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Η τέχνη μέσα από την ιστορία. Βυζαντινές τοιχογραφίες in situ. 
 

Δαμιανάκη Αικατερίνη, Μ.Α. Εκπαιδευτικός Δ.Ε. ΠΕ02 (Φιλόλογος)  

 
 

Περίληψη: Η διδασκαλία που περιγράφεται πραγματοποιήθηκε in situ στο ναό της 

Παναγίας Κεράς στην Κριτσά του νομού Λασιθίου στην Κρήτη στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Βυζαντινής Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου για τις βυζαντινές τοιχογραφίες 

στους χριστιανικούς ναούς. Οι μαθητές λειτούργησαν ως ερευνητές – αρχαιολόγοι και 

«ξενάγησαν» στο ναό τους συμμαθητές τους, ο καθένας στον τομέα που είχε αναλάβει, 

αφήνοντας το διδάσκαλο σε θέση συντονιστή. Αποτέλεσμα της διδασκαλίας ήταν οι 

μαθητές οδηγούμενοι επαγωγικά από το ειδικό στο γενικό να αποτυπώσουν το 

εικονογραφικό πρόγραμμα των χριστιανικών ναών, αλλά και να εντοπίσουν τις 

διαφοροποιήσεις του συγκεκριμένου ναού από άλλους σύγχρονους. Επίσης, σε 

τεχνοτροπικό επίπεδο να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη βυζαντινή 

ζωγραφική (κυρίαρχα χρώματα, απουσία της τρίτης διάστασης) και τις επιρροές της 

Ενετοκρατίας στην εικονογράφηση του ναού. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας τα 

πορίσματα της μαθητικής έρευνας κοινοποιήθηκαν μέσω του τοπικού τύπου στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

 
Λέξεις-κλειδιά: Ιστορία Β’  Γυμνασίου, τοιχογραφίες, ναός Παναγίας στην Κριτσά  

 

1. Εισαγωγή 

Ένας από τους σκοπούς της διδασκαλίας της Ιστορίας στο Γυμνάσιο είναι να 

συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι τελικά αξίζει να μελετούν το παρελθόν όχι επειδή 

«η ιστορία διδάσκει», όπως πίστευαν παλιά, αλλά επειδή η γνώση της Ιστορίας και ο 

προβληματισμός πάνω σε αυτήν μας καθιστά, βαθμιαία, ανθρώπους με γνώση και 

γνώμη τεκμηριωμένη για όσα συμβαίνουν γύρω μας (Λούβη, Ξιφαράς 2007, 14). Η 

άσκηση στην ιστορική σκέψη και κρίση (Βερτσέτης 2001, 36) διαμορφώνει πολίτες 

με κοινωνικοποιημένη συνείδηση και συμβάλλει στην αρτιότερη κοινωνικοποίηση 

και πολιτικοποίηση των μαθητών.  

  

2. Ζητήματα διδακτικής του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο 

Ωστόσο, το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά γενική 

ομολογία ένα μάθημα που συχνά φοβίζει τους μαθητές, γιατί σχεδόν πάντα απαιτεί 

από μέρους τους αναπαραγωγή έτοιμης γνώσης μέσα από την παραδοσιακή, 

μονολογική, διηγηματική διδασκαλία και απομνημόνευση των στοιχείων της, δηλαδή  

στεγνή αποστήθιση που συναρτάται με την παθητική γνώση (διδασκαλία τύπου brain 

wash) (Βαγιανός 1999α, 11). Επίσης, τους προκαλεί ανία, εξαιτίας της έλλειψης 

ποικιλίας και αμεσότητας με το ερευνώμενο αντικείμενο και των πολλών 

γενικεύσεων της γενικής ιστορίας (Λεοντσίνης 1996, 56). Ως εκ τούτου το μάθημα 

της Ιστορίας δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους μαθητές.  

Συμπληρωματικά, αφενός τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας δεν 

ανταποκρίνονται πάντα στις σύγχρονες διδακτικές – μαθησιακές ανάγκες (κριτική 

σκέψη, έρευνα, αιτιολόγηση, ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων) και αφετέρου, 

όπως είναι γνωστό, οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν να διδάξουν το μάθημα της 

Ιστορίας δεν είναι απαραιτήτως πτυχιούχοι των τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας, 

εξειδικευμένοι στη διδακτική του ιδιαίτερου αυτού μαθήματος, αλλά και πτυχιούχοι 

άλλων τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, ακόμα και των ξενόγλωσσων, αφού το 

μάθημα της Ιστορίας δύναται να διδαχθεί και από τους τελευταίους με δεύτερη 

ανάθεση. Επαφίεται, λοιπόν, στην προσωπική κατάρτιση των τελευταίων και στο 

ατομικό ενδιαφέρον τους να αναζητήσουν και εν τέλει να χρησιμοποιήσουν 
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ιστορικοδιδακτικές μεθόδους, πρωτοβουλία που μπορεί και να μην υπάρξει. 

