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Η ∆ιδασκαλία της Ιστορίας στην Σχολική Εκπαίδευση, «Εµπειρική 
Προσέγγιση των µαθητών µε θεµέλιο τη Θεωρία». 
 
Συµεωνίδη Ελεάνα, Φοιτήτρια Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Κρήτης-Ρέθυµνο 
 
                   Βασικά σηµεία στη διδασκαλία της ιστορίας είναι η κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου, της παραλληλίας των γεγονότων και κυρίως της 
αιτιοκρατίας των ιστορικών συµβάντων. Η χρήση των εποπτικών µέσων 
καθιστά ευκολότερη την αποµνηµόνευση και καλλιεργεί την κριτική 
σκέψη.  Μέσα στην τάξη οι µαθητές µπορούν να χωριστούν σε οµάδες 
ιστορικής έρευνας και να δουλέψουν σαν ερασιτέχνες ιστορικοί ερευνητές  
χρησιµοποιώντας υλικό διαφόρων βιβλιοθηκών, αρχειακό υλικό, χάρτες 
και συνεντεύξεις (προφορική ιστορία. Βασική είναι επίσης, η σύνδεση 
γεωγραφίας-ιστορίας. Οι επισκέψεις σε ιστορικούς τόπους, µνηµεία, 
µουσεία κι εργαστήρια κεραµικής θα διευκολύνουν την κατανόηση της 
άµεσης σχέσης ιστορίας και αρχαιολογίας και το πώς η µία επιστήµη 
<<τρέφεται>> από την άλλη. Επιπλέον, προτείνονται ασκήσεις για να 
καλλιεργήσουν οι µαθητές  την κριτική κι ερµηνευτική σκέψη πάνω στη 
δοµή των µνηµείων και την ιστορική τους χρησιµότητα. Οι µαθητές 
µαθαίνουν να δουλεύουν για τον εαυτό τους µε τη µεθοδολογική 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και να "βιώνουν" το πώς η ιστορία είναι 
µια επιστήµη ζωντανή κι εξελίξιµη. 

 
    
  Η ιστορία είναι µια επιστήµη που είτε το συνειδητοποιούµε είτε όχι, έχει σηµαίνουσα 
θέση στην καθηµερινή µας ζωή κι αποτελεί βέβαια  µέρος του σχολικού προγράµµατος . 
Συνήθως όµως, οι µαθητές αναφέρουν δυσκολίες στο µάθηµα της ιστορίας . ∆υσκολίες 
που σχετίζονται µε την αποµνηµόνευση και την ερµηνεία. Στο  θέµα  τα διδασκαλίας της 
ιστορίας, θα πρέπει συνεπώς να εστιάσουµε σε τρόπους που διευκολύνουν την 
αποµνηµόνευση και σε θέµατα κατανόησης που διευκολύνουν την ερµηνεία.  
     Αρχικά οι µαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν πως ο ιστορικός χρόνος δεν είναι 
απαραίτητα ευθύγραµµος κι ούτε τα γεγονότα διαδέχονται το ένα τ’ άλλο σε µία µόνο 
πορεία.  Ο  Μπρωντέλ σωστά υπέδειξε πως «η ιστορία δεν κινείται µ’ έναν ρυθµό αλλά 
µε πολλούς» (Stanford 1995, σ. 17), και πως «τα ιστορικά φαινόµενα συµβαίνουν σε 
µικρούς, µεσαίους και µεγάλους κύκλους, οι οποίοι εµπλέκονται µεταξύ τους».  Η 
κατανόηση των κύκλων δεν είναι τόσο απαραίτητη όσο η κατανόηση της αλληλουχίας 
και της παραλληλίας των συµβάντων: συµβαίνουν πολλά και συγχρόνως. Και πίσω απ’ 
αυτά τα γεγονότα υπάρχουν οι αιτίες που τα προκαλούν και οι οποίες ρυθµίζουν και την 
αιτιοκρατική χρονική σειρά τους. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, δεν θα πρέπει να παρουσιάζει 
απλώς τα γεγονότα δίχως να εξετάζει τα αίτια , ούτε να τα παρουσιάζει σαν να είναι 
αποκοµµένα µεταξύ τους.            Αν οι µαθητές , κατανοήσουν «γιατί» συνέβησαν αυτά 
που συνέβησαν, «τι» συνετέλεσε στο να συµβούν τα όσα διδάσκονται, ποιες επιπτώσεις 
είχαν αυτά και σε τι πλαίσιο ανήκουν, θα µπορέσουν να τα αποµνηµονεύσουν πολύ πιο 
εύκολα γιατί δεν θα είναι απλώς ένα πληροφοριακό υλικό. 
    Σ’ αυτό το πλαίσιο να τονίσω ένα ακόµα πρόβληµα στην εκµάθηση της ιστορίας που 
σχετίζεται µε το λεξιλόγιο και την ορολογία. Στα βιβλία συναντώνται όροι που 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574   - 2 - 

