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Αθηνά Ραδαίου 

Α΄ ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Το έργο του Αλέξανδρου 

Μάθημα: Ιστορία 

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου 

1. Στόχοι διδακτικής ενότητας 

 Σε επίπεδο γνώσεων 

Στόχος της διδακτικής ενότητας «Το έργο του Αλέξανδρου» είναι οι μαθητές* να 

είναι ικανοί να αναγνωρίζουν, να συσχετίζουν και να ερμηνεύουν τις ενέργειες 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου (επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) ώστε στο ερώτημα 

«Θεωρείτε ότι η ιστορία, δικαίως ονόμασε τον Αλέξανδρο ‘Μέγα’;» (συνθήκη 

εμφάνισης του αποτελέσματος) να απαντούν με βάση τεκμηριωμένα επιχειρήματα 

(κριτήριο επίτευξης του αποτελέσματος). 

 Σε επίπεδο ικανοτήτων 

Στόχος της παραπάνω διδακτικής ενότητας είναι οι μαθητές, κατά τη διάρκεια 

ομαδικής άσκησης στην τάξη (συνθήκη εμφάνισης του αποτελέσματος), να 

κατασκευάζουν κατάλογο με τις ενέργειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

(επιδιωκόμενο αποτέλεσμα), κατατάσσοντάς τις συνεργατικά, σε θετικές/ 

αρνητικές (κριτήριο επίτευξης του αποτελέσματος). 

 Σε επίπεδο στάσεων 

Στόχος της προαναφερθείσας διδακτικής ενότητας είναι μακροπρόθεσμα οι 

μαθητές να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στα ιστορικά πρόσωπα και 

γεγονότα (επιδιωκόμενο αποτέλεσμα), ώστε η ενασχόλησή τους με την ιστορία 

(συνθήκη εμφάνισης του αποτελέσματος), να είναι ενεργητική και όχι 

αποτέλεσμα παθητικής αποστήθισης (κριτήριο επίτευξης του αποτελέσματος). 

 

*  Προτιμήθηκε η λέξη μαθητές και όχι εκπαιδευόμενοι, επειδή αναφερόμαστε σε 

διδακτική ενότητα της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης και όχι σε διδακτική ενότητα 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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2. α) Αναλυτική περιγραφή των θεμάτων και της χρονικής τους διάρκειας 

Αρχικά δίνονται 5 λεπτά στους μαθητές προκειμένου να καταγράψουν ατομικά 

σε ένα φύλλο χαρτί τις λέξεις- κλειδιά, σύντομες φράσεις που τους έρχονται στο 

μυαλό σε σχέση με την ερώτηση «Τι σκέφτεστε όταν ακούτε το όνομα ‘Μέγας 

Αλέξανδρος’;». 

Στη συνέχεια με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών (10 λεπτά) σημειώνονται στον 

πίνακα όλες οι απαντήσεις των εκπαιδευόμενων, ενώ παράλληλα προστίθενται και 

τυχόν νέες ιδέες τους, που πιθανόν να προκύψουν στην πορεία. 

Έπειτα έχοντας ως αφόρμηση το κριτικό ερώτημα που γράφεται σε ένα μεγάλο 

χαρτόνι και κρεμιέται σε ευδιάκριτο σημείο της τάξης «Θεωρείτε ότι η ιστορία, 

δικαίως ονόμασε τον Αλέξανδρο ‘Μέγα’;» γίνονται οι εξής ενέργειες: 

1. Κάθε μαθητής γράφει σε ένα χαρτί, ένα κείμενο 100 λέξεων με την προσωπική 

του απάντηση στο ερώτημα, αξιοποιώντας τις πρότερες γνώσεις του για το θέμα, 

τα αποτελέσματα του καταιγισμού ιδεών, όπως και την προσωπική του άποψη. 

Το  κείμενο δεν το διαβάζει, αλλά το διπλώνει και το φυλάσσει. (10 λεπτά). 

2. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε τετραμελείς ομάδες και καλούνται διαβάζοντας 

προσεκτικά το κείμενο της διδακτικής ενότητας «Το έργο του Αλέξανδρου» 

(σσ.102-103 του σχολικού βιβλίου, χωρίς τα παραθέματα), να καταγράψουν τις 

ενέργειες εκείνες του Μ. Αλεξάνδρου τις οποίες θεωρούν σημαντικές και να τις 

κατατάξουν σε θετικές ή αρνητικές με βάση τεκμηριωμένα επιχειρήματα (20 

λεπτά). 