Επομένως, η απουσία εκπαιδευτικών ενήμερων στις σύγχρονες ιστορικοδιδακτικές 

συνθήκες ευνοεί την υπεραπλούστευση της διδασκαλίας του μαθήματος (Βαγιανός 

2001, 121-122). 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να απειλείται ο εκσυγχρονισμός της 

ιστορικοδιδακτικής πράξης, να υποβαθμίζεται το ενδιαφέρον για το μάθημα της 

Ιστορίας από τη σχολική κοινότητα και να ακούγονται δυσμενή σχόλια για την 

έλλειψη σοβαρής ιστορικής κατάρτισης  των σύγχρονων νέων. 

Οι προτάσεις που τίθενται επί τάπητος ζητούν από την ιστορική εκπαίδευση 

να επιδιώξει άμεσα τον εκσυγχρονισμό της, κατά τις απαιτήσεις των καιρών, 

απαλλάσσοντας το μαθητή από τη βασανιστική μονομέρεια της αποστήθισης (η 

οποία κατέχει μονάχα το ρόλο της ενημέρωσης του ερευνητή, για να προβεί αυτός  

στη συνέχεια σε παραπέρα αναζητήσεις) και παράλληλα οργανώνοντας μορφές 

συστηματικής άσκησής του ως προς την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης του.  

Αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά όταν ενεργοποιείται η «ενεργητική 

μάθηση», δηλαδή, στην περίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας, όταν πρωτογενείς 

πηγές της Ιστορίας τίθενται στη διάθεση του μαθητή, για να διατυπώσει ερωτήματα, 

να διενεργήσει έρευνα, να αυτενεργήσει και να καταστήσει δυνατή την επικοινωνία 

του μαθητή με τον άνθρωπο του παρελθόντος που δημιούργησε τις «πηγές» (Otten 

1988 στο Βαγιανός 1999α, 57) έχοντας το διδάσκοντα σε ρόλο καθοδηγητικό 

(Ματσαγγούρας 2005, 429). Τότε ο μαθητής όχι μόνο ενισχύει τη μαθησιακή 

αποτελεσματικότητά του, αλλά ευχαριστείται ταυτόχρονα. Αυτό γιατί η ενεργητική 

μάθηση τον ενθαρρύνει να εκφράζει άποψη για τα ιστορικά γεγονότα, γεγονός που 

συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του, και στην περίπτωση μάλιστα της 

τοπικής ιστορίας να νιώθει και αισθήματα υπερηφάνειας.  

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι, όταν ο μαθητής αυτενεργεί (Βερτσέτης 2000, 

167-172), ασκείται διανοητικά, καθώς δεν απομνημονεύει πληροφορίες μόνο, αλλά 

επιχειρεί να καταγράψει, να αιτιολογήσει και να ερμηνεύσει στάσεις, επιχειρεί 

δηλαδή ιστορική έρευνα. Σύμφωνα με τον Μάρτιν Μπουθ, που διεξήγαγε έρευνες 

στη Βρετανία από τα τέλη του ’60 ως τη δεκαετία του ΄80, ο μαθητής πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως ένας μικρός ιστορικός (Λούβη, Ξιφαράς ό.π., 13). Επιπλέον, 

όμως, ο μαθητής με την ενεργητική μάθηση παιδαγωγείται (Βαγιανός 1999α, 239)∙ 

κατακτά κοινωνικοπολιτική αγωγή, καλλιεργεί την κριτική του σκέψη και μυείται 

στη δια βίου μάθηση, μαθαίνει πώς να μαθαίνει, που είναι και ένα από τα ζητούμενα 

της σύγχρονης εκπαίδευσης.  

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι φυσικά δεν αποσκοπείται να καταστεί ο 

μαθητής ισάξιος με τον ιστορικό – ερευνητή, γιατί δε διαθέτει εξάλλου τα 

μεθοδολογικά εργαλεία να το κάνει, αλλά παιδαγωγικά να καταστεί ικανός να 

μαθαίνει πώς να μαθαίνει, να μπαίνει στη θέση του «άλλου», του «άλλοτε», του 

«αλλού», να κατέχει αυτό που αποκαλείται «ενσυναίσθηση» (Κορναράκης 2011, 29-

35, Λεοντσίνης ό.π., 82). 