περιγράφουν συστήµατα όπως :  δουλεία, πολίτης, ηγεµονία, βασιλεία , αυτοκρατορία, 
ιµπεριαλισµός, φιλελευθερισµός, κοκ Συναντώνται και όροι πιο απλοί όπως «συνθήκη», 
«σύνταγµα». Εξηγούνται όµως, επαρκώς αυτοί οι όροι; Καταλαβαίνει ο µαθητής  τι 
περιγράφουν αυτές οι έννοιες ή επαναλαµβάνει ό,τι διαβάζει και το αποστηθίζει χωρίς να 
µπορεί να κατανοήσει; 
   Είναι βασικό λοιπόν, να γίνεται αρχικά Ετυµολογία των ιστορικών όρων και ν’ 
ανιχνεύεται η ρίζα κι η προέλευσή τους. Η απλή συντοµογραφία ΕΡΠ : Ετυµολογία-
Ρίζα-Προέλευση.  Τι σηµαίνει όρος, από πού προέρχεται , πώς επινοήθηκε και πώς 
εξελίχθηκε; Ποιες αρχές τον περιγράφουν; 
Για να επιτευχθεί αυτό, χρήσιµη θα ήταν µια συνεργασία των φιλολόγων που διδάσκουν 
Γλώσσα και εκείνων που διδάσκουν Ιστορία για τη δηµιουργία ενός εννοιολογικού 
πλάνου του κάθε µαθήµατος. 
    Πέρα απ’ το θεωρητικό υπόβαθρο του µαθήµατος, υπάρχουν τρόποι για να γίνει πιο 
λειτουργικό κι αποτελεσµατικό το µάθηµα της ιστορίας. Το πλέον βασικό βοήθηµα που 
θα πρέπει να χρησιµοποιείται είναι τα Εποπτικά Μέσα.  Η σπουδαιότητα των εποπτικών 
µέσων τονίζεται  σε κάθε παιδαγωγικό εγχειρίδιο που ασχολείται µε τη µάθηση. Μια 
µικρή λίστα µπορεί να συνοψίσει τα οφέλη των εποπτικών µέσων στον εξής «δεκάλογο» 
: 
• ∆ιέγερση του ενδιαφέροντος και µάλιστα για περισσότερο χρονικό διάστηµα 
• Είναι πιο σαφείς οι προσλαµβάνουσες παραστάσεις και το περιεχόµενο αυτών        

διατηρείται στην µνήµη 
• Οι µαθητές κατανοούν καλύτερα το υπό µελέτη αντικείµενο 
• Ξεφεύγουµε απ’ την τετριµµένη κειµενοκεντρική διδασκαλία 
• Γίνεται οικονοµία λόγου 
• Εξοικονόµηση χρόνου εµπέδωσης του υλικού 
• Η διδασκαλία αποκτά παραγωγικότερο χαρακτήρα αφού γίνεται πλέον βιωµατική 

(η ιστορία αποκτά εικόνα, χρώµα και ήχο) 
• Οξύνεται η αισθητική κρίση των µαθητών 
• Μαθαίνουν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και µέσα απ’ τις εικόνες αντί να 

τις κοιτούν και να τις δέχονται παθητικά 
• Ο τρόπος της διδασκαλίας γίνεται πιο εξατοµικευµένος καθώς άλλοι µαθητές είναι 

