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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ παξνχζα εξγαζία κε ζέκα «Παηδηά θαη Ηζηνξία: Ηδέεο θαη Αληηιήςεηο ησλ
Παηδηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ γηα ηελ Ηζηνξία» απνηειεί ην επηζηέγαζκα ηεο
ελαζρφιεζήο κνπ κε ηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο θνίηεζήο κνπ ζην
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ.
Πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα πνηνηηθνχ ραξαθηήξα ε νπνία εμεηάδεη ηηο ηδέεο θαη
ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (Δ’ θαη η’ ηάμεο) γηα ηελ
Ηζηνξία.
ηαλ κειεηάηαη ε πξνζσπηθή ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ ηζηνξία ζηελ νπζία
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κειεηάηαη ε ηζηνξηθή ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ ε νπνία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ
ηζηνξηθή θνπιηνχξα κηαο θνηλσλίαο. Ζ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο είλαη
ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Απνηειεί
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο,
δηακφξθσζεο αμηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ θαη ηέινο ζηάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ζηε δσή
ηνπ αηφκνπ.

ηφρνο ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη πξνυπάξρνπζεο ηδέεο θαη νη αληηιήςεηο ησλ
παηδηψλ θαη νη παξάγνληεο πνπ ηηο δηακνξθψλνπλ ψζηε λα πξνζαξκνζηεί θαιχηεξα ε
δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ.

Πην ζπγθεθξηκέλα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο εζηηάδεηαη ζηηο
αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ:
-

γηα ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξίαο,

-

γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηνξίαο,

-

γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηελ ηζηνξία,

-

γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη καζαίλνπκε ηζηνξία,

-

γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν.

Απηνί ήηαλ θαη νη βαζηθνί ζεκαηηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο θηλήζεθε ε
έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε κε εκηθαζνδεγνχκελεο ζπλεληεχμεηο ζε πέληε focus groups νκάδεο εζηίαζεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο/ηξηεο ήηαλ ειηθίαο 11
θαη 12 εηψλ.
ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη έλαο θαηάινγνο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ν
νπνίνο απνηειεί κία ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ επξεκάησλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ζηελ
έξεπλα πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε ησλ αληηιήςεσλ καζεηψλ/ηξηψλ, θπξίσο
1

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θνηηεηψλ/ηξηψλ ή θαη εθπαηδεπηηθψλ. Σν ελδηαθέξνλ
δίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην δηεζλή ρψξν θαη ιηγφηεξν ζηνλ ειιεληθφ, επεηδή καο
παξέρεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ.
ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη νη
επηινγέο πνπ έγηλαλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε έξεπλα ζε παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ. Αλαθέξνληαη επίζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηελ
πινπνίεζε θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηά ππεξληθήζεθαλ.
Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο φπσο πξνθχπηνπλ
απφ ην ιφγν ησλ παηδηψλ, θαηά ζεκαηηθή, θαη παξαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα
απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ focus groups απφ ηα νπνία εμάγνληαη.
Σέινο, ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη κία ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ
εξεπλψλ.
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απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή απφπεηξα ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε απηά άιισλ
Οη αληηιήςεηο θαη νη ηδέεο ησλ παηδηψλ, νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπο θαηά ηελ
πξνζπάζεηα ηεο θαηαλφεζεο ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ,
κπνξνχλ λα θαλνχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζε φινπο φζνπο

εκπιέθνληαη ζην

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκάησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο νθείισ λα
επραξηζηήζσ ζεξκφηαηα ηελ θαζεγήηξηά κνπ θ. Μαξία Ρεπνχζε γηα ηελ θαζνδήγεζε,
ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηεο ζε θάζε βήκα ηεο πνξείαο κνπ.
Αθφκε επραξηζηψ ζεξκά ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο ηνπ
Γήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ πξφζβαζε πνπ κνπ εμαζθάιηζαλ ζηα ζρνιεία ηεο
πφιεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή απαζρόιεζε καζεηώλ ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο, ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ θαη ηνπο θίινπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζηήξημαλ
ηελ πξνζπάζεηά κνπ. Σέινο, επραξηζηψ φια ηα παηδηά πνπ κε κεγάιε πξνζπκία
ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο δχζθνινπο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνχ πνπ ρσξίο ηελ
θαηάζεζε ησλ απφςεψλ ηνπο ζα ήηαλ αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο
θαη ηεο θαηάθηεζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο κεηαηνπίδεηαη απφ ην γλσζηηθφ θαη αμηαθφ
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ην ξφιν ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ζηξέθεηαη ζηε ραξηνγξάθεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ
κεραληζκψλ πξφζιεςεο θαη ζρεκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ γχξσ απφ ηελ
ηζηνξία θαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Με πξσηνπφξεο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζε απηφ ην πεδίν, αθνινπζνχλ νη
θνηλσληθέο επηζηήκεο. ε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ε ηζηνξηθή κάζεζε απφ ηε
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δεθαεηία ηνπ ’60 θαη εμήο θηλείηαη ζε έλα εξεπλεηηθφ επίπεδν πνπ νξγαλψλεηαη απφ
ηζηνξηθνχο, γλσζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ςπρνιφγνπο φπνπ δηαθξίλνληαη νη
αθφινπζνη ρψξνη αλαθνξάο.

Σε δεθαεηία ηνπ ’50 εθαξκφζηεθαλ ζεσξίεο πνπ ζηεξίδνληαλ ζηε ζεσξία ησλ
ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ Piaget θαη ηεο Inhelder, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο
θπζηθέο επηζηήκεο, ζπρλά είραλ πεξηνξηζηηθφ ραξαθηήξα, αιιά ήηαλ νη πξψηεο πνπ
ζπλέδεζαλ ηελ ηζηνξηθή κάζεζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ.
ηε ζπλέρεηα ν Jerome Bruner ππνζηεξίδεη φηη απψηεξνο ζηφρνο ηεο
δηδαζθαιίαο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή κηαο νκάδαο ζπζρεηηζκέλσλ κεηαμχ ηνπο
αληηθεηκέλσλ είλαη ε γεληθή θαηαλφεζε ηεο δνκήο απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο
γλψζεο. Ζ ζεψξεζε ηνπ Bruner ζε ζπλδπαζκφ κε ην έξγν ηνπ B. Bloom πνπ αθνξά
ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ζπλδένληαη κε ηε δνκή ηεο ηζηνξίαο θαη πξνζδηνξίδνληαη
ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο απφ ηνπο J. Coltham θαη J. Fines. Αλαθέξνληαη ζηελ
πηνζέηεζε ζηάζεσλ βνπιεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηελ ηζηνξηθή κάζεζε, ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζηελ αλάπηπμε
ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαη ζηα γεληθφηεξα
παηδαγσγηθά νθέιε πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο.
Αξγφηεξα ν Booth, θξηηηθφο κειεηεηήο ηνπ Piaget, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα
ησλ εξεπλψλ ηνπ ζπζρεηίδεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο κε ηελ

αιιαγή ηνπ

δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ζηελ ηάμε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρή
ησλ παηδηψλ ζηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ θαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ .
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Ζ Donalson κειεηψληαο ηε ζπκπεξαζκαηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεθκεξίσζε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ζθέςε ησλ παηδηψλ θαη ηε
γιψζζα.
Ζ ζθέςε γηα ηνλ Vygotsky δελ είλαη αλεμάξηεηε ηεο γιψζζαο. Γελ είλαη
δπλαηφ λα θαηαλνήζνπκε κηα έλλνηα εάλ δελ ππάξρεη σο γισζζηθή εκπεηξία. Ζ
ζθέςε δελ εθθξάδεηαη απιά κε ηηο ιέμεηο αιιά δεκηνπξγείηαη απφ απηέο. Ζ γιψζζα,
φπσο αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ θέςε θαη Γιώζζα, σο κέζν κε ην νπνίν παξνπζηάδεηαη
ε αληαλάθιαζε θαη ε επεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο, απνηειεί κηα δηεξγαζία θαζαξά
πξνζσπηθή θαη ηαπηφρξνλα βαζηά θνηλσληθά αλζξψπηλε. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην
άηνκν θαη ηελ θνηλσλία αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ Vygotsky σο κηα δηαιεθηηθή
δηαδηθαζία. (Βνζληάδνπ, 1997: 208-209)
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ηε ζρέζε απηή κεηαμχ ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηζηνξηθήο γιψζζαο ζηεξίδεηαη
ε έξεπλα ζηε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90. (Ρεπνχζε, Αλδξεάδνπ,
Πνπηαρίδεο, Σζηβάο, 2006: 11-12)

χκθσλα κε ηα λέα ζεσξεηηθά θα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δελ είλαη δπλαηφ λα
έρνπκε ηζηνξηθή γλψζε εάλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δελ είλαη αληηιεπηά απφ
ηνπο καζεηέο. Καη αλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ
παηδηψλ γηα ηηο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ θπζηθά θαηλφκελα ζηεξίδεηαη ζηε βησκαηηθή
ηνπο εκπεηξία, ζηελ ηζηνξία νη καζεηέο θαινχληαη λα αληηιεθζνχλ έλλνηεο γηα ηηο
νπνίεο δελ έρνπλ θακία βησκαηηθή εκπεηξία. (Hallden, 1986: 55-56)
ήκεξα γλσξίδνπκε φηη ε ηζηνξηθή γλψζε, φπσο θάζε κνξθή γλψζεο,
εμαξηάηαη απφ ηα πξνυπάξρνπζεο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ν/ε θάζε
καζεηήο/ηξηα δηαζέηεη σο έλα ζχζηεκα εξκελείαο πνπ ξπζκίδεη ηε ζρέζε καο κε ηνλ
θφζκν, πνπ κεηαβάιιεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ζε θνηλή γλψζε θαη αληίζηξνθα.
(Ρεπνχζε 2004: 345-346)1
χκθσλα κε ηελ Denise Jodelet ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο
πξνζδηνξίδεη κηα κνξθή εηδηθήο γλώζεο, ηε γλώζε ηεο θνηλήο γλώκεο, ηεο νπνίαο ηα
πεξηερόκελα δειώλνπλ ην εγρείξεκα γελλεηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δηαδηθαζηώλ,
θνηλσληθά ζθξαγηζκέλσλ. Πην πιαηηά, πξνζδηνξίδεη κηα κνξθή ηεο θνηλσληθήο ζθέςεο
Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη ηξόπνη ηεο πξαθηηθήο ζθέςεο πνπ
πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ επηθνηλσλία, ηελ θαηαλόεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ
1

Μεγάινο είλαη ν αξηζκφο εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηε δηδαθηηθή
ηεο ηζηνξίαο, ζπγθεθξηκέλα Wineburg, Wilson θαη Wineburg , Yeager θαη Davis, Boham θαη Davis,
Evans, Van Sledright θαη Brophy, Barthon, Hallden, Cavoura, Carretero, Seixas (Ρεπνχζε 2004: 346)
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θνηλσληθνύ, πιηθνύ θαη ηδεαηνύ πεξηβάιινληνο. αλ ηέηνηεο παξνπζηάδνπλ εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο ησλ πεξηερνκέλσλ, ησλ λνεηηθώλ
εγρεηξεκάησλ θαη ηεο ινγηθήο.
Σν θνηλσληθό ζθξάγηζκα ησλ πεξηερνκέλσλ ή ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο
αλαπαξάζηαζεο πξέπεη λα αλάγεηαη ζηηο ζπλζήθεο θαη ζηα πιαίζηα κέζα από ηα νπνία
αλαδύνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο, ζηηο επηθνηλσλίεο κέζσ ησλ νπνίσλ θπθινθνξνύλ,
ζηηο ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκεύνπλ ζηελ αιιεινεπίδξαζε κε ηνλ θόζκν θαη ηνπο
άιινπο. (Παπαζηάκνπ, 1995:131-132)
Καηά ηε Denise Jodelet, ζηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ε έλλνηα ηνπ
θνηλσληθνχ πξνζέξρεηαη θαη ζπκκεηέρεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: κε ην ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην, ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα πξφζσπα θαη νη νκάδεο, κε ηελ επηθνηλσλία πνπ
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δεκηνπξγείηαη αλάκεζά ηνπο, κε ηα αληηιεπηηθά πιαίζηα πνπ κεηαθέξνπλ ζηηο
πνιηηηζηηθέο ηνπο απνζθεπέο, κε ηνπο θψδηθεο, ηηο αμίεο θαη ηηο ηδενινγίεο, πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζέζεηο ή ηηο εληάμεηο ηνπο. (Ναπξίδεο, 1994: 166167)

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ζήκεξα νη έξεπλεο λα είλαη ζηξακκέλεο ζην
πεδίν ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηζηνξία θαη εζηηάδνπλ είηε ζην λα
«ραξηνγξαθήζνπλ» ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ην παξειζφλ είηε ζηηο
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο

«πεγέο

πξνέιεπζεο»

απηψλ

ησλ

ηδεψλ.

Απζηεξά

πξνζθνιιεκέλεο αξρηθά ζε πνζνηηθέο αλαιχζεηο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλν εκπινπηίδνπλ ηα επξήκαηά ηνπο κε πνηνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο.
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ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΗΓΔΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ
ΠΑΗΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο έξεπλεο πνπ έγηλαλ
θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα γχξσ απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ γηα
ηελ ηζηνξία σο έλλνηα θαη γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, απφςεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
ηζηνξηθή ηνπο ζπλείδεζε. Γελ παξαιείπνληαη σζηφζν νξηζκέλεο εξγαζίεο πνπ
δηεξεπλνχλ ηηο αληηιήςεηο θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαζψο εκπιέθνληαη
άκεζα κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαζνξηζηηθφο
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο
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ζηηγκέο ή/θαη δηαθνξεηηθέο ρψξεο.

ηφρνο ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα ελεκεξσζεί ν αλαγλψζηεο γηα ηελ εμέιημε
πνπ ζπληειέζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν
πνπ εξεπλάηαη φζν θαη σο πξνο ηε κεζνδνινγία πνπ πηνζεηείηαη. Αλάινγα κε ην
ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζίαδαλ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, θάπνηεο εκπεηξηθέο έξεπλεο
παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά θαη άιιεο πην ζχληνκα. Οξηζκέλεο εξεπλεηηθέο
εξγαζίεο πηζαλφλ λα έρνπλ παξαιεηθζεί θαη θάπνηεο άιιεο λα έρνπλ πξνηηκεζεί γηαηί
ζπκβάιινπλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο ή ηα απνηειέζκαηά ηνπο απνηεινχλ
ζπγθξίζηκα ζηνηρεία κε ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή απφπεηξα.

ηνλ επξσπατθφ ρψξν, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, νη θαλδηλαβηθέο
Υψξεο θαη ε Γαιιία είλαη νη ρψξεο εθείλεο ζηηο νπνίεο ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ
απφ λσξίο ζηξέθεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη ησλ αληηιήςεσλ
ησλ λέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ηηο δηακνξθψλνπλ ή ηηο
επεξεάδνπλ θαη νη νπνίνη ζα ιεθζνχλ θαηφπηλ ζνβαξά ππφςε ζηε ζχζηαζε λέσλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ

θαη

ζηελ ζπγγξαθή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ

καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. Οθείινπκε βέβαηα λα ζεκεηψζνπκε φηη ηε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν θεληξηθφ ζέκα ησλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ εμειίμεσλ πνιιψλ
ρσξψλ είλαη ε πνξεία πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ρψξα καο αθνινπζεί ηηο
εμειίμεηο ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κε αξγά βήκαηα, φπσο θαίλεηαη
απφ ην πιήζνο ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ρξνλνινγίεο πνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη.
ηελ Ακεξηθή, ην ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα είλαη παξφκνην κε ην επξσπατθφ γηα
δηαθνξεηηθνχο εζληθνχο ιφγνπο, ζηελ παξνχζα θάζε φκσο ζα καο απαζρνιήζεη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ.
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Ο θαζεγεηήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Λνλδίλνπ Peter Lee, ν γεξκαλφο Bodo von Borries, θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηνπ Ακβνχξγνπ, ν λνξβεγφο Magne Angvik θαζεγεηήο ζην Bergen College of Higher
Education θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζην Forum Qualitative Research κε ηε ζπζηεκαηηθή
εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα απνηεινχλ ηηο ηξεηο βαζηθέο κεζνδνινγηθέο
θαηεπζχλζεηο γχξσ απφ ην ζέκα καο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη νη πεξηζζφηεξεο
πξνζπάζεηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ νη έξεπλέο ηνπο επηθξαηνχλ ζηελ παξνπζίαζή καο.
Ηδηαίηεξε έθηαζε δίδεηαη ζηελ έξεπλα Youth and History κε θύξηνπο ζπληνληζηέο ηνπο
Magne Angvik θαη Bodo Von Borries γηαηί είρε παλεπξσπατθφ ραξαθηήξα θαη ηα
απνηειέζκαηά ηεο απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ έπνληαη. Ζ
κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ππήξμε επίζεο πεγή έκπλεπζεο

γηα ηελ
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ελαζρφιεζή κνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ελψ κεζνδνινγηθά ην ελδηαθέξνλ ηεο
εξεπλήηξηαο θέληξηζε ε εξεπλεηηθή εξγαζία ησλ Carlos Kölbl & Jürgen Straub φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην Forum Qualitative Research.

Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη, φζν είλαη εθηθηφ, κε ηε
ρξνλνινγηθή ζεηξά δηεμαγσγήο ηνπο θαη φρη απαξαίηεηα δεκνζίεπζήο ηνπο, ελψ ζε
έλα δεχηεξν κέξνο αθνινπζνχλ φζεο έγηλαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Δπηθεληξσλφκαζηε
ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηνπ δηεζλνχο ρψξνπ θαη ιηγφηεξν ζηνλ ειιεληθφ γηα λα
δνζεί κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ εμειίμεσλ ζην εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ καο
απαζρνιεί.

Γηεζλήο ρώξνο

 Ξεθηλψληαο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ν P.J.Lee δηαπξαγκαηεχεηαη
ην ζέκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ελλνηψλ ηεο εξκελείαο θαη ηεο

θαηαλόεζεο ζηελ

Ηζηνξία (A.K. Dickinson & P.J. Lee, 1978:72-93).
ηε δεκνζίεπζε ηεο έξεπλάο ηνπ αξρηθά, αλαθέξεηαη ζηε καθξά παξάδνζε
δηαθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ζηελ ηζηνξία ε νπνία δηεμάγεηαη θπξίσο αλάκεζα
ζε δχν νκάδεο ζεσξεηηθψλ. Υσξίο λα πηνζεηεί απφιπηα θάπνηα απφ ηηο ζεσξεηηθέο
απφςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη απηέο κπνξνχλ λα
ζπλππάξρνπλ θαηά πεξίζηαζε. Ζ πξψηε επεξεαζκέλε απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη
ηνπο λφκνπο πνπ ηηο δηέπνπλ, κε θχξην εθθξαζηή ηεο ηνλ Hempel, παξνκνηάδεη ηελ
εμήγεζε ζηελ ηζηνξία κε έλα νξηζκέλν επηζηεκνληθφ κνληέιν. Ο P.J.Lee πηνζεηψληαο
ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία ηνπ W.H. Dray ηελ απνθαιεί „covering law‟ model. Ζ
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δεχηεξε εθθξάδεηαη απφ εθείλνπο πνπ ζεσξνχλ ηελ ηζηνξία πάλσ απφ φια σο έλα
ζχλνιν αλζξψπηλσλ πξάμεσλ ηνπ παξειζφληνο.
ηφρνο ηνπ είλαη λα αληρλεχζεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηελ ηζηνξηθή ζθέςε θαη
ζηε κάζεζε ηεο ηζηνξίαο.
Δπηρεηξεί λα θαηαζηήζεη ζαθή ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ έλλνηα ηεο
εμήγεζεο θαη ηεο εξκελείαο κε ηηο νπνίεο είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε ε έλλνηα ηεο
θαληαζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο. Πξνθεηκέλνπ λα δείμεη πψο ιεηηνπξγεί ε
εμήγεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, πξνηείλεη ην δηαρσξηζκφ ηεο ζε επίπεδα,
κειεηψληαο σο παξάδεηγκα ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηνπ Μνλάρνπ, ην 1938, απφ
ηνλ Chamberlain, επηιέγεη έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο – κηα πξάμε ζηελ νπνία ελήξγεζε
έλαο παξάγνληαο, έλα ππνθείκελν.
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Καηαιήγεη ζε 6 θαηεγνξίεο νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε 4 επίπεδα αλάιπζεο
ηεο θαηαλφεζεο ηεο αηνκηθήο ηζηνξηθήο δξάζεο απφ ηα παηδηά ηα νπνία ζρεκαηηθά
είλαη ηα αθφινπζα:

Πξψην Δπίπεδν. Καηεγνξία 1: Ζ πξάμε αληηκεησπίδεηαη σο αθαηαλφεηε, δελ
γίλνληαη αληηιεπηέο νη πξνζέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ ή ε θαηάζηαζε. Σν επίπεδν απηφ
είλαη εθ γελεηήο αζηαζέο.

Γεχηεξν Δπίπεδν. Καηεγνξία 2: Ζ πξάμε εμεγείηαη κε αλαθνξέο ζηηο
πξνζέζεηο ηνπ δξψληνο ππνθεηκέλνπ θαη ζηελ θαηάζηαζε θαη θακία δηαθνξνπνίεζε
δελ γίλεηαη αλάκεζα ζηελ άπνςε ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη εθείλε ηνπ
ηζηνξηθνχ.

Καηεγνξία 3: Ζ πξάμε δελ γίλεηαη θαηαλνεηή. Ζ ηζνξξνπία πνπ επηηεχρζεθε
ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλαηξείηαη απφ ηηο αληηθάζεηο θαη ηελ αληίιεςε ησλ
πξνβιεκαηηθψλ απφςεσλ ηεο πξάμεο, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ πξφηαζε
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δξάζεο σο πην θαηάιιειεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία
ζπλππάξρνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο επφκελεο θαζψο θαη ηεο πξνεγνχκελεο.
Σξίην Δπίπεδν. Καηεγνξία 4: Ζ πξάμε εμεγείηαη απφ αλαθνξέο εηδηθφηεξα
ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε γηα ηελ θαηάζηαζε,
ζε ζρέζε φκσο κε ην πεξηερφκελν ηεο πεξηγξαθήο ε νπνία εξκελεχεηαη. Πξνζσξηλή
ζηαζεξφηεηα.
Καηεγνξία 5: Ζ πξάμε δελ γίλεηαη θαηαλνεηή, σζηφζν γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο
αλάκεζα ζηελ άπνςε ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ζε απηή ηνπ ηζηνξηθνχ,
φκσο δελ γίλεηαη αληηιεπηφ ην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην. Γεληθά, ε θαηαλφεζε ζε
απηή ηελ θαηεγνξία είλαη αθφκε αζηαζήο.
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Σέηαξην επίπεδν. Καηεγνξία 6: Ζ πξάμε εμεγείηαη κε αλαθνξά ζην
δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ άπνςε ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ζε απηή
ηνπ ηζηνξηθνχ θαη γίλεηαη αληηιεπηφ ην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην. Οη πξνζέζεηο ηνπ
ππνθεηκέλνπ είλαη θαηαλνεηέο θαη γίλεηαη απφπεηξα παξνπζίαζεο ηεο πξνζσπηθήο
άπνςεο γηα ηελ θαηάζηαζε.



Μία απφ ηηο πηινηηθέο έξεπλεο πνπ έγηλε ζην πεδίν πνπ εμεηάδνπκε είλαη απφ

ηνπο A.K. Dickinson & P.J. Lee (A.K. Dickinson & P.J. Lee, 1978: 94-120) είρε σο
ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ θάπνηεο πηπρέο ηζηνξηθήο εξκελείαο θαη θαηαλφεζεο απφ ηε
κεξηά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θπξίσο φζνλ αθνξά ζηε δξάζε ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ.
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Ζ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα ηέζζεξα
επίπεδα θαηαλφεζεο θαη ηζηνξηθήο εξκελείαο ηεο αηνκηθήο ηζηνξηθήο δξάζεο απφ
κέξνο ησλ παηδηψλ, φπσο ηα φξηζε ν P.J. Lee (A.K. Dickinson & P.J. Lee, 1978, ζ.ζ.
72-93) θαη ηα ηνπνζέηεζε ζε 6 θαηεγνξίεο.

Ζ έξεπλά ηνπο δηεμήρζε ζε 131 άγγινπο καζεηέο/ηξηεο, 66 αγφξηα θαη 65
θνξίηζηα, 12 έσο 16 εηψλ. Σν δείγκα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ήηαλ απφ δηαθνξεηηθά
ζρνιεία, γεληθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο ηα νπνία ζπλεξγάδνληαλ κε ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ. Δμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ηνπ πιεζπζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη
αληηπξνζσπεπηηθφ.

Δπέιεμαλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ γεγνλφο, ηε Ναπκαρία ηεο Γηνπηιάλδεο
(1916) κεηαμχ γεξκαληθνχ θαη αγγιηθνχ ζηφινπ θαη ηελ απφθαζε ηνπ Άγγινπ
λαπάξρνπ Jellicoe λα ππνρσξήζεη θαη εμεηάζηεθε θαηά θχξην ιφγν ε αληίιεςε ησλ
καζεηψλ γηαηί είραλ ηε ζπγθεθξηκέλε έθβαζε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, δειαδή γηα ην
ξφιν ηνπ ελεξγνχ ηζηνξηθνχ ππνθεηκέλνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνλ Άγγιν
λαχαξρν Jellicoe θαη ηελ αληίδξαζή ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή, ηελ
ππνρψξεζε ηνπ αγγιηθνχ ζηφινπ, ε νπνία ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ Α΄
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε
ηέζζεξηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, ζηεξηδφκελνη ζε έλα αξθεηά ελεκεξσηηθφ
θείκελν, πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ γισζζάξην κε βαζηθνχο φξνπο θαη ζπλνδεπηηθά
ζθίηζα πνπ ηνπο δφζεθαλ γηα ηε Ναπκαρία ηεο Γηνπηιάλδεο (31 Μαΐνπ-1 Ηνπλίνπ
1916).Σα παηδηά έπξεπε λα ζηεξηρζνχλ ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηα
ζθίηζα πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ζε δηθέο ζηνπο γλψζεηο απφ ην ζρνιείν ή απφ
άιιεο πεγέο (ρσξίο απηέο λα είλαη πξναπαηηνχκελεο), θαη λα εθθξάζνπλ ηελ
9

πξνζσπηθή ηνπο άπνςε-εξκελεία γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ γεγνλφο. Οη
παξάκεηξνη πνπ εμεηάζζεθαλ ήηαλ θαηά πφζν ηα παηδηά ήηαλ ή φρη απφ πξηλ
πιεξνθνξεκέλα γηα ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, γηα ηελ έλλνηα ηεο λαπκαρίαο, γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε λαπκαρία ζηε ρεξζφλεζν ηεο Γηνπηιάλδεο θαη αλ λαη απφ πνχ είραλ
αληιήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο (ζρνιηθέο γλψζεηο, γλψζεηο εθηφο ζρνιείνπ:
ηειεφξαζε, βηβιία, θηλεκαηνγξάθνο, θ.α.).
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε ηηο ιηγφηεξεο γλψζεηο
έδσζαλ ηηο πην ζπκβαηηθέο, αλακελφκελεο απαληήζεηο. ην ζχλνιφ ηνπο ηα παηδηά
αληηιακβάλνληαη πην εχθνια ηηο πξνζέζεηο ηνπ ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ, νη νπνίεο σο
έλα βαζκφ θαίλνληαη ή ππνλννχληαη ζηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ θαη
δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα λα αληηιεθζνχλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην
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ππνθείκελν φηαλ ελεξγνχζε.

 Πξνρσξψληαο ηε κειέηε ηνπ ν P.J.Lee (A.K. Dickinson, P.J. Lee, P.J. Rogers,
1984:85-116) δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ Ηζηνξηθή Φαληαζία θαη ην ξφιν ηεο ζηελ
εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ καξηπξηψλ ηνπ παξειζφληνο.
Γηαρσξίδεη ηελ ηζηνξηθή θαληαζία απφ ηε θαληαζία γεληθά, γηαηί ζεσξεί πσο
ε πξψηε δελ κπνξεί λα ραίξεη ηεο ειεπζεξίαο ηεο δεχηεξεο, θαζψο είλαη ππνρξεσκέλε
λα αλαγλσξίδεη ην ξφιν ηεο ηζηνξηθήο καξηπξίαο θαη λα κέλεη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε
κε απηή. Ζ καξηπξία ηξνθνδνηεί ηελ ηζηνξηθή θαληαζία κε πεξηερφκελν ελψ
παξάιιεια ηελ νξηνζεηεί θαη ζπρλά ηελ μεπεξλά.

Δπίζεο αζρνιείηαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε/empathy ε νπνία απνηειεί
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο θαη ζηε θαληαζία, κε ηε κνξθή
ηεο ππφζεζεο/εηθαζίαο, ε νπνία απνηειεί θξηηήξην ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο.
Με ηηο έλλνηεο ελζπλαίζζεζε θαη θαηαλφεζε αζρνιείηαη κφλν ζην πιαίζην
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηζηνξηθή θαληαζία.
Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε δχν ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ αλαδεηθλχεη ηε
βαζηθή δπζθνιία ησλ παηδηψλ λα δηαρσξίζνπλ ηε ζέζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην
ηζηνξηθφ ππνθείκελν κε απηή ηνπ ηζηνξηθνχ, θαζψο θαη ηε κεηάβαζε απφ ηε κία ζηελ
άιιε, σο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο θαηαλφεζεο. Σα παηδηά
δπζθνιεχνληαη λα εξκελεχζνπλ-θαηαλνήζνπλ ηζηνξηθέο καξηπξίεο πνπ γλσξίδνπλ
θαη ηνπο θαίλνληαη αλεμήγεηεο, γηαηί εξκελεχνπλ ην παξειζφλ κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο
ζπλζήθεο δσήο, δείγκα έιιεηςεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο.
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Ο P.J. Lee εληνπίδεη αθφκε ην ζηνηρείν ηνπ θαληαζηηθνχ ζηελ Ηζηνξία.
Δληνπίδεη φηη θαζεγεηέο/ηξηεο θαη εηδηθνί δεηνχλ ζπλήζσο απφ ηα

παηδηά λα

αλαθαιχςνπλ ηη ζπλέβε θαη φρη ηη ζα κπνξνχζε λα έρεη ζπκβεί ή ηη δελ ζπλέβε,
δειαδή δελ επηθαινχληαη ην θαζαξά θαληαζηηθφ ζηνηρείν. Καηαιήγεη φηη δελ είλαη
ιάζνο λα εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνξία ην θαληαζηηθφ ζηνηρείν αξθεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ
ηζηνξηθή καξηπξία. Σελ αξρή απηή εθαξκφδεη ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα πνπ ζέβεηαη
ηφζν ην ηζηνξηθφ γεγνλφο φζν θαη ηα θξηηήξηα ηεο ινγνηερλίαο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηνπ ζεσξίεο αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ
(Piaget, Flavell, Donaldson) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη απαηηείηαη θαληαζία γηα
λα θαηαλνήζνπκε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο, ηε δσή ηνπ παξειζφληνο, επνκέλσο ε
θαληαζία απνηειεί θξηηήξην θαηαλφεζεο ηεο Ηζηνξίαο θαη ε έιιεηςή ηεο ζεκαίλεη
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θαηά πάζα πηζαλφηεηα έιιεηςε θαηαλφεζεο.

 Σν ζέκα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ αληηιήςεσλ απαζρνιεί θαη ηα επφκελα ρξφληα
ην αγγιηθφ εξεπλεηηθφ ηνπίν. Οη A.K. Dickinson θαη P.J. Lee (A.K. Dickinson, P.J.
Lee and P.J. Rogers, 1984:117-153) ζπλερίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο εξγαζία κε
ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζε κηθξφ δείγκα
καζεηψλ/ηξηψλ κε βαζηθφ ζηφρν ηε κειέηε ηνπ ζπιινγηζκνχ ησλ παηδηψλ ζε αηνκηθφ
θαη νκαδηθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηα νπνία ηνπο δφζεθαλ απφ θείκελα πιεξνθνξηαθνχ
ραξαθηήξα. Οη εξεπλεηέο παξαθνινχζεζαλ

βήκα-βήκα ηε ζπδήηεζε ησλ

καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ερνγξαθήζεθε θαη βηληενζθνπήζεθε πξνζπαζψληαο λα
εξκελεχζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο, φηαλ θαινχληαη λα απαληήζνπλ
ζε εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αληίιεςε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο
θξίζεο, ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ελζπλαίζζεζή ηνπο.
Μειέηεζαλ ηνλ πξσηφηππν δηάινγν παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ πνπ
θιήζεθαλ λα εξκελεχζνπλ, δνπιεχνληαο ζε νιηγνκειείο νκάδεο θαη θαηαζέηνληαο
γξαπηά ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, α) ηε ζπλήζεηα ησλ Αγγινζαμφλσλ λα
ζπγθεληξψλνπλ ηελ έλνξθε ππνζηήξημε ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο γηα λα απνδείμνπλ ηελ
αζσφηεηά ηνπο απφ θάπνην παξάπησκα ή λα νδεγνχληαη ζε δνθηκαζία, β) ηελ
απζηεξή θαη ζθιεξή εθπαίδεπζε ησλ παξηηαηψλ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ πξνζθεξφηαλ γηα ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ, σζηφζν παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα θαηαλνήζνπλ
11

ην παξειζφλ, ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ, νη αξρηθέο ηνπο ηνπνζεηήζεηο

θαη

αληηδξάζεηο, πψο απηέο αιιάδνπλ πξννδεπηηθά φζν πξνρσξά ε ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο
ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο ή φηαλ ηνπο δίλεηαη επηπιένλ πιηθφ απφ ηνπο εξεπλεηέο ην
νπνίν δηαθσηίδεη ζθνηεηλά γηα ηα παηδηά ζεκεία.
Καηέιεμαλ ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο ηεο έξεπλαο-ζηάδηα πνξείαο ηνπ
ζπιινγηζκνχ ησλ παηδηψλ:
Α) χγρπζε θαη Πεξηθξφλεζε
Σα παηδηά ζπλεζίδνπλ λα πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα θξίλνπλ ην
παξειζφλ κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ παξφληνο, ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη ηηο αληηιήςεηο
ηεο θνηλσλίαο πνπ ηα ίδηα δνπλ κε απνηέιεζκα λα θαληάδνπλ αθαηαλφεηεο,
παξάμελεο ή αθφκε θαη αλφεηεο νη ζπκπεξηθνξέο ησλ ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ.
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Β) Καηαλφεζε θαη Δπεμήγεζε

ζν πεξηζζφηεξν πξνρσξνχλ ζηε κειέηε ηνπ παξειζφληνο ηφζν ε εηθφλα ηνπ
αξρίδεη λα παίξλεη μεθάζαξε κνξθή, ην νκηριψδεο ηνπίν λα θαζαξίδεη απφ ηελ
πεξηθξφλεζε θαη γίλεηαη πην έληνλε ε πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ζπκπεξηθνξψλ θαη
ελεξγεηψλ

Γ) Ση θάλεη ηε δηαθνξά (ζπκβνιή ζηελ επηηπρία ή απνηπρία)
πγθξίζεηο, παξαιιειηζκνί ή αλαινγίεο θαηαζηάζεσλ ηνπ παξειζφληνο κε ην
παξφλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ην παξειζφλ, πηζαλφηαηα
ρσξίο λα νδεγεζνχλ ζε αλαρξνληζκνχο.



ηε νπεδία, ε Ola Halldén επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο ζρέζεηο

αλάκεζα ζηηο θνηλέο αληηιήςεηο, ηα πηζηεχσ θαη ηηο ζθέςεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηηο
θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζε απηέο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Τπνζηεξίδεη φηη ζην
δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηε θαηάθηεζε ηεο
κάζεζεο δελ είλαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα θαηλφκελα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη
ην κάζεκα, αιιά νη αληηιήςεηο ηνπο γηα απηφ πνπ εθηηκάηαη σο ηζηνξηθή εξκελεία.
(Halldén, 1986: 53)
Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο
απζηξαιηαλήο Margret Jurd (1973)

2

φηη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ινγηθψλ

ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε απηά ηα
2

Jurd Margret (1973), Adolescent thinking in history-type material, Australian Journal of Education,
17, 2-17
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ζηάδηα

είλαη

δπλαηφ

λα

εθαξκνζηνχλ

επίζεο

ζηνλ

ζρεκαηηζκφ

αληηιήςεσλ/conceptualizations ηνπ ππφ κειέηε ηζηνξηθνχ ζέκαηνο. Ζ χιε πξνο
κειέηε ηεο ηζηνξίαο ζχκθσλα κε ηελ M.Jurd (1978)

3

έρεη «αλνηρηή δνκή», ζε

αληίζεζε κε ηελ χιε πξνο κειέηε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ πνπ
έρεη «θιεηζηή δνκή». Οη πεξηγξαθέο θαη νη εξκελείεο ζηελ ηζηνξίαο ππφθεηληαη ζε
κεηαζρεκαηηζκνχο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Δπηπιένλ,
ζηελ ηζηνξία δελ είλαη εχθνιν λα νξηνζεηεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή,
ή λα θαζνξηζηνχλ ζρεηηθέο κεηαβιεηέο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηελ εξκελεία. Οχηε
είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ εξκελεπηηθά κνληέια ζηα νπνία λα εληάζζνληαη
γεγνλφηα ζε λόκνπο.
Χο κέξνο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηεμήρζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ρνιηθνχ
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πκβνπιίνπ ηεο νπεδίαο κειεηά ηα ελαιιαθηηθά πιαίζηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην
κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Παξαηεξεί, κέζσ ερνγξάθεζεο θαη ζεκεηψζεσλ, εηδηθά
ζρεδηαζκέλα καζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηνπο
καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ κία νινθιεξσκέλε αληίιεςε θαη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο
ζηνηρεία ηεο δηδαθηέαο χιεο πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη ζηα καζήκαηα. Ζ κειέηε ηεο
πξαγκαηνπνηείηαη ζε Γπκλάζηα ηεο νπεδίαο, ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο ελφο εηδηθνχ
δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηεμάγεηαη κφλν ζε νξηζκέλα ζρνιεία ηεο ρψξαο
πηινηηθά. Οη καζεηέο/ηξηεο είλαη ειηθίαο 17 εηψλ.
Παξαζέηνληαο

απνκαγλεηνθσλεκέλα

απνζπάζκαηα

ηνπ

πιηθνχ

πνπ

ζπγθέληξσζε ζην άξζξν ηεο Learning History ζην πεξηνδηθφ Oxford Review of
Education (1986: 53-66) ε Ola Halldén παξνπζηάδεη θάπνηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηά
ηεο ηα νπνία ζέηεη πξνο ζπδήηεζε.

ηα καζήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο εηζήγαγε πεξηγξαθέο
ζπλζεθψλ ή θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο/ηξηεο λα κπνξνχλ λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο πεξηγξαθέο. Αθφκε θαη φηαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε
ζθφπηκεο πξάμεηο ή ςπρνινγηθέο απνθάλζεηο σο ζηνηρεία εξκελείαο ηζηνξηθψλ
γεγνλφησλ

νη θαζεγεηέο απαηηνχλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα εμεηάζνπλ ηα

γεγνλφηα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε, δειαδή πνηεο ήηαλ νη ζπλζήθεο ηηο επνρήο
θαη πψο κπνξνχλ απηέο λα θαληάδνπλ ινγηθέο φηαλ εμεηάδνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε
δξάζε ή αληίδξαζε ησλ ππνθεηκέλσλ. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ νη
3

Jurd Margret (1978), Concrete and formal operational thinking in history, in Keas J.A., Collis K.F.,
Halford G.S. (eds) Cognitive Development, Research Based on a Neo-Piagetian Approach, New York,
Wiley
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καζεηέο/ηξηεο δηεξεπλνχλ ηέηνηνπ είδνπο ινγηθέο εξκελείεο ή εάλ ζεσξνχλ φηη δελ
ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο εξκελείεο ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο.
Υσξίο λα πξνρσξεί ζε γεληθεχζεηο, ε εξεπλήηξηα παξαηεξεί φηη είλαη δπλαηφ λα
απνθαιπθζεί

έλα

ζπγθεθξηκέλν

κνηίβν,

πίζσ

απφ

ηηο

απαληήζεηο,

πνπ

αληηθαηνπηξίδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηελ εξκελεία ζηελ ηζηνξία,
ηνπιάρηζηνλ

φζν

δξαζηεξηνπνηνχληαη

ζηα

καζήκαηα

πνπ

κειεηήζεθαλ.

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνζπαζεηψλ εξκελείαο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη
φηη εζηηάδνπλ ζηε δξάζε θαη ζηα δξψληα πξφζσπα. Γηα ηα παηδηά ην αληηθείκελν
κειέηεο ηεο ηζηνξίαο είλαη ηα πξφζσπα ή ηα «πξνζσπνπνηεκέλα» θαηλφκελα. Οη
ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη απνδεθηή κηα εξκελεία, ζεκαίλεη γηα ηα παηδηά
φηη θάπνην γεγνλφο είλαη ήδε πξνζδηνξηζκέλν απφ ζθφπηκεο πξάμεηο. Δάλ ε εξκελεία
επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ γεγνλφησλ, ηφηε νη
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ελφο θαηλνκέλνπ ρξεηάδεηαη
καζεηέο/ηξηεο ράλνληαη.

Σα παηδηά δελ αλαδεηνχλ νινθιεξσκέλεο αιιεινπρίεο θαη κία δπζθνιία πνπ
αληηκεησπίδνπλ είλαη λα αλαθαιχςνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε
αιιεινπρία γεγνλφησλ. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ην γεγνλφο πνπ
δίλεηαη σο αίηηα θαη απνηέιεζκα, νη καζεηέο/ηξηεο απνηπγράλνπλ. πσο πξνέθπςε
απφ ηελ παξαηήξεζε, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εξκελεχζνπλ έλα γεγνλφο πνπ ηνπο
δφζεθε κε βάζε ηα αίηηα επεηδή δελ γλψξηδαλ ηελ θαηάιεμή ηνπ, ή ην απνηέιεζκα,
θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ην απνηέιεζκα επεηδή δελ ελππήξρε ζηα αίηηα.
Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο ηάμεηο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ ν
δηάινγνο ζηελ ηάμε. Με ηελ παξνπζίαζε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο απνζπαζκάησλ
πιεξνθνξηψλ, ν/ε θαζεγεηήο/ηξηα πξνζπαζεί λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηνχλ ή
ζε πξνβιέςεηο γηα ηελ έθβαζε ησλ γεγνλφησλ, έλαο ηξφπνο πνπ ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλνο ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηε νπεδία (Johansson, 1981 θαη
Halldén, 1983). Με βάζε φζα παξαηήξεζε ζηε κειέηε ηεο, ε Ola Halldén θαηαιήγεη
φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο παξακέλεη κηα κέηξηα ιχζε.

 Παξαθνινπζψληαο ηε κειέηε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ απφ ηελ Ola
Halldén, αλαθεξφκαζηε ελ ζπληνκία ζην άξζξν ηεο Reasoning in History (Ola
Halldén, 1998) πνπ απνηειεί κηα ζχληνκε αλαθνξά κε ζηνηρεία επνηθνδνκεηηθήο
θξηηηθήο θαη πξνβιεκαηηζκνχ πάλσ ζην ζέκα ηνπ ζπιινγηζκνχ/reasoning ζηελ
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Ηζηνξία, φπσο απηφ παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Lee, Dickinson & Ashby, Carettero &
Limon, Dominguez & Pozo, ζε έξεπλεο πνπ έθαλαλ θαη αθνξνχζαλ ηε «καξηπξία»
θαη ηελ «εξκελεία» θαη πψο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ παηδηά ειηθίαο 7-14 εηψλ ή άηνκα
κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε βαζηθέο ηζηνξηθέο γλψζεηο θαη πψο ε ηθαλφηεηα ηεο
ζπιινγηζηηθήο αλαπηχζζεηαη ζηα άηνκα.
ιεο νη παξαπάλσ έλλνηεο (εξκελεία, αηηηνιφγεζε, αμηνιφγεζε ηεο
καξηπξίαο) ραξαθηεξίζηεθαλ σο πςεινχ/δεπηέξνπ επηπέδνπ έλλνηεο, ε Ola Halldén
δηαηππψλεη επηθπιάμεηο γηα απηφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηζρπξίδεηαη φηη δελ ππάξρνπλ
δεπηέξνπ/πςεινχ επηπέδνπ έλλνηεο. ηεξίδεη ηελ άπνςή ηεο απηή ζην «παξάδνμν»,
φπσο ην νλνκάδεη πνπ ζπκβαίλεη ζην ρψξν ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο: ηα ζπκθξαδφκελα,
ην πιαίζην πνπ ζπδεηείηαη έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο, δελ ην αληηιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην
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ηξφπν ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα θαη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε
φηη ν ζπιινγηζκφο ησλ παηδηψλ δελ είλαη κηα ρακεινχ επηπέδνπ ζπιινγηζηηθή ζε έλα
ζρήκα βαζκηαίαο αλάπηπμεο, αιιά απιά έλαο ινγηθφο ινγηζκφο πηζαλφλ αθαηάιιεινο
γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζπκθξαδφκελα, θαηάιιεινο φκσο ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην
ζπκθξαδφκελσλ.

Καηά κία έλλνηα, ζχκθσλα κε ηελ Ola Halldén , ζα κπνξνχζακε λα πνχκε
φηη ην λα καζαίλεη θαλείο ηζηνξία είλαη ζαλ λα γίλεηαη ζηαδηαθά ηθαλφο/ή λα ζπλζέζεη
έλα θαηάιιειν κίγκα πιηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπλζεθψλ καδί κε ηα ζέισ θαη ηηο
αλάγθεο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ κε ζηφρν ηελ εμήγεζε θνηλσληθψλ
γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο. πρλά βέβαηα ην ηδηαίηεξν κίγκα ζπλζεθψλ
κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην ηζηνξηθφ γεγνλφο πνπ πξφθεηηαη λα εξκελεπηεί. ηελ
κεηαβνιή απηή ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε αθήγεζε. Ζ αθήγεζε ε νπνία είλαη πνιχ
δηαθνξεηηθή φηαλ βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα αξραηνινγηθφ κλεκείν θαη
επηρεηξνχκε λα αθεγεζνχκε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ ην αθνξνχλ απφ απηή ηεο
ζρνιηθήο ηζηνξίαο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πάληα κέζα ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν
θαη πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην ζπκθξαδφκελσλ - φπνπ νη καζεηέο/ηξηεο πξνζπαζνχλ
λα εληάμνπλ ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο, φρη γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ απηφ ην πιαίζην
κε απηέο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ηθαλνί λα αληηιεθζνχλ απηφ ην λέν πιαίζην.
Με ηελ έλλνηα πιαίζην ζπκθξαδφκελσλ ε Ola Halldén αλαθέξεηαη ζε έλα
θπζηθφ πιαίζην, αιιά θαη ζε έλα πιαίζην ζπκθξαδφκελσλ ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ
πνπ απνηειείηαη απφ ηδέεο θαη πηζηεχσ.
Αλαθέξεηαη επίζεο ζην ζέκα ηεο πξνζσπνπνίεζεο (personalization) ζηελ
ηζηνξία. Ζ πξνζσπνπνίεζε κπνξεί λα αθνξά πξφζσπα πξσηαγσληζηέο ζηα γεγνλφηα,
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ή αθφκα ζεζκνχο, θνηλσληθέο νκάδεο, πνιηηηθά θφκκαηα, θηι. Ζ ηδέα ηεο
πξνζσπνπνίεζεο ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ηζηνξηθνί «δξψληεο παξάγνληεο» πνπ
πξνζσπνπνηνχληαη θαη επνκέλσο είλαη δπλαηφ λα ρεηξαγσγήζνπλ πλεπκαηηθά
(mentalize).
Ζ έξεπλα ηνπ ζπιινγηζκνχ ησλ αλζξψπσλ, φηαλ ηνπο παξνπζηάδνληαη
πξνβιήκαηα κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν είλαη έλα πνιχ δχζθνιν
έξγν, εηδηθά φηαλ ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα γλσξίδεη ην «ζσζηφ ηξφπν» λα ιχζεη ην
πξφβιεκα. Απηφ πνπ πξνηείλεη ελ ηέιεη ε Ola Halldén είλαη λα παξαηεξήζνπκε ηηο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εξκελείεο ζαλ εξκελείεο εληφο δηαθνξεηηθψλ
πιαηζίσλ. Δάλ ην θάλνπκε απηφ, ε έξεπλα ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ δελ ρξεηάδεηαη λα
είλαη έλα κάηαην εγρείξεκα, αιιά κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηα γνεηεπηηθή
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εμεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ.

Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κεηαηνπίδεηαη απφ

απηφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, φηαλ αθνξνχζε ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γχξσ απφ
βαζηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο, φπσο βαζηιηάο, αγξόηεο, εξγνζηάζην, επαλάζηαζε. Με
αθεηεξία ηε κειέηε ηνπ Shemilt, History 13-16 Evaluation Study, 1980, ην
ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ, P.J. Lee, A.K. Dickinson θαη R. Ashby (James F. Voss
and Mario Carretero, 1998: 227-251), κεηαηνπίδεηαη ζηε κειέηε ηεο θαηαλφεζεο απφ
κέξνπο ησλ παηδηψλ δνκηθψλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ δεπηέξνπ επηπέδνπ, φπσο καξηπξία,
αηηία θαη ελζπλαίζζεζε.

Χο κέιε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ
ζπκκεηέρνπλ θαη είλαη ζπληδξπηέο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζε εζληθφ επίπεδν CHATA
(Concepts of History and Teaching Approaches, Key Stages 2,3) πνπ σο ζηφρνπο ηνπ
έρεη πξψηνλ λα αλαπηπρζεί ε θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ δεπηέξνπ επηπέδνπ,
καξηπξία θαη εξκελεία ζε παηδηά 7-14 εηψλ θαη δεχηεξνλ λα ζπζηαζνχλ λέα δηδαθηηθά
κνληέια ή λα βειηησζνχλ πξνεγνχκελα ηα νπνία ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε
απηή.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο θαη λα απνθηήζνπλ
κηα αξρηθή εηθφλα ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ γηα λα ζπλερίζνπλ παξαθάησ, νη εξεπλεηέο
θαη ε εξεπλήηξηα πξνρψξεζαλ ζε πηινηηθή έξεπλα ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία είλαη
αμηφινγα,

αλ

θαη

δελ

πξφθεηηαη

γηα

εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλαο.
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ζηνηρεία

θαη

ζπκπεξάζκαηα

κηαο

Εεηήζεθε απφ 320 καζεηέο ειηθίαο 7 έσο 14 εηψλ λα απαληήζνπλ γξαπηά ζε
ηξία δηαθνξεηηθά ζέκαηα κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 122 απφ ηα παηδηά έδσζαλ
ζπλέληεπμε θαη 96 παηδηά βηληενζθνπήζεθαλ θαζψο εξγάδνληαλ-ζπλεξγάδνληαλ ζε
νκάδεο ησλ ηξηψλ γηα θάζε ζέκα.
Σα κνληέια θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην αξρηθφ ζηάδην
απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ ζε
δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο θαη Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
Απφ ηελ πηινηηθή έξεπλα πξνέθπςαλ νξηζκέλα άμηα ιφγνπ κεζνδνινγηθά θαη
ελλνηνινγηθά ζέκαηα.
Καηαξρήλ ππάξρνπλ νξηζκέλα αληηθεηκεληθά πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ έξεπλα
ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ:
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- Σν ζέκα-αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη, ε ηζηνξία, δελ πθίζηαηαη ζην παξφλ θαη
δελ κπνξεί λα ππάξρεη αληηθείκελν πεηξακαηηζκνχ.

- Οη δνκηθέο έλλνηεο δεπηέξνπ επηπέδνπ κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε έξεπλα
αθνξνχλ πεξηζζφηεξν θηινζνθηθέο παξά ηζηνξηθέο έλλνηεο.

- Ζ πξνζπάζεηα λα εμαρζνχλ νη ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ ηζηνξία απαηηνχλ
πξνζεθηηθά – θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο.

- Σα πνηθίια νπζηαζηηθά πεξηερφκελα ηεο ηζηνξίαο είλαη ζαλ λα
αιιειεπηδξνχλ κε ηηο έλλνηεο δεπηέξνπ επηπέδνπ θαη δπζθνιεχνπλ ηελ πξνζπάζεηα
λα ζρεδηαζζνχλ δηδαθηηθά κνληέια πνπ ζα αθνξνχλ ην πψο απηέο νη ηδέεο
αλαπηχζζνληαη.
-

ηαζεξφηεηα, επίπεδα θαη πξφνδνο:

Οη ηδέεο ησλ παηδηψλ κεηαβάιινληαη δελ είλαη ζηαζεξά νη ίδηεο ζηελ
δηαπξαγκάηεπζε ηζηνξηθψλ ελλνηψλ γηα λα επηηξέςνπλ ηελ παξαγσγή ππνζεηηθψλ ή
ζπκβαηηθψλ θαηαζθεπψλ ζηελ έξεπλα ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ ηζηνξία. Ζ
δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζηε ζθέςε ηνπ φξνπ «επίπεδα» ηδεψλ. Ζ δηάθξηζε σζηφζν
ησλ επηπέδσλ νθείιεη λα πεξηιακβάλεη δχν βαζηθά θξηηήξηα: α) ηα παηδηά
ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά φκνησλ ηδεψλ γηα λα θαηαλνήζνπλ κηα ζεηξά ηζηνξηθψλ
ελλνηψλ, β) ηα πςειφηεξα επίπεδα επηηξέπνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ ηα
ρακειφηεξα επίπεδα δεκηνπξγνχλ ή αθήλνπλ άιπηα. Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη
είλαη κηα ζηξαηεγηθή αξθεηά ξηςνθίλδπλε λα ηζρπξηζηνχκε φηη εάλ κπνξνχκε λα
πξνβιέςνπκε ην επίπεδν ζην νπνίν ηα ππνθείκελα απαληνχλ ζε θάπνηα κνξθή
εξψηεζεο απφ ηελ γλψζε ηεο απάληεζήο ηνπο ζε αλνηρηέο εξσηήζεηο, ζα είρακε
πεξαηηέξσ πεδία επηρεηξεκαηνινγίαο γηα επίπεδα κε ηζρπξή βάζε.
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-

Καηαζθεπή κνληέισλ πξνφδνπ ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ

Σα πξνβιεπφκελα κνληέια πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηα ζηνηρεία: φηαλ ηα
παηδηά πξνρσξνχλ παξαπάλσ ζε ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην κνληέιν ή
φηαλ απηφ πξνβιέπεη θηλήζεηο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά δελ πξνρσξνχλ είλαη απαξαίηεηε
πξνζαξκνγή ησλ κνληέισλ φκσο θαη πάιη θακία πξνζαξκνγή δελ κπνξεί λα εγγπεζεί
ηελ εγθπξφηεηα ηνπ κνληέινπ. Πξνηείλεηαη λα μεθηλήζνπλ νη εξεπλεηέο, βάζε ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπο πιαηζίσλ ζθέςεο θαη λα δνπλ ζε πνηα ζεκεία δηαθέξνπλ απηά ησλ
παηδηψλ. 4
ην δείγκα ηεο έξεπλαο δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο
ζηνπο ζρεηηθά κε ηζηνξηθφ ζέκα κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εξγαζίαο. Οη
εξγαζίεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ζε εθείλεο πνπ δεηνχζαλ απφ ηα παηδηά λα

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

ρξεζηκνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα λα εμεγήζνπλ γηαηί ζπλέβε θάηη κε αλαθνξά ζε
πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο (αηηηψδεο εξκελεία) θαη ζε εθείλεο πνπ δεηνχζαλ ηελ
εξκελεία κηαο πξάμεο ή κηαο θνηλσληθήο πξαθηηθήο (εξκελείεο κε βάζε ηε ινγηθή
θαηαλφεζε). Ο παξαπάλσ δηαρσξηζκφο έγηλε ιφγσ ησλ ελδείμεσλ πνπ είραλ νη
εξεπλεηέο φηη νη ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο αηηηψδεηο εξκελείεο θαη ηηο
εξκελείεο κε ινγηθά αίηηα πηζαλφλ λα αλαπηχζζνληαη ρσξηζηά. Δμάιινπ, φπσο είρε
ήδε δηαπηζησζεί απφ πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο ηα παηδηά ζπρλφηαηα δελ είλαη ζε
ζέζε λα δηαρσξίζνπλ ηηο αηηίεο κηαο πξάμεο θαη ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο αηηίεο πνπ
πξνυπάξρνπλ νη νπνίεο εμεγνχλ ηελ έθβαζε κηαο πξάμεο.

ζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα

αμηνινγήζνπλ 6 αίηηα κε βάζε ηα νπνία εμεγείηαη φηη Οη Ρσκαίνη ήηαλ ζε ζέζε λα
θαηαθηήζνπλ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο Βξεηαλίαο.

Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ πξνέθπςε ην παξαθάησ ζρήκακνληέιν:

4

Οη P.J.LEE, A.K.DICKINSON θαη R.ASHBY σο ζηφρν είραλ λα ραξηνγξαθήζνπλ

ζηάζεηο θαη απφςεηο πνπ ηζρχνπλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο πνιηηηζκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
ζπλζήθεο, νπνηνδήπνηε κνληέιν πξνθχςεη απφ ην πξφγξακκα CHATA θαη ηελ επηθξαηνχζα ηάζε ησλ
παηδηψλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οη εξεπλεηηθή νκάδα θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ έρεη
αλαθνηλψζεη θαη δεκνζηεχζεη επί κέξνπο ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ ηειηθή αλαθνξά ηνπ
πξνγξάκκαηνο, πνπ μεθίλεζε ην 1991, παξαδφζεθε ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηνπ (Economic and Social
Research Council) ην 1997, φκσο ε αλάιπζή ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηφ ζπλερίζηεθε
(Lee: 2001).
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-

εξκελεία είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ν ζπλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ: ε
εξκελεία δελ δηαρσξίδεηαη απφ ην γεγνλφο

-

ε εξκελεία βξίζθεηαη ζηηο πξνζέζεηο ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ: ε
βνχιεζε λα ζπκβνχλ ηα γεγνλφηα

-

ε εξκελεία δίλεηαη βάζε ησλ φξσλ ηεο βνχιεζεο, αιιά ην απνηέιεζκα
επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εζηθήο ή ηεο δχλακεο ηεο ζειήζεσο

-

ε εξκελεία είλαη ζέκα εχξεζεο ησλ επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ
πξνγελέζηεξσλ αηηηψλ.

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία εμεηάζηεθε δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα εξκελεχζνπλ
έλα γεγνλφο θαη λα δείμνπλ γηαηί ζπλέβε ζπλδένληαο κε βέιε 6 ηεηξάγσλα πιαίζηα
πνπ πεξηείραλ δηαπηζηψζεηο νη νπνίεο ζα θαηέιεγαλ φηη: πλεπώο, νη Ρσκαίνη ήηαλ ζε
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ζέζε λα θαηαθηήζνπλ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο Βξεηαλίαο.

Βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ λα ζρεκαηηζηεί ε εηθφλα ησλ
ηδεψλ ησλ παηδηψλ γχξσ απφ ηηο αηηηαθέο ζρέζεηο θαη ηηο αηηηαθέο δνκέο.
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 4 θαηεγνξίεο
αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ επέιεμαλ λα απαληήζνπλ-λα ελψζνπλ ηηο
δηαπηζηψζεηο πνπ ηνπο δφζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζην γηαηί Οη Ρσκαίνη
ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαθηήζνπλ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο Βξεηαλίαο:

α) ε πξνζζεηηθή ζηξαηεγηθή. Σα αίηηα παξνπζηάδνληαη απνθνκκέλα ην έλα
απφ ην άιιν.

β) ε αθεγεκαηηθή ζηξαηεγηθή. Ξεθηλνχλ κηα γξακκηθή αθήγεζε ησλ αηηηψλ.
γ) ε ζηξαηεγηθή ηεο αλάιπζεο. Σα αίηηα ζπρλά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.
δ) παξαηεξήζεθε θαη αιιαγή ζηξαηεγηθήο απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ.
Μηα γεληθή δηαπίζησζε είλαη φηη ε πξνζζεηηθή ζηξαηεγηθή πξνεγείηαη ηεο
αθεγεκαηηθήο επεηδή δελ είλαη κάιινλ ηπραίν ην γεγνλφο φηη επηιέρζεθε θαηά θχξην
ιφγν απφ ηνπο κηθξφηεξνπο ειηθηαθά καζεηέο.
Σέινο, δφζεθαλ ζηα παηδηά δχν ελαιιαθηηθέο εξκελείεο γηα ην παξαπάλσ
ζέκα (κε ζηφρν λα εξεπλεζνχλ, θπξίσο, νη ηδέεο ηνπο γηα ηελ αηηηαθή δνκή).
Πην ζπγθεθξηκέλα φηη Οη Ρσκαίνη ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαθηήζνπλ ην κεγαιύηεξν
ηκήκα ηεο Βξεηαλίαο:
α) επεηδή ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ήηαλ πινχζηα θαη ζπληεξνχληαλ ζσζηά.
β) επεηδή λίθεζαλ ηνπο Βξεηαλνχο ζηε κάρε ζηνλ Πνηακφ Medway.
Σα παηδηά ξσηήζεθαλ πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ γηα ην ίδην ζέκα δχν
δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη πνηα ήηαλ ε θαιχηεξε ή πνηα ε ρεηξφηεξε.
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Τπήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο, κηα αξρηθή θαηεγνξηνπνίεζε
πνπ ζα απνηειέζεη βάζε ηεο αλάιπζεο ηεο έξεπλαο είλαη ε αθφινπζε:
 απαληήζεηο ζηηο νπνίεο επέκελαλ φηη κφλν κία εθδνρή είλαη ζσζηή
 απαληήζεηο πνπ δέρνληαλ θαη ηηο δχν εξκελείεο, αιιά ηηο
αληηκεηψπηδαλ σο ελαιιαζζφκελεο θαη μερσξηζηέο
 απαληήζεηο πνπ πξφζζεηαλ ηηο δχν εξκελείεο καδί γηα λα δψζνπλ κηα
θαιχηεξε εξκελεία, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα απνδείμνπλ θακία άιιε
ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν.
 απαληήζεηο πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε κία επέθεξε ηελ άιιε ή φηη ε κία
ήηαλ πξνυπφζεζε ηεο άιιεο.
ην ζηάδην απηφ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, δειαδή θαηά ηελ εμέιημή ηνπ, νη
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P.J. Lee, A.K. Dickinson θαη R. Ashby παξνπζίαζαλ απνηειέζκαηα ηα νπνία
ζεψξεζαλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ζηελ κειέηε
ηεο πξνφδνπ ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ γχξσ απφ ηελ ηζηνξία θαη έδσζαλ ηελ αθνξκή
γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ ηφζν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην φζν θαη
δηεζλψο.



Σελ ίδηα επνρή νη James Wertsch θαη Mark Rozin (James F.Voss and

Mario Carretero, 1998: 39-60) ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγνπλ εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ε επίζεκε ηζηνξία θαη ε κε επίζεκε ηζηνξία επεξέαζαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ
Ρψζσλ πνιηηψλ γηα ηελ ηζηνξία. ηελ έξεπλα εμεηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηαλάισζε ηεο επίζεκεο θξαηηθήο ηζηνξίαο
θαη πψο γλψζεηο θαη πηζηεχσ ζρεηηθά κε απηέο ηηο ηζηνξίεο άιιαμαλ ζηε Ρσζία κεηά
ηελ θαηάξξεπζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαηά ηηο
δεθαεηίεο ηνπ ‘80 θαη ’90. Μία έξεπλα πνπ δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο ελειίθσλ, φκσο
έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί εξκελεχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηρεηξεί λα ηηο
δηακνξθψζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζε πνην βαζκφ ην θαηαθέξλεη.
Καηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, νη θαζεγεηέο/ηξηεο ζε πνιιά γπκλάζηα
ηεο Ρσζίαο απξνθάιππηα θαζνδεγνχζαλ ηνπο καζεηέο/ηξηέο ηνπο λα αγλνήζνπλ ηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα πνπ σο ηφηε ρξεζηκνπνηνχζαλ. Δπηπιένλ, νη θαζηεξσκέλεο
εμεηάζεηο ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζε πνιιά ζρνιεία έγηλαλ πξναηξεηηθέο ή θαη
θαηαξγήζεθαλ κε ηε δηθαηνινγία φηη απηφ πνπ κάζαηλαλ νη καζεηέο/ηξηεο ήηαλ «κε
ηζηνξία».
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Πξηλ απφ απηή ηελ πεξίνδν, πνιιά ζέκαηα αλεπίζεκεο ηζηνξίαο ζπδεηνχληαλ,
εηδηθά ζηνπο θχθινπο ησλ δηαλννχκελσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί γηα ηε δχζε ην έξγν Gulag Archipelago ηνπ Solzhenitsyn πνπ
αλαηππψλνληαλ ηδησηηθά θαη θπθινθνξνχζε πεξηιακβάλνληαο έλα βαζηθφ θνκκάηη
ηεο ζνβηεηηθήο ηζηνξίαο ην νπνίν ε επίζεκε ηζηνξία απνζησπνχζε.
Δλψ ηέηνηνπ είδνπο θείκελα αλεπίζεκεο ηζηνξίαο αθνξνχζαλ νξηζκέλν κέξνο
ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα δπηηθά κέζα επηθνηλσλίαο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη
ζνβηεηηθνί

πνιίηεο

επεξεάδνληαλ

θαζεκεξηλά

απφ

δηάθνξεο

πεγέο,

φπσο

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θνκκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο, πνπ
δηέδηδαλ ηελ επίζεκε ηζηνξία.
πσο πξνέθπςε απφ δηάθνξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάδπζε θαη
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δηαηήξεζε ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, αλαγλσξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο:

α) ε καζεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο πνπ έρεη λα θάλεη κε πνιηηηζκηθά θαη
ςπρνινγηθά εξγαιεία,

β) ε ιεηηνπξγία ηεο λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο

ηνπ έζλνπο-θξάηνπο ηελ

αίζζεζε ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο,

γ) ε ιεηηνπξγία ηεο λα δηακνξθψλεη ηελ πίζηε ησλ πνιηηψλ ζην ζεζκφ ηνπ
έζλνπο-θξάηνπο.

Ο ζηφρνο λα δηαδνζεί ε πίζηε ζην έζλνο-θξάηνο θαηά ηελ ζνβηεηηθή επνρή
αλαγλσξηδφηαλ θαη πξνσζνχληαλ σο κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο λα δηακνξθσζεί ν
«Homo Sovieticus» ή φπσο ηνλ απνθαινχζε ν Smirnov (1973) «έλαο ζνζηαιηζηηθφο
ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο».

Ζ ηειεπηαία απηή ιεηηνπξγία ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο είλαη πνιχ ρξήζηκε ζηελ
θαηαλφεζε θαη ησλ αλεπίζεκσλ ηζηνξηψλ. Τπάξρνπλ ζίγνπξα δηαθνξέο αλάκεζά
ηνπο θαη ε κεγαιχηεξε δηαθνξά απφ απηέο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξάγνληαη.
Σν θξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο, ελψ ε
αλεπίζεκε ηζηνξία παξάγεηαη απφ άιια κέζα. Σν θξάηνο ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή
επίζεκεο ηζηνξίαο κέζσ δηάθνξσλ θαλαιηψλ, ηα πην δηαδεδνκέλα είλαη ε έθδνζε
ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ, εηδηθά ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, θαη ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο ηνπο ζηα
ζρνιεία.
Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ειεγρφηαλ απφ ηε Μφζρα θαηά ηε νβηεηηθή επνρή
ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ήηαλ δπλαηφ ην θξάηνο λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα πνην θεθάιαην,
ή αθφκε θαη πνηα ζειίδα νη καζεηέο/ηξηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο θάπνηνπ ζρνιείνπ
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δηδάζθνληαλ ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα. Δπίζεο απζηεξφο έιεγρνο ππήξρε ζηηο
νδεγίεο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαζεγεηψλ.
Μηα ηειεπηαία επηζήκαλζε πνπ θάλνπλ νη εξεπλεηέο είλαη ην γεγνλφο φηη ε
επίζεκε ηζηνξία παξνπζηάδεηαη σο ε κνλαδηθή αιεζηλή ηζηνξία θαη ππνζηεξηδφηαλ
απφ ηε βάζε ησλ καδψλ φηη απνηεινχζε ηελ «αληηθεηκεληθή» θαη «επηζηεκνληθή»
ηζηνξία.
ηελ έξεπλά ηνπο νη James Wertsch θαη Mark Rozin εμεηάδνπλ πψο απηή ε
ηζηνξία θαηαλνήζεθε θαη έγηλε πηζηεπηή, ή κε πηζηεπηή, απφ άηνκα πνπ
παξαθνινχζεζαλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ην παξαπάλσ αλαιπηηθφ πξφγξακκα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρηεθε ε Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ηνπ 1917 ε νπνία
ζεσξείηαη ε ζεκαληηθφηεξε ζηηγκή ηεο ζνβηεηηθήο ηζηνξίαο. ηελ επίζεκε ζνβηεηηθή
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ηζηνξία νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε αλζξψπηλε ηζηνξία, ζεσξείηαη σο πξνεηνηκαζία
γηα απηφ ην κεγάιν γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ «Οθησβξηαλφ Θξχιν» πνπ
έκειιε λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζνβηεηηθή ηζηνξία, κπζνινγία θαη παξάδνζε.
Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο κε ζέκα ηελ Δπαλάζηαζε
ηνπ 1917, ζε 16 ελήιηθεο (9 άληξεο θαη 7 γπλαίθεο), ζηε Μφζρα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα
1992-1993. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ήηαλ Ρψζνη, θάηνηθνη Μφζραο, ειηθίαο απφ 20
έσο 70 εηψλ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ απφ θνηηεηέο/ηξηεο θνηλσληνινγίαο,
νηθνλνκηθψλ, ςπρνινγίαο, ηζηνξίαο θαη θηινζνθίαο έσο πνιηηηθνί κεραληθνί,
νηθνλνκνιφγνη θαη ινγηζηέο/ζηξηεο.

Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 20-50 ιεπηά θαη ήηαλ δνκεκέλε κε βάζε 4
ζεκαηηθνχο άμνλεο - ηέζζεξηο γεληθέο εξσηήζεηο. Δπηπιένλ εξσηήζεηο δίδνληαλ
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ζπλέληεπμε.
Οη 4 γεληθέο εξσηήζεηο ήηαλ:
1. Ση ζπλέβε ην 1917; Πνην ήηαλ ε νπζία ηνπ γεγνλφηνο;
2. Πψο έγηλε; Γηαηί έγηλε;
3. Πνηνο ην έθαλε; Γηα πνην ιφγν;
4.

Γψζηε κία κεηαθνξά γηα ην γεγνλφο.

Ζ πξψηε θαη ε ηέηαξηε εξψηεζε ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ, πξνηείλνληαο θαηά ην
ειάρηζην δπλαηφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν απάληεζεο. Ζ δεχηεξε θαη ε ηξίηε
εξψηεζε, αληηζέησο, ήηαλ πην ζπγθεθξηκέλεο θαη παξαθηλνχκελεο απφ ηελ επηζπκία
λα εξεπλεζνχλ νη δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο ηνπ παξειζφληνο.
Πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ε ρξήζε ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο απφ ηνπο/ηηο
ζπλεληεπμηαδφκελνπο/φκελεο ε αλάιπζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο επηθεληξψζεθε ζην ηη
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είπαλ ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηνπο παξάγνληεο/δξψληα ππνθείκελα πνπ βξίζθνληαη
πίζσ απφ ηα γεγνλφηα.
Οη πεξηζζφηεξνη/εο ζεκείσζαλ θάπνηα άηνκα θαη νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε
ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1917. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο νκάδεο παξνπζηάζηεθαλ σο
ελεξγνί παξάγνληεο, ή δξψληα ππνθείκελα, θαη άιιεο σο ζχκαηα, σο ακέηνρνη ζεαηέο
ή σο κηα θαηεγνξία κε δξψλησλ ππνθεηκέλσλ.
Δλ ζπληνκία ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πηινηηθήο απηήο έξεπλαο είλαη ηα
αθφινπζα:
Σα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, φηαλ δηεμήρζε ε έξεπλα, ε επίζεκε
ηζηνξία πνπ δηδαζθφηαλ ζηε νβηεηηθή Έλσζε κηθξή επηξξνή είρε ζηηο
αλαπαξαζηάζεηο ηνπο παξειζφληνο απφ ελήιηθεο Ρψζνπο θαη δελ ππήξμαλ αλαθνξέο
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ζε απηή (εηδηθή πεξίπησζε εμαίξεζεο ππήξμε ν εβδνκεληάρξνλνο ζπληαμηνχρνο).
Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ηελ παξάιεηςε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ λα
επηθαιεζζνχλ ηελ επίζεκε ηζηνξία είλαη απιά φηη δελ ηε γλσξίδνπλ. Απηή ε εμήγεζε
βέβαηα δελ είλαη αξθεηά πεηζηηθή. ινη/εο εθηέζεθαλ ζε αθεγήζεηο ηεο επίζεκεο
ηζηνξίαο θαη πέξαζαλ απφ πνιπάξηζκεο εμεηάζεηο ζηελ ηζηνξία θαηά ηα ζρνιηθά θαη
ηα θνηηεηηθά ηνπο ρξφληα, εηδηθά ζηελ ηζηνξία ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1917 θαη φιεο νη
εμεηάζεηο ήηαλ απφιπηα ελαξκνληζκέλεο κε αθεγήζεηο ηεο επίζεκε ηζηνξίαο.
Πξνθαλψο, ην ζνβηεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απέηπρε λα παξάγεη κηα
επίζεκε ηζηνξία αμηφπηζηε πνπ λα θαηαθέξεη λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο
νπνίνπο ζπληάρζεθε. Απφ ηελ έξεπλα θαίλεηαη φηη νη Ρψζνη ειάρηζηα επηθαινχληαη
ηα θείκελα ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο θαη δελ επηζπκνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο
πνιηηηζηηθά εξγαιεία, φηαλ κηινχλ θαη ζθέθηνληαη γηα ην παξειζφλ.
ζνλ αθνξά δε ηελ αλεπίζεκε ηζηνξία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα θείκελα πνπ
αληηηίζεληαη ζηελ επίζεκε, δελ ππήξρε έλαο θαη κφλν ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο
παξαγσγήο ηεο, πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα έλαλ θξπθφ δηάινγν, απφ πνιιέο κεξηέο,
κε ηελ επίζεκε ηζηνξία – θάηη παξφκνην πξνέθπςε θαη απφ έξεπλα ζηελ Δζζνλία
(Tulviste & Wertsch, 1994).
Οη παιηέο επίζεκεο ηζηνξίεο θαίλεηαη πξάγκαηη λα έρνπλ κηα ζπλερή, αλ φρη
εηξσληθή θαη αθνχζηα επίδξαζε θαη απηή ε επίδξαζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πέξα
απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πεξηζζφηεξσλ πνιηηψλ.
Ζ πεξίπησζε ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, αλ θαη είλαη κία απφ ηηο πην
ελδηαθέξνπζεο πεξηπηψζεηο ηνπ αηψλα, νη James V. Wertsch θαη Mark Rozin
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ζεκεηψλνπλ φηη νη δηαπηζηψζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
ζε γεληθεχζεηο.


Έξεπλα ζηελ νπνία εμεηάδεηαη ε δηαηζζεηηθή κάζεζε ε νπνία ππήξμε

αληηθείκελν κειέηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ δηεμήρζε απφ ηνπο James Voss, Joseph
Cialarrochi θαη Mario Carretero. Ζ έξεπλα αθνξά ηε δηαίζζεζε ηεο αηηηφηεηαο ζηελ
ηζηνξία ε νπνία είλαη παξάιιεια ζεκαληηθή θαη αληηθαηηθή. Ο ιφγνο είλαη φηη δελ
πεξηιακβάλεη απιά ην δεπγάξη αηηία-απνηέιεζκα, αληίζεηα ππάξρνπλ πνιιέο πξάμεηο
θαη γεγνλφηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη κπνξεί λα παίμνπλ
ξφιν ζηελ «παξαγσγή» ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο.
Ζ ελ ιφγσ έξεπλα (James F. Voss and Mario Carretero, 1998: 199-213)
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αζρνιείηαη κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ αληηιακβάλνληαη άηνκα ρσξίο πξφηεξε γλψζε, νη
αθεγήζεηο ηνπο γηα δνζέληα ηζηνξηθά γεγνλφηα σο επαξθή θαη/ή αλαγθαία θαη πψο νη
ηδηαίηεξεο αηνκηθέο δηαθνξέο πνηθίινπλ αλάινγα κε απηέο ηηο αληηιήςεηο.
Ζ έλλνηα ηεο επάξθεηαο αλαθέξεηαη ζηελ ηδέα φηη εάλ έλα γεγνλφο Α
ζπκβαίλεη ηφηε έλα άιιν γεγνλφο Β πξέπεη λα αθνινπζήζεη. 5

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαλαηνιηζηεί ην ζέκα ζην εάλ
ηα άηνκα ζεσξνχλ ηηο ηζηνξηθέο ηνπο εμεγήζεηο επαξθείο, δεηήζεθε λα δείμνπλ ζε
πνην βαζκφ θξίλνπλ ηελ αθήγεζή ηνπο γηα θάπνην δνζέλ ηζηνξηθφ γεγνλφο επαξθή.
Δηδηθφηεξα, δεηήζεθε λα γξάςνπλ κία φζν ην δπλαηφ πην νινθιεξσκέλε αλαθνξά
πάλσ ζην ζέκα γηαηί θαηέξξεπζε ε πξώελ νβηεηηθή Έλσζε. Καηφπηλ εξσηήζεθαλ,
εάλ, ππνζέηνληαο φηη δεκηνπξγνχληαη νη ίδηεο ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ηελ νβηεηηθή
Καηάξξεπζε, ζα ζπλέβαηλε θαη πάιη ε θαηάξξεπζε. Ζ απάληεζή ηνπο δφζεθε ζε
δεθαβάζκηα θιίκαθα.
ζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα, ε έλλνηα απηή δειψλεη φηη γηα έλα γεγνλφο
Β, ην λα ζπκβεί έλα Α πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί. (παξάδεηγκα Pearl Harbor)
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε έλλνηα ηεο αλαγθαηφηεηαο ηα ππνθείκελα αξρηθά
εξσηήζεθαλ εάλ παξάγνληεο, πέξαλ φζσλ πξάγκαηη ζπλέβεζαλ, ζα κπνξνχζαλ λα
είραλ πξνθαιέζεη ηε ζνβηεηηθή θαηάξξεπζε. Σν απφιπην «λαη» ζήκαηλε φηη νη
παξάγνληεο πνπ δφζεθαλ δελ ήηαλ απαξαίηεηνη ελψ ην «φρη» ην αληίζεην. Καηφπηλ,
εξσηήζεθαλ εάλ πηζηεχνπλ φηη νη παξάγνληεο ηεο αθήγεζήο ηνπο ήηαλ αλαγθαίνη. Ζ
απάληεζε «λαη» δήισλε αλαγθαηφηεηα, ελψ ην «φρη» ην αληίζεην.

5

Σν παξάδεηγκα πνπ δφζεθε ήηαλ ηα γεγνλφηα ζην Pearl Harbor.
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πκκεηείραλ 41 απφθνηηνη/εο ηνπ University of Pittsburgh.
Σα βαζηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, γηα ην πφζν ζρεηηθά νπδέηεξα
άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ επάξθεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ζηα ηζηνξηθά
ζπκθξαδφκελα, είλαη:
1.

Αξρηθά ηα ππνθείκελα ζεψξεζαλ ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηέγξαςαλ
ζηηο αθεγήζεηο ηνπο θαη άιιεο πνπ ππήξραλ γηα ηε νβηεηηθή
Καηάξξεπζε σο θάηη επαξθέο. Αξρηθά απήληεζαλ ζαλ λα είραλ
ινγηθή αίζζεζε ηεο δηαίζζεζεο γηα ηηο έλλνηεο επάξθεηα θαη
αλαγθαηφηεηα.

2.

Σα αξρηθά απνηέιεζκαηα ησλ δεηθηψλ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο
αληίζηνηρνπο δείθηεο ζηγνπξηάο.
Με ηε ζηαδηαθή εμάζθεζε ζηελ επάξθεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

3.

επήιζαλ αιιαγέο. Άξρηζαλ λα ζεσξνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπ
ιηγφηεξν επαξθείο θαη άηνκα κε ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηθαηξφηεηα
θαη ηελ ηζηνξία έδσζαλ απαληήζεηο πην επαξθείο.

4.

Κάπνηεο

αηνκηθέο

δηαθνξέο

πνπ

έδεημαλ

θάπνηνη

δείθηεο

αθνξνχζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη φρη ηε γλψζε.

5.

Άηνκα κε αίζζεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ζπλζεθψλ ηείλνπλ λα έρνπλ
κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηε δηθή ηνπο επάξθεηα.

6.

Αληηκεησπίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο θαίλεηαη φηη
ην ελδηαθέξνλ δείρλεη λα ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε απηφ πνπ ηα
άηνκα λνκίδνπλ φηη γλσξίδνπλ ελψ ε γλψζε ζπλδέεηαη
πεξηζζφηεξν κε απηφ πνπ πξάγκαηη γλσξίδνπλ.

Σα απνηειέζκαηα γεληθά επηβεβαίσζαλ ηελ άπνςε φηη ζρεηηθά νπδέηεξα
άηνκα θαηέρνπλ δηαηζζεηηθά ηηο έλλνηεο ηεο επάξθεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο φπσο
απηέο εκθαλίδνληαη ζηα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα.
Πάλησο, νη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο άιιαμαλ ηε δηαίζζεζε πνπ είραλ γηα
ηελ επάξθεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα, κε ηξφπν ηέηνην, πνπ θαίλεηαη φηη νη
καζεηέο/ηξηεο ζπρλά κπνξεί λα λνκίδνπλ φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ηζηνξία ή
γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ζεσξείηαη γλψζε. Δάλ απηφ είλαη πξάγκαηη έλα
θαηλφκελν, ηφηε νδεγίεο γηα ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα
θαη ηελ αλαγθαηφηεηα κπνξεί λα ηνπο/ηηο βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ απηνειεγρφκελεο
ηθαλφηεηεο έηζη ψζηε λα θαιιηεξγνχλ κηα πην νξζή άπνςε γηα ην ηη πξάγκαηη
γλσξίδνπλ θαη ηη φρη.
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Ο ξφινο ηνπ ζθφπηκνπ ιεμηινγίνπ ζηελ ηζηνξηθή εμήγεζε ππήξμε ζέκα
επηζηεκνληθήο αληηινγίαο θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα. Απαηηεί ε αθεγεκαηηθή θχζε ηεο
ηζηνξίαο ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ θαη ζθφπηκσλ «εμεγήζεσλ»;



Οη Angel Riviere, Maria Nunez, Beatriz Barquero θαη Federico Fontela

(James F. Voss and Mario Carretero, 1998: 214-226) δηεμάγνπλ έξεπλα, ζηελ Ηζπαλία,
ζε 144 καζεηέο θαη καζήηξηεο 13, 15 θαη 17 εηψλ. Κάζε ειηθηαθή νκάδα ρσξίζηεθε
ζε δχν ππννκάδεο. ε φινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο παξνπζηάζηεθε έλα θείκελν
πξνζεθηηθά δνκεκέλν κε ζέκα ηελ έμαξζε ηεο δχλακεο ηνπ Κφκκαηνο ησλ Ναδί ζηε
Γεξκαλία ην νπνίν πεξηείρε ηέζζεξα είδε αηηηψλ πνπ πνιιαπιαζηάδνληαλ απφ δχν
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παξάγνληεο νη νπνίνη πεξηείραλ έθαζηνο δχν παξακέηξνπο α) ην πξνζσπηθφ έλαληη
ηνπ κε πξνζσπηθνχ, β) ην ζθφπηκν έλαληη ηνπ κε ζθφπηκνπ.

Σν θείκελν δφζεθε θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη
ζπλνδεπφηαλ απφ κία ζχληνκε παξάγξαθν νδεγηψλ πνπ ζπκβνχιεπε ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο λα ην δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά γηα πέληε ιεπηά, επεηδή αξγφηεξα ζα ηνπο
γίλνληαλ εξσηήζεηο πάλσ ζε απηφ.

ηελ κία πεξίπησζε, ζηνπο/ζηηο κηζνχο/έο καζεηέο/ηξηεο, δεηήζεθε λα ην
αλαθαιέζνπλ, γξάθνληαο ειεχζεξα έλα θείκελν, έπεηηα απφ 25 ιεπηά, ελψ ζηνπο/ζηηο
ππφινηπνπο/εο έπεηηα απφ 24 ψξεο.

χκθσλα κε ηελ εκπεηξηθή απηή έξεπλα εθηφο απφ ην ραξαθηήξα ηνπ
θεηκέλνπ πνιινί άιινη πξνζσπηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ην εάλ νη
καζεηέο/ηξηεο ζπκνχληαη ή φρη ην θείκελν, π.ρ. εμνηθείσζε κε παξάγνληεο φπσο ε
αλεξγία θαη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ, ζέκαηα πνπ θαζεκεξηλά αθνχγνληαη θαη
απαζρνινχλ ηελ ηζπαληθή θνηλσλία θαη νηθνγέλεηα ζηελ νπνία δνπλ νη καζεηέο. Ζ
κέηξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο αλάθιεζεο ελφο θεηκέλνπ κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε
γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο κάζεζεο.



Οη Margarita Limon θαη ν Mario Carretero ζην πιαίζην κίαο επξχηεξεο

έξεπλαο πξαγκαηνπνίεζαλ εκπεηξηθή πηινηηθή έξεπλα κε ηίηιν Evaluation and
Reasoning Abilities in the Domain of History: An Empirical Study πξνθεηκέλνπ λα
εμεηάζνπλ ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Μαξηπξηψλ θαη ηελ πιινγηζηηθή Ηθαλφηεηα ησλ
Νέσλ ζην πεδίν ηεο Ηζηνξίαο (James F. Voss, Mario Carretero, 1998:252-271).
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Αξρηθά έιαβαλ ππφςε ηνπο ηηο απφςεηο δηαθφξσλ ζεσξεηηθψλ

πνπ

αζρνιήζεθαλ κε ηε ρξήζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο καξηπξίαο ζηελ
Ηζηνξία (Baron, Kuhn, Klahr, Amsel, Koslowski, θ.α.) θαη δέρνληαη φηη ε αμηνιφγεζε
ηεο καξηπξίαο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνγελέζηεξεο ηδέεο ησλ αηφκσλ νη
νπνίεο επεξεάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά απφ φηη ηνπο/ηηο ελήιηθεο,
ηνπιάρηζηνλ ζε ζέκαηα φπνπ κία κφλν ιχζε είλαη νξζή. Οη εξεπλεηέο αζρνινχληαη
επίζεο κε ηελ έλλνηα ηεο αβεβαηόηεηαο/uncertainty θαη απνδέρνληαη ηνλ νξηζκφ ησλ
Byrnes θαη Beilin (1991) νη νπνίνη ηελ νξίδνπλ σο ηελ θαηάζηαζε ή ηελ επίιπζε ελφο
πξνβιήκαηνο φπνπ είλαη πηζαλφλ κφλν κία θαηάιεμε λα είλαη αιεζηλή, ηε ζηηγκή πνπ
ππάξρεη ην ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ θαη άιιεο.
ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηεί ε ηθαλφηεηα
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αμηνιφγεζεο ησλ καξηπξηψλ απφ ηελ πιεπξά ππνθεηκέλσλ κε πςειέο γλψζεηο γχξσ
απφ έλα ζέκα ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ, φκσο ρσξίο κία ζαθή εξκελεία θαη απηή
ππνθεηκέλσλ ρσξίο ηδηαίηεξεο γλψζεηο.

Σν ζέκα, κηθξν-ηζηνξηθφ πξφβιεκα πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ε απέιαζε ησλ
Moriscos απφ ηελ Ηζπαλία ην 1609 ε νπνία ηνπο επηβιήζεθε απφ ηνπο Ηζπαλνχο
κνλάξρεο ηεο επνρήο.

Γχν ήηαλ νη νκάδεο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο, 15
ηειεηφθνηηνη/εο Ηζηνξίαο θαη 15 επηζηήκνλεο/ηζζεο εμεηδηθεπκέλνη/εο ζηε κνληέξλα
ηζηνξία.

Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ρσξίζηεθε ζε δχν θάζεηο, ζηελ πξψηε ην δείγκα
έπξεπε λα απαληήζεη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηείρε θάπνηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά
κε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην ζέκα θαη αθνξνχζε κφλν ηνπο ηειεηφθνηηνπο θαη θάπνηεο
εξσηήζεηο θνηλέο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο νη νπνίεο εμέηαδαλ ηελ ηδενινγηθή άπνςε θαη
ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηεο εμνξίαο θαη πνηνλ απηή ζπλέθεξε.
ηε δεχηεξε θάζε δφζεθε έλα θείκελν ην νπνίν παξνπζίαδε ην ηζηνξηθφ
πξφβιεκα πνπ θαινχληαλ νη εξσηψκελνη/εο λα ιχζνπλ-λα απαληήζνπλ, δειαδή πνηνλ
επλννχζε θαη πνηνλ φρη ε απέιαζε ησλ Moriscos θαη ηνπο δίλνληαλ ηέζζεξηο πηζαλέο
απαληήζεηο. ηε ζπλέρεηα, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θιήζεθαλ λα κειεηήζνπλ
πέληε θείκελα-ληνθνπκέληα θαη λα απαληήζνπλ ζην παξαπάλσ ηζηνξηθφ εξψηεκα
δηθαηνινγψληαο ηελ απαληήζεηο ηνπο.
ε έλα επφκελν ζηάδην ηνπο δφζεθαλ επηπιένλ πέληε θείκελα-ληνθνπκέληα κε
δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη αθνχ ηα κειέηεζαλ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην ίδην
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εξψηεκα έρνληαο πάιη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο επηινγψλ απάληεζεο, δηθαηνινγψληαο
ηελ απάληεζή ηνπο απηή ηε θνξά.
Σέινο, δεηήζεθε λα μαλαδηαβάζνπλ φια ηα παξαπάλσ θείκελα θαη λα
απαληήζνπλ ζηελ ίδηα εξψηεζε βαζηδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ
θεηκέλσλ. Οη απαληήζεηο ηνπο θαηαγξάθεθαλ θαη ερνγξαθήζεθαλ.
ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ αλαιχζεθαλ δχν βαζηθνί άμνλεο:
Α. Ζ εξκελεία ησλ καξηπξηψλ (δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, εξκελεία
απφ θάζε ππνθείκελν).
Β. πλνρή ηεο αμηνιφγεζεο: ε απάληεζε πνπ δφζεθε ζην ηειεπηαίν ζηάδην
ήηαλ ζρεηηθή, ζπλεπήο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καξηπξηψλ πνπ πξνεγήζεθε απφ ην
θάζε ππνθείκελν.
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ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία «κέηξεζεο» ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηνπο παξαπάλσ άμνλεο θαη παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο. Ζ
ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ANOVA

6

κε βαζηθφ παξάγνληα

κειέηεο ηα ππνθείκελα (επίπεδν ηζηνξηθήο γλψζεο: θνηηεηέο-ηξηεο/θαζεγεηέο-ηξηεο)
ζε ζρέζε κε θάζε πηζαλή απάληεζε πνιιαπιήο επηινγήο θαη θαηφπηλ θαη ε
ζπλνρή/ζπλέπεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο.

Μηα γεληθή εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ
ζρεηηθψλ πηλάθσλ έδεημε φηη ηα πέληε θείκελα-ληνθνπκέληα εξκελεχζεθαλ κε ηνλ ίδην
ηξφπν απφ ηα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα.

Πην ζπγθεθξηκέλα ηξία ήηαλ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ:
1.

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα επηθεληξψλνπλ ηελ

πξνζπάζεηά ηνπο ζην λα νξγαλψζνπλ κηα εμήγεζε ζχκθσλα κε ηνλ ζηφρν πνπ
πξέπεη λα επηηεπρζεί - ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα απαληήζνπλ ζην
εξψηεκα πνηνλ επλννχζε ε απέιαζε ησλ Moriscos - αθφκε θη αλ ρξεηάζηεθε
λα «κεηψζνπλ» ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δίλνληαο
πξνζνρή θπξίσο ζην ζηφρν ηνπ πξνβιήκαηνο. Μηα ηέηνηα αληηκεηψπηζε
κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα heuristical ζηξαηεγηθή

7

θαη επηβεβαηψλεη ηελ

ππφζεζε ηνπ Baron φηη νη ζηφρνη απνηεινχλ βαζηθά θξηηήξηα πνπ θαζνδεγνχλ
ηελ έξεπλα ηεο καξηπξίαο.

6

Έλα απφ ηα κνληέια ηεο Analysis of Variance between Groups, ANOVA
heuristical strategy/heuristics: κέζνδνο/ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ καζαίλνληαο απφ
πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη εξεπλψληαο πξαθηηθνχο ηξφπνπο εχξεζεο θάπνηαο ιχζεο

7
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πλδένληαο ηελ αμηνιφγεζε ηεο καξηπξίαο κε κηα ζεηξά θεηκέλσλ-

2.

ληνθνπκέλησλ δείρλεη φηη ε παξαπάλσ ζηξαηεγηθή πξνηηκάηαη θαη ηα
ππνθείκελα επηιέγνπλ ηηο καξηπξίεο εθείλεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα
απνζαθελίζνπλ θαη λα δηαηππψζνπλ αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ην εξψηεκα πνπ
ηέζεθε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην πξφβιεκα παξνπζηάζηεθε ζαλ θάηη βέβαην πνπ
κφλν κία εξκελεία είλαη δπλαηή.
Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο κεγάιε

3.

ζπλνρή κεηαμχ ηεο εθηίκεζεο ησλ καξηπξηψλ θαη ησλ ηειηθψλ ηνπο
απαληήζεσλ, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη, ελ κέξεη, απφ ην πςειφ επίπεδν γλψζεσλ
ηνπ δείγκαηνο. ηηο απαληήζεηο ππήξμε ζπλνρή, σζηφζν απηφ δελ ζεκαίλεη φηη
ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πείζηεθαλ φηη ε εξκελεία ηνπο ήηαλ ε πην νξζή.

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ηδηαίηεξν ξφιν έπαημε ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν
νκάδεο ηνπ δείγκαηνο είραλ πςειφ επίπεδν γλψζεσλ. Δλδηαθέξνπζα γηα ηνλ εξεπλεηή
θαη ηελ εξεπλήηξηα ζα ήηαλ κηα αληίζηνηρε έξεπλα ζε παηδηά πνπ δελ έρνπλ
πξνγελέζηεξε γλψζε γηα ην ζέκα.



Οη

Liliana

Jacott,

Asuncion

Lopez-Manjion

θαη

Mario

Carretero

πξαγκαηνπνηνχλ, ζηελ Ηζπαλία, έξεπλα κε βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε
ηνλ νπνίν καζεηέο/ηξηεο δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη δηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ

αθεγνχληαη

έλα ζεκαληηθφ εζληθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο,

ην νπνίν

πεξηιακβάλεηαη ζην Α.Π. ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
Ηζπαλίαο. Δμεηάδεηαη πην ζπγθεθξηκέλα πψο ε ζρνιηθή ηζηνξία, ε επίζεκε ηζηνξία
δηακνξθψλεη ηελ ηζηνξηθή ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ (James F. Voss, Mario Carretero,
1998: 294-306)
Ζ κειέηε πώο ηα ππνθείκελα πξνζπαζνύλ λα παξνπζηάζνπλ ην παξειζόλ
απνηειεί έλα απφ ηα λέα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αηδέληα ηεο ζχγρξνλεο
ςπρνινγηθήο έξεπλαο. Θα ήηαλ πξαγκαηηθά νμχκσξν λα κειεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα ηηο ηζηνξηθέο θαηαζηάζεηο ρσξίο λα κειεηεζνχλ νη
αθεγήζεηο ηνπο (history, story). Βαζηθά ζηνηρεία ησλ αθεγήζεσλ απνηεινχλ νη
δξψληεο παξάγνληεο θαη ηα θίλεηξα πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηέο.
Με ηελ έξεπλά ηνπο νη Liliana Jacott, Asuncion Lopez-Manjion θαη Mario
Carretero επηρεηξνχλ λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ: ηνλ ηξφπν πνπ νη
καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ ηζηνξηθή αηηηφηεηα, ζε πνην βαζκφ ε θαηαλφεζε
29

ηζηνξηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί κηα θαηαλνεηή αθήγεζε ησλ πξάμεσλ θαη ησλ
πξνζέζεσλ ησλ ηζηνξηθψλ ραξαθηήξσλ, πφζε ζεκαζία δίλνπλ νη λένη θαη νη ελήιηθεο
ζην ξφιν ηνπ ηζηνξηθνχ δξψληνο παξάγνληα θαη πψο παξνπζηάδνληαη ηα θίλεηξά ηνπ
ζηελ αθήγεζε, πφζν ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη καζεηέο/ηξηεο ηηο δνκηθέο ζπλζήθεο
πνπ πιαηζηψλνπλ θάπνηα ηζηνξηθή θαηάζηαζε απφ απηέο πνπ δηδάζθνληαη ζην
ζρνιείν.
Σν ζέκα πνπ επηιέρηεθε λα κειεηεζεί-εξεπλεζεί ήηαλ ε Αλαθάιπςε ηεο
Ακεξηθήο από ηνλ Υξηζηόθνξν Κνιόκβν, ζέκα πνπ δηδάζθεηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη
ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Ηζπαλία .
ε κία πξνεγνχκελε έξεπλα ηνπ M.Carretero (1994) νη καζεηέο/ηξηεο
θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηα βαζηθά αίηηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα
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ηα νπνία ήηαλ έμη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ (πξνζσπηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά,
επηζηεκνληθν-ηερλνινγηθά, ηδενινγηθά, εμσηεξηθήο πνιηηηθήο). Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη νη κηθξφηεξνη/εο ζε ειηθία καζεηέο/ηξηεο ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξα ηα
πξνζσπηθά αίηηα, ελψ νη κεγαιχηεξνη/εο δίλνπλ έκθαζε ζηα πξνζσπηθά αίηηα θαη ζηηο
ζθνπηκφηεηεο, ελψ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηεο Ηζηνξίαο θαη ιηγφηεξν απηνί/έο ηνπ ηνκέα ηεο
Φπρνινγίαο ηείλνπλ λα εμεγνχλ ην ηζηνξηθφ γεγνλφο κε φξνπο δνκηθψλ θαη
αθεξεκέλσλ αηηηψλ.

Ζ παξνχζα έξεπλα επεθηείλεηαη θαη δίλεη βαξχηεηα ζηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ
κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο παξάγνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξηθέο εξκελείεο.
πκκεηέρνληεο/νπζεο

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 άηνκα ρσξηζκέλα ζε 5 νκάδεο ησλ 20 αηφκσλ.
Σξεηο νκάδεο ήηαλ καζεηέο/ηξηεο 12, 14 θαη 16 εηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκφζην
ζρνιείν θαη πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κεζαίαο ηάμεσο ησλ πξναζηίσλ ηεο
Μαδξίηεο. Οη άιιεο δχν νκάδεο ήηαλ ηειεηφθνηηνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο Ηζηνξίαο θαη
Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μαδξίηεο.
Μεζνδνινγία
Οη

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο

καγλεηνθσλήζεθαλ.

Οη

έδσζαλ

ζπλεληεχμεηο

αηνκηθέο
φηαλ

ζπλεληεχμεηο

ρξεηαδφηαλ

νη

νπνίεο

εληζρχνληαλ

κε

ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο έπξεπε λα απαληήζνπλ ζην
εξψηεκα: Γηαηί ζπλέβε ε αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο.
Απνηειέζκαηα
Οη αθεγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ αλαιχζεθαλ κε βάζε δχν βαζηθά
ζηνηρεία ηεο αθήγεζήο ηνπο ηα νπνία ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ εμήγεζε
30

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ: α) νη δξψληεο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζην
γεγνλφο, β) ηα θίλεηξα ηα νπνία εξκελεχνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εμέηαζαλ ηηο αθεγήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε
βάζε

δηαθνξεηηθνχο

ηχπνπο

ηζηνξηθψλ

δξψλησλ

παξαγφλησλ

(αηνκηθνί,

αηνκηθνί/θνηλσληθνί, θνηλσληθνί) θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θηλήηξσλ πνπ
παξάγνπλ – αλαθέξνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηηο αθεγήζεηο ηνπο.
Γεληθά νη έθεβνη/εο θαη νη θνηηεηέο/ηξηεο Φπρνινγίαο-ζε κηθξφηεξν βαζκφζεσξνχλ ηελ επηξξνή ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ή ραξαθηήξσλ ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα
πνιχ πην θαζνξηζηηθή απφ απηή αθεξεκέλσλ θαη κε πξνζσπνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ
φπσο είλαη νη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο.
ε αληίζεζε κε ηνπο παξαπάλσ, νη θνηηεηέο/ηξηεο Ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηνχλ
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πεξηζζφηεξν αθεξεκέλνπο παξάγνληεο θαη αλαθέξνληαη ζηα θίλεηξα ζηηο αθεγήζεηο
ηνπο. Αλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία ηα απνηειέζκαηα απηά
ππνζηεξίδνπλ εθείλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ M. Carretero (1994).
ε πνην βαζκφ φκσο ε ηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα εξκελεχνπλ ηα ηζηνξηθά
γεγνλφηα κε πξνζσπνπνηεκέλνπο φξνπο ζπλδέεηαη κε ηελ αθεγεκαηηθή θαηαλφεζε
ηεο ηζηνξίαο; Μία εξκελεία πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη
έθεβνη/εο θαη νη ελήιηθεο θνηηεηέο/ηξηεο θαηαλννχλ ηελ ηζηνξηθή αηηηφηεηα κε έλαλ
αθεγεκαηηθφ ηξφπν. Οη αλζξψπηλεο πξάμεηο θαη νη ηδηαίηεξνη ζηφρνη, νη πξνζέζεηο θαη
ηα θίλεηξα ζεσξνχληαη βαζηθά ζηνηρεία ζηηο ηζηνξηθέο ηνπο εξκελείεο. Αλ ιεθζνχλ
ππφςε

ηα

απνηειέζκαηα

πνπ

αθνξνχλ

ηνπο/ηηο

θνηηεηέο/ηξηεο

Ηζηνξίαο

απνθαιχπηεηαη φηη εθηφο απφ ην επίπεδν γλψζεσλ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην πεδίν
ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ.
Μηα άιιε επηζήκαλζε, φζνλ αθνξά ηελ αθήγεζε, είλαη φηη αλ θαη ηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα απφ ηα νπνία δηδάζθνληαη νη καζεηέο/ηξηεο Ηζηνξία αλαθέξνληαη ζηνπο
δνκηθνχο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε έθβαζε ελφο ηζηνξηθνχ
γεγνλφηνο, νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα επηθεληξψλνπλ ηελ εξκελεία ηνπο ζε
αηνκηθέο πξάμεηο ή πξνζσπνπνηεκέλα θαηλφκελα.
Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη εάλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο καζαίλεηαη σο
αθήγεζε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ησλ εθήβσλ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζα έπξεπε
λα αλαθέξνληαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ
θαη ησλ πξάμεψλ ηνπο, ησλ ζηφρσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ησλ πξάμεψλ
ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, ε αλαθνξά ζηα αίηηα αλάκεζα ζε αλζξψπηλεο
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πξάμεηο θαη ζε γεγνλφηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπλνρή
εληαγκέλα ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ-ηζηνξηθφ πιαίζην ζπκθξαδνκέλσλ.



Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηελ Ηζηνξία θαη ηηο Ηζηνξηθέο Έλλνηεο

είλαη ην ζέκα πνπ εμέηαζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη J. F. Voss, J. Wiley, J. Kennet.
Αξρηθά κειέηεζαλ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο/ηξηεο
ειάρηζηα θαηαλννχλ ηε θχζε ηεο Ηζηνξίαο θαη ηηο έλλνηέο ηεο (Halldén: 1986,
Wineburg: 1991a, 1994). Σα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ έδεημαλ φηη νη
καζεηέο/ηξηεο πξνζσπνπνηνχλ, απινπνηνχλ θαη αληηθεηκεληθνπνηνχλ ηα ηζηνξηθά
ζέκαηα, κεγεζχλνπλ ην ξφιν ησλ πξνζψπσλ θαη κεηψλνπλ ην ξφιν ησλ ζεζκηθψλ
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δνκψλ σο αηηηψδεηο παξάγνληεο (Carretero: 1994, Halldén: 1986, 1993, Shemilt:
1987). Αζρνιήζεθαλ κε ην ξφιν ησλ ζηεξεφηππσλ, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο σο
γεγνλφηα κε βάζε ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζην ξφιν ησλ θεηκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, ζην ξφιν ηνπ ηζηνξηθνχ ηνλ νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο
ραξαθηεξίδνπλ σο «άλζξσπν -κλήκε» ή «ληέληεθηηβ», θ.ά.

Οη J. F. Voss, J. Wiley, J. Kennet (Voss, 1998) ζηελ έξεπλά ηνπο Student
Perceptions of History and Historical Concepts ρξεζηκνπνίεζαλ κία κεζνδνινγία
πνηνηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο/θαηάηαμεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο αληηιακβάλνληαη ηελ Ηζηνξία θαη ηηο ηζηνξηθέο έλλνηεο.
Παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο θάπνηεο αλαθνξέο θαη ηνπο δεηήζεθε λα
θαηαηάμνπλ θάζε αλαθνξά αλάινγα κε ην αλ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ ζε κία
θιίκαθα απφ 1-6 ή 1-7. Γηεμήρζεζαλ δχν κειέηεο ( James F. Voss, Mario Carretero,
1998: 272-280).
ηελ πξψηε νη εξεπλεηέο έζεζαλ δχν δεηήκαηα. Σν πξψην ήηαλ εάλ δνζεί
ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο κία ζεηξά απφ αλαθνξέο ζρεηηθά κε δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο
ηζηνξίαο, φπσο είλαη ε θχζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ε αηηηφηεηα θαη νη πηζαλνί
ηζηνξηθνί λφκνη, πνηα ζα είλαη ε ζεηηθή θαηάηαμε απηψλ θαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα
ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνξηθνχο παξάγνληεο. Σν επφκελν δήηεκα ήηαλ εάλ νη
καζεηέο/ηξηεο ζα θαηαηάμνπλ εηδηθά δεηήκαηα κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα ζεσξνχληαη
αξράξηνη/εο ζεσξεηηθνί ηεο Ηζηνξίαο.
Με ηε βνήζεηα ηξηψλ ηζηνξηθψλ νη εξεπλεηέο θαηαζθεχαζαλ έλαλ πίλαθα 5 Υ
7, επηά ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Ηζηνξίαο ζπλδπάζηεθαλ κε πέληε θαηεγνξίεο
ηζηνξηθψλ ελλνηψλ. Οη επηά ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ήηαλ ε ζεηηθηζηηθή, ε
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καξμηζηηθή, ε λεν-ηδεαιηζηηθή, ε αηηηψδεο, ε αθεγεκαηηθή, ε δνκηθή θαη ην ζέιεκα
ηνπ Θενχ. Οη πέληε θαηεγνξίεο ησλ ελλνηψλ ήηαλ νη ζθνπνί ηεο Ηζηνξίαο, ε θχζε ησλ
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ε χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηζηνξηθψλ λφκσλ, ε θχζε ηεο
αηηηφηεηαο ζηελ Ηζηνξία θαη ε θχζε ηεο ηζηνξηθήο καξηπξίαο.
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 32 ζπνπδαζηέο/ζηξηεο θνιιεγίνπ.
Ζ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξψηεο κειέηεο νδήγεζε ζηα παξαθάησ
ζπκπεξάζκαηα:
-

νη καζεηέο/ηξηεο δελ αθνινπζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή
πξνζέγγηζε

-

νη καζεηέο/ηξηεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην
ζέκα ησλ ηζηνξηθψλ λφκσλ, ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ ακθηζβεηνχλ θαη ζην

-
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ζέκα ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο ζηελ νπνία δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε
ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηζηνξηθνί ζπγθεληξψλνπλ
ηα γεγνλφηα θαη ηα ηνπνζεηνχλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά γηα λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο ή γηα άιινπ
είδνπο ηζηνξηθή αλάιπζε.

-

ε ηζηνξηθή αιιαγή δελ ζπκβαίλεη κε βάζε ηζηνξηθνχο λφκνπο

πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, γεληθά ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο
έρνπλ κηα ινγηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο Ηζηνξίαο. Δπίζεο, πξνζσπνπνηνχλ
ιηγφηεξν θαη απινπνηνχλ ιηγφηεξν ηηο έλλνηεο θαη είλαη ιηγφηεξν αληηθεηκεληθνί απφ
φζν έδεημαλ πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα εξεπλψλ.

