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     Πρόλογος 
Η σύγχρονη ιστορική εκπαίδευση προσδοκά και θέτει επιχειρήματα και προβλη-

ματισμούς ως προς την ανανέωση του πεδίου της σχολικής ιστοριογραφίας και διδα-

κτικής πρακτικής. Φιλοδοξεί να καταστήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους 

μελλοντικούς πολίτες και πολίτισσες, κοινωνούς της ιστορίας, ιδωμένης όχι μόνο μέ-

σα από το πρίσμα της διατήρησης της μνήμης και της καλλιέργειας ταυτότητας με τη 

χρήση μεθόδων αναπαραγωγής της γνώσης αλλά και ως διανοητική εγρήγορση, η 

οποία καλλιεργεί το κριτικό πνεύμα και οδηγεί σε μια απόπειρα ερμηνείας του σύγ-

χρονου κόσμου. Οι σύγχρονες, άλλωστε, παιδαγωγικές αντιλήψεις θεωρούν πως η 

γνώση δεν αποτελεί προϊόν μετάδοσης πληροφοριών από τον πομπό στο δέκτη και 

επιχειρηματολογούν υπέρ της εκμάθησης της μάθησης. 

Η επικοινωνία  των παιδιών με την ιστορία, με το ‘φαντασιακό παρελθόν’ (Mo-

niot, 2002), μέσα στη σχολική τάξη πραγματοποιείται με βασικό εργαλείο το σχολικό 

βιβλίο και τη διαμεσολάβηση του/της εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του/της τελευταίου/ας 

μάλιστα, είναι καταλυτικός, είναι ρόλος-κλειδί, σύμφωνα με τον Booth (1983), σε 

ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της ιστορικής εκπαίδευσης. 

Έχοντας υπόψη μας τον καθολικό χαρακτήρα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το 

γεγονός, δηλαδή, πως όλα τα ελληνόπουλα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δέχο-

νται τις επιδράσεις της, πιστεύουμε πως θα παρουσίαζε ερευνητικό ενδιαφέρον να 

διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών1 που διαμεσολαβούν στην επαφή 

των παιδιών με την ιστορία μέσα στο σχολείο. Ο/Η εκπαιδευτικός έρχεται στο προ-

σκήνιο για να μελετηθούν οι απόψεις του/της, οι αντιλήψεις που λανθάνουν σ’ αυτές 

τις απόψεις, οι διδακτικές πρακτικές που υιοθετούνται κατά την εκπαιδευτική διαδι-

κασία και να ερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν διαμορφώνοντας τις αντι-

λήψεις και τις πρακτικές αυτές.  

Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια μου κ. Μαρία Ρεπούση για 

την υπομονή και την αμέριστη βοήθεια που μου προσέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια αυ-

τής της προσπάθειας και το χρόνο που διέθεσε για να μελετήσει και να κρίνει την πα-

ρούσα εργασία.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω, επίσης, να εκφράσω στους/στις συναδέλφους εκ-

παιδευτικούς που δέχτηκαν να κουβεντιάσουν μαζί μου για θέματα διδασκαλίας της 

                                                 
1 Είναι γνωστός ο λεκτικός, και όχι μόνο, διαχωρισμός των εκπαιδευτικών των δύο πρώτων βαθμίδων 
σε δάσκαλο/α και καθηγητή/τρια. Στην παρούσα εργασία με τον όρο εκπαιδευτικός/οι θα εννοούνται 
όσοι και όσες εργάζονται τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
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ιστορίας. Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους/τις δύο συναδέλφους, που 

με δέχτηκαν στην τάξη τους για να παρακολουθήσω μαθήματα ιστορίας, γιατί χωρίς 

την ενεργό συμμετοχή τους η έρευνα αυτή δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί.. 
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Εισαγωγή 

Η ιστορία και η διδασκαλία της στο σχολείο, πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο, 

είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα και στη χώρα μας2. Το 

γεγονός αυτό, καθώς και η επαφή μας με τους προβληματισμούς, τις νέες ιστοριο-

γραφικές προσεγγίσεις, τις μεθοδολογικές προτάσεις της διδακτικής της ιστορίας μέ-

σα από τη συμμετοχή μας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, με άλλα λόγια 

η διαδικασία όπως περιγράφεται από τους Nachmias & Nachmias  (1992, p. 276) 

“ξεκινάς από κει που βρίσκεσαι” (starting where you are), λειτούργησε ως δεξαμενή 

άντλησης προβληματισμού για την ιστορική εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα.  

Ειδικότερα, ο προβληματισμός μας επικεντρώνεται στον έναν πόλο της διδακτι-

κής διαδικασίας, στον/στην εκπαιδευτικό και στον τρόπο που αυτός/αυτή σκέφτεται 

για την ιστορία, κι αυτό γιατί προσδοκούμε το μάθημα της ιστορίας να μην αντιμετω-

πίζεται απλά ως “ένα ακόμα αντικείμενο διδασκαλίας σαν όλα τ’ άλλα” (Σ. 4, Α) αλλά 

να αρχίσει να αποτελεί ένα ακόμη αντικείμενο διδασκαλίας για το οποίο η κριτική και 

ο στοχασμός πάνω στην εκπαιδευτική δράση θα είναι το ζητούμενο. 

Είναι κοινός τόπος πως η εισαγωγή του μαθήματος της ιστορίας στο ελληνικό 

σχολείο συνδέθηκε αφενός με την καλλιέργεια αγάπης προς την πατρίδα και υπερη-

φάνειας για την ένδοξη καταγωγή και αφετέρου με την απομνημόνευση γεγονότων, 

ημερομηνιών, προσώπων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία του έθνους ανά 

τους αιώνες (Αβδελά, 1998˙ Κόκκινος, 1998˙ Ρεπούση, 2004).  Το εθνοκεντρικό-

ελληνοκεντρικό και ταυτόχρονα γεγονοτολογικό αυτό παράδειγμα κρίνεται, σήμερα, 

περιορισμένο και ανελαστικό περιορίζοντας τους διανοητικούς ορίζοντες των παι-

διών, αφού ταυτόχρονα συνδέεται με πρακτικές αποστήθισης και αναπαραγωγής του. 

Οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμάς, που διδάσκουμε το μάθημα της ιστο-

ρίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από τη μια έχουμε ‘γαλουχηθεί’ μέσα στο προη-

γούμενο παράδειγμα και από την άλλη οι βασικές μας σπουδές, όπως σημειώνει ο 

Κόκκινος (2005), χαρακτηρίζονται από “ανυπαρξία σύζευξης επιστημοσύνης και παι-

δαγωγικής κατάρτισης”(σ. 206). Ο χαρακτηρισμός αυτός αναφέρεται, βέβαια, στην 

επαγγελματική παιδεία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών 

                                                 
2 Εκτός από τη συγγραφή πονημάτων για μια σύγχρονη ιστορική εκπαίδευση αξιόλογη είναι και η 
προσπάθεια της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων με τη διεξαγωγή συναντήσεων-σεμιναρίων με δια-
πραγμάτευση ζητημάτων θεωρητικού προβληματισμού και διδακτικής πρακτικής. Βλ. Σεμινάρια 3, 9, 
17, 21. Ακόμη βλ. Ε.Μ.Ν.Ε  (1988) και Φιλόλογος, (1997).  
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Ακαδημιών αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε να πιστεύει πως ούτε η ‘ανωτατοποίησή’ 

τους σε Παιδαγωγικά Τμήματα “έχει προσφέρει ακόμη την αναμενόμενη και αναγκαία 

αναβάθμιση και τον επιβεβλημένο εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών στο 

γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας” (ό.π. σ. 201). Στα παραπάνω, εάν προστεθεί και το 

γεγονός της έλλειψης ειδίκευσης σε οποιοδήποτε διδακτικό αντικείμενο3 που διδά-

σκεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τότε προκύπτουν ερωτήματα σε σχέση με 

τον/την εκπαιδευτικό και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το μάθημα της ι-

στορίας στο δημοτικό σχολείο. Παρά τη μεγάλη σημασία του (κεντρικού) αναλυτικού 

προγράμματος και των διδακτικών εγχειριδίων, η διαμεσολαβητική λειτουργία της 

διδασκαλίας αποτελεί κομβικό σημείο στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μα-

θητών/τριών. Αναγνωρίζεται, πλέον, πως ο προσανατολισμός, οι προσωπικές θεωρίες 

των εκπαιδευτικών, οι οπτικές τους, η νοοτροπία, η κοινωνική εν γένει γνώση που 

μεταφέρουν σχετίζονται με αυτά που κάνουν και βλέπουν μέσα στην τάξη. Οι εκπαι-

δευτικοί δε μεταδίδουν απλά περιεχόμενα γνώσης, διηθούν την επιστημονική γνώση 

καθώς τη μετατρέπουν σε διδακτική πράξη μέσα από την κοινωνική, και κατ’ επέ-

κταση, ατομική τους κοσμοθεωρία.    

Είναι πιστεύουμε σημαντικό, αν αναλογιστούμε ότι η καθολική εφαρμογή των 

νέων αναλυτικών προγραμμάτων και η εισαγωγή των αντίστοιχων σχολικών βιβλίων 

για την ιστορία στο δημοτικό σχολείο είναι πλέον γεγονός, να μελετηθούν οι αντιλή-

ψεις των εκπαιδευτικών για την ιστορία που διδάσκουν. Τι είναι η ιστορία; Πώς αντι-

λαμβάνονται το ρόλο του μαθήματος, ποιο θεωρούν πως πρέπει να είναι το περιεχό-

μενό του, ποιες γνώσεις, δεξιότητες πρέπει να αποκτούν οι μαθητές/τριες, ποιες διδα-

κτικές πρακτικές υιοθετούν για την επίτευξη των στόχων, ποιες είναι κατά την άποψή 

τους οι κατάλληλες διδακτικές πρακτικές, ποιες είναι οι δεσπόζουσες διδακτικές πρα-

κτικές και ποιες υιοθετούνται από τους ίδιους; 

Τα παραπάνω ερωτήματα αποτέλεσαν το πλαίσιο του προβληματισμού μας για 

τους/τις εκπαιδευτικούς, τις οπτικές τους για την ιστορία και τη διδασκαλία της, στο-

χεύοντας να διερευνήσουμε: 

1ο) εάν ο ρόλος που αποδίδουν στο μάθημα της ιστορίας αντανακλάται στις διδακτι-

κές πρακτικές τους  

                                                 
3 Ο όρος ‘διδακτικό αντικείμενο’ αναφέρεται και χρησιμοποιείται για τα μαθήματα που διδάσκονται σε 
πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο. Αντίστοιχα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιείται 
ο όρος ‘γνωστικό αντικείμενο’ βλ. Ρεπούση, Μ. (2004), σσ 197-198. 
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2ο) εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εκπαιδευτικού καθεστώτος και των αντιλήψεων 

για την ιστορία και  

3ο) ποιοι παράγοντες μπορεί να συνέβαλαν στην οπτική τους για την ιστορία 

Έχοντας ως κέντρο τον/την εκπαιδευτικό και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετω-

πίζει την ιστορία και νοηματοδοτεί τις διδακτικές του/της επιλογές, η εργασία αυτή,  

στο πρώτο μέρος της, διερευνά τη σημασία που αποδίδεται στη μελέτη των αντιλή-

ψεων των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, αφού 

γίνει η εννοιολογική αποσαφήνιση όρων που χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιο-

γραφία για να αποδοθεί η σκέψη των εκπαιδευτικών, μελετάται ο αντίκτυπος που 

φαίνεται να έχει στη διδασκαλία διάφορων διδακτικών αντικειμένων και ιδιαίτερα 

στη διδασκαλία της ιστορίας. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι παράγοντες που πιστεύε-

ται πως επηρεάζουν και διαμορφώνουν αυτές τις αντιλήψεις. 

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα μεθοδολογικά ζητήματα και παρουσιάζονται 

τα ευρήματα της έρευνας, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων που 

έγιναν με τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς και των παρατηρήσεων μαθημάτων ιστορί-

ας σε δύο σχολικές τάξεις. Τέλος, μέσα από τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, διατυ-

πώνονται τα συμπεράσματα και οι προοπτικές της εργασίας. 
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Α. Θεωρητικά ζητήματα  

Αντιλήψεις, πεποιθήσεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις :  

γλωσσικές-εννοιολογικές συμβάσεις για τη διερεύνηση της σκέψης 

Οι εκπαιδευτικοί και οι αντιλήψεις τους αφορούν ένα μεγάλο όγκο μελετών σε 

θέματα που σχετίζονται με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τη μάθηση, τη σχολική 

τάξη, το θέμα μελέτης (subject matter) (Kagan, 1992˙ Richardson, 1996˙ Borg, 2003). 