«τύποι οπτικοί» κι άλλοι «τύποι ακουστικοί» (Τζόκας 2002, σ. 35-36) . 
    Ωστόσο µπορούν να προκύψουν και µειονεκτήµατα απ’ τη χρήση των εποπτικών 
µέσων αν αυτά χρησιµοποιηθούν κατά κόρον. Τότε θα υπάρξει κατασπατάληση του 
διδακτικού χρόνου κι ελλοχεύει ο κίνδυνος να µάθουν τα παιδιά ν’ αρκούνται στην πιο 
εύκολα επεξεργάσιµη µορφή γνώσης. 
    Η επιλογή των εποπτικών µέσων πρέπει να γίνει επίσης µε προσοχή. Τα µέσα που θα 
χρησιµοποιούν πρέπει να έχουν άµεση σχέση µε τους σκοπούς της διδασκαλίας, να 
µπορούν να είναι προσβάσιµα και να χρησιµοποιηθούν απ’ τους µαθητές, το πνευµατικό 
κέρδος να είναι τόσο ώστε να ξεπερνά το κόστος του και τον απαιτούµενο χρόνο απ’ το 
µάθηµα (Γεωργούσης 1989, σ. 515) . 
     Οι µαθητές θα πρέπει να καθοδηγηθούν ώστε να επεξεργάζονται κριτικά µια εικόνα, 
µια φωτογραφία, µια ταινία ακόµα κι ένα ντοκιµαντέρ.   Όσο για τις ταινίες , θα 
χρειαστεί οπωσδήποτε να υπάρχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων . Κι επειδή  είναι 
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σχεδόν βέβαιο πως σε κάθε ταινία  θα παρουσιαστούν λάθη στο ιστορικό περιεχόµενο 
(κάτι που συµβαίνει ακόµα και σε ιστορικά ντοκιµαντέρ κάποιες φορές),  ενδιαφέρουσα 
άσκηση θα ήταν να βρουν οι µαθητές µε βάση την ιστορική τους γνώση, τις ανακρίβειες 
ή τα ιστορικά λάθη στο περιεχόµενο της ταινίας. Σίγουρα  οι µαθητές θα θυµούνται 
καλύτερα µια µάχη για παράδειγµα, αν δούνε την ταινία που έχει γυριστεί γι’ αυτήν. 
    Όσο για τα ντοκιµαντέρ ,ο  εκπαιδευτικός  θα πρέπει να ελέγξει ποιοι είναι οι 
οµιλούντες, να πει δυο λόγια γι’ αυτούς (αφού στην προκειµένη περίπτωση αυτοί θα 
είναι οι «πηγές» για τους ακροατές) και να προσέξει βέβαια,  για τυχόν ανακρίβειες. Τα 
ντοκιµαντέρ δεν µπαίνουν στο απυρόβλητο ούτε οι οµιλούντες αναγάγονται   σε 
απόλυτες κι αλάθητες αυθεντίες. 
     Ένα άλλο µέσο είναι το διαδίκτυο. Σ’ αυτό το θέµα δεν θα επεκταθώ πολύ. Οι 
µαθητές το χρησιµοποιούν από πολύ µικρή ηλικία πλέον. Ξέρουν να το χειρίζονται 
τεχνολογικά µα ξέρουν να χειρίζονται το ίδιο καλά και το περιεχόµενό του; Όσον αφορά 
την ιστορία και το διαδίκτυο, ο εκπαιδευτικός  θα πρέπει να τους ενθαρρύνει να παίρνουν 
µέρος σε διαδικτυακά debates  σε ιστορικά θέµατα αλλά οπωσδήποτε µε κριτικό πνεύµα . 
Ο ανταγωνισµός , ο χρήσιµος αυτός σύµµαχος  (James 2001, σ. 92),  θα τους οδηγήσει ν’ 
ανοίξουν βιβλία για να ελέγξουν τα διάφορα γραφόµενα και να βρουν αντεπιχειρήµατα 
ν’ απαντήσουν. Αυτό κρύβει βέβαια, τους κινδύνους έκθεσης των µαθητών σ’ ένα 
πλέγµα χαοτικής ίσως  ανακρίβειας όπου ο καθένας παίρνει το ρόλο του ιστορικού και 
προβάλλει προσωπικές του θέσεις ως πραγµατικότητες. Σε διαδικτυακά debates όµως, ο 
κάθε µαθητής µπορεί να συµµετάσχει ανά πάσα στιγµή οπότε καλύτερα θα ήταν να έχει 
κάποιο έλεγχο στην καθοδήγηση ο εκπαιδευτικός. 
   Και βέβαια, το καλύτερο θα ήταν να δοθούν απ’ τους εκπαιδευτικούς κάποιες 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις ως «αφετηρίες» όπως οι διευθύνσεις κάποιων πανεπιστηµίων, 
ελληνικών και ξένων  : www. uoa.gr (το πανεπιστήµιο Αθηνών), www.perseus.tufts.edu 
που είναι το Perseus Project το οποίο έχει συγκεντρωµένα και διαθέσιµα για προβολή 
Αρχαία Κείµενα . Επιπρόσθετα, απαραίτητη είναι η διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας 
www.ypeth.gr για να ενηµερώνονται οι µαθητές για διάφορες διατάξεις και κανονισµούς 
που τους αφορούν (Τζόκας 2002, σ.52-61) . 
    Σ’ αυτό το σηµείο θα προχωρήσουµε στις εργασίες απ’ την πλευρά των µαθητών. Το 
καλύτερο θα ήταν οι µαθητές να µοιράζονται σε οµάδες και να δουλεύουν οµαδικά πάνω 
σ’ ένα θέµα. Αυτό θα ήταν καλό να γίνεται από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση έως και το 
πανεπιστήµιο. Οι οµάδες θα µπορούσαν να οριστούν απ’ τον εκπαιδευτικό ή τα ίδια τα 
