκα στο internet στη διεύθυνση
www.alexanderthemovie.com και πιο συγκεκριµένα στον τόπο:
http://alexanderthemovie…warnerbros.com/flash/index.html».
Η ταινία γενικότερα, συµφωνεί µε τη διαµορφωµένη ιστορική
πραγµατικότητα, έτσι όπως παρουσιάζεται στα σχολικά βιβλία της
τετάρτης (δ΄) τάξης του δηµοτικού σχολείου. Παρολαυτά, ορισµένα
θέµατα τα οποία ο δηµιουργός της ταινίας δεν τα θεωρεί σηµαντικά,
απλά τα αναφέρει ή και τα αποσιωπά. Για παράδειγµα, ενώ δεν
παρουσιάζει τις µάχες στον Γραννικό ποταµό, Ισσό κτλ (αναφέρει µόνο
την προέλαση του Αλεξάνδρου στην Περσία) ή δεν παρουσιάζει τις
διαµάχες ανάµεσα στην Μακεδονία και τις ελληνικές πόλεις-κράτη µετά
τον θάνατο του Φιλίππου Β΄, δείχνει εκτενώς τη µάχη στα Γαυγάµηλα.
Όπως και την µάχη στην οποία τραυµατίστηκε ο Αλέξανδρος. Θεωρώ ότι
αυτό συµβαίνει καθώς δεν ήταν εφικτό να περιλαµβάνεται πλήρως και µε
όλες τις λεπτοµέρειες ολόκληρη η πορεία της ζωής του Αλέξανδρου,
γιατί είναι µια ταινία (δεν αποτελεί τηλεοπτική σειρά) και πρέπει να
παρουσιάσει τα γεγονότα µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µην κουράσει τους
θεατές και να διατηρήσει αµείωτο το ενδιαφέρον τους.
Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται οι χαρακτήρες µέσα στην
ταινία, δεν µπορεί να αξιολογηθεί βάση το σχολικό βιβλίο, καθώς το
βιβλίο παρουσιάζει µια κατά βάση γεγονοτολογική ιστορία που δεν
ενδιαφέρεται τόσο πολύ (ειδικά σε σύγκριση µε µια ταινία που
απευθύνεται σ’ ένα κοινό και αποτελεί µια καλλιτεχνική δηµιουργία) για
το ψυχογράφηµα των χαρακτήρων. Ο τρόπος µε τον οποίο κάποιος έχει
πλάσει τους χαρακτήρες στο µυαλό του, εξαρτάται από πολλούς
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παράγοντες, για παράδειγµα από το περιβάλλον στο οποίο µεγάλωσε, τις
εικόνες και τις τάσεις που κυριαρχούν στην κοινωνία του, τη φαντασία
του και φυσικά τις διάφορες ιστορικές µαρτυρίες και αντιλήψεις (αν και
δεν γνωρίζουµε τα κριτήρια και τη χροιά που ενέχει η οποιαδήποτε
κριτική είτε είναι σύγχρονη, είτε µεταγενέστερη).

Στ) ∆ηµιουργία αντιλήψεων στα παιδιά.
Μεθοδολογία εργασίας
Σχετικά µε τη µελέτη δηµιουργίας αντιλήψεων στα παιδιά που
παρακολούθησαν την ταινία, αρχικά οφείλω να αναφέρω τον τρόπο µε
τον οποίο έγινε η όλη προσέγγιση, να αναφέρω δηλαδή τη µεθοδολογία
της εργασίας µου.
Καταρχήν, επέλεξα ένα τυχαίο δείγµα. Το δείγµα αυτό αποτελείτο
από πενήντα οχτώ (58) παιδιά. Από αυτά τα είκοσι εννέα (29) είναι
αγόρια και τα είκοσι εννέα (29) κορίτσια. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε
στις τάξεις τετάρτη (∆΄), πέµπτη (Ε΄) και έκτη (Στ΄) του τρίτου (3ο)
δηµοτικού σχολείου Έδεσσας. Η ∆΄ τάξη έχει εφτά (7) αγόρια και
δώδεκα (12) κορίτσια. Η Ε΄ τάξη έχει δεκατρία (13) αγόρια και έξι (6)
κορίτσια. Η Στ΄ τάξη έχει εννέα (9) αγόρια και έντεκα (11) κορίτσια. Από
τα παιδιά αυτά, η ∆΄ τάξη έχει ένα (1) παιδί που είναι αλλοδαπό. Η Ε΄
τάξη έχει δύο (2) παιδιά που παρακολουθούν µαθήµατα σε τάξη ένταξης
και η Στ΄ τάξη έχει τρία (3) αλλοδαπά παιδιά και τρία (3) παιδιά που
παρακολουθούν µαθήµατα σε τάξη ένταξης (τα δύο από αυτά είναι
αλλοδαπά). Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι τα παιδιά που
φοιτούν στις παραπάνω τάξεις είναι κανονικά εξήντα ένα (61). Ωστόσο,
τις ηµέρες που διενήργησα την έρευνα µου, µερικά παιδιά απουσίαζαν κι
έτσι το δείγµα διαµορφώθηκε όπως προανέφερα.
Η µελέτη λοιπόν, έγινε τις ηµεροµηνίες 16-17-18 Μαΐου του 2005,
τις πρωινές ώρες (το σχολείο είναι πρωινό). Οι τάξεις αυτές επιλέχθηκαν
µε τα εξής δύο κριτήρια:
Α) Είναι οι µεγάλες τάξεις του δηµοτικού σχολείου και τα παιδιά
µπορούν να παρακολουθήσουν µια ξενόγλωσση ταινία µε ελληνικούς
υπότιτλους.
Β) Οι τάξεις αυτές έχουν διδαχθεί τη σχολική ιστορία της τετάρτης που
αφορά τον Μέγα Αλέξανδρο.
Την πρώτη ηµέρα (16-5-2005) κατά τη διάρκεια της πέµπτης (ε΄)
σχολικής ώρας (11:55-12:40 µ.µ.) πήγα στις τρεις τάξεις και µοίρασα
στους/ στις µαθητές/ τριες ερωτηµατολόγια που περιλάµβαναν κάποιες
ερωτήσεις για τον Μέγα Αλέξανδρο. Στην κάθε τάξη έκατσα περίπου
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δεκαπέντε (15) λεπτά και περίµενα τα παιδιά να ολοκληρώσουν τις
απαντήσεις τους ενώ ήµουν εγώ παρόν. Τα ερωτηµατολόγια αυτά
στοχεύουν στο να ανακαλύψω ποιες ήταν οι εικόνες και οι αντιλήψεις
που είχαν τα παιδιά για τον Μέγα Αλέξανδρο, διαµορφωµένες κυρίως
µέσα από το σχολικό βιβλίο και χωρίς να έχουν δει την ταινία.
Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα, για να νιώσουν τα παιδιά
ελεύθερα να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις γνώσεις τους, χωρίς την
αίσθηση ότι κρίνονται και το άγχος της βαθµολόγησης. Τα µόνα στοιχεία
που καλούνταν να γράψουν, ήταν το φύλο και η τάξη τους. Το φύλο, για
να µπορέσω να παρατηρήσω αν τυχόν υπάρχουν κάποιες διακυµάνσεις
και διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις που ίσως να εξαρτώνται και να
µπορούν να αποδοθούν στο φύλο, αλλά και για να µπορέσει να γίνει µια
πιο ευκρινής κατηγοριοποίηση των απαντήσεων. Η τάξη έπρεπε να
γραφεί για τους ίδιους λόγους.
Η προβολή της ταινίας έγινε στις 17-5-2005 και 18-5-2005. Στις
17-5-2005 η πρώτη τάξη που παρακολούθησε την ταινία ήταν η ∆΄ και
αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων διδακτικών ωρών
(8:15-10:50). Η επόµενη τάξη ήταν η Στ΄ και παρακολούθησε την ταινία
τις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες (11:00-13:30). Την επόµενη ηµέρα
(18-5-2005) την ταινία την παρακολούθησε η Ε΄ τάξη και η προβολή
έγινε τις τρεις πρώτες διδακτικές ώρες. Σε κάθε προβολή έκανα και ένα
πεντάλεπτο διάλειµµα κατά το µέσο της ταινίας για να ξεκουραστούν
λίγο τα παιδιά.
Η ταινία διαρκούσε γύρω στις δύο (2) ώρες και δέκα (10) λεπτά.
Την υπόλοιπη ώρα (µερικές φορές χρειάστηκε και λίγη ώρα από το
διάλειµµα) που απέµενε τα παιδιά συµπλήρωναν κάποια νέα
ερωτηµατολόγια (στη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ήµουν παρόν).
Τα ερωτηµατολόγια αυτά συµπεριλάµβαναν τις ερωτήσεις που είχαν τα
ερωτηµατολόγια, που είχα µοιράσει στα παιδιά την προηγούµενη ηµέρα,
µε διαφορετική όµως σειρά και έχοντας προσθέσει ορισµένες ερωτήσεις
σχετικά µε το πώς τους φάνηκε η ταινία και αν θα προτιµούσαν το
µάθηµα να γίνεται µέσα από την προβολή ταινιών.
Ο σκοπός των ερωτηµατολογίων αυτών ήταν σε συνδυασµό και µε
τα ερωτηµατολόγια της πρώτης ηµέρας να γίνει σύγκριση σχετικά µε τις
εντυπώσεις που δηµιουργούνται στα παιδιά µε την προβολή της ταινίας,
αν αλλάζουν τις ήδη υπάρχουσες και αν µπορούν να µάθουν µέσα από
την ταινία ευκολότερα και πιο ολοκληρωµένα σε σχέση µε το σχολικό
βιβλίο.
Τα ερωτηµατολόγια που µοίρασα µετά την προβολή της ταινίας
ήταν φτιαγµένα πάνω στην ίδια λογική που είχαν φτιαχτεί και τα πρώτα,
δηλαδή, ήταν ανώνυµα και τα µόνα στοιχεία που θα έπρεπε να γράφουν
τα παιδιά ήταν το φύλο και η τάξη τους (βλ. παραπάνω).
Τα ερωτηµατολόγια ήταν τα εξής:
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Φύλο:

Τάξη:
Μέγας Αλέξανδρος………

Ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος;
Ποιοι ήταν οι γονείς του;
Ποια εποχή έζησε;
Πού ήταν βασιλιάς;
Τι σπουδαίο έκανε;
Πότε και πού γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος;
Πότε και πού πέθανε;
Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη που έδωσε στην Περσία;
Ποια ήταν η πρωτεύουσα του περσικού κράτους;
Ποιος ήταν ο καλύτερος φίλος του;
Ποιον ήρωα θαύµαζε πάρα πολύ;
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Φύλο:

Τάξη:
Μέγας Αλέξανδρος………

Ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος;
Ποιοι ήταν οι γονείς του;
Ποια εποχή έζησε;
Πού ήταν βασιλιάς;
Τι σπουδαίο έκανε;
Τι άλλο θυµάστε;
Πώς σου φάνηκαν οι χαρακτήρες;
Εσύ πώς τους φανταζόσουν;
Πιστεύεις ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια;
Ήταν πιο ενδιαφέρον από το βιβλίο; Γιατί;
Το προτιµάτε έτσι το µάθηµα; Γιατί;
Έχεις δει άλλη ιστορική ταινία ή σειρά ή εκποµπή; Ποια;
Σου άρεσε;
Πότε και πού γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος;
Πότε και πού πέθανε;
Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη που έδωσε στην Περσία;
Ποια ήταν η πρωτεύουσα του περσικού κράτους;
Πώς λεγόταν η σύζυγος του;
Ποιος ήταν ο καλύτερος φίλος του;
Ποιον ήρωα θαύµαζε πάρα πολύ;
Μέχρι πού έφτασε;
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Ανάλυση αποτελεσµάτων
Βάση τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν τα παιδιά, θα ήθελα
να κάνω µια αρχική κατηγοριοποίηση των απαντήσεων που δόθηκαν,
βάση της τάξης τους. Βάση το φύλο δεν θα κάνω καµιά κατηγοριοποίηση
καθώς δεν παρατήρησα κάποια διαφοροποίηση που να µπορεί να
αποδοθεί σ’ αυτό το χαρακτηριστικό. Ακόµη, θα ήθελα να επισηµάνω ότι
επειδή δεν υπάρχουν απαντήσεις κλειστού τύπου, κατά την καταγραφή
των αποτελεσµάτων προβαίνω σε κάποιες κατηγοριοποιήσεις, ώστε να
είναι πιο ευανάγνωστα και εύληπτα.
Αρχίζω λοιπόν, µε την τετάρτη (∆΄) τάξη. Πριν τα παιδιά
παρακολουθήσουν την ταινία στην ερώτηση «Ποιος ήταν ο Μέγας
Αλέξανδρος;» απάντησαν:
Ποιός ήταν ο Μ.Αλέξανδρος/∆,πριν

16%

Βασιλιάς και
στρατηγός
Πολιτικός/βασιλιάςήστ
ρατηγός

84%

Μετά την ταινία οι απαντήσεις ήταν:
Ποιός ήταν ο Μ.Αλέξανδρος.∆΄/µετά

16%
5%
Βασιλιάς
Γιός του Φιλίππου
Τίποτα

79%
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Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι πριν την προβολή της ταινίας τα
παιδιά χαρακτηρίζουν τον Αλέξανδρο στην πλειοψηφία τους βασιλιά ή
στρατηγό (84%). Απαντήσεις που είναι ορθές. Ένα µικρό ποσοστό τον
χαρακτηρίζει και πολιτικό. Απάντηση που δεν κρίνεται ως λαθεµένη.
Μετά την προβολή της ταινίας, η απάντηση στρατηγός απουσιάζει
πλήρως, υπερισχύει η εικόνα του Αλέξανδρου ως βασιλιά και ίσως ως
ατόµου που θέλει να έχει την εξουσία (79%). Εµφανίζεται σε πολύ µικρό
ποσοστό η απάντηση «Γιος του Φιλίππου» (5%), θεωρώ ότι σχετίζεται µε
το γεγονός ότι η ταινία στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των χαρακτήρων
και στην ανάπτυξη σχέσεων ανάµεσά τους. Η εµφάνιση των κενών
απαντήσεων (16%) πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά
θεώρησαν χωρίς νόηµα να δώσουν την απάντηση αυτή.
Πριν την ταινία στην ερώτηση «Ποιοι ήταν οι γονείς του;» οι
απαντήσεις ήταν:
Ποιοί ήταν οι γονείς του.∆/πριν