 

3. Εισαγωγή της Τοπικής Ιστορίας στο Γυμνάσιο 

Πέρα, όμως, από την εισαγωγή της ενεργητικής μάθησης, μεγιστοποίηση του 

ιστορικού μαθησιακού αποτελέσματος επιτυγχάνεται επίσης όταν η διδασκαλία 

αποκτά βιωματικό χαρακτήρα (Βερτσέτης 2000, 176-178). Η επίσκεψη, αυτοψία 

ιστορικών πηγών εκτός της σχολικής τάξης μπορεί να αποτελέσει το μέσο με το 

οποίο η ιστορική διδασκαλία να οδηγήσει στην ιστορική μόρφωση των μαθητών. 

Μουσεία, ιστορικοί – αρχαιολογικοί τόποι, χώροι ιστορικών συλλογών και ιστορικών 
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πηγών είναι κάποια από τα παραδείγματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στην 

ιστορική εκπαίδευση (Βαγιανός 1999β, 76-78).  

Η εισαγωγή της τοπικής ιστορίας (Βώρος 1991, 27-91), της micro - ιστορίας 

στην τάξη συντελεί στο να μπορέσει η διδασκαλία της ιστορίας να αποκτήσει 

βιωματικό χαρακτήρα. Τούτο γιατί οι μαθητές μπορούν να κατανοούν 

αποτελεσματικότερα ένα περιβάλλον που τους είναι οικείο, απλά γιατί ζουν μέσα σε 

αυτό. Το ιστορικό περιβάλλον των μαθητών συχνά θέτει ερωτήματα που 

κινητοποιούν τους μαθητές, τα οποία ζητούν απαντήσεις. Στην περίπτωση της 

τοπικής ιστορίας, οι μαθητές δεν αισθάνονται την ιστορία ως κάτι απόμακρο και 

ανοίκειο προς αυτούς, αλλά ως συστατικό στοιχείο όχι μόνο της εθνικής, αλλά και 

της τοπικής ταυτότητάς τους, γεγονός που τους γεμίζει υπερηφάνεια. 

Η γνώση υπάρχει διάσπαρτη και έξω από τη σχολική αίθουσα και ο μαθητής 

ερχόμενος σε επαφή με το ιστορικό περιβάλλον οφείλει να τη συλλέξει, να την 

οργανώσει, με τη βοήθεια της γενικής ιστορίας να την ερμηνεύσει και μετά να την 

κοινοποιήσει στη σχολική ομάδα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  Ο δάσκαλος 

της Ιστορίας παραιτείται από το ρόλο του «παντογνώστη» και γίνεται ο συντονιστής, 

εκείνος που καθοδηγεί το μαθητή στις αναζητήσεις του.  

Εξάλλου, το ελληνικό περιβάλλον βρίθει από νέες ιδέες και προτάσεις προς 

αξιοποίηση, ώστε ο μαθητής να μην παραμένει παθητικός δέκτης και ακροατής του 

δασκάλου στα πλαίσια μιας διηγηματικής διδασκαλίας. Αντιθέτως, να ενεργοποιείται, 

να νιώθει τη χαρά της δημιουργικής έρευνας, η οποία τον οδηγεί στην ιστορική 

γνώση, να συνδυάζει στοιχεία και από άλλα μαθήματα (π.χ. Νέα Ελληνικά,  

Γεωγραφία, Θρησκευτικά) και στη συνέχεια να είναι σε θέση να ενημερώνει την 

τοπική κοινωνία για το ιστορικό της παρελθόν μέσω ανακοίνωσης των πορισμάτων 

της έρευνάς του∙ να κάνει, δηλαδή, τους συμπολίτες του μετόχους της ιστορικής 

έρευνας που διεξήγαγε ο ίδιος, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο το σχολείο στην 

κοινωνία και αλληλεπιδρώντας με αυτήν.  

Ο μαθητής προκειμένου να κατανοήσει την τοπική ιστορία χρειάζεται να 

πλησιάζει τα γενικά από τα ειδικά (Λεοντσίνης ό.π., 57), να εντάξει την τοπική 

ιστορία στο ευρύτερο πλαίσιο που αυτή τοποθετείται, άρα να είναι ενημερωμένος για 

τη γενική ιστορία, τουλάχιστο στον τομέα που τον απασχολεί. Αλλά και αντίστροφα, 

η τοπική ιστορία μπορεί να αξιοποιηθεί για την κατανόηση της γενικής ιστορίας και 

να φωτιστούν οι αποκλίσεις του τοπικού από το γενικό. Απαιτείται, ωστόσο, προσοχή 

στη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας  ως προς της απλουστευτικές γενικεύσεις 

(Ασωνίτης, Παππάς 2006, 13).  