ηε δεχηεξε κειέηε δφζεθε έκθαζε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ηζηνξηθψλ
αλαθνξψλ θαη φρη ζην ζεσξεηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. ηφρνη ηεο δεχηεξεο κειέηεο
ήηαλ πξψηνλ λα αλαπηπρζεί θαιχηεξα ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηιακβάλνληαη
νη καζεηέο/ηξηεο ηελ Ηζηνξία, δεχηεξνλ εάλ απηφο δηαθέξεη αλάινγα κε ηα
ζπκθξαδφκελα θαη ηξίηνλ εάλ ε ηζηνξηθή γλψζε ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην
άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο Ηζηνξίαο.
Γέθα αλαθνξέο γηα θάζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο πέληε θαηεγνξίεο
αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ην εάλ είλαη αιεζείο ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, κε
ηε νβηεηηθή Καηάξξεπζε θαη κε θαζεκεξηλά γεγνλφηα.
ηε δεχηεξε απηή θάζε ζπκκεηείραλ 64 ηειεηφθνηηνη/εο.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
δεχηεξεο κειέηεο ήηαλ αξρηθά φηη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δελ έδεημαλ φηη είραλ
κηα γεληθή άπνςε ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ κε ζπλνρή. πσο θαη ζηελ πξψηε κειέηε
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παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή ζπλέπεηα ζηηο ηδέεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ηζηνξηθέο έλλνηεο,
ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη είλαη πην αζαθήο απφ φηη έδεημαλ πξνεγνχκελα
ζηνηρεία. Σα παξαπάλσ επξήκαηα νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο φπσο ζην
γεγνλφο φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχζαλ ζπνπδαζηέο/ζηξηεο θνιιεγίνπ θαη φρη
καζεηέο/ηξηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπσο ζηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο.
Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε επηζήκαλζε φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο
θαηάηαμεο-αμηνιφγεζεο θαη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δελ παξήγαγαλ ηηο
απαληήζεηο ηνπο, αιιά ηνπο δεηήζεθε λα ππνδείμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε ήδε
δνζκέλεο ηζηνξηθέο έλλνηεο.
Οη εξεπλεηέο νινθιεξψλνληαο ηελ έξεπλά ηνπο παξαζέηνπλ ηηο επηθπιάμεηο
ηνπο, αλαθέξνληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαη εθ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
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θαηαιήγνπλ ζε έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δέρνληαη ηελ
ηδέα φηη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαζνξίδνληαη απφ πνιινχο αηηηψδεηο παξάγνληεο ζηνπο
νπνίνπο εκπιέθνληαη ηα αλζξψπηλα θίλεηξα θαη νη αλζξψπηλεο πξάμεηο φζν θαη νη
ζεζκηθέο δνκέο, σζηφζν ε έθηαζε ζηελ νπνία ηα αλζξψπηλα θίλεηξα ζεσξνχληαη
θαζνξηζηηθά δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο
έξεπλαο.



Youth and History. A Comparative European Survey on Historical

Consciousness and Political Attitudes Among Adolescents, είλαη ν ηίηινο ηεο έξεπλαο
πνπ νξγάλσζαλ νη Magne Angvik θαη Bodo Von Borries, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο
δεκνζηεχνληαη ζην νκφηηηιν βηβιίν, πνπ εμέδσζε ην εξεπλεηηθφ ίδξπκα KörberStiftung, Hamburg, 1997. ηνπο δχν ηφκνπο ηνπ βηβιίνπ (Volume A & B) θαη ζην
ζπλνδεπηηθφ Cd παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ε έξεπλα πνπ νξγαλψζεθε θαη δηεμήρζε ζε
επξσπατθφ επίπεδν απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη κηα ζεηξά ζπλεξγαηψλ ηνπο απφ θάζε
ζπκκεηέρνπζα ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ λέσλ

ηεο

Δπξψπεο γηα ηελ ηζηνξία. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηφζν
εθηεηακέλε έξεπλα ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, αλάκεζά
ηνπο θαη ε Διιάδα, θαη ζε εζληθφ επίπεδν.
Ο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηα βαζηθά
ζπκπεξάζκαηα (γεληθά γηα ηελ Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα γηα θάζε ρψξα)
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πξψην ηφκν ηνπ βηβιίνπ, ελψ ν δεχηεξνο απνηειεί έλα ρξήζηκν
εξγαιείν αλάγλσζεο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ, θαζψο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηα
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ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα, φπσο απηά
πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα Youth&History εμεηάδεη πνηα είλαη ε ηζηνξηθή
ζπλείδεζε (historical consciousness) ησλ λέσλ θαη πνηεο νη πνιηηηθέο ηνπο αληηιήςεηο,
φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ θνηλσλία θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηζηνξηθή
θνπιηνχξα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ.
ηελ Δπξψπε ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, φηαλ ζπληειείηαη κία ζεηξά
απφ νπζηαζηηθέο θαη ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ
επίπεδν, ε έξεπλα Youth and History (Y&H) επηρεηξεί λα «ραξηνγξαθήζεη» ηελ
ηζηνξηθή ζπλείδεζε λεαξψλ Δπξσπαίσλ πνπ ζε πνιιά ζεκεία ίζσο ηνπο ελψλεη ε
επξσπατθή ηνπο ηαπηφηεηα ή ε ειηθία ηνπο, σζηφζν δελ παχνπλ λα πξνέξρνληαη απφ
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ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ, ζξεζθεία, γιψζζα θαη παξαδφζεηο, απφ ρψξεο πνπ
είλαη ήδε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιεο πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζε
απηή ή αληίζεηα βιέπνπλ αξλεηηθά κία ηέηνηα πξννπηηθή.

ε κηα επνρή πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παίξλεη λφεκα ε έθθξαζε Europe
is getting smaller ε νπνία αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο θαη ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο αλαπηχζζεηαη ξαγδαία, γεγνλφηα, αιιαγέο,
ζπγθξνχζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κία ρψξα επεξεάδνπλ πηα άκεζα ηελ θαηάζηαζε
άιισλ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά ηξφπν. Ζ έιιεηςε γλψζεο γηα ηνπο άιινπο
είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο δηαθσλίαο θαη δηακάρεο αλάκεζα ζε άηνκα θαη
ιανχο. πλεπψο, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη εξεπλεηέο ηεο Y&H, εάλ γλσξίδνπκε
πεξηζζφηεξα γηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ λέσλ θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο ζε ζέκαηα ηζηνξίαο
θαη πνιηηηζκνχ, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ θαηά
θαηξνχο εκθαλίδνληαη θαη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζεηηθψλ αιιαγψλ. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ λέσλ.
Οη εξεπλεηέο, πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπλ εμαξρήο ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε,
πηνζεηνχλ Γεξκαλνχο θαη θαλδηλαβνχο ζεσξεηηθνχο (Jeismann, Ruesen, Behre,
Norborg) - θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ νπνίσλ ε ηζηνξηθή ζπλείδεζε απνηειεί κηα ζχλζεηε
ζρέζε κεηαμχ εξκελείαο ηνπ παξειζφληνο, δηακφξθσζεο αληηιήςεσλ γηα ην παξφλ
θαη πξνζδνθηψλ γηα ην κέιινλ. Ζ ηζηνξία επνκέλσο είλαη έλα πλεπκαηηθφ
θαηαζθεχαζκα

ην νπνίν απνθηά λφεκα

κέζα απφ ηε δνκηθή αθήγεζε ηνπ

παξειζφληνο θαη δίλεη ζηε δσή καο πξνζαλαηνιηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο απφ
ην παξειζφλ ζην παξφλ. ίγνπξα ππήξραλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο αλάκεζα ζηνπο
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ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο θαζψο θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ζε ζρέζε κε απηφλ ηνλ
νξηζκφ, φκσο πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί έλα θνηλψλ θξηηεξίσλ εξσηεκαηνιφγην
έξεπλαο γηα φιεο ηηο ρψξεο, έγηλε απνδεθηφο ν παξαπάλσ νξηζκφο ν νπνίνο θαη πξέπεη
λα ζεσξεζεί, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, σο κηα ζεσξία θαηαζθεπαζκέλε γηα
ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο.
Μία έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ, φπσο ε Y&H,
νθείιεη λα ιάβεη

ππφςε ηεο αξρηθά νξηζκέλνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ ηε

δηακνξθώλνπλ, φπσο είλαη:
-

ε επίζεκε ηζηνξία, δειαδή ε ηζηνξία πνπ δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία,

-

νη εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα ΜΜΔ,

-

νη νηθνγελεηαθέο παξαδφζεηο (απηέο δελ εμεηάζηεθαλ ζηελ Y&H ).
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εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηζηνξηθή
ζπλείδεζε, φπσο είλαη ην θχιν, ε θνηλσληθή ζέζε θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ
αηφκνπ – παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο δελ δφζεθε βαξχηεηα απφ ηελ Y&H (σζηφζν ε
βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηηξέπεη κειέηεο πνπ ζα εμεηάδνπλ απηέο ηηο
παξακέηξνπο), ηα πνιηηηθά ελδηαθέξνληα θαη ε ζξεζθεία.

Ζ ηζηνξηθή ζπλείδεζε, αθνχ δηακνξθσζεί ζην άηνκν κε ηε ζπκβνιή φισλ
ησλ παξαπάλσ, απνηειεί θαη ε ίδηα θαζνξηζηηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο
αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, δηακφξθσζεο αμηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ θαη
ηέινο ζηάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ.

Με βάζε φιεο απηέο ηηο ζέζεηο ηέζεθαλ πην ζπγθεθξηκέλα θαη νη ζηόρνη ηεο
έξεπλαο νη νπνίνη ήηαλ:

α) λα κειεηεζεί ε γλψκε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε
δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα λα βειηησζεί ε δηδαζθαιία
ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο αλάινγα ζε θάζε ρψξα,
β) λα θαζνξηζηνχλ νη βαζηθνί παξάκεηξνη, ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ
ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαη ηηο πνιηηηθέο ζηάζεηο ησλ λέσλ ηεο Δπξψπεο, γηα λα
δηακνξθσζεί έλα λέν πιαίζην γηα πεξαηηέξσ ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή εξγαζία ζηελ
επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο,
γ) λα δηακνξθσζεί έλα είδνο «ράξηε» ηζηνξηθψλ εξκελεηψλ θαη πνιηηηθψλ
ζηάζεσλ ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ. ηνηρείν πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμέηαζε
ηεο εηνηκφηεηαο ησλ ρσξψλ γηα ηελ Δπξσπατθή Δλνπνίεζε θαη ηελ πξννπηηθή ελδνεπξσπατθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη
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δ) λα ζπζηαζεί (θαη λα δηαηεξεζεί) έλα δηεζλέο δηεπηζηεκνληθφ δίθηπν
εξεπλεηψλ θαη ζπκκεηερφλησλ ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ - αμηνπνηεζνχλ ηα επξήκαηα ηεο
παξνχζαο έξεπλαο.
Οη ζηφρνη απηνί απνηέιεζαλ θαη ηε βάζε γηα λα ηεζνχλ απφ ηνπο εξεπλεηέο ηα
βαζηθά εξσηήκαηα ησλ νπνίσλ ηηο απαληήζεηο αλαδεηά ε έξεπλα Youth & History:
Α) Ση είλαη ηζηνξηθή ζπλείδεζε;
Πψο ζπλδέεηαη κε ηε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα; Πνηνη θνηλσληθνί ζεζκνί ηελ
επεξεάδνπλ, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε; Αιιάδεη κε ηε ζπκκεηνρή ζε
εζληθέο ελφηεηεο ή ηελ απνδέζκεπζε απφ κία απηνθξαηνξία (φπσο ζπλέβε κε ηηο
ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ);
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Β) Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη εζληθνχ
απηνπξνζδηνξηζκνχ απφ ηε κηα θαη ηζηνξηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο απφ ηελ
άιιε;

Ζ επίζεκε ηζηνξία ζπκθσλεί κε ηηο αμίεο ηεο ηζηνξίαο σο αθαδεκατθφ
αληηθείκελν;

Αλ φρη, πνηα ππεξηεξεί;

Γ) Τπάξρνπλ πξάγκαηη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηελ ηζηνξηθή
θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ, φπσο ππνζηεξίδεηαη;
Ή δηαθέξνπλ κφλν επηθαλεηαθά;

Παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ε σξηκφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ε αληίιεςή ηνπ γηα ηε
δσή;

Γ) Δίλαη αηζζεηή κία ηάζε πξνο κία εληαία Δπξσπατθή ηζηνξηθή ζπλείδεζε;
Μήπσο νη ηδηαηηεξφηεηεο ζε εζληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν ζα αλαπηπρζνχλ
ζεκαληηθά θαηά ηελ πνξεία ηεο ελνπνίεζεο;
ε φια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα επηρεηξεί λα απαληήζεη ε ζπγθξηηηθή έξεπλα
Youth&History πνπ έιαβε ρψξα ζε 26 ρψξεο (27ε ε Οιιαλδία έλα ρξφλν αξγφηεξα)
ηεο Δπξψπεο κε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλάκεζα ζηηο νπνίεο
ζπκπεξηιήθζεθαλ

γισζζηθέο

θαη

ζξεζθεπηηθέο

κεηνλφηεηεο.

Οη

εξεπλεηέο

νκαδνπνίεζαλ ηηο ρψξεο ζε 12 νκάδεο κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε γηα λα
γίλνπλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε πεξηνρέο:
1. θαλδηλαβηθέο Υώξεο: Ηζιαλδία, Ννξβεγία, Γαλία, νπεδία, Φηιαλδία (αλ
θαη ε Ηζιαλδία δελ αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ θαλδηλαβηθή Υεξζφλεζν, ην
ηζηνξηθφ ηεο παξειζφλ ηε ζπλδέεη κε απηή).
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2. Υώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο :Ρσζία, Οπθξαλία, Δζζνλία, Ληζνπαλία,
Βνπιγαξία.
3. Υώξεο Αλαηνιηθήο Κεληξηθήο Δπξώπεο: Πνισλία, Οπγγαξία, ινβελία,
Κξναηία.
4. Υώξεο Γπηηθήο Κεληξηθήο Δπξώπεο: Ηηαιία, Ν. Σπξφιν, Γεξκαλία, Βέιγην/
Φιακαλδνί (απφ ην Ν. Σπξφιν πεξηιήθζεθαλ θαη νη ηξεηο γισζζηθέο
νκάδεο θαη απφ ην Βέιγην κφλν νη Φιακαλδνί)
5. Ηβεξηθή ρεξζόλεζνο: Ηζπαλία, Πνξηνγαιία.
6. Μεγάιε Βξεηαλία: Αγγιία/Οπαιία θαη θσηία (ε θσηία ρσξηζηά γηα λα
ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα κε απηά ηεο Αγγιίαο/Οπαιίαο).
7. Γαιιία

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

8. Σζερία

9. Διιάδα

10. Σνπξθία (ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία, αλ θαη γεσγξαθηθά γεηηληάδνπλ γηα
ηζηνξηθνχο, πνιηηηθνχο θαη ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο δελ ζα κπνξνχζαλ λα
αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα).

11. Αξαβηθέο ρώξεο: Παιαηζηίλε θαη Αξαβηθφ Ηζξαήι.
12. Ηζξαήι: Δβξαίνη

Παξφηη ηνπο πξνηάζεθε ζπλεξγαζία, δελ ζπκκεηείραλ, ιφγσ έιιεηςεο εζληθψλ
ζπλεξγαηψλ, ε Διβεηία, ε Ηξιαλδία, ε Ρνπκαλία θαη ε ινβαθία, θαζψο θαη ε
Απζηξία, ιφγσ άξλεζεο ηεο θπβέξλεζεο.

Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1994/95, κεηά ηηο έληνλεο
πνιηηηθέο αιιαγέο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν.

πκκεηείραλ ζπλνιηθά 31000 έθεβνη/εο, ειηθίαο 14-15 εηψλ αλάινγα, εάλ
έραζαλ θάπνην ζρνιηθφ έηνο, ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ. Ζ ειηθία ηνπο πάλησο
εμαζθάιηδε ζε θάζε πεξίπησζε βαζηθέο ηζηνξηθέο γλψζεηο .
Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο απφ θάζε ρψξα ήηαλ 800-1200 καζεηέο/ηξηεο (ζε
αλαινγία θχινπ 52,1% θνξίηζηα 47,9% αγφξηα), απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
ζρνιείσλ. Ζ Γεξκαλία, ε Διιάδα θαη ε Ρσζία ζπκκεηείραλ κε κεγαιχηεξν δείγκα ε
πξψηε γηα λα γίλεη εθηθηή ε ζχγθξηζε Αλαηνιηθήο – Γπηηθήο Γεξκαλίαο, ε δεχηεξε
γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί παξάιιεια θαη εζληθή έξεπλα θαη ε ηξίηε εμαηηίαο ηεο
γεσγξαθηθήο ηεο αλνκνηνγέλεηαο.
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ επίζεο θαη 1250 θαζεγεηέο/ηξηεο ηζηνξίαο, νη
νπνίνη/εο απάληεζαλ ζε έλα πην πεξηνξηζκέλν εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο ζρεηηθέο
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κε ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαζψο θαη θάπνηεο θνηλέο κε απηέο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ,

ψζηε

λα

πξνθχςνπλ

ζπγθξίζεηο

κεηαμχ

ησλ

αληηιήςεσλ

καζεηψλ/ηξηψλ – θαζεγεηψλ/ηξηψλ.
Ζ Y&H πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπλδξνκή «εζληθψλ ζπλεξγαηψλ/ηδσλ» ησλ
εξεπλεηψλ ζε θάζε ρψξα νη νπνίνη/εο θαη ζπκκεηείραλ ζε ηξεηο ελεκεξσηηθέο
ζπλαληήζεηο-ζπλέδξηα (ην 1994 ζηε Φηιαλδία, ην 1995 ζην Ν. Σπξφιν θαη ην 1996
ζηελ Διιάδα) κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνζνηηθνχ ραξαθηήξα έιαβε ρψξα ζε ζρνιεία ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα 2 ζρνιηθψλ σξψλ. Οη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε
έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιάκβαλε 280 θσδηθνπνηεκέλεο εξσηήζεηο θιεηζηνχ
ηχπνπ κε βάζε ηελ 5/βάζκηα θιίκαηα LIKERT, μεθηλψληαο απφ ην «δηαθσλψ
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απφιπηα» έσο ην «ζπκθσλψ απφιπηα». Με ηνλ ηξφπν απηφ ε εκθάληζε κέζσλ φξσλ
άλσ ηνπ 3.25 ζήκαηλε απνδνρή θαη θάησ ηνπ 2.75 απφξξηςε. Μέζνη φξνη γχξσ ζην
3.00 αληηπξνζψπεπαλ ηνπο νπδέηεξνπο ή αλαπνθάζηζηνπο. Ζ έξεπλα ήηαλ πνζνηηθή
γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ δείγκαηνο. Δπηκέξνπο
δεηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δηαλζηζηνχλ κε πεξαηηέξσ κειέηε κε ηε ζπλδξνκή
πνηνηηθήο έξεπλαο.

Έλα ζέκα πνπ πξνβιεκάηηζε ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ ε δεκνθξαηηθή εθαξκνγή
ηεο έξεπλαο, ε δίθαηε εθαξκνγή ηεο ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Γηα ην ιφγν απηφ
έπξεπε νη εξσηήζεηο λα είλαη έηζη δνκεκέλεο, ψζηε λα κελ απνθιείνληαη απφ ηελ
απάληεζε νξηζκέλνη ή άιινη λα επλννχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζε εξσηήζεηο πνπ
αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο επνρέο ιήθζεθε ππφςε ε εμνηθείσζε ή κε
θάπνησλ ιαψλ κε απηέο (π.ρ. πνηα ε εμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηελ
επνρή ηνπ επξσπατθνχ Μεζαίσλα;).
Ζ γιψζζα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ έλα αθφκε ζέκα πνπ έρξεδε ηδηαίηεξεο
πξνζνρήο, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αθξηβή κεηάθξαζε ησλ εξσηήζεσλ ζηηο
δηάθνξεο γιψζζεο, ψζηε λα κελ ππάξμνπλ παξεξκελείεο (ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ε ιέμε orthodox πνπ γηα ηνπο Έιιελεο θαη θάπνηνπο άιινπο ιανχο αθνξά
ηε ζξεζθεία θαη ζεκαίλεη ρξηζηηαλόο νξζόδνμνο, ελψ γηα άιινπο , φπσο γηα ηνπο
Ηζιαλδνχο, έρεη απιά ηελ θπξηνιεθηηθή ηεο έλλνηα, νξζφδνμνο: νξζόο, ζσζηόο).
Καζψο ε ηζηνξηθή ζπλείδεζε είλαη έλα ζέκα ζην νπνίν εκπιέθνληαη πνιινί
παξάκεηξνη φζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζή ηεο, αιιά θαη ε ίδηα απνηειεί ζεκαληηθφ
παξάγνληα δηακφξθσζεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, αμηψλ θαη
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ελδηαθεξφλησλ, ζηάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν επηρεηξνχλ νη εξεπλεηέο ηεο Youth & History λα ηελ δηεξεπλήζνπλ.
Καηαζθεχαζαλ, φπσο αλαθέξζεθε, έλα φζν ην δπλαηφ πην αμηφπηζην
εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν εμεηάδεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο ηεο
ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ζην νπνίν θάζε εξψηεζε πεξηιακβάλεη ππνεξσηήκαηα, πνπ
απαληψληαη απφ ηελ 5/βάζκηα θιίκαθα, νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ κε ηε ζεηξά ηνπο
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εμέηαζε δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ/παξαγφλησλ
έξεπλαο. 8
Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά (κε παξαπνκπή, ελδεηθηηθά, ζε
αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) νη ζεκαηηθέο έξεπλαο ηνπ ελ ιφγσ
εξσηεκαηνινγίνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο
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ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη έρνπλ ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, θαζψο θαη ηα ππνζέκαηα
πνπ θαζεκηά πεξηιακβάλεη:

1. Ζ ζρέζε κε ηελ ηζηνξία, ην θίλεηξν γηα ηελ ηζηνξία θαη ε ηζηνξηθνπνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ.

-

αληηιήςεηο γηα ηελ ηζηνξία (εξσηήζεηο: 1,2,4)

-

θίλεηξα θαη ελδηαθέξνληα (εξσηήζεηο: 3, 21-23)

-

ηζηνξηθή θνηλσληθνπνίεζε (εξσηήζεηο: 3,4,5,6)

2. Ζ ρξνλνινγηθή αληίιεςε ησλ λέσλ. Ηζηνξηθνί ζπζρεηηζκνί θαη
ηζηνξηθν-πνιηηηθέο αληηιήςεηο.

-

ρξνλνινγηθή αληίιεςε (εξσηήζεηο: 19, 20, 32,33)

-

εξκελεία ηνπο παξειζφληνο (εξσηήζεηο: 26-30, 35)

-

ηζηνξηθν-πνιηηηθέο αληηιήςεηο (εξσηήζεηο: 45, 46, 47)

3. Οη πνιηηηθέο

ζηάζεηο θαη απνθάζεηο ησλ λέσλ βαζηζκέλεο ζηελ

ηζηνξηθή εκπεηξία.
-

επηρεηξεκαηνινγία απφ ηελ ηζηνξία (εξσηήζεηο: 41,42,43)

-

ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε δηαθνξνπνίεζεο (εξώηεζε: 40)

-

αληίιεςε ηνπ παξφληνο / πνιηηηθέο θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο
(εξσηήζεηο: 31,39,44,48)

4. ρέζε παξειζφληνο, παξφληνο θαη κέιινληνο.
8

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη δερηεί θαη θξηηηθή ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ηε κεζνδνινγία
ηεο. Ο Peter Lee ζην άξζξν ηνπ “Walking backwards into tomorrow” Historical consciousness and
understanding history (2004) αζθεί θξηηηθή ζηελ ηππνινγία ηνπ Rüsen γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε ηελ
νπνία πηνζεηεί θαηά θχξην ιφγν ε έξεπλα Youth and History θαη εληνπίδεη αδπλακίεο ζην ζρεδηαζκφ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ απηφ.

40

-

πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ (εξσηήζεηο: 25,36,37,38)

-

αιιαγέο ζην ρξφλν (εξσηήζεηο: 34, 24,25,35,36,37,31,38)

ιεο απηέο νη ζεκαηηθέο εμεηάζηεθαλ δηεμνδηθά θαη έδσζαλ ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα γηα θάζε ρψξα μερσξηζηά, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ζπζρεηηζκψλ
δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κε δηαθνξεηηθέο
θάζε θνξά αλαγλψζεηο, κπνξνχλ λα δψζνπλ πνιχηηκα ζηνηρεία ζε φπνηνλ
ελδηαθέξεηαη λα κειεηήζεη δηάθνξεο παξακέηξνπο θαη ηνπο δπλαηνχο ζπζρεηηζκνχο
ηνπο.
ηε δεκνζίεπζε ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο νη εζληθνί ζπλεξγάηεο θάζε
ζπκκεηέρνπζαο ρψξαο παξνπζηάδνπλ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ νπνία θαη
εζηηάδνπλ ζηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζην δείγκα ηεο παηξίδαο
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ηνπο.

Μηα αξρηθή δηαπίζησζε απφ ηνπο εξεπλεηέο είλαη φηη γεληθά ζηελ Δπξψπε,
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Y&H, ην ηνπίν δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ
νκνηνκνξθία φζνλ αθνξά ζηηο ηζηνξηθέο αληηιήςεηο ησλ λέσλ θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο
ζηάζεηο, εμάιινπ φπσο απέδεημε θαη ε ίδηα ε έξεπλα ην δήηεκα ηεο ηζηνξηθήο
ζπλείδεζεο, φπσο παξαδέρνληαη, είλαη πνιχ πην πεξίπινθν θαη ε ζρέζε ηζηνξηθήο
εξκελείαο θαη πνιηηηθψλ αληηιήςεσλ πνιχ πην αβέβαηε απφ φζν είραλ θαληαζηεί.
Σν ελδηαθέξνλ γηα θάζε ρψξα εζηηάδεηαη αλακθίβνια ζηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο, απξηαλψλ πνιηηψλ ηεο. ζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα,
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, φπσο απηά ζρνιηάδνληαη απφ ηηο εζληθέο ζπλεξγάηηδεο
ηεο Youth & History γηα ηελ Διιάδα, Θάιεηα Γξαγώλα θαη Άλλα Φξαγθνπδάθε θαη
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο (Φξαγθνπδάθε, Γξαγψλα, 1997: 201-322) , ζπλνπηηθά νη
Έιιελεο/ίδεο καζεηέο/ηξηεο :


Δίλαη πνιηηηθά ελεκεξσκέλνη/εο.



Υαξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν εζλνθεληξηζκφ θαη μελνθνβία.



Δίλαη νη πην έλζεξκνη/εο ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνθξαηίαο.



Δίλαη αηζηφδνμνη/εο γηα ην κέιινλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο.



Έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.



Έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ παξνπζία κεηαλαζηψλ/ζηξηψλ ζηε
ρψξα ηνπο.



Υαξαθηεξίδνληαη απφ κηα αληηθαηηθή ηάζε γηα παξάδνζε θαη λεσηεξηζκφ
παξάιιεια.
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Πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηηο δεκνθξαηηθέο ηνπο αληηιήςεηο, ζεσξνχλ ηε
δεκνθξαηία σο πςειφ αγαζφ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη φινη νη ππφινηπνη
Δπξσπαίνη/εο ζπλνκήιηθνί/έο ηνπο. Ζ παξαπνκπή ζην ιακπξφ αξραίν πνιηηηζκφ θαη
ην πνιίηεπκά ηεο δεκνθξαηίαο πνπ θιεξνδνηήζεθε απφ ηνπο αξραίνπο πξνγφλνπο
απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο θαζηζηά «πνιηηηζκηθά αλψηεξνπο» θαη ηνπο/ηηο
δίλεη ην δηθαίσκα λα είλαη κέιε ηεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο.
Πξνηηκνχλ ηε δεκνθξαηία ζηε ζχγρξνλε επνρή, νη κλήκεο ηηο δηθηαηνξίαο
είλαη αθφκε λσπέο ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη έρνπλ ηελ πην αξλεηηθή γλψκε γηα ηνλ
Hitler θαζψο ε γεξκαληθή θαηνρή έπιεμε έληνλα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη αθφκε
αθνχγνληαη νη ζρεηηθέο αθεγήζεηο απφ ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο νηθνγέλεηαο. Γηα ηνλ
ίδην ιφγν, ίζσο, δείρλνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο θαζεκεξηλήο
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δσήο, ηελ ηζηνξία ησλ απιψλ αλζξψπσλ.

Γχν αληηθάζεηο: α) Δίλαη ηδηαίηεξα ζεηηθνί/έο απέλαληη ζηελ επξσπατθή
ελνπνίεζε θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ εζλνθεληξηζκφ. β) Δίλαη έλζεξκνη/εο νπαδνί ηεο
δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ μελνθνβία.
Αληηθάζεηο πνπ σζηφζν εξκελεχνληαη κε κηα πην θνληηλή καηηά ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ νη λένη.

Ζ μελνθνβία κπνξεί λα εξκελεπζεί σο απνηέιεζκα δχν παξαγφλησλ: ηελ
εηζξνή ησλ κεηαλαζηψλ πνπ είλαη έλα λέν θαηλφκελν (ηελ επνρή ηεο έξεπλαο
1994/95) γηα ηνλ Έιιελα πνπ σο ηψξα ήηαλ εθείλνο πνπ κεηαλάζηεπε θαη ην γεγνλφο
φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζηελ Διιάδα, κέρξη πξφζθαηα, παξνπζίαδαλ επίκνλα ηελ
ειιεληθή θνηλσλία σο κνλν-πνιηηηζκηθή εληαία θαη νκνηνγελή.
Σν θαηλφκελν ηνπ εζλνθεληξηζκνχ

ησλ Διιήλσλ/ίδσλ καζεηψλ/ηξηψλ

νθείιεηαη επίζεο ζηελ πξνβνιή ηνπ κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ. Κπξίσο φκσο ζην γεγνλφο φηη ε Διιάδα δελ
παχεη λα είλαη έλα λενζχζηαην θξάηνο, ην ειιεληθφ θξάηνο ηδξχζεθε κφιηο ζηηο αξρέο
ηνπ 19νπ αηψλα

θαη έθηνηε έρεη ζηαζεξά δηαθνξέο κε άιια θξάηε (Σνπξθία,

Κππξηαθφ Εήηεκα, Fyrom).
ε κία ηφζν εθηεηακέλε έξεπλα ελδηαθέξνλ έρεη λα κειεηήζεη, λα ζπγθξίλεη
θαη λα αληηπαξαζέζεη θαλείο ηα απνηειέζκαηα απφ δηάθνξεο ρψξεο, εηδηθφηεξα απηψλ
απφ πνιηηηζκνχο ηειείσο δηαθνξεηηθνχο, φπσο είλαη γηα ηελ Διιάδα νη ρψξεο ηεο
θαλδηλαβηθήο Υεξζνλήζνπ (εηδηθά ζήκεξα πνπ ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη
έληνλε ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην Φηιαλδηθφ Μνληέιν) ή αθφκε λα κειεηήζεη ηα
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απνηειέζκαηα ηεο Y&H ζε νκάδεο καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ίδηαο ρψξαο κε δηαθνξεηηθφ
γισζζηθφ ηδίσκα ή ζξεζθεπηηθφ δφγκα.
Γηα ηνλ έιιελα κειεηεηή, αλαπφθεπθηα, πξσηίζηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ε
κειέηε θαη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αληηιήςεσλ ησλ Διιήλσλ/ίδσλ
καζεηψλ/ηξηψλ κε απηέο ησλ Σνχξθσλ ζπλνκηιήθσλ ηνπο. Μαζεηψλ/ηξηψλ πνπ
αλήθνπλ ζε δχν γεηηνληθέο ρψξεο κε ρξφληεο δηακάρεο θαη αληηπαξαζέζεηο.
Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη νκνηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα απνηειέζκαηα Διιήλσλ
θαη Σνχξθσλ καζεηψλ/ηξηψλ. Οη λένη θαη ησλ δχν ρσξψλ είλαη έληνλα
πξνζθνιιεκέλνη ζηελ παξάδνζε, δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζξεζθεία, πξνηηκνχλ
λα κειεηνχλ θαη λα δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο ηνπο θαη ηέινο γηα
δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο είλαη έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο
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δεκνθξαηίαο. 9

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη δχν ηφκνη ηεο έξεπλαο Youth&History
ζπλνδεχνληαη απφ CD ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φια ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
ζε κνξθή ηέηνηα ηα νπνία κπνξεί θαλείο λα αμηνπνηήζεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ
επηζπκεί λα ηα κειεηήζεη. Σν θχιν, ε θνηλσληθή ζέζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, νη
πνιηηηθέο ζέζεηο θαη ε ζξεζθεία είλαη παξάκεηξνη πνπ εμεηάζηεθαλ θαη ζηηο νπνίεο
κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε βάζε απηέο
λα εξκελεπζνχλ ηα ζηνηρεία αλά ρψξα.

εκαληηθή είλαη θαη ε κειέηε ησλ απαληήζεσλ ησλ θαζεγεηψλ/ηξηψλ ηεο
ηζηνξίαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε απηέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, γηαηί
κφλν έηζη εμεηάζηεθαλ θαη δελ απνηεινχλ ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα έξεπλαο ζε ελήιηθεο,
πνπ εμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή ηνπο ζπλείδεζε. 10

Σέινο, ε θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν θαζνξηζκφο ησλ πνιιαπιψλ
παξακέηξσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε θάζε εξψηεζε, ην πνιππιεζέο εξεπλεηηθφ δείγκα
θαη ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ζην
δεχηεξν ηφκν ηνπ βηβιίνπ θαη ζην CD ηεο Youth & History απνηεινχλ αμηφινγν
αληηθείκελν κειέηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηνλ νπνίν
αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα πνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο.
9

Γηα πεξηζζφηεξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ έξεπλα ζε
Διιάδα θαη Σνπξθία, βιέπε: Γξαγψλα Θάιεηα, Μπηξηέθ Φαξνχθ (επηκ.), Διιάδα θαη Σνπξθία,
Πνιίηεο θαη έζλνο-θξάηνο, εθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, 2006
10
Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο δαζθάινπο πνπ ζπκκεηείραλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ
ζηελ παξνχζα επηζθφπεζε παξαθάησ ζην (Γξαγψλα, Φξαγθνπδάθε, 1997)
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Οη Θάιεηα Γξαγώλα, Μπνπζξά Δξζαλιί θαη Άλλα Φξαγθνπδάθε απνκφλσζαλ

ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη έιιελεο/ίδεο θαη νη Σνχξθνη/άιεο έθεβνη/εο ζηελ
έξεπλα Youth & History (Θ. Γξαγψλα, Φ. Μπηξηέθ, 2006: 303-350), αθνινπζψληαο
ηελ ίδηα κέζνδν επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνινχζεζαλ θαη νη Magne Angvik
θαη Bodo Von Borries.
Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απνθαιχπηεη φηη νη λένη/εεο
θαη ησλ δχν ρσξψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν εζλνθεληξηζκφ. Σν έζλνο είλαη έλα
θπζηθφ θαη αηψλην θαηλφκελν θαη δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε ζξεζθεία παξά
ζηελ πνιηηηθή, γεγνλφο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ηαχηηζε ηεο ζξεζθείαο κε ην έζλνο.
Γείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε εζληθή ηζηνξία θαη δηαθνξνπνηνχληαη ζην φηη νη
έιιελεο/ ίδεο καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ζηξακκέλν ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηε κειέηε ηνπ
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παξειζφληνο, ελψ νη Σνχξθνη ζηξέθνπλ ηε καηηά ηνπο πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ.
ηελ απφπεηξά ηνπο λα εξκελεχζνπλ ηα παξαπάλσ επξήκαηα νη εξεπλήηξηεο
αλαθέξνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ δχν ρσξψλ. Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο
θαη ζηηο δχν ρψξεο πεξηνξίδεηαη ζηελ εζληθή ηζηνξία θαη ε αλαθνξά ζε άιινπο ιανχο
ππεξεηεί κφλν ηελ εζληθή αθήγεζε.

Ζ ζξεζθεία έρεη θεληξηθή ζέζε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Διιάδαο θαη
Σνπξθίαο, σο κέξνο ηνπ εζληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηζηνξίαο. Καη ηα δχν ζπζηήκαηα
θαιιηεξγνχλ κηα αληζηνξηθή αληίιεςε, ηνλίδνληαο ηηο αξεηέο θαη ηελ πνιηηηζκηθή
θαζαξφηεηα ηνπ έζλνπο, θαζψο απνζησπάηαη ε ηζηνξηθή επαθή θαη αιιειεπίδξαζε
ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ.

Ζ ζρνιηθή ηζηνξία θαη ζηηο δχν ρψξεο αλαπαξάγεη ηε ξνκαληηθή εθδνρή ηνπ
19νπ αηψλα, ηελ εζληθή ξεηνξεία ηεο αξραίαο δφμαο θαη ησλ πεπξσκέλσλ ηνπ έζλνπο.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ
πξνθχπηεη είλαη ην εμήο: Δίλαη άξαγε ε παξαδνζηαθή εθδνρή ηεο εζληθήο ηζηνξίαο πνπ
δηδάζθνπλ ηα ζρνιεία θαη ησλ δύν ρσξώλ θαηάιιειε γηα λα αληαπνθξηζνύλ νη λέεο
γεληέο ζηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο; (Θ. Γξαγψλα, Φ. Μπηξηέθ, 2006: 340-343)
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Ζ γεξκαληθή παξάδνζε ζηελ έξεπλα ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ ζπλερίδεηαη

κε ηε δεκνζίεπζε ησλ Carlos Kölbl & Jürgen Straub ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγαλ κε
ζέκα ηελ Ηζηνξηθή πλείδεζε ησλ Νέσλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2001. 11
Αξρηθά, νξίδνληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλάο ηνπο κειεηνχλ ηηο
δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνλ φξν ηζηνξηθή ζπλείδεζε ηίζεηαη
ην εξψηεκα εάλ απηή είλαη κία θαηάθηεζε αλζξσπνινγηθά παγθφζκηα ή πνιηηηζκηθή.
πδεηήζεθαλ νη ζεσξεηηθέο απφςεηο ησλ Scott, Mueller, Assman, Leitner γηα
ηνλ νξηζκφ ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ζην κνληέξλν δπηηθφ θφζκν θαη θαηαιήγνπλ
φηη νη νξηζκνί ηεο κνληέξλαο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο είλαη ηδενινγηθνί ραξαθηεξηζκνί
πνπ εζηηάδνπλ ζηα εηδηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κηαο επηθνηλσληαθά-επίθαηξεο
ζχλζεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κφλν απηφο ν
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ηχπνο ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ζηηο κνληέξλεο θνηλσλίεο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
φκσο επηιέγεηαη θαη δηαζαθελίδεηαη εμαξρήο φηη πξφθεηηαη λα κειεηεζεί ε ηζηνξηθή
ζπλείδεζε ησλ λέσλ καζεηψλ/ηξηψλ γπκλαζίνπ νη νπνίνη κεγαιψλνπλ ζην ίδην
πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν σζηφζν δελ εμαζθαιίδεη ηελ ίδηα αλάπηπμε ηεο
ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ζε θάζε άηνκν κεκνλσκέλα, επνκέλσο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηνπο εξεπλεηέο σο κηα ζεσξεηηθή θαηεγνξία πνπ δελ αθνξά κεκνλσκέλα άηνκα,
αιιά κειεηάηαη πψο απηή εθθξάδεηαη απφ νκάδεο αηφκσλ.

Σν δήηεκα ησλ παξαγφλησλ πνπ θαιιηεξγνχλ ή φρη ηελ εζληθή ζπλείδεζε δελ
κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε ζρέζε κφλν κε θνπιηνχξεο, θνηλσλίεο θαη κεγαιχηεξεο
θνηλφηεηεο. ηε δσή ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ θαη ζηηο κηθξέο «δηθέο καο νκάδεο»
(real us-groups) νη νπνίεο νθείινπλ λα δηαρσξίδνληαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλψλπκεο
νκάδεο, κπνξνχλ λα ππάξρνπλ παξάγνληεο ηφλσζεο ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ή ην
αληίζεην. Σα άηνκα βέβαηα απνηεινχλ κέιε ελφο πνιηηηζκνχ, κηαο θνηλσλίαο ε νπνία
πάληα αληηπξνζσπεχεη ην πιαίζην ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή
έξεπλα αλακθίβνια ζα έρεη ζρέζε κε απηφ ην πιαίζην.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνξά κηα εκπεηξηθή κειέηε ζηελ νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπδήηεζε νκάδαο (group discussion).
Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ λένη/εο κεηαμχ 11 θαη 17 εηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε
δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζρνιεία. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ε δηαδηθαζία θαη
11
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ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ κία νκάδα ζπδήηεζεο εζεινληψλ / group
discussion πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάξηην ηνπ 2000 θαη απνηειείηαη απφ κία
ηεηξακειή νκάδα απφ ηξία θνξίηζηα θαη έλα αγφξη, 13-14 εηψλ, πνπ θνηηνχλ ζην
γπκλάζην κηαο κεζαίνπ κεγέζνπο πφιεο ηεο λνηηνδπηηθήο Γεξκαλίαο.12
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο δελ ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθφ νχηε ζηνρεχεη λα
αλαδείμεη επηιεγκέλα απνηειέζκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Πξφθεηηαη γηα έλα
ηπραίν δείγκα κε ην νπνίν ε επηζηεκνληθή νκάδα ζέιεη λα ηνλίζεη κεξηθέο βαζηθέο
φςεηο ηεο ηθαλφηεηαο ηζηνξηθήο αθήγεζεο historico-narrative competence λέσλ
Γεξκαλψλ καζεηψλ/ηξηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεσξίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ
γηα ηελ κνληέξλα αληίιεςε ηνπ νξηζκνχ ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο, αληίζηνηρα θαη ε
αθεγεκαηηθή ηθαλφηεηα ζεσξείηαη κηα ηζηνξηθά πιαηζησκέλε θαη πνιηηηζκηθά
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πξνζδηνξηζκέλε ηθαλφηεηα. Δπνκέλσο, νη λένη θαη νη λέεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο νκάδαο ειεχζεξεο ζπδήηεζεο είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα αξζξψζνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο γλψζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο πξνηεξαηφηεηεο θαη κε ηε δηθή ηνπο γιψζζα, λα ηε ζπλδέζνπλ κε ηελ πξνζσπηθή
ηνπο δσή, κε ην παξφλ θαη ην κέιινλ.

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ηα άηνκα έπξεπε λα θέξνπλ αληηθείκελα πνπ
ζεσξνχζαλ φηη είραλ ζρέζε κε ηελ ηζηνξία. Οη ηξεηο θνπέιεο ηνπ δείγκαηνο ηα
αλέθεξαλ, αιιά δελ ηα πξνζθφκηζαλ γηα λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο,
επξφθεηην γηα νηθνγελεηαθά θεηκήιηα απφ ηελ επνρή ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, ελψ
ην αγφξη πνπ επέιεμε έλα κνπζηθφ δίζθν ηδαδ κνπζηθήο ηνλ πξνζθφκηζε ζηελ νκάδα
θαη αλαθέξζεθε ζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο.
Καηφπηλ, άξρηζαλ λα ζπδεηνχλ γηα απηά θαη ηελ ηζηνξία ηνπο ηελ νπνία
νξίδνπλ σο ην απηφ παξειζφλ/tangible past θαη ζπλέρηζαλ ζε ζέκαηα ηνπ καθξηλνχ
παξειζφληνο.
Οη εξεπλεηέο κειεηψληαο ηε ζπδήηεζε ησλ λέσλ θαη ηα ηζηνξηθά ζέκαηα πνπ
θάιπςε ε ζπδήηεζή ηνπο δηέθξηλαλ 6 θαηεγνξίεο παξαγφλησλ δηακφξθσζεο
ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο:
1. ηζηνξηθά πξφζσπα θαη πξνζσπηθφηεηεο
2. ηζηνξηθήο ζεκαζίαο νκάδεο
3. ηζηνξηθά κλεκεία
12

Ζ κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε, group

discussion, ζηάζεθε ε αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή απφπεηξα.
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4. ηζηνξηθέο πεξίνδνη θαη επνρέο
5. ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη εμειίμεηο
6. κέζα ηζηνξηθήο αλαπαξάζηαζεο
Πξνζπαζψληαο

λα

νξηνζεηήζνπλ

ηελ

έξεπλά

ηνπο,

νη

εξεπλεηέο

πεξηνξίζηεθαλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα δηεμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ζηηο παξαθάησ
ζεκαηηθέο, έλλνηεο θαη κεζνδνινγηθέο εξγαζίεο:
-

«ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηζηνξίαο»

-

«είδε αηηηψλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ απνθάλζεσλ»

-

«κέζνδνη ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο»

-

«έλλνηεο ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο»

Με αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο νκάδαο, σο
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παξαδείγκαηα, αλαθέξνληαη ζην πψο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο ηηο παξαπάλσ
ζεκαηηθέο θαη πνηεο είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθαλ θαη
πξνβιεκαηίζηεθαλ.

ΥΡΟΝΟ: παξφλ, παξειζφλ, κέιινλ, ην παξφλ σο κειινληηθφ παξειζφλ, ηφηε,
ηψξα, ν αηψλαο καο.

ΗΣΟΡΗΑ: θπζηθή ηζηνξία, ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, ηζηνξία ηεο
νηθνγέλεηαο, πξνζσπηθή ηζηνξία/ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ εαπηνχ καο, ηζηνξία vs απιφ
παξειζφλ.

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΟΤ ΤΝΘΔΣΟΤΝ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ: εκεξνκελίεο, γεγνλφηα,
ρξνλνινγηθέο εκεξνκελίεο, επηιεθηηθφηεηα ηεο ηζηνξηθήο αλαπαξάζηαζεο.
ΔΗΓΖ ΑΗΣΗΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΗΣΟΡΗΚΧΝ
ΑΠΟΦΑΝΔΧΝ: Πνηεο αλαπαξαζηάζεηο κπνξείο θαλείο λα εκπηζηεπηεί. Μαξηπξία
θαη ηζηνξηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Αλαθνξέο πνπ απνδεηθλχνπλ ηζηνξηθή νξζφηεηα.
Βηβιηνγξαθηθέο θαη επηζηεκνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηζηνξίαο.
ΜΔΘΟΓΟΗ ΗΣΟΡΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΖΖ: απηφ παξειζφλ, ελζχκηα, ζχκεζεο,
αλαγλσξίδσ κε, ελζπλαίζζεζε, ηξφπνο δσήο (life-forms) ηνπ παξειζφληνο,
παξαδφζεηο, έζηκα.
ΔΝΝΟΗΔ

ΗΣΟΡΗΚΖ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

πξφνδνο,

νπηζζνδξφκεζε,

θαηαγσγή.
Ζ νκάδα ζπδήηεζεο πνπ δηαρεηξίζηεθε ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο θαη
ππνζέκαηα κε ηηο έλλνηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δείρλεη φηη νη λένη θαη νη λέεο
βξίζθνληαη πνιχ καθξηά απφ ηελ άθξηηε αλαγλψξηζε ηζηνξηθψλ απνθάλζεσλ,
πξνρσξνχλ ζηελ εμέηαζε αηνκηθψλ δειψζεσλ θαη ζεκάησλ ηα νπνία ζπδεηνχλ. Σα
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κέζα ηεο έξεπλάο ηνπο είλαη ινγηθά, ζπρλά αθφκε κεζνδνινγηθά θαη ηα παξαδείγκαηά
ηνπο νξζά. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε νκάδα ζε κεγάιν βαζκφ δεζκεχεηαη απφ θξηηήξηα
ινγηθήο ηα νπνία αλακθίβνια ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο.
Απφ ηε κειέηε ηνπ ιφγνπ ησλ λέσλ ηεο έξεπλαο, φπσο παξνπζηάδεηαη
ζπλνπηηθά, νη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη έρεη ππνηηκεζεί ε ηζηνξηθή αθεγεκαηηθή
ηθαλφηεηα ησλ λέσλ ή δελ έρνπκε αθφκε ζρεκαηίζεη ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα απηήο
ηεο ηθαλφηεηαο θαη αλάπηπμήο ηνπο. Υξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα κε ηε ζπλδξνκή
θαη επηζηεκφλσλ άιισλ εηδηθνηήησλ.


Ζ Φηιαλδή Arja Virta ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 δηεμάγεη έξεπλα

κε ζέκα ηηο απόςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ ηζηνξία ησλ κειινληηθώλ δαζθάισλ,13
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ησλ αηφκσλ πνπ ζχληνκα ζα θιεζνχλ λα δηδάμνπλ ηζηνξία. ηεξηδφκελε ζε ζρεηηθέο
έξεπλεο πνπ πξνεγήζεθαλ (Anderson, 1996, Haussler, Bohan, Davis, 1998) νη νπνίεο
θαηέιεμαλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε
κεγάιν βαζκφ, γεγνλφο ην νπνίν έρεη επηπηψζεηο ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηέο
ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιία ηνπο. Δπνκέλσο, γηα ηελ εξεπλήηξηα είρε ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ κία έξεπλα πνπ αθνξά ηελ ηζηνξηθή ζθέςε θνηηεηψλ/ηξηψλ –
κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ έλαξμε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζε ε Arja Virta ήηαλ γξαπηέο απαληήζεηο ζε
εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ απφ 92 πξσηνεηείο θαη δεπηεξνεηείο θνηηεηέο/ηξηεο,
κειινληηθνχο/έο δαζθάινπο/εο ζε δεκνηηθά ζρνιεία. Σα εξσηήκαηα ήηαλ ηα
αθφινπζα:

1. Γηα πνην ιφγν καζαίλνπκε ηζηνξία ζην ζρνιείν;

2. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ηζηνξίαο ζηελ θνηλσλία;
3. Πψο αληηιακβάλνκαη ηελ έλλνηα ηεο Ηζηνξίαο;
4. Ση ζεκαίλεη ηζηνξία γηα κέλα;
5. Πνηα είλαη ε δηθή κνπ ζέζε ζηελ Ηζηνξία;
Απήληεζαλ πεξίπνπ 80 θνηηεηέο/ηξηεο, ε αιιαγή ησλ αληηιήςεψλ ηνπο κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ εμεηάζηεθε, γηαηί
ζεσξήζεθε φηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα κελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην κάζεκα ηεο
Ηζηνξίαο , αιιά θαη ζε πνιινχο άιινπο παξάγνληεο.

13

Μεηαθξάδνπκε δαζθάισλ γηαηί αθνξά Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
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Σα ζηνηρεία αλαιχζεθαλ πνηνηηθά, σζηφζν πνζνηηθφ ήηαλ έλα κέξνο ηεο
αλάιπζεο φπνπ ε εξεπλήηξηα εμέηαζε ηε ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδνληαη θάπνηεο
εθθξάζεηο.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα δχν
πξψηα εξσηήκαηα ε Ηζηνξία απνηειεί ηε βάζε γηα ην παξφλ, γηα ηελ παξνχζα
θνηλσλία θαη γηα ηελ θνπιηνχξα ηεο. Σελ ίδηα άπνςε έδεημαλ λα έρνπλ επίζεο
Φηιαλδνί καζεηέο/ηξηεο (14 εηψλ) θαη επαγγεικαηίεο δάζθαινη/εο ζηελ έξεπλα Youth
and History. Λίγνη/εο απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο απήληεζαλ φηη ε Ηζηνξία
δηακνξθψλεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, αλ θαη θάηη ηέηνην αλαθέξεηαη σο ζηφρνο ζην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο. Δλψ ειάρηζηνη/εο ήηαλ εθείλνη/εο πνπ
ζθέςεο.
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ππνζηήξημαλ φηη ηζηνξία κπνξεί λα είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο
ζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ηζηνξίαο νη πεξηζζφηεξνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο, κε
κεγάιε απφθιηζε, ηελ φξηζαλ σο ην παξειζφλ (ζαλ ρξνληθή δηάζηαζε, ζπλέρεηα),
ιίγνη/εο σο επηζηεκνληθφ αληηθείκελν. Γεληθφηεξα δφζεθε ε εληχπσζε φηη ε έλλνηα
ηεο ηζηνξίαο δελ είλαη ζαθήο.

ην ηέηαξην εξψηεκα πνπ είλαη πην πξνζσπηθφ νη πιεηνλφηεηα ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ έγξαςαλ φηη ε ηζηνξία είλαη γη’ απηνχο ην θιεηδί γηα ην ζχγρξνλν
πνιηηηζκφ θαη ηε θνηλσλία, θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα ζρεκαηίζνπλ ηελ
θνζκνζεσξία ηνπο.

Κάπνηνη/εο πεξηέγξαςαλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ ηζηνξία σο πνιχ πξνζσπηθή, λα
κάζνπλ ηηο ξίδεο ηνπο, ελψ θάπνηνη/εο άιινη/εο κίιεζαλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο
ελδηαθέξνλ ή κε γηα ηελ ηζηνξία, ην αίζζεκα κηαο απφκαθξεο θαηάζηαζεο θαη
θάπνηνη ηε ζπκνχληαη σο έλα βαξεηφ ζρνιηθφ κάζεκα.
Σν πέκπην εξψηεκα είλαη πνιχ ζρεηηθφ κε ην ηέηαξην θαη πνιινί/έο δελ
έδσζαλ απάληεζε ελψ φζνη/εο ην έθαλαλ ήηαλ ιαθσληθνί/έο ή ιπξηθνί/έο. Οη
απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέξνο ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη
ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αζεκαληφηεηά ηνπ. Άιινη/εο πξνζδίδνπλ ζηνλ
εαπηφ ηνπο κία παζεηηθή ζέζε ζηελ ηζηνξία, ελψ ειάρηζηνη/εο

ηνλίδνπλ ηνλ

ελεξγεηηθφ ηνπο ξφιν.
Με βάζε ηα παξαπάλσ πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία ε Arja Virta δελ νδεγήζεθε ζε
γεληθά ζπκπεξάζκαηα, φκσο ζίγνπξα εμέηαζε θάπνηεο ηάζεηο απφ κέξνο ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ. Ζ ζπληνκία θαη ε ιαθσληθφηεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο ππήξμε κία
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ζεκαληηθή έλδεημε φηη νη κειινληηθνί/έο δηδάζθνληεο/νπζεο ηνπο καζήκαηνο ηεο
ηζηνξίαο δπζθνιεχνληαη λα εθθξάζνπλ ηελ έλλνηα θαη ηε θχζε ηεο ηζηνξίαο.
Γεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο/ηξεο δνκνχλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε απφ ηελ
επίζεκε ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη απφ ηα ΜΜΔ θαη ηελ νηθνγέλεηα, νη
δάζθαινη/εο πξέπεη λα έρνπλ μεθάζαξεο αληηιήςεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ
ζηα παηδηά πψο ζα θηιηξάξνπλ φια ηα παξαπάλσ θαη ζα θαηαλνήζνπλ φηη δνπλ κέζα
ζηελ ηζηνξία. Δπνκέλσο, ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε πξηλ ηελ ελεξγφ δηδαζθαιία
παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην λα δψζεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο ζηνπο θνηηεηέο θαη
ζηηο θνηηήηξηεο λα δηαζαθελίζνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηα πηζηεχσ ηνπο γηα ηελ ηζηνξία
θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη ζην άηνκν (Arja Virta, 2003: 67-
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80).

ηελ Πνξηνγαιία ε Isabel Barca, ε Olga Magalhaes θαη ε Jùlia Castro

εθπνλνχλ κειέηε κε ζέκα ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ Ηζηνξία θαη ηνλ
Πξνζαλαηνιηζκφ ζην Υξφλν. Ζ έξεπλά ηνπο απνηειεί κέξνο ηνπ Historical
Consciousness-Theory and Practices Project εγθεθξηκέλν απφ ην Foundation for
Science and Technology θαη ην POCTI κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηε European
Community Funding.