3. Δίνονται στις ομάδες σχετικά παραθέματα και ζητείται να γίνει η ίδια εργασία 

όπως και πριν. Ο δάσκαλος αναφέρει ότι αν οι μαθητές επιθυμούν μπορούν να 

αντλήσουν επιπρόσθετα στοιχεία για τις ενέργειες του Μ. Αλεξάνδρου από 

προηγούμενες ενότητες, από την ιστορική εγκυκλοπαίδεια που βρίσκεται στην 

τάξη (όπως είναι για παράδειγμα η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» από την 

Εκδοτική Αθηνών) αλλά και από έγκυρες ιστοσελίδες, αξιοποιώντας τον 

υπολογιστή της τάξης. Ο τελικός πίνακας ενεργειών του Μ. Αλεξάνδρου που 

συντάσσει η κάθε ομάδα, χωρισμένος σε θετικές και αρνητικές (με τεκμηρίωση, 

δηλαδή “η τάδε ενέργεια του Μ. Αλεξάνδρου είναι θετική/ αρνητική γιατί…”) 

καταγράφεται σε ένα μεγάλο χαρτόνι (45 λεπτά). 
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4. Τα χαρτόνια των ομάδων αναρτώνται στην τάξη. Ακολουθεί συζήτηση, όπου η 

ολομέλεια, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και εξεταστεί κριτικά, 

καλείται να δώσει τη δική της απάντηση στο αρχικό ερώτημα και να το 

ενστερνιστεί ή να το απορρίψει (20 λεπτά). 

5. Στα τελευταία 10 λεπτά του χρονικού διαστήματος των δύο ωρών, οι μαθητές 

γράφουν ένα καινούργιο κείμενο 100 περίπου λέξεων όπου αναφέρουν αν και 

κατά πόσο άλλαξαν και εμπλουτίστηκαν οι αρχικές τους πεποιθήσεις για το 

κριτικό ερώτημα και το παραδίδουν στον εκπαιδευτικό. 

Συνοπτικό σχεδιάγραμμα εργασιών διδακτικής ενότητας 

 

 Θέμα Χρονική Διάρκεια 
1 Σύνδεση με τα 

προηγούμενα 

15 λεπτά 

2 Ενασχόληση με τη νέα 

διδακτέα ύλη 

75 λεπτά 

3 Ολοκλήρωση διδακτικής 

ενότητας 

20 λεπτά 

4 Αυτοαξιολόγηση μαθητών 10 λεπτά 

 

β) Ο χρόνος κατανέμεται με βάση το είδος και τη δυσκολία των θεμάτων καθώς και 

το με το σε ποιο σημείο θεώρησα ότι θα έπρεπε να δοθεί έμφαση και να γίνει 

εμβάθυνση. 

γ)  Καταρχάς η σωστή αλληλουχία υποβοηθείται από το γεγονός ότι όλα τα θέματα 

της ενότητας συνδέονται και περιστρέφονται γύρω από το έργο και την 

προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσης, γίνεται προσπάθεια η διδακτική 

ενότητα να μη θεωρηθεί ως κάτι παράταιρο σε σχέση με την υπόλοιπη διδακτέα ύλη, 

αλλά να συνδέεται αρμονικά με τα προηγούμενα μαθήματα του Ζ΄ κεφαλαίου που 

αφορούν τη Μακεδονία στα αρχαία χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η 

έναρξη του διδακτικού δίωρου, η οποία αποτελεί τη «γέφυρα» ανάμεσα στα 

προηγούμενα και το παρόν μάθημα. Στη συνέχεια δίνεται προσοχή στον καλύτερο 

δυνατό χειρισμό της διδακτικής ενότητας, ενώ βαρύτητα δίνεται και στον τρόπο που 

αυτή θα κλείσει. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας εκτός των 

άλλων και την αυτοαξιολόγηση των μαθητών του μπορεί να βοηθηθεί αφενός στην 

εκτίμηση των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών της διδασκαλίας της 

ενότητας, όπως και των σημείων που θα μπορούσαν να αλλάξουν, να τροποποιηθούν, 
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να διατηρηθούν ή/ και να εμπλουτιστούν για την καλύτερη δυνατή μελλοντική 

επανάληψη της διδασκαλίας της ενότητας και, αφετέρου, στη δική του 

αυτοαξιολόγηση, η οποία θα τον βοηθήσει να γίνει καλύτερος στο λειτούργημά του 

και να αναπτύξει τις ικανότητές του προκειμένου να εξελίσσεται επαγγελματικά 

συνεχώς. 

3.  