 

3. Η τέχνη ως διδακτική ενότητα στα βιβλία της Ιστορίας 

Η τέχνη είναι ένα από τα ωραιότερα, αλλά και από τα δυσκολότερα ίσως κεφάλαια 

του μαθήματος της Ιστορίας. Από τα ωραιότερα, γιατί παρουσιάζει τον πολιτισμό της 

εκάστοτε εποχής, αλλά και από τα δυσκολότερα, γιατί για να καταφέρει κάποιος να 

κατανοήσει κάποιο έργο τέχνης, πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάσει τις πολιτικές, 

κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες της εποχής που αυτό δημιουργήθηκε. Ως εκ 

τούτου, στην πράξη τείνει να είναι ένα κεφάλαιο ήσσονος σημασίας στα σχολικά 

βιβλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, γεγονός που αποδεικνύεται από 

τις τακτικές των ίδιων των εκπαιδευτικών να μη δίνουν συχνά έμφαση στη 

διδασκαλία των κεφαλαίων της τέχνης και αυτά να διδάσκονται συχνά περιληπτικά 

και να παραγκωνίζονται για χάρη της macro- ιστορίας, των μεγάλων γεγονότων.  

Φταίει το περιορισμένο εποπτικό υλικό που διαθέτουν τα σχολεία; Ο τρόπος 

παρουσίασης της τέχνης στο σχολικό εγχειρίδιο; Οι γνωστικές ελλείψεις των 

διδασκόντων, που από τις σπουδές τους ίσως δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω 
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στην τέχνη; Αντικείμενο βέβαια αυτής της εισήγησης δεν είναι να αναζητήσουμε το 

«γιατί» αυτής της παραγκώνισης της τέχνης. Αντικείμενο της συγγραφέως είναι να 

παρουσιάσει μια διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας με θεματική τη Βυζαντινή 

Μνημειακή Ζωγραφική και συγκεκριμένα τις βυζαντινές τοιχογραφίες. 

 

4. Κίνητρα – αφόρμηση της διδασκαλίας 

Στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας και με διάθεση οι μαθητές να αυτενεργήσουν, 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η συγκεκριμένη διδασκαλία. Κίνητρα αυτής αποτέλεσε 

η βιωματική θεώρηση της Ιστορίας και η παραγωγή από τους μαθητές των δικών τους 

συμπερασμάτων. Επίσης, η σύνδεση του σχολείου με το περιβάλλον στο οποίο 

ανήκει και η αξιοποίηση της τοπικής και πολιτιστικής παράδοσης. Βασικό, ωστόσο, 

κίνητρο της εκπαιδευτικού ήταν η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και 

η ανανέωση της στάσης τους απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας που ως τότε 

κυριευόταν από φόβο και ανία. 

Αφόρμηση για τη διδασκαλία της εκπαιδευτικού στάθηκε η παρουσία του 

σχολείου στο οποίο υπηρετούσε (Γυμνάσιο Κριτσάς Λασιθίου Κρήτης), δίπλα σ’ ένα 

βυζαντινό ναό με σημαντική αγιογράφηση, μεγάλη επισκεψιμότητα και παρουσία σε 

κινηματογραφικές ταινίες (θυμίζουμε την ελληνική ταινία «Η νεράιδα και το 

παλικάρι»). Πρόκειται για την Παναγία Κερά στην Κριτσά Λασιθίου. 

 

5. Στόχοι της διδασκαλίας 

Στόχος της εναλλακτικής αυτής διδασκαλίας ήταν, με όργανο την αξιοποίηση των 

γνώσεων της βυζαντινής ιστορίας και τέχνης, οι οποίες διδάσκονταν στο τρέχον 

σχολικό έτος, οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου να κατανοήσουν την 

αρχιτεκτονική δομή του ναού της Παναγίας Κεράς και πώς αυτή η δομή επέδρασε 

στην εικονογράφησή του. Επίσης, να προσεγγίσουν όχι μόνο θεολογικά, αλλά κυρίως 

τεχνοτροπικά το εξαίρετο εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού μέσα από τις 

σωζόμενες τοιχογραφίες, να συγκεντρώσουν έτσι τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής 

τεχνοτροπίας και να επισημάνουν τις επιρροές της Ενετοκρατίας και της τοπικής 

ιδιαιτερότητας στην τοιχογράφηση του ναού (επίδραση χρόνου και τόπου). Σύμφωνα 

με την ιστοριογραφία της σχολής των Annales, η αλληλεπίδραση φυσικού χώρου και 

κουλτούρας, η «ανθρωπογεωγραφία» κατέχει σημαντική θέση και αξίζει να μελετηθεί 

(Bloch 1977, 161, Δημητρούκας, Ιωάννου 2006, 10-11). Τέλος, απώτερος σκοπός 

ήταν να προκληθεί στους μαθητές ο σεβασμός για ένα μνημείο που καθημερινά 

συναντούσαν και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική και ιστορική συνείδησή τους.  

