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ΔΡΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
       

«Ερευνητική μελέτη της ανθρώπινης δραστηριότητας και ανάπτυξη 
της κριτικής ιστορικής σκέψης» 

 
Σ΄ένα κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικό ρυθμό στο παγκόσμιο 

σκηνικό, νέες ανάγκες της κοινωνίας αναδύονται και προσδιορίζονται με 
συνέπεια να σηματοδοτούνται  αλλαγές στον εκπαιδευτικό χώρο, το 
στοχασμό, τον παιδαγωγικό λόγο  και τη μεθοδολογία για την προσέγγιση 
και κατάκτηση της γνώσης.   

Στην εποχή της μετανεωτερικότητας και της «κοινωνίας της 
γνώσης», το σχολείο καλείται να εγκαταλείψει εμμονές σε παραδοσιακούς 
ρόλους που υπαγορεύτηκαν από τις ανάγκες περασμένων εποχών και να 
αναζητήσει διευρυμένες συνεργασίες και ρόλους που συνάδουν με τις 
σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες που έχουν κάνει τις εμφάνισή τους 
στο διεθνή χώρο τις δυο τελευταίες κυρίως δεκαετίες.273 

Στη χώρα μας από το 2003 μέσω των Α.Π.Σ και των Δ.Ε.Π.Π.Σ 
επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι και οι διδακτικές προσεγγίσεις, γράφονται 
νέα διδακτικά βιβλία, εφοδιασμένα με πρόσθετο υποστηρικτικό έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό. Θεωρητικά η παραδοσιακή διδασκαλία έχει υποχωρήσει 
εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο δεν υπάρχει έρευνα που να μας 
πληροφορεί επακριβώς για την επιλογή  των διδακτικών  προτιμήσεων που 
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί. 

 Τα τελευταία χρόνια ( 1997 και μετέπειτα)  με την εφαρμογή 
προγραμμάτων ΣΕΠΠΕ, την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης διαθεματικών 
και δημιουργικών δραστηριοτήτων, επιχειρήθηκε μια εκτεταμένη 
προσπάθεια για αλλαγή στον τρόπο εργασίας του σχολείου. Η στενότερη 
συνεργασία των φορέων υλοποίησης των καινοτόμων  προγραμμάτων 
(αρχικά το Πανεπιστήμιο, στην Ε.Ζ. το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε 
συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους) βοήθησε τους   
εκπαιδευτικούς οι οποίοι έλαβαν μέρος σ’ αυτά, ν’αλλάξουν τις διδακτικές 
τους προτιμήσεις  ακολουθώντας μεθοδολογικές προσεγγίσεις που 
ενσωματώνουν τη βιωματική μάθηση και την επιστημονική έρευνα.  

  Ενδεικτικά παραθέτουμε ότι εννέα από τα είκοσι επτά  
προγράμματα αναφέρονται στη μελέτη μέσα από έρευνα του τοπικού 
ιστορικού περιβάλλοντος, όπως αυτό καταγράφεται από τις δημοσιεύσεις 

                                                           
273 Ζαφειράκου Αίγλη, Potvin Manon κ.ά. Μουσεία και Σχολεία, Αθήνα 2000, σ. 13 
Η ψυχοπαιδαγωγική θεωρία του H. Gardner (1983, 1993, 1999) αφορά τους «πολλαπλούς τύπους 
νοημοσύνης» και υποστηρίζει ότι το άτομο γεννιέται με οκτώ τύπους νοημοσύνης- γλωσσική, 
λογικομαθηματική, χώρου, κιναισθητική, μουσική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική-. Όλοι οι τύποι 
καλλιεργούνται όταν  το σχολείο έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις τόσο για την έρευνα όσο και για την 
συνεργασία  μέσα από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα  
«Το ποιοτικό σχολείο» κατά τον Glasser (1992), εφαρμόζει τη «θεωρία του ελέγχου» και στοχεύει 
στην «αυθεντική μάθηση» και την ποιότητα των όσων μελετώνται. Και τέλος οι Caines και Caines 
(1991,1997, 1999) υποστηρίζουν ότι το άτομο μαθαίνει με φυσικό τρόπο όταν εμπλέκεται όλο το 
πρόσωπο και όλη η φυσιολογία του και από τότε που γεννιέται αναζητά το νόημα και τη σημασία των 
πραγμάτων και τις πολλαπλές προοπτικές τους. 
Οι τρεις αυτές θεωρίες αποτυπώνονται ως οι πλέον σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη 
διδασκαλία. 
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αντιπροσωπευτικών εργασιών μαθητών για την περιφέρεια της Αττικής το 
διδακτικό έτος 2003-2004.274 