 Θέμα Χρονική 

Διάρκεια 

Εκπαιδευτικές 

τεχνικές 

Εκπαιδευτικά 

μέσα 

1 Σύνδεση με τα 

προηγούμενα 

15 λεπτά Ατομική 

γραπτή 

ερώτηση, 

αξιοποίηση της 

προσωπικής 

εμπειρίας, 

καταιγισμός 

ιδεών 

Χαρτί, πίνακας 

2 Ενασχόληση με τη 

νέα διδακτέα ύλη 

75 λεπτά Εργασία σε 

ομάδες, 

άσκηση/μελέτη 

περίπτωσης (οι 

ενέργειες του 

Μ. 

Αλεξάνδρου) 

Χαρτόνια, 

πίνακας, 

σχολικό βιβλίο, 

φωτοτυπημένα 

κείμενα, 

ιστορική 

εγκυκλοπαίδεια, 

ηλεκτρονικός 

υπολογιστής 

3 Ολοκλήρωση 

διδακτικής ενότητας 

20 λεπτά συζήτηση Χαρτόνια, 

πίνακας, 

σχολικό βιβλίο, 

φωτοτυπημένα 

κείμενα, 

ιστορική 

εγκυκλοπαίδεια, 

ηλεκτρονικός 

υπολογιστής 

4 Αυτοαξιολόγηση 

μαθητών 

10 λεπτά ατομική 

γραπτή 

ερώτηση, 

αξιοποίηση της 

προσωπικής 

εμπειρίας 

Χαρτόνια, 

πίνακας, χαρτί 

 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές και τα εκπαιδευτικά μέσα επελέγησαν έχοντας ως γνώμονα 

το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν 

από τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα και πάντα προσαρμόζονται ανάλογα με το 
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επίπεδο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε τάξης αλλά και του σχολικού 

περιβάλλοντος (π.χ. ίσως σε κάποιο σχολείο να μην υπάρχει δυνατότητα να έχει η 

τάξη Η/Υ. Επίσης, στην εκλογή τους διαδραμάτισε ρόλο η πεποίθηση της γράφουσας 

ότι η ιστορία (όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα) πρέπει να διδάσκονται κατά το 

δυνατόν με βάση ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, που θα δίνουν τη δυνατότητα 

στους μαθητές να έχουν βασικό ρόλο και ευθύνη για τη μάθησή τους, μακριά από τα 

φαινόμενα του δασκαλοκεντρισμού και της παπαγαλίας, αναπτύσσοντας έτσι την 

κριτική τους σκέψη αλλά και τη δημιουργικότητά τους. 

4. Όλο το κύριο μέρος του μαθήματος αποτελεί στην ουσία μια ‘έκπληξη’, αφού δεν 

γίνεται με βάση το συνηθισμένο δασκαλοκεντρικά προσανατολισμένο μοντέλο, αλλά 

οι ίδιοι οι μαθητές μέσα από συνεργατική εργασία και προσωπική μελέτη 

πρωτογενών-δευτερογενών πηγών καλούνται να διαμορφώσουν τη δική τους 

τεκμηριωμένη άποψη και να την υπερασπιστούν με βάση ορθολογικά επιχειρήματα, 

προσπαθώντας να απαντήσουν ένα κριτικό ερώτημα. Ίσως κανείς να θεωρήσει ότι 

εκεί δίνεται η μεγαλύτερη ‘έμφαση’, κάτι το οποίο συμπίπτει και με τη χρονική 

διάρκεια των θεμάτων, αλλά κάθε ένα από αυτά έχει μελετηθεί προσεκτικά ώστε να 

συντελεί σε μια πλήρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διδακτικής ενότητας. Για 

παράδειγμα, στην έναρξη γίνεται η σύνδεση με τα προηγούμενα μαθήματα, αλλά και 

με την προσωπική εμπειρία των μαθητών, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει μια εικόνα 

για την προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι θεωρία και εμπειρία 

συνυφαίνονται ως αφόρμηση για την περαιτέρω διερεύνηση των πράξεων μιας 

πολυσυζητημένης ιστορικής μορφής, που έπαιξε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

Ιστορίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Ακόμη το κλείσιμο της διδακτικής ενότητας 

θα ήταν ελλιπές χωρίς την αξιολόγηση των μαθητών (η αξιολόγηση της διδακτικής 

ενότητας από το δάσκαλο και η αυτοαξιολόγησή του έπεται),όπου και πάλι γίνεται η 

αξιοποίηση της εμπειρίας τους, με όλα όσα βρήκαν κατά την ομαδική εργασία τους. 