Ζ θξάζε «ε ηζηνξία είλαη ρξήζηκε γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ην παξόλ»
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, ζηελ Πνξηνγαιία, πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο
ηζηνξίαο ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα
εμεηάζεη πφζν καθξηά θαη κε πνηνπο ηξφπνπο νη θαζεγεηέο/ηξηεο ηεο ηζηνξίαο
ζπλδένπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο κε ηελ αιιαγή θαη ηε ζεκαζία ηνπ παξειζφληνο ζηελ
θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
Ζ κέζνδνο πνπ αθνινχζεζαλ νη εξεπλήηξηεο ήηαλ ε αθφινπζε. 18
ηειεηφθνηηνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο, κειινληηθνί/έο δάζθαινη/εο, ειηθίαο 22 έσο 25 εηψλ,
πνπ νινθιήξσλαλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο αζθήζεηο ζε ηξία Παλεπηζηήκηα (δχν νκάδεο
ησλ ηξηψλ ζε θάζε παλεπηζηήκην) θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δχν εηδψλ
δξαζηεξηφηεηεο. Αξρηθά ηνπο δεηήζεθε λα θάλνπλ γξαπηψο έλαλ απνινγηζκφ ησλ
ηειεπηαίσλ εθαηφ ρξφλσλ φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξίαο ηεο Πνξηνγαιίαο ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα κηζήο ψξαο. Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
εκηθαζνδεγνχκελεο ζπλεληεχμεηο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είρε πνηνηηθφ
ραξαθηήξα θαη ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ηδεψλ ζρεηηθψλ κε ηε ηζηνξηθή ζπλείδεζε,
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φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Rüsen, αιιά κε κηα πην επέιηθηε πξνζέγγηζε, φπσο απηή
πξνηείλεηαη απφ ηνλ Peter Lee (2002).
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην παξφλ θαίλεηαη λα θαζνξίδεηαη απφ
ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά γεγνλφηα ελψ ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν ππάξρεη βξαδχηεηα.
Κνηλσληθέο

θαη

πνιηηηζκηθέο

φςεηο,

ή

αθφκε

ζέκαηα

πνπ

αθνξνχλ

βηνκεραλνπνίεζε παξαιείπνληαη. Αληίζεηα, ηηο αληηιήςεηο θνηηεηψλ/ηξηψλ

ηε
ζε

ζρεηηθέο έξεπλεο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Ηξιαλδία (Lee 2002,
Barton, 2001) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφνδν θαη ηελ ηερλνινγία, νη κειινληηθνί/έο
δάζθαινη/εο ηεο Πνξηνγαιίαο αγλννχλ ηηο ηερλνινγηθέο δηαζηάζεηο.
Σα πνιηηηθά νξφζεκα, φπσο θαη ε νηθνλνκηθή εηθφλα ηεο ρψξαο, πνπ
πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο λένπο θαιχπηνπλ κφλν κία πηπρή ηνπ πξφζθαηνπ
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παξειζφληνο θαη ζπάληα πξνβάιινληαη ελαιιαθηηθέο απφςεηο. ρέζεηο αλάκεζα ζηελ
ηζηνξία θαη ηελ ησξηλή δσή, φηαλ πθίζηαληαη, αλαθέξνληαη ζην πξαθηηθφ παξειζφλ
σο ε «θιεξνλνκηά ηνπο παξειζόληνο» ή σο «έλδεημε γηα δξάζε». Σν «ππνθεηκεληθφ»
ζηνηρείν (Lee 2002), δειαδή ε ζρέζε κεηαμχ ελλνηψλ ηνπ παξειζφληνο θαη
πξνζσπηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαίλεηαη λα απνπζηάδεη δεδνκέλνπ φηη σο επί ησλ
πιείζησλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη/εο απνθεχγνπλ λα αλαθεξζνχλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ε ηζηνξία ζπκβάιιεη ζηε ιήςε πξνζσπηθψλ απνθάζεσλ.

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηππνινγία ηνπ Rüsen γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε
απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ πξνηείλεη, παξαδνζηαθή, ππνδεηγκαηηθή, θξηηηθή θαη
γελεηηθή, ε θξηηηθή θαίλεηαη λα απνπζηάδεη απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ
ηεο έξεπλαο. Σν δείγκα ηεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ, σζηφζν
εληείλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ εξεπλεηξηψλ γχξσ απφ ην ζέκα ησλ αληηιήςεσλ γηα
ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηνξίαο θαη ε δηακφξθσζε γεληθφηεξα ηεο ηζηνξηθήο
ζπλείδεζεο.



Ο Keith C. Barton θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηλζηλάηη, ζην Οράην,

δηεμήγαγε παξάιιειε έξεπλα ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία ζε καζεηέο/ηξηεο
ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (Barton, 2001: 89-106). Γηαπηζηψλεη φηη ε ηζηνξηθή γλψζε
δηακνξθψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κέζα ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα. Καη
ζηηο δχν ρψξεο ηα παηδηά καζαίλνπλ ηζηνξία φρη κφλν απφ ην ζρνιείν αιιά θαη απφ
άιια θαλάιηα φπσο είλαη νη νηθνγελεηαθέο ζπδεηήζεηο, ηα ηζηνξηθά κλεκεία θαη ηα
ΜΜΔ. Οη δηαθνξεηηθή θχζε ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηηο δχν ρψξεο
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νδεγεί ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο
ηζηνξηθήο κάζεζεο. ηηο ΖΠΑ ηα παηδηά ηνλίδνπλ φηη ε ηζηνξία είλαη ζεκαληηθή γηαηί
καζαίλνπλ ηηο ξίδεο ηηο παηξίδαο ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζε απηή, ελψ ζηελ Β. Ηξιαλδία
ηα παηδηά πεξηγξάθνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηεο ηζηνξίαο ην λα κάζνπλ γηα απηνχο/έο
πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί/έο απφ ηα ίδηα.
Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα

ζε έλα ζρνιείν ζην ηλζηλάηη ηνπ Οράην θαη ζε

ηέζζεξα ζρνιεία ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία.
ηελ Ακεξηθή ζρεδφλ φινη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ Δπξσπατθήο
θαηαγσγήο θαη κεζαίνπ-αλψηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ, κεγάιν
πνζνζηφ ησλ γνλέσλ είραλ πηπρίν θνιεγίνπ θαη κφιηο ην 10% δνχζε ζε εξγαηηθέο
θαηνηθίεο.
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ηελ Βφξεηα Ηξιαλδία θαη ηα ηέζζεξα ρνιεία βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο
αγξνηηθέο πεξηνρέο, αιιά ην δείγκα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ
θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζξεζθεχκαηνο.

Οη κέζνδνη ηεο έξεπλαο πνπ πηνζεηήζεθαλ ήηαλ θνηλέο θαη ζηηο δχν ρψξεο θαη
πεξηιάκβαλαλ αλνηρηέο, εκηθαζνδεγνχκελεο ζπλεληεχμεηο κε ηε

ζπκκεηνρή δχν

καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηνπο δφζεθαλ θσηνγξαθίεο ηνπ
παξειζφληνο λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη λα εμεγήζνπλ ηελ
επηινγή ηνπο. Αθνινπζνχζαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, πψο ήηαλ δηαθνξεηηθή ε δσή ησλ αλζξψπσλ ζην παξειζφλ,
γηαηί ε ηζηνξία είλαη ζεκαληηθή θαη απφ πνχ έκαζαλ γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα.
ηε Βφξεηα Ηξιαλδία ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο 121 καζεηέο/ηξηεο
ειηθίαο 6-12 εηψλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζχλνιν 60 ζπλεληεχμεηο ζηα ηέζζεξα
ζρνιεία.
ηηο ΖΠΑ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε 33 καζεηέο/ηξηεο ειηθίαο 9-11 εηψλ
θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ζηηο δχν ηάμεηο 29 ζπλεληεχμεηο.

Ζ έξεπλα

πεξηιάκβαλε επίζεο παξαηήξεζε ζηελ ηάμε φηαλ νη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηείραλ ζε
ζπδεηήζεηο κε νιφθιεξε ηελ ηάμε ή ζε νκάδεο ζπδήηεζεο. ηε Βφξεηα Ηξιαλδία ε
παξαηήξεζε γηλφηαλ θπξίσο θαηά ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη δηήξθεζε 3 κήλεο,
ζχλνιν 38 παξαηεξήζεηο δηάξθεηαο 40-50 ιεπηά έθαζηε. ηηο ΖΠΑ έγηλαλ 63
παξαηεξήζεηο (απφ ηνλ Αχγνπζηνο έσο ην Μάξηην), ζπλνιηθήο δηαξθείαο πεξίπνπ 90
σξψλ.
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Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζηηο ΖΠΑ ζεσξνχλ
βαζηθή πεγή γλψζε ηνπο ζπγγελείο ηνπο , ηηο νηθνγελεηαθέο ζπδεηήζεηο θαη έπεηηα ηα
ΜΜΔ.
ηε Βφξεηα Ηξιαλδία ηελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα ηζηνξηθά κλεκεία ,
δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή έρεη πνιιά ππαίζξηα αλαπαιαησκέλα ηζηνξηθά πάξθα ζηα
νπνία νη καζεηέο/ηξηεο θάλνπλ ζπρλά εμνξκήζεηο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Καη νη
Ακεξηθάλνη/εο ζπλνκήιηθνί/εο ηνπο αλαθέξζεθαλ ζηα κλεκεία θαη ζηηο επηζθέςεηο ζε
κνπζεία αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ.
ινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο δήισζαλ φηη έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
ηζηνξία θαη φηη είλαη απφ ηα αγαπεκέλα ηνπο καζήκαηα.
Καη ζηηο δχν ρψξεο νη καζεηέο/ηξηεο δελ αλαθέξζεθαλ ζην ζρνιείν σο πεγή

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

γλψζεο ίζσο γηαηί ε ζπλέληεπμε δελ νδεγνχζε ζε θάηη ηέηνην ίζσο επεηδή ην
ζεσξνχζαλ απηνλφεην θαη επνκέλσο πεξηηηφ λα ην αλαθέξνπλ ζε θάπνηνλ πνπ
ζπζηεκαηηθά επηζθεπηφηαλ ηελ ηάμε ηνπο θαη παξαηεξνχζε ην κάζεκά ηνπο.
ηηο ΖΠΑ νη καζεηέο/ηξηεο φζν πξνρσξνχζαλ ηα καζήκαηα θαη ζπκκεηείραλ
ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηλφηαλ έληνλν γηα ηελ ηζηνξία ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο ηελ αηνκηθή ηνπο ηζηνξία θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο
παηξίδαο ηνπο. Ο ιφγνο ηνπο πεξηείρε ζε κεγάιε ζπρλφηεηα ηελ αλησλπκία εκείο. Ζ
ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηνξίαο ήηαλ γηα ηα παηδηά ην λα κάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ
παξειζφληνο ηνπο θαη λα θαηαλννχλ ην παξφλ. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
κάιηζηα εληφπηδαλ ηζηνξηθά γεγνλφηα ηα νπνία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
πξνζσπηθή ηνπο δσή ζην παξφλ, φπσο απηά ησλ θηλεκάησλ γηα ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα θαη ηελ Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε.

Σειείσο δηαθνξεηηθή ήηαλ ε αληίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία, ν ζθνπφο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο είλαη γηα ηα
πεξηζζφηεξα απφ απηά ε ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα κάζεη πψο
δνχζαλ θάπνηε άλζξσπνη δηαθνξεηηθνί απφ ηνλ ίδην. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο φηη
καζαίλσ ηζηνξία γηα λα κάζσ ηελ θαηαγσγή κνπ θαη ηηο ξίδεο κνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε
ρψξα ζθηάδεηαη απφ έλα πξφζθαην παξειζφλ έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ πνπ πηζαλφλ
λα νδεγνχζε ζε αδηέμνδα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.
Καη ζηηο δχν ρψξεο ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο είλαη ζέκα ζπλερνχο ζπδήηεζεο
θαη δηαθσληψλ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ ηζηνξία δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε ζπδήηεζεο κε ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο. ηε Βφξεηα Ηξιαλδία, ρηίδνληαο ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο δσέο ησλ
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δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη ζηηο ΖΠΑ βνεζψληαο ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηηο
ξίδεο ηεο θνηλσλίαο ηεο νπνίαο είλαη κέιε.



Έξεπλα κε ζέκα ηηο Αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ Ηζηνξία θαη ηε

Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο θαη ηίηιν “Les élèves du cycle d‟ orientation et l‟ histoire”
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γελεχεο, απφ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ
Σκήκαηνο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ πνπ απνηεινχζαλ νη θαζεγεηέο François
Audigier, Philippe Haeberli θαη Nadine Fink. 14
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γελεχε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2002-2003 κε
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 276 καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίσλ ηεο Γελεχεο.
πξψηε θάζε νη καζεηέο/ηξηεο
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Σξεηο ήηαλ νη θάζεηο ηεο έξεπλαο. ηελ

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε: ηνλ νξηζκφ ηεο
ηζηνξίαο, ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ζε πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, ηε ρξεζηκφηεηά
ηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ (Haeberli, 2005).
Σν ηειεπηαίν ζέκα ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηε δεχηεξε θάζε ηεο. Γφζεθε
ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ
εμέηαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο
(Audigier, 2005) .

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην
πξφγξακκα software SPSS. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξίαο ζε πνζνζηφ 51% είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε επνηθνδνκεηηθέο ζεσξίεο θαη κφιηο ην 14% ζε ξεαιηζηηθέο.
Σα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ έδεημαλ φηη νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ κηα ζρέζε κε
ηελ ηζηνξηθή γλψζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο θαη
αληηθάζεηο.
Δπίζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ/ηξηψλ δειψλνπλ φηη ε ηζηνξηθή γλψζε
ζπκβάιιεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο, ζην πψο ιεηηνπξγεί
ε θνηλσλία θαη ζηηο δσέο ηνπο.
Δμεηάζηεθε ε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηελ ηζηνξία. Οη εξεπλεηέο
επηρείξεζαλ λα κεηξήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο θαη
14

Nα ζεκεησζεί φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ρψξα ηεο Διβεηίαο δελ ζπκκεηείρε, ιφγσ έιιεηςεο

εζληθψλ ζπλεξγαηψλ, ζηελ παλεπξσπατθή έξεπλα Youth and History.
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ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηέξγεηα ε νπνία αλαπηχζζεηαη γηα ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο
θαη ηελ αλαθάιπςε άιισλ πνιηηηζκψλ. Πνζνζηφ 48% ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
απήληεζαλ φηη κειεηνχλ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζαλ θάζε άιιν κάζεκα, ελψ ζην
εξψηεκα εάλ ηνπο αξέζεη ε ηζηνξία, ην 49% απάληεζε φηη ηνπο αξέζεη πνιχ. ε απηφ
ην ζεκείν ηεο πξψηεο θάζεο πεξηιακβάλεηαη νιφθιεξε ε ηππνινγία ηεο έξεπλαο,
ζηελ νπνία δελ ζα επεθηαζνχκε (Haeberli, 2005).
ηε ζπλέρεηα, ζηε δεχηεξε θάζε ηα παηδηά θιήζεθαλ λα δειψζνπλ πνηεο ήηαλ
νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πην ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, πνηεο ηνπο αξέζνπλ πεξηζζφηεξν, πνηεο ιηγφηεξν θαη πνηεο
ζεσξνχλ ηηο πην ρξήζηκεο. Κάπνηα απφ ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηελ
πξψηε ζέζε ησλ πην ζπρλψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε αλάγλσζε ελψ ζηελ ηειεπηαία
γλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηή πνπ νη καζεηέο/ηξηεο
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ζέζε έξρνληαη νη

απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν είλαη λα βιέπνπλ ελψ απηέο πνπ έξρνληαη ηειεπηαίαο ζηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζχλζεζεο. Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη/εο
καζεηέο/ηξηεο δειψλνπλ σο πην ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν ζην κάζεκα ην πεξηερφκελν
ηνπ θεηκέλνπ.

Παξάιιεια,

ην

ίδην,

θαηά

βάζε,

εξσηεκαηνιφγην

κε

νξηζκέλεο

ηξνπνπνηήζεηο, δηαλεκήζεθε απφ ην 2001 έσο ην 2002 ζε 111 πξσηνεηείο
θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηδαθηηθήο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο νη νπνίνη/εο θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο επξφθεηην
λα απνξξνθεζνχλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη
αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο, φζνλ αθνξά ηηο
ελδηαθέξνπζεο ή κε δξαζηεξηφηεηεο, ζεκείσζαλ κε έκθαζε ηνλ θαηαιπηηθφ, θαηά
ηε γλψκε ηνπο, ξφιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ/ηεο δηδάζθνληα/νπζαο ηνπ καζήκαηνο
ηεο ηζηνξίαο.
ην ζεκείν απηφ ζα εζηηάζνπκε ζηελ ηξίηε θάζε ηεο ίδηαο έξεπλαο (Fink,
2005). Σελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζαλ 8 εκη-δνκεκέλεο
ζπλεληεχμεηο απφ καζεηέο/ηξηεο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ (14-15 εηψλ)
πνπ είραλ ήδε απαληήζεη ζην εξσηεκαηνιφγην (4 απφ ην πξνρσξεκέλν επίπεδν <Α>
θαη 4 απφ ην ρακειφηεξν επίπεδν <Β>). ηφρνο απηήο ηεο θάζεο ήηαλ λα ειερζνχλ
θαη πνηνηηθά νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηε ηζηνξία, ε ζρέζε ηνπο κε απηή
θαη γηαηί ηε ζεσξνχλ ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή, πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξνζσπηθή
ηνπο δσή.
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Ζ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε κε ην πξφγξακκα software
αλάιπζεο θεηκέλνπ Alceste ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο θαη
ηε ζπρλφηεηα πνπ ζπλαληψληαη κε βάζε ηξεηο κεηαβιεηέο: άηνκν, θχιν θαη επίπεδν
<Α ή Β>15. Θα κείλνπκε ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, σο
πην ζρεηηθή κε ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο. Σξία είλαη ηα βαζηθά ζέκαηα-εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο
ζπλεληεχμεηο:
Α. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηνξίαο; Ση είλαη ζεκαληηθφ ζηελ
ηζηνξία;
Β. Με πνην ηξφπν καζαίλνπκε ηζηνξία;
Γ. Πνηα ε ζρέζε ηνπο κε ηε δηδαζθφκελε ηζηνξία;
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Α. Ζ κειέηε ησλ ζπλεληεχμεσλ έδεημε φηη φινη/εο αλεμαηξέησο νη
καζεηέο/ηξηεο ζεσξνχλ ηελ ηζηνξία ζεκαληηθή γηα ηε γεληθή παηδεία ηνπ αηφκνπ.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη γηα ηνπο/ηηο πεξηζζφηεξνπο/εο καζεηέο/ηξηεο ήηαλ δχζθνιν λα
πξνζδηνξίζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηνξίαο.

Μεξηθνί/έο καζεηέο/ηξηεο ζεσξνχλ φηη ε ηζηνξία δελ είλαη κφλν γεγνλφηα ηνπ
παξειζφληνο, αιιά έρεη λα θάλεη θαη κε ην παξφλ θαη κε ην κέιινλ. Θεσξνχλ φηη ε
γλψζε ηνπ παξειζφληνο θαζηζηά δπλαηή ηελ θαηαλφεζε ηνπο παξφληνο. πάληα νη
καζεηέο/ηξηεο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ηαπηφηεηαο, ελψ φινη/εο ηνπο δέρνληαη ηε
ζπνπδαηφηεηα ησλ ρξνλνινγηψλ.
Β.

Ζ θαηεγνξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ αλαθέξεηαη ζην πψο

αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία, πψο λνκίδνπλ φηη
ζπιιέγνπκε ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο θαη πψο θαληάδνληαη ηε ζρέζε ηεο κε ηηο
καξηπξίεο θαη ηελ αιήζεηα.
Μηα γεληθή παξαηήξεζε είλαη φηη νη καζεηέο/ηξηεο δελ δείρλνπλ θακία
πξνζπκία λα απαληήζνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο εξσηήζεηο, πηζαλφλ επεηδή θνβνχληαη λα
κελ μεθχγνπλ απφ ην ζέκα. Υξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο φπσο «έξεπλα», «έξεπλεο» θαη
«αλαζθαθέο» ζε κεγάιε ζπρλφηεηα θαη γεληθψο ζπγρένπλ ηνπο ηζηνξηθνχο κε ηνπο/ηηο
αξραηνιφγνπο. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπο νη ηζηνξηθνί ςάρλνπλ γηα απνδείμεηο,
δηαβάδνπλ θαη εξκελεχνπλ θείκελα, ρξνλνινγνχλ αληηθείκελα, αλαιχνπλ. Δπίζεο

15

Ζ ειιεληθή γιψζζα δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηέηνηνπ ηχπνπ πξνγξάκκαηα.
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παίξλνπλ ζπλεληεχμεηο απφ αλζξψπνπο θαη δηαβάδνπλ βηβιία. Μφλν δχν απφ ηνπο
καζεηέο ζεκείσζαλ ηελ αλάγθε λα ζπλδπάδνληαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο πεγέο.
ην εξψηεκα εάλ καζαίλνπλ γηα ην παξειζφλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή,
εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο αλαθέξνληαη ζηελ ηειεφξαζε, ηφζν ζε ίρλε ηεο ηζηνξίαο απφ
κπζνπιαζίεο

ή

ληνθηκαληέξ

ηζηνξηθνχ

πεξηερνκέλνπ

ηα

νπνία

ζπάληα

παξαθνινπζνχλ. Σελ ηζηνξία επίζεο ηε ζπλαληνχλ ζε βηβιηνζήθεο, βηβιία, θείκελα,
πνπ νη καζεηέο/ηξηεο δελ δηαβάδνπλ θαη ζηα ηαμίδηα ηνπο (κλεκεία, αγάικαηα
δηάζεκσλ αλζξψπσλ).
Γ. ηελ ηξίηε νκάδα εξσηεκάησλ εμεηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθά νη
πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο θαη ην ζρνιηθφ ζχζηεκα

θαη νη

αληηιήςεηο ηνπο απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ. Οη απαληήζεηο ηνπο είλαη ζαθψο
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επεξεαζκέλεο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο ηνπο.
Κάπνηνη/εο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο

κάιηζηα αληηδξνχλ ζην λέν ηξφπν

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πνπ μεθίλεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1999 θαη 2001 ζηελ
Διβεηία.

Γεληθά, ην ζρνιηθφ κάζεκα ηεο ηζηνξίαο δελ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνπο
καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Καζέλαο θαη θαζεκηά έρεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζρέζε κε
ηελ ηζηνξία πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη (Fink, 2005).



Ο Orhan Akinoglu θαζεγεηήο ηνπο Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μαξκαξά ζηελ

Κσλζηαληηλνχπνιε,

ζηε

γεηηνληθή

Σνπξθία

εμεηάδεη

ηηο

αληηιήςεηο

ησλ

θνηηεηψλ/ηξηψλ κειινληηθψλ δαζθάισλ γηα ηελ εηθφλα ηνπ «εκείο» θαη ηνπ «άιινπ»
ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη κηθξνχ δείγκαηνο,
πεξηιακβάλεηαη φκσο ζηελ παξνχζα επηζθφπεζε φρη κφλν επεηδή ηα επξήκαηά ηεο
αθνξνχλ ηε γείηνλα ρψξα θη επεηδή έρεη κεζνδνινγηθφ ελδηαθέξνλ, ρξεζηκνπνηεί ηηο
focus groups νκάδεο εζηίαζεο. (Akinoglu, 2005)
Ζ έξεπλα επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ζηε δηδαζθαιία
ηεο ηζηνξίαο. Δπίζεο εμεηάδεη ην βαζκφ ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ ηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα.
Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ νη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ πξνθεηκέλνπ
λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε θαη
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ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ζπλεληεχμεηο ζε focus groups. Δπίζεο, εμεηάζηεθαλ ηα
ζρνιηθά βηβιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ηεο 8εο, 9εο θαη 10εο ηάμεο.
πκκεηείραλ 30 άηνκα (5 θαζεγεηέο/ηξηεο θαη 25 θνηηεηέο/ηξηεο)

ζην

Παλεπηζηήκην ηνπ Μαξκαξά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2003-2004. Έγηλαλ 6 ζπλεληεχμεηο
ησλ 5 αηφκσλ.
Σα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ζεκαηηθή ζπλνπηηθά
είλαη:
Δζληθή

ηαπηφηεηα

θαη

δηδαθηηθή

ηεο

ηζηνξίαο:

νη

πεξηζζφηεξνη/εο

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο δήισζαλ φηη επηζηεκνληθά πεδία πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εζληθή
ηαπηφηεηα είλαη ε ηζηνξία, ε ζξεζθεία θαη ε ινγνηερλία θαη ηφληζαλ φηη εμέρνπζα
ζέζε έρεη ε ινγνηερλία.
ζπλείδεζε

θαη

δηδαθηηθή

ηεο

ηζηνξίαο:
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Ηζηνξηθή

νη

θνηηεηέο/ηξηεο

ππνζηήξημαλ φηη νη θαζεγεηέο/ηξηεο δελ μεθεχγνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο απφ απηφ
πνπ νη ίδηνη/εο ζεσξνχλ σο αιεζηλφ θαη δελ επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο
δηαιφγνπ θαη ζπδήηεζεο εληφο ηεο ηάμεο κε απνηέιεζκα πνιιά γεγνλφηα λα
παξνπζηάδνληαη δηαζηξεβισκέλα.

Ο ξφινο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηε δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο:
φζνη/εο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δήισζαλ φηη ε ηζηνξία πνπ
πξνηηκνχλ δελ βξίζθεηαη ζηα ζρνιηθά βηβιία αιιά ζηα εππψιεηα βηβιία πνπ
θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην θαη έρνπλ ηζηνξηθφ πεξηερφκελν.

Σα ζρνιηθά βηβιία ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν εζλνθεληξηζκφ θαη ζην
ζεκείν απηφ ν εξεπλεηήο ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε απηά ηεο Α.
Φξαγθνπδάθε πνπ αθνξνχλ ηα ζρνιηθά βηβιία ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Διιάδα.
Καηαιήγνπλ φηη ζηα βηβιία πξσηαγσληζηνχλ ηα πνιηηηθά πξφζσπα θαη
γεγνλφηα ελψ ηα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά ζέκαηα είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο.
Ο εζληθόο εαπηόο θαη νη εζληθνί άιινη ζηελ ηζηνξία: ζηηο απαληήζεηο ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ επηθξαηεί ε άπνςε φηη νη άιινη βξίζθνληαη ελάληηα ζε εκάο. Ζ
έλλνηα ηνπ εκείο είλαη αλαγθαία γηα λα δηαηεξεζεί ε εζληθή ελφηεηα.
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Διιεληθόο ρώξνο


ρνιηθή ηζηνξία θαη ηζηνξηθή κλήκε ζηε κέζε εθπαίδεπζε, από ηα αλαιπηηθά

πξνγξάκκαηα θαη ηα εγρεηξίδηα ζηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηώλ είλαη ν ηίηινο
έξεπλαο πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ Διιεληθήο Νενιαίαο
ηεο

Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Νέαο

Γεληάο.

Αληηθείκελν

ηεο

έξεπλαο,

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα έηε 1988 θη 1989, ππήξμε ε κειέηε ηεο δεκηνπξγίαο
ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο, ησλ παξαγφλησλ δειαδή πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε θαη
ηε ιεηηνπξγία ηεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηε κέζε εθπαίδεπζε,
ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην πξφβιεκα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο
κέζα ζην ζρνιείν θαη έμσ απφ απηφ. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ζπκβνιή ζηελ
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θαηαλφεζε ηνπ γεληθφηεξνπ ζέκαηνο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηεο κλήκεο ζηελ
Διιάδα εηδηθά κεηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο (Πάιια, 1994). Γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε

ηεο

έξεπλαο

ρξεζηκνπνηήζεθε

ε

κέζνδνο

ηεο

αλάιπζεο

πεξηερνκέλνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην είδνο ηεο πνηνηηθήο ζεκαηηθήο αλάιπζεο.
πκκεηείραλ ηέζζεξα γπκλάζηα θαη ηέζζεξα ιχθεηα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο
Πηεξίαο. Οη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα γξάςνπλ εθζέζεηο κέζα ζηε ζρνιηθή
αίζνπζα. Γηαπξαγκαηεχηεθαλ ηέζζεξα ζέκαηα πνπ ηνπο δφζεθαλ απφ ηνπο
θαζεγεηέο/ηξηέο ηνπο. Δπνκέλσο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα γηα ην ζρεκαηηζκφ ελφο
ζψκαηνο πνπ αξηζκνχζε 1452 γξαπηά καζεηψλ/ηξηψλ.

Οη αξρηθέο πξνζδνθίεο ηεο έξεπλαο φηη ν καζεηηθφο ιφγνο ζα απνθάιππηε
νξηζκέλνπο

λνεηηθνχο

κεραληζκνχο

ηζηνξηθήο

ζθέςεο

θαη

ζπλείδεζεο,

επηβεβαηψζεθαλ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη απφςεηο πεξί ελλνηψλ, φπσο πνιηηηζκόο,
δεκνθξαηία, έζλνο, παηξίδα, εμάξηεζε, δηθηαηνξία, θαζηζκόο, θ.α., εθθξάδνπλ φιεο ηηο
ειηθίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
Ζ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ νδήγεζε πην ζπγθεθξηκέλα ζηα αθφινπζα
ζπκπεξάζκαηα:
-

Οη ηειεηφθνηηνη/εο καζεηέο/ηξηεο λννχλ ηελ ηζηνξία σο αιιεινπρία
γεγνλφησλ πνπ απνιήγεη ζην παξφλ (κε ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο
πνξείαο) θαη σο δηαδηθαζία θαηαλφεζεο θαη εμήγεζεο απηήο ηεο
αιιεινπρίαο (κε ηελ έλλνηα ηεο επηζηήκεο).

-

χκθσλα κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο σο ζηφρν
έρεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πλεπκαηηθή δηάπιαζεο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ
ζεκαίλεη ην ζρεκαηηζκφ πξνζσπηθψλ απφςεσλ γηα ηελ θνηλσλία πνπ ηνπο
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πεξηβάιιεη, δειαδή ην ζρεκαηηζκφ πξνζσπηθφηεηαο. Δθηφο απφ απηφ ε
γλψζε ηεο ηζηνξίαο

δελ πξνζθέξεη παξά ππεξθφξησζε ηνπ λνπ κε

πεξηηηέο εγθπθινπαηδηθέο γλψζεηο.
-

Γηαδηθαζία κάζεζεο ηεο ηζηνξίαο ζεκαίλεη γηα ηνπο καζεηέο επεμεξγαζία
θαη αλάιπζε γεγνλφησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ, νπφηε θαη απνηειεί πεγή
έκπλεπζεο γηα ηελ εμειηζζφκελε ηζηνξία ηνπ παξφληνο.

-

ζνλ αθνξά ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο, νη καζεηέο/ηξηεο αλαθέξνπλ φηη
«νχηε θαη νη ίδηνη/εο» γλσξίδνπλ αθξηβψο ηη επηδηψθνπλ: επηζπκνχλ
θαηαλφεζε θαη φρη απνζηήζηζε ηνπ καζήκαηνο, αιιά ηαπηφρξνλα
απαηηνχλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαηά ιέμε απφδνζε ηεο γιψζζαο ηνπ
εγρεηξηδίνπ. Γειψλνπλ επίζεο φηη ε πξνζθνξά ζρεδηαγξάκκαηνο είλαη

-
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πξνζθηιήο σο κέζν θαηαλφεζεο ηεο χιεο.

ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνπο άιινπο ιανχο θαη
ζηηο

ζρέζεηο

ησλ

Διιήλσλ/ίδσλ

κε

απηνχο,

νη

καζεηέο/ηξηεο

απηνθαζνξίδνληαη εζληθά κέζα απφ ηνπο αγψλεο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ
θαηά πξψην ιφγν θαη κέζα απφ ηε κνλαδηθφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο
παξάδνζεο ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο θαηά δεχηεξν.

-

Ζ έλλνηα ηνπ έζλνπο πεξηβάιιεηαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε έλα

ζηνηρείν ηεξφηεηαο αλάγνληάο ηελ ζε αμία. ην ιφγν γηα ηνπο Έιιελεο θαη
ηελ Διιάδα ε έλλνηα ηεο ηειεπηαίαο άιινηε πιεζηάδεη πνιχ εθείλε ηνπ
έζλνπο, άιινηε ηαπηίδεηαη κε ην θξάηνο, ελψ ε έλλνηα ησλ Διιήλσλ
παιηλδξνκεί απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ θαη αληίζηξνθα.

Απφ ην ζχλνιν ησλ γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ, φπσο αλαθέξεη ε Μαξία Πάιια,
νη δηαθνξέο ζην γξαπηφ ιφγν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηάμε ζε ηάμε είλαη
πεξηζζφηεξν δηαθνξέο επηπέδνπ ρεηξηζκνχ ηεο γιψζζαο παξά επηπέδνπ πεξηερνκέλνπ.
ζν πξνρσξνχκε ζηηο ηάμεηο ηφζν βεβαηφηεξε παξνπζηάδεηαη ε θπξηάξρεζε ηεο
γιψζζαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ.
Γχν είλαη νη ηζηνξηθνί ρσξνρξφλνη ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο παξειζφληνο ζηελ
νπνία επηδίδνληαη νη καζεηέο/ηξηεο: εθείλνο ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη εθείλνο ηνπ
πνιέκνπ ηεο αλεμαξηεζίαο, απνηεινχλ ηηο δχν φςεηο ηεο ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο, ηε
δηαηήξεζε ηεο νπνίαο ζεσξνχλ αλαγθαία γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πνξείαο ηνπο θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.
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ινη νη καζεηέο/ηξηεο αλεμαηξέησο θαηαδηθάδνπλ θάζε κνξθή πνιέκνπ, αιιά
ζεσξνχλ φηη νη πφιεκνη ησλ Διιήλσλ ήηαλ αγψλεο απειεπζεξσηηθνί, άξα αλαγθαίνη,
εξσηθνί θαη ηειηθά απνηειεζκαηηθνί.
Σέινο, έλα κεγάιν θάζκα αμηψλ δηαθξίλεηαη ζην ιφγν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ,
φπσο ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία, ε εηξήλε, ε νιπκπηαθή ηδέα, ε αιιειεγγχε, ε
αμηνπξέπεηα. Ζ αγάπε γηα ηελ Διιάδα θαη ε πξνβνιή ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο
ηαπηφηεηαο κέζσ ηνπ αξραίνπ παξειζφληνο είλαη ηα δχν θπξίαξρα ζηνηρεία ηεο
εηθφλαο ηεο εζληθήο ζπλείδεζήο ηνπο (Πάιια, 1994: 224-236).

Ζ Θάιεηα Γξαγώλα θαη ε Άλλα Φξαγθνπδάθε εθηφο απφ εζληθέο ζπλεξγάηηδεο
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γηα ηελ Διιάδα ζηελ παλεπξσπατθή έξεπλα Youth and History πνπ αθνξνχζε ζηηο
αληηιήςεηο ησλ εθήβσλ, πξαγκαηνπνίεζαλ κε ηε ζπλδξνκή ελφο επηζηεκνληθνχ
επηηειείνπ, ην 1993, έξεπλα γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δείγκα
910 εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ ππεξεηνχζαλ ζηελ
πξσηεχνπζα, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζίεπζαλ ζην ζπιινγηθφ ηφκν «Ση είλ‟
ε παηξίδα καο;», Δζλνθεληξηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε, εθδόζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα
1997.

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ θαλεξφ ή ιαλζάλνλ εζλνθεληξηζκφ ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαηχπσζαλ δχν βαζηθέο ππνζέζεηο:
Α. Ζ εηθφλα ηνπ άιινπ, φπσο πξνβάιιεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ζην
ιφγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη θαηνπηξηθή ηεο εηθφλαο ηνπ εζληθνχ εαπηνχ.
Β. Ο εζληθφο εαπηόο είλαη αληηιεπηόο ζαλ λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε
αδπλακίαο θαη αζθάιεηαο. (Γξαγψλα, Φξαγθνπδάθε 1997: 201)
Οη κεζνδνινγηθέο επηινγέο ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ ν ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη
πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα πεδίνπ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο
θαη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ νπνίσλ ηα επξήκαηα δελ
ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα θάζε. Ζ έξεπλα έγηλε κε πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο
ζε κηθξφ δείγκα εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηφπηλ κε εξσηεκαηνιφγηα θαη δχν ηερλεηά
θείκελα ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εθπαηδεπηηθψλ ηεο ίδηαο βαζκίδαο.
Σν εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο θξίζεθε απαξαίηεην γηα λα δνζεί ε επθαηξία
ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο λα παξνπζηάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο, πξάγκα
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πνπ δελ είλαη πάληα εθηθηφ κε ηα εξσηεκαηνιφγην. Σν πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ
ζπλέβαιε επίζεο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 18 εκηθαηεπζπλφκελεο ζπλεληεχμεηο ζε εθπαηδεπηηθνχο
ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε (ζε 9 άληξεο θαη 9 γπλαίθεο) απφ ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο
νη δέθα είραλ εκπεηξία ζε ηάμεηο κε παηδηά αιιφγισζζα, αιιφζξεζθα ή άιιεο
εζληθφηεηαο.
Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε 15 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνζσπηθά
ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 21 θιεηζηέο εξσηήζεηο (ηξίβαζκεο θιίκαθαο), 2 αλνηρηέο
εξσηήζεηο, 2 ηερλεηά θείκελα.
Σν δείγκα ησλ 910 εθπαηδεπηηθψλ (απφ ηνπο νπνίνπο 188 ππεξεηνχλ ζε
ζρνιεία κε κεγάιε ζπγθέληξσζε αιινεζλψλ ή παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ/ηξηψλ)
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ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθφ γηαηί αληηζηνηρεί ζην 9% ηνπ ζπλφινπ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο πξσηεχνπζαο. (Γξαγψλα,
Φξαγθνπδάθε 1997: 201-219)

Πεξηγξάθνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ ε Θάιεηα Γξαγψλα ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ. Κνπδέιε θαη Ν. Αζθνχλε θαηαιήγνπλ ζηα αθφινπζα
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά. (Γξαγψλα, Φξαγθνπδάθε 1997:
220-282)

Οη πεξηζζφηεξνη

Έιιελεο/ίδεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηνπο Έιιελεο

«απνιχησο» Δπξσπαίνπο/εο ελψ ιηγφηεξνη/εο ζεσξνχλ φηη ν ραξαθηεξηζκφο απηφο
ηαηξηάδεη «πνιχ» ζηνπο/ζηηο Έιιελεο/ίδεο. Δίκαζηε θαηά ηε γλψκε ηνπο πεξηζζφηεξν
Δπξσπαίνη/εο απφ φζν καο ηαηξηάδεη απηφ ην επίζεην. Ζ γλψκε ηνπο απηή δείρλεη φηη
νηθεηνπνηνχληαη ζηεξεφηππα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ιανχο «αλψηεξνπο» θαη
«θαηψηεξνπο».
Γεληθά παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πέθηνπλ ζε αιιεπάιιειεο
αληηθάζεηο ζηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ.
Ο εθπαηδεπηηθνί ραξαθηεξίδνπλ ηνπο Έιιελεο θαη ηηο Διιελίδεο σο
«θηιφμελνπο/εο» θαη «αλζξψπνπο πνπ μέξνπλ λα δνπλ» αιιά επίζεο «αλνξγάλσηνπο»
θαη ζε αξθεηφ πνζνζηφ «ηεκπέιεδεο».
Οηθεηνπνηνχληαη ηελ «θαηψηεξε» ζην επξσπατθφ ζηεξεφηππν εηθφλα ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο. ε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε ππάξρεη ην ζηεξεφηππν ηεο αξλεηηθήο
εζληθήο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ.
εκαληηθφ πνζνζηφ

σλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλεη λα αξλείηαη ηελ επίδξαζε

άιισλ πνιηηηζκψλ ζηνλ ειιεληθφ θαη παξάιιεια αξλνχληαη ηελ επίδξαζε ηνπ
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ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηνλ βαιθαληθφ θαη ηνλ ηνπξθηθφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ
απηνγλσζία γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη ππνζηεί ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο, αιιά δελ
ζέινπλ αλαγλσξίζνπλ νκνηφηεηεο πνπ πξνθχπηνλ απφ απηέο, γηαηί ηηο ζεσξνχλ
θαηψηεξεο.
ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, δελ βιέπνπλ
θακία ζεηηθή ζπλέπεηα απφ ηελ είζνδν ζηελ Διιάδα αιινδαπψλ απφ θησρφηεξεο
ρψξεο, κεηαλαζηψλ ή πξνζθχγσλ παξά κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φπσο ηελ αχμεζε
ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο.
ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έληνλε είλαη ε μελνθνβηθή ζηάζε πνπ έρεη ε
πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελψ κφιηο ην 2% ηνπο δείγκαηνο λνκίδεη φηη νη
Έιιελεο/ίδεο είλαη «ξαηζηζηέο/ζηξηεο». Βέβαηα, έλα ζνβαξφ πνζνζηφ 40%
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δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/εο, δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ μελνθνβία θαη
εθθξάδεη κηα πην

θηινεπξσπατθή ζηάζε νη νπνίνη/εο σζηφζν ζπκθσλνχλ ζηνλ

απνθιεηζκφ ηεο Σνπξθίαο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Ζ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ δείρλεη φηη ε μελνθνβία ππάξρεη
παξάιιεια κε κηα αληίιεςε αλσηεξφηεηαο ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο ε νπνία φκσο
νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξραηφηεηα.

Ζ Ν. Αζθνχλε (Γξαγψλα, Φξαγθνπδάθε 1997: 283-322) αζρνιείηαη κε ηελ
αλάιπζε ιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο αλνηρηέο απαληήζεηο πνπ
έδσζαλ ζε δχν θαηαζθεπαζκέλα μελνθνβηθά θείκελα. Κάπνηεο απφ ηηο δηαπηζηψζεηο
ηεο είλαη φηη ν ιφγνο ηνπο αλαδεηθλχεη αζηάζεηα ζηηο ζηάζεηο πνπ πηνζεηνχλ απέλαληη
ζηελ Δπξψπε θαη ζηνπο κεηαλάζηεο. Απνδέρνληαη ηε δηάθξηζε ησλ ιαψλ θαη ησλ
πνιηηηζκψλ ζε αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο, φπσο έθαλαλ θαη ζην εξσηεκαηνιφγην. Σν
γεγνλφο φηη παξαδέρνληαη ηελ απεηιή ηνπ άιινπ αλαδεηθλχεη θάπνηεο αξλεηηθέο
δηαζηάζεηο ηεο απηνεηθφλαο ζε πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, έρεη ζρέζε κε ηελ
ππνηίκεζε ηνπ παξφληνο θαη νδεγεί ζε μελνθνβία.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο ε Υ. Ηγγιέζε (Γξαγψλα,
Φξαγθνπδάθε 1997: 323-343) παξνπζηάδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ απφ
απηέο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ αξλεηηθά ηελ έιεπζε
θαη παξνπζία κεηαλαζηψλ, φκσο δελ αηζζάλνληαη λα απεηιείηαη απφ απηή ε
ειιεληθφηεηα θαη ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο, θάηη πνπ αηζζάλνληαη γηα ηνπο «μέλνπο»
απφ ηε «Γχζε». Καηά ηνλ ηξφπν απηφ εθθξάδεηαη κηα αξλεηηθή εζληθή απηνεηθφλα
ζε ζρέζε κε ηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ν θφβν φηη ε παξνπζία
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ησλ «θαηψηεξσλ» κεηαλαζηψλ ζα εληζρχζεη ηελ ήδε θαθή εηθφλα ησλ Διιήλσλ/ίδσλ
πξνο ηνπο/ηηο Δπξσπαίνπο/εο.


Δκπεηξίεο θαη απόςεηο καζεηώλ/ηξηώλ θαη θνηηεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθέο κε ην

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο είλαη ην ζέκα έξεπλαο

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ

θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ
ΑΠΘ, Γεκήηξε Μαπξνζθνύθε θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην ηνπ 1997
(Μαπξνζθνχθεο,1999: 67-170).
ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ νη εκπεηξίεο θαη νη απφςεηο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, λα αμηνινγεζνχλ θαη λα
εξκελεπηνχλ. Δπηιέρηεθαλ λα εμεηαζηνχλ νη παξαθάησ παξάγνληεο:
Οη εθηηκήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ηνπ
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-

καζήκαηνο.

-

Σν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα.

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα.
Θεηηθά θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγρεηξηδίσλ.
Οη εθηηκήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηηο πεγέο ηεο ηζηνξηθήο ηνπο

γλψζεο.

-

Ζ πξνηίκεζή ηνπο ζε πεξηφδνπο ηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο.

Ζ γλψζε ηνπο γηα ηα πεξηερφκελα ησλ Αξρείσλ.

Ζ θαηαγξαθή δέθα πξνζψπσλ απφ ηελ Διιεληθή θαη ηελ Παγθφζκηα
Ηζηνξία.

-

Οη απφςεηο ηνπο γηα νξηζκέλεο πηπρέο ηεο θχζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο
Ηζηνξίαο.

-

Ζ ζπζρέηηζε ηεο ιέμεο «Ηζηνξία» κε νπζηαζηηθά.

-

Ζ δήισζε ζαπκαζκνχ γηα έλα ηζηνξηθφ πξφζσπν (Γπκλάζην).
Πξνζδηνξηζκφο πεξηφδσλ θαη γεγνλφησλ πνπ εμηζηφξεζαλ γλσζηά
πξφζσπα (Λχθεην).

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε
δχν θάζεηο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 381 καζεηέο/ηξηεο (71 Γπκλαζίνπ, 285 Γεληθνχ
Λπθείνπ, 25 Σερληθνχ- Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ). Ο εξεπλεηήο ππνζηεξίδεη φηη ην
δείγκα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ γεληθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ
θαη άξα δε επηηξέπεη αζθαιείο γεληθεχζεηο.
Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ ζην δείγκα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ήηαλ:
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-

Οη εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο.

-

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο κέρξη ηελ νπνία έθηαζε ε χιε ηνπ καζήκαηνο ζηα
ζρνιεία πνπ απνθνίηεζαλ.

-

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο.

-

Οη εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηηο πεγέο ηεο ηζηνξηθήο ηνπο γλψζεο.

-

Οη εθηίκεζή ηνπο γηα ην εχξνο θαη ην βάζνο ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε
πεξηφδνπο ηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη ζε άιιεο Ηζηνξίεο.

-

Οη γλψζεηο ηνπο ζε φξνπο ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο δηδαθηηθήο.

-

Ζ θαηαγξαθή δέθα πξνζψπσλ απφ ηελ Διιεληθή θαη ηελ Παγθφζκηα
Ηζηνξία.

-

Ζ ζχληνκε αλάπηπμε ελφο γεγνλφηνο ή θαηλνκέλνπ απφ ηελ Διιεληθή

-
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Ηζηνξία.

Ζ απηναμηνιφγεζή ηνπο σο πξνο ην βαζκφ εηνηκφηεηάο ηνπο λα δηδάμνπλ
ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο.

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο πεξηιάκβαλε έλα
πξνθαηαξθηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζε 20 θνηηεηέο/ηξηεο. Σν νξηζηηθφ εξσηεκαηνιφγην
πνπ δφζεθε ζε 40 θνηηεηέο/ηξηεο (εβδφκνπ θαη πάλσ εμακήλνπ). Καηφπηλ ζε 56
θνηηεηέο/ηξηεο (νγδφνπ θαη πάλσ εμακήλνπ), φινη ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη
Παηδαγσγηθήο ηνπ ΑΠΘ. Σαπηφρξνλα, ειαθξά ηξνπνπνηεκέλν ην εξσηεκαηνιφγην
δφζεθε θαη ζε θνηηεηέο/ηξηεο (40 απήληεζαλ) ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο –Αξραηνινγίαο
γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπο επεξεάδεη ηηο
απφςεηο ηνπο. Σέινο, νη 104 θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο ΦΠ ζπκκεηείραλ ζε
απζηεξά δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ζηφρν ηελ ζε βάζνο εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ
ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο
Ηζηνξίαο

ζηε

Γεπηεξνβάζκηα

Δθπαίδεπζε

θαη

ε

ζθηαγξάθεζε

βαζηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπο σο κειινληηθψλ δαζθάισλ/ηζζψλ ηεο
Ηζηνξίαο.
Ζ εξεπλεηέο πέξα απφ ηα επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
παξακέηξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ αλαιπηηθά, θαηέιεμαλ ζηα παξαθάησ γεληθά
ζπκπεξάζκαηα:
1. Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη
δεκνθηιέο, αλ θαη δηαθξίλεηαη κηα πησηηθή ηάζε ζην βαζκφ
ελδηαθέξνληνο απφ ηάμε ζε ηάμε. Τςειφο είλαη ν δείθηεο
ελδηαθέξνληνο θαη γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο.
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2. Σν ζρνιείν είλαη ζίγνπξα ε πξψηε θαη βαζηθή πεγή ηεο ηζηνξηθήο
γλψζεο ηφζν γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο φζν θαη γηα ηνπο/ηηο
θνηηεηέο/ηξηεο.
3. Οη πεξηζζφηεξνη/εο καζεηέο/ηξηεο είλαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ
ηα ζρνιηθά βηβιία, φκσο ζεσξνχλ φηη ηνπο/ηηο δπζθνιεχνπλ γισζζηθά
θαη φηη πεξηιακβάλνπλ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο (γεγνλφηα, νλφκαηα,
ρξνλνινγίεο). Οη θνηηεηέο/ηξηεο επίζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα
πξνζδηνξίζνπλ κε ζαθήλεηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε

ησλ

εγρεηξηδίσλ.
4. Οη πεξηζζφηεξνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ
ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/ηξηεο ηνπο ηεο Ηζηνξίαο, φκσο δελ είλαη ιίγνη/εο
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εθείλνη/εο πνπ δειψλνπλ ην αληίζεην. Ίδηα θαίλεηαη λα είλαη θαη ε
άπνςε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.

5. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη αληηιήςεηο καζεηψλ/ηξηψλ θαη
θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηε θχζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Ηζηνξίαο, ην
πεξηερφκελν ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο
ηνπο καζήκαηνο.
Γεληθφηεξα:

Α. ηηο απφςεηο καζεηψλ/ηξηψλ θαη θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
καζήκαηνο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ έληνλνο είλαη ν εζλνθεληξηζκφο.
Β. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο γηα φινπο/εο είλαη ε γλψζε
ηνπ παξειζφληνο.

Γ. Ο δηδαθηηθφο ξφινο ηεο Ηζηνξίαο (απνθπγή ιαζψλ ηνπ παξειζφληνο,
κίκεζε ζεηηθψλ πξνηχπσλ θαη αμηνπνίεζε θαιψλ παξαδεηγκάησλ, πξφβιεςε
ηνπ κέιινληνο) βξίζθεηαη ςειά ζηηο αληηιήςεηο φισλ.
Γ. Μαζεηέο/ηξηεο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη πξαγκαηηθή θαη
ζεκαληηθφηεξε Ηζηνξία είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζε ζηξαηησηηθά-πνιηηηθάδηπισκαηηθά γεγνλφηα.
Δ. Οη αληηιήςεηο καζεηψλ/ηξηψλ θαη θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηε θχζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο ηζηνξίαο είλαη θαηά βάζε παξαδνζηαθνχ ζεηηθηζηηθνχ
ραξαθηήξα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ζενινγηθφ
δνγκαηηζκφ.
Σ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε Ηζηνξία δε δηδάζθεηαη
κφλν κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα αιιά θαη απφ άιια καζήκαηα,
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θπξίσο ηα Αξραία Διιεληθά θαη ηα Θξεζθεπηηθά. Έλα κηθξφ πνζνζηφ
αλαθέξεη ηα Νέα Διιεληθά ελψ ειάρηζηνη/εο ζπλδένπλ ηελ ηζηνξηθή γλψζε κε
ην ξφιν ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ.
Ε. Ζ χιε πνπ δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία δηαπηζηψλεηαη φηη θηάλεη κέρξη ηελ
πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ή ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
Ζ. Οη πεξηζζφηεξνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο αηζζάλνληαη αλέηνηκνη/εο λα δηδάμνπλ ην
κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ ζε ζέκαηα ζεσξίαο θαη
κεζνδνινγίαο ηεο επηζηήκεο.
Θ. Σέινο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εκπεηξίεο θαη νη αληηιήςεηο ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ δελ επεξεάδνληαη απφ ηε ρξνλνινγία απνθνίηεζήο ηνπο απφ
ην Λχθεην, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη απηέο έρνπλ γεληθφηεξν
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ραξαθηήξα (Μαπξνζθνχθεο, 1999).

Ρόδνο-Γηάλλελα: αληηδηακεηξηθά ζην ράξηε. Υαξηνγξαθώληαο θαη εξκελεύνληαο

ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο ζηελ ηζηνξηθή θνπιηνύξα εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ είλαη
ην ζέκα ηεο δηαπαλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο/ηελ Γ.
Κόθθηλν, Ζ. Αζαλαζηάδε, Π. Σξαληάο, Π. Γαηζώηεο, . Βνύξε θαη Δ. ηέθνο
(Κφθθηλνο Γ. θ.α., 2005). Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Άλνημε ηνπ 2003 θαη αθνινπζεί ηε
κέζνδν ηεο επηζθφπεζεο κε ζηφρν ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
ζηηγκή, ηελ πεξηγξαθή ζπλζεθψλ ηνλ εληνπηζκφ ζηαζεξψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ζρέζεσλ. Ο πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ καζεηέο/ηξηεο ηεο έθηεο ηάμεο Γεκνηηθψλ
ζρνιείσλ θαη δαζθάινπο/εο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ απφ δχν πεξηνρέο (Γήκνο
Ησαλληηψλ, Νήζνο Ρφδνπ). Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο κε
275 εθπαηδεπηηθνχο θαη 671 καζεηέο/ηξηεο. Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν επηιέρζεθε ην
εξσηεκαηνιφγην κε αλνηθηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο, εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο
θαη εξσηήζεηο δηαβάζκηζεο.
Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ηξεηο: α) ε εθαξκνγή ηεο
έγηλε ζε δχν έθθεληξεο, αληηδηακεηξηθά επξηζθφκελεο θαη ζπλνξηαθέο πεξηνρέο ηεο
ειιεληθήο επηθξάηεηαο, β) κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε ζπγθξηηηθή βάζε δεδνκέλνπ φηη
παξαπέκπεη ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα, ζηελ
Δπξψπε θαη ζηηο ΖΠΑ θαη γ) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη
ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο Ηζηνξίαο, φπσο απνηππψλεηαη ζηα αλαιπηηθά

67

πξνγξάκκαηα, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ.
Βαζηδφκελνη ζηηο ηππνινγίεο ηνπ Rüsen γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαη ηνπ
Topolski γηα ηελ ηζηνξηθή αθεγεκαηνινγία θαζψο θαη ζηε ζεσξία ησλ ζηαδίσλ ηεο
ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο ησλ Lee θαη Ashby ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα
δηαπηζησζεί ν βαζκφο αληαπφθξηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ ζηα λέα θαη
δηεζλψο δηακνξθνχκελα δεηνχκελα ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ ζρνιηθνχ
καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, φπσο επίζεο ν βαζκφο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα
πνπ δεκηνπξγνχλ νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, ε πνιηηηζκηθή
δπλακηθή ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη νη
αλαθαηαηάμεηο ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, ηεο επηζηεκνινγίαο ηεο ηζηνξίαο θαη
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ηεο δηδαθηηθήο ηνπ ηζηνξηθνχ καζήκαηνο.