 

6. Μεθοδολογία 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία ήταν η μέθοδος σχεδίου δράσης 

(project), καθώς οι μαθητές όφειλαν να διεξαγάγουν έρευνα, να παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματα αυτής και να τα συζητήσουν με τους συμμαθητές τους. Υιοθετήθηκε 

και ο καθοδηγούμενος διάλογος από τον εκπαιδευτικό, μονάχα στο στάδιο εφαρμογής 

της νέας γνώσης (σύμφωνα με τη στοχοθεσία του Bloom)
 
(Ματσαγγούρας ό.π., 416-

423, 429). Η διδασκαλία στηρίχτηκε στις αρχές της διαθεματικότητας με εμπλοκή 

των μαθημάτων -πέραν της Ιστορίας- των Θρησκευτικών, των Εικαστικών και της 

Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 

 

7. Περιγραφή της διδασκαλίας 

7.1. Στάδιο οργάνωσης της διδασκαλίας 
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Η διδασκαλία οργανώθηκε και εφαρμόστηκε στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου 

Κριτσάς του νομού Λασιθίου Κρήτης κατά το μάθημα της Μεσαιωνικής και 

Νεότερης Ιστορίας στη διδακτική ενότητα «Πολιτισμός Βυζαντίου. Εικαστικές 

τέχνες,  Βυζαντινές τοιχογραφίες».  

Αρχικά η εκπαιδευτικός οργάνωσε προσεκτικά τη διδασκαλία της 

(Ματσαγγούρας ό.π., 243-247) και ήρθε σε επαφή με τους υπευθύνους (όπως το 

φύλακα του αρχαιολογικού χώρου) για την παρουσία των μαθητών στο χώρο του 

ναού της Παναγίας. Η πορεία της διδασκαλίας που ακολουθήθηκε στηρίχτηκε στη 

στοχοταξινομία του B. Bloom (Βερτσέτης 2001, 127-139). Ακολούθησε η 

προετοιμασία των μαθητών, η οποία διήρκησε μία διδακτική ώρα. Προκλήθηκε το 

μαθητικό ενδιαφέρον και η σύμπραξη των μαθητών με ενισχυτές, όπως με το ότι 

επρόκειτο για μια διαφορετική διδασκαλία εκτός σχολικού χώρου και μάλιστα στο 

ναό της Παναγίας Κεράς στο χωριό τους και στη συνέχεια ανατέθηκαν ατομικές 

εργασίες τους μαθητές. (Ο αρχικός στόχος της εκπαιδευτικού να ανατεθούν ομαδικές 

εργασίες προσέκρουσε στην άρνηση των μαθητών, οι οποίοι δεν είχαν εξοικειωθεί να 

εργάζονται ομαδικά). Η εργασία του καθενός περιελάμβανε την «υιοθέτηση» δύο -

τριών διαφορετικών τοιχογραφιών. Δόθηκαν, δηλαδή, σε κάθε μαθητή οι εικόνες των 

«δικών» του τοιχογραφιών με ενδεικτικό κείμενο από τον οδηγό της Κ. 

Μυλοποταμιτάκη (Μυλοποταμιτάκη 2005) που αφορούσε σε αυτές, καθώς και η 

κάτοψη του ναού με σημειωμένα τα σημεία στα οποία βρίσκονταν οι συγκεκριμένες 

τοιχογραφίες. Ατομικά οι μαθητές όφειλαν να προετοιμαστούν για τη διδασκαλία που 

θα πραγματοποιούταν τις επόμενες μέρες στηριζόμενοι στη βιβλιογραφία που τους 

δόθηκε, στο σχολικό εγχειρίδιο και σε όσες πληροφορίες έβρισκαν στο διαδίκτυο.  

 

7.2. Στάδιο πραγματοποίησης της διδασκαλίας 

Σε επόμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία επί τόπου στο ναό, η 

οποία διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες και καλύπτει το πρώτο στάδιο της γνωστικής 

στοχοθεσίας του Bloom που αφορά τη γνώση. Αρχικά, και ενώ η ομάδα βρισκόταν 

έξω από το ναό συζητήθηκε η αρχιτεκτονική δομή του μνημείου, ο χρόνος 

ανοικοδόμησής του και των προσθηκών σε αυτόν (μονόχωρη βασιλική στην α΄ φάση 

ανοικοδόμησης του ναού – τέλη 12
ου

 αιώνα, τρίκλιτη βασιλική στη β΄ φάση - τέλη 

13
ου

 αιώνα) (Γκιολές 1992, 49-62), όπως και ο χρόνος τοιχογράφησης, χωρίς 

εξειδικεύσεις των επιμέρους περιόδων, καθώς ο διαχωρισμός αυτός ήταν μεγάλης 

δυσκολίας και εκτός στοχοθεσίας για μαθητές Β΄ Γυμνασίου (το κεντρικό κλίτος 

τοιχογραφήθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα, ενώ το βόρειο και το νότιο κλίτος ανήκει 

στο ογκυρό στυλ του 14ου αιώνα). Στη συνέχεια, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη 

βασική ορολογία (ιερό, τρούλος, κλίτος, νάρθηκας κ.ά.) (Γκιολές 1991, 28-78), 

αρχιτεκτονικά σημεία τα οποία εντόπισαν και πάνω στις κατόψεις που όλοι είχαν στα 

χέρια τους.  