Αυτό ερμηνεύει κατά ένα μέρος την προτίμηση των εκπαιδευτικών 
για θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά αναδεικνύονται κυρίως 
μέσα από το τοπικό περιβάλλον που εύκολα μπορούν να προσεγγίσουν με 
τους μαθητές τους. Στο σκοπό  άλλωστε της διδασκαλίας του μαθήματος 
της Ιστορίας τονίζεται η καλλιέργεια στους μαθητές της ιστορικής σκέψης 
και συνείδησης, που προκύπτει από την εφαρμογή της επιστημονικής 
μεθοδολογίας, της παιδαγωγικής και της ιστορικής επιστήμης και της 
μετάδοσης στις νεότερες γενιές της συλλογικής ιστορικής μνήμης της 
κοινωνίας.275 

 Η ιστορική εκπαίδευση είναι σημαντική, αναγκαία και χρήσιμη για τα 
άτομα και την κοινωνία. Καλλιεργεί στα αναπτυσσόμενα άτομα διανοητικές 
δεξιότητες, κριτική ιστορική σκέψη και γνώση. Παρέχεται σ΄ αυτά η 
δυνατότητα να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να προσδιορίσουν τον 
εαυτό τους σε σχέση με το κοινωνικό, πολιτισμικό, και εθνικό περιβάλλον 
τους αλλά και σε σχέση με τους «άλλους» στο πλαίσιο μιας πολυσύνθετης 
παγκόσμιας πραγματικότητας και σε αναφορά με πολύπλοκες διασυνδέσεις 
με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.  

Η ιστορία έχει ως πυρήνα τον άνθρωπο και τη ζωή του, τη εν γένει 
δραστηριότητά του μέσα στο χρόνο. Η ανθρώπινη δραστηριότητα  
χαρακτηρίζεται από τους σκοπούς των δρώντων προσώπων, τις  προθέσεις 
και τα κίνητρα, τις σκέψεις και τις πράξεις.276  Η ιστορική σκέψη συνδέεται 
με το «πραγματικό» παρελθόν το οποίο   σύμφωνα με τις «μοντέρνες» 
ιστορικές αντιλήψεις δεν μπορεί να γίνει άμεσα γνωστό. Το πεδίο ιστορικής 
έρευνας είναι τεράστιο αφού «τα πάντα σχεδόν συνιστούν πηγές της 
Ιστορίας» των οποίων η αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση αποτελεί την 
πρόταση της «Νέας Ιστορίας» στην εκπαιδευτική διαδικασία.277 

Βασικός στόχος της διδασκαλίας  της ιστορίας είναι να βοηθηθούν οι 
μαθητές να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους σε σχέση με τον εαυτό 
τους, τις ανάγκες των ανθρώπων, τις συνέπειες των δράσεών τους στο 
χώρο και το χρόνο. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να βοηθήσουν τους 
μαθητές  μέσα από βιωματικές διαδικασίες να ανακαλύψουν, να 
επεξεργαστούν, να κατακτήσουν εμπειρίες και γνώσεις που προέρχονται 
κατ’ αρχήν από το άμεσο περιβάλλον. Άλλωστε αυτό αποτελεί την 
πρωταρχική πηγή της γνώσης και της πληροφορίας για το χώρο δράσης 
του ανθρώπου.  

 Σχολικές ιστορικές έρευνες με ομάδες εργασίας, ή επισκέψεις στο 
χώρο μελέτης, εκθέσεις, ή επιτόπια μελέτη εκθεμάτων αποτελούν 
μεθοδολογικά εργαλεία. 

 Το άμεσο χρονικά  και  τοπικά περιβάλλον αποτελεί κυρίως για τους 
μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  αφετηρία για την ιστορική τους 
αναζήτηση και ταυτόχρονα το συνδετικό κρίκο για την μετάβαση σε 

                                                           
274 ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Η Ευέλικτη Ζώνη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2003-2004. 
275 Οδηγίες για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης,  με βάση το 
Α.Π.Σ και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, τ.Β 303,304/23-3-03. 
276 Γ.Ν.Λεοντσίνης, Διδακτική της Ιστορίας,  Αθήνα 1996, σ. 189 και Ε.Νάκου, Τα παιδιά και η 
Ιστορία, Αθήνα 2000, σ.84. 
277 Β.Σακκά, «Διαθεματική προσέγγιση ενότητας στην Ιστορία: Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος», 
Διαθεματικές Προσεγγίσεις της Γνώσης στο Ελληνικό Σχολείο», εκδ. Μεταίχμιο Αθήνα 2003, σ. 106 
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προγενέστερες περιόδους αλλά και την  επέκταση στην κατανόηση 
ευρύτερων ιστορικών θεμάτων.  

Αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη και μόνο κάτω από συγκεκριμένες 
δραστηριότητες μπορεί να ενισχυθεί η άρση  χωροχρονικών  δεσμεύσεων 
που αποτελεί  για τους μαθητές ένα από τα  εμπόδια για ιστορική 
κατανόηση. 
 Κάθε εκπαιδευτικός καλείται να γνωρίζει ότι η ιστορική σκέψη 
συνδέεται με κάθε κατάλοιπο που προέρχεται και ανήκει στην 
πραγματικότητα του παρελθόντος αλλά και στην πραγματικότητα του 
παρόντος. Το κατάλοιπο χρησιμοποιείται ως πηγή και ερμηνεύεται ως 
μαρτυρία ή τεκμήριο. Η χρήση του στην διδασκαλία του ενισχύει   τη 
μεθοδολογική προσέγγιση και βοηθά τους μαθητές να  ενεργοποιήσουν η 
σκέψη τους.  

Η ερμηνεία των κατάλοιπων ως πρωτογενών πηγών  μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις 
μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικοί τύποι ερμηνείας. Τα κείμενα και τα 
αντικείμενα είναι έργα ανοικτά «opera aperta», επιδέχονται δηλαδή 
πολλαπλές αναγνώσεις. Ο ιστορικός είναι εκείνος που θα θέσει ερωτήματα 
τα οποία διαμορφώνονται και λειτουργούν σε  σχέση με το κοινωνικό 
περιβάλλον τους. Έτσι ενισχύεται η άποψη ότι η ιστορική «ανάγνωση»  δεν 
μπορεί να είναι  απλή   ανάγνωση και αποστήθιση κειμένων από μέρους 
των μαθητών ούτε απλή αφήγηση ιστοριών από μέρους των εκπαιδευτικών  
που εξαντλείται στη σχολική αίθουσα.  

 Στη διδακτική πράξη  ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές του καλείται 
να κάνει αυτό που κάνει ο ιστορικός. Να υποβάλλουν ερωτήσεις στα 
αντικείμενα που ερευνούν και να δίνουν ερμηνευτικές  απαντήσεις  μέσα 
από πολλαπλές αναγνώσεις ενταγμένες στο πλαίσιο της ιστορικότητας 
απαλλαγμένες από μονομέρειες, μισαλλοδοξίες και προκαταλήψεις.  Ένα 
πρόβλημα που δεν ξεπερνούν πάντοτε οι ιστορικοί, καθώς οι ερμηνείες 
τους επηρεάζονται από προθέσεις, από το εννοιολογικό σύστημα που 
χρησιμοποιούν και από την ιστορικότητα της μαρτυρίας.278  

Η ιστορική ερμηνεία είναι πολυσύνθετη διαδικασία. Αν και 
συντελείται στο παρόν, ακολουθεί πολλές διαφορετικές διαδρομές για να 
φτάσει στο «πραγματικό» παρελθόν και να επιστρέψει στο παρόν του 
ερευνητή – ιστορικού έχοντας κατορθώσει να αναδομήσει  ως ένα βαθμό 
το ιστορικό  παρελθόν το οποίο δεν είναι ταυτόσημο με το πραγματικό. 
Απαιτούνται  ανεπτυγμένες και σύνθετες διανοητικές και κοινωνικές 
δεξιότητες, ενώ η ερμηνευτική προσέγγιση κατευθύνεται από τη  γνώση, 
την κριτική ικανότητα, την ενόραση, τη φαντασία και την ενσυναίσθηση.279  

Κάθε αναδόμηση εξαρτάται από σχετική ιστορική γνώση και σχετικές 
ιστορικές ερωτήσεις. Οι «μοντέρνες» αντιλήψεις της ιστορίας 
αντιλαμβάνονται την «αντικειμενικότητα» διαφορετικά, ως σύνθετη 
διαδικασία διάδρασης μεταξύ μαρτυρίας και ερμηνείας. Κάνουν αποδεκτές 
εναλλακτικές  ερμηνείες, οι οποίες εμπλουτίζουν την  κοινωνική ιστορική 
γνώση και  οδηγούν δυνάμει πιο κοντά στην «αλήθεια».280  

Οι «μεταμοντέρνες» προσεγγίσεις  υποστηρίζουν ότι η ιστορία είναι 
μια «ρητορική συνομιλία» με το παρελθόν το οποίο έχει χαθεί. Το ιστορικό 
                                                           
278 Ε Νάκου, Τα παιδιά και η Ιστορία, (Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία), Αθήνα 2000, σ.27 
279 Ε. Νάκου, Τα παιδιά και η Ιστορία, (Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία), Αθήνα 2000, σ.49 
280 Ε. Νάκου, .ο.π, σ.36 
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παρελθόν αντιμετωπίζεται ως ιστοριογραφία του παρόντος επηρεασμένη 
από τους ιστορικούς και τις ιδεολογικές τους θέσεις, τις παρούσες ανάγκες 
και χρήσεις, έχοντας ως βάση τα ίχνη του παρελθόντος.281     