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηεμήρζεζαλ, ε αληίζηαζε ζηελ
θαηλνηνκία έρεη ζε γεληθέο γξακκέο σο εθαιηήξην ζχκπξαμε ηξηψλ λνεηηθψλ
κνξθεκάησλ: ηνπ απιντθνχ ηζηνξηθνχ ζεηηθηζκνχ θαη ηεο γεγνλνηνινγίαο, ηνπ
ακπληηθνχ εζληθηζκνχ θαη ηνπ αληζηνξηθνχ παξνληηζκνχ, πνπ εθιακβάλεη ην παξφλ
σο δεδνκέλν, αλαπφδξαζην θαη ππέξηεξν ηνπ παξειζφληνο. Γεληθά, δηαπηζηψλεηαη
επίζεο κηα κεηαβαηηθφηεηα ζηηο πεπνηζήζεηο, κηα ακθηζπκηθή ζηάζε ηφζν απέλαληη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη απέλαληη ζηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο, ε νπνία
ζεκαηνδνηεί ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο απνπξνζαλαηνιηζκνχ.

Πην ζπγθεθξηκέλα, νξηζκέλα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο ηα
παξνπζίαζαλ νη εξεπλεηέο (Κφθθηλνο, θ.α., 2004) είλαη ηα αθφινπζα:
-

Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αηζζάλνληαη
δεκέλνη/εο κε ην «παξειζφλ» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 68,2%, ελψ ην
25,34% ζεσξνχλ ην παξειζφλ μέλν ζε ζρέζε κε ην παξφλ θαη θαηά
ζπλέπεηα αδηάθνξν, δεδνκέλνπ φηη, θαηά ηε γλψκε ηνπο ηα ηζηνξηθά
δξψκελα ηνπ παξειζφληνο δελ επεξεάδνπλ ηελ αιιεινπρία ησλ
γεγνλφησλ ζην παξφλ.

-

Παξά ην γεγνλφο κεγάισλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζην κνξθσηηθφ επίπεδν
ησλ γνληψλ ηνπο, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην κάζεκα ηεο
ηζηνξίαο δελ ζρεηίδεηαη κε ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ηεο νηθνγέλεηαο.

-

εκεηψλεηαη αληηθαηηθφηεηα θη ακθηζπκία ζηε ζηάζε ησλ παηδηψλ
απέλαληη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο
αθελφο ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ βηβιία κε εηθαζηηθέο πεγέο θαη κε
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δξαζηεξηφηεηεο, αθεηέξνπ είλαη αξλεηηθά δηαηεζεηκέλα σο πξνο ηηο
αζθήζεηο γηα ιφγνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζην θφβν ησλ εμεηαζηηθψλ
κεραληζκψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο ε
ππεξνρή ησλ εηθαζηηθψλ-εηθνληθψλ ηζηνξηθψλ πεγψλ έλαληη ησλ
θεηκεληθψλ, πξνηίκεζε πνπ αληαλαθιά ηελ απνπζία απφ ηελ ζθεπή
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ
απνθσδηθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ άκεζε –
ζπγθηλεζηαθή πξφζιεςε ηεο εηθφλαο.
-

Έλα εληππσζηαθφ εχξεκα, γηα ηνπο εξεπλεηέο , είλαη φηη ε ζπλάξηεζε
ηνπηθήο – εζληθήο – επξσπατθήο – παγθφζκηαο ηζηνξίαο σο θχξην
δεηνχκελν ηεο αιιαγήο ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν, αιιά θαη ζην
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αμηαθφ ππφβαζξν ηνπ καζήκαηνο κε βάζε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο,
δελ πξνυπνζέηεη, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ηε
γλψζε ηεο ηζηνξίαο ησλ γεηηνληθψλ ιαψλ. Σν γεγνλφο απηφ πξέπεη λα
εξκελεπζεί σο απνζηψπεζε ηξαπκαηηθψλ ηζηνξηθψλ εκπεηξηψλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηε ζπγθξνπζηαθή ζρέζε ηεο Διιάδαο κε ηα φκνξα
βαιθαληθά έζλε – θξάηε, αιιά θαη σο άξλεζε ηεο νξγαληθήο ζρέζεο

ηεο Διιάδαο κε ηα Βαιθάληα θαη ηε Μεζφγεην, ζηνηρείν πνπ
νπσζδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ απψζεζε ηεο κλήκεο ησλ πνιέκσλ θαη
ηεο ππαλάπηπμεο, αιιά θαη κε ην θπξίαξρν δπηηθφ ηδενιφγεκα ησλ
«δαηκνλνπνηεκέλσλ Βαιθαλίσλ».

-

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ λνείηαη, απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, σο έλα πιαίζην
πνπ δνκείηαη απφ δχν κφλν πφινπο: ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Ζ
νξγαληθή ζρέζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ κε ηα ηζηνξηθά
δξψκελα ηνπ κεζνγεηαθνχ θφζκνπ θαη θπξίσο ησλ Βαιθαλίσλ ηείλεη
λα απνζησπεζεί.

-

Ηζρπξή είλαη ε πξνζήισζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνλ παξαδνζηαθφ
θξνλεκαηηζηηθφ ξφιν ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηε δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο, ελψ, παξάιιεια, απεηθνλίδεη θαη
κηα ηζρπξή ηάζε αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζθνπψλ ηνπ καζήκαηνο. Οη
αληίξξνπεο απηέο ινγηθέο αλαδεηθλχνπλ ην κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα ησλ
ζρεηηθψλ αληηιήςεσλ, αιιά ζπγρξφλσο θαη ηελ ακθηζπκηθή ζηάζε
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ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κπξνζηά ζηα δηιήκκαηα πνπ γελλά ε ζχγθξνπζε
παιαηνχ θαη λένπ.
-

Αηζζεηφο είλαη ν εζλνθεληξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη
ηζρπξφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη ηε
ζπγθξνπζηαθή πξφζιεςε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο.

-

Ακθηζπκηθή είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηα
επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζέηεη ε ίδηα ε θχζε θαη ν θνηλσληθφο
ξφινο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο.

-

Παξά ηε κεξηθή αλαλέσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο,
ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην 1981, νη
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δηδαθηηθέο πξαθηηθέο παξακέλνπλ δαζθαινθεληξηθέο, ζπκβαηηθέο θαη
αλειαζηηθέο.

-

ια ηα δηδαθηηθά κέζα (πρ. βηβιηνγξαθία, επνπηηθά κέζα,
πξνγξάκκαηα Ζ/Τ), δειψλνληαη απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο σο
πηζαλά εξγαιεία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε πνζνζηά πνπ μεπεξλνχλ
ην 60%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξφζδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
ζπκβαηηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο φπνπ κεηαμχ ησλ
θπξίαξρσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ εμαθνινπζνχλ λα πεξηιακβάλνληαη
ε ρξήζε ηνπ κνλαδηθνχ θαη θξαηηθά εγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ θαη ν θαηεπζπλφκελνο δηάινγνο. Χζηφζν, νη λέεο
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ε αλάιπζε πεγψλ, νη νκαδηθέο εξγαζίεο
θαη νη

αζθήζεηο δεμηνηήησλ δελ είλαη άγλσζηεο

ζηνπο/ζηηο

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά δελ λννχληαη θαη σο ην ηζρπξφηεξν φπιν ζηε
θαξέηξα ηνπο. Ζ αληηθαηηθφηεηα θαη ε ακθηζπκία ζηηο αληηιήςεηο θαη
ζηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή
πξνθαλήο.
Καηαιήγνληαο, νη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη, φπσο δείρλνπλ άιιεο
πξφζθαηεο έξεπλεο ζε νκάδεο καζεηψλ/ηξηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη εηδηθψλ ηζηνξηθψλ, νη παξαηεξνχκελεο αδξάλεηεο ησλ δχν
πξψησλ νκάδσλ, δειαδή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, νθείινληαη ζε
κεγάιν βαζκφ ζηελ ζπλερηδφκελε απεηξία ηνπο ζηε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ησλ
πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ ηζηνξηθψλ πεγψλ. ηνηρείν πνπ ηνπο αλαγθάδεη λα
αδηαθνξνχλ γηα ηηο παξακέηξνπο ησλ ζχλζεησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη
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κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο αλαθαηαζθεπήο, λα αγλννχλ ηελ επηιεθηηθφηεηα, ηελ
απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ηνλ δηακεζνιαβεκέλν ραξαθηήξα ησλ πεγψλ, ζε ηειηθή
αλάιπζε ηελ ίδηα ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη ηελ πνιππαξαγνληηθή
θχζε ηεο ηζηνξηθήο αηηηφηεηαο (Jean – Francois Rouet θ.α. 1998:95-116). ην ζεκείν
απηφ βξίζθεηαη, θαηά ηε γλψκε ηνπο, θαη ε αρίιιεηνο πηέξλα θάζε θαηλνηνκίαο πνπ
επηρεηξείηαη ζηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, εθφζνλ ε εκκνλή
ζην

γλσζηηθφ

θαη

αμηαθφ

πεξηερφκελν

ηνπ

καζήκαηνο

αδξαλνπνηεί

ηνλ

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο κάζεζεο πξνο ηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ηεο
γλψζεο. (Κφθθηλνο θ.α.. 1984)

Ζ Ησάλλα Ζιηνπνύινπ, ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο
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ηεο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνίεζε εκπεηξηθή έξεπλα γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε κε ζέκα
Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, ηζηνξηθέο, παηδαγσγηθέο θαη
δηδαθηηθέο δηαζηάζεηο ζηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο
Νεπηαγσγψλ ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Ζιηνπνχινπ 2002).

Σν ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλήηξηαο εζηηάδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο
ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Γχν είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο: λα δηεξεπλήζεη ηνπ
παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη εμέιημε ηεο ηζηνξηθήο
ζπλείδεζεο θαη λα αληρλεχζεη ηηο εκπεηξηθέο εθδειψζεηο απηψλ ησλ παξαγφλησλ
κέζα απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ηζηνξηθήο ζπλείδεζε πνπ εθδειψλνπλ νη
καζεηέο/ηξηεο ζηε ρψξα καο.

Πξφθεηηαη γηα κία εκπεηξηθή έξεπλα πεδίνπ, ε νπνία δηεξεπλά ηνπο ηχπνπο
ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ εθήβσλ ηεο Διιάδαο θαη δηεμήρζε ην 1997 θαη ηνλ πξψην
κήλα ηνπ 1998. Ζ νξγάλσζε θαη πινπνίεζή ηεο ζηεξίρηεθε ζε παξφκνηεο έξεπλεο
πνπ έγηλαλ θπξίσο ζηε Γεξκαλία θαη εηδηθφηεξα ζηελ έξεπλα Youth and History. Απφ
ηελ ηειεπηαία ε εξεπλήηξηα εθηφο απφ ηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πηνζέηεζε θαη ην δηάγξακκα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε
δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα ησλ Angvik θαη Borries.
Σέζζεξηο ήηαλ νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο:
α/ Ζ ηζηνξηθή θνηλσληθνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ην
γλσζηηθφ θαη ην θνηλσληθφ επίπεδν θάζε εθήβνπ.
β/ Οη γλσζηηθνί νη παξαθηλεηηθνί, νη εζηθνί θαη νη ζπγθηλεζηαθνί παξάγνληεο
ηεο ηζηνξηθήο κάζεζεο δξνπλ παξάιιεια ή αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν, κε
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ηέηνην

ηξφπν,

ψζηε

επεξεάδνπλ

κε

ζχλζεην

ηξφπν

ηελ

απνδνρή

θάζε

λνεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε.
γ/ ηελ ηζηνξηθή αληίιεςε θαη ηζηνξηθή ζπλείδεζε ησλ εθήβσλ ππεξηεξνχλ
νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εζληθήο παξάδνζεο θαη ηεο θνηλσληθήο θνπιηνχξαο ζηε ρξήζε
ηνπ παξειζφληνο.
δ/ Ζ ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζπζρεηηζκνχο πνπ θάλεη θάζε
ππνθείκελν κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρξνληθψλ δηαζηάζεσλ, ηνπ παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο
θαη ηνπ κέιινληνο, κε ζηφρν ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ.
Χο εξγαιείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαηαξηίζηεθε εξσηεκαηνιφγην
θιεηζηψλ εξσηήζεσλ θαη ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ήηαλ πνζνηηθνχ
ραξαθηήξα.
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ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 1012 έθεβνη/εο απφ δεκφζηα ζρνιεία ησλ λνκψλ
Αηηηθήο, Ησαλλίλσλ θαη Πέιιαο. Σν δείγκα απηφ ζπλζέηνπλ ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο,
338 καζεηέο/ηξηεο θνηηνχζαλ ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ, 327 καζεηέο/ηξηεο θνηηνχζαλ ζηελ
Α΄ Λπθείνπ θαη 347 καζεηέο/ηξηεο ζηε Γ΄ Λπθείνπ.
Σν

εξσηεκαηνιφγην

ήηαλ

θνηλφ

γηα

ηηο

ηξεηο

ειηθηαθέο

νκάδεο

δηαθνξνπνηήζεθαλ κφλν δχν εξσηήζεηο ηζηνξηθψλ γλψζεσλ γηα ηε πξψηε ειηθηαθή
νκάδα θαη νη εξσηήζεηο κε αθνξκή έλα θείκελν απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο
ηζηνξίαο. (Ζιηνπνχινπ, 2002: 8-15)

Σν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο
παξάγνληεο: νη αληηιήςεηο ησλ εθήβσλ γηα ην παξειζφλ θαη ε βάζε πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε λνεκαηνδφηεζή ηνπ, νη δείθηεο ηεο ηζηνξηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο,
νη αληηδξάζεηο ηνπο ζε πεξηπηψζεηο ηζηνξηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε λνεκαηνδφηεζε
πνπ αζθνχλ κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξφλνπ.
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζπλνςίδνληαη
ζε δχν άμνλεο. (Ζιηνπνχινπ, 2002: 315-323)
Α/ Ζ ζπζρέηηζε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο
ζπλείδεζεο (α΄ θαη β΄ ππφζεζε)
-

Ζ ζρνιηθή θηλεηνπνίεζε δελ αζθεί ηδηαίηεξε επίδξαζε ζην γλσζηηθφ
επίπεδν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.

-

Ζ εμσζρνιηθή αλάγθε γηα «δηαζθέδαζε» βάζε ηελ ηζηνξία ζπκβάιιεη
ειάρηζηα ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ.

-

Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ «γλψζεο» θαη «εζηθήο θξίζεοαπφθαζεο».
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-

Ζ εθηεηακέλε αληηζεηηθή αλεμαξηεζία ησλ θχξησλ ηθαλνηήησλ δελ
απνθιείεη ην γεγνλφο λα έρνπλ αζθήζεη πάλσ ζηνπο εθήβνπο επίδξαζε
ηα θνηλσληθά δεδνκέλα.

Β/ Κχξηα απνηειέζκαηα ηεο ηζηνξηθήο κάζεζεο (γ΄ θαη δ΄ ππφζεζε)
-

Οη έθεβνη/εο παξαδέρνληαη ηηο ζπκβαηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο γηα ην
παξειζφλ,

ηηο

ζπκβαηηθέο

εξκελείεο

ηεο

αιιαγήο

θαη

ηνπο

ζπκβαηηθνχο ζηφρνπο ελαζρφιεζεο κε ηελ ηζηνξία.
-

Με ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο αθνκνηψλνληαη πεξηζζφηεξν νη
ζπκβαηηθέο απφςεηο. ζν κεγαιψλνπλ νη έθεβνη/εο γίλνληαη
ζθεπηηθηζηέο απέλαληη ζηελ πξφνδν θαη πηνζεηνχλ ζπληεξεηηθφηεξεο
απφςεηο απφ ηνπο/ηηο κηθξφηεξνπο/εο.
Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο δελ βξίζθεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο σο
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-

«άγξαθα θχιια» νη θπξίαξρεο αμίεο ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο, ζηηο
νπνίεο

πηζηεχνπλ

νη

καζεηέο/ηξηεο,

επηβεβαηψλνληαη

θαη

ζηαζεξνπνηνχληαη κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, ρσξίο λα εμεηάδνληαη,
λα ζπγθξίλνληαη κε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.

χκθσλα κε ηελ εξεπλήηξηα ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα εληζρχνληαη

ζπλνπηηθά κε ηηο αθφινπζεο πέληε δηαπηζηψζεηο:

α. Ζ γλσζηηθή δηάζηαζε δελ επεξεάδεη ηελ πηνζέηεζε ησλ θπξίαξρσλ
θνηλσληθά απφςεσλ.

β. Ζ γεληθή ζηάζε απέλαληη ζην παξφλ δελ εμαξηάηαη απφ ηε γλσζηηθή
δηάζηαζε ή ην θνηλσληθφ επίπεδν.

γ. Οη πξνζαλαηνιηζκνί ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ εμαξηψληαη απφ «ειεχζεξεο
πξνο ηελ ηζηνξία» δηαζηάζεηο.
δ. Οη έθεβνη/εο λνεκαηνδνηνχλ ην παξειζφλ κέζα απφ ην παξφλ, παξά ην
αληίζηξνθν, δειαδή εξκελεχνπλ ην παξφλ κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπ γέλεζε.
ε. Καιχπηνπλ ηελ ηζηνξία κε ζχγρξνλα εζηθά θαη πνιηηηζκηθά δεδνκέλα κε
απνηέιεζκα λα ππνπίπηνπλ ζε ππεξβνιέο θαη αλαρξνληζηηθέο θξίζεηο. Γελ
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε ηνπ άιινπ.
Ζ εξεπλήηξηα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ έξεπλα θαηαιήγεη φηη φζνλ αθνξά ηα ειιεληθά δεδνκέλα είλαη ακθίβνιν
ηειηθά εάλ επηηπγράλνληαη αθφκε θαη ζε ειάρηζην βαζκφ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο
ηεο ηζηνξίαο πνπ ζπλδένπλ ηελ ηζηνξία κε ηε δξάζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ
πνιίηε, ηε ζηηγκή πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ «θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη
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θξίζεο», ηε «ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν ειιεληθφο θαη παγθφζκηνο πνιηηηζκφο είλαη
απνηέιεζκα ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο», φηη ηα «ηζηνξηθά γεγνλφηα ζπλδένληαη κεηαμχ
ηνπο» θαη φηη «ην παξειζφλ έρεη ζεκαζία γηα ην ζήκεξα θαη ην αχξην».



Έξεπλα κε ζέκα

ε αλαδήηεζε ησλ γπλαηθώλ ζηε δηδαζθόκελε ηζηνξία.

ρέζεηο ησλ θύισλ θαη ε δόκεζε ησλ δηαθνξώλ ησλ θύισλ ( À la recherche des
femmes dans l‟ histoire enseignée. Rapports de genre et construction de la difference
sexuée) πξαγκαηνπνίεζε, ηε ρξνληθή πεξίνδν 2004-2005, ε Μ. Ρεπνύζε, θαζεγήηξηα
ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γηα ηε δηεμαγσγή
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ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 374 παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ, κηζά απφ ηα νπνία ήηαλ αγφξηα θαη κηζά θνξίηζηα, πνπ δηδάζθνληαη ην
κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 66 παηδηά παξαθνινπζνχζαλ ηελ Γ’ ηάμε
ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (ειηθίαο 9 εηψλ), 63 παηδηά παξαθνινπζνχζαλ ηελ Γ΄ ηάμε
ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (ειηθίαο 10 εηψλ), 120 ηελ Δ΄ ηάμε (ειηθίαο 11 εηψλ) θαη
125 ηελ η΄ ηάμε (ειηθίαο 12 εηψλ). Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί θάπνηα ζρεηηθή
δηαθνξνπνίεζε, ηα παηδηά επηιέρηεθαλ ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχλ,
παξάγνληαο πνπ ππνδεηθλχεη – ρσξίο αθξίβεηα- ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηαγσγή.
χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, ε ζρνιηθή ηζηνξία απντζηνξηθνπνηεί
ηηο γπλαίθεο θαη ηηο θάλεη θπζηθέο νληφηεηεο ελψ ηζηνξηθνπνηεί ηνπο άληξεο. Οη
γπλαίθεο παξακέλνπλ κεηέξεο θαη ζχδπγνη ζε έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη κε
πξσηνβνπιία ησλ αλδξψλ.

Σα παηδηά κε κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπο ππνζηεξίδνπn
φηη νη γπλαίθεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ηζηνξία επεηδή βνήζεζαλ θαη ππνζηήξημαλ
ηνπο άληξεο ηνπο σο ζχδπγνη, ν ξφινο ηνπο επνκέλσο είλαη απιά ζπκπιεξσκαηηθφο.
Υαξαθηεξηζηηθή

είλαη

ε

απάληεζε

επεηδή

βνήζεζαλ

ηνπο

Έιιελεο

λα

απειεπζεξσζνύλ, δελ απαληνχλ ζε α΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν. Τπήξμαλ απηνθξάηεηξεο
ηνπ Βπδαληίνπ θπξίσο φκσο ήηαλ λνηθνθπξέο, εηνίκαδαλ ην γεχκα ηεο νηθνγέλεηαο
θαη θξφληηδαλ ηα παηδηά ηνπο. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη αγφξηα θαη θνξίηζηα δελ
δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά ζηηο απαληήζεηο ηνπο.
Ζ δηαθνξά πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο απαληήζεηο ηνπο αθνξά πεξηζζφηεξν ην
πνηνηηθφ επίπεδν παξά ην πνζνηηθφ. Οη απαληήζεηο ησλ αγνξηψλ δηαθξίλνληαη απφ
επηζεηηθφηεηα, απήληεζαλ αθφκε όηη νη γπλαίθεο έπιελαλ ηα πόδηα ησλ αληξώλ.
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ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε ηζηνξηθά
πξφζσπα, πνζνζηφ 50% ησλ θνξηηζηψλ ηαπηίδνληαη κε ζειπθά ηζηνξηθά πξφζσπα
ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, 25% κε αξζεληθά θαη 25% κε θαλέλαλ.
Σα αγφξηα απφ ηελ άιιε πιεπξά παξνπζηάδνπλ κεγάιε νκνηνγέλεηα ζηηο
απαληήζεηο ηoπο, πνζνζηφ 83,3% ηαπηίδνληαη κε ήξσεο-ηζηνξηθά πξφζσπα, πνηθίιεη
απιά κε πνηνλ.
Γεληθά απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ηα θνξίηζηα έρνπλ αξλεηηθή ζρέζε κε
ηελ ηζηνξία θαη έλαο βαζηθφο ιφγνο είλαη ε αηζζεηή απνπζία ηνπ θχινπ ηνπο ζηνλ
ηζηνξηθφ ιφγν (Ρεπνχζε: 2005).


Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε : Αληηιήςεηο θαη
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πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ην ζέκα ηεο έξεπλαο ηεο . Εαπαηέηα πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ ζην Παηδαγσγηθφ
Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα Μάηνο-Γεθέκβξηνο 2005.

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηά ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ
ηζηνξία θαη ηε δηδαζθαιία ηεο. Οη άμνλεο πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ:

-εάλ ν ξφινο πνπ απνδίδνπλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο αληαλαθιάηαη ζηηο
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο

- εάλ ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ησλ
αληηιήςεσλ γηα ηελ ηζηνξία θαη

- πνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα ζπλέβαιαλ ζηελ νπηηθή ηνπο γηα ηελ ηζηνξία
(Εαπαηέηα 2007: 6-7).

Πξφθεηηαη γηα κηα πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηερληθή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ παξαηήξεζε ρσξίο ζπκκεηνρή. Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιεία ζηα νπνία δίδαζθαλ ζηελ
Γ΄, Δ΄ θαη η΄ ηάμε θαη είραλ πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ νη νπνίνη/εο ήηαλ
απφθνηηνη/εο Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ κε ή ρσξίο επηκφξθσζε θαη απφθνηηνη/εο
Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ. πκκεηείραλ 17 εθπαηδεπηηθνί.
Με βάζε, ινηπφλ, ηελ έλλνηα ηνπ ζθνπνχ ηεο ηζηνξίαο ζην πξσηνβάζκην
ζρνιείν αληρλεχηεθαλ ηξεηο θαηεγνξίεο αληηιήςεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ρσξίζηεθαλ
θαη νη εθπαηδεπηηθνί αλάινγα κε ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ:
Α. Οη αληηιήςεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε γλσζηηθή θαη εζηθή πιεπξά ηεο
ηζηνξίαο, θαζψο ε δηδαζθαιία ηεο ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεη γλψζε ησλ παξειζφλησλ
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γεγνλφησλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
Έιιελα πνιίηε θαη ηαπηφρξνλα ηελ εζηθή δηάπιαζε ησλ παηδηψλ.
Β. Οη αληηιήςεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε γλσζηηθή θαη εζηθή πιεπξά ηεο
ηζηνξίαο, θαζψο ε δηδαζθαιία ηεο ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεη γλψζε ησλ παξειζφλησλ
γεγνλφησλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
Έιιελα πνιίηε σο πξσηαξρηθφ κέιεκα αιιά ηαπηφρξνλα δηαθαίλεηαη κία
θνζκνπνιίηηθε ηάζε (γλσξηκία κε ηνλ θφζκν, επαθή ιαψλ). Σίζεληαη δεηήκαηα
έξεπλαο θαη απνκπζνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, απνβνιήο ζηεξενηχπσλ.
Γ. Οη αληηιήςεηο πνπ ζεσξνχλ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο σο παξάζπξν ζηελ
αλαδήηεζε, αλαθάιπςε ζρέζεσλ, αηηηψλ, εξκελεηψλ ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ ρζεο
(Εαπαηέηα 2007: 47).

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

Απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη φζν αθνξά ην ξφιν θαη ην
πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο ππάξρεη κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηε δηδαθηηθή
πξάμε, αθφκε θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ.

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Α΄ θαηεγνξίαο θαίλνληαη πξνζθνιιεκέλνη ζηε
δηδαζθαιία ηνπ παξειζφληνο πνπ θαιιηεξγεί ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη νηθεηνπνηεί
ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά.

Οη ζπλάδειθνί/ηζζέο ηνπο ζηελ θαηεγνξία Β΄ αληηιακβάλνληαη ην κάζεκα ηεο
ηζηνξίαο σο έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν πνπ επηηειεί δηάθνξνπο ζθνπνχο
παξαδνζηαθνχο θαη πην ζχγρξνλνπο κέζα πάληα απφ ην πξίζκα κηαο εζληθήο ηζηνξίαο.
Δλψ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γ΄ θαηεγνξίαο δηαζέηνπλ κηα αληίιεςε γηα ην ζθνπφ
ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζχγρξνλα «γηαηί» ηεο ηζηνξίαο.
ρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ε Α΄ θαηεγνξία παξακέλεη πηζηή ζην
ζρνιηθφ βηβιίν ην νπνίν πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη απελνρνπνίεζε. ε φ,ηη αθνξά ηελ
αληηιεπηηθή

ηθαλφηεηα

ησλ

παηδηψλ,

νη

εθπαηδεπηηθνί

θαίλεηαη

λα

κελ

παξαθνινπζνχλ ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα.
Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Β΄ θαηεγνξίαο παξνπζηάδνπλ πνηθηιία αληηιήςεσλ γηα
ην ζέκα. Αλαθέξνληαη ζηελ αθεγεκαηηθή εμηζηφξεζε θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο
δξακαηνπνηήζεηο, παηρλίδη ξφισλ, επηζθέςεηο ζε κνπζεία θ.ά. ηηο νπνίεο φκσο δελ
εθαξκφδνπλ ζπρλά.
Αληίζεηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο Γ΄ θαηεγνξίαο δηαθξίλεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο. Έρνπλ ζαθείο αληηιήςεηο γηα
ηε θχζε ηνπ καζήκαηνο, ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν δηαξθψο θαη
θξνληίδνπλ νξγαλψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο.
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Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο απηέο θαίλεηαη λα
ζπλδένληαη κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο σο καζεηέο/ηξηεο, νηθνγελεηαθά
βηψκαηα, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο.
Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α΄ θαηεγνξίαο ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο βαζηθέο
ηνπο ζπνπδέο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ηνπο. ηε Β΄ θαηεγνξία ε
«καζεηεία ζηελ παξαηήξεζε» αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο
αληηιήςεσλ. Οη βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο δελ ηνπο έρνπλ αθήζεη θακία αλάκλεζε. ηελ
Γ΄ θαηεγνξία ππάξρεη ζεκαληηθή επηξξνή δχν παξαγφλησλ: ηεο γλψζεο απφ ηελ
επηκφξθσζε θαη ηνλ πνιηηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ (Εαπαηέηα 2007: 122-133).


Σελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε Διιήλσλ καζεηψλ/ηξηψλ ειηθίαο 15 εηψλ
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πξαγκαηεχεηαη ζε εκπεηξηθή, πνηνηηθή έξεπλα ε Διέλε Απνζηνιίδνπ ζην πιαίζην ηεο
δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο κε ηίηιν The Historical Consciousness of 15-year-old
students in Greece (Institute of Education, University of London, 2006).
Βαζηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο είλαη ζε πνην βαζκφ θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο νη
καζεηέο/ηξηεο θαηαθεχγνπλ ζην παξειζφλ φηαλ δηαρεηξίδνληαη πξνβιήκαηα ηνπ
παξφληνο.

Ζ έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα δηαθξίλεη ηηο δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο ησλ

καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζην παξειζφλ θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία θαη ηππνινγία ηνπ
Rüsen γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε.

Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ην Φεβξνπάξην έσο ην Μάξηην ηνπ 2004.
πκκεηείραλ 60 καζεηέο/ξηεο (25 αγφξηα

16

θαη 35 θνξίηζηα) απφ 7 Γπκλάζηα

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο απφ ηα νπνία έλα ήηαλ Πεηξακαηηθφ θαη έλα
Ηδησηηθφ. ινη νη καζεηέο/ηξηεο θνηηνχζαλ ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, είραλ
ζρεδφλ νινθιεξψζεη ηελ ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.
Ζ κέζνδνο πνπ αθνινχζεζε ε εξεπλήηξηα ήηαλ κηα ελαιιαθηηθή εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε εζηίαζεο ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ, ε κέζνδνο thinking
aloud.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη νη καζεηέο/ηξηεο
πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή αλακθίβνια αλαθέξνληαη, αλαηξέρνπλ ζην παξειζφλ κφλν
ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ αθνξά ην «πνιηηηζκηθό» ηνπο παξειζφλ, ην νπνίν κάιηζηα
ιεηηνπξγεί γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κφλν σο καθξηλφ παξειζφλ. εκεηψζεθε επίζεο

16

Πξνεγήζεθαλ δχν πηινηηθέο απφπεηξεο θαηά ηνπο κήλεο επηέκβξην θαη Απξίιην ηνπ 2003 ζε 21
καζεηέο θαη καζήηξηεο.
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ζπρλή ρξήζε ελφο αζαθνχο «παξειζόληνο» φηαλ δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ηνπο
γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ παξειζφληνο.
Σν «πνιηηηζκηθό» παξειζφλ ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζηηο αληηιήςεηο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ κφλν ζε κία πεξίπησζε ελψ γεληθά ν ξφινο ηνπ ήηαλ πεξηνξηζηηθφο.
πκπεξαζκαηηθά, νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαίλνληαη «παγηδεπκέλνη/εο»
ζε κία ηαπηφηεηα ε νπνία δνκήζεθε κε «ζπγθεληξσηηθφ» ηξφπν (Rüsen, 2004: 118,
ζην Apostolidou, 2006: 263) κέζα απφ ηνλ ζαθή ή αζαθή εμνβειηζκφ φισλ ησλ
άιισλ. Δπίζεο δείρλνπλ «παγηδεπκέλνη/εο» ζην παξφλ ηνπο: εάλ ε ηζηνξία «αμίδεη ζαλ
θάηη πνπ επεθηείλεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ θφζκνπ» (Lee, 1990: 43, ζην
Apostolidou, 2006: 263) ηφηε νη Έιιελεο/ίδεο καζεηέο/ηξηεο θαίλεηαη λα έρνπλ πνιχ
πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο ηφζν ζην επίπεδν ηνπ ρψξνπ (εζλνθεληξηζκφο) φζν θαη
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ζηνπ ρξφλνπ (παξνληηζκφο) (Apostolidou, 2006: 263).

Ο Κηλεκαηνγξάθνο σο Παξάγνληαο Γηακόξθσζεο ησλ Ηζηνξηθώλ Ηδεώλ ησλ

Παηδηώλ. Ζ πεξίπησζε ηνπ Σξσηθνχ Πνιέκνπ, είλαη ην ζέκα ηεο εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο ηνπ Β.Κειεζίδε ζην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπ
ζπνπδψλ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο
εθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ, ην 2006.

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπα εμεηάδεη ηηο ηζηνξηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ φηαλ απηά έξρνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε.

Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη ν βαζκφο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζηε
δηακφξθσζε ησλ ηζηνξηθψλ ηδεψλ θαη ε ζρέζε ηεο δηδαζθαιίαο κηαο ηζηνξηθέο
ελφηεηαο ζην ζρνιείν κε ηελ παξαθνινχζεζε κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο.
Αθνξκή ζηάζεθε ε θπθινθνξία ζηελ Διιάδα ησλ εκπνξηθψλ ηαηληψλ,
ακεξηθαληθήο παξαγσγήο, Σξνία, Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη Ζξαθιήο.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ ειηθίαο 9 εηψλ, πνπ
θνηηνχζαλ ζηε Γ΄ ηάμε ηνπο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη δηδάζθνληαη γηα πξψηε θνξά ην
κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ψζηε λα θαλεί θαιχηεξα ε πξνέιεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ
γλψζεσλ (Κειεζίδεο Β., 2006: 6-7).
Ζ κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε ήηαλ νη αηνκηθέο εζηηαζκέλεο ζπλεληεχμεηο
νη νπνίεο βηληενζθνπήζεθαλ. πκκεηείραλ 16 παηδηά, 8 αγφξηα θαη 8 θνξίηζηα ηα
νπνία ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο σο εμήο: ε πξψηε νκάδα απνηεινχηαλ απφ
παηδηά πνπ είραλ ήδε παξαθνινπζήζεη ηελ ηαηλία Σξνία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν,
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δηδάρζεθαλ ην κάζεκα θαη θαηφπηλ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε, ε δεχηεξε απφ
παηδηά πνπ δελ είραλ παξαθνινπζήζεη ηελ ηαηλία θαη ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε, ε
Σξίηε νκάδα απφ παηδηά πνπ δελ είραλ παξαθνινπζήζεη ηελ ηαηλία, δηδάρζεθαλ ην
κάζεκα, ζηε ζπλέρεηα παξαθνινχζεζαλ ηελ ηαηλία θαη θαηφπηλ ζπκκεηείραλ ζηε
ζπλέληεπμε θαη ε ηέηαξηε νκάδα απφ παηδηά πνπ δελ είραλ παξαθνινπζήζεη ηελ
ηαηλία, δηδάρζεθαλ ην κάζεκα θαη θαηφπηλ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε (Κειεζίδεο
Β., 2006: 42-43).
Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ηα παηδηά έξρνληαη ην ζρνιείν κε ηζηνξηθέο
ηδέεο γηα ην παξειζφλ νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο.
Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ επεξεαζκέλεο απφ ηε γεγνλνηνινγηθή
πξνζέγγηζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο παξακέλνπλ
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αλελεξγέο. Οχηε ν/ε ίδηνο/α ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηηο
απεηθνληζηηθέο κνξθέο ηεο ηζηνξίαο. Σα παηδηά ζεσξνχλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία
σο έλα παξάζπξν ζην παξειζφλ κέζα απφ ην νπνίν παξαθνινπζνχλ ηα γεγνλφηα.
Παξακέλεη φκσο ζηε ζπλείδεζή ηνπο κηα κε έγθπξε ηζηνξηθή πεγή, ηα βηβιία , ηα
έληππα κέζα γεληθφηεξα,

ε πξνθνξηθή κεηάδνζε θαη ν δάζθαινο ππεξέρνπλ

ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο.
Γεληθφηεξα δηαθξίλεηαη ε έιιεηςε θηλεκαηνγξαθηθήο παηδείαο, θξηηηθφ
πλεχκα θαη εξεπλεηηθή αληίιεςε πνπ απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο
(Κειεζίδεο Β., 2006: 95-97).
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γχξσ απφ ηηο αληηιήςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ηδέεο
καζεηψλ/ηξηψλ, θνηηεηψλ/ηξηψλ ή ελειίθσλ γηα ηελ ηζηνξία επηρεηξνχλ είηε λα
ραξηνγξαθήζνπλ ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε ησλ αηφκσλ είηε λα ηελ θαηαλνήζνπλ κε
ηελ εηο βάζνο κειέηε θαη αλάιπζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ηνπ ιφγνπ ηνπο. ηελ πξψηε
πεξίπησζε πξνηηκήζεθαλ κεζνδνινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνζνηηθνχ ραξαθηήξα17 πνπ
αθνξνχλ ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηνηρείσλ ελψ ζηε δεχηεξε πνηνηηθέο κέζνδνη
αλάιπζεο.18
Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, φιν θαη
πεξηζζφηεξν, πξνηηκψληαη νη πνηνηηθέο κέζνδνη ή ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν,
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αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ
αλαδξνκή πνπ πξνεγήζεθε ζην πξψην θεθάιαην.

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε
εκπεηξηθή πνηνηηθή κέζνδνο ζπλέληεπμε ζε focus groups (νκάδεο εζηίαζεο). Πξφθεηηαη
γηα κία κεζνδνινγία πνπ μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη κε επηηπρία απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ
κάξθεηηλγθ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε απφ ηνπο επηζηήκνλεο ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ θαη δηαξθψο θεξδίδεη πνιχηηκν έδαθνο ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο
έξεπλαο.

Απνξξίθζεθε ην ελδερφκελν ε έξεπλα λα έρεη πνζνηηθφ ραξαθηήξα κε
εξσηεκαηνιφγηα θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
Πξψηνλ,

επεηδή

νη

πνζνηηθέο

έξεπλεο

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.

πξνθεηκέλνπ

λα

έρνπλ

αμηφπηζηα

απνηειέζκαηα, απαηηνχλ εχξνο πιεζπζκηαθφ, γεσγξαθηθφ θαη πηζαλφλ καθξά
δηάξθεηα.
Δπηπιένλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνηηκήζεθε ε πνηνηηθή κειέηε πεξίπησζεο
(case study) επεηδή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή θαη ηνλ αλαγλψζηε λα
θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο απζφξκεηεο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο απαηηεί ν
αξρηθφο ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο (Cohen, Manion, 1994:152-179). εκεηψλνπκε
φκσο φηη ζπρλά ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζεσξείηαη δχζθνιε θαη
ρξεηάδεηαη λα ζπγθξηζνχλ κε ζηνηρεία εξεπλψλ ηνπ ίδηνπ πεδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα
ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπο.
17

18

βι. CHATA, Borries Agvik, Φξαγθνπδάθε, Κφθθηλνο, Ζιηνπνχινπ.

ρεηηθέο πνηνηηθέο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζην Κεθ. 1, ελδεηθηηθά CARLOS KOELB & JUERGEN

STRAUB, 2001, Virta Arja, 2003:68-80, Apostolidou E., 2006
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Ο ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη γηα πνιινχο εδηθνχο ν
ηδαληθφο, πξνυπνζέηεη φκσο ηδηαίηεξε εκπεηξία θαη ζηα δχν πεδία, ηφζν ζην
ζρεδηαζκφ κηαο ηέηνηαο έξεπλαο φζν θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ
θαη ζπλήζσο αθνξά έξεπλεο κεγάινπ κεγέζνπο.
Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ επηθξίλνπλ ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο θαη απαηηνχλ λα
νξηζηεί κε αθξίβεηα ε πνηφηεηα ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ (Barkin Samuel, 2006).
Απηφο ίζσο είλαη ν ιφγνο πνπ ζην πλέδξην Πνηνηηθήο Έξεπλαο ζηελ Δθπαίδεπζε
o Nicholas Burbules πξνζπάζεζε λα δηαζαθελίζεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη
λα δηέπνπλ κία πνηνηηθή έξεπλα ηηο νπνίεο ραξαθηήξηζε σο «επηζηεκνληθέο
αξεηέο» (2005) θαη ηηο νπνίεο απνπεηξαζήθακε λα αθνινπζήζνπκε φζν ήηαλ
δπλαηφ θαη είλαη νη αθφινπζεο:
Να γίλνληαη εμ αξρήο ζαθείο νη ζέζεηο, νη αμίεο θαη νη πξνυπνζέζεηο ηηο
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-

έξεπλαο.

-

Να ππφθεηηαη ν εξεπλεηήο ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θξηηηθή.
Να δηαθηλδπλεχεη λα θάλεη ιάζνο θαη λα θνηλνπνηεί ηα επξήκαηα ηνπ.
Να κνηξάδεηαη ηα ζηνηρεία κε θνηλφ θαη λα κελ αξθείηαη απιά ζε γεληθνχ
πεξηερνκέλνπ δηαπηζηψζεηο (Demerath, 2006, 97-103).

Έπεηηα απφ πξνβιεκαηηζκφ θαη κειέηε γηα ηελ επηινγή ηνπ εξγαιείνπ πνπ ζα
πηνζεηνχζακε ζηελ πνηνηηθή κέζνδν, κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ, ηεο
group discussion ή ησλ focus groups θαηαιήμακε ζηελ ηειεπηαία δεδνκέλνπ φηη ε
ηερληθή ηνπ focus groups ζπληζηάηαη ζε έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο ηδέεο θαη
αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ θαη επηηξέπεη ηελ άκεζε παξαηήξεζε δηαθνξψλ θαη
νκνηνηήησλ ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ κηθξή ειηθία ησλ παηδηψλ
ππήξμε βαζηθφο παξάγνληαο επηινγήο, δηφηη νη νκάδεο εζηίαζεο επηηξέπνπλ ζηα
παηδηά κηθξήο ειηθίαο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο κε κεγαιχηεξε πξνζπκία
θαη άλεζε.
Ο ηξφπνο εξγαζίαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο πεξηιάκβαλε ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα
(Cardano, 2003:13-28):
-

Σν ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο.

-

Σελ παξαγσγή ηνπ πιηθνχ πξνο κειέηε.

-

Σελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ.

-

Σελ αλαθνξά- παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο,
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη πψο μεπεξάζηεθαλ, απνθάζεηο πνπ
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ιήθζεθαλ θαη ηα θξηηήξηα πνπ νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. Ζ
παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηαηί θαηαηνπίδεη εμ αξρήο
ηνλ αλαγλψζηε ζε ζέκαηα πνπ

θαηά ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ θαη ησλ

απνηειεζκάησλ πηζαλφλ λα ηνλ απαζρνιήζνπλ.
ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
πσο πξναλαθέξζεθε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο απαξαίηεηνο ήηαλ ν
πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ιήςε θάπνησλ απνθάζεσλ γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο
ηεο.
Γηα λα πξνρσξήζνπκε κε πεξηζζφηεξε βεβαηφηεηα ζηα παξαπάλσ θξίζεθε
αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νξηζκέλεο πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο δελ
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έδσζαλ απνηειέζκαηα πξνο δηεξεχλεζε, αιιά ζεσξήζεθαλ θαη απνδείρηεθαλ
θαζνξηζηηθέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε κε κεγαιχηεξε «αζθάιεηα» ζε
παξακέηξνπο, πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ
θαη παξάιιεια λα απνθεπρζνχλ, φζν ήηαλ δπλαηφ, αλακελφκελα ιάζε, ιφγσ
έιιεηςεο ηδηαίηεξεο εκπεηξίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν.
Σα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζην ζρεδηαζκφ ήηαλ:
-

Ζ επηινγή – θαζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο.

Σν κέγεζνο θάζε νκάδαο θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.
Ζ ζχλζεζε νκάδσλ εζηίαζεο.

Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο.

Ζ ηερληθή ηεο βηληενζθφπεζεο.

-

Ο βαζκφο επέκβαζεο ηεο εξεπλήηξηαο.

-

Οδεγφο ζπληνληζηή.

Απνθάζεηο ζε ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ απζηεξέο θαη ζπγθεθξηκέλεο
λφξκεο, θάζε έξεπλα ζέηεη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα θαη έρεη ηηο δηθέο ηεο
ηδηαηηεξφηεηεο.
Καζνξηζκφο πιεζπζκνχ δείγκαηνο
Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ήδε απφ ην ζέκα ηεο,
είλαη παηδηά, καζεηέο/ηξηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ ειηθία ηνπο φκσο
πεξηνξίζηεθε ζε καζεηέο/ηξηεο πνπ ηειείσζαλ ηελ Δ΄ θαη ηελ η΄ ηάμε ηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη έρνπλ ειηθία 11 θαη 12 εηψλ.
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Σα παηδηά μεθηλνχλ δηδάζθνληαη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ
ρνιείν απφ ηελ Γ΄ Σάμε (πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γ΄ ηάμε ε χιε πεξηιακβάλεη
κπζνινγία θαη πξντζηνξία) ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ έρνπλ ήδε
δηδαρζεί αξθεηά ζην ρνιείν θη έρνπλ δηακνξθψζεη κηα ζρεηηθή γλψκε θαη
πξνζσπηθή άπνςε γηα ην αληηθείκελν. Δπηπιένλ,

έρνπλ δερζεί , πέξαλ ηνπ

ζρνιείνπ θαη απφ άιινπο ζεζκνχο φπσο ε νηθνγέλεηα, ηα ΜΜΔ, νη εζληθνί
ενξηαζκνί, θ.ά. πιεξνθνξίεο πνπ ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ε ειηθηαθή ηνπο
σξηκφηεηά επηηξέπεη λα εθθξάζνπλ, αλ θαη πνιιέο θνξέο θαίλεηαη λα
δπζθνιεχνληαη.
Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Καινθαίξη ηνπ 2008. Σν κήλα Ηνχλην
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο θαη θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη
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Αχγνπζην νη βαζηθέο ζπλεληεχμεηο ηεο έξεπλαο. Σελ επνρή απηή είρε ιήμεη ην
ζρνιηθφ έηνο, έηζη απεπζπλζήθακε ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο θαη δφζεθε ε άδεηα λα δηεμαρζεί ε έξεπλα ζε Γεκνηηθά ρνιεία
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα: «Γεκηνπξγηθή Απαζρόιεζε Μαζεηώλ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλώλ δηαθνπώλ ησλ ρνιείσλ, γηα
εξγαδόκελεο κεηέξεο».

Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκκεηείραλ 15 παηδηά απφ ηα νπνία 5 είλαη θνξίηζηα θαη
10 αγφξηα, ε αλαινγία ηνπ θχινπ ήηαλ ηπραία. Σα παηδηά θνηηνχλ ζε δέθα
δηαθνξεηηθά δεκφζηα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο19 θαη ζε
ηξία δηαθνξεηηθά ηδησηηθά Γεκνηηθά ρνιεία, αιιά ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά
παξαθνινπζνχλ καδί ηα ζεξηλά πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ. ια ηα παηδηά
ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζηηο νκάδεο εζηίαζεο.

Σα ζρνιεία πνπ θηινμέλεζαλ ηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ:
-

Σν 72ν Γεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο

-

Σν 88ν Γεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο
Σν κέγεζνο θάζε νκάδαο θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο
Σν κέγεζνο ηεο θάζε νκάδαο ήηαλ έλα ζέκα πνπ ρξεηάζηεθε αξθεηφο ρξφλνο

θαη πεηξακαηηζκφο γηα λα ιπζεί θαη φπσο δηαπηζηψζεθε είλαη έλαο παξάγνληαο
άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ.
106ν Γεκνηηθφ ρνιείν, 83ν Γεκνηηθφ ρνιείν, 19ν Γεκνηηθφ ρνιείν, 7ν Γεκνηηθφ ρνιείν
Καιακαξηάο, 5ν Γεκνηηθφ ρνιείν Καιακαξηάο, 16ν Γεκνηηθφ ρνιείν, 11ν Γεκνηηθφ ρνιείν, 8ν
Γεκνηηθφ ρνιείν , 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Παλνξάκαηνο, Γεκνηηθφ ρνιείν Απνζηφινπ Παχινπ,
Γεκνηηθφ ρνιείν Δθπαηδεπηεξίσλ Μαληνπιίδε, Αξζάθεην Γεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο

19
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ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία ηνπ δείγκαηνο ηφζν πην εχθνιν είλαη
λα ζπκκεηέρεη ζε κία ζπδήηεζε θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα εθθξάζνπλ ηε
γλψκε ηνπο, λα θάλνπλ δηάινγν θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο. ε κηθξέο
ειηθίεο είλαη δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ νη ηδαληθέο ζπλζήθεο ζπλέληεπμεοζπδήηεζεο ζε πνιππιεζείο νκάδεο θαη απαηηείηαη ζπλερήο παξέκβαζε ηνπ
εξεπλεηή θαζψο θαη κεγάιε εκπεηξία εθ κέξνπο ηνπ/ηεο. Οκάδεο ησλ 5
αηφκσλ, ζηηο πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο, έδεημαλ φηη δελ ιεηηνπξγνχζαλ
απνηειεζκαηηθά, ελψ ε νκάδα πνπ απέδσζε ήηαλ εθείλε ησλ ηξηψλ αηφκσλ.
πσο παξαηεξήζεθε θαη ζηηο πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ απνηεινχληαλ απφ
πέληε ή έμη άηνκα ν αξηζκφο απηφο είρε ζπρλά σο απνηέιεζκα ηνλ
απνπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπλέληεπμεο, ή ην κνλνπψιην ζηε ζπκκεηνρή ζηε
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ζπδήηεζε ησλ πην θνηλσληθψλ καζεηψλ ή αθφκε κηα ακεραλία πνπ νδεγνχζε
ζηνλ απνζπληνληζκφ ηεο θνπβέληαο θαη ζηελ αλάγθε ζπλερνχο επέκβαζεο
ηεο εξεπλήηξηαο, φρη κφλν γηα ηελ επαλαθνξά ηεο νκάδαο ζην ζέκα αιιά θαη
ζηελ «ηάμε». Οη παξαηεξήζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη ρσξίο δηάζεζε
γελίθεπζεο, δεδνκέλνπ φηη θάπνηνο έκπεηξνο εξεπλεηήο πηζαλφλ λα κπνξνχζε
λα ππεξβεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο.

Πξνγελέζηεξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζε νκάδεο ησλ

ηξηψλ αηφκσλ ιεηηνπξγνχλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηε ζπδήηεζε πην ζεηηθά απφ
φηη ζε νκάδεο ησλ πέληε ή ηεζζάξσλ αηφκσλ. Οη νκάδεο ηξηψλ αηφκσλ
βνεζνχλ ηε ζπδήηεζε λα θπιά, έρνπλ ηελ επθαηξία ή θαη «αλαγθάδνληαη» λα
ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. (Dickinson and Lee 1984, Ashby and
Lee, 1987, Barca, 1996). Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη ε νκάδα πξέπεη λα είλαη
ηφζν κηθξή ψζηε λα αθνχγνληαη νη απφςεηο φισλ θαη ηφζν κεγάιε ψζηε λα
ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε απφςεσλ.
Σέινο, ζεκαληηθφ ζέκα ήηαλ πφζεο ζα είλαη νη νκάδεο πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ηξεηο ή πέληε νκάδεο
αξθνχλ,

ζπλήζσο νη πεξηζζφηεξεο δελ δίλνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. ε

έξεπλεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (Zeller, 1993) ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ
θαη νη ζπλεληεχμεηο νινθιεξψλνληαη φηαλ επέιζεη ν ιεγφκελνο θνξεζκφο,
φηαλ δειαδή ν εξεπλεηήο θηάζεη ζην ζεκείν λα γλσξίδεη ηη ζα πνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο ή φηαλ απηνί δίλνπλ επηπιένλ ζηνηρεία ζπλήζσο δελ αθνξνχλ
ην ζέκα. ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έρνπλ δείμεη φηη θαιφ
είλαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ λα είλαη επέιηθηνο θαη απφ ηελ εκπεηξία
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πξνθχπηεη φηη έπεηηα απφ ζπλεληεχμεηο ζε ηέζζεξηο ή πέληε νκάδεο εζηίαζεο
ν εξεπλεηήο δηαπηζηψλεη φηη δίλνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία θαη ζεκεηψλνληαη ηα
ίδηα ζρφιηα. ηελ έξεπλά καο νη νκάδεο εζηίαζεο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ
ζπλνιηθά 5.

χλζεζε Οκάδσλ Δζηίαζεο
Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ζχλζεζεο ησλ νκάδσλ είλαη ε νκνηνγέλεηα ή
αλνκνηνγέλεηά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάκε νη νκάδεο είραλ
νκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, καζεηέο θαη καζήηξηεο
πνπ ηειείσζαλ ηελ Δ΄ θαη ηελ η΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, δειαδή
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παηδηά ειηθίαο 11 θαη 12 εηψλ.