Το επόμενο στάδιο αφορούσε την «ξενάγηση» εσωτερικά του ναού. Οι 

μαθητές είχαν προετοιμαστεί να «ξεναγήσουν» οι ίδιοι τους συμμαθητές τους στο 

τμήμα του ναού που «είχαν υιοθετήσει» κατά τη φάση της προετοιμασίας και να 

παρουσιάσουν τις τοιχογραφίες που είχαν αναλάβει. 

 Οι άξονες της κάθε εργασίας σχετίζονταν με: α) την αρχιτεκτονική θέση της 

τοιχογραφίας χρησιμοποιώντας τη βασική ορολογία, όπως αψίδα και τύμπανο ιερού, 

σφαιρικά τρίγωνα τρούλου κ.α., β) την περιγραφή του εικονιζόμενου θρησκευτικού 

γεγονότος της τοιχογραφίας και των κύριων προσώπων που μετείχαν σε αυτήν (αυτό 

αποτελούσε και το δεύτερο στάδιο της στοχοθεσίας του Bloom που αφορά την 

κατανόηση) και γ) τη συζήτηση (με χρήση του καθοδηγούμενου διαλόγου) για τη 
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θέση της κάθε τοιχογραφίας στο εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού και τα ιδιαίτερα 

τεχνοτροπικά στοιχεία της. 

 

7.3. Συμπεράσματα από τη διδασκαλία 

Τα συμπεράσματα που βγήκαν κατά τη διάρκεια και στο τέλος της 

παρουσίασης των τοιχογραφιών ήταν εξαιρετικά. Οι μαθητές, αφού προσέγγισαν το 

εικονογραφικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου ναού, διαπίστωσαν τις ομοιότητες του 

συγκεκριμένου ναού με άλλους σύγχρονους και οδηγούμενοι επαγωγικά από το 

επιμέρους στο όλο κατανόησαν τις βασικές αρχές αγιογράφησης όλων των 

χριστιανικών ναών. Διαπιστώθηκε, δηλαδή, ότι ακολουθείται το αποκρυσταλλωμένο 

εικονογραφικό πρόγραμμα των χριστιανικών ναών, με την Παναγία Βρεφοκρατούσα 

στην αψίδα του Ιερού, τους συλλειτουργούντες Ιεράρχες κατά το Μελισμό πίσω από 

την Αγία Τράπεζα, τους τέσσερις Ευαγγελιστές στα σφαιρικά τρίγωνα, τους προφήτες 

στο τύμπανο του τρούλου και χριστολογικές σκηνές στις κατώτερες ζώνες των τοίχων 

του ναού (Δημητρούκας, Ιωάννου 2007, 81-82).  

Κατά τη διδασκαλία, όμως, οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι ο ναός της 

Παναγίας Κεράς διέφερε σε σημαντικά σημεία από άλλους σύγχρονους ναούς και 

επιχείρησαν να ερμηνεύσουν το γιατί (τρίτο στάδιο της στοχοθεσίας του Bloom - 

εφαρμογή). Συγκεκριμένα, εντύπωση προξένησε σε αρκετούς μαθητές η 

εικονογράφηση του τρούλου όχι με τον Παντοκράτορα, όπως είχαν παρατηρήσει σε 

άλλους ναούς, αλλά με τέσσερις χριστολογικές σκηνές, της Βάπτισης, της 

Υπαπαντής, της Βαϊοφόρου και της Ανάστασης του Λαζάρου. Η ιδιαιτερότητα αυτή 

κατάλαβαν ότι οφείλεται στην ιδιαίτερη κατασκευή του τρούλου, η ενότητα του 

οποίου διασπάται από τέσσερα τόξα. Ωστόσο, ακόμα και με αυτή τη διαφορά δε 

διαταράσσεται η λογική που ακολουθείται στην εικονογράφηση των χριστιανικών 

ναών, οι οποίοι μεταφορικά αντιπροσωπεύουν τον οίκο του Θεού, με τον 

Παντοκράτορα στην κορυφή να αγκαλιάζει μέσω του τρούλου (γι’ αυτό και σφαιρικό 

σχήμα τρούλου) το ποίμνιο του, στο οποίο μεσολαβούν αρχικά οι προφήτες, οι 

τέσσερις Ευαγγελιστές και στη συνέχεια οι άγιοι. 
Ιδιαίτερη μνεία έγινε από τα παιδιά στην τοιχογράφηση του δυτικού τοίχου 