Επηρεασμένοι από τις εξελίξεις στη γνωστική ψυχολογία, την αυξανόμενη δημοτικό-

τητα της εθνογραφικής και ποιοτικής μεθοδολογίας και την αντίληψη της διδασκαλί-

ας ως επάγγελμα που εμπεριέχει το στοχασμό, οι ερευνητές της εκπαίδευσης των εκ-

παιδευτικών επιδεικνύουν, για πάνω από μια εικοσαετία, μεγάλο ενδιαφέρον για συ-

γκεκριμένες πλευρές της σκέψης των εκπαιδευτικών και της σχέσης της με τις διδα-

κτικές πρακτικές, όπως αυτές εμφανίζονται μέσα στη σχολική τάξη (Fang, 1996, p. 

47). 

Εξετάζοντας τις μελέτες αυτές τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική συναφή 

βιβλιογραφία, εκείνο που μπορεί, αρχικά, να διαπιστωθεί είναι ο πλουραλισμός στην 

υιοθέτηση όρων (Pajares,1992) που όλοι τους, σε τελική ανάλυση, αποδίδουν τις 

σκέψεις των εκπαιδευτικών4. Πριν προχωρήσουμε, λοιπόν, στη διερεύνηση της ση-

μασίας που έχουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών θα θέλαμε να εξετάσουμε τρεις 

από αυτές τις εννοιολογήσεις και να οριοθετήσουμε τη δική μας επιλογή. Επιλέχθη-

καν οι όροι: πεποιθήσεις, γιατί διαπιστώνεται μια έντονη προτίμηση σ’ αυτόν από 

τους αγγλόφωνους κυρίως, ερευνητές, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις, που αποτελούν 

την πρόταση της γαλλικής σχολής για τη μελέτη των προσωπικών θεωριών των ατό-

μων και οι αντιλήψεις, που αποτελούν τη δική μας επιλογή.  

                                                 
4 H ελληνική εκπαιδευτική έρευνα παρουσιάζει και αυτή την επιθυμία διερεύνησης της σκέψης των 
εκπαιδευτικών. Η ποικιλία των όρων ακολουθεί αυτήν του εξωτερικού. Έτσι ενδεικτικά αναφέρουμε 
έρευνες για τις απόψεις των εκπαιδευτικών [Αγγέλη, Λ., (1987). Οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτι-
κών για το επάγγελμά τους, Εκπαιδευτικά, 9, σσ. 102-110], τις στάσεις [ Βάμβουκας, Ι, Μ., & Κανά-
κης, Ν. Ι., (1997), Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα Ο-Α μέσα διδασκαλίας και μάθησης, Παι-
δαγωγική Επιθεώρηση, 27,σσ. 61-85], τις αναπαραστάσεις [ Τρούλης, Μ. Γ., (1996). Αναπαραστάσεις 
των εκπαιδευτικών για τα Μαθηματικά και τη Διδακτική τους, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 24, σσ. 81-
99˙ Παπούλια-Τζελέπη & Σπινθουράκη, (1999). Αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών της Π.Ε σχετικά 
με την παραγωγή, διδασκαλία και αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης των μαθητών. Στα πρακτικά του 
1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, σσ. 105-109 ], τις προσωπικές θεω-
ρίες [ Ματσαγγούρας, Η., & Χέλμης, Σ., (2000). Η προσωπική θεωρία των Ελλήνων δασκάλων. Οι 
απόψεις τους για τις επιδιώξεις του σχολείου. Στα πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδα-
γωγικής Εταιρείας Ελλάδας, σσ. 335-500 ] και ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος.  Βλ. ακόμη τα πρα-
κτικά των συνεδρίων που οργανώθηκαν από το Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών στην Πάτρα, Μπα-
γάκης, Γ., (επιμ), 2004 και 2005, Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα και Επιμόρφωση και 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, αντίστοιχα.  
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Στις μελέτες που ασχολούνται με τη νόηση των εκπαιδευτικών μπορούμε, όπως 

προαναφέρθηκε, να συναντήσουμε ένα πλήθος από ορισμούς. Αν και ο καθένας από 

αυτούς τους όρους προκύπτει από διαφορετική θεωρητική προσέγγιση και εντάσσεται 

σε διαφορετική προβληματική, έχουν κοινή την αντίληψη πως οι σκέψεις και οι ενέρ-

γειες του/της εκπαιδευτικού καθοδηγούνται και έχουν νόημα σε σχέση με το προσω-

πικό σύστημα πεποιθήσεων, αξιών και αρχών. Δημιουργήθηκαν δε, για να δηλώσουν 

πως αναφέρονται και περιγράφουν τη δομή και το περιεχόμενο της διανοητικής κα-

τάστασης, που πιστεύεται, ότι καθοδηγεί τις ενέργειες του ατόμου. Έννοιες, όπως 

στάσεις, κρίσεις, γνώμες, ιδεολογία, αντιλήψεις, αξίες, ρητές και άρρητες θεωρίες, προ-

σωπικές θεωρίες, κανόνες πρακτικής, πρακτικές αρχές, οπτικές, στρατηγικές δράσεις, 

ένας κατάλογος που μοιάζει ατελείωτος και που σύμφωνα με τον Pajares (ό.π. p.309) 

στην πραγματικότητα αποτελούν προσωπεία του όρου πεποιθήσεις  (beliefs).  

Οι θεωρίες και οι πεποιθήσεις των ατόμων και κατά συνέπεια και των εκπαιδευ-

τικών εκφράζουν την πλούσια παρακαταθήκη της γενικής γνώσης που διαθέτουν για 

τα αντικείμενα, τους ανθρώπους, τις περιστάσεις και τις σχέσεις ανάμεσα στις ιδιότη-

τές τους, γεγονός που επηρεάζει το σχεδιασμό, τις σκέψεις και τις αποφάσεις τους, 

καθώς επίσης και τη συμπεριφορά τους μέσα στη σχολική τάξη (Nisbett & Ross, 

1980). Αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της γενικής τους γνώσης μέσω της οποίας 

αντιλαμβάνονται, επεξεργάζονται και δρουν πάνω στις πληροφορίες μέσα στην τάξη 

(Clark & Peterson, 1986˙ Fang, 1996). Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται από 

τους ερευνητές το πρόβλημα διαχωρισμού και οριοθέτησης της γνώσης από τις πε-

ποιθήσεις. Ο Nesport (1987)5 υποστηρίζει πως στις πεποιθήσεις επικρατούν οι αξιο-

λογικές συνιστώσες και πως διαθέτουν περισσότερα στοιχεία συναισθηματικής επί-

δρασης από ό,τι η γνώση. Αντίστοιχα ο Ernest (1989)6 υποστηρίζει πως η γνώση α-

ποτελεί το γνωστικό προϊόν της σκέψης και η πεποίθηση το συναισθηματικό, ανα-

γνωρίζοντας παράλληλα πως η πεποίθηση διαθέτει ένα λιγοστό αλλά σημαντικό γνω-

στικό στοιχείο. 