παιδιά να επιλέξουν το πώς θα σχηµατίσουν  οµάδες. Το ίδιο θα µπορούσε να γίνει και 
µε τη θεµατολογία. Είτε να ορίσει ο καθηγητής τα προς µελέτη κι έρευνα θέµατα, είτε να 
δώσει µια λίστα είτε να αφήσει τους µαθητές να επιλέξουν κατά το δοκούν. 
   Στις οµάδες τα παιδιά δουλεύουν µαζί για να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν τα 
διάφορα δεδοµένα, τα ντοκουµέντα, τις στατιστικές , τους χάρτες, τις έρευνες, κλπ. 
∆ιάφορες γνώµες διατυπώνονται στα πλαίσια  της οµάδας κι αυτό βοηθάει πολύ γιατί 
εξελίσσει την ερµηνεία. ∆ηµιουργούνται ερωτήσεις, οι µαθητές προσπαθούν ν’ 
απαντήσουν µόνοι τους, ψάχνουν για επιχειρήµατα κι αντεπιχειρήµατα και µπορούν  να 
προκληθούν ακόµα και αντιδικίες θα λέγαµε έχοντας ως  πυρήνα το εκάστοτε ιστορικό 
θέµα. 
    Μάλιστα θα ήταν ακόµα πιο ενδιαφέρον να µοιραστεί η τάξη σε οµάδες που θα 
υποστηρίζουν αντικρουόµενες πλευρές (Abbott  1999, σ. 63-70) . Να δηµιουργηθεί η 
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ώρα του ιστορικού debate. Θα πρέπει βέβαια να έχει προηγηθεί έρευνα απ’ την πλευρά 
των παιδιών για να σχηµατιστούν τα επιχειρήµατα στα οποία θα βασίζουν τις θέσεις τους 
. Έπειτα θα ήταν καλό να κληθεί η κάθε πλευρά ν’ αξιολογήσει τα επιχειρήµατα της 
αντίπαλης οµάδας. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για να κατανοήσουν οι 
µαθητές/φοιτητές πώς είναι εφικτό να κατασκευαστεί ένα επιχείρηµα, πώς είναι εφικτό 
να υπάρχουν αντικρουόµενες πλευρές στην ιστορία. Επιπλέον, θα τους µάθει να 
σκέφτονται πολύπλευρα και κριτικά και να µην δέχονται κατευθείαν οποιαδήποτε θέση ή 
επιχείρηµα δουν να προβάλλεται. Κάτι ιδιαίτερα χρήσιµο στην σηµερινή εποχή όπου ο 
καθένας  παίρνει θέση αυθεντίας µέσα απ’ τα ΜΜΕ είτε για ιστορικά είτε για πολιτικά 
θέµατα κι όχι µόνο. 
    Ωστόσο, η καλή λειτουργία της οµάδας, και τα οφέλη που µπορεί ν’ αποκοµίσει 
κανείς, εξαρτώνται µόνο απ’ τα παραπάνω; 
     Όχι. Για να λειτουργήσει καλά µια οµάδα θα πρέπει να διακρίνεται από τη συνοχή της 
και τις λειτουργικές σχέσεις µεταξύ των µελών.  «Τάξεις που έχουν αναπτυγµένες 
διαπροσωπικές σχέσεις και έχουν  ενστερνιστεί τις αξίες της οµάδας παρουσιάζουν , 
συνήθως, και µεγαλύτερη συνοχή. Τα µέλη τους διακρίνονται για την ετοιµότητά τους να 
εργαστούν για έναν κοινό σκοπό, είναι περισσότερο παραγωγικά και δεν είναι ευαίσθητα 
σε διαταραχές που προέρχονται µέσα ή έξω από την οµάδα» (Καραγεωργάκη 2007, σ. 
59) .              Σίγουρα δεν ευθύνεται ο  διδάσκοντας για τις σχέσεις µεταξύ των µαθητών. 
∆εν ευθύνεται (συνήθως τουλάχιστον) , για τις όποιες συµπάθειες ή αντιπάθειες µεταξύ 
των παιδιών, κι ούτε µπορεί να ρυθµίσει τις ήδη υπάρχουσες  παρέες που παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά οµάδας. Μπορεί όµως, µέσα απ’ την ανάθεση οµαδικών εργασιών να  
διδάξει στους µαθητές πώς να συνεργάζονται  και µε άτοµα εκτός της παρέας τους. Αν 
υπάρχουν ιδιαίτερες πολώσεις µεταξύ  των παρεών µιας τάξης, καλύτερα η οµαδική 
δουλειά να γίνεται µέσα στην τάξη, τα µέλη της κάθε οµάδες να καθορίζονται απ ‘ τον 
διδάσκοντα έτσι ώστε να µπορεί να ελέγχει την κατάσταση. Σίγουρα µέσα απ’ την 
οµαδική δουλειά θα εξοµαλυνθούν και οι σχέσεις των µελών της τάξης. 
   Ερχόµαστε τώρα, στο ρόλο του εκπαιδευτικού στην δουλειά των οµάδων της τάξης,  Ο 
ρόλος του θα πρέπει  να είναι κυρίως καθοδηγητικός ως προς τις αρχές τις έρευνας για 
την εργασία και συµπληρωµατικός ως προς τη διαµόρφωση του υλικού. Ο εκπαιδευτικός 
είναι αυτός που θα θέσει τις αρχές της εργασίας , τους κανόνες  και τις τεχνικές που θ’ 
ακολουθήσουν µε σκοπό να επιτευχθεί το µέγιστο παραγωγικό αποτέλεσµα. 
     Πιο συγκεκριµένα , θα πρέπει να τεθούν εξ αρχής  «Καθοδηγητικές αρχές» στην 
οµαδική εργασία της Ιστορίας. Ξεκινώντας απ’ τις εξής απλές ερωτήσεις-θέσεις : 