Η διαδρομή της ιστορικής σκέψης και πολύπλοκη είναι και συνδέεται 
με  ποικίλες ιστορικές δυσκολίες. Η κατανόηση της ιστορικής σκέψης των 
παιδιών, μας παρέχει μια ανεκτίμητη βάση για τη βελτίωση της 
παιδαγωγικής μεθόδου με την οποία διδάσκεται η ιστορία στο σχολείο. Έτσι 
η μελέτη των δυνατοτήτων των παιδιών σε διάφορους τομείς της 
ανθρώπινης γνώσης και εμπειρίας μας βοηθάει να σχεδιάσουμε και να 
εφαρμόσουμε  εκπαιδευτικές μεθόδους που προωθούν την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους.282  

Σημαντικές απόψεις  του περιεχομένου της ιστορικής σκέψης 
συνδέονται με την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με το  χώρο, το 
χρόνο, την ιστορικότητα, τη γλώσσα, τις αφηρημένες έννοιες και  τους  
όρους, τις προθέσεις των πράξεων ενηλίκων καθώς και τη δυνατότητα 
χρήσης και  εκμετάλλευσης των πηγών. 

 Αυτό που ο ιστορικός ή ο συγγραφέας λέει δεν είναι πάντοτε ούτε 
προφανές ούτε αυτονόητο για τους αναγνώστες πολύ  περισσότερο όταν 
απευθύνεται σε παιδιά. Μέσα στη σχολική αίθουσα και μόνο με  τα  
διδακτικά εγχειρίδια δεν είναι εφικτή η ιστορική έρευνα και μελέτη ενός 
μαθήματος που κατεξοχήν χαρακτηρίζεται ως περιβαλλοντικό. Είναι δυνατό 
όμως ν’ αναληφθούν δραστηριότητες που επιτρέπουν  την ενεργητική 
συμμετοχή σ’ ένα ευρύ πλαίσιο διδασκαλίας, όπως  παιχνίδια ερωτήσεων, 
ανάληψη ρόλων, ενσυναίσθηση και φαντασία, ασκήσεις ταξινόμησης με 
κριτήρια, διαγράμματα και χάρτες, παρουσίαση ντοκουμέντων, ελεύθερη ή 
ελεγχόμενη δραματοποίηση, εικονικές συνεντεύξεις ατόμων του 
παρελθόντος, δημιουργία διαφημίσεων για την προβολή ενός ιστορικού 
χώρου, ημερολόγια, χρήση και αξιοποίηση των πηγών, δημιουργία 
λευκωμάτων  κ.α 

   Η διαδικασία για την ανάπτυξη  της ιστορικής  κριτικής σκέψης 
των μαθητών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος  δεν είναι απλή 
και εύκολη αλλά ούτε και μονοδιάστατη υπόθεση.  

Σχετίζεται με την επαρκή  επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού 
και τη συνεχή επιμόρφωσή του. Αν οι εκπαιδευτικοί μας στην φάση των 
βασικών σπουδών δεν αποκτήσουν ιστορική παιδεία είναι δύσκολο να 
αναπτύξουν τέτοιου είδους δεξιότητες στη διδακτική προσέγγιση του 
αντικειμένου. Είναι επιστημονική  υποχρέωση να  γνωρίζει κάθε 
εκπαιδευτικός  τα θεωρητικά προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει το 
ιστορικό αντικείμενο από τη φύση του ώστε να δημιουργεί ανάλογες 
διδακτικές προϋποθέσεις για την  κατανόησή του από τους μαθητές.  

Την τελευταία δεκαετία στο Π.Τ.Δ.Ε., τη μετεκπαίδευση και τις 
επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης με τη 
διδασκαλία  του γνωστικού αντικειμένου της διδακτικής της ιστορίας έχει 
προταθεί η προσέγγιση του ιστορικού μαθήματος με τη μέθοδο που ο ίδιος 
ο ιστορικός ερευνητής χρησιμοποιεί. Η μεθοδολογία του ιστορικού 
ερευνητή απαιτεί δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

                                                           
281 Ε. Νάκου, ό.π. σ.56 
282 Γ. Λεοντσίνης, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα 1996, σ.σ 116-124 και Ε. Νάκου, ό.π σ.17 . 
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κατανόησης της ανθρώπινης δραστηριότητας στο παρελθόν και παράλληλα 
κατανόησης και εμπλουτισμού του παρόντος. 

Η μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό 
την επιλογή  μεθοδολογικών προσεγγίσεων που ενισχύουν την επίτευξη 
των στόχων του ιστορικού μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός  γνωρίζει ότι η 
διδασκαλία είναι σκόπιμη πράξη που μεθοδεύεται προκειμένου να πετύχει 
την ικανοποίηση των στόχων που έχει θέσει το αναλυτικό πρόγραμμα. Τα 
τελευταία χρόνια έχει δοθεί μια σημαντική δυνατότητα στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα - ευέλικτη ζώνη - που παρέχει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 
τη δυνατότητα σχεδιασμού ανάπτυξης προγραμμάτων που σε αρκετά 
μεγάλο βαθμό μπορεί να υλοποιούν  ερευνητικά ιστορικά προγράμματα, 
είτε ως αυτόνομα project, είτε με διαθεματική προσέγγιση.283 

Ερευνητικές  δεξιότητες και στάσεις οικοδομούνται γύρω από μια 
σειρά σχετικές κριτικές ερωτήσεις με πνεύμα περιέργειας και διανοητικής 
περιπέτειας. Ο εκπαιδευτικός θα οδηγήσει τους μαθητές σε λογική, κριτική 
και επικοινωνιακή βάση προκειμένου να κατανοήσουν το ιστορικό υλικό 
που προκύπτει από την έρευνα. Η ερευνητική μέθοδος και η ανακάλυψη 
πρωτογενούς υλικού ενθαρρύνει και οδηγεί τους μαθητές σταδιακά σε 
αυτόνομο χειρισμό του  υλικού. 