Τελικά, φαίνεται πως αν και η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σ’ έ-

ναν ικανοποιητικό ορισμό λόγω των διαφορετικών πεδίων που ερευνώνται, “η γνώση 

και οι πεποιθήσεις επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της γνωστικής διαδικασίας στο οποίο 

                                                 
5 Nesport, J., (1987). The role of beliefs in the practice of teaching, Journal of Curriculum Studies, 19, 
pp. 317-328 όπως παρατίθεται στον Pajares (1992)  p. 309. 
6 Ernest, P., (1989). The Knowledge, beliefs and attitudes on the mathematics teacher : A model, Jour-
nal of Education for Teaching, 15 pp.13-34 όπως παρατίθεται ό.π. p. 310. 
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περιλαμβάνεται η μνήμη, η κατανόηση, η απαγωγική και επαγωγική σκέψη, η παρουσί-

αση και η λύση ενός προβλήματος” (Pintrich, 1990)7.  

Ένα ακόμη ερευνητικό εννοιολογικό εργαλείο που επιχειρεί να συλλάβει την πο-

λυπλοκότητα της σκέψης και κατ’ επέκταση της δράσης των κοινωνικών υποκειμέ-

νων είναι αυτό της κοινωνικής αναπαράστασης. Η έννοια προτάθηκε από τον 

Moscovici στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας, οι ρίζες της οποίας βρίσκονται στην 

“ξεχασμένη”(Jodelet, 1995, σ. 124) έννοια της “συλλογικής αναπαράστασης” του Emil 

Durkeim. Ο Moscovici, καθιερώνοντας τον όρο κοινωνικές αναπαραστάσεις, προχώ-

ρησε σε έναν ορισμό τους ως “ «θεωρίες», «συλλογικές επιστήμες», οι οποίες είναι 

μοναδικές στο είδος τους, και προορίζονται για την ερμηνεία και τη διάπλαση της πραγ-

ματικότητας” (1961, p. 48)8.  

Αρχικά, χρησιμοποίησε τον όρο προκειμένου να μελετήσει με ποιον τρόπο δια-

δίδεται μια νέα επιστημονική θεωρία μέσα σε μια δεδομένη κουλτούρα, πώς μετα-

σχηματίζεται στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και πώς αλλάζει την αντίληψη που 

έχουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους και τον κόσμο που ζουν (Καμπέρης, 2001). Ως 

μια μορφή κοινής γνώσης και ένας τρόπος σκέψης (Jodelet,1995, σ. 130),  ως ερμη-

νευτικά πλαίσια (Moniot, 2002, σ.158), οι κοινωνικές αναπαραστάσεις διαμορφώνο-

νται από τις εμπειρίες μας και μεταδίδονται μέσα από την εκπαίδευση, την παράδοση, 

μέσα από κάθε μορφή κοινωνικής επικοινωνίας. Αποτελούν, ταυτόχρονα, το προϊόν 

και τη διαδικασία μιας ψυχολογικής και κοινωνικής εξέτασης της πραγματικότητας, 

ένα εργαλείο με το οποίο το άτομο ή μια κοινωνική ομάδα προσλαμβάνει και οικειο-

ποιείται τον κόσμο. Βρίσκονται, όπως επισημαίνει η Jodelet, σε άμεση εξάρτηση με 

τη “θέση του ατόμου στην κοινωνία, την οικονομία και την κουλτούρα”(1995, σ. 132).  

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις ως περιγραφική και ερμηνευτική θεωρία για τον 

περιβάλλοντα κόσμο χρησιμοποιήθηκε, αναφέρει ο Audigier (1999), αρχικά στην εκ-

παίδευση ενηλίκων πριν εφαρμοστεί σε μελέτες στο χώρο της διδακτικής συγκεκρι-

μένων επιστημών. Σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο σχολικό μάθημα οι “ιδιαίτερες 

διαδικασίες συνειδητοποίησης” και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις συναποτελούν μια 

ομάδα δεδομένων, ένα τρόπο ορισμού και αξιολόγησης του μαθήματος και μια στάση 

απέναντι στο μάθημα. Όταν γίνεται λόγος για κοινωνικές πρακτικές, όπως η εκπαί-

                                                 
7 Pintrich, P.R. (1990). Implications of psychological research on student learning and college teaching 
for teacher education. In W. R. Houston (ed), Handbook of research on teacher education, pp. 826-
857, New York: Macmillan όπως παρατίθεται ό.π. p. 313. 
8 Moscovici, S., (1961).La psychanalyse, son image, son public, Paris PUF όπως παρατίθεται στον Au-
digier, F. (1999), p. 98. 
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δευση και η διδασκαλία, συνηθίζεται να πιστεύεται πως η επιστημονική γνώση είναι 

το μόνο ζήτημα και ότι είναι δεδομένη. Στην πραγματικότητα όμως, υποστηρίζει ο 

Audigier, πρέπει να παραδεχτούμε πως η γνώση που μεταδίδεται μέσα στο σχολείο 

επανερμηνεύεται και επανασχηματίζεται ή και απορρίπτεται από τους/τις εκπαιδευτι-

κούς και τους μαθητές και τις μαθήτριες “υπό το φως αυτών που έχουν «ήδη μέσα στο 

κεφάλι τους»”(ό.π. p.110).   

Η ‘αντίληψη’(conception), βασικός όρος που θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία 

μας, είναι μια έννοια που σύμφωνα με τους Gorodetsky et al (1997) είναι “μάλλον 

άμορφη”, καθώς ορίζεται με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς ερευνητές. Άλλοι 

δίνουν έμφαση στη γνωστική της πλευρά ενώ άλλοι επικεντρώνονται στο συναισθη-

ματικό της στοιχείο. Ακόμη, υπάρχει η άποψη που λέει πως ο όρος ‘πεποίθηση’ περι-

γράφει καλύτερα απ’ ό,τι ο όρος ‘αντίληψη’ (p. 424). 