• Καθορίστε µε σαφήνεια το θέµα της εργασίας σας 
• Τι πηγές θα χρειαστεί να ψάξετε για τη διαµόρφωση του υλικού σας 
• Πού θα πρέπει να ψάξετε για να βρείτε τις πηγές αυτές; 
 

    Ο σκοπός είναι να σκεφτούν  τα παιδιά (είτε µαθητές είτε σπουδαστές), απ’ την αρχή 
κιόλας της εργασίας τους, τι πορεία θα πρέπει ν’ ακολουθήσουν προκειµένου να µάθουν  
ν’ αυτοπειθαρχούν, να οργανώνουν το χρόνο τους και να σχεδιάζουν εγκαίρως τα 
βήµατά τους. 
    Ας δούµε συνοπτικά την πορεία  τριών διαφορετικών  παραδειγµάτων : 

• Βιβλιοθήκη. Προτού οι µαθητές πάνε να ψάξουν σε κάποιο βιβλιοθήκη, θα 
πρέπει πρώτα να σκεφτούν να ψάξουν α. τα ωράρια λειτουργίας της, , β. τον 
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τρόπο λειτουργίας της, γ. την διαθεσιµότητα του υλικού της.  Θ’ αποφύγουν 
έτσι , αρκετές κακοτοπιές όπως «δεν έχουµε το αντίτυπο που ζητάτε», «είµαστε 
κλειστά αυτές τις µέρες» , κλπ. 

• Συνεντεύξεις. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα βασιστούν στην οργάνωση του 
προφορικού υλικού. Καλό θα είναι να τους προτρέψει ο διδάσκοντας να 
διαβάσουν πρώτα κάποια πράγµατα για τις  συνεντεύξεις για εργασία ιστορίας. 
Αν είναι στο λύκειο, ενδεικτικά θ α προτείνω την δουλειά του ΤΗΟΣΜΟΝ . 
Στην περίπτωση των συνεντεύξεων λοιπόν, θα πρέπει να βρουν τα στοιχεία του 
συλλόγου στον οποίον θ’ απευθυνθούν. Μπορεί για παράδειγµα να είναι 
σύλλογος Μικρασιατών ή Αιγυπτιωτών.  Θα πρέπει να επικοινωνήσουν 
εγκαίρως και να δούνε ποια µέλη του είναι πρόθυµα να βοηθήσουν παρέχοντας 
συνεντεύξεις. . Θα πρέπει να µελετήσουν κάποια πράγµατα για το ιστορικό 
πλαίσιο της εποχής και των γεγονότων για τα οποία θα ρωτήσουν  (κάτι που 
προϋποθέτει βιβλιογραφία) και να  ετοιµάσουν ερωτηµατολόγια µε κατάλληλο 
περιεχόµενο. 

• Χάρτες διαφόρων εποχών. Με τη συγκέντρωση χαρτών από διαφορετικές 
εποχές , ακόµα και µε διαφορά δεκαετιών, θα γίνει κατανοητός ο 
µετασχηµατισµός των συνόρων. Να βρουν οι µαθητές αυτούς τους χάρτες και ν’ 
αναλάβουν  να τους παρουσιάσουν οι ίδιοι, θα είναι σίγουρα καλύτερο από έναν 
µόνο χάρτη κρεµασµένο στον πίνακα κι έναν  διδάσκοντα να κουνάει πάνω-
κάτω τον χάρακα προσπαθώντας να καταστήσει κατανοητό το ποια ήταν η 
µεταβολή των συνόρων στις διάφορες περιοχές. Επιπλέον, οι µαθητές που θ’ 
αναλάβουν τέτοια παρουσίαση, θα πρέπει να µελετήσουν κάποια ορολογία για 
την εποχή που αντιπροσωπεύει γεωγραφικά ο χάρτης. Αν πρόκειται για τη 
νεότερη Ελλάδα, θα πρέπει να µάθουν τι σηµαίνει ο όρος «τσιφλίκι». 