5%
16%

Φίλιππος
Φιλιππος και Ολυµπία
Τίποτα

79%

Μετά την ταινία ήταν:
Ποιοί ήταν οι γονείς του.∆΄/µετά

26%
Ολυµπιάδα και
Φίλιππος
Ολυµπία και Φίλιππος

74%
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Πριν την προβολή της ταινίας όπως φαίνεται, τα παιδιά δεν
γνωρίζουν στην ουσία το όνοµα της µητέρας του Αλέξανδρου, ορισµένα
σε µικρό ποσοστό, θυµούνται περίπου πως ονοµάζεται (16%).
Παρολαυτά, γνωρίζουν το όνοµα του πατέρα, γι αυτό προφανώς
ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό το σχολικό βιβλίο που προβάλλει κυρίως τον
πατέρα του (που ήταν και ο προηγούµενος βασιλιάς) παρά την µητέρα
του. Κάτι τέτοιο, δεν συµβαίνει στην ταινία, µέσα στην οποία θεωρώ ότι
προβάλλεται κυρίως η σχέση του Αλέξανδρου µε την µητέρα του και πως
αυτή τον επηρέασε για την µετέπειτα εξέλιξή του. Ωστόσο, και η σχέση
του µε τον πατέρα του δεν παραγκωνίζεται αλλά παρουσιάζεται κι αυτή.
Ως αποτέλεσµα έχουµε την καταγραφή του ονόµατος της µητέρας από τα
παιδιά (74%). Το ότι αυξήθηκε το ποσοστό που αποκαλεί την µητέρα του
«Ολυµπία» (26%) δεν το θεωρώ ως κάτι το σηµαντικό, καθώς µπορεί τα
παιδιά να µπερδεύτηκαν ή να µην το πρόσεξαν καλά ή και να θεώρησαν
ότι είναι το ίδιο.
Στην ερώτηση «Ποια εποχή έζησε;» οι απαντήσεις πριν την
προβολή της ταινίας ήταν:
Ποιά εποχή έζησε.∆΄/πριν

5%
Κλασσικά
Ελληνιστικά
53%

42%

Κλασσικά και
Ελληνιστικά

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιά εποχή έζησε.∆΄/µετά

21%
Κλασσικά
356-323 π.Χ.

11%

Ελληνιστικά
68%
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Από τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά πριν από την προβολή
της ταινίας, προκύπτει ότι τα περισσότερα γνωρίζουν ότι ο Αλέξανδρος
έζησε τα κλασσικά χρόνια (53%). Παρολαυτά, η απάντηση
«Ελληνιστικά» είναι αρκετά διαδεδοµένη (42%). Θεωρώ ότι έχει να
κάνει µε µια σύγχυση που έχουν τα παιδιά µέσα στο µυαλό τους και έχει
να κάνει µε το γεγονός ότι η αρχή των ελληνιστικών χρόνων οριοθετείται
από τον θάνατο του Μέγα Αλέξανδρου. Αυτό ίσως να µπέρδεψε τα
παιδιά, καθώς συνδέει το όνοµα του µε µια εποχή. Μετά την προβολή της
ταινίας, τα παιδιά δίνουν την ορθή απάντηση στο µεγαλύτερο ποσοστό
(68%). Αυτό συµβαίνει πιστεύω λόγω του ότι µέσα στην ταινία,
αναφέρονται οι ηµεροµηνίες γέννησης και θανάτου του Αλέξανδρου.
Ένα παιδί, µπορεί να συσχετίσει τις ηµεροµηνίες αυτές µε την περίοδο
των κλασσικών χρόνων. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι υπήρξαν
ορισµένα παιδιά που απάντησαν µε τις ηµεροµηνίες γέννησης και
θανάτου, χωρίς να συσχετίσουν τις ηµεροµηνίες αυτές µε την εποχή
(11%). Ενώ, ένα ποσοστό της τάξης του 21% εµµένει στην αρχική του
προφανώς απάντηση «Ελληνιστικά».
Πριν την προβολή στην ερώτηση «Πού ήταν Βασιλιάς;» οι
απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν βασιλιάς ο Μ.Αλέξανδρος.∆΄/πριν

11%

Μακεδονία και µετά
στην Περσία
Μακεδονία

89%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν βασιλιάς.∆΄/µετά

5%

Μακεδονία

32%

Μακεδονία και Περσία
63%

Περσία
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Η απάντηση που υπερισχύει πριν την προβολή της ταινίας, είναι
«Μακεδονία» (89%) και σε αρκετά περιορισµένο ποσοστό η απάντηση
«Μακεδονία και µετά Περσία» (11%). Και οι δύο απαντήσεις κρίνονται
ως ορθές, µε πιο ολοκληρωµένη την δεύτερη. Η δεύτερη απάντηση µετά
την προβολή αυξάνει το ποσοστό της (32%), αν και η πρώτη παραµένει
πιο διαδεδοµένη (63%). Επίσης, εµφανίζεται και η απάντηση «Περσία»
που ίσως να πρόκειται για παρανόηση του παιδιού, καθώς η ταινία
προβάλλει σε µεγάλο βαθµό την Περσία και την κατάκτησή της από τον
Αλέξανδρο. Ίσως όµως το παιδί να θεώρησε ότι η απάντηση αυτή
έρχεται ως συµπληρωµατική µε την χθεσινή (αν είχε απαντήσει εχθές
«Μακεδονία»).
Στην ερώτηση «Τι σπουδαίο έκανε;» πριν την προβολή οι
απαντήσεις ήταν:
Τι σπουδαίο έκανε.∆΄/πριν

21%
37%

∆ιέδωσε τον ελ.
Πολιτισµό
Μεγάλωσε το κράτος
Έλυσε το Γόρδιο δεσµό

42%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Τι σπουδαίο έκανε.∆΄/µετά

11%
11%

32%

Προσπάθησε νε ενώσει
τον κόσµο
∆ιέδωσε τον
ελ.πολιτισµό
Επέκτεινε την Ελλάδα
Τίποτα

46%
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Στην ερώτηση αυτή πριν την προβολή της ταινίας τα παιδιά
απαντάνε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος το κυριότερο πράγµα που έκανε ήταν
να µεγαλώσει το κράτος (42%) και µε πολύ µικρή διαφορά ακολουθεί η
απάντηση ότι διέδωσε τον ελληνικό πολιτισµό (37%). Ακόµη, δόθηκε και
η απάντηση ότι έλυσε τον Γόρδιο δεσµό. Όλες οι απαντήσεις κρίνονται
ως ορθές και έχουν να κάνουν µε την αίσθηση που έχει δηµιουργηθεί στα
παιδιά µέσα από το βιβλίο. Μετά την προβολή, η απάντηση «∆ιέδωσε
τον ελληνικό πολιτισµό» είναι ενισχυµένη (46%) και δίπλα της βρίσκεται
η απάντηση ότι «Προσπάθησε να ενώσει τον κόσµο» (32%) ενώ η
απάντηση ότι επέκτεινε το κράτος (εµφανίστηκε ως Ελλάδα, πιστεύω
λόγω της παρούσας κατάστασης, ότι ζούµε δηλαδή στην Ελλάδα και ο
Μέγας Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως Έλληνας και σύµβολο της χώρας)
περιορίστηκε αρκετά σε σχέση µε πριν (11%). Θεωρώ ότι αυτό συµβαίνει
λόγω του ότι η ταινία έδειχνε το όραµα του Αλέξανδρου και την επιθυµία
του να ενώσει όλους τους ανθρώπους µε κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο,
αλλά όχι απόλυτα (µέσα σε µια διαλεκτική σχέση).
Πριν την προβολή στην ερώτηση «Πότε και πού γεννήθηκε ο
Μέγας Αλέξανδρος;» οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού γεννήθηκε ο Μ.Αλέξανδρος.∆΄/πριν

21%
Πέλλα

37%

Μακεδονία
Περσία

16%

Τίπ οτα

26%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού γεννήθηκε ο Μ.Αλέξανδρος.∆΄/µετά

16%

356 π.Χ. Πέλλα
37%

16%

356 π.Χ. Μακεδονία
356 Πέλλα
356 π.Χ.
256 π.Χ. Πέλλα

16%

5%
5%

5%

256 Πέλλα
Πέλλα
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση αυτή δεν δίνεται
καµία απάντηση σχετικά µε την ηµεροµηνία γέννησης του Αλέξανδρου.
Η πλειοψηφία των µαθητών/ τριων απαντάει «Πέλλα» (37%) και στη
συνέχεια πιο γενικά «Μακεδονία» (26%), όµως εµφανίζεται και ένα
αρκετά µεγάλο ποσοστό παιδιών που δεν απαντάει τίποτα και µερικά που
απαντάνε Περσία (37%). Θεωρώ πως αν και τα περισσότερα παιδιά δεν
έχουν απαντήσει λάθος (ούτε και απόλυτα σωστά) το όλο θέµα, δεν είναι
τελείως ξεκάθαρο. Μετά την ταινία, τα περισσότερα παιδιά βάζουν και
ηµεροµηνίες στις απαντήσεις τους. Κυριαρχεί η σωστή απάντηση (37%)
και απαντήσεις που πλησιάζουν στην ορθή απάντηση και τα λάθη τους
µπορούν να αποδοθούν σε απροσεξία. Τα παιδιά γνωρίζουν την πόλη
όπου γεννήθηκε ο Αλέξανδρος σε ποσοστό (90%) και την σωστή
ηµεροµηνία σε ποσοστό (47%), αν στο ποσοστό αυτό συµπεριλάβουµε
και την απάντηση «356» τότε διαµορφώνεται στο (52%). Υποθέτω πως η
απάντηση «356 π.Χ.» µπορεί να έρχεται ως συµπληρωµατική σε σχέση
µε τα χθεσινά ερωτηµατολόγια (ειδικά αν το παιδί είχε απαντήσει
«Πέλλα» ή «Μακεδονία»). Οι πιο συγκεκριµένες, ολοκληρωµένες και
ορθές απαντήσεις των παιδιών µετά την προβολή, πιστεύω πως έχουν να
κάνουν κυρίως µε το ότι τα παιδιά είχαν πρόσφατη την πληροφορία και η
ταινία παρουσίασε το γεγονός συγκεκριµένα.
Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Πότε και πού
πέθανε;» οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού πέθανε ο Μ.Αλέξανδρος.∆΄/πριν

26%
323 π.Χ. Βαβυλώνα

43%

323 Βαβυλώνα
323 π.Χ.

5%

Βαβυλώνα
26%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού πέθανε ο Μ.Αλέξανδρος.∆΄/µετά
5%
323 π .Χ.
Βαβυλώνα
323 π .Χ.

26%

Βαβυλώνα
59%

323 Βαβυλώνα

5%
5%

Τίπ οτα
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Στην ερώτηση αυτή τα περισσότερα παιδιά απαντάνε σωστά
(43%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 95% των παιδιών γνωρίζουν την πόλη
και το 47% την ηµεροµηνία, αν συµπεριληφθεί και η απάντηση «323»
στο ποσοστό αυτό, τότε διαµορφώνεται στο 74%. Οι ολοκληρωµένες και
σωστές απαντήσεις αποτελούν την πλειοψηφία και στις δύο περιπτώσεις,
δηλαδή πριν και µετά την προβολή. Μετά την προβολή η ολοκληρωµένη
απάντηση συγκεντρώνει ποσοστό 59% και αν εντάξουµε και το ποσοστό
της απάντησης «323, Βαβυλώνα» τότε διαµορφώνεται στο 85%. Την
πόλη την απαντούν το 90% των παιδιών (σε αντίθεση µε το 95% πριν την
προβολή της ταινίας). Την ηµεροµηνία την γνωρίζει το 64% και αν
συµπεριληφθεί και η απάντηση «323», το ποσοστό γίνεται 90%. Το
γεγονός ότι παρουσιάζονται οι χρονολογίες σε µεγάλη έκταση, σε
αντίθεση µε την ερώτηση πότε γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος (πριν την
προβολή), θεωρώ ότι έχει να κάνει µε το ότι η χρονολογία του θανάτου
οριοθετεί το ξεκίνηµα µιας εποχής (Ελληνιστικά χρόνια) και ίσως αυτός
να είναι ένας επιπλέον λόγος και αφορµή για να θυµούνται τα παιδιά την
ηµεροµηνία. Οι όχι και τόσο ολοκληρωµένες απαντήσεις µετά την ταινία
πιστεύω ότι σχετίζονται κυρίως µε την πιθανότητα να έχουν µπερδευτεί
τα παιδιά. Οι απαντήσεις «323 π.Χ.», «Βαβυλώνα» ίσως να σχετίζονται
µε το γεγονός ότι το παιδί µπορεί να θεώρησε τα ερωτηµατολόγια αυτά,
συµπληρωµατικά των πρώτων.
Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Πού ήταν η πιο
σηµαντική µάχη που έδωσε στην Περσία;» οι απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη που έδωσε στην
Περσία.∆΄/πριν

21%
32%

Γαυγάµηλα
Ισσό
Σούσα

36%

11%

Τίπ οτα

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη που έδωσε στην
Περσία.∆΄/µετά