Για παράδειγμα, οι Johansson et al (1985)9 αναφέρουν πως οι αντιλήψεις είναι 

“ένας τρόπος θεώρησης των πραγμάτων, μια ποιοτική σχέση ανάμεσα σε ένα άτομο και 

ένα φαινόμενο. Η αντίληψη δεν είναι ορατή αλλά παραμένει σιωπηρή, υπονοούμενη ή 

υποτιθέμενη εκτός κι αν γίνει αντικείμενο στοχασμού” (p. 236). Πιο περιεκτικός και 

πιο αναλυτικός ο ορισμός που αναφέρεται από τον Pratt (1992) που θεωρεί πως :  

 

Οι αντιλήψεις είναι συγκεκριμένα νοήματα που σχετίζονται με τα φαινόμενα και στη 

συνέχεια διαμεσολαβούν στην αντίδρασή μας σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν 

αυτά τα φαινόμενα. Διαμορφώνουμε αντιλήψεις σχεδόν από την κάθε όψη της πραγ-

ματικότητας που αντιλαμβανόμαστε, και καθώς το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε 

αυτές τις αφηρημένες αναπαραστάσεις για να οριοθετήσουμε και να συνδέσουμε κά-

τι (καινούριο) σε άλλες όψεις του κόσμου μας. Στην ουσία βλέπουμε τον κόσμο μέσα 

από τους φακούς των αντιλήψεών μας, ερμηνεύοντας και δρώντας σύμφωνα με τη 

δική μας κατανόηση του κόσμου (p. 483) 10. 

  

Ανεξάρτητα από την έμφαση που απαντάται στον/στην κάθε ερευνητή/τρια, ο 

όρος συνήθως αναφέρεται στα νοήματα, στις σημασίες που είναι πολιτισμικά ενσω-

ματωμένες, με τις οποίες κατανοούμε και δίνουμε νόημα στον περιβάλλοντα κόσμο. 

                                                 
9 Johanson, B., Marton, F. & Svensson, L. (1985). An approach to describing learning as change be-
tween qualitatively different conceptions. In L.H.T. West & A.L.Pines (eds), Cognitive Structure and 
Conceptual Change, pp 233-258, Orlando: Academic Press, όπως παρατίθεται στην Anderberg, E., 
(2000) p. 92. 
10 Pratt, D.D. (1992). Conceptions of teaching, Adult Education Quarterly 42 (4) pp. 203-220 όπως 
παρατίθεται στους Kember, D., & Kwan, K-R. (2000), p. 48. 
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Είναι θεωρητικές, αφηρημένες όψεις της νόησής μας, η δική μας εννοιολογική βάση,  

που σχετίζεται, καθώς προέρχεται από τις εμπειρίες και τις πληροφορίες που απο-

κτούμε μέσα από τη μελέτη, την εργασία, την κοινωνική μας δράση γενικότερα. Δια-

μορφώνουμε αντιλήψεις σχεδόν από την κάθε όψη του κόσμου που αντιλαμβανόμα-

στε και τις χρησιμοποιούμε για να οριοθετήσουμε και να συνδέσουμε άλλες όψεις 

αυτού του κόσμου. Κατά συνέπεια εμπεριέχουν τη διαδικασία της επιλογής και της 

αξιολόγησης. Πρέπει επίσης  να σημειωθεί πως οι αντιλήψεις δεν αντιστοιχούν ο-

πωσδήποτε σε  επιστημονικά δεδομένα αλλά περισσότερο αποτελούν ένα σύμπλεγμα 

προσωπικών πεποιθήσεων και επιστημονικών θεωρητικών γνώσεων και αντικειμενι-

κών δεδομένων. Με την έννοια αυτή ποικίλλουν τόσο οι ίδιες όσο και η αξιοπιστία 

τους.  

Επιπρόσθετα, οι Gorodetsky et al (1997, p. 424) επισημαίνουν πως η αντίληψη 

διαφοροποιείται από την ‘πρακτική’ καθώς η τελευταία αναφέρεται στη δράση, στις 

πράξεις μας που αποτελούν κομμάτι της επαγγελματικής μας συμπεριφοράς. Αυτή η 

πρακτική11, συνεχίζουν, πηγάζει από την εμπειρία μας ως μαθητές και μαθήτριες, ως 

φοιτητές/τριες παιδαγωγικών σχολών ή ως εν ενεργεία εκπαιδευτικοί.  

Στην εργασία μας ο βασικός όρος που θα χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει τις 

σκέψεις των εκπαιδευτικών θα είναι αυτός της αντίληψης. Θα υιοθετήσουμε την πα-

ρακάτω περιγραφή που θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την έννοια.  Αντίλη-

ψη θα θεωρείται λοιπόν “ η πνευματική δομή που περιλαμβάνει επίσης τις πεποιθήσεις 

του ατόμου και τα βασικά του ‘πιστεύω’, κάποια από τα οποία δεν εκφράζονται με λό-

για. Είναι ένα σχήμα από έννοιες που εξελίσσεται μέσω των σπουδών, της εμπειρίας 

και της αλληλεπίδρασης του ατόμου με τον κόσμο και την κοινωνία. Η αντίληψη είναι 

μια δυναμική οντότητα που μπορεί να υφίσταται αλλαγές βασισμένες στην εμπειρία και 

την έκθεση σε άλλες πηγές γνώσης. Αυτές οι αλλαγές, μπορεί να εμπλουτίζονται από τη 

διαδικασία του στοχασμού, που συμβάλλει στο να οικοδομείται και να επανοικοδομεί-

ται η επαγγελματική γνώση” (ό.π.).  

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το μάθημα 

της ιστορίας, που ενδιαφέρουν εδώ, αποτελούν ένα σύνολο το οποίο συγκροτείται 

από ιδέες, πεποιθήσεις, ερμηνείες των διδακτικών πρακτικών, που αφορούν εκτός 
                                                 
11 Θα πρέπει να επισημάνουμε πως με τον όρο ‘πρακτική’ στην εργασία μας θα εννοείται όχι μόνο το 
τι κάνει ο/η εκπαιδευτικός στην τάξη αλλά και το τι πιστεύει ότι κάνει. Η πρακτική, δηλαδή, ως “συ-
γκεκριμένη ανθρώπινη δραστηριότητα” θεωρούμε πως μας παρέχει “έναν τρόπο σύνδεσης του γνωσια-
κού με το κοινωνικό”, καθώς εμπεριέχει αξίες, ‘πιστεύω’, αντιλήψεις, η ανίχνευση των οποίων οδηγεί 
σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της διδασκαλίας (Baynham, Μ. (2002). Πρακτικές γραμματισμού 
(μτφρ Αραποπούλου, Μ.). Αθήνα: Μεταίχμιο).  
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των άλλων τη φύση (επιστημολογικές αντιλήψεις) και το περιεχόμενο της ιστορικής 

γνώσης, τους/τις μαθητές/τριες και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν, τους/τις εκ-

παιδευτικούς και το ρόλο τους μέσα στην τάξη καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λαμβάνουν χώρα οι διδακτικές τους πρακτικές. Αυτές περιλαμβάνουν αποφάσεις που 

αφορούν το αναλυτικό πρόγραμμα (τη φύση και τη μορφή του περιεχομένου) και α-

ποφάσεις για τη διδασκαλία (πώς το περιεχόμενο συνδέεται με τους/τις μαθητές/τριες 

μέσα στο εκπαιδευτικό σκηνικό).  