5. Υπάρχει ένας άμεσος και ένας μακροπρόθεσμος στόχος προσπάθειας 

μετασχηματισμού των στερεοτυπικών/προβληματικών αντιλήψεων των μαθητών. 

Ο άμεσος στόχος είναι οι μαθητές να δουν σφαιρικά και με μια πιο 

ολοκληρωμένη ματιά το πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνήθως 

αντιμετωπίζεται ως ο αλάνθαστος ήρωας που νίκησε τους Πέρσες σε πολλές μάχες 

και δόξασε την Ελλάδα. Αυτό αναμένεται να διατυπώσουν σε μεγάλο βαθμό και οι 

μαθητές στην πρώτη ατομική γραπτή ερώτηση «Τι σκέφτεστε όταν ακούτε το όνομα 
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‘Μέγας Αλέξανδρος’;». Αυτή η άποψη δεν είναι απαραίτητα λάθος, είναι όμως 

σαφέστατα ημιτελής. Ο Αλέξανδρος ούτε αλάνθαστος ήταν αλλά, πρωτίστως, οι 

ηγετικές του ικανότητες δεν απεδείχθησαν μόνο με την ανδρεία του στο πεδίο της 

μάχης. Ο Μ. Αλέξανδρος δεν ήταν μόνο ένας καλός στρατηγός (στοιχείο στο  οποίο 

δίνεται έμφαση τόσο στο προηγούμενο ακριβώς μάθημα του βιβλίου ιστορίας της Α΄ 

Γυμνασίου όσο και στο σύνολο σχεδόν των κυρίως κειμένων των ενοτήτων για τον 

Μ. Αλέξανδρο του βιβλίου της ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού)  ˙ κατά την προσωπική 

μας άποψη, αυτό τον αδικεί. Ο Μ. Αλέξανδρος είχε επίσης μόρφωση, εξαιρετική 

στρατηγική σκέψη και ήταν άριστος διπλωμάτης. Αυτό ακριβώς επιδιώκεται και με 

τις δραστηριότητες της παρούσας διδακτικής ενότητας. Να φωτιστούν όσο το 

δυνατόν περισσότερο όλες οι πλευρές της προσωπικότητας του, χάρη στην οποία, για 

να δανειστούμε μία φράση από  το βιβλίο μαθητή «… η ιστορία δίκαια τον ονόμασε 

«Μέγα» (βλ. τα υπογραμμισμένα σημεία τόσο στο κείμενο του μαθήματος «Το έργο 

του Αλέξανδρου», όσο και στα παραθέματα που ενδεικτικά παρουσιάζονται εδώ και 

τα οποία προέρχονται από το βιβλίο της ιστορίας Α΄ Γυμνασίου, το βιβλίο ιστορίας 

της Δ΄ Δημοτικού και το βιβλίο του δασκάλου της Δ΄ Δημοτικού -έτσι ώστε να είναι 

εύκολα προσβάσιμα από τον εκπαιδευτικό). 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος σχετίζεται με τη συχνά επικρατούσα αντίληψη των 

μαθητών για την ιστορία και γενικότερα για όλα τα μαθήματα, ότι απλώς πρέπει να 

τα αποστηθίζουν. Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αποτελέσει ένα 

πρώτο βήμα ώστε οι μαθητές να αρχίσουν να εξασκούν τον κριτικό στοχασμό και τη 

δημιουργικότητά τους, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις τους για το μέλλον, 

παράλληλα με μια πιο ενεργητική στάση απέναντι στη μάθηση και τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει κανείς να την αντιμετωπίζει. Βέβαια, είναι σαφές ότι θα χρειαστούν 

πολλές διδακτικές ενότητες, προσωπική επιθυμία των μαθητών για ενεργητική και 

ουσιώδη συμμετοχή στο μάθημα και βάθος χρόνου για την πιθανή επίτευξη του 

στόχου αυτού και γι’ αυτό ορίζεται ως μακροπρόθεσμος. 

6.    Κατά τη γνώμη μου, το πρώτο βήμα είναι να έχει ο εκπαιδευτής ξεκαθαρίσει τα 

σημεία στα οποία η διδασκαλία σε ενήλικους διαφέρει από την τυπική διδασκαλία. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να έχει διερευνήσει προσεκτικά τις ανάγκες των ενηλίκων, 

να τις έχει συνδυάσει με τους στόχους του ευρύτερου προγράμματος ενηλίκων αλλά 

και με τους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, καθώς και με το 

ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. 
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 Οι συνθήκες, βέβαια δεν είναι ποτέ ίδιες στον σχεδιασμό, αφού εξαρτώνται εκτός 

από το χώρο και το χρόνο, από την έκταση της συμμετοχής του εκπαιδευτή στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων και από την ομάδα που αναλαμβάνει κάθε φορά. 