 
    Η τοπική ιστορία προτίθεται περισσότερο για έρευνα καθώς οι πηγές είναι 
περισσότερο προσβάσιµες στους µαθητές. Μια καλή ιδέα είναι να βρούνε τη σηµασία 
των ονοµάτων των δρόµων γύρω τους. Ή να ερευνήσουν την ιστορία της περιοχής τους. 
Και µια συνεργασία των σχολείων µεταξύ τους θα βοηθούσε σε µια συνολική προβολή 
της τοπικής ιστορίας. Στο λύκειο σίγουρα θα τους είναι πιο εύκολο. Η εργασία µε τις 
οδούς είναι καλή για το γυµνάσιο. Κι όσο για το δηµοτικό , τα παιδιά µπορούν να 
ξεκινήσουν ερευνώντας την ιστορία της οικογένειάς τους.  Θ’ αρχίσουν έτσι, να 
κατανοούν και τη ροή του χρόνου, και τι σηµαίνει «πράξεις στο παρελθόν µ’ επιπτώσεις 
στο µέλλον». Και φυσικά θα καταλάβουν πως είναι κι οι ίδιοι µέρος της ιστορίας. 
Επιπλέον θ’ αρχίσει να διαµορφώνεται η κοινωνική τους συνείδηση ( Λεοντσίνης,  σελ. 
55, 67). 
Μπορεί για παράδειγµα να πρόκειται για συλλογή χρηµάτων, για τηλεφωνήµατα, για 
µέρος της έρευνας, για µέρος της συγγραφής, για σχεδίαση εξωφύλλου, για 
δακτυλογράφηση, για εκτυπώσεις, κλπ. 
     Τα µέλη θ’ αρχίσουν ν’ αυτοπροσαρµόζονται ή ν’ αλληλοπιέζονται θετικά για 
πειθαρχία κι υπευθυνότητα  αφού δεν είναι πλέον υπόλογα µόνο στον εαυτό τους αλλά 
σε µια οµάδα που περιµένει αποτελέσµατα απ την εργασία του καθενός. 
    Στις εργασίες έρευνας  που αναφέραµε παραπάνω, η βιβλιοθήκη είναι το βασικότερο 
µέρος. Από κει και πέρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, η  Συνέντευξη βοηθά την ιστορία ν’ 
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αποκτήσει πρόσωπο στην συνείδηση των µαθητών οι οποίοι διαπιστώνουν πως όσα 
διαβάζουν δεν είναι  ψυχρά γεγονότα ούτε νεκρές εποχές αλλά βιώθηκαν από κάποιους 
ανθρώπους. Κάτι τέτοιο θ’ απαιτήσει παράλληλη δουλειά  όπως έρευνα σε αρχεία 
συλλόγων, εύρεση φωτογραφιών, κλπ. Βέβαια , ένα ακόµη πράγµα που πρέπει να γίνει 
κατανοητό στους µαθητές είναι πως µέσα απ’ το προφορικό και το εποπτικό υλικό 
παίρνουµε µια εικόνα για το  υπό µελέτη συµβάν ή για την υπό µελέτη εποχή και  όχι το 
ίδιο το συµβάν ατόφιο όπως συνέβη, κάτι µάλλον ακατόρθωτο. 
     Όσον αφορά τους χάρτες, πέρα απ’ την µελέτη τους και την παρουσίασή τους στην 
τάξη, οι µαθητές µπορούν να το συνδυάσουν µε την µελέτη συγκεκριµένων γεγονότων 
και να φέρουν φωτογραφίες  του πώς µοιάζουν σήµερα τα µέρη αυτά.  Είναι ένας ωραίος 
συνδυασµός Γεωγραφίας-Ιστορίας και καθιστά σαφές  το ότι τα ιστορικά γεγονότα 
συνέβησαν σε συγκεκριµένο τόπο που έχει  συγκεκριµένη θέση στο χάρτη. Στην ιστορία 
µιλάµε συγκεκριµένα και χρονολογικά και γεωγραφικά. Μερικά από τα ερωτήµατα που 
θα πρέπει να συνοδεύσουν τη µελέτη του χάρτη είναι τα εξής: : 

-Έχει σηµασία η µορφολογία του τόπου στον τρόπο εξέλιξης της ιστορίας; 
-Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου τόπου; 
- Ποια η σηµασία τους στο υπό µελέτη γεγονός; 
 