Ποια σημασία αποδίδεται στις αντιλήψεις από τους μελετητές και πώς αυτές 

συνδέονται με τη διδακτική πράξη θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Αυτό θα γίνει 

κυρίως μέσα από την αγγλική βιβλιογραφία που έχει επιδείξει, τα τελευταία 30 χρό-

νια περίπου, έναν πολύ μεγάλο όγκο ερευνητικών προσπαθειών στην αναζήτηση κα-

τανόησης και ερμηνείας της σκέψης των εκπαιδευτικών.   
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Η σημασία της διερεύνησης των αντιλήψεων 
  α) γενικά 

Οι μελέτες που αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς, στη σκέψη τους και τους πα-

ράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν μέσα στην τάξη, κά-

νουν δηλαδή μάθημα, έχουν μια ιστορική διαδρομή και αντανακλούν τις γενικότερες 

θεωρίες για το σχολείο, για τη διδασκαλία, για τη μάθηση, για το ρόλο εν γένει 

του/της εκπαιδευτικού στο σχολείο. Τις δεκαετίες πριν το ’60 η κυρίαρχη αντίληψη 

ήταν πως ο/η καλός/η εκπαιδευτικός γεννιέται, δε γίνεται (Parker, 1987, p. 2). Το εί-

δος αυτό της έρευνας με την επωνυμία “χαρακτηριστικά δασκάλου” (teacher charac-

teristics) αναζητούσε στοιχεία της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών (εγκαρδιότη-

τα, ζεστασιά) με τα οποία θεωρούνταν πως πρέπει να είναι προικισμένοι ώστε να εί-

ναι αποδοτικοί στην τάξη.  

Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής της δεκαετίας του ’60 και του ’70 

έφεραν στο προσκήνιο απαιτήσεις αποτελεσματικότητας του σχολείου (Ματσαγγού-

ρας,1999, σσ. 20-22). Ο/η εκπαιδευτικός, βασικός συντελεστής της διαδικασίας της 

θεσμοποιημένης εκπαίδευσης έπρεπε να μπορεί να δρα αποτελεσματικά μέσα στη 

σχολική αίθουσα, δηλαδή να μπορεί να φέρνει ορατά αποτελέσματα όσον αφορά τη 

μάθηση των μαθητών και των μαθητριών. Το ερευνητικό ‘παράδειγμα’ (Kuhn, χ.χ) 

“διαδικασία-προϊόν” (process-product) κάνει την εμφάνισή του και οι έρευνες αυτού 

του τύπου επικεντρώθηκαν στη σύνδεση, που συχνά θεωρήθηκε αιτιακή, μεταξύ των 

πράξεων των εκπαιδευτικών και τη μάθηση των μαθητών/τριών, αποτελώντας το κύ-

ριο παράδειγμα για τους ερευνητές της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του ’70 και του ’80 (Anderson,1995˙Good & et al, 1997). Η υπόθεση πως υπάρχουν 

αποτελεσματικές διδακτικές συμπεριφορές, διαθέσιμες στους εκπαιδευτικούς μέσω 

της εκπαίδευσής τους, υποσχόμενες να αυξήσουν την επιτυχία του μαθητικού πληθυ-

σμού, οδήγησε στον καθορισμό αυτών των συμπεριφορών και στις μετρήσεις. Yψηλή 

και θετική συσχέτιση μεταξύ της συμπεριφοράς του/της εκπαιδευτικού και της επιτυ-

χίας του/της μαθητή/τριας, σήμαινε, όπως αναφέρει ο Parker (1987, ό.π.), πως αυτή η 

συμπεριφορά ήταν αποτελεσματική. 

Η αποδυνάμωση, όμως, του θετικισμού ως κυρίαρχο επιστημολογικό παράδειγ-

μα, η γνωστική στροφή στην ψυχολογία και η εξάπλωση και αποδοχή εποικοδομιτι-

κών (constructivist) θεωριών για τη μάθηση είχαν αντίκτυπο και στις έρευνες που 

αφορούν τους/τις εκπαιδευτικούς και τις ενέργειές τους μέσα στην τάξη. Το υπάρχον 
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μοντέλο θεωρήθηκε πολύ περιορισμένο, καθώς τα εκπαιδευτικά πλαίσια δεν είναι 

στατικά, αλλάζουν και συνακόλουθα πρέπει να αλλάζουν οι αποφάσεις και οι συμπε-

ριφορές των εκπαιδευτικών (ό.π. p. 3). Εμφανίζεται, έτσι, μια μετατόπιση του ενδια-

φέροντος από την έρευνα της παρατηρήσιμης μόνο συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών 

μέσα στην τάξη σε πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η σκέψη, οι  αντιλήψεις, 

οι στάσεις τους. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως η μελέτη της σκέψης των εκπαιδευτικών αποτέλεσε 

και  συνεχίζει να αποτελεί ένα πεδίο έρευνας με μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί με τη γνώ-

ση, τις προσδοκίες, τις ευθύνες, την εξέλιξη, την εμπειρία, το άγχος, την επαγγελμα-

τική εξουθένωση (burnout), οι αντιλήψεις, μελετούνται και εντάσσονται, σύμφωνα με 

την Anderson (1995), στη μία από τις δύο παραδόσεις που τροφοδοτεί τη γνώση για 

τους εκπαιδευτικούς, στην “ψυχολογική παράδοση”. Η άλλη, συνεχίζει η Anderson, 

θα μπορούσε να ονομαστεί “κοινωνικοπολιτική”, γιατί οι ερευνητές/τριες που δρα-

στηριοποιούνται σ’ αυτό το πλαίσιο μελετούν την κοινωνική θέση, την εργασία των 

εκπαιδευτικών ως πολιτική δραστηριότητα, τις οικονομικές τους απολαβές, τον αντί-

κτυπο της εισόδου του μεγάλου αριθμού γυναικών στην επαγγελματοποίησή τους 

(professionalization), καθώς επίσης και τους ρόλους που τους/τις  αναθέτει ή προσ-

δοκά η κοινωνία από αυτούς/ες (ό.π. p.3).  