 Αυτό όμως που εξαρτάται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτή, είναι ο δικός του 

τρόπος  με τον οποίο αντιμετωπίζει το σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας για 

ενηλίκους. Δηλαδή, εκείνος πρώτα πρέπει να έχει τη διάθεση να ασχοληθεί πολλές 

ώρες με τις απαιτήσεις και τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 

για το σχεδιασμό, ώστε να δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό 

όμως δεν συνίσταται απλά στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει την εκάστοτε 

διδακτική ενότητα-της οποίας τα χαρακτηριστικά κάθε φορά αλλάζουν-, μα στη δική 

του συνεχή προσωπική καλλιέργεια  και ανάπτυξη προκειμένου να γίνεται συνεχώς 

καλύτερος και να βελτιώνεται ως εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να 

αυτοαξιολογείται αλλά και να είναι ο ίδιος πρώτα συμμετέχων στη δια βίου μάθηση, 

καθώς, αν δεν ενδιαφέρεται για την επαγγελματική του βελτίωση, από λειτουργός, 

γίνεται ένας απλός επαγγελματίας. 

 Επιπροσθέτως, ένας καλός σχεδιασμός εξαρτάται και από το αν ο εκπαιδευτής θα 

αξιοποιήσει τη μεθοδολογία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, μέσω της οποίας, 

όπως φαίνεται και από την συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας, μπορεί να βοηθηθεί 

στο να εντοπίσει τις δυσλειτουργικές απόψεις στις νοητικές συνήθειες των 

εκπαιδευόμενών του και να εργαστεί έτσι ώστε να τους βοηθήσει να τις 

αντιληφθούν, να τις επεξεργαστούν, να τις αξιολογήσουν, να τις αλλάξουν συνειδητά 

και να αυτοαξιολογηθούν. 

 Εν κατακλείδι, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού υπάρχουν διαθέσιμα 

σε όλους τους εκπαιδευτές και μπορούν να μετουσιωθούν κατάλληλα ανάλογα με τις 

περιστάσεις. Επίσης ποτέ δεν θα υπάρξει ο τέλειος σχεδιασμός διδακτικής ενότητας, 

αφού πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αλλαγών. Το στοιχείο που κάνει 

τη διαφορά είναι αν και κατά πόσο ο εκπαιδευτής ενδιαφέρεται και προσπαθεί για το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και δεν βλέπει την εργασία του σαν ένα απλό μέσο 

βιοπορισμού. 

7.  Ο τομέας εκπαίδευσης ενηλίκων ήταν μια αχαρτογράφητη περιοχή για εμένα πριν 

από το μεταπτυχιακό, το οποίο με βοήθησε να την εξερευνήσω. Κείμενα των 

θεωρητικών της εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως του Mezirow, του Κόκκου, του 
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Freire και του Illeris καθώς και άλλων ελλήνων και ξένων συγγραφέων με βοήθησαν 

πολύ στην προσπάθεια κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πεδίου και 

επηρέασαν τον τρόπο σκέψης μου. 

 Ακόμη θεωρώ ότι ένας καλός εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει να 

αυτοαξιολογείται, να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνεται και να γίνεται καλύτερος 

τόσο στην εργασία του, όσο και καλύτερος ως άνθρωπος. Εάν δεν ξεκινά την αλλαγή 

από αυτόν τον ίδιο, δεν θα είναι σε θέση να εμπνεύσει τους υπόλοιπους ή να μάθει 

από αυτούς. Έτσι πιστεύω ότι η βασικότερη προϋπόθεση, εκτός από την συνεχή 

επιμόρφωση και προσωπική ανέλιξη, είναι ο εκπαιδευτής να αγαπά πραγματικά τον 

τομέα στον οποίο εργάζεται και να προσπαθεί να συμβάλλει στην αλλαγή προς το 

καλύτερο. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ευρύτερος εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

1. Το αντικείμενο του μετασχηματισμού των στερεοτυπικών δυσλειτουργικών 

αντιλήψεων, που περιέγραψα στο Α΄ μέρος της παρούσας εργασίας, αποτελείται από  

περισσότερες από μία απόψεις, στις οποίες θα έδινα τους εξής τίτλους: 

Α) Ο ηγέτης/ήρωας ταυτίζεται με τον καλό πολεμιστή, 

Β) Ο ηγέτης/ήρωας είναι αλάνθαστος, 

Γ) Τα μαθήματα πρέπει απλώς να αποστηθίζονται. 