Οι κριτικές ερωτήσεις  ωθούν προς τα εμπρός τη σκέψη σε μια 
συνεχή έρευνα για πιο ολοκληρωμένες απόψεις, αποφάσεις ή κρίσεις. Η 
κριτική σκέψη βρίσκει πρόσφορο έδαφος όταν η διδακτική εργασία 
εντάσσεται στο πλαίσιο ενδιαφερόντων μαθητών και δασκάλων.    

Το ταξίδι στην ιστορία των τόπων και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, μπορεί να βοηθήσει και να οδηγήσει  τα παιδιά να 
κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους σε σχέση με το παρόν, το παρελθόν και 
τα μέλλον. 

 Τα ενθαρρύνει να σκεφτούν και να υποβάλλουν ερωτήσεις και να 
αναζητήσουν για ποιο λόγο οι άνθρωποι επιλέγουν συγκεκριμένες 
συμπεριφορές έναντι κάποιων άλλων, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο να γίνει 
αντιληπτό αν δεν μάθουν μεθοδικά ν’ αναζητούν τους λόγους των 
ανθρώπινων προθέσεων. 

 Η διάθεση για την αναζήτηση της ανθρώπινης δραστηριότητας 
λειτουργεί ως ερέθισμα για παραγωγή ενός πρωτότυπου υλικού, για 
προβληματισμό σε βάθος, την υποστήριξη ιστορικών υποθέσεων. Αποτελεί 
στόχο όχι για  αναπαραγωγή της ιστορικής πληροφορίας ή γνώσης αλλά 
για την ενίσχυση της περιέργειας των μαθητών για ιστορική έρευνα μέσα 
από τη χρήση πηγών.  

Ο δάσκαλος εργάζεται με τους μαθητές  και τους βοηθάει 
προκειμένου να ανοίξουν πνευματικούς δρόμους μέσα από το διάλογο ώστε 
να βλέπουν τα πράγματα μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Το ιστορικό 
ερώτημα είναι  προαπαιτούμενο στοιχείο και διατρέχει τα προς  έρευνα  
θέματα,  την εξεύρεση και χρήση των  πηγών, την αναζήτηση των 
μαρτυριών  ακόμα και τη διατύπωση συμπερασμάτων. Τα ερωτήματα είναι 
εκείνα που οδηγούν σε ερμηνευτική προσέγγιση όταν τοποθετούνται και  
αναφέρονται στις ιστορικές τους διαστάσεις.  

                                                           
283 Διαθεματικά σχέδια εργασίας εκπαιδευτικών  σχετικά με την ιστορία έχουν δημοσιευτεί στο          
«Η Ευέλικτη Ζώνη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Περιφέρεια Αττικής, Αντιπροσωπευτικές εργασίες 
μαθητών, σχολικό έτος 2003-2004, ΥΠΕΠΘ και Π.Ι. 
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 Η χρήση των ιστορικών πηγών  έχει λειτουργικό χαρακτήρα στη 
διδακτική διαδικασία. 

 Στο  ιστορικό  κέντρο της Αθήνας υπάρχουν για παράδειγμα  
μαρτυρίες  από τρεις διαφορετικές εποχές. Από την κλασική αρχαιότητα, τη 
μεσοβυζαντινή και από τη νεότερη ελληνική περίοδο. Η αναφορά γίνεται 
στην αρχιτεκτονική δραστηριότητα όπως εκφράστηκε  στη ναοδομία (π.χ 
Παρθενώνας, Γοργοεπήκοος ή μικρή μητρόπολη και η Μεγάλη Μητρόπολη 
της πόλης). Στην προκειμένη περίπτωση αναδεικνύονται πρώτα τα μνημεία. 
Εστιάζεται η προσοχή στον τόπο που έχουν οικοδομηθεί. Αναδεικνύονται 
μέσα από τη συστηματική παρατήρηση και τα συνεχή ερωτήματα 
ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με τη χρήση υλικών, τις διαστάσεις, τον 
εσωτερικό χώρο. Γίνεται αναζήτηση όμοιων μνημείων στο χώρο και  
προτείνονται ερμηνευτικές προσεγγίσεις Γίνονται υποθέσεις και 
αναζητούνται στοιχεία που  οδηγούν στην ανάγνωση ιστορικών 
πληροφοριών. Η όποια απλούστευση και αξιολογική κρίση για τα 
αποτέλεσμα της ανθρώπινης έκφρασης μπορεί να είναι εντελώς ανιστόρητη 
εάν κάθε κατάλοιπο δεν ερευνηθεί και δεν  ενταχθεί  στο ιστορικό του 
πλαίσιο284. Επομένως κάθε ένα από αυτά τα μνημεία εκφράζει την 
κουλτούρα της  εποχής του, μεταφέρει τον τρόπο σκέψης μιας ολόκληρης  
κοινωνίας, την οικονομική δυνατότητα, δίνει πληθυσμιακές και κοινωνικές 
και πολιτικές πληροφορίες, αντανακλά μια διαφορετική  αισθητική άποψη, 
μια άλλη κοσμοθεωρία και φιλοσοφία της ζωής. Τα παιδιά καλούνται  
ωστόσο να εκπαιδευτούν στην παρατήρηση, τον εντοπισμό, την ανάδειξη 
και τη διάκριση  χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της  κάθε εποχής. 