 Η μελέτη της σκέψης των εκπαιδευτικών, είτε όσον αφορά τη διδασκαλία συ-

γκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων είτε τη διδασκαλία και τη μάθηση γενικά, εκ-

κινεί από την παραδοχή πως αυτές οι αντιλήψεις έχουν, ως ένα σημείο, αντίκτυπο 

στις ενέργειες, στις πρακτικές που εμφανίζονται να εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί κα-

τά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο  

σκέφτονται και λειτουργούν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και συνακόλουθα επη-

ρεάζουν τη μάθηση των μαθητών και των μαθητριών. Σύμφωνα με τους Clark και 

Peterson (1986) αυτή είναι θεμελιώδης υπόθεση στη βιβλιογραφία που ονομάστηκε 

“έρευνα της σκέψης του δασκάλου” ( p. 255).  

Από τη συναφή βιβλιογραφία διαπιστώνεται πως τρεις είναι οι βασικές παραδο-

χές που συμμερίζεται η έρευνα που μελετά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών:  

α) οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την κρίση τους και επιδρούν σε 

αυτά που λένε και κάνουν μέσα στην τάξη, 

β) οι αντιλήψεις παίζουν αποφασιστικό ρόλο στο πώς ερμηνεύουν τις νέες πλη-

ροφορίες σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία, δηλαδή, στο πώς μαθαίνουν να 

διδάσκουν και πώς αυτές οι πληροφορίες γίνονται πράξη μέσα στη σχολική τάξη και 
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 γ) η κατανόηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών είναι ουσιώδης παράμετρος 

για τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών καθώς και για τα προγράμματα επαγγελ-

ματικής τους προετοιμασίας (Johnson, 1994, p. 439). 

 Οι  Clark και Peterson ισχυρίζονται πως το μοντέλο που πρότειναν για τη σκέψη 

και τη δράση των εκπαιδευτικών διαφοροποιείται ως προς τα προηγούμενα στο ότι 

θεωρεί τη σχέση, δραστηριότητες εκπαιδευτικού – παρατηρήσιμες επιδράσεις 

στους μαθητές και τις μαθήτριες, όχι ως γραμμική αιτιακή σχέση παρά ως κυκλική 

ή ανταποδοτική. Με άλλα λόγια δηλαδή, οι ενέργειες των εκπαιδευτικών μέσα στην 

τάξη και τα αποτελέσματα που μπορούν να παρατηρηθούν έχουν την πιθανότητα να 

επηρεάσουν τη συμπεριφορά των μαθητών και μαθητριών, η οποία με τη σειρά της 

επηρεάζει τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και σε τελική ανάλυση την επιτυχία 

των μαθητών/τριών. Αντίστροφα, η επιτυχία των μαθητών/τριών μπορεί να είναι η 

αιτία για διαφορετική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, η οποία με τη σειρά της επη-

ρεάζει τη συμπεριφορά και σε τελική ανάλυση την επιτυχία των μαθητών και μαθη-

τριών.  

Χρησιμοποιώντας τον τίτλο “διαδικασία σκέψης εκπαιδευτικών” (teachers’ 

thought processes) κατηγοριοποιούν αυτή τη διαδικασία ως εξής : α) σχεδιασμός εκ-

παιδευτικών, σκέψεις τους, δηλαδή,  πριν και μετά τη διδασκαλία, β) σκέψεις και α-

ποφάσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και γ) θεωρίες και πεποιθήσεις των εκ-

παιδευτικών (ό.π.  pp. 257-258).  

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως και αυτή η ερευνητική παράδοση, που θέλει 

να αποκαλύψει και να κατανοήσει τη νόηση των εκπαιδευτικών, τις πεποιθήσεις, τις 

θεωρίες, τις αντιλήψεις τους, να εξηγήσει γιατί διδάσκουν με τον τρόπο που διδά-

σκουν και έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας, τη βελτίωση της μά-

θησης των μαθητών/τριών και ταυτόχρονα να κατανοήσει τους λόγους για τους οποί-

ους οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται ή απορρίπτουν τις καινοτομίες, αλλάζουν ή δε αλ-

λάζουν αντιλήψεις και πρακτικές, δεν έμεινε χωρίς κριτική για τις παραδοχές της και 

για τη μεθοδολογία της. Ο Parker, για παράδειγμα, επισημαίνει πως η έρευνα μετακι-

νήθηκε από το να θεωρεί “τον εκπαιδευτικό ως κινούμενο αντικείμενο, στο να τον θε-

ωρεί ως κινούμενο και σκεπτόμενο αντικείμενο” (1987, p. 5). Συνεχίζει υπογραμμίζο-

ντας τις ομοιότητες των δύο ερευνητικών ρευμάτων, ότι δηλαδή ‘αντικειμενοποιούν’ 

τον εκπαιδευτικό και απομονώνουν τη διδασκαλία από το κοινωνικό της πλαίσιο (ό. 

π.˙ Carlgren, I.& Linblad, S., 1991). Η Richardson (1996) τονίζει τη στροφή της έ-

ρευνας σε πιο ποιοτικές μεθόδους στα πλαίσια της ερμηνευτικής παράδοσης. Όπως 
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είχε επισημάνει ο Parker μια δεκαετία πριν, τα μοντέλα με τον καταρκερματισμό της 

διδασκαλίας μέσα στην τάξη σε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά συμπεριφορές και 

δράσεις δασκάλων και μαθητών/τριών και τις μεταξύ τους σχέσεις, αν και χρήσιμα 

για την ανάλυση, αδυνατούσαν να συλλάβουν την πολυπλοκότητα των παραπάνω 

σχέσεων και τη συμβολή του πλαισίου μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η διδασκαλία.  

Επιπρόσθετα, και οι κριτικοί θεωρητικοί (Apple, 1971, Giroux, 1981) με τις α-

ναλύσεις τους  επισήμαναν πως οι επιστημονικές έρευνες που αφορούν τη διδασκαλία 

δεν είναι πάντα επιστημονικές, ούτε ουδέτερες ή χωρίς ιδεολογική προκατάληψη. Οι 

μελετητές αυτοί συνδέουν τις πολιτικοοικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις της κοι-

νωνίας με τη συνολική δομή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Καθώς η έρευνα για τη 

διδασκαλία είναι συνεχώς προσανατολισμένη στις τεχνικές πλευρές της, οι κριτικοί 

θεωρητικοί επικρίνουν τους ερευνητές της εκπαίδευσης πως αποφεύγουν την πολιτι-

κή αποστολή στο σχεδιασμό της έρευνας και τον προβληματισμό στις σχέσεις που 

δημιουργούνται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επισημαί-

νουν, πως καταλήγουν να αναπαράγουν την υπάρχουσα ανισότητα και να διαιωνίζουν 

τα ενδιαφέροντα και τους σκοπούς της κυρίαρχης τάξης  

(Barrell, B.,http://www.mun.ca/educ/faculty/mwatch/fall97/donts.htm).  