Σξεηο νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ ήηαλ παηδηά ειηθίαο 11 εηψλ (Οκάδα Α,

Οκάδα Β, Οκάδα Γ) θαη δχν νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ απνηεινχληαλ απφ παηδηά
ειηθίαο 12 εηψλ (Οκάδα Γ, Οκάδα η΄). Ζ επηινγή ησλ παηδηψλ ήηαλ ηπραία
θαη δελ έγηλε απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ πηζαλφλ λα επεξεαδφηαλ ζηελ
επηινγή ηνπ απφ ηελ επίδνζή ηνπο. Ζ ειηθία ηνπο ήηαλ ην βαζηθφ θξηηήξην
επηινγήο θαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ θαζφξηδε ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο.
Παηδηά ίδηαο ειηθίαο, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο, έρνπλ θνηλά
ελδηαθέξνληα, θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη κπνξνχλ πην εχθνια λα
εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο.
εκεηψλνπκε επίζεο φηη ηα παηδηά πξνέξρνληαη απφ 13 δηαθνξεηηθά Γεκνηηθά
ρνιεία (δεκφζηα θαη ηδησηηθά) πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ δηδαρηεί ν κάζεκα ηεο
ηζηνξίαο απφ δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη δελ είλαη απαξαίηεηα κέιε
ηεο ίδηαο ζρνιηθήο ηάμεο.
ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο είλαη ειιεληθήο
θαηαγσγήο, εθηφο απφ ηνπο γνλείο κίαο καζήηξηαο πνπ ε ίδηα γελλήζεθε ζηελ
Διιάδα φκσο νη γνλείο ηεο θαηάγνληαη απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε. Χο
πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ πνηθίιεη,
απφ φζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηα επαγγέικαηα ησλ γνλέσλ ησλ
παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη: 7 απφ ηνπο γνλείο είλαη
εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 2 θαζεγεηέο
Παλεπηζηεκίνπ, 2 γηαηξνί, 2 ππάιιεινη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, 3 ηδησηηθνί
ππάιιεινη, 1 ινγηζηήο, 2 πνιηηηθνί κεραληθνί, 1 αξρηηέθηνλαο, 2 δαζνιφγνη, 2
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έκπνξνη,

1 νηθηαθή βνεζφο. ηνηρεία πνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

σο

παξάκεηξνη

εξκελείαο

ησλ

επξεκάησλ

ησλ

ζπλεληεχμεσλ.
Ζ αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ην θχιν ζε απηή ηελ ειηθία θαη ζην ζέκα
πνπ κειεηάκε δελ παίδεη φπσο απνδείρηεθε ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ δηαθνξεηηθή
θαηαγσγή φκσο είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα καο
δψζεη απνηειέζκαηα άμηα κειέηεο δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα παηδηά
δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο πνπ φκσο θνηηνχλ ζηηο ίδηεο ηάμεηο δηδάζθνληαη ηελ
ίδηα χιε φζν αθνξά ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη άιια ζρεηηθά καζήκαηα,
αθνινπζνχλ ην ίδην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
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Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο

Έλα άιιν ζέκα πνπ έπξεπε λα δηεπζεηεζεί πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο

έξεπλαο ήηαλ λα επηιερηεί ν ρψξνο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ νη
ζπλεληεχμεηο. πσο ζπλεζίδεηαη ζε παξφκνηεο έξεπλεο νη ζπλεληεχμεηο
ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζρνιεία, πνιηηηζηηθά θέληξα, βηβιηνζήθεο ή ζπίηηα. Ο
ρψξνο πξέπεη λα είλαη νηθείνο πξνο ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, άλεηνο θαη λα κελ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ή ελφριεζεο. Σν ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο
νηθείνο γηα ηα παηδηά φζν θαη γηα ηελ εξεπλήηξηα. Ο θφβνο πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ε ζρνιηθή ηάμε φηη πξφθεηηαη λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζε
θάηη ππνρξεσηηθφ πνπ έρεη ζρέζε κε ηα καζήκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε δελ ππήξρε δεδνκέλνπ φηη είρε ιήμεη ε ζρνιηθή ρξνληά δελ ήηαλ
παξφλ θάπνηνο/α απφ ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο ηνπο. Γχν απφ ηηο ζπλεληεχμεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπίηηα παηδηψλ. εκαληηθφ θάλεθε λα είλαη ην γεγνλφο
φηη φια ηα παηδηά ζπκκεηείραλ εζεινληηθά.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο
ε νκάδεο πνπ δηεμάγνπλ έξεπλεο κάξθεηηλγθ ζε νκάδεο εζηίαζεο ν
ρξφλνο θπκαίλεηαη απφ κηάκηζε έσο δχν ψξεο (Vaughn, 1996). ε έξεπλεο
φκσο πνπ αθνξνχλ καζεηέο/ηξηεο γηα λα έρνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα,
ε δηάξθεηα νθείιεη λα είλαη κηθξφηεξε. Σα παηδηά φπσο γλσξίδνπκε ζπρλά
αληέρνπλ λα παξακείλνπλ ζπγθεληξσκέλα νξηαθά ζηα 45 ιεπηά ηεο
δηδαθηηθήο ψξαο, επνκέλσο ζεσξήζακε φηη ε ζπλέληεπμε – ζπδήηεζε
δηάξθεηαο 30 έσο 40 ιεπηψλ ήηαλ αξθεηή. Ο ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο, φπσο
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έδεημαλ νη πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο, αξθεί γηαηί είλαη νιηγνκειείο νη νκάδεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ. Χο κηθξφηεξεο δηάξθεηαο νη ζπλαληήζεηο κε καζεηέο/ηξηεο
απαηηνχλ πην πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, γηα απηφ θαη πξηλ ηηο ζπλεληεχμεηο
νξγαλψζεθε έλαο νδεγφο ηνπ ζπληνληζηή ηεο ζπλέληεπμεο ε νπνία είρε
εκηδνκεκέλε κνξθή.
Ζ ηερληθή ηεο βηληενζθφπεζεο
Μηα ζεκαληηθή απφθαζε ήηαλ εάλ ζα βηληενζθνπεζνχλ ή ζα
καγλεηνθσλεζνχλ νη ζπλεληεχμεηο. πρλά ζε πνηνηηθέο έξεπλεο πνπ
ζηεξίδνληαη ζε ζπλεληεχμεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε βηληενζθφπεζε (Dickinson
and Lee 1984, Ashby and Lee 1987) ε νπνία κάιηζηα κπνξεί λα κελ
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πεξηιακβάλεη θακία επέκβαζε απφ ηνλ εξεπλεηή ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε άιιν
ρψξν ή παξακέλεη ζηελ αίζνπζα, αιιά δελ ζπκκεηέρεη θαζφινπ ζηε
ζπδήηεζε. Σελ ίδηα κέζνδν ρξεζηκνπνηεί θαη o Oliver Barca ζεκεηψλνληαο
φκσο φηη παξακέλεη πάληα ν θίλδπλνο «ε ζπδήηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ λα
μεθχγεη απφ ην ζέκα» (Barca, 1996).

Ζ παξνπζία ηεο βηληενθάκεξαο έδεημε αξρηθά φηη ίζσο απνηεινχζε

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα θαη ππήξρε ν θίλδπλνο λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζηε
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ (Apostolidou E, 2006: 73), ελ ηέιεη ήηαλ ε αθνξκή
γηα «ην ζπάζηκν ηνπ πάγνπ» πνπ απαηηείηαη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
ζπλέληεπμεο θαη έδσζε ζηα παηδηά ην αίζζεκα φηη ζπκκεηέρνπλ ζε θάηη
ζεκαληηθφ θαη αληηκεηψπηζαλ ην ζέκα κε ζνβαξφηεηα. Θεηηθφ ζηάζεθε αθφκε
ην γεγνλφο φηη θαη ηα παηδηά θαη ε εξεπλήηξηα ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ην ρψξν
ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζρνιηθή ηάμε ή ην ζπίηη, φπνπ έγηλαλ νη ζπλεληεχμεηο, κε
απνηέιεζκα ε παξνπζία ηεο θάκεξαο λα πεξάζεη κεηά απφ ηα πξψηα ιεπηά
απαξαηήξεηε.
Οη ελδνηαζκνί, δηθαηνινγεκέλνη ζε κεγάιν κέξνο ηνπο, γηα ηε ρξήζε
ηεο βηληενθάκεξαο ππήξμε απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ζρνιείσλ φπνπ δηεμήρζε
ε έξεπλα κήπσο θαη δπζαλαζρεηήζνπλ νη γνλείο. ηελ Διιάδα, δελ
ζπλεζίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζε έξεπλεο κε βηληενζθφπεζε, ππήξρε πεξίπησζε λα
πξνθχςεη πξφβιεκα. Σν ζέκα ιχζεθε κε ηε δηαβεβαίσζε φηη ην
βηληενζθνπεκέλν πιηθφ δελ πξφθεηηαη λα πξνβιεζεί, αιιά ζα ρξεζηκνπνηεζεί
απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμαγσγή ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ην ζέκα πνπ εξεπλάηαη.
Μηα βεβαίσζε απφ ην ΑΠΘ κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη φια ηα πξνζσπηθά
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ζηνηρεία

ηεο

εξεπλήηξηαο

(δηεχζπλζε,

αξηζκφο

ηειεθψλνπ)

θξίζεθε

απαξαίηεηε θαη ηδηαίηεξα θαζεζπραζηηθή γηα φινπο.
ε κία σζηφζν πξνζπάζεηα λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα, πξηλ πξνθχςεη
έγηλε απφπεηξα καγλεηνθψλεζεο ησλ πηινηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, φκσο ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ απνγνεηεπηηθά, δεδνκέλνπ φηη είρακε νκάδεο παηδηψλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζε δηάινγν θαη φρη κεκνλσκέλεο ζπλεληεχμεηο. Οη θσλέο ησλ
παηδηψλ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη φηαλ ζπρλά κηινχζαλ ηαπηφρξνλα ήηαλ
δχζθνιν λα δηαζαθεληζηεί ηη ιέεη ην θάζε πξφζσπν θαη ζε πνηνλ απεπζχλεηαη.
Ζ βηληενζθφπεζε επίζεο κπνξεί λα δψζεη άκεζα ζηνηρεία γηα ην θιίκα πνπ
επηθξαηνχζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνβάιινληαλ θαηά ε ζπδήηεζε.
Βέβαηα θάπνηεο ζεκεηψζεηο πνπ ζα θξαηήζεη ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα θαηά
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ηε δηάξθεηα, πξηλ ή κεηά ηε βηληενζθφπεζε – ζπλέληεπμε είλαη επίζεο
ρξήζηκεο θαη ζπρλά απνηεινχλ νπζηαζηηθφ ζπκπιήξσκα ζηελ επεμεξγαζία
ησλ ζηνηρείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε καζήηξηα Μαξία (Οκάδα Α)
πνπ ζπκκεηείρε θαλνληθά ζηελ θνπβέληα κε ηηο δχν ζπκκαζήηξηέο ηεο θαη
κφλν φηαλ νινθιεξψζεθε ε ζπλέληεπμε θαη απνκαθξπλφκαζηαλ απφ ηελ
αίζνπζα θαη ραηξεηηφκαζηαλ «νκνιφγεζε» ηελ θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηάο ηεο
απφ ηελ Γεσξγία, ηεο πξψελ νβηεηηθή Έλσζεο. Ζ ίδηα

γελλήζεθε θαη

κεγάισζε ζηελ Διιάδα θαη ηίπνηε απφ φζα είπε, παξνπζία ηεο θάκεξαο, δελ
θαλέξσλαλ ηελ θαηαγσγή ηεο.

Ο βαζκφο επέκβαζεο ηεο εξεπλήηξηαο

Μία απφθαζε ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθή γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε
focus groups ζε φια ηα ζηάδηά ηεο (ρεδηαζκφο, Παξαηήξεζε, Αλάιπζε,
Αλαθνξά απνηειεζκάησλ) ήηαλ ν ξφινο ηεο εξεπλήηξηαο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα πφζν θαηεπζπλφκελε ζα είλαη ε ζπδήηεζε θαη ζε πνην βαζκφ ζα
επεκβαίλεη ζε απηή.
Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ
θαηαιπηηθέο

ππήξμαλ

νη

πηινηηθέο

νη παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνί
ζπλεληεχμεηο.

Αξρηθά,

ππήξμαλ

απνζαξξπληηθέο, φρη γηαηί δελ έδσζαλ ζηνηρεία αιιά επεηδή άθεζαλ ηελ
εληχπσζε φηη ήηαλ δχζθνιε ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ. Δλ
ηέιεη βνήζεζαλ λα εληνπηζηνχλ ηα ηξσηά ζεκεία, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
έξεπλαο, λα ζρεδηαζηεί μαλά ε ζπλέληεπμε θαη λα απνθεπρζνχλ θάπνηα ιάζε.
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πσο αλαθέξζεθε κηα ειεχζεξε ζπδήηεζε δελ κπφξεζε ζε απηή ηελ
πεξίπησζε λα απνδψζεη, πηζαλφλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηδηαίηεξεο εκπεηξίαο ζε
απηή ηελ εξεπλεηηθή κέζνδν. Ζ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ην ζέκα πνπ είραλ λα
πξαγκαηεπηνχλ νδήγεζαλ ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζε εκηδνκεκέλεο-εκηθαηεπζπλφκελεο ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο
θηλήζεθαλ πάλσ ζε νρηψ βαζηθνχο άμνλεο, φζα θαη ηα θχξηα εξσηήκαηα πνπ
ζέιακε λα δηεξεπλήζνπκε. πλεληεχμεηο κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ
βνεζνχλ ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ρσξίο λα μεθεχγνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο
απφ ην ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη θαη θάλνπλ πνιχ πην εχθνιε ηε ζχγθξηζε
απφςεσλ αλάκεζα ζηα άηνκα αιιά θαη ζηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ,
ηδηαίηεξα κάιηζηα εάλ αθνινπζνχλ ηελ ίδηα δνκή ζε θάζε νκάδα, ρσξίο απηφ
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λα είλαη δεζκεπηηθφ. Κάπνηεο θνξέο δηαηππψλνληαλ θαη επηκέξνπο
εξσηήκαηα, ησλ νπνίσλ ε ζπρλφηεηα θαη ε αθξηβήο δηαηχπσζε εμαξηηφηαλ θαη
πξνζαξκνδφηαλ θάζε θνξά ζην θιίκα ηεο νκάδαο εζηίαζεο.
Έλα κεηνλέθηεκα ηεο εκηδνκεκέλεο-εκηθαηεπζπλφκελεο ζπλέληεπμεο

είλαη φηη ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη λα πεξηνξίδνληαη
θαη λα αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε φζα έρεη ζέζεη σο ζηφρν ν εξεπλεηήο θαη
λα κελ έρνπλ ην πεξηζψξην λα εθθξαζηνχλ απζφξκεηα θαη λα πνπλ θάηη πνπ
ελδηαθέξεη πξαγκαηηθά ηνπο ηδίνπο. ηελ πεξίπησζή καο ην κεηνλέθηεκα απηφ
αληηζηάζκηζε, ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο ειηθίαο, ε δηαξθήο ελζάξξπλζε ησλ
παηδηψλ λα κηιήζνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ρσξίο δηζηαγκφ.
Μηα κέζε νδφο ε νπνία εμηζνξξνπεί ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο εκη- ή κε

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, πνπ ζε θάπνην βαζκφ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα
έξεπλα είλαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ «ρσληνχ» (funnel). ηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο
ν εξεπλεηήο δίλεη ειεχζεξα ην ιφγν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο αθήλεη λα
εθθξαζηνχλ αλνηρηά θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ζέκα θαη
φζν απηή πξνρσξά θαζνδεγεί πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε φζα
ηνλ ελδηαθέξεη λα εμεηάζεη. Ζ ζηξαηεγηθή απηή αλ θαη θαίλεηαη λα δίλεη ηε
ιχζε ζπρλφηαηα είλαη δχζθνιε ζηελ πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή (Morgan , 1997,
ζει. 39-41) θαη ζηελ πεξίπησζε καο πηνζεηήζεθε κφλν ζε νξηζκέλεο νκάδεο
εζηίαζεο .
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Οδεγφο ζπληνληζηή
Αξθεηφο ρξφλνο αθηεξψζεθε ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζπλεληεχμεσλ θάηη
πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζε φιεο ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο φζν θαη ζηηο πνζνηηθέο,
ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ είλαη πηζαλφλ λα ππάξμνπλ ιάζε
(Morgan, 1997) .
ε πνηνηηθέο έξεπλεο κε ηε κέζνδν ηνπ focus group πνπ αθνξνχλ ζηελ
εθπαίδεπζε ζπλεζίδεηαη ν ζπληνληζηήο ηεο ζπδήηεζεο λα είλαη ν ίδηνο ν
εξεπλεηήο. Γηα λα κπνξεί λα ζπληνλίδεη ηε ζπλέληεπμε θαη λα κελ
παξεθθιίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο απφ ην ζέκα, αιιά ηαπηφρξνλα λα
παξαηεξεί θαη λα ζεκεηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Βαζηθφ εξγαιείν ηνπ
είλαη λα έρεη πξνζρεδηάζεη έλαλ νδεγφ ηεο ζπδήηεζεο ν νπνίνο ζα
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πεξηιακβάλεη εηζαγσγή, «ην ζπάζηκν ηνπ πάγνπ», δηαζαθήληζε νξηζκέλσλ
φξσλ, ηηο εξσηήζεηο, αλαθεθαιαίσζε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ,
θαη θιείζηκν ηεο ζπδήηεζεο (Jarrell Michele, 2000, ζει. 3). Αθνινπζψληαο ηα
παξαπάλσ βήκαηα δηαζθαιίδεηαη φηη ν ρξφλνο δελ ζα αλαισζεί ζε άζρεηα
ζέκαηα θαη φηη ζα δηεξεπλεζνχλ φια ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ σο ζηφρνο, ρσξίο
βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ζα ππάξρεη επειημία (Παξάξηεκα 1).
ε απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζπλέληεπμε ππάξρεη πάληα ην κεηνλέθηεκα ν

εξεπλεηήο λα θαηεπζχλεη ηε ζπλέληεπμε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηειηθά λα
αθνχγεηαη πεξηζζφηεξν ν ίδηνο ή λα νδεγεί ηε ζπδήηεζε κε ηξφπν ηέηνην ψζηε
λα ιακβάλεη ηηο απαληήζεηο πνπ ν ίδηνο πξνζδνθά. Κάηη ηέηνην ζπλέβε ζε
νξηζκέλα ζεκεία ζηηο πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο, αλ θαη δελ ππήξρε ζθνπηκφηεηα,
ζηελ πξνζπάζεηα λα πξναρζεί ε θνπβέληα θαη λα κηιήζνπλ ηα παηδηά. Ο
νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο βνήζεζε απνθεπρζνχλ ηέηνηνπ είδνπο παξεθθιίζεηο.
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ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Ζ παξνχζα έξεπλα σο ζηφρν έρεη λα εμεηάζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα
ηελ ηζηνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξσηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ έξεπλα
απνηέιεζαλ θαη ηνπο βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο ησλ ζπλεληεχμεσλ:
Α> Οη αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξίαο
Β> Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο ηζηνξίαο. Γηαηί είλαη ζεκαληηθή.
Γ> Ζ πξνζσπηθή ζρέζε κε ηελ ηζηνξία . Οη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε δηθή ηνπο ζέζε ζηελ
ηζηνξία.
Γ> Πώο καζαίλνπκε ηζηνξία
Δ> Ση ζεσξείο ζεκαληηθό ζηελ ηζηνξία
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Ε> Μάζεκα ηεο ηζηνξίαο

Ζ> Αμηνιόγεζε ηεο ζπλέληεπμε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 5 focus groups ησλ ηξηψλ αηφκσλ, ζε
καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ νινθιήξσζαλ ηε θνίηεζή ηνπο ζηηο δχν ηειεπηαίεο
ηάμεηο ηνπο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (11 θαη 12 εηψλ).

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο
κε ηηο πέληε νκάδεο εζηίαζεο, αλά ζεκαηηθή θαη αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ
ηε ζπδήηεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζηηο focus groups, κε ηε ζεηξά πνπ
κηινχζαλ νη καζεηέο/ηξηεο ψζηε λα θαίλεηαη ε ξνή ηνπ δηαιφγνπ, νη παξεκβάζεηο,
νη δηαθσλίεο θαη ηα ζεκεία πνπ ζπκθσλνχζαλ ηα παηδηά.
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Α> Οη αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα την έννοια της ιστορίας
1. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ε ιέμε ηζηνξία; Όηαλ αθνύηε ηε ιέμε ηζηνξία ηη ζαο
έξρεηαη ζην κπαιό;
Ζ πξψηε νκάδα εξσηήζεσλ δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο
ηζηνξίαο. Ση είλαη ε ηζηνξία; Οη καζεηέο/ηξηεο επηρεηξνχλ λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο
ηζηνξίαο.
-

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ έδεημαλ φηη ε ηζηνξία γηα φινπο ζίγνπξα
ζεκαίλεη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο.

-

Ζ ιέμε ηζηνξία γηα πνιινχο απφ απηνχο ζεκαίλεη θάηη πνπ έγηλε ηα παιηά
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ρξόληα, κηα έθθξαζε πνπ θαίλεηαη λα επηθξαηεί ζην ιφγν ηνπο θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. (Μαξία, Οκάδα Α, Θσκάο Οκάδα Β , Νηθφιαο,
Οκάδα Γ, Παζράιεο, Οκάδα Δ)
-

Ζ ηζηνξία γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ είηε έρνπλ δηδαρζεί ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζην ζρνιείν είηε φρη είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηα
γελλαία θαηνξζψκαηα ησλ εξψσλ ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821.

-

Ζ ηζηνξία είλαη γηα ηα παηδηά νη πφιεκνη θαη ε δσή ησλ πξνγφλσλ καο, ε νπνία
ήηαλ κελ δχζθνιε, αιιά εξσηθή.

-

Γηα θάπνηνπο/εο καζεηέο/ηξηεο γηα λα έρνπκε ηζηνξία πξέπεη λα ζπκβεί θάηη
ζεκαληηθφ, κηα γελλαία πξάμε, θάηη πνπ ζα καο αθνξά φινπο, θάπνην ζπκβάλ
πνπ ζα δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία.

-

Ηζηνξία είλαη επίζεο ηα ζθνπξηαζκέλα αγάικαηα (Διέλε, Οκάδα Β).

-

Σα ελζχκηα πνπ καο ζπκίδνπλ ηνπο πξνγφλνπο καο είλαη επίζεο ε ηζηνξία.

-

Ζ ηζηνξία φκσο θέξλεη ζην κπαιφ θαη ην βηβιίν ηεο ηζηνξίαο (Γηψξγνο, Οκάδα
Γ).

-

Μηα καζήηξηα αλαθέξζεθε ζηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηεο (Ράληα, Οκάδα Α) ελψ
δχν καζήηξηεο αλαθέξζεθαλ ζηηο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο ζηα παξακχζηα ζηελ
απφπεηξά ηνπο λα νξίζνπλ ηελ ηζηνξία, ηηο απφςεηο ηνπο απηέο φκσο δε
θαίλεηαη λα ζπλερίδνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ζηε ζπλέρεηα ηεο ζπλέληεπμεο.
Ξερσξίδνπλ πάλησο φηη είλαη θάηη αιεζηλφ ελψ ηα παξακχζηα θάηη θαληαζηηθφ
(Μαξία, Οκάδα Α, Ρέληα, Οκάδα Β).

-

Μία γεληθή παξαηήξεζε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη φηη ηα παηδηά
δπζθνιεχηεθαλ λα δψζνπλ έλαλ νξηζκφ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηη είλαη ηζηνξία.
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Α>1
(Α ΟΜΑΓΑ)
Μαξία: Δκέλα ε ηζηνξία κνπ έξρεηαη όηη ζεκαίλεη όηη έγηλε ζηα παιηά ρξόληα.
Άλλα: Γηα κέλα ε ηζηνξία λνκίδσ όηη είλαη ε ηζηνξία πνπ θάλνπκε ζην δεκνηηθό θαη
ζηηο άιιεο ηάμεηο, πνπ είλαη αιεζηλή θαη ηα παξακύζηα πνπ είλαη ςεύηηθα.
Ράληα: Δίλαη ε ηζηνξία ηεο δσήο κνπ, αιιά πάληα (είλαη θάηη) θαληαζηηθό.
(Β ΟΜΑΓΑ)
Θσκάο: Κάηη ζε ζρέζε κε ηα παιηά ρξόληα, κε δηάθνξα, αο ην πνύκε ελζύκηα πνπ έρνπλ
κεξηθνί γηα λα ζπκνύληαη ηη είραλ πεξάζεη νη πξόγνλνί ηνπο θαη άιια πνιιά.
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Ρέληα: Γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο πνπ ζπλέβεζαλ. Ίζσο θάπνηα παξακύζηα ζα ηα
ιέγακε ηζηνξίεο, απηά.

Διέλε: Δγώ ζεσξώ είλαη νη ηζηνξίεο ησλ αλζξώπσλ πνπ έγηλαλ ζην παξειζόλ θαη
θηάζακε κεηά εδώ πέξα πνπ είκαζηε ηώξα. (Δίλαη αθόκε) αξραία αγάικαηα
ζθνπξηαζκέλα.

Θσκάο, Ρέληα, Διέλε: Καη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, ην βαξεηό.
(Γ ΟΜΑΓΑ)

Νηθόιαο: Δκέλα πξνζσπηθά κνπ έξρεηαη ν πόιεκνο ηνπ 1821 πνπ απειεπζεξσζήθακε
από ηνπο Σνύξθνπο.

Δίλαη ηα γεγνλόηα πνπ έγηλαλ ηελ παιηά επνρή.

Λάδαξνο: Δκέλα κνπ έξρνληαη βαζηθά νη πόιεκνη νη βαζηιείο, νη αδηθίεο, ππάξρνπλ θαη
αδηθίεο, νη θόλνη.
Βαζίιεο: Ζ ηζηνξία κνπ ζπκίδεη ηνπο πνιέκνπο.
(Γ ΟΜΑΓΑ)
Γηώξγνο: Μνπ έξρεηαη ζην κπαιό ην βηβιίν, ην κάζεκα ζην ζρνιείν.
Άγγεινο: Κη εκέλα ζαλ καζεηήο κνπ έξρεηαη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Αιιά ζθέθηνκαη
παξάιιεια θαη ηελ ειιεληθή ηζηνξία πνπ είλαη πνιύ κεγάιε, θαη μεθίλεζε κε ηελ
ηζηνξία από ηελ Σξίηε ηάμε θαη θηάζακε κέρξη ηελ έθηε.
Δλλνώ ηελ πνιύ κεγάιε ύιε πνπ έρεη ε ειιεληθή ηζηνξία πνπ ηε κειεηάσ πάληα
κε πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ.
Γεκήηξεο: πκθσλώ θη εγώ.
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Γηώξγνο: Ζ ηζηνξία δεκηνπξγείηαη από θάπνηνλ πνπ ζα θάλεη θάηη γελλαίν πνπ κπνξεί
λα απαζρνιήζεη πνιύ θόζκν, λα γίλεη γλσζηό θαη ζην κέιινλ λα θαηαγξαθεί θαη ζηελ
ηζηνξία.
Άγγεινο: ηαλ ζπκβαίλνπλ νξηζκέλα ζεκαληηθά γεγνλόηα, είηε από ηνπο αλζξώπνπο
είηε από ηελ ίδηα ηε θύζε, πνπ πξάγκαηη απαζρνινύλ όιν ηνλ θόζκν.
Γεκήηξεο: (Ζ ηζηνξία γίλεηαη) ηαλ θάηη γίλεηαη κέζα ζε θάπνην ιαό, πνπ ζα
δηαηαξάμεη θάπνηα ηζνξξνπία πνπ ππήξρε πξηλ.
(Δ ΟΜΑΓΑ)
Φάλεο: ηαλ αθνύσ ηε ιέμε ηζηνξία ζην κπαιό κνπ πάληα έξρνληαη ηα θαηνξζώκαηα
ησλ Διιήλσλ αγσληζηώλ γηα ηε ζεκεξηλή ειεύζεξε Διιάδα θαη επίζεο ζθέθηνκαη,
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πεγαίλεη ην κπαιό κνπ ζε δηάθνξεο ζπνπδαίεο κάρεο θαη ζε νλόκαηα κεγάισλ
αγσληζηώλ, όπσο ζηνλ Κνινθνηξώλε, ή παιαηόηεξα ζην Λεσλίδα, από ηελ αξρή ηεο
ηζηνξίαο ππάξρνπλ πάξα πνιιά νλόκαηα.

Παζράιεο: Δπίζεο ζπκόκαζηε θη άιινπο ήξσεο , όπσο ν Αζαλάζηνο Γηάθνο… κνπ
ζπκίδεη [ε ιέμε ηζηνξία] ηα πνιύ παιηά ρξόληα, ηόηε πνπ νη άλζξσπνη είραλ ραιθό, δελ
ππήξρε ηόηε ζίδεξνο νύηε αζήκη νύηε ρξπζόο. Μεηά απηά δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα
ρξεζηκνπνηνύζαλ νη άλζξσπνη. Δπίζεο κνπ ζπκίδεη ηνπο ζενύο ηνπ Οιύκπνπ, πνπ ήηαλ
ζηελ Σξίηε δεκνηηθνύ, απηά.

Ηάζνλαο: Δγώ πηζηεύσ πσο ε ιέμε ηζηνξία έρεη βαζύηεξν λόεκα θαη πσο ε ηζηνξία
είλαη ηα παιηά ρξόληα πώο δνύζαλ νη πξόγνλνί καο θαη κπνξνύκε λα δνύκε ηα
θαηνξζώκαηά ηνπο κέζα από απηή ε ιέμε.

Φάλεο: Δπίζεο από ηελ ηζηνξία καζαίλνπκε ηνλ παιηό θαη δύζθνιν ηξόπν δσήο ησλ
αξραίσλ αλζξώπσλ, όηη δνύζαλ πην δύζθνια. Υξόληα κε ηα ρξόληα ε δσή γηλόηαλ όιν
θαη πην εύθνιε κε ηηο λέεο εθεπξέζεηο θαη ηελ αλάπηπμε.
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Β> Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο ηζηνξίαο. Γηαηί είλαη ζεκαληηθή.
1. ε ηη καο ρξεηάδεηαη ε ηζηνξία; Ση ξόιν παίδεη ζηε δσή καο;
ηε δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα ζθεθηνχλ πνηα
είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηνξίαο, γεληθά θαη ζε πην πξνζσπηθφ επίπεδν. Ζ
ζπνπδαηφηεηα ηεο ηζηνξίαο είλαη απφ φινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο
αδηακθηζβήηεηε.
-

Γχν είλαη νη αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ε πξψηε είλαη φηη ε ηζηνξία καο
ρξεηάδεηαη γηα λα γλσξίδνπκε ηελ θαηαγσγή καο, πνηεο είλαη νη ξίδεο καο πνηνη
είλαη νη πξφγνλνί καο.
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Ζ γλψζε γηα ηνπο πξνγφλνπο καο δείρλεη, φπσο αλαθέξνπλ ηα παηδηά,

πνηνη είκαζηε, πξνζδηνξίδεη ηελ εζληθή καο ηαπηφηεηα αθφκε θαη ηε
ζξεζθεπηηθή (Φάλεο, Οκάδα Δ).
-

Γεχηεξνλ, απνηειεί ρξήζηκν βνεζφ ζηε δσή καο γηαηί γλσξίδνληαο ηα
γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο καο πξνθπιάζζεη απφ ιάζε θαη καο δίλεη ιχζεηο ζε
παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ.

-

Χζηφζν ε ηζηνξία γηα πνιιά παηδηά ρξεζηκεχεη θαη γηα λα γλσξίδνπκε ηνλ
ηξφπν δσήο, ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πξνγφλσλ καο (Βαζίιεο, Οκάδα Γ).

-

Ζ εμέιημε είλαη έλα ζέκα πνπ επίζεο αλαθέξεηαη. Καηά ηε γλψκε ησλ
παηδηψλ, ε ηζηνξία καο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε πψο θηάζακε ζην ζήκεξα. Ζ
κειέηε ησλ δηαθφξσλ επηηεπγκάησλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ καο βνεζά λα
κάζνπκε θαη λα αληηιεθζνχκε

ηελ πξφνδν πνπ ζπληειέζηεθε απφ ην

παξειζφλ κέρξη ην παξφλ.
-

Ο εκπινπηηζκφο ησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη κφξθσζεο ηνπ αηφκνπ είλαη άιιε
κηα ιεηηνπξγία ηεο ηζηνξίαο. Ζ ηζηνξία θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεην εθφδην
ζηε γεληθή κφξθσζε ηνπ αηφκνπ (Παζράιεο, Οκάδα Δ) .

-

Ζ ηζηνξία βνεζάεη θαη ζηνλ ηνπξηζκφ κηαο ρψξαο. Με ηελ πξνβνιή ηεο
ηζηνξίαο κέζα απφ κνπζεία, κλεκεία θαη αξραηνινγηθά επξήκαηα κηα ρψξα
θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ επηζθεπηψλ θαη έηζη έρεη νηθνλνκηθφ φθεινο (Ρέληα,
Οκάδα Γ).

-

Μία ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη ζε φιεο ηηο παξαπάλσ απφςεηο ε ιέμε
ηζηνξία θαη ν ξφινο ηεο φπνηνο θαη λα είλαη απηφο ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηελ
εζληθή ηζηνξία.
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-

Δληχπσζε θάλεη επίζεο ε επηζήκαλζε ηνπ Ηάζνλα (Οκάδα Δ) φηη ε ζξεζθεία
δελ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ Ηζηνξία. Ο δηαρσξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ
είλαη γηα ην παηδί απφιπηνο, φπσο είλαη θαη ν αληίζηνηρνο δηαρσξηζκφο ησλ
δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην ζρνιείν. Οη ζπλνκηιεηέο ηνπ, αλ θαη δηαθσλνχλ
καδί ηνπ, δελ είλαη ζε ζέζε λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ηελ άπνςή ηνπο,
πηζαλφλ λα κελ είλαη θαη νη ίδηνη απφιπηα βέβαηνη ηη είλαη ζσζηφ.

Β>1
(Α ΟΜΑΓΑ)
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Μαξία: Γηα λα δνύκε ηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαη λα καζαίλνπκε θη εκείο.
Άλλα: Γηα λα καζαίλνπκε πνηνη ήκαζηαλ ηόηε θαη πνηνη είκαζηε ηώξα.
Ράληα: Γηα λα καζαίλνπκε ηη έγηλε ηόηε ζηα παιηά ρξόληα, γηα πνιέκνπο, εηξήλεο θη
έηζη λα κάζνπκε νη πξόγνλνί καο ηη έθαλαλ θαη ζα μέξνπκε ηελ ηζηνξία ηνπο.
Μαξία: Καη λα ηαμηδέςνπκε ζηε δσή ησλ άιισλ.

Μαξία: Γηα λα καζαίλνπκε ηε δσή ησλ άιισλ θαη ηη ζπκβαίλεη.
Ράληα: πκθσλώ (κε ηελ Μαξία) γηαηί ζα καο ρξεζηκέςεη ζην κέιινλ, γηαηί κπνξεί
λα θάλνπκε θάπνηα πξάγκαηα θαη λα καο βνεζήζεη.

Άλλα: Δγώ ιέσ όηη ε ηζηνξία ηνπ παξειζόληνο καζαίλνπκε ηα θαηνξζώκαηα ησλ
πξνγόλσλ καο πνπ καο κέλνπλ αμέραζηα .Καη κεηά πξνζπαζνύκε θη εκείο λα
θάλνπκε ηα ίδηα, εάλ γίλεη πόιεκνο.

(Β ΟΜΑΓΑ)
Διέλε: Γηα λα κάζνπκε ηη θάλαλ νη παιηνί.
Θσκάο: Σελ εξγαζία ηνπο ζηα παιηά ρξόληα θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή.
Ρέληα: Γηα λα κάζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζπλέβε ζηα παιηά ρξόληα, ηνλ
πνιηηηζκό ησλ πξνγόλσλ καο θαη δηάθνξα ηέηνηα.
Ρέληα: Μαο ρξεζηκεύνπλ θάηη ηέηνηα γηα ηνλ ηνπξηζκό, δείρλνπλ θάπνηα παιηά
κλεκεία, ζηηο ρώξεο ζηα κνπζεία. Κάπνηνη αξραηνιόγνη αλαδεηνύλ θάπνηα γιππηά
πνπ ππήξραλ εθεί ηόηε.
Διέλε: ην λα ζθεθηνύκε ην παξειζόλ θαη λα ζθεθηνύκε θαη ην παξόλ θαη λα
θάλνπκε θαιύηεξα ζην κέιινλ.
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Θσκάο: Κη όηη εάλ δελ κάζνπκε ηελ ηζηνξία ησλ πξνεγνύκελσλ γεληώλ καο, όηαλ
αο πνύκε κεγαιώζνπκε θαη θάλνπκε παηδηά πώο ζα ηνπο κεηαθέξνπκε ηα
πξνεγνύκελα;
Διέλε: Ζ ηζηνξία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν, εάλ εμαηξέζνπκε ην κάζεκα.[…] μέξσ όηη
κπνξεί λα είκαη θόξε, θόξε, θόξε, θόξε ηνπ Μέγα Αιέμαλδξνπ.
Ρέληα: ηη ππήξραλ θάπνηνη άλζξσπνη πνπ ήηαλ πξόζθπγεο από θάπνηα ρώξα.
Δκέλα ν πξνπάππνπο κνπ ήηαλ από ηε κύξλε θαη έγηλε απηό θαη μέξσ ηελ ηζηνξία
ησλ πξνγόλσλ κνπ. Μνπ ηελ είπε ν παηέξαο κνπ γηαηί ήηαλ ν παππνύο ηνπ.
(Γ ΟΜΑΓΑ)
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Λάδαξνο: Γηα λα μέξνπκε ην παξειζόλ ηεο ρώξαο καο, ηεο εζληθόηεηάο καο. Άκα
θάπνηνο μέξεη ελ ηζηνξία, άκα πάεη ζε θάπνην κέξνο κε αξραία πξάγκαηα λα μέξεη πεξί
ηίλνο πξόθεηηαη.

Βαζίιεο: Δγώ ιέσ καο βνεζάεη λα κάζνπκε ηη έγηλε ζηα παιηά ρξόληα. Μαο βνεζάεη
πώο ήηαλ νη άλζξσπνη πξηλ θαη ηη έγηλε ηώξα. Μαο βνεζάεη ηη θάλαλε , πώο δνύζαλε
θαη ηη πξάγκαηα ηνπο ρξεζίκεπαλ γηα λα ηξώλε.

Νηθόιαο: Δγώ λνκίδσ γηα ηα γεγνλόηα πνπ ζπλέβαηλαλ εθείλε ηε επνρή, γηα ην πώο
δνύζαλ νη άλζξσπνη θαη γηα ην πώο εμειίρηεθαλ ηώξα.
(Γ ΟΜΑΓΑ)

Γηώξγνο: Ζ ηζηνξία καο ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαιαβαίλνπκε ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο
θαη λα κελ ηα μαλαθάλνπκε θη εκείο ζην κέιινλ.

Γεκήηξεο: Γηα λα μέξνπκε ην ηη είρε γίλεη ζην παξειζόλ θαη λα μέξνπκε πνηνη ήηαλ νη
πξσηαγσληζηέο, λα ην πσ, ηεο ηόηε επνρήο.
Γηώξγνο: Να καζαίλνπκε γηα ηνπο πξνγόλνπο καο.
Άγγεινο: Κη εγώ ζπκθσλώ, γηα λα κάζνπκε ηη έθαλαλ νη πξόγνλνί καο. Έρνπκε θαη
κεγάιε ειιεληθή ηζηνξία ν ειιεληθόο πνιηηηζκόο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο. Γηα λα ηνλ
κάζνπκε θαη λα ηνλ δηδάμνπκε θη εκείο ζηνπο απνγόλνπο καο.
(Δ ΟΜΑΓΑ)
Φάλεο: Υξεζηκεύεη ζην λα γλσξίδνπκε πνηνη είκαζηε, όηη είκαζηε Έιιελεο γηα
παξάδεηγκα θαη μέξνληαο ηελ ηζηνξία, γλσξίδνπκε όηη είκαζηε Έιιελεο, από ηελ ηζηνξία
δειαδή ην πνηνη είκαζηε.
97

Παζράιεο: Μαο βνεζάεη λα επεθηείλνπκε ηε γλώζε καο, γηαηί ρξεηάδεηαη. ζν πην
πνιύ κεγαιώλεηο ρξεηάδεηαη λα έρεηο θαη γλώζεηο από παιηά. Γειαδή θαη ε ηζηνξία ζνύ
θέξλεη γλώζεηο όπσο θαη όια ηα καζήκαηα.
Ηάζνλαο: Δγώ ζπκθσλώ κε ην Φάλε. Γηαηί καζαίλνπκε από πνύ θαηαγόκαζηε, πνηνη
ήηαλ νη πξόγνλνί καο, πώο πεξλνύζαλ απηνί. Μαο ρξεηάδεηαη γηαηί πξέπεη λα μέξνπκε
πνηνη είκαζηε.
Φάλεο: Ζ ηζηνξία κάο ρξεζηκεύεη επίζεο θαη ζην πώο δνύκε, αο πνύκε ζηηο ζξεζθείεο.
Γλσξίδνπκε όηη είκαζηε ρξηζηηαλνί θαη κέζσ ηεο ηζηνξίαο γλσξίδνπκε πώο πξέπεη λα
δνύκε ζαλ ρξηζηηαλνί. Γηαηί αο πνύκε κηα άιιε ρώξα πνπ έρεη κηα δηαθνξεηηθή
ζξεζθεία από ηε δηθηά καο, θάπνηα πξάγκαηα πνπ ηα θάλνπκε εκείο ζαλ ρξηζηηαλνί. ηε
ζξεζθεία αο πνύκε εκείο πνπ πάκε ζηελ εθθιεζία θαη θνηλσλνύκε, θάπνηα άιιε
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ζξεζθεία θάλεη άιια πξάγκαηα.

Ηάζνλαο: Ννκίδσ πώο απηά ιέεη ν Φάλεο είλαη Θξεζθεπηηθά. Άιιν ηζηνξία θαη άιιν
ζξεζθεία.

Παζράιεο: Βαζηθά ζηελ ηζηνξία κηιάεη γηα ηε ζξεζθεία ζε θάπνηα καζήκαηα.
Φάλεο: Γελ ελλννύζα ηα καζήκαηα.
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Γ> Ζ πξνζσπηθή ζρέζε κε ηελ ηζηνξία . Οη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε δηθή ηνπο
ζέζε ζηελ ηζηνξία.
1.Πνηα είλαη ε δηθή καο ζέζε κέζα ζηελ ηζηνξία;
Ζ ηξίηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμε θαινχζε ηα παηδηά λα αλαθεξζνχλ
ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηελ ηζηνξία.
-

ην πξψην εξψηεκα θαίλεηαη απφ ην πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ φηη ηα
πεξηζζφηεξα παηδηά απφ φιεο ηηο νκάδεο ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη
εμαζθαιηζκέλε ζέζε ζηελ ηζηνξία έρνπλ κφλν νη ζπνπδαίνη θαη ζεκαληηθνί
άλζξσπνη (π.ρ. νη βαζηιηάδεο), φζνη έρνπλ θάλεη κηα εξσηθή πξάμε ή θάπνηα
ζεκαληηθή εθεχξεζε, πξάγκα πνιχ πην δχζθνιν ζηελ πξνεγκέλε επνρή καο.
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Δπνκέλσο ηα ίδηα θαη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είκαζηε απνθιεηζκέλνη απφ
ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ ηζηνξία.

…όινη νη άλζξσπνη γελληνύληαη μέλνη θαη πεζαίλνπλ μέλνη…
(Νηθφιαο, Οκάδα Γ)

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνλ Νηθφια πνπ κε ηε ιέμε μέλνη
ελλνεί άγλσζηνη, αζήκαληνη.

Δπίζεο ην γεγνλφο φηη δνχκε ζην παξφλ ζεκαίλεη ηνλ απηφκαην

απνθιεηζκφ καο απφ ηελ ηζηνξία πνπ αθνξά ην παξειζφλ (Γεκήηξεο, Οκάδα
Γ).
-

ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ππάξρνπλ, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο
απφςεηο ησλ παηδηψλ, θάπνηνη παξάγνληεο πνπ αλ ιεθζνχλ ππφςε ηφηε ίζσο
«ζηαζνχκε ηπρεξνί» θαη απνηειέζνπκε θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο:
α/ Ζ αηζηνδνμία φηη θαλείο δελ κπνξεί λα πξνδηαγξάςεη φηη ζην κέιινλ δελ
ζα θάλνπκε θάηη ζεκαληηθφ, φζν θη αλ απηφ ζηε ζχγρξνλε θαη πξνεγκέλε
επνρή καο θαίλεηαη δχζθνιν.
β/ Σα παηδηά είλαη ην κέιινλ ηνπ θόζκνπ, ππνζηεξίδεη ν καζεηήο, άξα ζα
παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ζην κέιινλ (Νηθφιαο, Οκάδα Γ).
γ/ Ζ θαηαγσγή ησλ Διιήλσλ, απφ ήξσεο πξνγφλνπο (θπξίσο ηνπ 1821)
είλαη αξθεηή γηα έρνπκε θη εκείο ην δηθαίσκα λα αλήθνπκε ζηελ ηζηνξία
(Φάλεο, Οκάδα Δ).
δ/ Τπάξρεη πηζαλφηεηα λα αλαδεηρηεί θαη ε δηθή καο ζέζε ζηελ ηζηνξία,
ίζσο φρη ηφζν ζεκαληηθή, φζν ηνπ Κνινθνηξψλε, εάλ νη απφγνλνί καο
ελδηαθεξζνχλ λα κάζνπλ γηα εκάο θαη ηε δσή καο (Ηάζνλαο, Οκάδα Δ)
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-

Ζ εμέιημε είλαη πάιη έλαο παξάγνληαο πνπ παίδεη ξφιν ζηε ζέζε καο ζηελ
ηζηνξία. Οη άλζξσπνη ηνπ κέιινληνο σο πην εμειηγκέλνη ζα αλαδεηήζνπλ λα
κάζνπλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο απηή θαη ηφηε ίζσο αλαδεηήζνπλ θαη βξνπλ θη
εκάο λα αλήθνπκε ζηελ ηζηνξία ηνπ παξειζφληνο ηνπο (Ρέληα, Οκάδα Β).

-

Γηα θάπνηνπο άιινπο ν ξφινο ηνπο ζηελ ηζηνξία είλαη αθφκε πην
ζπγθεθξηκέλνο θαη πεξηνξηζκέλνο, είλαη απηφο ηνπ καζεηή ή ηνπ κειεηεηή. Ο
ξφινο ν δηθφο καο είλαη λα δηαβάδνπκε θαη λα καζαίλνπκε ηελ ηζηνξία
(Βαζίιεο, Οκάδα Γ).
Ζ γεληθφηεξε αίζζεζε είλαη φηη ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο θαη ηα ίδηα ηα παηδηά

πνπ εξσηήζεθαλ βξίζθνληαη εθηφο ηζηνξίαο φρη κφλν ιφγσ ηεο αζεκαληφηεηάο
ηνπο, αιιά θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο ηεο ηζηνξίαο, πνπ αλήθεη ζην
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καθξηλφ παξειζφλ, απφ ηα ίδηα πνπ αλήθνπλ ζην ζήκεξα, ελψ θάπνηνο
ππνζηεξίδεη φηη κπνξεί απηή ηε ζηηγκή λα κελ αλήθεη ζηελ ηζηνξία, αιιά ζα
αλήθεη, ζα απνηειεί θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ζην κέιινλ.

Γ>1

(Α ΟΜΑΓΑ)

Ράληα: Σελ ηζηνξία κπνξνύκε ζην κπαιό καο λα ηε βιέπνπκε ζην κπαιό καο, λα ηε
ζθεθηόκαζηε θαη λα δνύκε κέζα καο πώο είλαη, δειαδή ηη γίλεηαη παιηά.
(Β ΟΜΑΓΑ)

Διέλε: Μπνξεί ζην κέιινλ λα εθεύξνπκε θάηη πνπ λα είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ
αλζξσπόηεηα.
Ρέληα: Οη άλζξσπνη πνπ ηώξα εξγάδνληαη έρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο ζέζεηο εξγαζίαο
εκείο ζα πάξνπκε κεηά ηε ζέζε ηνπο θη ίζσο θάλνπκε θάηη ζεκαληηθόηεξν από απηνύο.
Ίζσο εάλ εμειηρζνύλ ηα πξάγκαηα νη άλζξσπνη ζην κέιινλ εθεύξνπλ θάπνηα άιια
πξάγκαηα πνπ ηώξα απηά γηα εκάο είλαη ηα θαλνληθά, θαη γη‟ απηνύο ζα είλαη θάηη όρη
ζεκαληηθό, ίζσο ελδηαθεξζνύλ θαη γηα εκάο λα δνύλε πώο δνύζακε θαη εκείο.
Θσκάο: Δίλαη ιίγν δύζθνιν απηό. ην ζήκεξα, γηα λα γίλεηο ηώξα ζηνλ 21ν αηώλα, γηα
λα γίλεηο έλαο ζεκαληηθόο άλζξσπνο, πξέπεη λα αλαθαιύςεηο θάηη πνπ ζηελ
αλζξσπόηεηα λα κελ ην έρεη αλαθαιύςεη νύηε έλαο άλζξσπνο. Σόηε όκσο, αο πνύκε
ζηελ αξραία Διιάδα πνπ είραλ εθεύξεη, ην δξεπάλη αο πνύκε πνπ θόβαλ ην ζηάξη ηόηε
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ην είραλ αλαθαιύςεη όιεο νη ππόινηπεο ρώξεο πνπ ήηαλ πην εμειηγκέλεο από εκάο. Σόηε
κε έλα ηέηνην απιό πξάγκα γηλόζνπλ έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο δηάζεκνπο ηνπ ηόηε.
Διέλε: ην κέιινλ δελ ζα μέξνπλ πώο δνύζακε εκείο παιηά θαη ζα ελδηαθεξζνύλ (λα
κάζνπλ).
Ρέληα: Ο άλζξσπνο εμειίζζεηαη εθεπξίζθεη πξάγκαηα όζν πξνρσξνύλ ηα ρξόληα θαη
δελ κπνξεί λα κείλεη όπσο είκαζηε εκείο κεηά από πεληαθόζηα ρξόληα λα είλαη ην ίδην
πξάγκα, νπόηε ζα ελδηαθεξζνύλ λα κάζνπλ θα ηη ππήξρε πξηλ από δηαθόζηα ρξόληα, ζηα
ζπίηηα, θηι.

(Γ ΟΜΑΓΑ)
κέιινλ.
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Νηθόιαο: Δκείο παίδνπκε ξόιν ζηελ ηζηνξία, όια ηα παηδηά παίδνπλ γηαηί απηά είλαη ην
Βαζίιεο: Μπνξεί ε ηζηνξία λα καο βνεζάεη λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα. Παίδνπκε γεληθά
όινη ξόιν γηαηί ηε δηαβάδνπκε θαη ηε καζαίλνπκε.

Λάδαξνο: Δκείο είκαζηε θαη ρηιηεηίεο κπξνζηά από ηελ ηζηνξία θαη ηε κειεηνύκε. ηελ
ηζηνξία ππήξραλ βαζηιηάδεο απηνύο ηνπο κειεηάκε, αλ είζαη έλαο απιόο άλζξσπνο δελ
ζε κειεηάλε, εδώ δελ έρνπκε βαζηιηάδεο.

Νηθόιαο: Μπνξεί λα είζαη έλαο από απηνύο πνπ ζα ζε κειεηνύλ νη επηζηήκνλεο, αιιά
ζρεδόλ όινη νη άλζξσπνη γελληνύληαη μέλνη θαη πεζαίλνπλ μέλνη. Αιιά γηα ηελ επνρή γηα
λα ζε κειεηάεη θάπνηνο, πξέπεη λα είζαη πνιύ ζπνπδαίνο λα έρεηο θάλεη θάηη πνιύ
ζπνπδαίν, ζεκαληηθό.

(Γ ΟΜΑΓΑ)
Γεκήηξεο: Καηά ηε δηθή κνπ γλώκε ε ηζηνξία είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζην παξειζόλ
θη εκείο απηή ηε ζηηγκή βξηζθόκαζηε ζην παξόλ, άξα δελ απνηεινύκε κέξνο ηεο
ηζηνξίαο θαηά θάπνην ηξόπν.
Άγγεινο: Δγώ πηζηεύσ όκσο όηη θη εκείο ζα θαηαγξαθνύκε ζηελ ηζηνξία όρη ηόζν
ζεκαληηθά όπσο άιινη, αιιά ζα είκαζηε θη εκείο ζηελ ειιεληθή ηζηνξία. όρη ηώξα ζην
παξόλ ζε θάπνηα ρξόληα ζην κέιινλ.
Γεκήηξεο: Αλ δελ θάλνπκε θάηη ζεκαληηθό ζα είκαζηε παξειζόλ σο έλα απιό κέξνο
ηεο ηζηνξίαο.
(Δ ΟΜΑΓΑ)
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Ηάζνλαο: Πηζηεύσ πσο όινη νη άλζξσπνη έρνπκε έλα ξόιν ζηελ ηζηνξία αιιά κπνξεί
λα κελ είλαη ηόζν ζεκαληηθόο ν δηθόο καο όζν θάπνησλ άιισλ αλζξώπσλ. Γειαδή θη
εγώ ππήξμα θάπνηε θαη κπνξεί ηα εγγόληα κνπ λα ζέινπλ λα κάζνπλ γηα κέλα αιιά δελ
ήκνπλ, ή δελ είκαη αθόκε έλαο ζπνπδαίνο άλζξσπνο ζα ηνλ Κνινθνηξώλε.
Φάλεο: Πηζηεύσ όηη ε δσή ηνπ θαζελόο είλαη, παίδεη θάπνην ξόιν ζηελ ηζηνξία, γηαηί
όινη είλαη απόγνλνη απηώλ ησλ εξώσλ. Γη απηό όινη παίδνπλ θάπνην ξόιν ζηελ
ηζηνξία.
Παζράιεο: Γελ καο ελδηαθέξνπλ κόλν νη ήξσεο αιιά θη εκάο, νη απινί άλζξσπνη
έρνπλ θαηαθέξεη λα θάλνπλ θάπνηα πξάγκαηα ζηε δσή ηνπο, είλαη άμηνη, είλαη
πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη βαζηθά.
θάλεη.
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Ηάζνλαο: Κη εγώ ζα έιεγα όηη δελ καο ελδηαθέξνπλ κόλν νη ήξσεο αιιά απηά πνπ έρνπλ

2. Έρνπκε όινη νη άλζξσπνη ηελ ίδηα ηζηνξία; Δπεξεάδεη ε ηζηνξία ηνπ ελόο ηελ
ηζηνξία ηνπ άιινπ;

ην δεχηεξν εξψηεκα εάλ έρνπκε φινη νη άλζξσπνη ηελ ίδηα ηζηνξία ε ζέζε
πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά είλαη ζηαζεξή ζε φιεο ηηο νκάδεο:
-

Οη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηελ ίδηα ηζηνξία, απηφ είλαη ζίγνπξν, δειψλνπλ φινη
αλεμαηξέησο νη καζεηέο/ηξηεο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηε ζέζε
ηνπο είλαη ηα αθφινπζα:

α/ Ζ ρξνληθή απφζηαζε πνπ ρσξίδεη κεγαιχηεξνπο θαη κηθξφηεξνπο,
λεφηεξνπο θαη γεξνληφηεξνπο.

β/ Ζ δηαθνξεηηθή εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπο θάζε αλζξψπνπ πξνζδηνξίδεη θαη
ηε δηαθνξεηηθή ηνπ ηζηνξία. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα δίδπκα αδέιθηα (Άλλα,
Οκάδα Α).
γ/ Οη δηαθνξεηηθέο καο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο.
δ/ Σν γεγνλφο φηη αλήθνπκε ζε δηαθνξεηηθνχο ιανχο.
Οη γλψκεο φκσο δηίζηαληαη φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπλεληεχμεηο
θαινχληαη λα πάξνπλ ζέζε ζην εξψηεκα εάλ ε ηζηνξία ηνπ ελφο επεξεάδεη ηελ
ηζηνξία ηνπ άιινπ.
-

Γηα θάπνηνπο είλαη ζίγνπξν φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ηζηνξίαο
ησλ αλζξψπσλ.
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α/ Γελ έπεζε κφλνο ηνπο απφ ηελ ηζνπιήζξα ν Νηθφιαο (Οκάδα. Γ)
θάπνηνο ηνλ έζπξσμε θαη ζπλέβε έλα γεγνλφο πνπ ζεκαδεχεη ηελ ηζηνξία ηεο
δσήο ηνπ.
β/ Γελ θάλνπκε πφιεκν κφλνη καο ε ηζηνξία θάπνηνπ άιινπ ιανχ
επεξεάδεη ηε δηθή καο, φηαλ πνιεκάκε κε απηφλ.
-

ζνη απφ ηε άιιε πιεπξά ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη αλεμάξηεηεο νη ηζηνξίεο ησλ
αηφκσλ δελ δείρλνπλ λα κπνξνχλ λα ην αηηηνινγήζνπλ.

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε απάληεζε καζεηή:
Καη νη άιινη ιανί έρνπλ ηζηνξία. Έρεη ε Ακεξηθή, όπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
έρνπλ ηνλ Οζάκα Μπελ Λάληελ πνπ έξημε ηνπ δίδπκνπο πύξγνπο. Γελ επεξεάδεη όκσο

Γ>2
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ηνπο άιινπο. (Λάδαξνο, Οκάδα Γ)

(Α ΟΜΑΓΑ)

Μαξία: ινη νη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθή ηζηνξία.