21%
Γαυγάµηλα
Ισσό

5%
5%

Σούσα
69%

Τίποτα
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Στην ερώτηση αυτή πριν την προβολή της ταινίας εµφανίζονται οι
απαντήσεις «Γαυγάµηλα» σε σχετικά µεγάλη έκταση (32%), «Ισσό» σε
µικρότερη (11%). Και οι δύο απαντήσεις µπορούν να θεωρηθούν ως
σωστές καθώς εναπόκειται στην κρίση του κάθε παιδιού ξεχωριστά το
ποια µάχη θεωρεί ως πιο σηµαντική. Παρολαυτά, η απάντηση «Σούσα»
(36%) προβληµατίζει, καθώς τα Σούσα ήταν η πρωτεύουσα του περσικού
κράτους και δεν αναφέρεται πουθενά ως µάχη. Πιθανόν τα παιδιά να
έδωσαν αυτή την απάντηση καθώς θεώρησαν ότι η σηµαντικότερη µάχη
δεν θα ήταν καµία από αυτές που αναφέρονται µέσα στο βιβλίο, αλλά
αυτή που ίσως εννοείται και σχετίζεται µε την µάχη που έδωσε ο
Αλέξανδρος πριν µπει µέσα στην πρωτεύουσα του κράτους, που ίσως
µέσα στο µυαλό των παιδιών να σηµαίνει εδραίωση της κυριαρχίας του
µέσα στην Περσία. Μετά την προβολή, η απάντηση «Γαυγάµηλα»
αυξάνεται αισθητά και γίνεται η κυρίαρχη (69%). Θεωρώ ότι η προβολή
της µάχης στα Γαυγάµηλα µέσα στην ταινία και η αρκετά µεγάλη
παρουσίασή της, επηρέασε την αίσθηση και τις αντιλήψεις των παιδιών.
Οι µεµονωµένες απαντήσεις «Ισσό» και «Σούσα» (5% το ποσοστό της
καθεµίας) θεωρώ ότι ίσως έχουν να κάνουν µε την επιθυµία των παιδιών
να εµµείνουν προφανώς στις αρχικές τους. Οι κενές απαντήσεις πριν και
µετά παραµένουν στο ίδιο ποσοστό. Ίσως τα παιδιά να κουράστηκαν από
τα ερωτηµατολόγια ή να µην θυµούνται ή και να µην θέλουν να µπουν
στη διαδικασία της σύγκρισης.
Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποια ήταν η
πρωτεύουσα του περσικού κράτους;» οι απαντήσεις ήταν:
Ποια ήταν η πορωτεύουσα του περσικού
κράτους.∆΄/πριν

5%

Σούσα
Συρία

95%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποια ήταν η πρωτεύουσα του περσικού
κράτους.∆΄/µετά

5%
Σούσα
Συρία
95%
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Οι απαντήσεις πριν και µετά την ταινία είναι ακριβώς οι ίδιες.
Φαίνεται ότι τα παιδιά είναι σίγουρα για το ποια είναι η πρωτεύουσα του
περσικού κράτους (95%) και δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι η
ταινία δεν αναφέρει πουθενά τα Σούσα και προβάλλει συνεχώς τη
Βαβυλώνα. Η απάντηση Συρία (5%) πιστεύω πως είναι αποτέλεσµα µιας
εσφαλµένης µάθησης από το παιδί. Η Συρία είναι µια χώρα (ονοµασία) η
οποία υφίσταται σήµερα και µοιάζει µε το «Σούσα», που ως ονοµασία
δεν εµφανίζεται πουθενά αλλού.
Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποιος ήταν ο
καλύτερος φίλος του;» οι απαντήσεις ήταν:
Ποιός ήταν ο καλύτερος φίλος του.∆΄/πριν

Αριστορέλης

16%

Ο δάσκαλός του

53%

21%

5%

Το άλογο και ο δάσκαλός
του
Αρχιµήδης
Τίποτα

5%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιός ήταν ο καλύτερος φίλος του.∆΄/µετά

100%

Οι απαντήσεις πριν την προβολή της ταινίας κρίνονται ως
εσφαλµένες. Μερικές σχετίζονται µε τη ζωή του Μέγα Αλέξανδρου όπως
«Αριστοτέλης», «ο δάσκαλός του», το άλογό του» (42%). Οι κενές
απαντήσεις είναι όµως αυτές που υπερισχύουν (53%). Μετά την ταινία
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όλοι/ ες οι µαθητές/ τριες απαντάνε ότι είναι ο Ηφαιστίωνας (100%). Η
ταινία προβάλλει αρκετά τη σχέση ανάµεσα στον Αλέξανδρο και τον
Ηφαιστίωνα και αυτό προφανώς επηρέασε τα παιδιά και έδωσαν αυτή
την απάντηση. Το ότι πριν την ταινία τα περισσότερα παιδιά δεν έδωσαν
καµία απάντηση και όσα απάντησαν προέβησαν σε υποθέσεις. Με κάνει
να πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το σχολικό βιβλίο
δεν δίνει βαρύτητα στην παρουσίαση των ιστορικών προσώπων ως
ανθρώπων και δεν προβαίνει σε κάποιο ψυχογράφηµά τους. Από την
άλλη µεριά, µια ταινία βασίζεται στους χαρακτήρες και στην παρουσίασή
τους.
Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποιόν ήρωα
θαύµαζε πάρα πολύ;» οι απαντήσεις ήταν:
Ποιόν ήρωα θαύµαζε πάρα πολύ.∆΄/πριν

5%

Αχιλλέας
Αρχηµίδης

95%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιόν ήρωα θαύµαζε πάρα πολύ.∆΄/µετά

1

100%

Οι απαντήσεις και πριν και µετά την προβολή δείχνουν ότι τα
παιδιά απάντησαν σωστά. Πριν την ταινία σε ποσοστό 95% και µετά την
ταινία σε ποσοστό 100%. Η απάντηση «Αρχιµήδης» (5%) πριν την
προβολή ίσως έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το παιδί µπερδεύτηκε.
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Εκτός από τις συγκριτικές ερωτήσεις, τα ερωτηµατολόγια µετά την
ταινία περιλάµβαναν κάποιες ερωτήσεις που δεν υπήρχαν στα πρώτα. Οι
ερωτήσεις σχετίζονται µε το αν άρεσε στα παιδιά το µάθηµα µε αυτόν
τον τρόπο και κάποιες ερωτήσεις σχετικές µε την ταινία. Έτσι…
Στην ερώτηση «Τι άλλο θυµάστε;» οι απαντήσεις ήταν:
Τι άλλο Θυµάστε.∆΄

16%
Βουκεφάλα
11%

41%

Αριστοτέλη
Το θάρρος του
Φώναζε
Τίποτα

21%
11%

Στην ερώτηση αυτή που δεν έχει κάποιο σωστό ή λάθος, δείχνει
ότι τα παιδιά θυµούνται στο µεγαλύτερο ποσοστό τους τον Βουκεφάλα
(41%). Αυτό ίσως να σχετίζεται µε το γεγονός ότι εµφανίζεται και στο
βιβλίο της ιστορίας (όπως και ο δάσκαλός του) αλλά ασκεί όπως φαίνεται
µια ιδιαίτερη γοητεία στα παιδιά. Αλλά χαρακτηριστικά που φαίνεται να
θυµούνται τα παιδιά, είναι στοιχεία του χαρακτήρα του Αλέξανδρουπρωταγωνιστή της ταινίας (32%). Χαρακτηριστικά που µπορούν να
αποδοθούν σε έναν άνθρωπο µόνο από τη στιγµή που θα αλληλεπιδράσει
αυτός που τον κρίνει, µαζί του.
Στην ερώτηση «Πώς σου φάνηκαν οι χαρακτήρες;» οι απαντήσεις
ήταν:
Πώς σου φάνηκαν οι χαρακτήρες.∆΄
Εντυπωσιακοί,καλοί,δ
υναµικοί

11%

Άγριοι, κάπως σκληροί
16%
46%

Θαρραλέοι και δειλοί
∆εν ήταν σωστός

11%
16%

Σπουδαίος ο
Μ.Αλέξανδρος
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Οι θετικές απαντήσεις στην ερώτηση αυτή συγκεντρώνουν ένα
ποσοστό της τάξης του 57%. Οι αρνητικές απαντήσεις συγκεντρώνουν το
32%. Ενώ οι «ουδέτερες» το 11%. Αυτό έχει να κάνει µε την αίσθηση
που άφησε η ταινία στα παιδιά και σχετίζεται µε την παρουσίαση των
χαρακτήρων.
Στην ερώτηση «Εσύ πώς τους φανταζόσουν;» οι απαντήσεις ήταν:
Εσύ πώς τους φανταζόσουν.∆΄/µετά
Πιο
καλούς,ευγενικούς,δυνατούς

11%

Έτσι
16%
41%

Πεισµατάρηδες,βάρβαροι
∆ιαφορετικούς

11%
Τίποτα
21%

Το ποσοστό των παιδιών που φαντάζονταν τους χαρακτήρες όπως
τους παρουσίασε η ταινία είναι 21%, το ποσοστό των παιδιών που
θεωρούσε τους χαρακτήρες χειρότερους, πριν παρακολουθήσει την
ταινία είναι (11%). Τα περισσότερα όµως παιδιά περίµεναν (41%) ότι οι
χαρακτήρες θα ήταν «πιο καλοί». Η απάντηση «διαφορετικούς»
συγκεντρώνει το 16%, ενώ οι κενές απαντήσεις το 21%.
Στην ερώτηση «Πιστεύεις ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια;» οι απαντήσεις
ήταν:
Πιστεύεις ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια.∆΄

5%
11%
42%

Ναι
Όχι
Μάλλον Ναι
Μάλλον Όχι

42%

Τα παιδιά φαίνεται να
ταινία έλεγε την αλήθεια ή
απαντήσεων). Αν στις
συµπεριλάβουµε και αυτές

είναι διχασµένα για το αν πιστεύουν ότι η
όχι (42% είναι το ποσοστό και των δύο
απαντήσεις (θετικές και αρνητικές)
που τείνουν προς τη µία ή την άλλη
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κατηγορία, τότε οι θετικές απαντήσεις παίρνουν ένα ελαφρύ προβάδισµα
έναντι των αρνητικών (53% έναντι 47%). Αυτό πιστεύω ότι
δικαιολογείται καθώς τα παιδιά παρακολούθησαν µια ταινία και είδαν
την όλη ιστορία που γνωρίζουν και έχουν φανταστεί (δηµιουργήσει µέσα
στο µυαλό τους) µέσα από ένα άλλο πρίσµα. Μέσα από την οπτική γωνία
του καλλιτέχνη, δηµιουργού της ταινίας. Η τελική αίσθηση που άφησε
στα παιδιά η ταινία µέσα από την παρουσίαση των ηρώων και των
γεγονότων, οδήγησαν τα παιδιά στη κρίση τους σχετικά µε την ταινία.
Κατά πόσο δηλαδή συµφωνεί µε τον κόσµο που είχαν φτιάξει µέσα τους.
Στην ερώτηση «Ήταν πιο ενδιαφέρον από το βιβλίο; Γιατί;» οι
απαντήσεις ήταν:
Ήταν πιο ενδιαφέρον από το βιβλίο;Γιατί.∆΄

5%
21%

31%

Ναι,είχε δράση,εικόνα
Ναι,ήταν αναλυτικότερη
Ναι
Όχι,πιο κατανοητό το βιβλίο
Τίποτα

11%
32%

Το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών φαίνεται να προτιµούν την
ταινία από το βιβλίο (74%), είτε για λόγους ζωντάνιας (εικόνα, δράση)
σε ποσοστό 31%, είτε για λόγους πληρέστερης κατανόησης [να βοήθησε
τα παιδιά να κατανοήσουν και να σχηµατίσουν την ιστορία (εποχή,
περιοχή) πληρέστερα] σε ποσοστό 11%. Οι αρνητικές απαντήσεις (21%)
θεωρώ ότι οφείλονται κυρίως σε παιδιά που δεν τους άρεσε η ταινία είτε
γιατί ήταν µεγάλη και κουραστική, είτε γιατί δυσκολεύονταν να
παρακολουθήσουν τους ρυθµούς της (υπότιτλοι, δεν µπορούν να θέσουν
ερωτήµατα κτλ), είτε πάλι απλά δεν τους άρεσε και προτιµάνε το βιβλίο,
µέσα από το οποίο τα ίδια «ζωγραφίζουν» τους κόσµους τους και δεν
λαµβάνουν «µασηµένη τροφή» µε την οποία και µπορεί να διαφωνούν.
Στην ερώτηση «Το προτιµάτε έτσι το µάθηµα; Γιατί;» οι
απαντήσεις ήταν:
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Το προτιµάτε έτσι το µάθηµα;Γιατί.∆΄
Ναι,το βλέπω,πιο
ενδιαφέρον,διασκεδαστι
κό,όµορφο

21%
32%

Ναι

5%
Όχι

Τίποτα
42%

Τα περισσότερα παιδιά (74%) εµφανίζονται να προτιµάνε το
µάθηµα µε αυτόν τρόπο (µέσω προβολής ταινιών). Αυτό ίσως να
συµβαίνει λόγω του ότι θεωρούν ότι πέρα από τα προφανή [εικόνα,
δράση κτλ (32%)] δεν θα έχουν διάβασµα για το σπίτι, ο/ η δάσκαλος/ α
δεν θα τα εξετάζουν αν έχουν διαβάσει ή όχι και θα έχουν την ευκαιρία
να παρακολουθούν µια ταινία. Η όλη διαδικασία παραπέµπει σε
συνθήκες πέρα από τις καθιερωµένες στο σχολείο και σε µια αρκετά
αγαπηµένη συνήθεια (παρακολούθηση ταινίας). Παρολαυτά, εκτός του
ότι κάτι τέτοιο θεωρώ πως είναι ανέφικτο, πιστεύω επίσης ότι να γινόταν
το µάθηµα αποκλειστικά και µόνο µέσω προβολής ταινιών θα
καταντούσε κουραστικό και µονότονο. Πιστεύω πως η χρήση της ταινίας
είναι ένα πολύ χρήσιµο µέσο διδασκαλίας, που πρέπει όµως να
χρησιµοποιηθεί µε σύνεση από τον/ την εκπαιδευτικό, ώστε να µην
επιφέρει τον κορεσµό στα παιδιά
Στην ερώτηση «Έχεις δει άλλη ιστορική ταινία ή σειρά ή εκποµπή;
Ποια; Σου άρεσε;» οι απαντήσεις ήταν:
Άλλη ιστορική ταινία.∆΄
Όχι