του νάρθηκα του κεντρικού κλίτους, όπου απεικονίζεται το κολαστήριο με 

αμαρτωλούς ανθρώπους που είτε εικονίζονταν με ένα κατσίκι στους ώμους 

υποδηλώνοντας έτσι τη ζωοκλοπή ως αμαρτία, είτε με ένα άροτρο στο χέρι 

υποδηλώνοντας την παραβίαση των συνόρων των χωραφιών, προβλήματα που 

προφανώς αποτυπώθηκαν εδώ ίσως γιατί ενδεχομένως αφορούσαν τους κατοίκους 

της περιοχής (κάτοικοι κυρίως γεωργοί και κτηνοτρόφοι).  

Επίδραση του Καθολικισμού παρατηρήθηκε στην επιλογή του αγιογράφου να 

συμπεριλάβει ανάμεσα στις τοιχογραφίες την απεικόνιση του Αγίου Φραγκίσκου, 

αγαπημένου Αγίου της Δυτικής Εκκλησίας με καστανό ράσο τάγματος 

Φραγκισκανών με σκοινί στη μέση. Οι δυτικές αυτές επιδράσεις αποδόθηκαν από τα 

παιδιά ως συνέπεια της Ενετοκρατίας στην περιοχή.  

Επιπλέον, επιρροή της Ενετοκρατίας διαπιστώνεται και στην παρουσία 

λατινικών στοιχείων σε κάποιες τοιχογραφίες, όπου μορφές φορούν κοντά ιμάτια και 

φλωρεντινά καπέλα και επίσης στην παράσταση του Μυστικού Δείπνου, όπου 

βενετσιάνικα ποτήρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι (Delvoye 1988, 532-533). 

Φαίνεται, λοιπόν, να επιδρά ο χρόνος (Ενετοκρατία) και ο τόπος (Κριτσά Λασιθίου) 

στην εικονογράφηση του ναού. 

Κατά τη μελέτη των τοιχογραφιών του ναού συζητήθηκαν επίσης οι 

τοιχογραφίες του νότιου κλίτους, του αφιερωμένου στην Αγία Άννα, εμπνευσμένες 

από τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, τοιχογραφίες που περιγράφουν τη ζωή και την 
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οικογένεια της Αγίας Άννας, όπως επίσης και οι τοιχογραφίες του βορείου κλίτους με 

κεντρική θέση την εικονογράφηση της Δευτέρας Παρουσίας.  

Εντύπωση, ακόμα, προκάλεσε η τοιχογραφία του αφιερωτή της αγιογράφησης 

του ναού, του Γεωργίου Μαζηζάνη με τη σύζυγο και τη μικρή κόρη του. Η αρχοντική 

παρουσίαση του ζευγαριού (η σύζυγος είναι ντυμένη με λευκό μακρύ φόρεμα και 

χρυσά σκουλαρίκια), δικαιολογεί ενδεχομένως και την οικονομική δυνατότητα της 

οικογένειας για ένα τόσο μεγάλο έργο, όπως είναι αυτό της τοιχογράφησης του ναού.   

Σε τεχνοτροπικό επίπεδο, τα παιδιά προέβησαν σε κάποιες σημαντικές 

παρατηρήσεις σχετικά με τη βυζαντινή ζωγραφική, η οποία συνειδητοποίησαν πόσο 

πολύ διαφορετική από τη μεταγενέστερη. Αφενός ότι είναι συστηματικά δισδιάστατη 

με απουσία της απεικόνισης του βάθους, της προοπτικής και ότι απουσιάζει μια 

ενιαία κλίμακα παρουσίασης των μορφών, γιατί αυτές έχουν μέγεθος ανάλογο με τη 

σπουδαιότητά τους. Αφετέρου ότι κυρίαρχα χρώματα είναι το σκούρο μπλε και το 

χρυσό, παρατηρήσεις που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι στόχος της βυζαντινής 

ζωγραφικής δεν ήταν η ρεαλιστική απεικόνιση των μορφών, αλλά η 

αποπνευματικοποίησή τους (Γκιολές 1991, 15-16). 