2.  Αυτές οι απόψεις εντάσσονται ως μέρη σε δύο νοητικές συνήθειες. Πιο αναλυτικά, 

οι δύο πρώτες (δηλαδή α) ο ηγέτης/ήρωας ταυτίζεται με τον καλό πολεμιστή και β) ο 

ηγέτης/ήρωας είναι αλάνθαστος) υπάγονται στη νοητική συνήθεια «Τι είναι ο 

ηγέτης». Η άποψη γ) τα μαθήματα πρέπει απλώς να αποστηθίζονται, ανήκει στη 

νοητική συνήθεια «Ποια είναι η ορθή μεθοδολογία της εκπαίδευσης». 

3. Επειδή εντοπίστηκαν δύο νοητικές συνήθειες, θα αναλυθούν στη συνέχεια 

ξεχωριστά. Πρώτα θα γίνει αναφορά στις απόψεις που εντάσσονται στην νοητική 

συνήθεια «Τι είναι ηγέτης/ήρωας», τις οποίες η γράφουσα θεωρεί ότι χρειάζονται 

λιγότερη προσπάθεια για να μετασχηματιστούν (γι’ αυτό στο Α΄ μέρος της εργασίας 

ανήκαν στον άμεσο στόχο μετασχηματισμού) και στη συνέχεια στις απόψεις που 

υπάγονται στη νοητική συνήθεια «Ποια είναι η ορθή μεθοδολογία της εκπαίδευσης», 

καθώς αυτή έχει ευρύτερες προεκτάσεις και αρχίζει να καλλιεργείται από την πρώτη 

ημέρα που ένα παιδί ξεκινάει τη σχολική του ζωή. 

«Τι είναι ηγέτης/ήρωας» 

Απόψεις που αναφέρθηκαν στο σημείο 1:  

Α) Ο ηγέτης/ήρωας ταυτίζεται με τον καλό πολεμιστή 

Β) Ο ηγέτης/ήρωας είναι αλάνθαστος 

Η ιστορία είναι ένα μάθημα που προσφέρει εύφορο έδαφος για τον βαθύτερο 

μετασχηματισμό των προαναφερθέντων απόψεων. 

1. Για την πρώτη άποψη, ένα πρώτο πολύ καλό παράδειγμα, είναι η μελέτη 

περίπτωσης του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος 

αν και ήταν σπουδαία ηγετική μορφή, δεν διακρίθηκε για τα στρατιωτικά του 

ανδραγαθήματα αλλά για την πολιτική του στρατηγική. 
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Στην ίδια κατηγορία, από την ιστορία του κόσμου, μπορεί να αντληθεί το παράδειγμα 

του Μαχάτμα Γκάντι ή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. 

Για τη δεύτερη άποψη, κάθε ιστορική ηγετική μορφή έχει πάρει σωστές και 

λανθασμένες αποφάσεις. Η μελέτη των ενεργειών τους και η καταγραφή τους σε 

θετικές/αρνητικές συμβάλει στην κατανόηση του ότι οι ηγετικές μορφές δεν έχουν το 

αλάνθαστο. 

Άλλες συναφείς απόψεις είναι οι εξής: 

Γ)Οι ηγέτες είναι πάντα άνδρες 

Δ) Οι ηγέτες είναι πάντα καλοί. 

Για το  βαθύτερο μετασχηματισμό των δύο πρώτων απόψεων αλλά και για την 

προσπάθεια μετασχηματισμού των δύο τελευταίων, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

ένα ετήσιο project (αντί ο εκπαιδευτικός να βρει απλώς 5-6 ευκαιρίες για 

μετασχηματισμό) με τίτλο: «Ηγετικές μορφές της ιστορίας». [Σημείωση: Εάν, όμως, 

ένας εκπαιδευτικός δεν έχει το χρόνο να κάνει ένα ετήσιο project, μπορεί να βρει 

αυτές τις ευκαιρίες από το βιβλίο της ιστορίας, όπως το παράδειγμα του Περικλή 

(στόχευση στις απόψεις Α, Β) ή του Αλκιβιάδη (στόχευση στις απόψεις Β, Δ)]. Στο 

πλαίσιο αυτού του project και έχοντας ως αφόρμηση το κριτικό ερώτημα «Τι είναι 

ηγέτης», οι μαθητές το απαντούν σε ομάδες των τεσσάρων, όπου αναμένεται να 

προκύψουν οι παραπάνω δυσλειτουργικές απόψεις. Στη συνέχεια, στις ίδιες ομάδες, 

μελετούν τις ιστορικές προσωπικότητες του Καποδίστρια, του Μαχάτμα Γκάντι, του 

Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ κ.α. Συνεργατικά, αναρωτιούνται για το ποια χαρακτηριστικά 