Ράληα: Κάπνηνη κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή. Κάπνηνη άλζξσπνη άιινη πην παιηνί από
εκάο λα έρνπλ άιιε ηζηνξία. Γειαδή θάπνηνη άλζξσπνη κεγαιύηεξνη από εκάο κπνξνύλ
λα θάλνπλ θάηη δηαθνξεηηθό θαη λα έρνπλ αιιάμεη ηελ ηζηνξία.

Άλλα: Γελ έρνπκε όινη ηελ ίδηα ηζηνξία. κεξηθνί έρνπλ δηαθνξεηηθή κεξηθνί κπνξεί λα
έρνπλ θαη ηελ ίδηα, όπσο ηα δίδπκα.

Μαξία : Γελ έρνπκε ηελ ίδηα ηζηνξία γηαηί έρνπκε δηαθνξεηηθή δσή.
Άλλα: Γελλεζήθακε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία, πάκε ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία θαη έρνπκε
δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Μαξία: Κάπνηα πξάγκαηα γίλνληαη δηαθνξεηηθά θαη θάπνηα ίδηα θαη έρνπκε
δηαθνξεηηθή δσή, ν θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθή δσή. ηα παιηά ηα ρξόληα πνιεκνύζαλ
ελώ ηώξα γίλνληαη θάπνηα άιια πξάγκαηα.

(Γ ΟΜΑΓΑ)
Νηθόιαο: Καζέλαο από εκάο έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία. εγώ όηαλ ήκνπλ κηθξόο είρα
πέζεη από κία ηζνπιήζξα. Απηό ην ζπκάκαη θαη είλαη κηα ζηηγκή πνπ κνπ έρεη κείλεη
αμέραζηε θαη πάληα ζα ην ζπκάκαη.
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Ζ ηζηνξία ηνπ ελόο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηζηνξία ηνπ άιινπ. Γηαηί εγώ αο
πνύκε δελ ρηύπεζα θαηά ιάζνο, γηαηί κε επεξέαζε θάπνηνο άιινο γηα λα ην θάλσ, γηα
λα πέζσ θαη λα ρηππήζσ, κε έζπξσμε.
Λάδαξνο: Καη νη άιινη ιανί έρνπλ ηζηνξία. Έρεη ε Ακεξηθή, όπσο νη Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο έρνπλ ηνλ Οζάκα Μπελ Λάληελ πνπ έξημε ηνπ δίδπκνπο πύξγνπο. Γελ
επεξεάδεη όκσο ηνπο άιινπο.
Νηθόιαο: ιεο νη ρώξεο έρνπλ ηζηνξία, πνιιέο είλαη άγλσζηεο γηα εκάο, γηαηί από ηελ
ηζηνξία γλσξίδεηο ην ιαό εθείλνλ. Δπεξεάδεη ε ηζηνξία ηνπ ελόο ηελ ηζηνξία ηνπ άιινπ
γηαηί κπνξεί λα έρνπκε θάλεη πόιεκν εκείο νη δύν ιανί.
(Δ ΟΜΑΓΑ)
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Φάλεο: ίγνπξα θαζέλαο έρεη θάπνηα δηαθνξεηηθή ηζηνξία. Αο πνύκε ν παππνύο
θάπνηνπ πήγε λα πνιεκήζεη ζε θάπνην πόιεκν, ελώ ν άιινπο πήγε αιινύ. ινη έρνπλ
θάπνηα ηζηνξία.

Παζράιεο: πκθσλώ ε ηζηνξία ηνπ ελόο είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ηζηνξία ηνπ άιινπ.
Φάλεο: Ναη, είλαη αλεμάξηεηεο.

3.Τπάξρεη θάπνην αληηθείκελν, νηηδήπνηε πνπ λα έρεηε ζην ζπίηη ζαο θαη λα έρεη
ζρέζε κε ηελ ηζηνξία; Πνην είλαη απηό, ηη αμία έρεη ; Πνηα ε ηζηνξία ηνπ; Πώο
ηελ έκαζεο;

Σν ηξίην εξψηεκα είλαη κηα απφπεηξα λα δνχκε εάλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα
αληηιεθζνχλ φηη θαη ε δηθή ηνπο ηζηνξία εληάζζεηαη ζηελ ηζηνξία. Σνπο δεηήζεθε
λα ζθεθζνχλ θαη λα αλαθεξζνχλ, λα πεξηγξάςνπλ έλα αληηθείκελν ηνπ ζπηηηνχ
ηνπο πνπ απνηειεί θνκκάηη ηεο δηθήο ηνπο ηζηνξίαο. Σα αληηθείκελα πνπ
αλαθέξνληαη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηηο απαληήζεηο ηνπο είλαη ηα εμήο:
-

Πξψηνλ, ηα παηδηά αλαθέξζεθαλ ζε αληηθείκελα πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ σο
απιά νηθνγελεηαθά θεηκήιηα ησλ νπνίσλ ηελ ηζηνξία δε θαίλεηαη λα
γλσξίδνπλ ηδηαίηεξα φπσο:
I.

κηα θνύθια από ηελ παηδηθή ειηθία ηεο κακά… (Μαξία, Οκάδα
Α)
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II.

έλα παιηό ζίδεξν ηεο πξνγηαγηάο πνπ είρε πάεη ζηνλ πόιεκν…
(Θσκάο, Οκάδα Β)

III.

έλα θνιηέ ηεο πξνγηαγηάο… (Διέλε, Οκάδα Β)

IV.

έλα θπιαρηό ηεο γηαγηάο… (Ρέληα, Οκάδα Β)

V.

κηα παξαδνζηαθή ζηνιή, πνπ ηελ είρακε από πάληα […] θαη έλα
θιηηδάλη ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο… (Νηθφιαο, Οκάδα Γ)

VI.

κηα εηθόλα […] από αγίνπο θαη γξάθεη θάπνηα αξραία γξάκκαηα
από πίζσ… (Γηψξγνο, Οκάδα Γ)

VII.
VIII.

αξραίνη πάππξνη, κε ιόγνπο αγίσλ… (Άγγεινο, Οκάδα Γ)
κηα ζθεληόλα ηνπ παππνύ κνπ, από όηαλ ήηαλ κηθξόο…
(Ηάζνλαο, Οκάδα Δ)
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ια απηά κεηαθέξνληαη απφ γεληά ζε γεληά δηαηεξψληαο κε ην

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηελ αλεθηίκεηε νηθνγελεηαθή αμία ηνπο .
-

ηε δεχηεξε θαηεγνξία είλαη αληηθείκελα πνπ είλαη νηθνγελεηαθά θεηκήιηα,
αιιά έρνπλ ζρέζε κε θάπνην ζεκαληηθφ πξφγνλν ηεο νηθνγέλεηαο, θάπνηνλ
πνπ ζπκκεηείρε ζε θάπνην πφιεκν.
I.

όπια από ην πόιεκν θξεκαζκέλα ζηνλ ηνίρν… (Άλλα, Οκάδα Α)

II.

κηα θσηνγξαθία ηνπ παππνύ από ηνλ πόιεκν… (Ράληα, Οκάδα
Α)

III.

έλα κεγάιν κλεκείν , απηό ην κλεκείν ήηαλ, είλαη ζηεκέλν από ην
1940, γηα ηνλ ζείν κνπ ν νπνίνο πνιεκνύζε ηνπο Γεξκαλνύο θαη
θάπνηνο ηνλ πξόδσζε… (Γεκήηξεο, Οκάδα Γ)

IV.

Έλα ζπαζί πνπ δελ ην έρνπκε ζην ζπίηη καο, αιιά αλήθεη ζηελ

νηθνγέλεηά καο… (Φάλεο, Οκάδα Δ)
-

Μία καζήηξηα αλαθέξζεθε ζην πξνζσπηθφ ηεο εκεξνιφγην σο αληηθείκελν
ζρεηηθφ κε ηελ ηζηνξία, πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηεο (Ράληα,
Οκάδα Α).

-

Δπηζεκαίλνπκε επίζεο φηη έλαο καζεηήο αλαθέξζεθε ζηελ έλλνηα ηεο εμέιημεο
ηελ νπνία ν ίδηνο θαη άιινη/εο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηηο ζπλεληεχμεηο
ζεσξνχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηζηνξίαο. Καηά ηε γλψκε ηνπ φινη έρνπκε ζην
ζπίηη καο πνιιά αληηθείκελα κε ηζηνξηθή αμία επεηδή θάπνηε αλαθαιχθζεθαλ
θαη ε ρξήζε ηνπο ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα (Φάλεο, Οκάδα Δ).

Μηα γεληθή παξαηήξεζε είλαη φηη ζε απηφ ην εξψηεκα φια ηα παηδηά
πξνζπάζεζαλ λα ζθεθηνχλ θάπνην αληηθείκελν κε ηζηνξηθή αμία θαη λα ην αλαθέξνπλ
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αθφκε θη αλ δελ γλψξηδαλ ηίπνηε γη’ απηφ ή αθφκε θη αλ δελ βξηζθφηαλ ζην ζπίηη
ηνπο.
Γ>3
(Α ΟΜΑΓΑ)
Άλλα: Δκείο ζην ζπίηη έρνπκε όπια πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύζε ν πξνπάππνπο κνπ ζηνλ
πόιεκν. Σα έρνπκε θξεκάζεη πάλσ ζην ηνίρν, έρεη ζπαζηά θάπσο ινμά, έρνπκε έλα
δίθαλλν.
Γελ μέξσ ζε πνην πόιεκν ηα ρξεηάζηεθε.. Γελ κνπ είπαλ ηίπνηε γηα ηελ ηζηνξία ηνπο.
Μαξία: Δθεί ζην ζπίηη κνπ πνπ είλαη ν παππνύο κνπ ππάξρεη ε θνύθια ηεο κακάο κνπ
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όηαλ ήηαλ κηθξή πνπ ηελ είρε ραξίζεη ν κπακπάο ηεο. Καη ηελ είρε από παιηά.
Μνπ ζπκίδεη ηε κακά κνπ όηαλ ήηαλ κηθξό θνξίηζη.

Ράληα: Δγώ έρσ δύν αληηθείκελα κία θσηνγξαθία ηνπ παππνύ κνπ, ζηνλ πόιεκν πνπ
πνιέκεζε κε ηνπο Γεξκαλνύο θη έρσ θη έλα εκεξνιόγην πνπ γξάθσ όιεο ηηο ηζηνξίεο κνπ
πνπ έρσ πεξάζεη κηθξή θαη ηώξα κεγάιε. Γειαδή ηε δηθή κνπ ηζηνξία.
Γελ κνπ έρεη δηεγεζεί θαλείο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ παππνύ κνπ γηαηί δελ ζέινπλ λα
ζηελνρσξηέκαη.

(Β ΟΜΑΓΑ)

Θσκάο: Από ην ζόη ηεο κακάο κνπ, ε πξν γηαγηά κνπ πνπ είρε πάεη ζηνλ πόιεκν ηνπ
‟40, είρε θξαηήζεη έλα ζίδεξν πνπ πνιύ παιηά ζηδεξώλαλε, πνιύ παιηά ηέρλε θαη
δηάθνξα άιια πνπ βάδαλε κέζα θξαζί θαη άιια. Πξνθαλώο ε πξνγηαγηά κνπ ηα έδσζε
ζηε γηαγηά κνπ θαη ε γηαγηά κνπ ηα έδσζε ζηε κακά κνπ θαη ε κακά κνπ ζα ηα δώζεη ζε
κέλα.
Διέλε: Αο πνύκε έρσ έλα θνιηέ ηεο γηαγηάο κνπ, ηεο πξνγηαγηάο κνπ πνπ ην έδσζε ζηε
γηαγηά κνπ, ε γηαγηά κνπ ζηε κακά κνπ θαη ε κακά κνπ ζε εκέλα. Έρεη νηθνγελεηαθή
αμία.
Ρέληα: Δγώ λνκίδσ, δελ είκαη ζίγνπξε όηη ε γηαγηά κνπ είρε δώζεη ζηε κακά κνπ έλα
ζαλ θπιαθηό πνπ είρε πεη λα ην δώζεη ζηνλ εγγνλό ηεο δειαδή ζην παηδί ηεο κακάο κνπ,
ε κακά κνπ ην έδσζε ζηνλ αδεξθό κνπ ην κεγάιν.[…] Έρεη νηθνγελεηαθή αμία.
(Γ ΟΜΑΓΑ)
Βαζίιεο: Μπνξεί λα έρνπκε θάπνην αληηθείκελν αιιά δελ μέξσ.
106

Νηθόιαο: Δκείο έρνπκε κηα παξαδνζηαθή ζηνιή, πνπ ηελ είρακε από πάληα, ν πξν πξν
πάππνπο ηεο γηαγηάο κνπ πνπ πάληα ηελ έρνπκε θαη έλα θιηηδάλη πνπ ην είρε ν παππνύο
ηεο γηαγηάο κνπ. Καη ηα έρνπκε θξαηήζεη.
(Γ ΟΜΑΓΑ)
Γεκήηξεο: ην ρσξηό κνπ πνπ ήκνπλ πξόζθαηα, ζηελ Κξήηε, Φιόγεο ιέγεηαη, ζην
Γήκν Καληάλνπ, ζηα Υαληά, ππάξρεη έλαο ινθίζθνο ζηνλ νπνίν όηαλ αλεβαίλεηο έρεη
έλα κεγάιν κλεκείν , απηό ην κλεκείν ήηαλ, είλαη ζηεκέλν από ην 1940, γηα ηνλ ζείν
κνπ ν νπνίνο πνιεκνύζε ηνπο Γεξκαλνύο θαη θάπνηνο ηνλ πξόδσζε, βξήθε πνπ
θξπβόηαλε θαη όηαλ πάλσ ζ‟ απηό ην ιόθν θξπβόηαλ θαη ηνλ εηνπθέθηζαλ εθεί πέξα.
Γξάθεη ην πόηε πέζαλε θαη όηη εθνλεύζε από ηνπο Γεξκαλνύο.
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Γηώξγνο: ηαλ πήγαλ ν παππνύο κνπ θαη ε γηαγηά κνπ ζε απηό ην ζπίηη λα ην
αγνξάζνπλ βξήθαλ κηα εηθόλα ζην παηάξη θαη ηελ έρνπλ θξαηήζεη. Δίλαη από αγίνπο θαη
γξάθεη θάπνηα αξραία γξάκκαηα από πίζσ.

Άγγεινο: Δκείο ζην ζπίηη καο δελ κπνξώ λα βξσ αλ έρνπκε θάπνην ηζηνξηθό
αληηθείκελν αιιά ζην ζπίηη ηεο γηαγηάο κνπ ζην Βόιν. Πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία πνιιέο
θνξέο ε γηαγηά κνπ θαη έρεη θάηη, ζαλ αξραίνη πάππξνη είλαη, κε ιόγνπο αγίσλ, έρεη
πνιιέο βηνγξαθίεο γηα εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα.

(Δ ΟΜΑΓΑ)

Φάλεο: Τπάξρνπλ αληηθείκελα ζην ζπίηη ηνπ θαζέλαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ηζηνξία,
όπσο πίλαθεο δσγξαθηθήο, θαιιηηερλώλ, ή δηάθνξα αληηθείκελα πνπ αλαθαιύθζεθαλ
ζηα πην παιηά ρξόληα θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα.

Ηάζνλαο: Έρσ κηα ζθεληόλα ηνπ παππνύ κνπ, από όηαλ ήηαλ κηθξόο. Δίλαη ζαλ ελζύκην
από ηνλ παππνύ κνπ θαη κνπ ν ζπκίδεη θάζε θνξά πνπ ηε βιέπσ.
Φάλεο: Δίρακε έλα ζπαζί πνπ δελ ην έρνπκε ζην δηθό καο ζπίηη, αιιά αλήθεη ζηελ
νηθνγέλεηά καο. Δίλαη πάξα πνιύ παιηό θαη είλαη από πάξα πνιύ παιηά.
Γ> Πώο καζαίλνπκε ηζηνξία
1. Με πνην ηξόπν καζαίλνπκε ηελ ηζηνξία;
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζην εξψηεκα κε πνην ηξφπν
καζαίλνπκε ηζηνξία είλαη νη αθφινπζεο:
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-

Απφ θάπνηα πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηα παηδηά γηα ην
παξειζφλ, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηνπο απφ ηα ίδηα, φπσο είλαη
νη παππνχδεο θαη νη γηαγηάδεο, νη γνλείο θαη άιινη ζπγγελείο (Ράληα, Οκάδα
Α, Γηψξγνο, Οκάδα Γ, Ηάζνλαο, Οκάδα Δ, Φάλεο, Οκάδα Δ).

-

Οη δάζθαινη, νη θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αξγφηεξα, νη ηζηνξηθνί θαη νη
μελαγνί ζηα κνπζεία, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ γλψζεψλ ηνπο πάλσ ζην
αληηθείκελν καο καζαίλνπλ ηζηνξία (Διέλε, Οκάδα Β).

-

Απφ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη άιια καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ.

-

Απφ βηβιία, εμσζρνιηθά βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο, ινγνηερληθά βηβιία (Μαξία,
Οκάδα Α, Λάδαξνο, Οκάδα Γ ).

-

Απφ ηα κνπζεία θαη ηα θάζε είδνπο επξήκαηα πνπ θπιάζζνληαη ζε απηά
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(Ρέληα, Διέλε, Οκάδα Β, Νηθφιαο, Οκάδα Γ, Γηψξγνο, Οκάδα Γ, Ηάζνλαο,
Οκάδα Δ).
-

Απφ ηα αξραία έγγξαθα πνπ πξνο ην παξφλ νη καζεηέο δελ έρνπλ ηε γλψζε λα
κειεηήζνπλ νη ίδηνη.

-

Απφ ηα κλεκεία ηνπ ηνπίνπ πνπ ζψδνληαη (Γηψξγνο, Οκάδα Γ, Φάλεο, Οκάδα
Δ).

-

Απφ ην ενξηαζκφ ησλ εζληθψλ επεηείσλ (Φάλεο, Οκάδα Δ).

-

Απφ ηελ ηειεφξαζε, κέζα απφ ηηο εηδήζεηο, αθηεξψκαηα ζε εζληθέο επεηείνπο,
ηαηλίεο, ληνθηκαληέξ (Ρέληα, Οκάδα Β, Θσκάο Οκάδα Β, Λάδαξνο, Οκάδα Γ,
Φάλεο, Οκάδα Δ).

-

Απφ ην δηαδίθηπν (Διέλε, Οκάδα Β) .

Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, εξκελεχεηαη κε
δχν ηξφπνπο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο.
Απφ ηε κία αθνξά ζηα θαλάιηα πνπ καο ηξνθνδνηνχλ θαη θαζνξίδνπλ πνηα ζα
είλαη ε ηζηνξηθή καο γλψζε θαη απφ ηελ άιιε ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο πνπ ε κειέηε ηνπο
καο βνεζά λα γλσξίζνπκε ην παξειζφλ καο.
ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο δχν εξκελείεο θαη ε κειέηε ηνπ
ιφγνπ ησλ παηδηψλ θαηαδεηθλχεη ηελ ηαχηηζε ησλ αληηιήςεψλ ηνπο θαη ζηηο δχν
εθδνρέο ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο.
Σα παηδηά απάληεζαλ κε κεγάιε επθνιία θαη σο πξνο ηελ πξψηε ηνπ εθδνρή,
έδεημαλ λα γλσξίδνπλ κε βεβαηφηεηα φηη ηελ ηζηνξηθή ηνπο γλψζε δηακνξθψλνπλ
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πέξα απφ ην ζρνιείν θαη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο, ηα ΜΜΔ, αθφκε θαη νη εζληθνί
ενξηαζκνί.
ζνλ αθνξά ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, απφ ηε κειέηε ησλ ζπλεληεχμεσλ
ησλ νκάδσλ, δελ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πνηα πεγή απφ ηηο παξαπάλσ
αλαθέξζεθε απφ πεξηζζφηεξνπο/εο καζεηέο/ηξηεο θαη πνηα απφ ιηγφηεξνπο/εο. Ζ
αλάγλσζε ηνπ δηαιφγνπ ησλ παηδηψλ δείρλεη φηη ν έλαο ζπλνκηιεηήο πξνζπαζνχζε
λα ζπκπιεξψζεη ηνλ άιινλ, ζπκθσλνχζε κε φζα είρε πξναλαθέξεη ν/ε
ζπκκαζεηήο/ηξηά ηνπ θαη δελ επαλαιάκβαλε ηα ίδηα, θάηη πνπ ζπλέβε ζε άιια
εξσηήκαηα.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη φιεο νη νκάδεο αλαθέξζεθαλ ζηα
πεξηζζφηεξα είδε πεγψλ ηζηνξηθήο γλψζεο:
γξαπηέο πεγέο (βηβιία, έγγξαθα, ινγνηερληθά βηβιία),

ii.

πξνθνξηθέο καξηπξίεο (απφ αθεγήζεηο παππνχδσλ, γηαγηάδσλ,
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i.

γνληψλ θαη άιισλ ζπγγελψλ)

iii.

ειεθηξνληθέο πεγέο (ην δηαδίθηπν)

iv.

πεγέο ηνπ ηνπίνπ (κλεκεία)

v.

αληηθείκελα ηέρλεο θαη θαζεκεξηλήο δσήο (επξήκαηα ησλ
κνπζείσλ)

vi.

νπηηθναθνπζηηθά ληνθνπκέληα (θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο)

Ζ επηζήκαλζε απηή είλαη αμηνζεκείσηε γηαηί, φπσο

δηαθαίλεηαη παξαθάησ ζηε ζεκαηηθή πνπ αθνξά ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο
(Ε >1,2,3) ζην ζρνιείν, ε ρξήζε ησλ πεγψλ θαίλεηαη λα απνπζηάδεη εληειψο
απφ ηε δηδαθηηθή πξάμε. 20

Απφ φιεο ηηο παξαπάλσ πεγέο ηζηνξηθήο γλψζεο ηα παηδηά δελ
παξαιείπνπλ λα ζεκεηψζνπλ ηελ αλαμηνπηζηία ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ
ηαηληψλ. Σηο παξαθνινπζνχλ κε επραξίζηεζε, γλσξίδνπλ φηη καο δίλνπλ
θάπνηεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, ραξαθηεξίδνληαη φκσο απφ ππεξβνιή θαη ηελ
πξνζζήθε θαληαζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ

εκπνξηθή ηνπο επηηπρία.
αλ πην αμηφπηζηα αληηπαξαβάιινπλ ηα βηβιία, ρσξίο λα ηα
δηαρσξίδνπλ θαηά είδνο, γηαηί πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Οη
20

Γηα ηελ ηππνινγία ησλ πεγψλ, βιέπε Μ.Ρεπνχζε, 2004: 311-328
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ηαηλίεο ζηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ζηελ ππεξβνιή
πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εκπνξηθή επηηπρία. Παξφκνηα επξήκαηα πξνθχπηνπλ
θαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Δ. Κειεζίδε (2006).
Βέβαηα θαηά ηελ άπνςε ησλ παηδηψλ δελ είλαη θαθφ λα ππάξρνπλ νη
ηαηλίεο, έζησ θη αλ παξαπνηνχλ ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, γηαηί απνηεινχλ ρσξίο
ακθηβνιία δηαθήκηζε ηεο έλδνμεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο (Γεκήηξεο, Οκάδα
Γ).

Γ>1

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

(Α ΟΜΑΓΑ)

Άλλα: Από ηα γεγνλόηα. Γηαβάδεη (θαλείο) βηβιία. Βιέπεη ηαηλίεο.
Ράληα: Μαο ιέλε νη παππνύδεο καο.

Μαξία: Μαζαίλνπκε από ηα βηβιία θαη άιια πξάγκαηα. Από ηα καζήκαηα. Σα κνπζεία.
(Β ΟΜΑΓΑ)

Διέλε: Μαο καζαίλνπλ ηζηνξία νη δάζθαινη. Καη νη γνλείο καο.
Θσκάο: Μπνξνύκε θαη κόλνη καο λα κάζνπκε

Ρέληα: Ναη, κπνξνύκε θάπνην βηβιίν λα δηαβάζνπκε πνπ δηεγείηαη θάπνηα γεγνλόηα πνπ
ζπλέβεζαλ. Καλέλα dvd, ληνθηκαληέξ. Ο κπακπάο κνπ, αο πνύκε έρεη έλα πνπ κηιάεη γηα
έλαλ πόιεκν …πνπ έδεηρλε γεγνλόηα πώο βνκβάξδηδαλ πόιεηο θαη ηέηνηα.
Θσκάο: Δκέλα ν κπακπάο κνπ, κηα ηζηνξία ήηαλ κε ηελ Σξνία, έλα dvd ζαλ λα ήηαλ
εθεί απηόο πνπ ηελ ηξαβνύζε ηελ ηαηλία. Έρσ δεη θαη ην έξγν θαη έλα άιιν πνπ ήηαλ
ζαλ ληνθηκαληέξ.
Διέλε: Μπνξνύκε λα ςάμνπκε ζε κηα ηζηνζειίδα.
Ρέληα: Καη ζηα κνπζεία κπνξνύκε λα βξνύκε αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλε
παιηά, λα κάζνπκε ηηο θνξεζηέο, λα δνύκε.
Διέλε: Τπάξρνπλ όκσο θαη κνπζεία κε εηθόλεο, κε δσγξαθηέο πνπ έθαλαλ νη αξραίνη.
Αο πνύκε ζην Λνύβξν.
(Γ ΟΜΑΓΑ)
Λάδαξνο: Από ηα βηβιία καζαίλνπκε ηζηνξία.
Νηθόιαο: Από αξραία έγγξαθα.
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Βαζίιεο: Σελ ηζηνξία ηε καζαίλνπκε θαη από ηνπο ηζηνξηθνύο. Απηνί παίξλνπλ αξραία
πξάγκαηα θαη καζαίλνπλ πώο ήηαλ νη άλζξσπνη παιηά θαη κεηά ηα γξάθνπλ ζηα βηβιία.
Λάδαξνο: Από ηηο ηαηλίεο. Γε ζεκαίλεη όηη εάλ δεηο κηα ηαηλία ζα πεηο «Α, έηζη έγηλε!»,
απιά είλαη κηα αλαπαξάζηαζε εθείλεο ηεο επνρήο. πσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο
Σξηαθόζηνπο. Έδεηρλε πώο ήηαλ ε δσή εθεί, κε ηη, ε ζθέςε ηνπο, ηα πξάγκαηά ηνπο… ηα
ξνύρα ηνπο, ηνλ εμνπιηζκόο ηνπο.
ΤΝ: Θα κπνξνύζακε λα βιέπνπκε κόλν ηαηλίεο θαη λα καζαίλνπκε ηζηνξία ζα ήκαζηε
θαιπκκέλνη;
Λάδαξνο: ρη. ηα βηβιία γξάθνπλ πην πνιιά.
Βαζίιεο: Δγώ πηζηεύσ όηη ζηελ ηειεόξαζε δελ ηα δείρλεη νινθιεξσκέλα ελώ ζηα
βηβιία έρεη θαη κηθξέο ιεπηνκέξεηεο.
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Νηθόιαο: ηαλ βιέπεηο κηα ηαηλία, δελ ζηα δείρλεη όια πξαγκαηηθά ζνπ βάδεη θαη ηε
θαληαζία ηνπ, γηαηί αιιηώο δελ ζα έβγαδαλ ρξήκαηα νη παξαγσγνί ηεο ηαηλίαο. Δλώ ζηα
βηβιία ηα γξάθνπλ κε ιεπηνκέξεηα όια ηα πξάγκαηα, όπσο πξαγκαηηθά είλαη.
Λάδαξνο: Γε γίλεηαη από έλα βηβιίν ή από θαη εηθόλεο λα θαηαιάβεηο ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα πώο είλαη έλα πξάγκα. ηα κνπζεία πνπ παο βιέπεηο από θνληά ηα
πξάγκαηα, ηα θνπηάιηα, ηα καραίξηα, ηα βάδα, νηηδήπνηε πνπ ππήξρε ζηα αξραία
ρξόληα, ην βιέπεηο δσληαλό ζηα κνπζεία.

Νηθόιαο: ε κεξηθά κνπζεία, αο πνύκε ηεο Madam Tissot, πνπ έρεη θέξηλα νκνηώκαηα,
έρεη θαη ζπνπδαία πξόζσπα κηαο επνρήο.

(Γ ΟΜΑΓΑ)

Γεκήηξεο: Γηαβάδνληαο ηα βηβιία θαη δεύηεξνλ ςάρλνληαο ζην ηληεξλέη ζε θάπνηα
εγθπθινπαίδεηα.
Γηώξγνο: Από δηεγήκαηα, θάπνηεο θνξέο. Δάλ έρνπκε δειαδή θάπνηνλ, γηα παξάδεηγκα
ν παππνύο καο δειαδή άκα δνύζε ζην Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν ζα καο έιεγε ηη γηλόηαλ
εθεί.
Άγγεινο: Καη ν δάζθαινο καο κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηηο γλώζεηο καο πέξα από ην
βηβιίν.
Γεκήηξεο: Αθνύγνληαο θάπνηνπο θαζεγεηέο ζην κέιινλ ζην παλεπηζηήκην, όηαλ ζα
κάζνπκε αξραία ζα κπνξνύκε λα δηαβάζνπκε αξραία δηεγήκαηα πνπ έρνπλ γξάςεη
αξραίνη ζπγγξαθείο θαη από απηά λα κάζνπκε θάπνηα πξάγκαηα.
Γηώξγνο: Από κλεκεία. Γειαδή άκα ζπλαληήζνπκε θάπνην κλεκείν ζην δξόκν καο ζα
κάζνπκε γηα ηελ ηζηνξία απηνύ ηνπ ηόπνπ.
111

Γεκήηξεο: ηελ Διιάδα έγηλαλ πνιιά ζεκαληηθά γεγνλόηα θαη έρνπκε πάξα πνιιά
κλεκεία.
Άγγεινο: Δγώ απιά ζθεθηόκνπλ όηη έρνπλ γξαθεί θαη εμσζρνιηθά βηβιία πνπ
εμηζηνξνύλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο, θάπνηνη κεγάινη ήξσεο όπσο ν Μέγαο
Αιέμαλδξνο, ν Ζξαθιήο.
Γεκήηξεο: Ο Ζξαθιήο δελ ππήξρε.
Γηώξγνο: ηε κπζνινγία ήηαλ…
Άγγεινο: Ναη, ζπλήζσο ζηε κπζνινγία. Καη ζηε ζύγρξνλε ηζηνξία. απηά πνπ κάζακε
ζηε έθηε ηάμε, γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, γηα ηνπο παγθνζκίνπο πνιέκνπο, ην 1940.
Γηώξγνο:… Σν κνπζείν δείρλεη θάπνηα πξάγκαηα, επξήκαηα, πνπ έρνπλ, απνηεινύλ ηελ
ηζηνξία.
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Γεκήηξεο: Δγώ ζα ζπκπιεξώζσ θάηη. Γείρλεη θάπνηα επξήκαηα πνπ ζα καο ζπκίδνπλ
θάπνηα θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο.

Γηώξγνο: Από ηηο ηαηλίεο δελ καζαίλνπκε ηζηνξία, απηνί ηηο θάλνπλ ππεξβνιηθά, όπσο
ηνπο 300, γηα λα πνπιήζνπλ.

Γεκήηξεο: Θα ήζεια λα ζπκπιεξώζσ θάηη όηη κε απηό ηνλ ηξόπν καζαίλεηαη θαη ε
ειιεληθή ηζηνξία. ρη όπσο ζα έπξεπε αιιά ζαλ δηαθήκηζε.
(Δ ΟΜΑΓΑ)

Ηάζνλαο: Από ηνπο παιηνύο, όπσο νη γηαγηάδεο θαη νη παππνύδεο πνπ ιέλε πνιιέο
ηζηνξίεο κε ελδηαθέξνλ, ζίγνπξα από ην ζρνιείν θαη από δηάθνξα βηβιία, αιιά αθόκα
θαη από ηα πνιύ θαηλνύξηα κέζα όπσο ν ππνινγηζηήο θαη ε ηειεόξαζε πνπ έρνπλ
θάπνηα πξνγξάκκαηα, όπσο ην ηληεξλέη.

Φάλεο: Δπίζεο θάπνηα παηδηά, όινη νη άλζξσπνη πνπ είλαη παηδηά έρνπλ θάπνηα
απνξία από πνύ μεθίλεζαλ, από πνύ μεθίλεζε ν θόζκνο, πώο έγηλε ε αξρή, θαη ηνπο
εμεγνύλ απηά ηα πξάγκαηα. [Σα εμεγνύλ] θπξίσο νη γνλείο θαη νη ζπγγελείο.
Παζράιεο: Αο πνύκε ηελ ηζηνξία κπνξείο λα ηε κάζεηο εάλ δηαβάζεηο θαλέλα
εμσζρνιηθό βηβιίν, ινγνηερληθά βηβιία, ελεκεξώλεζαη θηόιαο από ηηο ηειενξάζεηο.
Ηάζνλαο: Καη από ηα δηάθνξα κνπζεία κπνξείο λα κάζεηο. Γηαηί ππάξρνπλ κνπζεία γηα
όιεο ηηο , γηα δηάθνξα ζέκαηα, όπσο θαιιηηερληθά, γθαιεξί κε πίλαθεο θαη ηέηνηα θαη
ζίγνπξα ππάξρεη ηζηνξηθό θαη ιανγξαθηθό κνπζείν θαη αξραηνινγηθό θπζηθά… εθεί
βιέπεηο ηα εθζέκαηα θαη θαηαιαβαίλεηο ηνλ ηξόπν δσήο ησλ παιηώλ αλζξώπσλ όκσο
επίζεο κπνξεί λα ππάξρεη θαη έλαο κνξθσκέλνο άλζξσπνο εηδηθεπκέλνο ζε απηό ην
ζέκα, όπσο έλαο μελαγόο θαη ζε πιεξνθνξεί θαιά.
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Φάλεο: Ηζηνξία κπνξνύκε λα κάζνπκε επίζεο από ηα κλεκεία πνπ κείλακε από ηνλ
παιηό θαηξό όπσο είλαη Λεπθόο Πύξγνο πνπ έκεηλε, από ηα Κάζηξα.
Δπίζεο όηαλ γηνξηάδνπκε θάπνηα γηνξηή όπσο ε 25ε Μαξηίνπ ζε εθπνκπέο θαη
ζηηο εηδήζεηο κηιάλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ό,ηη έγηλε.
Ηάζνλαο: Καη από θάπνηα έξγα.
Παζράιεο: Ννκίδσ θη εκέλα κνπ έξρεηαη θάηη ζην κπαιό.
Φάλεο: Δίλαη κηα ηαηλία πνπ αθνξνύζε ην Λεσλίδα θαη ηνπο 300.
Παζράιεο: Ναη, απηό ελλννύζα αιιά δελ ην έρσ δεη.
Φάλεο: κσο θάπνηα πξάγκαηα δελ ηα έρεη όπσο είλαη.
Ηάζνλαο: Ζ ηαηλία ηα παξνπζηάδεη πην έληνλα γηα λα ηξαβήμεη ηνλ θόζκν.
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Φάλεο: Έρεη όκσο θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αιεζηλέο.

Δ> Ση ζεσξείο ζεκαληηθό ζηελ ηζηνξία
1. Ση ζεσξείο ην πην ζεκαληηθό πνπ γλσξίδεηο από ηελ ηζηνξία θάηη πνπ ζνπ έρεη
θάλεη εληύπσζε θαη γηαηί;
Μειεηψληαο ηε ζπδήηεζε ησλ focus groups, φπσο έρεη εμειηρηεί έσο απηφ ην
ζεκείν, νη επηινγέο πνπ θάλνπλ ηα παηδηά φηαλ θαινχληαη λα αλαθεξζνχλ ζε θάηη
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ζεκαληηθφ πνπ γλσξίδνπλ απφ ηελ ηζηνξία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλακελφκελεο.
πλεπείο νη πεξηζζφηεξνη/εο καζεηέο/ηξηεο ζηηο κέρξη ηψξα αληηιήςεηο ηνπο
αλαθέξνληαη κε ζεηξά ζπρλφηεηαο:
-

ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821.
ηνπο ήξσεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή κε πξσηαγσληζηέο ζην ιφγν ηνπο ηνλ
Θεφδσξν Κνινθνηξψλε, ηνλ Αζαλάζην Γηάθν, θαη ηνλ Γεψξγην Καξατζθάθε.
ε γεγνλφηα, φπσο ε Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε επνρή πξνηηκήζεθε θπξίσο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ
νινθιήξσζαλ ηελ η΄ δεκνηηθνχ, αιιά δελ ήηαλ ιίγνη θαη νη κηθξφηεξνη
καζεηέο πνπ παξφηη δελ έρνπλ δηδαρζεί αθφκε ζην ζρνιείν ηε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν είλαη πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Αθφκε θαη κία καζήηξηα
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πνπ δειψλεη άξλεζε λα απαληήζεη ηειηθά αλαθέξεηαη ζηνπο ήξσεο ηνπ 1821
(Άλλα, Οκάδα Α)
-

Σν Μέγα Αιέμαλδξν πνπ θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη ηφζα εδάθε.

-

Σνλ Λεσλίδα θαη ηνπο Σξηαθφζηνπο (επεξεαζκέλνη απφ ηελ ζρεηηθά πξφζθαηε
πξνβνιή ηεο νκψλπκεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο).

-

Σα βπδαληηλά ρξφληα θαη ε εμάπισζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, θχξηα πξνηίκεζε
ησλ παηδηψλ πνπ ηειείσζαλ ελ Δ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ.

-

Ήξσεο ηεο κπζνινγίαο, φπσο ηνλ Ζξαθιή, ην Θεζέα (Ράληα Οκάδα Α, Θσκάο
Β).

-

Σνπο αξραίνπο Έιιελεο, ρσξίο αλαθνξά ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν φλνκα.

-

Οη «ηζηνξηθνί» νθνθιήο θαη Αξηζηνθάλεο (Νηθφιαο, Οκάδα Γ).

-

Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Αληίζηαζε ηεο Καηνρήο (Άγγεινο, Οκάδα
Γ).

-

Αθφκε θαη έλα άινγν, φκσο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά εάλ αλήθεη ζην
Μέγα Αιέμαλδξν (Διέλε, Οκάδα Β).
Μία γεληθή παξαηήξεζε είλαη φηη, αλ θαη δελ εμεηάδνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ

παηδηψλ ζε ζρέζε, κε ην θχιν, σζηφζν βιέπνπκε φηη νη ζπλνκήιηθνη καζεηέο
έρνπλ ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο.
Μία αθφκε επηζήκαλζε είλαη φηη νξηζκέλνη/εο αλαθέξνληαη ζε ήξσεο ηεο
Μπζνινγίαο, φκσο ζε θάζε πεξίπησζε ζεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη
θάπνηνο/α ζπλνκηιεηήο/ηξηα πνπ αληηιακβάλεηαη ην ιάζνο θαη επεκβαίλεη
δηνξζψλνληαο φηη ε Μπζνινγία δελ είλαη ηζηνξία, εάλ δελ ην θάλεη ν/ε ίδηνο/α ν/ε
νκηιεηήο/ηξηα.
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Δ>1
(Α ΟΜΑΓΑ)
Ράληα: Δκέλα κνπ αξέζεη ην ηέινο, γηαηί πάληα όηαλ ηειεηώλεη κηα ηζηνξία κνπ κέλεη
ζην κπαιό. (ελλνεί παξακύζη)
Μνπ αξέζεη ν Θεζέαο γηαηί ε Αξηάδλε ηνπ είπε λα πάξεη ην κίην θαη πήγε κέζα
ζην ιαβύξηλζν θαη ζθόησζε ην κηλώηαπξν γηαηί εθεί ήηαλ έλα ηέξαο πνπ ελνρινύζε ηνπο
αλζξώπνπο θη εγώ ήζεια λα πεζάλεη.
Άλλα: Δκέλα δελ κνπ αξέζεη θαλέλα γεγνλόο θαη θαλέλα πξόζσπν.

Δι
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ΑΠ κτι
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Θ ήΙ
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Θα κνπ άξεδε λα αθνύσ ηζηνξίεο γηα ηνλ πόιεκν ηνπ 1821. Γηα λα δσ πώο
πέζαλαλ νη Έιιελεο, νη ήξσεο.

Μαξία: Μνπ έθαλε εληύπσζε πώο ηα θαηάθεξαλ νη Έιιελεο θαη λίθεζαλ ζηνλ πόιεκν,
ηνπ 1821, ηνπο Σνύξθνπο.

(Β ΟΜΑΓΑ)

Διέλε: Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο. Γηαηί απηόο έθαλε γλσζηή ηελ Διιάδα, γηαηί θαηάθηεζα
πνιύ κεγάιν κέξνο.

Θσκάο: Κη εγώ ιέσ ην Μέγα Αιέμαλδξν γηαηί ν Μέγαο Αιέμαλδξνο έθηηαμε ηελ πόιε
κνπ, ηε Θεζζαινλίθε. Καη γεληθώο έθηηαμε ηελ Διιάδα θαη πάξα πνιιά ηέηνηα…
δηάθνξα ηέηνηα.

Θαπκάδσ ην Μέγα Αιέμαλδξν γηαηί ήηαλ πνιύ ζαξξαιένο, δπλαηόο θαη πώο
κπνξεί θαη θαηέθηεζε ηε κηζή Διιάδα θαη Αζία.
Διέλε: Μεγάισζε ηελ Διιάδα. …εκαληηθό ήηαλ θαη έλα άινγν, ν Βνπθεθάιαο.
Ρέληα: (Μνπ έθαλε εληύπσζε) πώο ν ρξηζηηαληζκόο απιώζεθε από ηνλ Κύξηιιν θαη ην
Μεζόδην θαη πώο νη Σνύξθνη πνπ ήηαλ ηόηε, πνπ ζθνηώλαλ αλζξώπνπο πνπ δελ είραλ
ελ ίδηα ζξεζθεία θαη πώο γηλόληνπζαλ αθόκε θαη πόιεκνη επεηδή δηαθσλνύζαλ νη
ζξεζθείεο.
Διέλε: εκαληηθό ήηαλ ηα Γηάηαγκα ηεο Αλεμηζξεζθίαο, ησλ Μεδηνιάλσλ.
Θσκάο: θεθηόκνπλ λα πσ θαη ηνλ Ζξαθιή θαη ην Θεζέα, αιιά κεηά ζπλεηδεηνπνίεζα
όηη ήηαλ από ηε κπζνινγία. Απηά ηα πξόζσπα πηζαλόλ, δελ μέξνπκε αθόκα, δελ είλαη
πξαγκαηηθά, δελ ππήξμαλε.
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(Γ ΟΜΑΓΑ)
Βαζίιεο: Κάπνηνλ πνπ ζαπκάδσ από ηελ ηζηνξία είλαη ν Ηνπζηηληαλόο θαη ν Μέγαο
Αιέμαλδξνο.
Νηθόιαο: Δγώ ζαπκάδσ ηνλ Αξηζηνθάλε, επεηδή εθείλε ηελ επνρή έθαλε θσκσδίεο θαη
βνεζνύζε ηνλ θόζκν λα βγαίλεη έμσ θαη λα πεγαίλεη έμσ θαη λα δηαζθεδάδεη. πσο
ζαπκάδσ θαη ην νθνθιή, κνπ αξέζνπλ πνιύ σο ηζηνξηθνί.
(Γ ΟΜΑΓΑ)
Άγγεινο: Τπάξρνπλ πνιιά γεγνλόηα πνπ κπνξνύλ λα καο πξνθαιέζνπλ κεγάιν
ελδηαθέξνλ. Δγώ ζπκάκαη πην πνιύ ηα κηθξά ηα παηδηά ζηνλ πόιεκν ηνπ 1940 πνπ
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πνιεκνύζαλ, ήηαλ ζηελ ειηθία καο θαη πνιεκνύζαλ. Έθιεβαλ θαγεηό θαη ηνπο παξέκελε
ην θνπξάγην ηνπο. Δγώ δελ μέξσ αλ ζα ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπο ελ ζα κπνξνύζα λα
αληηδξάζσ. Θαπκάδσ πνιύ ην θνπξάγην ηνπο, ην ζάξξνο ηνπο.

Γηώξγνο: Δγώ πηζηεύσ όηη ε έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ είλαη από ηα πην ζεκαληηθά
γεγνλόηα. Ήηαλ, έηζη πνιύ δύζθνια πεξλνύζαλ απηνί νη άλζξσπνη εθεί κέζα θαη
θαηάθεξαλ λα θάλνπλ απηή ηελ Έμνδν , ήηαλ πνιύ γελλαίν.

Γεκήηξεο: Γηα κέλα, είλαη δύν ηα γεγνλόηα πνπ μερσξίδσ. Δίλαη θαη ηα δύν από ηελ
παιηά ηζηνξία. είλαη νη θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ δειαδή έλαο άλζξσπνο
πώο θαηέθηεζε όιν εθείλν ην πξάγκα. θαη ήηαλ ε αληίζηαζε πξνο ηνπο Πέξζεο, ε
πξώηε αληίζηαζε από ηνπο Έιιελεο, ιόγσ όηη νη Πέξζεο έζηειλαλ ρηιηάδεο θαη ρηιηάδεο
ζηξαηηώηεο ελώ εκείο ήκαζηε πνιύ ιηγόηεξνη.
αλ πξόζσπν ζαπκάδσ ηνλ Κνινθνηξώλε.

Γηώξγνο: Δγώ μερσξίδσ ην Μέγα Αιέμαλδξν.
Άγγεινο: Δκέλα ν Λεσλίδαο (μερσξίδσ) κνπ έθαλε εληύπσζε γηα ηελ απηνζπζία ζηηο
Θεξκνπύιεο.
(Δ ΟΜΑΓΑ)
Παζράιεο: Φέηνο ζηελ έθηε δεκνηηθνύ κνπ άξεζε, ήηαλ από ηα αγαπεκέλα κνπ
καζήκαηα ε ηζηνξία, πνπ κάζακε γηα ηνπο ήξσεο ηνπ 1821, ηνλ Κνινθνηξώλε, ηνλ
Αζαλάζην Γηάθν, ηνλ Καξατζθάθε πνπ πνιέκεζαλ γελλαία θαη καο θάλνπλ λα
θακαξώλνπκε γη‟ απηνύο, καο θάλνπλ πεξήθαλνπο.
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Φάλεο: Δκέλα κνπ άξεζε από ηελ Δ΄ ηάμε, ε ηζηνξία, ε βπδαληηλή απηνθξαηνξία, πνπ
ηα πνιεκνύζαλ θαη θαλείο δελ κπνξνύζε λα ηνπο θαηαιάβεη θαη ν ηξόπνο δσήο ηνπο
αθόκε κνπ έθαλε πνιιή εληύπσζε.
Ηάζνλαο: Δκέλα κνπ άξεζε ζηηο κηθξέο ηάμεηο ε ηζηνξία, θαη θπξίσο ησλ αξραίσλ
ρξόλσλ γηαηί εγώ πηζηεύσ πσο απηνί νη άλζξσπνη είλαη πνιύ επθπέο θαη είλαη θαη πην
επθπέο από ηνπο ζεκεξηλνύο, όπσο κάζακε ζηελ ηειεόξαζε όηη βξήθαλ ηνλ πξώην
ππνινγηζηή πνπ είραλ θηηάμεη ζηα αξραία ρξόληα. Σνπο ζαπκάδσ γη ηελ εμππλάδα ηνπο
αιιά θπξίσο επεηδή όηαλ ήκνπλ Σξίηε, Σεηάξηε ε ηζηνξία ήηαλ ζαλ παξακύζη θαη πην
εύθνιε θαη πην σξαία ήηαλ.
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2. Πνηα επνρή ζε εληππσζηάδεη; ε πνηα επνρή ζα ήζειεο λα δεηο, γηαηί;
Σν δεχηεξν εξψηεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαιεί ηα παηδηά λα κεηαθεξζνχλ ζην
παξειζφλ, θάηη πνπ δελ είλαη φια πξφζπκα λα θάλνπλ, λα επηιέμνπλ πνηα επνρή
ηα γνεηεχεη θαη ζα ήζειαλ λα δνπλ ζε απηή θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή
ηνπο.
-

Σα Βπδαληηλά ρξφληα πξνηηκνχληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ηνπο
ζξεζθεπηηθνχο αγψλεο.

-

Ο ρξπζφο αηψλαο ηνπ Πεξηθιή γηα ηα ζαπκαζηά επηηεχγκαηα ηνπ αξραίνπ
ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηηο ηέρλεο, ζηηο επηζηήκεο θαη ζηα γξάκκαηα.

-

Οη Πεξζηθνί πφιεκνη γηα ηε δξάζε πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη θαλείο ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπάξηζκνπ ερζξνχ.

-

Ζ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ γηα ηε δφμα θαη ην κέγεζνο ηεο παηξίδαο
καο.

-

Μηα αλαθνξά, ρσξίο λα δνζεί πεξηζζφηεξε έθηαζε, έγηλε ζηελ επνρή ησλ
δεηλνζαχξσλ. (Διέλε, Οκάδα Β)
Πνηα είλαη φκσο ε επηρεηξεκαηνινγία εθείλσλ πνπ αξλνχληαη λα κεηαθεξζνχλ
ζε θάπνηα επνρή ηνπ παξειζφληνο;

-

Ζ Άλλα (Οκάδα Α) πξνηηκά ην παξφλ γηαηί δείρλεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά φηη
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παξειζφληνο ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ θαηψηεξε
απφ απηή ησλ αληξψλ θαη δελ ζθνπεχεη λα «ράζεη» ηα δηθαηψκαηά ηεο.
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-

Ο Παζράιεο (Οκάδα Δ) πξνηηκά επίζεο ην παξφλ, γηαηί ζεσξεί φηη δεη ζε κηα
επνρή πην εμειηγκέλε, κε πεξηζζφηεξεο αλέζεηο απφ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ
πξνεγήζεθε.

-

Ο Φάλεο (Οκάδα Δ) γηα παξφκνηνπο ιφγνπο κε απηνχο ηνπ Παζράιε πξνηηκά
ην κέιινλ γηαηί πηζηεχεη φηη ζην κέιινλ ε δσή ζα είλαη αθφκε θαιχηεξε θαη ε
θνηλσλία κα αθφκε πην πξνεγκέλε. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί ε
δηαθσλία ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ Ηάζνλα, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην κέιινλ είλαη
αβέβαην θαη δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα εμαζθαιίζεη ζηελ αλζξσπφηεηα
θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.

-

Μηα «ηδηαίηεξε» πεξίπησζε απνηειεί ε απάληεζε ηνπ Ηάζνλα (Οκάδα Δ) ν
νπνίνο είλαη επραξηζηεκέλνο κε ηελ παξνπζία ηνπ ζην παξφλ θαη δε ζα ήζειε
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λα ηελ αιιάμεη, αιιά επηζπκεί λα κπνξνχζε λα γλσξίζεη θάπνηνπο αλζξψπνπο
ηνπ παξειζφληνο (θηιφζνθνπο θαη απφ ηελ επνρή ηνπ Υξηζηνχ) ψζηε λα ηνλ
ελεκεξψζνπλ άκεζα γηα ηελ επνρή ηνπο.

Δ>2

(Α ΟΜΑΓΑ)

Άλλα: Πνπζελά δελ ζα ήζεια λα βξίζθνκαη (ζε άιιε επνρή). Πξνηηκώ ην ηώξα
γηαηί πάληνηε νη γπλαίθεο ήηαλ θαηώηεξεο από ηνπο άληξεο.

Ράληα: Καη ηώξα είκαζηε κηα ραξά, αιιά δηαθσλώ, ζα ήζεια λα δσ ζηα ρξόληα ηα
βπδαληηλά γηαηί ππήξραλ ήξσεο πνπ ηνπο ζαπκάδσ πάξα πνιύ θαη έθαλα πνιιέο
ζπζίεο γηα ηνπο παιηνύο αλζξώπνπο θαη ήζεια λα δσ. Καη λα θνξάσ ηα ξνύρα πνπ
θνξάλε, λα δσ πώο πνιεκάλε κε ηνπο Πέξζεο, κε ηνπο ερζξνύο θαη έρσ πνιιά dvd
ηνλ Αρηιιέα, ηελ Σξνία πνπ έδεημε πώο πέζαλε ν Αρηιιέαο κε ην βέινο.
Μαξία: Θα ήηαλ σξαία θαη ζηε βπδαληηλή ηζηνξία θαη εδώ αιιά ζηε βπδαληηλή
ηζηνξία ήηαλ πην δύζθνια.
(Β ΟΜΑΓΑ)
Διέλε: (Θα ήζεια λα δσ ) ζηνπο δεηλόζαπξνπο!
Ρέληα: Δγώ ζα ήζεια λα δσ ζε κηα επνρή όπνπ ζα αλαπηύζζνληαλ ηα γξάκκαηα θαη
νη ηέρλεο…
Διέλε: Σε Υξπζή Δπνρή!
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Ρέληα: Ναη, ηόηε πνπ ζα αλαπηύζζνληαλ ηα γξάκκαηα θαη νη άλζξσπνη ζα
κνξθσλόληνπζαλ…
Θσκάο: Θα ήζεια λα δσ ζε κηα επνρή πνπ ηόηε ζα ήηαλ ν πόιεκνο γηα λα κείλσ θη
εγώ ζηελ ηζηνξία, γηα λα κε ζπκνύληαη. Αο πνύκε ή ζην Μέγα Αιέμαλδξν ή δελ μέξσ
αλ είλαη ζηελ ηζηνξία επεηδή είρα δεη κηα ηαηλία ηνπο 300, ζηε πάξηε… νη
άλζξσπνη ηόηε θαηαιάβαηλαλ θαιύηεξα από όηη ηώξα. Καη λίθεζαλ όινπο ηνπο
Πέξζεο.

(Γ ΟΜΑΓΑ)
Γεκήηξεο: Γηα κέλα ζα ήηαλ ν 5νο αηώλαο , ν Υξπζόο αηώλαο ηνπ Πεξηθιή, γηαηί
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ήζεια λα δσ πώο θνπβαινύζαλ ηηο πέηξεο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηνλ Παξζελώλα.
Άγγεινο: Δγώ ζα ήζεια λα είκαη ζηνπο πεξζηθνύο πνιέκνπο. Να πνιεκάσ, λα
βιέπσ ηελ αληίζηαζε ησλ ζηξαηησηώλ καο ζηνπο Πέξζεο.
(Δ ΟΜΑΓΑ)

Παζράιεο: Δγώ βαζηθά δελ ζα ήζεια λα δσ ζε κα παιηά επνρή. Γελ ήηαλ ηόζν
όκνξθα ηόηε ηα πξάγκαηα. Σώξα έρεη εμειηρζεί ε ηερλνινγία, βέβαηα ηόηε ήηαλ θαη
πην αθξηβά ηα πξάγκαηα, ε ε πην θζελά, νη ηηκέο ηώξα έρνπλ απμεζεί αιιά ηώξα
έρνπκε πην σξαίν ηξόπν δσήο πην εύθνιν, ηόηε ήηαλ πην δύζθνια, είρε πνιύ
θηώρεηα.