 Η ιστορία είναι μια απεριόριστη πηγή εμπειρίας και γνώσης και είναι 
αυτός ακριβώς ο λόγος που αυξάνει το ενδιαφέρον για το παρελθόν, η 
εκτίμηση του οποίου ενισχύει το σύγχρονο προβληματισμό και προσδιορίζει 
τις επιλογές μας για το μέλλον. Ως ανθρωπιστική επιστήμη προσπαθεί να 
πιστοποιήσει προβλήματα και να δείξει πότε, πως και γιατί έχουν συμβεί ή 
συμβαίνουν αυτά. Προσεγγίζει απαντήσεις, προκαλεί δημιουργικό  
προβληματισμό, παρακολουθεί τις επιλογές  και τις συνέπειες των 
ανθρώπινων πράξεων που είχαν στην εξέλιξή τους καθώς και τον τρόπο 
που  αυτές επαναλαμβάνονται μέσα στο χρόνο. 

Είναι κατεξοχήν μάθημα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, του 
πεδίου δράσης της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στο χρόνο. Η ερευνητική 
διάθεση και μελέτη της ανθρώπινης δραστηριότητας στην εκπαίδευση 
συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της ιστορίας και ενισχύει τον τρόπο 
σκέψης των μαθητών για το παρόν και ως ένα βαθμό καθορίζει τις 
μελλοντικές επιλογές τους. Η μελέτη της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα 
από την έρευνα συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής σκέψης 
και οφείλει να διαπνέεται από αισιόδοξο πνεύμα και να απολήγει σε μήνυμα 
ζωής και όχι  στο μηδενισμό και την καταστροφολογία. 

                                                           
284 Θ.Δρούλια, «Η μορφολογική εξέλιξη της βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Αθήνα κατά τους 
πρώτους αιώνες της υστεροβυζαντινής περιόδου», Βυζαντινός Δόμος, 12 (2001), σελ,109 και 117, 
θύματα αρνητικής αξιολόγησης της βυζαντινής τέχνης σε σχέση με τα κλασικά μνημεία  έπεσαν 70 
ναίδρια   των Αθηνών. Ολόκληρος ο 19ος αιώνας πέρασε μέσα στην αντιπαλότητα για την αποδοχή ή 
μη της βυζαντινής τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Τα περισσότερα μνημεία της ελλαδικής σχολής 
κατεδαφίστηκαν από τον αρχαιολόγο Κυριάκο Πιττάκη. Σήμερα η ΟΥΝΕΣΚΟ όσα έχουν απομείνει τα 
συμπεριέλαβε στον κατάλογο των μνημείων της  παγκόσμιας κληρονομιάς 
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Η κατανόηση σιγά – σιγά σε βάθος της σύγχρονης πραγματικότητας 
επιτρέπει στους μαθητές  να συνειδητοποιήσουν  τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της εποχής τους. Σύμφωνα με τη μεταμοντέρνα ιστορία, δεν 
μπορούμε να παραβλέπουμε τα χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής, τα 
επιτεύγματα της ανθρώπινης προσπάθειας, την πρόοδο των ανθρώπινων 
σχέσεων και θεσμών, αλλά και τις πλευρές που χρειάζονται ένα πιο 
ορθολογικό τρόπο αντιμετώπισης. Μόνο έτσι οι μαθητές   μπορούν ν’ 
αντιλαμβάνονται καλύτερα  τις αλληλεπιδράσεις και τις απαιτήσεις της  
εποχής τους και μπορούν  να γίνουν ενεργά μέλη  στη διαμόρφωση του 
δικού τους παρόντος ( ενεργοί πολίτες, με κώδικα οικουμενικών αξιών, 
αλληλέγγυοι, ανεκτικοί, που εκτιμούν την κληρονομιά του τόπου τους και 
του κόσμου). 