11%
5%

21%

5%

11%

5%
42%

Τροία, µου άρεσε
Οδύσσεια και Τροία,
µου άρεσαν
Οδύσσεια, µου
άρεσε
Η Ωραία Ελένη της
Τροίας, µου άρεσε
Η Ωραία Ελένη της
Τροίας
Τροία
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Τα παιδιά φαίνεται να έχουν παρακολουθήσει και άλλες ιστορικές
ταινίες (αν και περίµενα να είναι περισσότερες, ίσως να µην τους ήρθαν
στο µυαλό). Οι ταινίες αυτές είναι µεγάλες αµερικάνικες παραγωγές και
έχουν προβληθεί αρκετά µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η
«Τροία» συγκεντρώνει ποσοστό 58%, η «Οδύσσεια» 17% και «Η Ωραία
Ελένη της Τροίας» 10%. Οι αρνητικές απαντήσεις συγκεντρώνουν το
21%.
Στην ερώτηση «Πώς λεγόταν η σύζυγός του;» οι απαντήσεις ήταν:
Πώς λεγόταν η σύζυγός του.∆΄

1

100%

Στην ερώτηση αυτή όλα τα παιδιά (100%) δίνουν την ορθή
απάντηση «Ρωξάνη». Είναι µια πληροφορία που δεν περιλαµβάνεται
µέσα στο σχολικό βιβλίο της ιστορίας. Φαίνεται ότι στα παιδιά έµεινε το
όνοµα της γυναίκας του Αλέξανδρου καθώς, πέρα από το γεγονός ότι
ήταν µια σηµαντική πολιτική πράξη και αφορµή για έντονες σκηνές µέσα
στην ταινία, έχει να κάνει µε τη σχέση των χαρακτήρων που
αναπτύσσεται στα πλαίσια της παρακολούθησης µιας ταινίας «δένεσαι µε
τους χαρακτήρες». Έτσι, η παρακολούθησή τους γίνεται ευκολότερη και
αποτελεσµατικότερη (σε αντίθεση µε την απλή παράθεση γεγονότων
µέσα από ένα κείµενο).
Στην ερώτηση «Μέχρι πού έφτασε;» οι απαντήσεις ήταν:
Μέχρι πού έφτασε.∆΄

5%

5%

Ινδία
Ινδό ποταµό

26%

Βαβυλώνα
64%

Τίποτα
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Τα παιδιά δίνουν σωστές απαντήσεις στη πλειοψηφία τους
(ποσοστό 90%). Το ότι δόθηκε η απάντηση Βαβυλώνα, ίσως να
σχετίζεται µε την έµφαση που δόθηκε µέσα στην ταινία στην πόλη και
στο γεγονός ότι ήταν το µέρος όπου πέθανε ο Αλέξανδρος. Η κενή
απάντηση ίσως να σχετίζεται µε το γεγονός ότι το παιδί «κουράστηκε»
µε το ερωτηµατολόγιο (πρόκειται για την τελευταία ερώτηση) ή και δεν
κατάλαβε µέχρι που ακριβώς έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος.
Στη συνέχεια θα περάσω στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων
από τα ερωτηµατολόγια της πέµπτης (Ε΄) τάξης. Στην ερώτηση «Ποιος
ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος;» πριν την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις
ήταν:
Ποιός ήταν ο Μ.Αλέξανδρος.Ε΄/πριν

5% 5%
5%

Βασιλιάς της Μακεδονίας

5%

Βασιλιάς
Σπουδαίος άνθρωπος
Βασιλιάς του Βυζαντίου
Τίποτα
80%

Μετά την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις ήταν:
Ποιός ήταν ο Μ.Αλέξανδρος.Ε΄/µετά

16%
5%

Βασιλιάς της Μακεδονίας
Βασιλιάς
Τίποτα
79%

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των παιδιών, πριν και µετά
την προβολή της ταινίας, το µεγαλύτερο ποσοστό (παραµένει σχεδόν το
ίδιο) γνωρίζει ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Το βασικό
χαρακτηριστικό που του αποδίδει είναι ότι ήταν βασιλιάς (85% και 84%).
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Οι απαντήσεις πριν την προβολή της ταινίας «Σπουδαίος άνθρωπος» και
«Βασιλιάς του Βυζαντίου» κρίνονται ως λαθεµένες και µαζί µε τις κενές
απαντήσεις συγκεντρώνουν ποσοστό 15%. Όσον αφορά τη δεύτερη,
θεωρώ ότι το παιδί µπέρδεψε τις γνώσεις του σχετικά µε τον Αλέξανδρο.
Σ’ αυτό πρέπει να έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι στην πέµπτη (Ε΄)
δηµοτικού, διδάσκονται βυζαντινή ιστορία. Η άνοδος του ποσοστού των
κενών απαντήσεων που δόθηκαν µετά την προβολή (16% έναντι 5%),
ίσως σχετίζεται µε το γεγονός ότι κάποια παιδιά µπορεί να µην πρόσεξαν
την ερώτηση ή να θεώρησαν αυτονόητο το τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος
και έτσι να µην το κατέγραψαν (ειδικά αν την προηγούµενη ηµέρα
έδωσαν τη σωστή απάντηση).
Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποιοι ήταν οι γονείς
του;» οι απαντήσεις ήταν:
Ποιοί ήταν οι γονείς του.Ε΄/πριν

16%

21%

Φίλιππος και
Ολυµπιάδα
Φίλιππος και Ολυµπία
Φίλιππος
31%
Τίποτα

32%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιοί ήταν οι γονείς του.Ε΄/µετά

16%

Φίλιππος και
Ολυµπιάδα

5%

Φίλιππος και Ολυµπία
53%

26%

Φίλιππος
Τίποτα

Από τις απαντήσεις πριν την προβολή της ταινίας, προκύπτει ότι το
µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών γνωρίζει τον πατέρα του Αλέξανδρου
(79%). Σχεδόν οι µισές απαντήσεις περιλαµβάνουν και το όνοµα της
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µητέρας του (47%). Παρολαυτά, το ποσοστό της ολοκληρωµένα σωστής
απάντησης, είναι το µικρότερο (16%). Μετά την προβολή το ποσοστό
της γίνεται το κυρίαρχο (53%) και το ποσοστό που αποκαλεί τη µητέρα
του Αλέξανδρου «Ολυµπία» περιορίζεται (26%) (Βλ. ανάλυση
αποτελεσµάτων ∆΄ τάξης).
Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποια εποχή έζησε;»
οι απαντήσεις ήταν:
Ποιά εποχή έζησε.Ε΄/πριν

32%
Ελληνιστικά

42%

π.Χ.
Τίποτα
26%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιά εποχή έζησε.Ε΄/µετά

16%
Ελληνιστικά
5%

356 π.Χ.
53%

π.Χ.
356

21%

Τίποτα
5%

Οι απαντήσεις των παιδιών στις παραπάνω ερωτήσεις κρίνονται
στην πλειοψηφία τους ως λαθεµένες. Έτσι, πριν την ταινία το ποσοστό
των κενών απαντήσεων είναι το κυρίαρχο (42%) και οι υπόλοιπες
απαντήσεις είναι είτε «Ελληνιστικά» (32%) που είναι λάθος, είτε «π.Χ.»
που αποτελεί γενικολογία (26%). Μετά την προβολή το ποσοστό της
απάντησης «Ελληνιστικά» κυριαρχεί (53%) και οι απαντήσεις που
προσεγγίζουν κατά κάποιο τρόπο την ορθή απάντηση («356 π.Χ.»,
«356») είναι µεµονωµένες (10%). Θεωρώ ότι οι απαντήσεις αυτές
δόθηκαν καθώς στην ταινία αναφέρεται πότε ακριβώς γεννήθηκε και
πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, χωρίς όµως να τοποθετηθεί µέσα σε κάποιο
ιστορικό πλαίσιο-εποχή. Πιστεύω ότι η απάντηση «Ελληνιστικά» δίνεται,
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καθώς η οριοθέτηση της εποχής συνδέεται µε το όνοµα του Αλέξανδρου
(βλ. παραπάνω, αντίστοιχη ερώτηση της ∆΄ τάξης). Τέλος αξίζει να
αναφερθεί ότι το ποσοστό των κενών απαντήσεων περιορίζεται
σηµαντικά (16%).
Πριν την προβολή της ταινία στην ερώτηση «Πού ήταν Βασιλιάς;»
οι απαντήσεις ήταν:

Πού ήταν βασιλιάς.Ε΄/πριν

11%
16%

Μακεδονία
Πέλλα
Τίποτα
73%

Μετά την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν βασιλιάς.Ε΄/µετά

5%
16%
Μακεδονία
Βαβυλώνα
Πέλλα
79%

Το ποσοστό της απάντησης «Μακεδονία» παραµένει σχεδόν το
ίδιο (ελαφρώς αυξηµένο µετά την προβολή από 73% σε 79%). Από την
άλλη µεριά, το ποσοστό «Πέλλα» περιορίζεται µετά την ταινία (αποτελεί
µεµονωµένη απάντηση που µπορεί να έχει να κάνει µε την επιθυµία του
παιδιού να εµµείνει στην αρχική του από 16% σε 5%) και εµφανίζεται η
απάντηση «Βαβυλώνα» (16%). Η εµφάνιση της απάντησης αυτής,
πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η ταινία δείχνει τον Αλέξανδρο
στο παλάτι του µέσα στη Βαβυλώνα, η πόλη αυτή προβάλλεται πολύ
µέσα από την ταινία και φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία και αξία.
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Τι σπουδαίο έκανε;»
οι απαντήσεις ήταν:
Τι σπουδαίο έκανε.Ε΄/πριν
Κατέκτησε την Περσία
21%

5%

Έφτασε στην Ινδία-βάθη
Ασίας
53%

5%

Ίδρυσε µια µεγάλη
αυτοκρατορία
Αλεξάνδρεια

16%
Τίπ οτα

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Τι σπουδαίο έκανε.Ε΄/µετά

11%

Ήθελε να ενώσει τον
κόσµο

5%

Κατέκτησε την Περσία
52%

Εφτασε µέχρι την Ινδία

32%
Εξηµέρωσε τον
Βουκεφάλα

Πριν την προβολή της ταινίας κυριαρχούν οι απαντήσεις που
σχετίζονται µε τις κατακτήσεις και τους πολέµους που διεξήγαγε ο
Αλέξανδρος («Κατέκτησε την Περσία», «Έφτασε στην Ινδία-βάθη
Ασίας», «Ίδρυσε µια µεγάλη αυτοκρατορία») σε ποσοστό 74%. Επίσης,
σηµαντικό είναι το ποσοστό των παιδιών που δεν έδωσε καµία απάντηση
(21%). Ένα 5% εµφανίζεται να έχει απαντήσει «Αλεξάνδρεια», µια
σηµαντική και γνωστή πόλη για πάρα πολλά χρόνια. Η απάντηση αυτή,
κρίνεται σχετικά «εύκολη» καθώς από το όνοµα του Αλέξανδρου. Μετά
την προβολή εµφανίζεται µια νέα απάντηση (52%) που δείχνει στην
ουσία το όραµα του Μέγα Αλέξανδρου, έτσι όπως παρουσιάζεται µέσα
από την ταινία (µια πιο «ανθρωπιστική» απάντηση σε σχέση µε τις
απαντήσεις της προηγούµενης ηµέρας). Παρολαυτά, το ποσοστό που
παρουσιάζει τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου µειώνεται, αν και είναι
αρκετά σηµαντικό (37%). Η απάντηση «Εξηµέρωσε τον Βουκεφάλα»
(11%) πιστεύω ότι έχει να κάνει µε ένα «επικό» γεγονός όπως
παρουσιάστηκε µέσα από την ταινία που ως αποτέλεσµα είχε να κινήσει
το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών.

76

Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Πότε και πού
γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος;» οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού γεννήθηκε ο Μ.Αλέξανδρος.Ε΄/πριν

16%
Πέλλα π.Χ.
Πέλλα

11%

Μακεδονία
57%

5%

333
Τίποτα

11%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού γεννήθηκε ο Μ.Αλέξανδρος.Ε΄/µετά

Πέλλα 356 π .Χ.

16%
26%

Πέλλα 356
Πέλλα 323

5%

Πέλλα π .Χ.

5%

Πέλλα
11%
21%
11%

5%

Βαβυλώνα 323
356π .Χ.
Τίπ οτα

Πριν την προβολή της ταινίας προκύπτει ότι τα περισσότερα
παιδιά αγνοούν το που και πότε γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος (57% το
ποσοστό των κενών απαντήσεων). Ορισµένα παιδιά σε ποσοστό 27%
γνωρίζουν την πόλη όπου γεννήθηκε και ένα ποσοστό 5% γνωρίζει την
περιοχή. Μετά την προβολή της ταινίας οι κενές απαντήσεις
περιορίζονται σηµαντικά (16%). Τη θέση τους παίρνουν συγκεκριµένες
απαντήσεις που αναφέρουν τη γενέτειρα πόλη του Αλέξανδρου (ποσοστό
74%). Οι ηµεροµηνίες εµφανίζονται σχεδόν στις µισές απαντήσεις (42%)
να είναι ορθές ή σχεδόν ορθές (π.χ. «Πέλλα 356»). Η µεµονωµένη
απάντηση «Βαβυλώνα 323» και «Πέλλα 323» (ποσοστό 5% και για τις
δύο) υποθέτω πως έχει να κάνει µε την ηµεροµηνία που έµεινε στο παιδί
όταν τελείωσε η ταινία (ηµεροµηνία που πέθανε ο Αλέξανδρος και
εµφανίστηκε στο τέλος της ταινίας).
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Πότε και πού
πέθανε;» οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού πέθανε.Ε΄/πριν
Βαβυλώνα π.Χ.
26%

Βαβυλώνα
Όταν επέστρεφε από
τον πόλεµο

48%
5%
5%
5%

Βεργίνα
Πέλλα

11%
Τίποτα

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού πέθανε.Ε΄/µετά

5%
Βαβυλώνα, 323 π.Χ.