τους, τους κάνουν ηγέτες, βρίσκουν πληροφορίες, χωρίζουν τις ενέργειές τους σε 

θετικές/αρνητικές. Οι ομάδες, μεταξύ τους, ανταλλάσουν απόψεις, συγκεντρώνουν 

στοιχεία, κρίνουν και αξιολογούν ενέργειες, συμπεριφορές, προσωπικότητες 

(στόχευση στις απόψεις Α, Β). Στη συνέχεια, στο υποέργο του project «Ηγετικές 

μορφές της ελληνικής ιστορίας», κάθε ομάδα αναλαμβάνει μια ελληνική ηγετική 

ιστορική μορφή (π.χ. Χαρίλαος Τρικούπης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Περικλής, Μαντώ 

Μαυρογένους, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα κλπ) και εργάζεται με τον ίδιο τρόπο 

(στόχευση στις απόψεις Α, Β, Γ).  

Επίσης, οι ομάδες των μαθητών έρχονται αντιμέτωποι με την άποψη «Οι ηγέτες είναι 

πάντα άντρες;» και καλούνται να συγκεντρώσουν υλικό για γυναικείες ιστορικές 

ηγετικές μορφές (π.χ. Αμέλια Έρχαρτ, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Υπατία, 
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Μάργκαρετ Θάτσερ, Μαρί Κιουρί, Κλεοπάτρα, Σούζαν Μπ. Άντονι) [στόχευση στο 

Γ].  

Τέλος, στο υποέργο «΄Οψεις ηγεσίας», οι ομάδες μαθητών καλούνται να μελετήσουν 

ιστορικές προσωπικότητες όπως Χίτλερ, Φράνκο κλπ ώστε να αντιμετωπίσουν την 

άποψη Δ.  

Μέσα από αυτό το project οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τις δυσλειτουργικές 

απόψεις τους γι’ αυτή τη νοητική συνήθεια, εργάζονται ομαδικά πάνω στο τι είναι 

ηγέτης, διερευνούν τα χαρακτηριστικά των ηγετών, κρίνουν ιστορικές ηγετικές 

προσωπικότητες (πάντα με βάση δεδομένα και τεκμηριωμένα στοιχεία) και 

αναγνωρίζουν ότι ο ηγέτης δεν έχει απαραιτήτως καλούς ή ηθικούς σκοπούς.  

Το project μπορεί να αποκτήσει πολλές ακόμη προεκτάσεις που σχετίζονται με 

απόψεις που πιθανόν να υπάγονται στη νοητική συνήθεια «Τι είναι ηγέτης» ˙ για 

παράδειγμα «Μια ηγετική μορφή σχετίζεται πάντα με την πολιτική;», «Πώς 

αλληλεπιδρά η προσωπική με τη δημόσια ζωή του ηγέτη;» και «Πώς η εξουσία 

αλλοτριώνει την προσωπικότητα του ηγέτη;». 

Θα μπορούσε, επιπροσθέτως,  να γίνει διαθεματική σύνδεση με άλλους τομείς, όπως 

για παράδειγμα «Ηγετικές μορφές στις Τέχνες», όπου θα μπορούσε να γίνει ανάλυση 

ηγετικών μορφών ηρώων ταινιών, πινάκων ή βιβλίων (όπως λόγου χάριν του Ραλφ 

και του Τζακ Μέριντιου, που είναι οι ήρωες/πρωταγωνιστές του βιβλίου του Γουίλιαμ 

Γκόλντινγκ « Ο άρχοντας των μυγών»).   

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του project θα 

είναι κατά βάση βιωματικές. Κυρίαρχο ρόλο θα έχει η ενεργητική 

κονστρουκτιβιστική μάθηση με την πρωτοβουλία των μαθητών, με στόχο να τεθούν 

οι βάσεις του κριτικού στοχασμού. Όπως διαφαίνεται από τη δόμηση του project, η 

μελέτη περίπτωσης θα είναι ο βασικός πυλώνας του project, καθώς και η εργασία σε 

ομάδες. 