 

7.4. Αξιολόγηση 

 Κατά το τελευταίο στάδιο της διδασκαλίας έγινε αθροιστική αξιολόγηση 

(Κασσωτάκης 1997, 158-169) εντός του ναού με σκοπό να διαπιστωθεί αν 

κατακτήθηκαν οι στόχοι της διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό συμπληρώθηκε επί 

τόπου από τους μαθητές ένα φύλλο εργασίας που είχε προετοιμάσει η εκπαιδευτικός 

(τέταρτο στάδιο της γνωστικής στοχοθεσίας του Bloom - ανάλυση). Συγκεκριμένα, 

στο φύλλο εργασίας ζητήθηκε από τους μαθητές να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις 

διαφορές της εικονογράφησης του ναού της Παναγίας Κεράς με άλλους 

χριστιανικούς ναούς, να περιηγηθούν στο ναό και να αναζητήσουν δυτικές επιδράσεις 

ή κοσμικά στοιχεία που παρεισφρέουν στις τοιχογραφίες και να σημειώσουν τα 

χρώματα που κυριαρχούν στις τοιχογραφίες του ναού. Ακόμα, να εντοπίσουν τις 

διαφορές ανάμεσα στην τοιχογραφία του Μυστικού Δείπνου που υπήρχε στο 

κεντρικό κλίτος του ναού και στην αντίστοιχη του Λεονάρντο ντα Βίντσι που τους 

δόθηκε στο φύλλο εργασίας. Μέσα από τη σύγκριση στόχος ήταν αβίαστα να 

απομονωθούν τα στοιχεία της βυζαντινής τεχνοτροπίας. 

Τέλος, ανατέθηκε στους μαθητές γραπτή εργασία σχετικά με τις εντυπώσεις 

τους από την επίσκεψη στο ναό της Παναγίας Κεράς (πέμπτο στάδιο της γνωστικής 

στοχοθεσίας του Bloom - σύνθεση). 

 

7.5. Κοινοποίηση της μαθητικής έρευνας 

 Μετά την επίσκεψη, η εκπαιδευτικός συνέταξε άρθρο για την τοπική 

εφημερίδα του Αγίου Νικολάου, «Ανατολή», στηριζόμενη σε στοιχεία από την 

επίσκεψη στο ναό, τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο εργασίας και τις γραπτές 

εργασίες τους. Με αυτόν τον τρόπο οι παρατηρήσεις των μαθητών δεν έμειναν στα 

στενά όρια της σχολική αίθουσας, αλλά διοχετεύτηκαν μέσω του τοπικού τύπου στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σε επόμενο μάθημα διαβάστηκε το δημοσιευμένο άρθρο  

στην τάξη και αυτό τοποθετήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος (έκτο 

και τελευταίο στάδιο της γνωστικής στοχοθεσίας του Bloom - αξιολόγηση), γεγονός 

που γέμισε υπερηφάνεια τους μαθητές.  

  

 

 

8. Αυτοαξιολόγηση 
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Παιδαγωγικά, η συγκεκριμένη διδασκαλία ευνόησε ώστε οι μαθητές να 

αυτενεργήσουν, να οδηγηθούν μόνοι τους στους κανόνες που αφορούν τη βυζαντινή 

τεχνοτροπία και το εικονογραφικό πρόγραμμα των χριστιανικών ναών 

αποδεσμευμένοι από το σχολικό βιβλίο και την αποστήθισή του, καλλιεργώντας 

βαθμιαία ερευνητική συμπεριφορά - συνείδηση. Επίσης, η διδασκαλία απέκτησε 

διαθεματικό χαρακτήρα ανακινώντας στοιχεία από το μάθημα της Ιστορίας, των 

Θρησκευτικών, των Εικαστικών, της Νεοελληνικής Γλώσσας. Σημαντικό, τέλος, 

στάθηκε το γεγονός ότι πέτυχε η σύνδεση του σχολείου  με το πολιτιστικό 

περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Κυρίως ότι προκλήθηκε ο σεβασμός των μαθητών για 

το μνημείο αυτό όσο και για άλλα παρόμοια. 

 Εν κατακλείδι σημειώνουμε ότι η αξιοποίηση της οικολογίας του σχολείου, 

του ιστορικού περιβάλλοντος, του τοπικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι, δηλαδή 

πρακτικά η αξιοποίηση ενός ναού, ενός τμήματος τείχους, μιας εικόνας, μιας 

εφημερίδας, ενός νομίσματος, ενός θολωτού τάφου, στοιχεία που πολύ απλόχερα 

προσφέρει το ελληνικό περιβάλλον, με λίγα λόγια μιας πηγής σε όποια μορφή κι αν 

αυτή βρίσκεται, δεν μπορεί παρά να αποτελεί την αφόρμηση για μια εναλλακτική 

διδασκαλία εκτός τάξης που όχι μόνο προξενεί το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά  

συντελεί και στην καλύτερη εμπέδωση των διδακτικών στόχων. 
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