26%
48%

Βαβυλώνα, 323
Βαβυλώνα
Τίποτα

21%

Πριν την προβολή της ταινίας οι κενές απαντήσεις αποτελούν το
µεγαλύτερο ποσοστό (48%) και σ’ αυτή την περίπτωση. Το ποσοστό των
σωστών απαντήσεων που έχουν να κάνουν µε την πόλη όπου πέθανε ο
Αλέξανδρος (η ηµεροµηνία απουσιάζει, εµφανίζεται µόνο το π.Χ.) φτάνει
το 31%. Οι υπόλοιπες απαντήσεις είναι εσφαλµένες (21%). Η εµφάνιση
της απάντησης «Βεργίνα» θεωρώ πως σχετίζεται µε τους βασιλικούς
τάφους που βρέθηκαν εκεί. Μετά την προβολή οι κενές απαντήσεις
περιορίζονται αισθητά. Το 95% των παιδιών απαντά σωστά ως προς το
µέρος όπου πέθανε ο Αλέξανδρος και σε ποσοστό 69% απαντάνε σωστά
ή σχεδόν σωστά σχετικά µε την ηµεροµηνία.
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Πριν την προβολή στην ερώτηση «Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη
που έδωσε στην Περσία;» οι απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη που έδωσε.Ε΄/πριν

5%

Γαυγάµηλα
Τίποτα

95%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη που έδωσε στην
Περσία.Ε'/µετά

Γαυγάµηλα

16%
5%

21%

Βαβυλώνα
58%

Αυτή που σκοτώθηκε ο
Αλέξανδρος
Τίποτα

Στην ερώτηση αυτή πριν την προβολή της ταινίας η συντριπτική
πλειοψηφία των παιδιών δίνει κενές απαντήσεις (95%) ενώ µόλις ένα 5%
γνωρίζει τη µάχη στα Γαυγάµηλα. Το σκηνικό ανατρέπεται µετά την
προβολή της ταινίας. Οι κενές απαντήσεις για άλλη µία φορά
περιορίζονται σηµαντικά (16%). Η απάντηση «Γαυγάµηλα» (58%)
αποτελεί την επικρατέστερη (η µάχη αυτή προβάλλεται πολύ µέσα από
την ταινία). Η απάντηση «Βαβυλώνα» που συγκεντρώνει ένα σχετικά
µεγάλο ποσοστό (21%) πιστεύω ότι εµφανίζεται καθώς µέσα στην ταινία
αναφέρεται ότι µετά την µάχη (κοντά στη Βαβυλώνα) ο Αλέξανδρος
µπαίνει στη Βαβυλώνα, την οποία η ταινία προβάλλει ως πολύ
σηµαντική.
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποια ήταν η
πρωτεύουσα του περσικού κράτους;» οι απαντήσεις ήταν:

Ποιά ήταν η πρωτεύουσα του περσικού
κράτους.Ε΄/πριν

5%

Πέλλα
Τίπ οτα

95%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιά ήταν η πρωτεύουσα του περσικού
κράτους.Ε΄/µετά

16%

Βαβυλώνα
Τίποτα
84%

Πριν την προβολή της ταινίας δεν δόθηκε καµία σωστή απάντηση.
∆όθηκαν κενές απαντήσεις (95%) και µεµονωµένα εµφανίστηκε η
απάντηση «Πέλλα» (5%), που είναι λάθος. Μετά την προβολή, οι κενές
απαντήσεις περιορίζονται για ακόµα µία φορά, αισθητά (16%). Το
µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών απαντά «Βαβυλώνα» (84%). Θεωρώ
ότι τα παιδιά είναι επηρεασµένα από την ταινία που προβάλλει σε µεγάλο
βαθµό την πόλη αυτή και δεν αναφέρει πουθενά την πόλη Σούσα.
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Πριν την προβολή στην ερώτηση «Ποιος ήταν ο καλύτερος φίλος
του;» οι απαντήσεις ήταν:
Ποιός ήταν ο καλύτερος φίλος του.Ε΄/πριν
Ηφαιστίωνας

11%
5%

Το άλογό του,
Βουκεφάλας

5%

Αχιλλέας
11%
68%

Ο Βου
Τίποτα

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιός ήταν ο καλύτερος φίλος του.Ε΄/µετά
5%
5%
Ηφαιστίωνας
Αχιλλέας
Τίποτα
90%

Η απάντηση Ηφαιστίωνας κυριαρχεί και πριν (68%) και µετά
(90%) την προβολή της ταινίας. Το ποσοστό της απάντησης «Αχιλλέας»
παραµένει το ίδιο (5%). Πιστεύω πως το ίδιο παιδί έδωσε την απάντηση
αυτή και δεν ήθελε να την αλλάξει.
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Πριν την προβολή στην ερώτηση «Ποιόν ήρωα θαύµαζε πάρα
πολύ;» οι απαντήσεις ήταν:
Ποιόν ήρωα θαύµαζε πάρα πολύ.Ε΄/πριν
5%
5%
Αχιλλέας
Ηρακλής
Τίπ οτα
90%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιόν ήρωα θαύµαζε πάρα πολύ.Ε΄/µετά

5%

5%

Αχιλλέας
Ηρακλής
Τίποτα

90%

Τα ποσοστά πριν και µετά την προβολή της ταινίας είναι ακριβώς
τα ίδια. Η απάντηση «Αχιλλέας» εµφανίζει τη µεγαλύτερη συχνότητα
(90%). Η απάντηση «Ηρακλής» «5%» (που δεν κρίνεται απόλυτα λάθος)
ίσως να οφείλεται στην εντύπωση που έχει το παιδί ή απλά να θέλει να
διατηρήσει την αρχική του άποψη (οι υποθέσεις αυτές µπορούν να
ισχύουν εφόσον πρόκειται για απάντηση που έδωσε το ίδιο παιδί).
Ερωτήσεις που υπήρχαν
µοιράστηκαν µετά την προβολή:

µόνο

στα

ερωτηµατολόγια

που

82

«Τι άλλο θυµάστε;»
Τι άλλο θυµάστε.Ε΄

Βουκεφάλα/Θάνατο
Φλίππου,Αλέξανδρου/µ
άχες

5%

16%

Ήθελε να ενώσει τον
κόσµο

Σκότωσε τον φίλο του
5%
Είχε πολύ στρατό

11%
52%

Πολεµούσε συνέχεια

11%
Τίποτα

Η πλειοψηφία των παιδιών φαίνεται να θυµάται χαρακτηριστικά
που σχετίζονται κυρίως µε την ταινία. ∆ηλαδή µε την προβολή και τις
αντιδράσεις των χαρακτήρων «79%» (Βουκεφάλα, Θανάτους, µάχες,
στρατό). Χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την ιστορία και την
βαθύτερη κατανόησή της, εµφανίζονται περιορισµένα «5%» (π.χ. «Ήθελε
να ενώσει τον κόσµο»).
«Πώς σου φάνηκαν οι χαρακτήρες;»
Πώς σου φάνηκαν οι χαρακτήρες.Ε΄
5%

Μου άρεσαν

5%

21%
48%

21%

∆εν µου
άρεσαν(βίαιοι,νευρικοί,απ
αράδεκτοι)
Πιο υπερβολικοί από το
βιβλίο
ΑλέξανδροςΦίλιππος:τρελοί,Ολυµπιά
δα:πεισµατάρα
Τίποτα

Τα παιδιά φαίνονται µοιρασµένα για το αν τους άρεσαν ή όχι οι
χαρακτήρες όπως προβλήθηκα µέσα από την ταινία (θετικές γνώµες
48%, αρνητικές 47%). Αυτό θεωρώ ότι σχετίζεται µε τις εικόνες που τα
παιδιά είχαν για τα πρόσωπα-πρωταγωνιστές και αν αυτές συµφωνούν ή
όχι µε την άποψη του δηµιουργού της ταινίας.
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«Εσύ πώς τους φανταζόσουν;»
Εσύ πώς τους φανταζόσουν.Ε΄

21%
Πιο καλούς
Πιο λυπ ητερό
52%

11%

Έτσι
Τίπ οτα

16%

Στην ερώτηση αυτή, µόνο ένα ποσοστό της τάξης του 11%
φαίνεται να συµφωνεί µε τον τρόπο της παρουσίασης των χαρακτήρων.
Η πλειοψηφία φαίνεται να µην είναι πολύ ικανοποιηµένη από την όλη
παρουσίαση τους (68%).
«Πιστεύεις ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια;»
Πιστεύεις ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια.Ε΄

5%
Ναι
21%
48%

Νοµίζω ναι/λίγο
υπερβολική/όχι πάντα
Όχι
Τίποτα

26%

Παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να άρεσε ο τρόπος παρουσίασης
των χαρακτήρων στα περισσότερα παιδιά, η πλειοψηφία φαίνεται να
θεωρεί ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια (48%) ή σχεδόν πάντα την αλήθεια
µε συνολικό ποσοστό 74%. Αυτό µπορεί να έχει να κάνει µε τον τρόπο
που παρουσιάστηκαν τα ιστορικά γεγονότα και να µην συσχετίζεται µε
την αξιολόγηση των χαρακτήρων.
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«Ήταν πιο ενδιαφέρον από το βιβλίο; Γιατί;»
Ήταν πιο ενδιαφέρον από το βιβλίο;Γιατί.Ε΄
11%

Ναι
(δράση,εικόνα,ξεκούρ
αστη)
Ναι,λέει πιο πολλά

16%

5%
5%

5%

Ναι
Όχι,το Βιβλίο
περιέγραφε πιο
αληθινά
Όχι,βιβλίο
λεπτοµέρειες

26%
32%

Όχι,βιβλίο
περιληπτικότερο
Τίποτα

Οι θετικές απαντήσεις (53%) στην ερώτηση αυτή, προηγούνται σε
σχέση µε τις αρνητικές (36%). Αυτό πιστεύω έχει να κάνει µε το κατά
πόσο άρεσε ή όχι η ταινία στα παιδιά. Βέβαια δεν πρέπει να
παραβλέπεται και το γεγονός ότι τα παιδιά που θεωρούν την ταινία πιο
ενδιαφέρουσα από το βιβλίο, δικαιολογούν την απάντησή τους λέγοντας
ότι η ταινία έχει εικόνα, δράση και είναι πιο ξεκούραστη σε σύγκριση µε
το βιβλίο (16%). Τα παιδιά που πιστεύουν ότι το βιβλίο είναι πιο
ενδιαφέρον από την ταινία δικαιολογούν την απάντησή τους λέγοντας ότι
το βιβλίο έχει µεγαλύτερη αληθοφάνεια «26%» (στην ταινία
παρακολουθούµε την άποψη του δηµιουργού ενώ µέσα από το βιβλίο
φανταζόµαστέ εµείς το όλο θέµα), έχει περισσότερες λεπτοµέρειες και
είναι πιο περιληπτικό (10%).
«Το προτιµάτε έτσι το µάθηµα; Γιατί;»
Το προτιµάτε έτσι το µάθηµα;Γιατί.Ε΄
5%

5%
Ναι (βλέπεις,δράση)

21%
48%

Ναι
(ξεκούραστο,γρήγορ
ο)
Ναι
Όχι
Τίποτα

21%
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Η πλειοψηφία των παιδιών φαίνεται να προτιµά να γίνεται το
µάθηµα µέσω της προβολής ταινιών «90%» για λόγους που έχουν να
κάνουν µε την εικόνα και τη δράση (48%) και γιατί το θεωρούν πιο
ξεκούραστο (21%) (βλ. παραπάνω, αντίστοιχη ερώτηση ∆΄ τάξης). Το
5% που συγκεντρώνει η απάντηση «Όχι» πιστεύω ότι σχετίζεται µε το
κατά πόσο άρεσε η ταινία και µε το κατά πόσο θεωρείται ότι λέει την
αλήθεια.
«Έχεις δει άλλη ιστορική ταινία ή σειρά ή εκποµπή; Ποια; Σου άρεσε;»
Έχεις δει άλλη Ιστορική ταινία;Ποιά;Σου άρεσε;Ε΄

5%

Τροία και Οδύσσεια,
µου άρεσαν
Τροία, µου άρεσε

37%

Τροία
42%
Ναι
Όχι

5%
11%

Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό παιδιών δηλώνει ότι δεν έχει
παρακολουθήσει άλλη ιστορική ταινία (37%). Η ιστορική ταινία που
εµφανίζεται να έχουν παρακολουθήσει τα περισσότερα παιδιά είναι η
«Τροία» (58%) και σε πολύ µικρότερο ποσοστό (5%) η «Οδύσσεια». Και
οι δύο αποτελούν µεγάλες αµερικάνικες παραγωγές που έχουν
διαφηµιστεί πολύ.
«Πώς λεγόταν η σύζυγός του;»
Πώς λεγόταν η σύζυγός του.Ε΄

16%

Ρωξάνη
Τίποτα

84%
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Τα περισσότερα παιδιά φαίνεται να θυµούνται το όνοµα της
γυναίκας του Μέγα Αλέξανδρου (84%). Θεωρώ ότι αυτό συµβαίνει
καθώς αφορά την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη σχέσεων ανάµεσα σε
πρόσωπα. Πράγµα που πιστεύω ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών.
«Μέχρι πού έφτασε;»
Μέχρι πού έφτασε.Ε΄

5%

5%

Ινδία
Περσία
Τίποτα

90%

Τα παιδιά δίνουν σωστές απαντήσεις στη πλειοψηφία τους
(ποσοστό 90%). Το ότι δόθηκε η απάντηση Περσία (5%) θεωρώ πως έχει
να κάνει µε την ουσία της ταινίας όπως την εξέλαβε το παιδί (δηλαδή την
κατάκτηση της Περσίας). Η κενή απάντηση ίσως να σχετίζεται µε το
γεγονός ότι το παιδί «κουράστηκε» µε το ερωτηµατολόγιο (πρόκειται για
την τελευταία ερώτηση) ή και δεν κατάλαβε µέχρι που ακριβώς έφτασε ο
Μέγας Αλέξανδρος.
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Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων από τα
ερωτηµατολόγια της έκτης (Στ΄) τάξης. Στην ερώτηση «Ποιος ήταν ο
Μέγας Αλέξανδρος;» πριν την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις ήταν:
Ποιός ήταν ο Μ.Αλέξανδρος.Στ΄/πριν