Εκπαιδευτικά μέσα που θα αξιοποιηθούν είναι: κατάλληλα έργα τέχνης 

(κινηματογραφικές ταινίες, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία) και ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής. 

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα έρθουν αντιμέτωποι με τις δυσλειτουργικές 

απόψεις τους και θα έχουν την ευκαιρία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μέσα σε 
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ένα μαθητοκεντρικό πλαίσιο, να τις διερευνήσουν σε ευρύτερη κλίμακα, να τις 

κρίνουν, να αναστοχαστούν πάνω σε αυτές και να τις μετασχηματίσουν.   

 

«Ποια είναι η ορθή μεθοδολογία της εκπαίδευσης» 

Εκτός από τη δυσλειτουργική άποψη «τα μαθήματα πρέπει απλώς να 

αποστηθίζονται», άλλες προβληματικές απόψεις που σχετίζονται με τη νοητική 

συνήθεια «Ποια είναι η ορθή μεθοδολογία της εκπαίδευσης»  είναι: «τα μαθήματα 

δεν θα με βοηθήσουν πουθενά στη μελλοντική ζωή μου», «ο δάσκαλος έχει τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη μαθησιακή διεργασία», «σημασία έχουν οι καλοί βαθμοί» 

και «τα μαθήματα είναι βαρετά». 

Αυτές οι απόψεις δε σχετίζονται αποκλειστικά με το μάθημα της ιστορίας αλλά 

γενικά με το πεδίο της (σχολικής) εκπαίδευσης και τα περισσότερα (αν όχι όλα) 

μαθήματα. 

Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να μην αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο της 

ιστορίας, αλλά γενικότερα σε όλα τα μαθήματα, τόσο κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

όσο και καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Δηλαδή, η προσπάθεια 

μετασχηματισμού τους πρέπει να γίνεται αβίαστα, μέσα από την καθημερινή 

εκπαιδευτική πρακτική και να διακρίνεται από επαναληπτικότητα. 

Το project ιστορίας που προαναφέρθηκε, είναι μία πρώτη ευκαιρία να 

αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσλειτουργικές απόψεις των μαθητών για το «τι είναι 

εκπαίδευση». 

Βέβαια, ο μετασχηματισμός των απόψεων αυτών θεωρούμε ότι εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει τη μάθηση και τις 

ικανότητες των μαθητών του για την επίτευξή της. 

Με άλλα λόγια, κατά την κρίση μας, εάν ο διδάσκων εφαρμόζει μια 

δασκαλοκεντρική/παθητική προσέγγιση της μάθησης, είναι πολύ πιθανότερο οι 

μαθητές να αποκτήσουν δυσλειτουργικές απόψεις για το τι είναι εκπαίδευση. 

Ασφαλώς και το εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος συγκρότησης και διάρθρωσης της 

διδακτέας ύλης, έχουν μερίδιο ευθύνης στη διαιώνιση των απόψεων αυτών. 

Έτσι, είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολείο  και σε κάθε βαθμίδα 

να συνεργάζονται και να χαράσσουν μια μαθητοκεντρική πορεία πλεύσης, με έμφαση 
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στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην απόκτηση της γνώσης, εφαρμόζοντας 

τις αρχές της μετασχηματίζουσας μάθησης, τον στοχαστικό διάλογο και ενισχύοντας 

την καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού. 

Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα εξής:  

 Δημιουργία λέσχης βιβλίου και κινηματογραφικής λέσχης, οι οποίες θα 

μελετούν έργα που συνάδουν με την τάξη των μαθητών και τα διδασκόμενα 

αντικείμενα αλλά, επίσης, θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια 

μετασχηματισμού δυσλειτουργικών απόψεων. 

 Ανάδειξη της σημασίας της συνεργατικότητας, της συμμετοχής σε ομάδες και 

της προσωπικής βελτίωσης σε επίπεδο γνώσεων και κατάκριση της 

βαθμοθηρίας. 

 Διαθεματική προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων. 

 Χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών (π.χ. μελέτη περίπτωσης, 

παιχνίδι ρόλων, αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση). 

 Εκπαιδευτικές εκδρομές σε χώρους πολιτισμού και γραμμάτων. 

 Ομιλίες σημαντικών ανθρώπων από το χώρο της επιστήμης, που 

αναδεικνύουν τη σημασία της εκπαίδευσης. 

Μόνο έτσι θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δυσλειτουργικές 

απόψεις των μαθητών για το «ποια είναι η ορθή μεθοδολογία της εκπαίδευσης» και 

θα μετασχηματιστούν ολοκληρωτικά. 
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