Φάλεο: Δγώ βαζηθά δελ ζα ήζεια λα δσ ζην παξειζόλ, ζα ήζεια λα δήζσ ζην
κέιινλ. Πξνηηκώ ην κέιινλ γηαηί ε δσή εθεί ζα γηλόηαλε πην εύθνιε. Δίλαη,
ζπκθσλώ κε ηνλ Παζράιε, γηαηί ηα πξάγκαηα ήηαλ πην δύζθνια εθείλε ηελ επνρή,
εθείλν ηνλ θαηξό ππήξρε θηώρεηα θαη νύηε ππήξρε θαη ηαηξηθά, ε επηζηήκε ηεο
ηαηξηθή δελ είρε αλέβεη εθείλν ηνλ θαηξό, ππήξραλ αξξώζηηεο θαη νη άλζξσπνη δελ
κπνξνύζαλ λα ηηο απνθύγνπλ.
Ηάζνλαο: Δγώ ζα ήζεια λα δσ ζην παξόλ, αιιά ζα ήζεια λα γλσξίζσ αλζξώπνπο
από ην παξειζόλ. Καη δηαθσλώ κε ην Φάλε πνπ ιέεη ζα δνύκε θαιά ζην κέιινλ
γηαηί απηό δελ ην μέξεηο, ελώ ην παξόλ , ην παξειζόλ ην μέξεηο… Θα ήζεια λα
γλσξίζσ θάπνηνπο παιηνύο θπξίσο ηνπο θηιόζνθνπο θαη από ηελ επνρή ηνπ
Υξηζηνύ.
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3.Ση ζα ήζειεο λα γλσξίδεηο από ηελ ηζηνξία πεξηζζόηεξν θαη δελ ην
μέξεηο;
Σέινο, ζην ηξίην ζθέινο απηήο ηεο ζεκαηηθήο φπνπ εξσηήζεθαλ ηη ζα ήζειαλ
λα γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηζηνξία, εξψηεκα ην νπνίν δελ πξνέθπςε ζηε
ζπδήηεζε φισλ ησλ νκάδσλ, απφ ην δηάινγν ησλ δχν νκάδσλ πνπ ην
δηαπξαγκαηεχηεθαλ δηαθαίλνληαη δχν ηάζεηο ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ:
Κάπνηνη/εο καζεηέο/ηξηεο ζέινπλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα
επνρέο θαη πξφζσπα πνπ ήδε γλσξίδνπλ θαη ζαπκάδνπλ (Υξπζφο αηψλαο,
Βπδάληην, Πεξζηθνί πφιεκνη, επνρή Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ)
Κάπνηνη άιινη/εο επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ
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άιισλ ιαψλ, ιαψλ ηεο Αλαηνιήο, ησλ Κηλέδσλ. Να ζεκεηψζνπκε φηη ηελ επνρή
πνπ δηεμάγνληαη νη ζπλεληεχμεηο ηα ΜΜΔ πξνβάιινπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
Κηλέδσλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Πεθίλνπ.

Ζ Ρσκατθή επνρή θαη ην Πνιπηερλείν αλαθέξζεθαλ επίζεο. Ζ πξψηε γηα ην
ζηξαηφ ησλ Ρσκαίσλ (Θσκάο, Οκάδα Β). Σν Πνιπηερλείν, ίζσο γηαηί νη κλήκεο
είλαη λσπέο θαη αθνξά κηα επνρή πνπ αθφκα ζπδεηηέηαη ζηνλ νηθνγελεηαθφ θχθιν
(Άγγεινο, Οκάδα Γ)

Να ζεκεηψζνπκε αθφκε φηη δελ αλαθέξνληαη νη ήξσεο θαη ε επνρή ηεο
Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο πνπ ππεξηεξνχλ ζε άιια ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο. Ίζσο
ηα παηδηά ζεσξνχλ φηη έρνπλ ήδε πνιιέο γλψζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή.
Δ>3

(ΟΜΑΓΑ Β)
Ρέληα: Ίζσο ζα κε ελδηαθέξεη λα κάζσ γηα ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο ζπλήζεηεο άιισλ
ιαώλ, ηεο Αλαηνιήο.
Θσκάο: Δγώ ζα ήζεια λα γλσξίδσ πεξηζζόηεξν γηα ηνπο Ρσκαίνπο γηαηί είραλ πνιύ
θαιό ζηξαηό θαη πώο λα ην πσ, κ‟ αξέζνπλ.
Διέλε: Ίζσο ζα ήζεια λα κάζσ πεξηζζόηεξα γηα ηνπο θηλέδνπο πνπ εθεύξαλ ην ξύδη, ηα
μπιάθηα (chops) θαη ηα ππξνηερλήκαηα.
(Γ ΟΜΑΓΑ)
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Γεκήηξεο: Γηα ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, λα κάζσ
αξηζκνύο λα δσ θαη πόζνο είλαη ν όγθνο ηνπο.
Γηώξγνο: Δγώ ζα ήζεια λα κάζσ γηα πνιιά πξάγκαηα. Καη γηα ην ρξπζό αηώλα ηνπ
Πεξηθιή θαη γηα ηνλ Πύξξν.
Άγγεινο: Δγώ ζα ήζεια λα μέξσ γηα ην Πνιπηερλείν. Θα ήζεια λα μέξσ πεξηζζόηεξα
γηα ην πώο θιείζηεθαλ κέζα νη θνηηεηέο ζην Πνιπηερλείν, γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ
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βξίζθνληαλ νη πνιίηεο εθείλε ηελ επνρή θαηά ηε Υνύληα, από ηελ ηπξαλλία.
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Σ> Υξόλνο - Υξνλνιόγεζε
1. Μπνξείο λα καο πεηο πόζν καθξηά είλαη από ην ζήκεξα απηή ε επνρή (πνπ
ζνπ αξέζεη) πεξίπνπ;
Έλα ζέκα πνπ πξνθάιεζε ηε κεγαιχηεξε ακεραλία ζηα παηδηά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ ην ζεκείν πνπ θιήζεθαλ λα κηιήζνπλ γηα ην
ρξφλν.
Απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεψλ ηνπο, ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο, θαίλεηαη φηη ηα
παηδηά έρνπλ ζπγθερπκέλε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ. Γλσξίδνπλ ηζηνξηθέο πεξηφδνπο
αιιά δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ πφζν «παιηέο» είλαη. Καηαθεχγνπλ έηζη ζηε
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ζηαζεξή ρξήζε, ηεο έθθξαζεο ζηα παιηά ρξόληα, νη παιηνί άλζξσπνη πνπ ηνπο
δίλεη ηε ζηγνπξηά φηη δελ ιέλε θάηη ιάζνο.

Οη απαληήζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ην γεγνλφο φηη
δπζθνιεχνληαη θαη δελ ηνπο αξέζεη θαζφινπ λα αζρνινχληαη κε ηηο εκεξνκελίεο
ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ επφκελε θαηεγνξία εξσηεκάησλ
(Ε>2).

Υαξαθηεξηζηηθά γηα πξνζδηνξίδνπλ θάζε επνρή σο εμήο:
Αξραηφηεηα:

- ηα παιηά ρξόληα πξν Υξηζηνύ ή θαη κεηά Υξηζηνύ (Θσκάο, Οκάδα Β)
- ηόηε πνπ ππήξραλ βαζηιηάδεο (Θσκάο, Οκάδα Β)

- κε ηνπο ζενύο ηνπ Οιύκπνπ, ηνλ Ζξαθιή… ζε θείλα ηα ρξόληα πνπ νη άλζξσπνη
πίζηεπαλ ζηνπο ζενύο (Νηθφιαο, Οκάδα Γ)

- ήηαλ πεξίπνπ δύν ρηιηάδεο ρξόληα από ζήκεξα (Ηάζνλαο, Οκάδα Δ)
Μέγαο Αιέμαλδξνο:
-

ήηαλ πξηλ ηνπο Βπδαληηλνύο… έλαο, δύν αηώλεο, κπνξεί θαη κηζόο (Διέλε,
Οκάδα Β)

-

ηνλ έρσ γηα ιίγν πξηλ ην 10ν αηώλα (Θσκάο, Οκάδα Β)

-

δπόκηζη αηώλεο πεξίπνπ πξηλ (Θσκάο, Οκάδα Β)

Βπδάληην:
-

ιηγόηεξν από 100 ρξόληα από εκάο , 100, 1010 εθεί πεξίπνπ (Ρέληα, Οκάδα Β)

-

κπνξεί λα πέξαζαλ θαη ηξεηο ρηιηεηίεο από ην Βπδάληην (Βαζίιεο, Νηθφιαο,
Οκάδα Γ)
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-

Έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξόληα, έρνπλ πεξάζεη πάλσ από ρίιηα ρξόληα (Φάλεο,
Οκάδα Δ)

Διιεληθή Δπαλάζηαζε:
-

έγηλε εδώ θαη 87 ρξόληα (Νηθφιαο, Οκάδα Γ)

-

έρεη πεξίπνπ δύν αηώλεο, ηξεηο βαζηθά. Δίλαη καθξηλό παξειζόλ (Παζράιεο,
Οκάδα Δ)

Σ>1
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(Β ΟΜΑΓΑ)

Θσκάο: Σα παιηά ρξόληα είλαη ηόηε πνπ ππήξραλ βαζηιηάδεο ζε όιν ηνλ θόζκν.
Μπνξεί θαη πξν Υξηζηνύ κπνξεί θαη κεηά Υξηζηνύ.

Ρέληα: Οη βπδαληηλνί, είλαη ιίγν ιηγόηεξα από 1000 ρξόληα από εκάο, 1000, 1010, εθεί
πεξίπνπ.

Διέλε: Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο ήηαλ πξηλ από ηνπο Βπδαληηλνύο. Έρεη 100 ρξόληα κπνξεί
θαη παξαπάλσ, δελ μέξσ. Έλαο, δύν αηώλεο, κπνξεί θαη κηζόο.

Θσκάο: Σν Μέγα Αιέμαλδξν ηνλ έρσ γηα ιίγν πξηλ ην 10ν αηώλα.
Ρέληα: Αξθεηά πην πξηλ από ηα βπδαληηλά ρξόληα.

Θσκάο: Ναη, λαη ζσζηά. Πην πξηλ αθόκα, πνιύ. πσο είπε θαη ε Διέλε δπόκηζη αηώλεο
πεξίπνπ πξηλ.

(Γ ΟΜΑΓΑ)
Λάδαξνο: Τπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ έρνπλ γίλεη εδώ θαη ρηιηεηίεο, ππάξρνπλ πξάγκαηα
πνπ έρνπλ γίλεη εδώ θαη ρξόληα.
Βαζίιεο: Δγώ λνκίδσ όηη κπνξεί λα πέξαζαλ θαη ηξεηο ρηιηεηίεο από ην Βπδάληην.
Νηθόιαο: Δγώ ζπκθσλώ κε ην Βαζίιε, ηξεηο ρηιηεηίεο πξηλ είλαη θαη ην Βπδάληην θαη ε
Δπαλάζηαζε (ηνπ 1821) έγηλε εδώ θαη 87 ρξόληα.
ΤΝ: ηαλ ιέκε ε αξραηόηεηα πόζα ρξόληα πξηλ είλαη;
Νηθόιαο: Με ηνπο ζενύο ηνπ Οιύκπνπ, ηνλ Ζξαθιή. Γελ μέξσ πόζν παιηά είλαη.
ΤΝ: Ο Ζξαθιήο δειαδή πόηε ήηαλ;
Βαζίιεο: ηαλ ήηαλ θαη νη ζενί ηνπ Οιύκπνπ.
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Νηθόιαο: ε θείλα ηα ρξόληα πνπ νη άλζξσπνη πίζηεπαλ ζηνπο ζενύο. Πηζηεύνπλ όηη ν
Ζξαθιήο ππήξρε.
Λάδαξνο: Ο Ζξαθιήο δελ ππήξρε γηαηί ήηαλ ππεξθπζηθόο ν Ζξαθιήο.
Νηθόιαο: Έλαο ιόγνο πνπ πηζηεύνπκε όηη δελ ππήξρε ν Ζξαθιήο είλαη όηη ζθόησζε
θάπνηα ηέξαηα, ππεξθπζηθά πνπ δελ ππήξραλ.
Λάδαξνο: Γελ ηζρύεη γηαηί είλαη κπζνινγία.
(Δ ΟΜΑΓΑ)
Παζράιεο: Έρεη πεξίπνπ δύν αηώλεο, ηξεηο βαζηθά (από ην 1821). Δίλαη καθξηλό
παξειζόλ.
Φάλεο: (Σα βπδαληηλά ρξόληα) από ζήκεξα έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξόληα, πεξίπνπ
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έρνπλ πεξάζεη πάλσ από ρίιηα ρξόληα, γηαηί ήηαλ πνιύ παιηά ε βπδαληηλή ηζηνξία.
Ηάζνλαο: (Σα αξραία ρξόληα) ήηαλ πεξίπνπ δύν ρηιηάδεο ρξόληα από ζήκεξα.
ΤΝ: Φάλε, ηη ελλνείο όηαλ ιεο ηα παιηά ρξόληα, πνηα επνρή;
Φάλεο: Γεληθά ε ηζηνξία από ην ζήκεξα απέρεη.
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Ε> Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο
1.Πνηα ε γλώκε ζνπ γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζην ζρνιείν; αο αξέζεη ή όρη
θαη γηαηί ;
2.αο δπζθνιεύεη ην κάζεκα ή όρη ; Ση είλαη απηό πνπ ζαο δπζθνιεύεη;
Ζ ζεκαηηθή πνπ αθνξά ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θάλεθε λα είλαη ε πην
νηθεία ζηα παηδηά. Δμέθξαζαλ άκεζα θαη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε ηε γλψκε ηνπο
δεδνκέλνπ φηη επξφθεηην γηα έλα ζέκα πνπ ην έρνπλ ζθεθηεί θαη ηα έρεη
απαζρνιήζεη.
Οη απφςεηο ηνπο γηα ην κάζεκα ηζηνξίαο, εάλ ηνπο αξέζεη θαη εάλ ηνπο

-
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δπζθνιεχεη θαίλεηαη λα είλαη κνηξαζκέλεο ζε ηξεηο βαζηθέο ζέζεηο:
ε φζνπο/εο ηνπο/ηηο αξέζεη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη δελ δπζθνιεχνληαη
θαζφινπ λα ην κάζνπλ.

α/ Κάπνηνη επεηδή ζεσξνχλ φηη είλαη ραξηζκαηηθνί θαη θαηαθέξλνπλ λα ην
απνκλεκνλεχνπλ ρσξίο θφπν. (Γηψξγνο Οκάδα Γ, Άγγεινο Οκάδα Γ)
β/ Άιινη επεηδή είραλ πνιχ θαιφ δάζθαιν πνπ ηνπο ην εμεγνχζε πνιχ θαιά ή
επεηδή κειεηνχζαλ πνιχ. (Βαζίιεο Οκάδα Γ, Ηάζνλαο Οκάδα Δ)
γ/ Άιινη/εο επεηδή ηνπο/ηηο ελδηαθέξεη πνιχ σο αληηθείκελν θαη ηνπο αξέζεη.
(Ράληα Οκάδα Α, Γεκήηξεο Οκάδα Γ)
-

Γελ είλαη ιίγνη/εο νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε απφ ηνπο/ηηο
ζπλνκηιεηέο/ηξηέο ηνπο. Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο δελ βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο
ζέζεηο ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α/ Δπεηδή είλαη βαξεηφ ή/θαη δχζθνιν. (Μαξία Οκάδα Α, Άλλα Οκάδα Α,
Ρέληα Οκάδα Β)
β/ Δίλαη κάζεκα βαξεηφ ή/θαη δχζθνιν κε εμαίξεζε φζα καζήκαηα αθνξνχλ
ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. (Διέλε Οκάδα Β, Θσκάο Οκάδα Β)

-

Σέινο, ππάξρεη θαη κία ηξίηε ζέζε πνπ ηα παηδηά ππνζηεξίδνπλ φηη ηνπο
αξέζεη ε ηζηνξία, αιιά ηνπο δπζθνιεχεη σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.
α/ Δπεηδή δπζθνιεχνληαη λα απνκλεκνλεχζνπλ ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ, λα
κάζνπλ νλφκαηα, ρξνλνινγίεο. (Νηθφιαο Οκάδα Γ, Λάδαξνο Οκάδα Γ, Φάλεο
Οκάδα Δ, Παζράιεο Οκάδα Δ)
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Ε>1, 2
(Α ΟΜΑΓΑ)
Άλλα: Σν ρεηξόηεξό κνπ κάζεκα. Γηαηί δελ κνπ αξέζνπλ ηέηνηεο ηζηνξίεο πξντζηνξηθέο.
Γελ κνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ.
Μαξία: Καιό είλαη αιιά έρεη ιέμεηο πνπ δελ μέξνπκε.
Ράληα: Δγώ παίξλσ πάληα θαιό βαζκό. Μνπ αξέζεη γηαηί καζαίλνπκε πάξα πνιιά
πξάγκαηα γηα ηνπο αξραίνπο.
(Β ΟΜΑΓΑ)
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Διέλε: Γελ κνπ αξέζεη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο γηαηί θάζε θνξά πνπ ην έρνπκε ζίγνπξα
ζα έρσ θνηκεζεί . Σα βαξεηά καζήκαηα δπζθνιεύνκαη λα ηα κάζσ. (Δλδηαθέξνληα)
είλαη απηά πνπ έρνπλ σξαία ηζηνξία.

Θσκάο: Δγώ ζπλήζσο ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο είκαη (γθξηκάηζα ύπλνπ). Γηαηί αο
πνύκε όηαλ αθνύσ ηζηνξία ιέσ παξακύζηα αο πνύκε, ηζηνξία ην ιέκε θη απηό. ηαλ
έρνπκε θαλέλα ζέκα κε πόιεκν θαη ηέηνηα, κε εθζηξαηείεο πνπ έρνπλ θάλεη δηάθνξνη,
εληάμεη απηά κε ελδηαθέξνπλ θαη ζέισ λα ηα κάζσ. Σα άιια όκσο νξηζκέλα δελ κε
πνιπελδηαθέξνπλ.

Ρέληα: Σν κάζεκα εάλ δελ καο ελδηαθέξεη καο παίξλεη αξθεηή ώξα (γηα λα ην κάζνπκε)
εάλ καο ελδηαθέξεη.

Δκέλα δελ κνπ αξέζεη ην κάζεκα ηεο ηζηνξία. έρεη πνιιά νλόκαηα, πνιιέο
κεηαξξπζκίζεηο, δηάθνξα ηέηνηα. πλήζσο ηα βαξεηά καζήκαηα είλαη κεγάια καζήκαηα.
ίγνπξα, ζρεδόλ όινη ζην κάζεκα βαξηνύληαη ζηελ ηζηνξία, ν έλαο έηζη ν άιινο αιιηώο
θαη ζπλήζσο ηα καζήκαηα πνπ βαξηόκαζηε θαη βιέπεη ε θπξία όηη δε καο ελδηαθέξνπλ
ηελ επόκελε κέξα γξάθνπκε ηεζη.
(Γ ΟΜΑΓΑ)
Νηθόιαο: Μνπ αξέζεη, αιιά όηαλ είλαη λα ην πσ εγώ κε δπζθνιεύεη ιίγν. Σα νλόκαηα
θαη νη εκεξνκελίεο.
Βαζίιεο: Δκέλα δε κε δπζθνιεύεη, γηαηί όηαλ κε ζεθώλεη ν δάζθαινο ην ιέσ, ην έρσ
δηαβάζεη πνιιέο θνξέο.
Λάδαξνο: Δκέλα κνπ αξέζεη ε ηζηνξία. Φέηνο ζηελ Πέκπηε κεξηθά καζήκαηα ήηαλ ιίγν
δύζθνια. Γεληθά κε δπζθνιεύεη ζηε ηζηνξία νη εκεξνκελίεο θαη θάπνηα νλόκαηα.
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(Γ ΟΜΑΓΑ)
Γηώξγνο: Δκέλα είλαη ην αγαπεκέλν κνπ κάζεκα θαη δελ κε δπζθνιεύεη θαζόινπ, είλαη
πνιύ εύθνιν.
Γεκήηξεο: Δγώ ζα ήζεια ηα γεγνλόηα ηνπ 1821 λα είλαη πην αλαιπηηθά είλαη πάξα
πνιύ κηθξά. Γηα ηελ έμνδν ηνπ Μεζνινγγίνπ έρεη πάξα πνιύ ιίγα.
Άγγεινο: Κη εκέλα κ‟ αξέζεη ε ηζηνξία. Γελ κε δπζθνιεύεη θαζόινπ. Μάιηζηα δηάβαδα
πνιύ ιίγεο θνξέο ην κάζεκα θαη ην κάζαηλα απ‟ έμσ ιόγσ ην όηη κε ηξαβνύζε ην
ελδηαθέξνλ. Καη όηαλ ζνπ ηξαβάεη ην ελδηαθέξνλ έλα ηέηνην κάζεκα ην καζαίλεηο
εύθνια.
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(Δ ΟΜΑΓΑ)

Ηάζνλαο: Δκέλα κνπ αξέζεη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Γηαηί είρακε θαιό δάζθαιν θαη
καο ηα έιεγε κε θαιό ηξόπν. Μαο ηα δίδαζθε σξαία. Γελ δπζθνιεπόκνπλ.
Φάλεο: Δκέλα κ„ αξέζεη θαη κάιηζηα πνιύ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ε ηζηνξία θαη ην
κάζεκα. Γηαηί κέζα από ην κάζεκα καζαίλεη θαλείο ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα θαη
όκσο είρα θάπνηεο δπζθνιίεο … λα ην κάζσ απ‟έμσ.
Ηάζνλαο: Καη νη εκεξνκελίεο.

Φάλεο: Καη ηα νλόκαηα εάλ δελ είλαη γλσζηά όπσο ν Κνινθνηξώλεο.
Παζράιεο: Φέηνο βαζηθά ε ηζηνξία κνπ άξεζε πάξα πνιύ. Λίγν ζηελ Πέκπηε
δπζθνιεύηεθα εθεί κε ην Βπδάληην ήηαλ ιίγν δύζθνια κε εκεξνκελίεο θαη πνιιά
νλόκαηα. Ολόκαηα θέηνο είρε πην πνιιά αιιά ηα ήμεξα.

3.Τπάξρεη θάηη πνπ ζα ζέιαηε λα αιιάμεη ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο;
ηηο ζπλεληεχμεηο δελ πεξηνξηζηήθακε ζην λα εθθξάζνπλ ηα παηδηά ηηο
απφςεηο ηνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, ηνπο
δεηήζεθε αθφκε λα θαηαζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπο
καζήκαηνο νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο:
-

Να απινπνηεζεί παξαιείπνληαο πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, θάπνηεο απφ ηηο
εκεξνκελίεο θαη ηα δχζθνια νλφκαηα. (Θσκάο Οκάδα Β, Ρέληα Οκάδα Β)

-

Να κελ εμεηάδεηαη-αμηνινγείηαη απφ ην δάζθαιν κε δχζθνια ηεζη θαη
εξσηήζεηο. (Διέλε Οκάδα Β)

-

Να γίλεηαη επηινγή ησλ πην ζεκαληηθψλ καζεκάησλ. (Διέλε Οκάδα Β)
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-

Να γίλεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ,
πην ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. (Ηάζνλαο Οκάδα Δ,
Φάλεο Οκάδα Δ, Παζράιεο Οκάδα Δ)

Να αλαθέξνπκε φηη ππήξμαλ θαη νη πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ δελ ζέιεζαλ θάηη
λα αιιάμεη απφ ην κάζεκα. Δίλαη εθείλνη πνπ ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα
ππνζηήξημαλ φηη ηνπο αξέζεη ην κάζεκα θαη δε ζπλαληνχλ δπζθνιίεο. εκεηψλνπκε
φηη ε κφλε δπζαξέζθεηα πνπ εληνπίδεηαη απφ απηνχο είλαη φηη ζηελ η΄ ηάμε
δηδάρζεθαλ ην παιηφ βηβιίν. (Άγγεινο, Οκάδα Γ)
Οη απφςεηο ησλ παηδηψλ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ε βαζχηεξε αλάγλσζε
ηνπο καο επηηξέπεη λα ζρεκαηίζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα γηα ην πψο βηψλνπλ ηα
παηδηά ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ζρνιηθή εκπεηξία, κηα εηθφλα

Ε>3
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πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη αληηιεπηή κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.

(Β ΟΜΑΓΑ)

Διέλε: Θα ήζεια λα είλαη ρσξίο ηεζη, όπνηνο ζέιεη λα αθνύεη θαη ηειείσζε.
Θσκάο: Θα κ‟ άξεδε ε ηζηνξία λα κελ έρεη ηόζα νλόκαηα, γηαηί ηα νλόκαηα ζηα παηδηά
δελ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Γηαηί ιελ πώο λα ζπκάκαη ηνλ ηάδε θαη ηνλ ηάδε, λα ζπκάκαη ηε
ρξνλνινγία πνπ έθαλαλ ην 300 θάηη. Δάλ δελ ππήξραλ απηά πηζηεύσ ην θαιύηεξν
κάζεκα ζα ήηαλ ε ηζηνξία.

Διέλε: Σν κάζεκα, εάλ είλαη βαξεηό λα ην πξνζπεξλάκε. Να ην θάλνπκε κηα αλάγλσζε
κηα θνξά θαη λα θεύγνκε.
Ρέληα: ηαλ ηα καζήκαηα είλαη αξθεηά, αο πνύκε αληί λα κάζνπκε όιν ην κάζεκα απ‟
έμσ όπσο ην ιέεη ε θπξία λα ην καζαίλνπκε κηζό, κηζό ή λα ην θάλνπκε αλάγλσζε αο
πνύκε ηξεηο θνξέο, λα καο ξσηάεη θακηά εύθνιε εξώηεζε ε θπξία, ηα βαζηθά, γηαηί
ζπλήζσο έρεη πνιιά ιόγηα ηα νπνία είλαη πεξηηηά.
(Γ ΟΜΑΓΑ)
Γηώξγνο: Γελ ζα ήζεια θάηη λα αιιάμεη, δελ έρσ θάπνην πξόβιεκα.
Άγγεινο: Δίκαη επραξηζηεκέλνο, αλ θαη ηα βηβιία πνπ πήξακε θέηνο ήηαλ ηα
παιαηόηεξα, ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ην βηβιίν.
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(Δ ΟΜΑΓΑ)
Φάλεο: Ννκίδσ όηη ζα κπνξνύζε λα γίλεη πην ηερλνινγηθό ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο,
αληί λα δηαβάδεηαη ζα κπνξνύζε λα πξνβάιιεηαη κέζα από δηάθνξεο ηαηλίεο πνπ έρνπλ
γπξηζηεί, όρη όκσο ζαλ εθείλεο πνπ δελ ηα ιέλε όια πξαγκαηηθά, πνπ ζηελ νπζία καο
καζαίλνπλ… Θα καζαηλόηαλ πην εύθνια.
Ηάζνλαο: Θα κπνξνύζε, απηό είλαη πνιύ δαπαλεξό θαη πνιύ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο
βέβαηα, λα θνξάο γπαιηά θαη λα ηα βιέπεηο ηξηζδηάζηαηα. .. Βέβαηα θαη λα δηαβάδεηο
πνιιέο θνξέο ην κάζεκα κε ηε κακά ζνπ ή κόλνο ζνπ θη απηό είλαη σξαίν.
Παζράιεο: Δγώ πηζηεύσ όηη όηαλ είζαη κεγάινο, κπνξείο λα ην θαηαιάβεηο ην κάζεκα
έηζη όπσο ην δηαβάδεηο, όκσο όηαλ είζαη ζην δεκνηηθό από ηηο ηαηλίεο ην θαηαιαβαίλεηο
θαιύηεξα.

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

Φάλεο: Καη ην καζαίλεηο θαιύηεξα.
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Ζ> Αμηνιόγεζε ηεο ζπλέληεπμεο από ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο
1. Πώο ζαο θάλεθε ε ζεκεξηλή καο θνπβέληα; αο δπζθόιεςε; Δίραηε ζθεθηεί ή
ζπδεηήζεη απηά ηα ζέκαηα πξηλ από ζήκεξα;
ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο δεηήζεθε απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα
ηελ αμηνινγήζνπλ. Οη απαηήζεηο ηνπο, αιιά θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, δείρλνπλ φηη ηα παηδηά γεληθά δε δπζθνιεχηεθαλ
ηδηαίηεξα γηαηί ζπκκεηείραλ κε πξνζπκία, φκσο παξαδέρνληαη φηη νξηζκέλεο
εξσηήζεηο θαίλνληαλ δχζθνιεο γηαηί αθνξνχζαλ ζέκαηα πνπ δελ ηα είραλ
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απαζρνιήζεη πνηέ σο ηψξα.

(Α ΟΜΑΓΑ)

Άλλα: ( Ζ ζπδήηεζε ήηαλ δύζθνιε) έηζη θη έηζη.

(Β ΟΜΑΓΑ)

Θσκάο, Διέλε, Ρέληα: Γελ καο δπζθόιεςε.

(Γ ΟΜΑΓΑ)

Γηώξγνο: Γελ κνπ θάλεθε δύζθνιν.

Άγγεινο: Σα έρνπκε ζπδεηήζεη απηά ηα ζέκαηα θαη ζην ζρνιείν καο.
Γεκήηξεο: Δκέλα κνπ θάλεθε εύθνιν.
(Δ ΟΜΑΓΑ)
Ηάζνλαο: Σα είρα ζθεθηεί απηά ηα ζέκαηα, αιιά δελ ηα είρα εκβαζύλεη… δελ ππάξρνπλ
βέβαηα πνιιά πξάγκαηα λα πεηο, γηαηί όια είλαη ζρεδόλ ίδηα.
Φαλήο : Γε δπζθνιεύηεθα πνιύ, αιιά θάπνηα ζέκαηα δελ ηα είρα ζθεθηεί πνηέ κνπ.
Παζράιεο: Σα πεξηζζόηεξα από ηα εξσηήκαηα δελ κε δπζθόιεςαλ, αιιά θάπνπ ζηελ
αξρή δελ ζπκάκαη αθξηβώο ήηαλ ιίγν δύζθνια.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο παξνπζηάδνπλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο/ηηο εηδηθνχο ζην ζρεδηαζκφ
Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ζηε ζπγγξαθή ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη φισλ φζσλ
εκπιέθνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Σα

απνηειέζκαηα

ηεο

παξνχζαο

εξεπλεηηθήο

εξγαζίαο,

ιφγσ

ηνπ

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο, δελ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε γεληθεχζεηο θαη
λα ζεσξεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην ζέκα, σζηφζν καο επηηξέπνπλ λα
ζρεκαηίζνπκε κηα πξψηε εηθφλα γηα ηηο ηδέεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ ηζηνξία. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε
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κειέηε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε απηά
εξεπλψλ παξφκνηνπ ελδηαθέξνληνο, ψζηε ε εηθφλα απηή λα ηζρπξνπνηεζεί.
Απφ ηε κειέηε ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ νη
αληηιήςεηο ηνπο, αλάινγεο κε εθείλεο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία ζπκπαηξησηψλ ηνπο
καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ21 είλαη δηάρπηεο απφ εζλνθεληξηζκό θαη εζληθή
ππεξεθάλεηα. Μηινχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εζληθή ηζηνξία. Ζ ηζηνξία άιισλ ιαψλ
θαίλεηαη λα έρεη αζήκαληε ζέζε ζηηο ηδέεο ηνπο θαη αλαθέξεηαη ειάρηζηα. Νηψζνπλ
εζληθή ππεξνρή εμαηηίαο ηνπο αλψηεξνπ

αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ησλ

θαηαθηήζεσλ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ησλ εξσηθψλ θαηνξζσκάησλ ησλ
Διιήλσλ θαηά ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε. Παξφκνηα είλαη ηα επξήκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ παλεπξσπατθήο θιίκαθαο έξεπλα Τouth&Ζistory (1997) ζε
έιιελεο/ίδεο έθεβνπο/εο θαζψο θαη ζηελ έξεπλα ηνπ θαζεγεηή Γ. Μαπξνζθνύθε
(1997) ζε καζεηέο/ηξηεο θαη θνηηεηέο/ηξηεο. Δζληθηζκόο θαη μελνθνβία δηαπηζηψλεηαη
θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε Θ. Γξαγώλα θαη ηελ Α. Φξαγθνπδάθε
θαζψο θαη ζηελ πην πξφζθαηε εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ Γ. Κόθθηλνπ θαη ησλ
ζπλεξγαηψλ ηνπ, νη γεηηνληθνί ιανί απνζησπνχληαη. Παξφκνηα απνηειέζκαηα
απνπζηάδεη θαη ε Η. Ζιηνπνύινπ (1998) ζηελ έξεπλα ηεο γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε
ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ.
Οη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα απφ ηα νπνία απνπζηάδεη ε ηζηνξία ησλ άιισλ. Ζ αλαθνξά ζε
άιινπο ιανχο γίλεηαη απνθιεηζηηθά φηαλ εμππεξεηεί ηελ εζληθή αθήγεζε,
21

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζε καζεηέο/ηξηεο Γεπηεξνβάζκηαο ή Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, βι. Κεθάιαην 1.
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ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη θαη ζηε κειέηε ησλ Θάιεηα Γξαγώλα, Μπνπζξά Δξζαλιί
θαη Άλλα Φξαγθνπδάθε (Θ. Γξαγψλα, Φ. Μπηξηέθ, 2006). Ζ εζληθή ηζηνξία ζχκθσλα
κε ηνλ Jean Peyrot, ζηελ Διιάδα θαηέρεη ζέζε πεξηζζφηεξν απφ θπξίαξρε, ε
ειιελνθεληξηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθή γεγνλφο πνπ
ππνζηεξίδεηαη απφ ην έλα επίζεκν ζρνιηθφ εγρεηξίδην πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο/ζηηο
καζεηέο/ηξηεο απφ ην Τπνπξγείν (Peyrot, 2002:12-15). Ζ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνπο
άιινπο ιανχο ή γηα εκάο ηνπο ίδηνπο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Μαξθ Φεξξό, ζπλδέεηαη κε
ηελ ηζηνξία πνπ καο έρνπλ αθεγεζεί φηαλ ήκαζηε παηδηά θαη πηζαλφλ λα καο
αθνινπζεί ζε φιε καο ηεο δσή (Φεξξφ, 2001: 17-18).
Ξερσξηζηή ζέζε ζην ιφγν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ έρεη ε έλλνηα ηνπ πνιέκνπ. Σα
ζεκαληηθά πνιεκηθά γεγνλφηα, ηα θαηνξζψκαηα εξψσλ θαη έπεηηα νη ζεκαληηθέο

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

εθεπξέζεηο πξσηαγσληζηνχλ ζην ιφγν ησλ καζεηψλ φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα
ηεο ηζηνξίαο θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Ζ γεγνλνηνινγηθή ηζηνξία θαίλεηαη φηη είλαη
απηή πνπ δηδάζθνληαη αθφκε ηα παηδηά, ζε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη ζηελ
έξεπλα ηνπο θαη ν Β.Κειεζίδεο (2006).

ε έλα δεχηεξν επίπεδν ελδηαθέξεη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ε
θαζεκεξηλή δσή ηνπ παξειζφληνο θαη ηε ζπλδένπλ κε ηελ ηζηνξηθή γλψζε, ίζσο γηαηί
αθφκε ππάξρνπλ νη πξνθνξηθέο νηθνγελεηαθέο ηζηνξίεο απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην
Πφιεκν θαη ηελ επνρή ηεο Γηθηαηνξίαο.

Σελ ίδηα δηαπίζησζε θάλνπλ ε Άλλα Φξαγθνπδάθε θαη Θάιεηα Γξαγώλα ζηελ
έξεπλα Τouth&Ζistory. Σν πςειφ ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ καζεηψλ γηα ηελ ηζηνξία
ηεο θαζεκεξηλή δσήο ησλ απιψλ αλζξψπσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο καο,
«νη καζεηέο ηαπηίδνπλ ηελ ηζηνξία ησλ απιψλ αλζξψπσλ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεγάδνπλ απφ ηελ πξνθνξηθή ηζηνξία ζρεηηθά κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ην άκεζν
πεξηβάιινλ ηνπο» (Angvik, Borries, 1997a: 305).
Σα παηδηά φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία ακέζσο ηελ ηαπηίδνπλ κε ην
κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηεο εξεπλήηξηαο γηα λα αλαθεξζνχλ
θαη ζε άιιεο εξκελείεο ηνπ φξνπ ηζηνξία (Μαπξνζθνχθεο 1997, Ζιηνπνχινπ 1998).
Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο ηζηνξίαο γεληθά θαίλεηαη λα είλαη αζαθήο θαη
δχζθνιν λα θαζνξηζηεί απφ φια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Σν ίδην
εχξεκα παξνπζηάδεη θαη ε Φηιαλδή Α.Virta ζηελ έξεπλά ηεο ζε θνηηεηέο/ηξηεο,
κειινληηθνχο/έο δηδάζθνληεο/νπζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο.
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Σν

ίδην

αζαθήο

θαη

ζπγθερπκέλνο

παξνπζηάδεηαη

απφ

ηνπο/ηηο

ζπλεληεπμηαδφκελνπο/εο θαη ν φξνο ηνπ ηζηνξηθνύ22. Σα παηδηά ηνπ ειιεληθνχ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, φπσο θαη νη δεθαηεηξάρξνλνη/εο θαη δεθαπεληάρξνλνη/εο
καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίσλ ηεο Διβεηίαο κε ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο ζπλεξγάζηεθε ε Ν.
Fink (2005).
Ζ πξόνδνο θαη ε εμέιημε ηνπο αλζξψπηλνπ είδνπο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε
ηελ ηζηνξία. Οη καζεηέο/ηξηεο ζεσξνχλ φηη φζν πξνρσξνχκε πξνο ηα πίζσ ζην
παξειζφλ νη ζπλζήθεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ γίλνληαη δπζθνιφηεξεο, γηαηί ηφηε
επηθξαηνχζε θηψρεηα ζε ζρέζε κε ζήκεξα θαη νη άλζξσπνη ζηεξνχληαλ φισλ ησλ
ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ηα νπνία καο δηεπθνιχλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.
Δξκελεχνπλ ην παξειζφλ κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο ζπλζήθεο δσήο, δείγκα έιιεηςεο
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ηζηνξηθήο θαληαζίαο (Lee, 1984). Αθφκα θαη φηαλ κηινχλ γηα πξφνδν θαη
επηηεχγκαηα ν ιφγνο ηνπο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη πνιηηηζκφ.
ζν κεγαιψλνπλ ζηε ειηθία νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο/ηξηεο γίλνληαη
πεξηζζφηεξν ζθεπηηθηζηέο, νη πην κηθξνί είλαη αηζηφδνμνη γηα ηε πξφνδν (Ζιηνπνχινπ
1998).

Σα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζπλδένπλ ηελ ηζηνξία κε ηελ εμέιημε,
ζεσξνχλ ηελ ηζηνξία σο κηα ζεηξά γεγνλφησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην παξφλ. Μηα
δηαπίζησζε πνπ επηθξαηεί ζην ιφγν ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη δηαπηζηψλεηαη
θαη ζε κεγαιχηεξα παηδηά, καζεηέο/ηξηεο Λπθείνπ απφ ηελ Μ. Πάιια (1994) θαη ν Γ.
Μαπξνζθνχθεο ζε θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο (1997).

Ζ παξαπάλσ αληίιεςε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη
ηα παηδηά ηελ έλλνηα ηνπ ρξόλνπ ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη γξακκηθά. Ο ρξφλνο είλαη
θάηη γηα ην νπνίν ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα κηιήζνπλ θαη λα νξίζνπλ. ζνλ αθνξά
ζηελ ηζηνξία έρεη λα θάλεη απιά κε ηα παιηά ρξόληα απφ ηα νπνία ηα ίδηα ηα παηδηά
απέρνπλ θαηά πνιχ θη επνκέλσο δελ αλήθνπλ ζηελ ηζηνξία γηαηί είλαη θάηη καθξηλφ
θαη ζην κέιινλ νη πηζαλφηεηεο λα αλήθνπλ ζε απηή εμαξηψληαη κφλν απφ ην εάλ ζα
θαηαθέξνπλ λα θάλνπλ θάηη ζεκαληηθφ.
ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ επηθξαηεί ζε κεγάιν βαζκφ ε «παξαδνζηαθή»,
«παξαδεηγκαηηθή» ρξήζε ηεο ηζηνξίαο. Ζ γλψζε ηνπο παξειζφληνο ε νπνία βνεζά λα
θαηαλνήζνπκε ην παξφλ λα απνθχγνπκε ιάζε θαη λα εηνηκαζηνχκε γηα ην κέιινλ. Ο
απζνξκεηηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ νη
22

Σαπηίδεηαη κε απηφλ ηνπ αξραηνιφγνπ, ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Αξηζηνθάλε
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νπνίνη βιέπνπλ φηη ε ηζηνξία ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνθχγνπλ ιάζε θαη λα δήζνπλ
θαιχηεξα. Δλψ ην κέιινλ είλαη αβέβαην θαη απαηζηφδνμν γηα ηνπο εθήβνπο
(Τouth&Ζistory, φ.π., Fink φ.π., Μαπξνζθνχθεο φ.π., Ζιηνπνχινπ, φ.π.).
Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο έξεπλάο καο, αλ θαη ζε κηθξφ βαζκφ ζπλδένπλ ην
κάζεκα ηεο ηζηνξίαο κε ηε γεληθή κόξθσζε θαη γλψζε ηνπ αηφκνπ (Fink, φ.π. Πάιια,
φ.π.).
Δπίζεο κία άιιε ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηνξίαο γηα ηα παηδηά είλαη λα γλσξίδνπκε
ηε θαηαγσγή καο θαη ηηο ξίδεο καο (Virta, φ.π.). Παξφκνηεο είλαη θαη νη αληηιήςεηο
κηαο κεγάιεο κεξίδαο εθπαηδεπηηθψλ (Εαπαηέηα, 2007)
Ο ξφινο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαίλεηαη λα είλαη θαηά θχξην ιφγν παζεηηθφο,
ιείπεη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο φπσο πξνβιέπεη ε ζηνρνζεζία ηνπ
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καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. (Virta, φ.π.)

Σν κάζεκα παξακέλεη πξνζθνιιεκέλν ζηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε ηνπ
θεηκέλνπ ηνπο βηβιίνπ ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ
γξαπηά. πσο

πξνθνξηθά ή

ηνλίδνπλ ηα παηδηά πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν πνπ έρεη πνιιέο

ιεπηνκέξεηεο, πνιιά νλφκαηα θαη πνιιέο ρξνλνινγίεο πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο
πεξηηηεχνπλ.(Μαπξνζθνχθεο,φ.π., Ζιηνπνχινπ, φ.π., Εαπαηέηα, φ.π.)
Ζ ρξήζε ησλ πεγψλ, ζηηο νπνίεο φινη νη καζεηέο/ηξηεο αλαθέξζεθαλ σο πεγέο
γλψζεο ηεο ηζηνξίαο, είλαη ηειείσο απνχζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπο καζήκαηνο. πσο
δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο .Εαπαηέηα (2007) πξνο ην παξφλ είλαη πνιινί νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ γλσξίδνπλ ηηο λέεο ηάζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο αιιά αθφκε
ιίγνη φζνη ηηο εθαξκφδνπλ.

Ο απζφξκεηνο παηδηθφο ιφγνο κάο δίλεη ηζρπξά κελχκαηα γηα ηελ
επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ ηάμε θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο αιιά
θαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζή ηνπ είλαη άμηεο ιφγνπ. Ζ ρξήζε
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσ είλαη κία πξφηαζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ηνπο καζήκαηνο πνπ καο επαλαθέξεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο
καο, βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή ηεο εηθφλαο ε νπνία απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηεο
βησκαηηθήο εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ, ε πξνηίκεζή ηνπο ζε απηή είλαη εκθαλήο
(Κφθθηλνο, φ.π.). Ζ ρξήζε ηνπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ κε ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ
εηδψλ ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη ε ζπλδξνκή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη πιένλ
επηηαθηηθή.
ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα φηη ε ειηθία, ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, αλ
θαη δελ ππήξρε κεηαμχ ηνπο κεγάιε απφζηαζε, ε θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε θαη ην
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θχιν ηνπο θαίλεηαη φηη δελ επεξεάδνπλ ηε γεληθή ζηάζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ ηζηνξία
θαη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. πσο δηαπηζηψλεη θαη ε Μ. Πάιια ε δηαθνξά ηεο ειηθίαο
δηαθξίλεηαη απφ ηε γισζζηθή δηαθνξά ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ θαη φρη απφ ηε
δηαθνξά απφςεσλ (Πάιια, φ.π., Ζιηνπνχινπ, φ.π.).
Δπίζεο ζηα παηδηά ππάξρεη ε αίζζεζε φηη είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ηζηνξίαο λνκίδνπλ φηη γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ φζα πξαγκαηηθά γλσξίδνπλ (Youth
& History, φ.π.).
Ζ γπλαηθεία παξνπζία είλαη αλχπαξθηε ζην ιφγν ησλ καζεηψλ θαη ησλ
καζεηξηψλ. Γελ αλαθέξνληαη ζε θακία γπλαίθα εξσίδα νχηε θαλ ζε απηέο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε Μπνπκπνπιίλα, θ.α. Σν γεγνλφο απηφ δελ
είλαη θαζφινπ ηπραίν, ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο έρεη θαηαθέξεη λα απντζηνξηθνπνηήζεη
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ην γπλαηθείν θχιν αθφκε φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ θνξηηζηψλ
θαη λα ηζηνξηθνπνηήζεη ην αληξηθφ. Παξφκνηα επξήκαηα πξνέθπςαλ ζηελ έξεπλα ηεο
Μ.Ρεπνύζε (2005) ζρεηηθά κε ην θχιν θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο.
Γελ είλαη επίζεο ηπραίν, φηη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνθχπηεη φηη ηα θνξίηζηα
είλαη εθείλα πνπ εθθξάδνπλ κηα πην αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
ηζηνξίαο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απνπζία ηνπ θχινπ ηνπο απφ
ηνλ ηζηνξηθφ ιφγν ζην ζρνιείν (Ρεπνχζε, φ.π.).

Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ ζα κπνξνχζακε λα δηεμάγνπκε απφ ηελ παξνχζα
απφπεηξα κειεηψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ, είλαη φηη παξά ηε
κηθξή ηνπο ειηθία θαη ην γεγνλφο φηη θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ηα
δπζθφιεπαλ, θαηέβαιαλ πξνζπάζεηα λα ηα ζπδεηήζνπλ κε κεγάιε πξνζπκία. Σν
ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ είλαη εκθαλέο γηα ηελ ηζηνξία – φρη γηα ην
κάζεκα ηεο ηζηνξίαο- θαη απηφ είλαη ην ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα «εθκεηαιιεπηνχκε»
ζηε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο γηα λα αλαηξαπεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε.
Φπζηθά λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηελ ηάζε ησλ παηδηψλ απηήο η εο ειηθίαο
λα επεξεάδεη ην έλα ην άιιν ζηε δηακφξθσζε θαη δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ ηνπο. Μηα
ηέηνηα ηάζε ίζσο λα δηαθαίλεηαη ζηελ εξψηεζε γηα ηε γλψκε ηνπο γηα ην κάζεκα ηεο
ηζηνξίαο.
ηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ, ζηε δηακφξθσζε δειαδή ηεο
ηζηνξηθήο ηνπο ζπλείδεζεο, φπσο θαλεξψλεη ν ιφγνο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζεκαληηθφ
ξφιν παίδεη ν ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ πνπ πξνβάιιεη ηελ επίζεκε ηζηνξία κε ηελ
θαζνξηζκέλε δηδαθηέα χιε απφ ηα επίζεκα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Σα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα θαη νη εθπαηδεπηηθνί σο θνξείο ηεο επίζεκεο ηδενινγίαο, φπσο
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δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ βηβιία θαη εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ
θεληξηθή ζέζε, δελ είλαη φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο νη κνλαδηθνί παξάγνληεο
πνπ παξέρνπλ ηζηνξηθή γλψζε. Οη καζεηέο/ηξηεο έξρνληαη ζην ζρνιείν δηαζέηνληαο
έλα θεθάιαην εγθαηεζηεκέλσλ γλώζεσλ, πεπνηζήζεσλ, ηδεώλ, αμηώλ, θαλόλσλ
(Moniot), έρνληαο νξηζκέλεο αληηιήςεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ήδε δηακνξθσκέλεο
απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ ηηο νπνίεο ε δηδαθηηθή
δηαδηθαζία θαίλεηαη λα κελ ιακβάλεη πξνο ην παξφλ ζνβαξά ππφςε ηεο φζνλ αθνξά
ηελ ηζηνξηθή γλψζε. Οη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ κηινχλ κε ζηγνπξηά γηα
πξφζσπα θα γεγνλφηα ηα νπνία γλσξίδνπλ ρσξίο λα ηα έρνπλ αθφκε δηδαρζεί,
εθθξάδνπλ απφςεηο θαη πξνηηκήζεηο ζε ηζηνξηθέο επνρέο θαη πξφζσπα επεηδή
πξσηαγσλίζηεζαλ πξφζθαηα ζηελ επηθαηξφηεηα θαη φιεο απηέο θαη άιιεο επηινγέο
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ηνπο πνπ παξνπζηάζακε ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα γίλνληαη ρσξίο
θξηηηθή ζθέςε κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ
ηζηνξία θαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία.

Ο ιφγνο ησλ παηδηψλ δείρλεη φηη γεληθά αλαπαξάγνπλ παξαδνζηαθέο
αληηιήςεηο γηα ηελ ηζηνξία πνπ απνηεινχλ θνηλνηππίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην
νηθνγελεηαθφ

ή

ην

επξχηεξν

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ

πεξηβάιινλ

ηνπο

θαη

επηβεβαηψλνληαη απφ ην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ.

Ο δηάρπηνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζπρλά ν επηζηεκνληθνθαλήο ιφγνο γηα
ηελ Ηζηνξία ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ αηφκσλ,
παξάγνληαο βησκαηηθέο ππνδνρέο, πιάζνληαο θαληαζηηθέο ζρέζεηο, θαζνξίδνληαο ην
πψο θαη ηη βιέπνπλ ηα ππνθείκελα (Κνπδέιεο Γ., ζην Γξαγψλα, Φξαγθνπδάθε, 1997:
106-142).
Ζ αλαπαξαγσγή κηαο θαη κνλαδηθήο, νξζφδνμεο θαη γη’ απηφ ηδενινγηθά
νξηνζεηεκέλεο θαη ρξνλνινγηθά δηαηεηαγκέλεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, πνπ απνζθνπεί
ζηε δηαηήξεζε ελφο αληίζηνηρνπ παξειζφληνο, βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο
αξρέο θαη ηελ πξνβιεκαηηθήο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο (Νάθνπ,
2000:215).
Ζ παξνχζα έξεπλα, ε νπνία ήηαλ κηθξνχ κεγέζνπο, δελ επηηξέπεη γεληθεχζεηο,
αιιά επηβάιιεη πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζην δήηεκα ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο. Αλεμάξηεηα
απφ ζρνιηθή βαζκίδα ε ηζηνξηθή γλψζε, έρεη ηξεηο φςεηο: ηε δεισηηθή πνπ
αλαθέξεηαη ζηε γλψζε πεξηερνκέλνπ, ηε δηαδηθαζηηθή/κεζνδνινγηθή πνπ αλαθέξεηαη
ζηε γλψζε ησλ κεζφδσλ ηεο ηζηνξίαο κε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ
θαη ηελ ελλνηνινγηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ
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(Ρεπνχζε, θ.ά., 2006: 12). Οη φςεηο απηέο είλαη ζπλνδνηπφξνη, ε κία πξνυπνζέηεη ηελ
άιιε γηα ζηελ θαηάθηεζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηε
κειέηε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηνπ ειιεληθνχ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ πζηεξνχλ θαη ζηηο ηξεηο.
Ζ επηζηεκνληθή γλψζε, φπσο δείρλνπλ ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ, ππάξρεη
θαη νη εμειίμεηο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία νδεγνχλ αλαπφθεπθηα, έζησ θαη κε εκπφδηα,
ηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζε δξαζηηθέο αιιαγέο

νη νπνίεο ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ

επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηεο πνπ είλαη ε δηακφξθσζε ηζηνξηθά εγγξάκκαησλ
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πνιηηψλ κε γλψζεηο θαη θξηηηθή αληίιεςε.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΟΓΖΓΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ
1. Καισζφξηζκα θαη επραξηζηίεο – ζχζηαζε εξεπλεηή (φλνκα, ηδηφηεηα, θηι)
2. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα ζπδεηεζεί. Πνην είλαη ηo ζέκα ηεο έξεπλαο θαη
γηαηί επηιέρηεθε.
3. Παξνπζίαζε νκάδαο ζπδήηεζεο
4. Οξγάλσζε: Βηληενζθφπεζε, δηάξθεηα
5. Καλφλεο: απφςεηο

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, ν δηθφο κνπ ξφινο ζηε ζπδήηεζε,

ρξήζε ηνπ κηθξνχ καο νλφκαηνο, εκπηζηεπηηθφηεηα, λα κηιάκε δπλαηά, λα κηιάεη
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έλαο θάζε θνξά γηα λα θαηαγξάθνληαη

1. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ε ιέμε ηζηνξία; ηαλ αθνχηε απηή ηε ιέμε ηη ζαο έξρεηαη
ζην κπαιφ;

2. ε ηη καο ρξεζηκεχεη ε ηζηνξία;
3. Ση ξφιν παίδεη ζηε δσή καο;

4. Έρνπκε φινη νη άλζξσπνη ηελ ίδηα ηζηνξία; Δπεξεάδεη ε ηζηνξία ηνπ ελφο ηελ
ηζηνξία ηνπ άιινπ;

5. Πνηα είλαη ε δηθή καο ζέζε κέζα ζηελ ηζηνξία;
6. Με πνην ηξφπν καζαίλνπκε ηελ ηζηνξία;
ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ

7. Τπάξρεη θάπνην αληηθείκελν, νηηδήπνηε πνπ λα έρεηε ζην ζπίηη ζαο θαη λα έρεη
ζρέζε κε ηελ ηζηνξία; πνην είλαη απηφ, ηη αμία έρεη ; πνηα ε ηζηνξία ηνπ; Πψο ηελ
έκαζεο;
8. Ση ζεσξείο ην πην ζεκαληηθφ πνπ γλσξίδεηο απφ ηελ ηζηνξία θάηη πνπ ζνπ έρεη
θάλεη εληχπσζε θαη γηαηί;
9. Πνηα επνρή ζε εληππσζηάδεη; ε πνηα επνρή ζα ήζειεο λα δεηο, γηαηί;
10. Μπνξείο λα καο πεηο πφζν καθξηά είλαη απφ ην ζήκεξα απηή ε επνρή πεξίπνπ;
11. Ση ζα ζέιαηε λα γλσξίδεηε πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηζηνξία θαη δελ ην γλσξίδεηε;
12. Πνηα ε γλψκε ζαο γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζην ζρνιείν; αο αξέζεη ή φρη θαη
γηαηί ;
13. αο δπζθνιεχεη ην κάζεκα ή φρη ; ηη είλαη απηφ πνπ ζαο δπζθνιεχεη;
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14. Τπάξρεη θάηη πνπ ζα ζέιαηε λα αιιάμεη ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο;
ΚΛΔΗΗΜΟ
15. Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη πνπ μεράζακε λα
ζπδεηήζνπκε θαη ζέιεηε λα ην αλαθέξεηε;
16. Πψο ζαο θάλεθε ε ζεκεξηλή καο θνπβέληα; αο δπζθφιεςε; Δίραηε ζθεθηεί ή
ζπδεηήζεη απηά ηα ζέκαηα πξηλ απφ ζήκεξα;

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
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