5% 5%

Ήρωας

5%
Πολεµιστής που
κέρδιζε σε µάχες
Παλαιολόγος που
κέρδιζε σε µάχες
Τίποτα
85%

Μετά την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις ήταν:
Ποιός ήταν ο Μ.Αλέξανδρος.Στ΄/µετά

10%

Βασιλιάς

25%
15%

Βασιλιάς της
Μακεδονίας
Ήρωας
Τίποτα

50%

Οι απαντήσεις των παιδιών στην πλειοψηφία τους (85%) πριν από
την προβολή της ταινίας δηλώνουν µια γενικότητα ως προς την άποψη
που έχουν τα παιδιά για τον Μέγα Αλέξανδρο. Θεωρούν ότι είναι ένας
«Ήρωας». Σε ένα αρκετά µικρότερο ποσοστό (10%) αναγνωρίζουν στον
Αλέξανδρο πολεµικά χαρακτηριστικά. Ότι δηλαδή είναι ένας πολεµιστής
που νικούσε στις µάχες. Μετά την προβολή, το 50% των απαντήσεων
συνεχίζει να υποστηρίζει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας ήρωας.
Θεωρώ ότι αυτό συµβαίνει καθώς τα παιδιά αναγνωρίζουν την «ηρωική»
φύση του Αλέξανδρου (και η ταινία την πρόβαλλε σε µεγάλο βαθµό)
αλλά και δεν θέλουν απαραίτητα να αλλάξουν την προηγούµενή τους
άποψη. Οι κενές απαντήσεις δείχνουν αυξηµένες σε σχέση µε πριν (από
5% σε 25%). Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι θεώρησαν τα
παιδιά πως η ερώτηση αυτή δεν είχε νόηµα (συγκριτικά µε την ίδια
ερώτηση την προηγούµενη ηµέρα). Το ένα τέταρτο (1/4) των παιδιών
αλλάζει την προηγούµενή του άποψη και φαίνεται να θεωρεί τον
Αλέξανδρο «Βασιλιά».
88

Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποιοι ήταν οι γονείς
του;» οι απαντήσεις ήταν:
Ποιοί ήταν οι γονείς του.Στ΄/πριν

10%

5%
Φίλιππος
Φίλιππος και
Περσεφόνη

50%

Αβραάµ και
Περσεφόνη

35%

Τίποτα

Μετά την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις ήταν:
Ποιοί ήταν οι γονείς του.Στ΄/µετά

5% 5%

Ολυµπιάδα και
Φίλιππος

5%

Ολυµπία και Φίλιππος
Φίλιππος
Τίποτα
85%

Το 85% των παιδιών φαίνεται να γνωρίζει το όνοµα του πατέρα
του Αλέξανδρου πριν την προβολή της ταινίας. Ωστόσο, δεν φαίνεται
κανένα παιδί να γνωρίζει το όνοµα της µητέρας του, ούτε κατά
προσέγγιση. Η απάντηση «Περσεφόνη» µε ποσοστό 45% θεωρώ ότι έχει
να κάνει µε ένα αρχαίο και µυθικό όνοµα που ήρθε στο µυαλό των
παιδιών (ο µύθος της Περσεφόνης είναι αρκετά διαδεδοµένος και τα
παιδιά µπορεί να µπερδεύτηκαν). Μετά την προβολή της ταινίας το 85%
των παιδιών απαντάει σωστά στην ερώτηση και ένα 5% ονοµάζει τη
µητέρα του Ολυµπία. Μπορεί να είναι παρανόηση µέσα από την ταινία ή
να θεωρείται ότι σηµαίνει το ίδιο (Ολυµπιάδα). Το 90% φαίνεται να
γνωρίζει το όνοµα του πατέρα, ενώ το ποσοστό των κενών απαντήσεων
παραµένει το ίδιο.
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποια εποχή έζησε;»
οι απαντήσεις ήταν:
Ποιά εποχή έζησε.Στ΄/πριν

5%
20%
25%

356-323 π.Χ.
356-323
356
π.Χ.
176π.Χ,µ.Χ,359

10%

35%

Τίποτα

5%

Μετά την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις ήταν:
Ποιά εποχή έζησε.Στ΄/µετά

5%

5%

15%

356-323 π.Χ.
356-323

5%

356
π.Χ.

10%

176π.Χ,µ.Χ,359
60%

Τίποτα

Στην ερώτηση αυτή πριν την προβολή της ταινίας ένα ποσοστό της
τάξης του 40% (356-323, 356-323π.Χ., 356) γνωρίζει την ηµεροµηνία
που έζησε και γεννήθηκε ο Αλέξανδρος. Την ηµεροµηνία αυτή δεν την
µετατρέπουν σε κάποια εποχή (π.χ. Κλασσικά χρόνια). Οι πιο γενικές
απαντήσεις (π.Χ.), οι λανθασµένες και οι κενές συγκεντρώνουν το
υπόλοιπο 60%. Το σκηνικό ανατρέπεται ουσιαστικά µετά την προβολή,
καθώς οι σωστές απαντήσεις που δίνονται (356-323, 356-323π.Χ., 356)
είναι της τάξης του 75%. Οι απαντήσεις «π.Χ.» και «356» φαίνεται να
διατηρούν το ίδιο ποσοστό (ίσως να προέρχονται από τα ίδια άτοµα και
να θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουν τις αρχικές τους
απαντήσεις). Τέλος, οι λανθασµένες και οι κενές απαντήσεις
συγκεντρώνουν το υπόλοιπο 25%.
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Πού ήταν
βασιλιάς;» οι απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν βασιλιάς.Στ΄/πριν

30%

30%

Μακεδονία
Περσία
Ελλάδα
Αλεξάνδρεια
Τίποτα

10%

15%
15%

Μετά την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν βασιλιάς.Στ΄/µετά

Μακεδονία
Περσία

5%
10%
5%
40%

Όλου του τότε γνωστού
κόσµου(Ελλάδα,Περσία
,Ινδία)
Βαβυλώνα

10%

Πέλλα/Αλεξάνδρεια
Τίποτα
30%

Πριν την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις «Μακεδονία» και
«Περσία» (αν και δεν κρίνεται ως απόλυτα ορθή) συγκεντρώνουν µαζί
ένα ποσοστό της τάξης του 40%. Οι εσφαλµένες και κενές απαντήσεις,
το υπόλοιπο 60%. Μετά την προβολή οι απαντήσεις «Μακεδονία» και
«Περσία», εµφανίζονται αυξηµένες και συγκεντρώνουν µαζί ένα
ποσοστό της τάξης του 70%, σ’ αυτό το ποσοστό θα µπορούσε να
ενταχθεί και το ποσοστό 5% της απάντησης «Βαβυλώνα» (αν και ούτε η
απάντηση αυτή κρίνεται ως απόλυτα ορθή). Οι εσφαλµένες και οι κενές
απαντήσεις συγκεντρώνουν το 25%.
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Τι σπουδαίο έκανε;»
οι απαντήσεις ήταν:
Τι σπουδαίο έκανε.Στ΄/πριν

25%

30%

Επέκτεινε το κράτος
Πολεµούσε
Σκότωνε
Ήταν Βασιλιάς
5%

Τίποτα

10%

30%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Τι σπουδαίο έκανε.Στ΄/µετά
5%

5%

Ήθελε να ενώσει τους
ανθρώπους
∆ιέδωσε τον
ελ.πολιτισµό
40%

Πολέµησε/θυσιάστηκε
Έφτασε µέχρι την
Ινδία

35%

Κατέκτησε πολλές
περιοχές
Τίποτα
10%

5%

Πριν την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις δεν συµπεριλάµβαναν
τα βαθύτερα αίτια λόγω των οποίων ο Αλέξανδρος ονοµάστηκε Μέγας.
Το 25% θεωρεί ότι ο Αλέξανδρος ήταν σπουδαίος γιατί επέκτεινε το
κράτος. Ενώ, ένα ποσοστό της τάξης του 40% θεωρεί ότι ο Αλέξανδρος
ήταν σπουδαίος γιατί πολεµούσε και σκότωνε. Μετά την προβολή τα
παιδιά δίνουν απαντήσεις µε θετική χροιά σε ποσοστό 55%. Από αυτό το
ποσοστό το 40% θεωρεί ότι ήθελε να ενώσει τους ανθρώπους, το 10%
πολέµησε και θυσιάστηκε και το 5% ότι διέδωσε τον ελληνικό πολιτισµό.
Ένα 35% δίνει µια σχετικά ουδέτερη απάντηση ότι δηλαδή ο Αλέξανδρος
έφτασε µέχρι την Ινδία. Το σηµαντικό είναι ότι µετά την ταινία τα παιδιά
φαίνεται να εµβαθύνουν στους λόγους για τους οποίους ο Αλέξανδρος
θεωρείται σπουδαίος. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό των κενών
απαντήσεων µειώθηκε από 30% σε 5%.
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Πότε και πού
γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος;» οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού γεννήθηκε ο Μ.Αλέξανδρος.Στ΄/πριν

10%
5%
10%

Πέλλα
Μακεδονία,1983
Αλεξάνδρεια/412 π.Χ.
Τίποτα

75%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού γεννήθηκε ο Μ.Αλέξανδρος.Στ΄/µετά

5%

15%

15%

Πέλλα, 356 π.Χ.
Πέλλα, 356
Πέλλα, 356µ.Χ./336
Μακεδονία, 356 π.Χ.

15%

Πέλλα
35%

Μακεδονία
Τίποτα

5%
10%

Πριν την προβολή της ταινίας η συντριπτική πλειοψηφία των
παιδιών δίνει εσφαλµένες και κενές απαντήσεις (90%) µόνο ένα 10%
γνωρίζει την πόλη όπου γεννήθηκε ο Αλέξανδρος. Μετά την προβολή,
την πόλη την γνωρίζει το 75% και την περιοχή (Μακεδονία) το 20%. Την
ακριβή ηµεροµηνία την γνωρίζει το 20% και την ηµεροµηνία, χωρίς το
π.Χ. που µπορεί να θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται να γραφεί, 35%. Το
σηµαντικότερο και σ’ αυτήν την περίπτωση θεωρώ ότι είναι η µείωση
του ποσοστού των κενών απαντήσεων (5%).
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Πότε και πού
πέθανε;» οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού πέθανε.Στ΄/πριν

5%

10%

Περσία
30 ετών

55%

30%

Αθήνα/Πέλλα/146π
.Χ….
Τίποτα

Μετά την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις ήταν:
Πότε και πού πέθανε.Στ΄/µετά

10%

15%

Βαβυλώνα,323π.Χ.

5%

Βαβυλώνα,323

5%

Βαβυλώνα
Βαβυλώνα,332…
20%

30%

323
322
Τίποτα

15%

Στην ερώτηση αυτή πριν την προβολή της ταινίας, το 95%
απάντησε λάθος ή έδωσε κενή απάντηση (55%). Μόνο το 5% σηµείωσε
(γενικά) ότι ο Αλέξανδρος πέθανε στην Περσία. Μετά την προβολή της
ταινίας την πόλη όπου πέθανε ο Αλέξανδρος φαίνεται να την γνωρίζει το
80% των παιδιών και τη σωστή ηµεροµηνία να την γνωρίζει το 15% και
αν στις σωστές απαντήσεις συµπεριλάβουµε και τις απαντήσεις όπου
απουσιάζει η ένδειξη π.Χ., τότε το ποσοστό ανεβαίνει 50%. Οι κενές
απαντήσεις µειώθηκαν στο 10%.
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Πού ήταν η πιο
σηµαντική µάχη που έδωσε στην Περσία;» οι απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη που έδωσε
στην Περσία.Στ΄/πριν

15%

Τροία/Πέρσες…
Τίποτα

85%

Μετά την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις ήταν:
Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη που έδωσε
στην Περσία.Στ΄/µετά

20%
Γαυγάµηλα
Βαβυλώνα
10%
55%

Μαϊµούδες/δά
σος
Τίποτα

15%

Πριν την προβολή της ταινίας δεν δόθηκε καµία σωστή απάντηση.
Μετά την προβολή, τα περισσότερα παιδιά απάντησαν «Γαυγάµηλα»
(55%). Στο ποσοστό αυτό αν συµπεριληφθεί και η απάντηση
«Βαβυλώνα» (στην ταινία αναφέρεται ότι τα Γαυγάµηλα βρίσκονται
κοντά στη Βαβυλώνα) τότε το ποσοστό ανεβαίνει στο 70%. Αξίζει να
αναφερθεί ότι ένα 10% απάντησε ότι η πιο σηµαντική µάχη ήταν µε τις
µαϊµούδες στο δάσος. Θεωρώ ότι πρόκειται για παρανόηση που
οφείλεται στο γεγονός ότι το όλο θέµα όπως παρουσιάστηκε στην ταινία
κέντρισε το ενδιαφέρον. Οι κενές απαντήσεις από 85% µειώθηκαν σε
20%.
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποια ήταν η
πρωτεύουσα του περσικού κράτους;» οι απαντήσεις ήταν:
Ποιά ήταν η πρωτεύουσα του περσικού
κράτους.Στ΄/πριν

35%

35%
Αλεξάνδρεια
Περσία…
Τίποτα

30%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιά ήταν η πρωτεύουσα του περσικού
κράτους.Στ΄/µετά

10%

45%

Βαβυλώνα
Αλεξάνδρεια
Τίποτα

45%

Πριν την προβολή της ταινίας οι απαντήσεις είναι λανθασµένες ή
κενές (35%). Μετά την προβολή η απάντηση «Βαβυλώνα» συγκεντρώνει
45% των συνολικών απαντήσεων (θεωρώ λόγω της προβολής της πόλης
από την ταινία). Αξίζει να αναφερθεί ότι η απάντηση «Αλεξάνδρεια»
παρουσιάζει αύξηση από 35% σε 45%. Αυτό ίσως να οφείλεται στο
γεγονός ότι η Αλεξάνδρεια αναφέρθηκε µέσα στην ταινία (ήταν η πόλη
του αφηγητή-Πτολεµαίου). Ακόµη, ίσως τα παιδιά να µην ήθελαν να
αλλάξουν την απάντηση τους ή και να είναι «σίγουρα» ότι αυτή είναι η
σωστή απάντηση (λόγω του ονόµατος). Οι κενές απαντήσεις µειώθηκαν.
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποιος ήταν ο
καλύτερος φίλος του;» οι απαντήσεις ήταν:
Ποιός ήταν ο καλύτερος φίλος του.Στ΄/πριν