Για να σχεδιάσουμε αποτελεσματικότερα το μάθημα της ιστορίας στο 
σχολείο είναι ανάγκη να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 
οικοδομούν την ιστορική  σκέψη  και να λάβουμε υπόψη και τους 
παράγοντες με τους οποίους συνδέονται. Σύμφωνα με ερευνητικά 
δεδομένα έχει  αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη της ικανότητά τους να 
αντιλαμβάνονται περίπλοκες και αφηρημένες έννοιες είναι ζήτημα 
ψυχοκοινωνιολογικής φύσης και κυρίως διδακτικής πρακτικής και όχι 
αποκλειστικά ζήτημα ηλικίας. 285 

 Άλλωστε  σύμφωνα με νέες παραδοχές οι μέθοδοι διδασκαλίας έχουν 
ιδιαίτερη παιδευτική αξία και δεν αποτελούν απλώς ένα μέσον υλοποίησης 
του προγράμματος αλλά ζωτικό μέρος αυτού και γίνονται «άριστες» όταν ο 
εκπαιδευτικός κάνει επιλογή και γνωρίζει την τεχνική τους.286 

Αναφερόμαστε στα στοιχεία έρευνας  που έγινε στην πατρίδα μας 
όπου  έλαβαν μέρος 141 μαθητές Ιδιωτικού Σχολείου της Αθήνας, ηλικίας 
από 12 έως 15 ετών, σε διάρκεια 3 ετών μέσα σε διάφορα μουσεία, 
καταγράφηκαν τα εξής: 

 Η σκέψη των μαθητών συνδέθηκε σε ποσοστό 29% των 
απαντήσεων με την ιστορική μεθοδολογία. Το μικρό αυτό ποσοστό μπορεί 
να συνδέεται σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, με το στοιχείο ότι τα 
παιδιά δεν είχαν οποιαδήποτε πληροφορία, οδηγία, γνώση ή πρακτική 
εμπειρία ως προς τη χρήση  της ιστορικής μεθόδου. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι σε ποσοστό  58% η μεθοδολογία της 
σκέψης των παιδιών ήταν ψευδο-ιστορικού επιπέδου, δηλαδή 
αναπαραγωγή συγκεκριμένης ιστορικής πληροφορίας ή γνώσης.287 

Θεωρείται  απαραίτητη η ριζική αναπροσαρμογή της παραδοσιακής 
σχολικής ιστορικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, που ουσιαστικά περιορίζεται 
στα όρια μιας δεδομένης και μη αμφισβητούμενης γνώσης που εξαντλείται 
στην αναπαραγωγή της και τελικά απομονώνει τη σκέψη των παιδιών από 
την ιστορία. 

 Στο σκοπό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
γίνεται πολύς λόγος για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. 
Αν και αποτελεί μια από τις ουσιώδεις διαστάσεις της ιστορικής παιδείας εν 
τούτοις η πρακτική της διδακτικής διαδικασίας δεν οδήγησε πάντοτε σε 
αποτελεσματικές προσπάθειες καθώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
                                                           
285Γ. Κρασανάκης, 68,123, και Γ. Λεοντσίνης, 1996, σ. 160 
286 Η. Ματσαγγούρας,, Θεωρία της διδασκαλίας, τ.1, Αθήνα, 1993, σ.17  
287 Τα στοιχεία αναφέρονται από την  έρευνα της Ειρήνη  Νάκου  Τα παιδιά και η Ιστορία, Ιστορική 
σκέψη, γνώση και ερμηνεία, Αθήνα 2000, σ.σ 149- 206. 
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έδωσε για δεκαετίες έμφαση μόνο στη συσσώρευση γνώσεων και την 
αποστήθιση πληροφοριών που απαιτούνται είτε για τις προαγωγικές  
εξετάσεις των μαθητών είτε για την εισαγωγή των υποψηφίων στα  
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Το σχολείο  μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ξεπεράσουν το 
πρόβλημα της απλής ανάγνωσης και της απομνημόνευσης κειμένων και να 
εργαστεί  με προσεγγίσεις που παρά τις όποιες αδυναμίες και δυσκολίες 
φαίνεται αρχικά ότι μπορεί να παρουσιάζουν, προκαλούν το ενδιαφέρον, 
αποδεσμεύουν πνευματικές δυνάμεις, καλλιεργούν  την ιστορική σκέψη. 

Με το νέο Α.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Π.Σ καθώς και τα νέα βιβλία που 
πρόκειται να μπουν σε λειτουργική χρήση υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί 
ένα μεγάλο μέρος σύγχρονων απαιτήσεων να βρουν εφαρμογή στο 
σχολικό πεδίο. Εισάγουν  την αξιοποίηση προτάσεων που  μπορούν να 
υλοποιηθούν μόνο με δραστηριότητες των μαθητών που επιδιώκουν να 
ενσωματώσουν τη βιωματική στη σχολική γνώση.  Επίσης, προβλέπεται 
χρόνος για σχέδια εργασίας πάνω στη θεματική της τοπικής ιστορίας όπου 
με μεγαλύτερη ευκολία μπορεί να προσεγγίζονται.  