     Στον συνδυασµό Ιστορίας-Γεωγραφίας θα ήταν  πολύ καλό να προστεθεί παρουσίαση 
εποπτικού υλικού που έχει σχέση µε την σηµερινή κατάσταση. Για να γίνει πιο 
κατανοητό ας µιλήσουµε πιο συγκεκριµένα. Παραπάνω αναφέρθηκαν τα ∆ερβενάκια. 
Κάποτε έρευσαν εκεί ποταµοί αίµατος. Σήµερα τέτοια εποχή είναι ολάνθιστο µέρος . 
Είναι  σηµαντικό  να έχουµε συνείδηση του ΠΟΎ πατάµε. Να έχουµε συνείδηση του πώς 
αλλάζει ο τόπος µαζί µε τον χρόνο. Βλέποντας κανείς µέρη ανθισµένα, θα µπορούσε να 
σκεφτεί πως  ενώ είναι ανθισµένα κάποτε συνέβησαν πράγµατα φριχτά. Ή 
αντιστρόφως… ενώ συνέβησαν πράγµατα φριχτά , σήµερα είναι ανθισµένα. 
     Ο Ρενέ στο ντοκιµαντέρ του «Νύχτα και Οµίχλη» δείχνοντας εικόνες απ’ τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης που τραβήχτηκαν το 1955, τις αντιπαραβάλλει µε τις εικόνες 
που τραβήχτηκαν απ’ τα ίδια στρατόπεδα κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ και  καθιστά µ’ 
αυτόν τον τρόπο σαφή αυτήν την αντιθετική αλλαγή/εξέλιξη . 
     Περνώντας απ’ αυτόν τον τοµέα, ερχόµαστε στην Μνηµειακότητα και τη σηµασία της 
στην ιστορική διδασκαλία. Κι όπως είναι λογικό, η µνηµειακότητα είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε την Αρχαιολογία ή την επιστήµη συντήρησης αρχαιοτήτων και 
κειµηλίων αλλά και µε την Αρχιτεκτονική. Σίγουρα πρέπει οι µαθητές να γνωρίζουν την 
ιστορία του µνηµείου πριν πάνε να το επισκεφθούν είτε πρόκειται για τον Παρθενώνα, 
είτε για το σηµείο όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν  
την ιστορία του µνηµείου  ή του τόπου που επισκέπτονται για να µπορέσουν µόνοι τους 
ν’ αντιστοιχίσουν τις γνώσεις µε την υλική πραγµατικότητα . 
    Τα µνηµεία είναι πολύ σηµαντικά όχι γιατί µεταφράζονται σε τουρισµό και χρήµα, µα 
γιατί είναι η ύλη που έχει µείνει απ’ την ιστορία, απ’ τον πολιτισµό και τα γεγονότα. Εδώ 
προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για ν’ αποκτήσει βιωµατικό χαρακτήρα το µάθηµα. Μια 
καλή ιδέα θα ήταν η επίσκεψη των µαθητών σ’ εργαστήρια  κεραµικής για να δουν από 
κοντά πώς φτιάχνονταν τ’ αγγεία. Όπως επίσης εξαιρετικό, θα ήταν να οργανωθούν 
επισκέψεις σε χώρους που γίνονται ανασκαφές και να δουν από κοντά το πώς 
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ανακαλύπτονται τ’ αντικείµενα που βλέπουν στις εικόνες των σχολικών τους 
εγχειριδίων. 
    Ένα αρκετά ωραίο παράδειγµα ασκήσεων για τους µαθητές θα ήταν το εξής: να τους 
δοθεί το πλάνο µιας ακροπόλεως και να τους ζητηθεί να εξηγήσουν τι σκοπούς 
εξυπηρετούσε η κατανοµή συγκεκριµένων κτιρίων στο χώρο. Ο στόχος είναι να 
κατανοήσουν τα παιδιά µε τη βοήθεια των διδασκόντων, πως η διάταξη του χώρου δεν 
είναι τυχαία κι εξυπηρετεί πάντοτε σκοπούς που σχετίζονται µε τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 
Παρόµοια άσκηση µπορεί να γίνει και πριν  την εκδροµή σε  κάποιο µαντείο. Να 
παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του µαντείου της αρχαίας Ολυµπίας και να 
συγκριθούν µε άλλα µαντεία ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τη γενικότερη εικόνα των 
µαντείων. 
    Ωστόσο για να υλοποιηθούν όσα ειπώθηκαν παραπάνω ο εκπαιδευτικός  πρέπει να 
έχει γενική µόρφωση και να επιθυµεί κι ο ίδιος να ερευνά τη βιβλιογραφία για τα θέµατα 