20%
35%

Αχιλλέας
10%

Ηρακλής
Οδυσσέας
Τίποτα

35%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιός ήταν ο καλύτερος φίλος του.Στ΄/µετά

10%

Ηφαιστίωνας
Φίλιππος

90%

Πριν την προβολή της ταινίας δεν δίνεται καµία σωστή απάντηση.
Μετά την προβολή το 90% των παιδιών απαντάει «Ηφαιστίωνας» (είναι
ο φίλος του Αλέξανδρου που προβάλλεται µέσα στην ταινία) και ένα
10% απαντάει «Φίλιππος», ίσως να µην θυµόντουσαν κάποιο άλλο όνοµα
εκτός του Φιλίππου.
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Πριν την προβολή της ταινίας στην ερώτηση «Ποιόν ήρωα
θαύµαζε πάρα πολύ;» οι απαντήσεις ήταν:
Ποιόν ήρωα θαύµαζε πάρα πολύ.στ΄/πριν

10%

10%

Αχιλλέας
Ηρακλής
Τίποτα

80%

Μετά την προβολή οι απαντήσεις ήταν:
Ποιόν ήρωα θαύµαζε πάρα πολύ.Στ΄/µετά

5%

5%

10%
Αχιλλέας
Ηρακλής
Φίλιππος
Τίποτα
80%

Πριν την προβολή της ταινίας µόνο το 10% απαντάει «Αχιλλέας»
και το 80% «Ηρακλής», ενώ ένα 10% δεν απαντάει τίποτα. Μετά την
προβολή, το 80% απαντάει «Αχιλλέας» και µόνο το 10% απαντάει
«Ηρακλής», πιθανόν εµµένει στην αρχική του απάντηση. Η απάντηση
Φίλιππος ίσως έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το παιδί δεν θυµάται
κάποιο άλλο όνοµα. Οι κενές απαντήσεις µειώθηκαν σε 5%.
Ερωτήσεις που υπήρχαν
µοιράστηκαν µετά την προβολή:

µόνο

στα

ερωτηµατολόγια

που
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«Τι άλλο θυµάστε;»
Τι άλλο θυµάστε.Στ΄

Ήταν πεισµατάρης

15%

Είχε τρεις γυναίκες

35%

25%

Είχε τρεις γυναίκες
και παιδιά
Είχε τέσσερις
γυναίκες
Τίποτα

10%
15%

Αυτό που φαίνεται να θυµούνται τα παιδιά µετά την προβολή είναι
χαρακτηριστικά της ταινίας. ∆ηλαδή, στοιχεία του χαρακτήρα του
Αλέξανδρου και πράγµατα που τα παραξένευαν και κέντριζαν το
ενδιαφέρον τους, όπως η προσωπική ζωή του Αλέξανδρου.
«Πώς σου φάνηκαν οι χαρακτήρες;»
Πώς σου φάνηκαν οι χαρακτήρες.Στ΄

5%
15%
Καλοί,µου άρεσαν
Θαρραλέοι
Πολύ σκληροί/κακοί

15%
65%

Τίποτα

Οι θετικές κρίσεις για τους χαρακτήρες της ταινίας, φτάνουν το
80% στο σύνολο των απαντήσεων. Οι αρνητικές, το 15%.
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«Εσύ πώς τους φανταζόσουν;»
Εσύ πώς τους φανταζόσουν.Στ΄
Έτσι
10%
5%

Πιο σκληρούς
30%
Πιο
καλούς,δυνατούς,θαρρα
λέους
Λιγότερο αλλαζόνα τον
Αλέξανδρο

10%

Θα ήταν όλοι ξανθοί
15%

30%

Τίποτα

Στην ερώτηση αυτή το 30% των παιδιών, θεωρεί ότι οι χαρακτήρες
στην ταινία ήταν όπως τους φανταζόταν. Το 15% περίµενε οι χαρακτήρες
να ήταν πιο σκληροί, ενώ το 40% περίµενε ότι οι χαρακτήρες θα ήταν πιο
«καλοί». Το 5% θεωρεί ότι οι χαρακτήρες θα έπρεπε να ήταν όλοι
ξανθοί. Αυτό ίσως σχετίζεται µε την άποψη ότι οι Μακεδόνες ήταν
ξανθοί, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους Έλληνες.
«Πιστεύεις ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια;»
Πιστεύεις ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια.Στ΄

5%

5%

15%
Ναι
Όχι
∆εν ξέρω
Τίποτα
75%

Το 75% των παιδιών θεωρεί ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια, σε
αντίθεση µε το 15% που θεωρεί ότι η ταινία έλεγε ψέµατα. Το 5%
δηλώνει ουδέτερο. Αυτό µπορεί να σχετίζεται µε την τελική αίσθηση που
άφησε η ταινία στα παιδιά
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«Ήταν πιο ενδιαφέρον από το βιβλίο; Γιατί;»
Ήταν πιο ενδιαφέρον από το βιβλίο;Γιατί.Στ΄
10%

15%

Ναι,εικόνα

5%

Ναι,πιο κατανοητό
Ναι πιο ξεκούραστο
Ναι,µαθαίνουµε
καινούρια πράγµατα
Ναι

20%

35%
5%

Όχι,στο βιβλίο ήταν
πιο ωραίο
Τίποτα

10%

Το 85% θεωρεί ότι η ταινία είναι πιο ενδιαφέρουσα από το βιβλίο.
Τα περισσότερα παιδιά δικαιολογούν την απάντηση τους καθώς θεωρούν
ότι η ταινία είναι πιο κατανοητή από το βιβλίο (35%) και θεωρούν
θετικότερο το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα (15%), επίσης ένα 10% απαντά
ότι η ταινία είναι πιο ξεκούραστη από το βιβλίο.
«Το προτιµάτε έτσι το µάθηµα; Γιατί;»
Το προτιµάτε έτσι το µάθηµα;Γιατί.Στ΄
5%

15%

15%

Ναι,πιο κατανοητό
Ναι,πιο ωραίο

5%

20%

Ναι,πιο Ξεκούραστο

40%

Ναι,εξιστορεί όλα τα
γεγονότα
Ναι
Τίποτα

Το 95% των παιδιών προτιµά το µάθηµα να γίνετε µέσω της
προβολής ταινιών. Οι λόγοι έχουν να κάνουν µε το ότι το 15% θεωρεί ότι
είναι πιο κατανοητό, το 20% πιο ξεκούραστο και το 40% πιο ωραίο. (βλ.
παραπάνω, αντίστοιχη ερώτηση ∆΄ τάξης).
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«Έχεις δει άλλη ιστορική ταινία ή σειρά ή εκποµπή; Ποια; Σου
άρεσε;»
Έχεις δει άλλη ιστορική ταινία;Ποιά;Σου
άρεσε.Στ΄
5%
20%

Τροία,µου
άρεσε
Τροία
Οδύσσεια
10%
Ο Ιάσων και οι
αργοναύτες

55%

5%
5%

Όχι
Τίποτα

Το 60% των παιδιών δεν έχει δει άλλη ιστορική ταινία. Από το
υπόλοιπο 40%, το 30% έχει δει την «Τροία», το 5% την «Οδύσσεια» και
το 5% το «Ο Ιάσων και οι αργοναύτες». Όλες οι ταινίες αποτελούν
µεγάλες, αµερικάνικες και πολυδιαφηµισµένες παραγωγές.
«Πώς λεγόταν η σύζυγός του;»
Πώς λεγόταν η σύζυγός του.Στ΄

5%

5%

Ρωξάνη
Άρτεµης
Τίποτα

90%

Το 90% δίνει την ορθή απάντηση «Ρωξάνη». Είναι µια
πληροφορία που σχετίζεται µε την προσωπική ζωή του Αλέξανδρου και
αποτελεί πληροφορία που δίνεται µέσα από την αλληλεπίδραση των
χαρακτήρων (χαρακτηριστικό ταινίας).
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«Μέχρι πού έφτασε;»
Μέχρι πού έφτασε.Στ΄