Η μελέτη της τοπικής ιστορίας ενισχύει την κατανόηση θεμάτων που 
αφορούν τη γενική και κατ’ επέκταση την παγκόσμια ιστορία. Προσφέρει 
ωστόσο δυνατότητες για την ευκολότερη μετακίνηση των μαθητών στον 
ιστορικό χώρο του τοπικού περιβάλλοντος και τους επιτρέπει να βιώσουν 
την έρευνα και να παράξουν ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό αναγκαίο 
για την περαιτέρω διδακτική αξιοποίηση. 

Απαραίτητη κρίνεται η κατάρτιση και η επιμόρφωση στα νέα βιβλία 
σε επίπεδο σχολικών μονάδων, η συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
στα θεωρητικά ζητήματα της διδακτικής και γενικότερα της ιστορικής 
παιδείας.288 Αίτημα των καιρών είναι να ξεπεράσουν οι εκπαιδευτικοί την 
ανασφάλεια που προκαλεί η εφαρμογή μιας νέας διδακτικής προσέγγισης 
και να γίνουν περισσότερο ανοικτοί στη συνεργασία και στην θέλησή τους 
να δοκιμάζουν χωρίς προκαταλήψεις  διδακτικές καινοτομίες. Είναι θετικό 
ότι υπάρχουν   δυνατότητες ενημέρωσης  και επιμόρφωσης. Οι υποδομές 
των σχολείων μας έχουν βελτιωθεί και σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζονται 
από τη σύγχρονη τεχνολογία (κάνουν χρήση  διαδικτύου, διαθέτουν  
βιβλιοθήκες, μπορούν να κάνουν χρήση οπτικών και υλικών μαρτυριών). 

  Η επαφή των μαθητών με το ιστορικό αντικείμενο τους φέρνει 
αντιμέτωπους με γεγονότα και απόψεις ειδικών που πολλές φορές 
διίστανται. Οι αδυναμίες  συνδέονται μεταξύ άλλων παραγόντων με την 

                                                           
288 Γ.Λεοντσίνης, ό.π. σ.160, αναφέρει «Προϋπόθεση, όμως της διδακτικής πρακτικής είναι η θεωρητική 
ιστορική κατάρτιση του διδάσκοντος και η ακαδημαϊκή γνώση, η κατοχή του γνωστικού αντικειμένου της 
ιστορίας. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί ότι η επιτυχημένη διδασκαλία στο μάθημα της ιστορίας 
εξαρτάται περισσότερο από το αν οι δάσκαλοι διαθέτουν ιστορική εκπαίδευση παρά από το αν,  βέβαια, 
είναι μόνο καλά ειδικευμένοι παιδαγωγοί» 

Εκτιμάται ότι αυτό δεν έχει ακόμα  επιτευχθεί στον επιθυμητό βαθμό, δεδομένου ότι η βασική 
εκπαίδευση στο Π.Τ.Δ.Ε. από το 1984 έναρξη λειτουργίας του, δεν είχε  συμπεριλάβει στο πρόγραμμά 
σπουδών ως υποχρεωτικό το γνωστικό ιστορικό αντικείμενο όλων των περιόδων. Ως γνωστό στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διδάσκεται Μυθολογία και όλες οι ιστορικές περίοδοι. 
17 «Οι πανελλήνιες εκθέτουν … την Παιδεία», Έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα γραπτά 
στις εξετάσεις, εφ. Καθημερινή,  16 Νοεμβρίου 2002,σ.3 
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παραδοσιακή ιστορική εκπαίδευση και διδακτική εφαρμογή που  δεν τους 
εισάγει στη μέθοδο και την προβληματική της ιστορίας. Απαιτεί όμως την 
«παπαγαλία» ως το μόνιμο μοντέλο απόδοσης της Ιστορίας  και τελικά 
καταλήγει να είναι ένα από τα «αντιπαθητικά» μαθήματα κυρίως στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.289 

 Διεθνής εμπειρία και έρευνα υποστηρίζει ότι η εισαγωγή των 
παιδιών στην ιστορική ερμηνεία από μικρή ηλικία είναι δυνατή εάν και 
εφόσον τηρούνται ορισμένοι παιδαγωγικοί όροι. Ο σχεδιασμός της 
ιστορικής εκπαίδευσης μέσα σε πνεύμα σεβασμού της Ιστορίας ως 
επιστήμης, και η τήρηση παιδαγωγικών αρχών μπορεί να  βοηθήσει τους 
μαθητές να οικοδομήσουν προσωπικότητες υγιώς σκεπτόμενων ανθρώπων, 
να αναπτύξουν την αυτογνωσία τους προκειμένου να οραματιστούν και να 
εργαστούν  για το δικό τους κόσμο στο μέλλον.  
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