που διδάσκει καθώς και να παρακολουθεί τις ακαδηµαϊκές εξελίξεις για να εµπλουτίζει 
τους τρόπους διδασκαλίας που έχει υιοθετήσει, να παίρνει καινούργιες ιδέες και να είναι 
ενηµερωµένος. Το πιο βασικό όµως, είναι πάνω απ’ όλα να έχει καλή διάθεση και 
θέληση.        Τα αντίθετα αποτελέσµατα θα φέρει αν παροτρύνει τους µαθητές ν’ 
αφυπνίζονται και να ενδιαφέρονται για µάθηση αν ο ίδιος δεν δείχνει ενδιαφέρον και 
προθυµία (James 2001, σ. 90-91, 146-147) . 
     Ως χρήσιµο  υποστηρικτικό υλικό για τους µαθητές έχει προταθεί από εκπαιδευτικούς 
ένα βιβλίο ασκήσεων µε σχεδιαγράµµατα, ερωτήσεις και περισσότερο αρχειακό υλικό. 
Για τον εαυτό τους, οι καθηγητές  θα προτιµούσαν το βιβλίο τους να έχει ευρύτερο 
εποπτικό υποστηρικτικό υλικό (Καραγεωργάκη 2007, σ.123). 
     Καλύτερα οι ίδιοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να ενσωµατώσουν στο πρόγραµµά 
τους ερωτηµατολόγια που αφορούν το περιεχόµενο του µαθήµατός τους και να βρουν οι 
ίδιοι το εποπτικό υλικό που κρίνουν  κατάλληλο για την εποικοδοµητικότερη εξέλιξη του 
µαθήµατος. Οι ίδιοι θα πρέπει να οργανώσουν το µάθηµά τους, τις εκδροµές, τις έρευνες 
που θέλουν να πραγµατοποιήσουν οι µαθητές τους και να ευαισθητοποιηθούν µέσω της 
δραστηριοποίησής  τους.  Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα ελέγχουν αποτελεσµατικότερα το 
µάθηµά τους και δεν θα περιµένουν τον γραφειοκρατικό χαρακτήρα του κράτους να 
προχωρήσει σ’ αλλαγές που θα διευκολύνουν τη διδασκαλία. 
     Ίσως ακούγεται δύσκολο κι ίσως ακόµα να φαίνεται πιο εύκολο το παρόν 
δασκαλοκεντρικό σύστηµα για τους εκπαιδευτικούς. Ο άνθρωπος έχει τη φυσική τάση 
πρώτα να συµβιβάζεται. Είναι όµως, καλύτερες οι συνθήκες ως έχουν; 
Υπάρχουν κάποια απλά σηµεία βοηθητικά απ’ όπου όλοι µπορούν να ξεκινήσουν. 
Χρησιµοποιώντας το χιούµορ µέσα στην τάξη φαίνεται ν’ αποδίδει ως τρόπος καλύτερης 
επαφής µε τους µαθητές και ως προς τη συµπεριφορά και ως προς την προσοχή  
(Γεωργούσης 1989, σ.96-98· Καραγεωργάκη, σ. 105 ). 
     Επιπλέον µπορούν κάθε θέµα να το κάνουν να µοιάζει ανολοκλήρωτο (James 2001, 
σ.146-147) , κάτι στο οποίο η συνέχεια της εξελιξιµότητας   της ιστορίας βοηθάει 
ιδιαίτερα. Και βέβαια, απαραίτητο είναι  ένα πλάνο µαθήµατος στην αρχή της χρονιάς 
που να στοχεύει στην ενεργοποίηση της αποµνηµόνευσης και στην όξυνση της κριτικής 
σκέψης. Μ ’αυτό θα πηγαίνουν απ’ τον στόχο στην πράξη κι όχι το αντίστροφο.  
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    Τέλος, να τονιστεί πως µε κάθε καινούργιο τρόπο προσέγγισης που δοκιµάζουν οι 
εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να δείχνουν επιµονή και πειθαρχία. Να µην βιάζονται γι’ 
αποτελέσµατα και να µην µένουν στις πρώτες  απογοητεύσεις.  Οι µαθητές θ’ 
ακολουθήσουν αρκεί να µείνουν οι διδάσκοντες σταθεροί στον στόχο τους  χωρίς 
ωστόσο να γίνονται πιεστικοί ή δογµατικοί. 
     Το µάθηµα της ιστορίας προτίθεται για πολλούς και διαφορετικούς τρόπους 
διδασκαλίας . Μένει µόνο να τους δοκιµάσουµε µε απώτερο στόχο την όξυνση της 
κριτικής και της µακροπρόθεσµης γνώσης. Κι ο  στόχος ας µένει ο ίδιος, ο τρόπος 
επίτευξης µπορεί ν’ αλλάξει. 
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