5%

5%

Ινδία
Περσία
Τίποτα

90%

Τα παιδιά δίνουν σωστές απαντήσεις στη πλειοψηφία τους
(ποσοστό 90%). Το ότι δόθηκε η απάντηση Περσία θεωρώ πως έχει να
κάνει µε την ουσία της ταινίας όπως την εξέλαβε το παιδί (δηλαδή την
κατάκτηση της Περσίας). Η κενή απάντηση ίσως να σχετίζεται µε το
γεγονός ότι το παιδί «κουράστηκε» µε το ερωτηµατολόγιο (πρόκειται για
την τελευταία ερώτηση) ή και δεν κατάλαβε µέχρι που ακριβώς έφτασε ο
Μέγας Αλέξανδρος.
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Συγκριτικά συµπεράσµατα
Όπως προκύπτει από την παρουσίαση και την ανάλυση των
αποτελεσµάτων, σε ερωτήσεις «καθαρά ιστορικών γνώσεων», δηλαδή:
-Ποιοι ήταν οι γονείς του Μέγα Αλέξανδρου;
-Ποια εποχή έζησε;
-Πού ήταν βασιλιάς;
-Πότε και πού γεννήθηκε;
-Πότε και πού πέθανε;
-Ποια ήταν η πρωτεύουσα του περσικού κράτους;
-Ποιος ήταν ο καλύτερος φίλος του;
-Ποιόν ήρωα θαύµαζε πάρα πολύ;
-Πώς λεγόταν η σύζυγός του;
-Μέχρι πού έφτασε;
Έχω να παρατηρήσω ότι από τις τρεις τάξεις (∆΄, Ε΄, Στ΄) τα παιδιά
της ∆΄ τάξης απαντούσαν στη πλειοψηφία τους σωστά και πριν την
προβολή της ταινίας σε αντίθεση µε τα παιδιά των άλλων τάξεων. Θεωρώ
ότι αυτό συµβαίνει καθώς η ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου διδάσκεται σ’
αυτή την τάξη και έτσι τα παιδιά την έχουν πιο πρόσφατη.
Εξαίρεση αποτελούν οι ερωτήσεις «Ποιοι ήταν οι γονείς του Μέγα
Αλέξανδρου;» και «Ποιος ήταν ο καλύτερος φίλος του;». Στις ερωτήσεις
αυτές, τα παιδιά της Ε΄ τάξης απαντάνε σωστότερα από τα παιδιά της ∆΄.
Πιστεύω πως αυτό συµβαίνει επειδή έχουν σχετικά πρόσφατη την
ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου (σε σύγκριση µε την Στ΄ τάξη) και αυτό
που τους έχει µείνει, αφορά πιο πολύ την προσωπική ζωή του
Αλέξανδρου, παρά την «καθαρά ιστορική». Η «καθαρά ιστορική» είναι η
σκοπιά µέσα από την οποία αντιµετωπίζει κυρίως το µάθηµα της
ιστορίας, το σχολικό εγχειρίδιο, δηλαδή κυρίως «γεγονοτολογική».
Θεωρώ ότι τα παιδιά της ∆΄ τάξης δεν δίνουν τις σωστές απαντήσεις στις
ερωτήσεις αυτές, καθώς είναι επιφορτισµένα µέσα από την όλη σχολική
διαδικασία να µάθουν την «σοβαρή» και «ουσιαστική» ιστορία και όχι
τις «παράπλευρες πληροφορίες» που παρέχονται µέσα από το βιβλίο και
δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σηµαντικές.
Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι µετά την προβολή της ταινίας τα
περισσότερα παιδιά από όλες τις τάξεις δίνουν τις σωστές απαντήσεις.
Αυτό πιστεύω ότι συµβαίνει καθώς ξανά φρεσκάρουν τις γνώσεις τους
παρακολουθώντας την ταινία και έχουν πρόσφατες τις πληροφορίες οι
οποίες όπως φαίνεται προσλαµβάνονται σχετικά εύκολα (κι ας πρόκειται
για πολλές πληροφορίες και σχετικά µεγάλη ταινία).
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Εξαίρεση αποτελεί η ερώτηση «Ποια ήταν η πρωτεύουσα του
περσικού κράτους;» που µόνο τα παιδιά της ∆΄ τάξης απαντάνε σωστά
πριν την προβολή και παραµένουν στην αρχική τους άποψη και µετά την
προβολή, παρά το γεγονός ότι µέσα στην ταινία δεν αναφέρεται πουθενά.
Τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης όπως φαίνεται στις απαντήσεις τους πριν
την ταινία δεν είναι καθόλου σίγουρα για το ποια είναι η σωστή
απάντηση [η πλειοψηφία δίνει κενές απαντήσεις (το 95% της Ε΄ τάξης
και το 35% της Στ΄ τάξης) ή λανθασµένες]. Μετά την προβολή αλλάζουν
την απάντηση τους τα περισσότερα παιδιά (το 84% της Ε΄ τάξης και το
45% της Στ΄ τάξης) και απαντάνε «Βαβυλώνα». Η απάντηση αυτή είναι
εσφαλµένη, όµως θεωρώ ότι προέκυψε καθώς η ταινία προβάλλει την
πόλη αυτή πάρα πολύ και υπογραµµίζει τη σπουδαιότητά της.
Μέσα στα ερωτηµατολόγια υπάρχουν και ερωτήσεις που είναι
ιστορικές ωστόσο, η απάντηση τους δεν είναι σαφώς προσδιορισµένη
(προϋποθέτουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης από µέρους των
παιδιών). Οι ερωτήσεις αυτές είναι:
-Ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος;
-Τι σπουδαίο έκανε;
-Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη που έδωσε στην Περσία;
Όπως γίνεται φανερό, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές
εναπόκεινται στην κρίση του καθενός. Έτσι, στην ερώτηση «Ποιος ήταν
ο Μέγας Αλέξανδρος;» τα παιδιά της ∆΄ και Ε΄ τάξης απάντησαν στη
πλειοψηφία τους πριν την προβολή της ταινίας ότι ο Μέγας Αλέξανδρος
ήταν βασιλιάς (∆΄:84% ότι ήταν βασιλιάς και στρατηγός, Ε΄: 85% ότι
ήταν βασιλιάς). Η πλειοψηφία της Στ΄ τάξης θεωρώ ότι απάντησε
«ήρωας» πριν την προβολή της ταινίας, γιατί ενώ γνώριζε τον Μέγα
Αλέξανδρο, δεν θυµόταν τι ακριβώς είχε κάνει και έτσι απάντησε
«Ήρωας» (90%) µια απάντηση που χωρά πολλές αναγνώσεις. Μετά την
προβολή η εικόνα του Αλέξανδρου ως βασιλιά θεωρώ ότι είναι η
κυρίαρχη. Έτσι, η ∆΄ τάξη απαντά «βασιλιάς» σε ποσοστό 79% και η Ε΄
79% ενώ η Στ΄ 25%. Στη Στ΄ τάξη η απάντηση «Ήρωας» παραµένει
κυρίαρχη αλλά µε µικρότερο ποσοστό (50%), θεωρώ ότι αυτό συµβαίνει
καθώς τα περισσότερα παιδιά θέλουν να εµµείνουν στην αρχική τους
απάντηση που µετά την προβολή δεν κρίνεται ως λαθεµένη.
Στην ερώτηση «Τι σπουδαίο έκανε;», πριν την προβολή της ταινίας
τα παιδιά αποδίδουν στον Αλέξανδρο κυρίως επιθετικά χαρακτηριστικά.
∆ηλαδή, η Στ΄ τάξη θεωρεί ότι το σπουδαίο ήταν ότι «Επέκτεινε το
κράτος (25%)», «Πολεµούσε (30%)» και «Σκότωνε (10%)». Σύνολο
65%. Η Ε΄ τάξη απαντάει ότι «Κατέκτησε την Περσία (53%)», «Έφτασε
στην Ινδία (16%)» και «Ίδρυσε µια µεγάλη αυτοκρατορία (5%)». Σύνολο
74%. Η ∆΄ τάξη θεωρεί ότι ήταν σπουδαίος γιατί «Μεγάλωσε το κράτος
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(42%)». Παρολαυτά εµφανίζεται και η πιο «πολιτιστική» απάντηση
«∆ιέδωσε τον ελληνικό πολιτισµό (37%)».
Μετά την προβολή της ταινίας, τα παιδιά αναγνωρίζουν και άλλα
χαρακτηριστικά για τα οποία ο Αλέξανδρος ονοµάστηκε Μέγας. Τα
χαρακτηριστικά αυτά αποδίδουν στον Αλέξανδρο έναν «πολιτιστικό» και
«ανθρωπιστικό» ρόλο. Αυτά λοιπόν, είναι: Η Στ΄ απαντάει «Να ενώσει
τους ανθρώπους (40%)», «∆ιέδωσε τον ελληνικό πολιτισµό (5%),
σύνολο 45%. Οι απαντήσεις που ήταν στο κλίµα των προηγούµενων
είναι «Έφτασε µέχρι την Ινδία (35%)» και «Κατέκτησε (5%)», σύνολο
40%. Αισθητά µειωµένο σε σύγκριση µε το ποσοστό που εµφανίστηκε
πριν την προβολή της ταινίας. Η Ε΄ τάξη απαντά ότι «Ήθελε να ενώσει
τον κόσµο (52%)», «Έφτασε µέχρι την Ινδία (5%) και «Κατέκτησε την
Περσία (32%)». Το ποσοστό είναι επίσης αισθητά µειωµένο από το
προηγούµενο. Η ∆΄ τάξη απαντάει «∆ιέδωσε τον ελληνικό πολιτισµό
(46%)» και «Προσπάθησε να ενώσει τον κόσµο (32%)», ενώ η απάντηση
«Επέκτεινε το κράτος» συγκεντρώνει ποσοστό 11%. Το οποίο είναι
επίσης αισθητά µειωµένο.
Πιστεύω ότι η ∆΄ τάξη αναγνωρίζει περισσότερο τον
«ανθρωπιστικό» και «πολιτιστικό» ρόλο του Αλέξανδρου, καθώς έχουν
διδαχθεί πιο πρόσφατα την ιστορία του Αλέξανδρου. Από την άλλη
µεριά, η Ε΄ και η Στ΄ πριν την ταινία φαίνεται µόνο να θυµούνται ως
βασικό χαρακτηριστικό του Αλέξανδρου τις µάχες και τον πόλεµο
(χαρακτηριστικά που τονίζονται από το σχολικό εγχειρίδιο και σηµεία
στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα-«γεγονοτολογική ιστορία»). Μετά
την προβολή της ταινίας, η οποία δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στον
άνθρωπο Αλέξανδρο και στις αιτίες και τους λόγους που οδήγησαν στη
διαµόρφωση των διαφόρων ιστορικών γεγονότων, τα παιδιά
αναγνωρίζουν κάποια βαθύτερα αίτια σχετικά µε τις ενέργειες του
Αλέξανδρου (∆ιέδωσε τον ελληνικό πολιτισµό, ήθελε να ενώσει τους
ανθρώπου).
Στην ερώτηση «Πού ήταν η πιο σηµαντική µάχη που έδωσε στην
Περσία;» οι κενές απαντήσεις αποτελούν την αδιαµφισβήτητη
πλειοψηφία που έδωσαν τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης πριν την προβολή
της ταινίας (Ε΄: 95%, Στ΄: 85%). Οι απαντήσεις των παιδιών της ∆΄ τάξης
περιλάµβαναν «Γαυγάµηλα (32%)», «Ισσό (11%)» και «Σούσα (36%)».
Όπως εξήγησα και παραπάνω (βλ. αντίστοιχη ερώτηση ∆΄ τάξης) ίσως µε
την απάντηση «Σούσα» να εννοούσαν την κατάκτηση της πρωτεύουσας
της περσικής αυτοκρατορίας. Η άλωση της πρωτεύουσας, συνεπάγεται
τις περισσότερες φορές την νικητήρια έκβαση του πολέµου.
Μετά την προβολή οι απαντήσεις «Γαυγάµηλα» αποτελούν την
πλειοψηφία (Στ΄: 55%, Ε΄: 58%, ∆΄: 69%). Όσον αφορά τις απαντήσεις
«Ισσό» και «Σούσα» που δόθηκαν από τα παιδιά της ∆΄ τάξης, µειώνουν
τα ποσοστά τους σε 5%. Πιστεύω πως αυτό συµβαίνει επειδή η µάχη στα
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Γαυγάµηλα προβάλλεται πάρα πολύ µέσα από την ταινία και τονίζεται
ιδιαίτερα ως προς το πόσο σηµαντική ήταν η σηµασία της.
Οι ερωτήσεις που αφορούσαν την αίσθηση που άφησε η ταινία στα
παιδιά και τη σχέση που έχουν τα παιδιά µε τις ιστορικές ταινίες
µυθοπλασίας (και όχι µόνο) ήταν:
-Τι άλλο θυµάστε;
-Πώς σου φάνηκαν οι χαρακτήρες;
-Εσύ πώς τους φανταζόσουν;
-Έχεις δει άλλη ιστορική ταινία ή σειρά ή εκποµπή; Ποια; Σου
άρεσε;
Στις ερωτήσεις αυτές οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετίζονταν µε
τα διάφορα σηµεία της ταινίας και πως αυτά επέδρασαν πάνω στα παιδιά
(βλ. παραπάνω, αντίστοιχες ερωτήσεις στην κάθε τάξη). Όσον αφορά την
τελευταία ερώτηση, περίµενα να δοθούν απαντήσεις που να δείχνουν ότι
τα παιδιά έχουν παρακολουθήσει και άλλες ιστορικές ταινίες ή σειρές ή
εκποµπές πέρα από την «Τροία» (∆΄: 58%, Ε΄: 58%, Στ΄: 30%), την
«Οδύσσεια»(∆΄: 17%, Ε΄: 5%, Στ΄: 5%) την «Ωραία Ελένη της Τροίας»
(∆΄: 10%) ή και την «Ο Ιάσων και οι αργοναύτες» (Στ΄: 5%). Ίσως τα
παιδιά να νόµισαν ότι έπρεπε να γράψουν µόνο µία ταινία που τους
άρεσε ή και να µην ήθελαν να γράψουν περισσότερες. Ίσως πάλι και να
µην κατάλαβαν καλά την ερώτηση. Όµως το ποσοστό των κενών
απαντήσεων θεωρώ ότι είναι αρκετά µεγάλο (∆΄: 21%, Ε΄: 37%, Στ΄:
60%).
Οι ερωτήσεις που σχετίζονται µε το κατά πόσο τα παιδιά
προτιµάνε να γίνετε το µάθηµα µε αυτόν τον τρόπο είναι:
-Πιστεύεις ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια;
-Ήταν πιο ενδιαφέρον από το βιβλίο; Γιατί;
-Το προτιµάτε έτσι το µάθηµα; Γιατί;
Τα παιδιά που πιστεύουν ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια είναι: της
Στ΄ τάξης σε ποσοστό 75%, της Ε΄ τάξης σε ποσοστό 48% και µε τις
απαντήσεις «µάλλον ναι» το ποσοστό γίνεται 74% και της ∆΄ τάξης σε
ποσοστό 42% και αν συµπεριληφθούν και οι απαντήσεις «µάλλον ναι» το
ποσοστό γίνεται 53%. Τα ποσοστά των παιδιών που θεωρούν ότι η ταινία
δεν έλεγε την αλήθεια είναι: Στ΄: 15%, Ε΄: 21%, ∆΄: 42% (και αν
συµπεριληφθούν και οι απαντήσεις «µάλλον όχι» το ποσοστό γίνεται
47%)
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πλειοψηφία των παιδιών θεωρεί
ότι η ταινία έλεγε την αλήθεια. Η ∆΄ τάξη εµφανίζεται πιο διστακτική ως
προς το κατά πόσο η ταινία έλεγε την αλήθεια ή όχι. Αυτό νοµίζω ότι
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οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά της ∆΄ έχουν διδαχτεί πιο πρόσφατα
σε σχέση µε τα υπόλοιπα την ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου και έτσι,
έχουν δηµιουργήσει πιο έντονες αναπαραστάσεις του κόσµου αυτού από
τα υπόλοιπα. Αυτή η υπόθεση νοµίζω ότι στηρίζεται και από το γεγονός
ότι τα παιδιά της Ε΄ τάξης εµφανίζονται περισσότερο διστακτικά σε
σχέση µε τα παιδιά της Στ΄ τάξης.
Τα παιδιά που θεωρούν ότι η ταινία είχε πιο ενδιαφέρον από το
βιβλίο είναι το 74% των παιδιών της ∆΄ τάξης, το 53% της Ε΄ τάξης και
το 85% της Στ΄ τάξης. Οι λόγοι που προτιµούν τα παιδιά προτιµούν την
ταινία από το βιβλίο είναι κυρίως λόγοι που σχετίζονται µε την εικόνα,
τη δράση αλλά και το γεγονός ότι θεωρούν την παρακολούθηση της
ταινίας πιο ξεκούραστη από το να διαβάσουν το βιβλίο (∆΄: 31%, Ε΄:
16%, Στ΄: 25%).
Οι λόγοι που τα παιδιά θεωρούν ότι το βιβλίο είναι πιο ενδιαφέρον
από την ταινία, πιστεύω πως σχετίζονται κυρίως µε το γεγονός ότι το
βιβλίο µπορούν να το διαβάσουν και να το προσαρµόσουν στους δικούς
τους ρυθµούς (ενώ, µε την ταινία ο θεατής πρέπει να προσαρµοστεί
στους ρυθµούς της). Επίσης, µέσω της ταινίας ο θεατής παρακολουθεί
την άποψη του/ της δηµιουργού της. Άποψη µε την οποία µπορεί να
διαφωνεί. Μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου, ο/ η αναγνώστης/ τρια
µπορεί να «πλάσει» µέσα στο µυαλό του τον κόσµο για τον οποίο
διαβάζει.
Όσον αφορά την ερώτηση «Το προτιµάτε έτσι το µάθηµα; Γιατί;»
η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών φαίνεται να προτιµά το µάθηµα
να γίνεται µέσα από την προβολή ταινιών (∆΄: 74%, Ε΄: 90%, Στ΄: 95%).
Οι λόγοι που σχετίζονται µε την προτίµηση αυτή όπως δηλώνουν τα
παιδιά έχουν να κάνουν µε το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα, δράση (∆΄:
32%, Ε΄: 48%, Στ΄: 40%). Άλλοι λόγοι σχετίζονται µε το γεγονός ότι
θεωρούν πως το µάθηµα µε αυτόν τον τρόπο είναι πιο ξεκούραστο (Ε΄:
21%, Στ΄: 20%) και γιατί γίνεται πιο κατανοητό (Στ΄: 15%).
Οι αρνητικές απαντήσεις πιστεύω ότι συσχετίζονται κυρίως µε το
γεγονός αν άρεσε ή όχι η ταινία στα παιδιά. Βέβαια, µπορεί να προτιµούν
το µάθηµα να γίνεται µε τον παραδοσιακό τρόπο.
Παρολαυτά, εκτός του ότι κάτι τέτοιο (να γίνεται το µάθηµα µόνο
µέσα από την προβολή ταινιών) θεωρώ πως είναι ανέφικτο, πιστεύω
επίσης ότι το µάθηµα θα καταντούσε κουραστικό και µονότονο. Ακόµη,
θα χάνονταν πολλά οφέλη (ανάπτυξη κοινωνικότητας, κριτικής σκέψης,
αξιών κτλ, στα παιδιά) που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση και την
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων του/ της δασκάλου/ ας µε τους/ τις
µαθητές/ τριες. Πιστεύω πως η χρήση της ταινίας είναι ένα πολύ χρήσιµο
µέσο διδασκαλίας, που πρέπει όµως να χρησιµοποιηθεί µε σύνεση από
τον/ την εκπαιδευτικό, ώστε να µην επιφέρει τον κορεσµό στα παιδιά.
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