Παρόλες τις παραπάνω επισημάνσεις και παρατηρήσεις, είναι κοινή η συναίνεση 

που αφορά την αναγκαιότητα της έρευνας12 στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί απο-

τελούν τον ένα πόλο αυτής της διαδικασίας, είναι αυτοί  που ‘μαθαίνουν γράμματα 

στα παιδιά’, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με ένα 

πλήθος πολύπλοκων ζητημάτων, ανταλλαγών με τους/τις μαθητές/τριες τους, με 

τους/τις συναδέλφους, με τους/τις διευθυντές/ντριες, με τους γονείς. Χρειάζεται να 

αποφασίσουν τι θα πουν, πώς θα συμπεριφερθούν και οι αποφάσεις αυτές πρέπει να 

παρθούν στη στιγμή. Τι όμως διαμορφώνει και δίνει περιεχόμενο σ’ αυτές τις αποφά-

σεις; Τι καθοδηγεί, για παράδειγμα, τον/την εκπαιδευτικό της Α’ τάξης του δημοτι-

κού να διδάξει την παρασκευή ψωμιού μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο ή τι θα 

τον/την ωθήσει στο να παρασκευάσει ψωμί μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες 

μέσα στην τάξη ή να επισκεφθούν το φούρνο της περιοχής για να δουν πώς γίνεται  

και να το παρασκευάσουν μαζί με το φούρναρη;  

                                                 
12 Η διαφωνία που υπάρχει εντοπίζεται και πάλι στο είδος της έρευνας. Ο Martyn Hammersley επιχει-
ρηματολογεί υπέρ της διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας απαντώντας στην κριτική του David Hargreaves 
που υποστηρίζει πως η ποιοτική έρευνα δεν είναι ικανή να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην τάξη 
και πως οι περισσότεροι θεωρούν αυτού του είδους την έρευνα άσχετη (Hammersley, M., 2000. The 
Relevance of Qualitative Research, Oxford Review of Education, 26 (3/4), pp. 393- 405).   
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Αν μία από τις παραμέτρους είναι οι αντιλήψεις, τότε παρατηρείται στη νεότερη 

έρευνα μία μετακίνηση στη σχέση αιτία (αντιλήψεις) - αποτέλεσμα (συμπεριφορά 

στην τάξη). Στην πραγματικότητα, επισημαίνει η Richardson (1996, p.104), η ίδια η 

έννοια της ‘σχέσης’ αντιμετωπίζεται κάποιες φορές με δυσμένεια καθώς ο διαχωρι-

σμός σκέψης και πράξης είναι τεχνητός, χρήσιμος για την έρευνα και την ανάλυση, 

χωρίς όμως χρησιμότητα στην πράξη. Έτσι παρατηρείται, στις περισσότερες μελέτες, 

η χρήση ποιοτικών μεθόδων, εργαλείων της εθνογραφικής προσέγγισης όπως οι συ-

νεντεύξεις, οι παρατηρήσεις διδασκαλιών, εργαστηριακά προγράμματα αναγνωρίζο-

ντας την πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ των αντιλήψεων και των πράξεων. 

Στις πιο πρόσφατες οπτικές, η σχέση μεταξύ αντιλήψεων και πράξεων θεωρείται 

πως είναι αλληλεπιδραστική (interactive). Την αλληλεπίδραση ο Habermas την ορίζει 

ως εξής : “Με τον όρο ‘αλληλεπίδραση’ […] κατανοώ την επικοινωνιακή δράση, τη 

συμβολική αλληλεπίδραση. Κυβερνάται από δεσμευτικούς, κοινής συναινέσεως νόμους, 

οι οποίοι ορίζουν τις αμοιβαίες προσδοκίες σχετικά με τη συμπεριφορά και οι οποίοι 

πρέπει να κατανοούνται και να αναγνωρίζονται από τουλάχιστον δύο δρώντα υποκεί-

μενα”  (1971, p. 92)13.   

 Σε ό,τι αφορά αυτή την αλληλεπιδραστική σκέψη (teacher’s interactive 

thinking), οι Mitchell και Marland (1989), για παράδειγμα, διαπίστωσαν διάφορα  

μοντέλα των εκπαιδευτικών. Από τα πιο συχνά που απαντώνται είναι αυτά της ‘απο-

φυγής προβλήματος’ (problem avoidance) και το ‘μοντέλο αντίδρασης’(reaction 

model). Όσον αφορά το πρώτο, διαπίστωσαν πως οι εκπαιδευτικοί έχοντας κάποιες 

ενδείξεις για την εμφάνιση προβλήματος στην τάξη, ακαδημαϊκής ή οργανωτικής φύ-

σεως, προχωρούν σε ενέργειες ώστε να διασφαλίσουν το γεγονός πως αυτά τα προ-

βλήματα δε θα εμφανιστούν. Για το μοντέλο αντίδρασης, η έρευνά τους έδειξε πως οι 

εκπαιδευτικοί στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο ερμηνεύοντας ‘σημάδια’, 

λεκτικά ή μη, από την πλευρά των μαθητών και μαθητριών, σκέφτονται τον καλύτερο 

τρόπο για να αντιδράσουν ώστε να πετύχουν την εμπλοκή τους στη διδασκαλία (pp. 

117-118).  

Πιο πρόσφατα, οι Sato και Kleinsasser (2004) εξετάζουν τη συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών σ’ ένα γιαπωνέζικο δευτεροβάθμιο σχολείο και διαπιστώνουν πως 

η μεταξύ τους αλληλεπίδραση το μόνο που πέτυχε ήταν να διατηρήσει και να ενδυ-

ναμώσει υπάρχουσες νόρμες και πρακτικές του συγκεκριμένου σχολικού περιβάλλο-
                                                 
13 Habermas, J., (1971). Towards a Rational Society, Λονδίνο: Heinemann, όπως παρατίθεται από την 
Grundy (2003), σ. 26. 
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ντος. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί δείχνουν να έχουν αναπτύξει και να συμμερί-

ζονται αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες θεωρούν πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διδάσκουν όλοι τους με τον ίδιο τρόπο, στοχεύοντας αφενός στην προετοιμασία των 

μαθητών/τριών για τις εξετάσεις και αφετέρου στη διατήρηση της οργάνωσης και 

διεύθυνσης της σχολικής τάξης (p. 811).  

Με την παρουσία πλέον στο εκπαιδευτικό σκηνικό της διδακτικής των διαφόρων 

αντικειμένων διαπιστώνεται μια πλούσια εμπειρική έρευνα επικεντρωμένη στα πλαί-

σια συγκεκριμένων ακαδημαϊκών περιεχομένων (π.χ. αντιλήψεις για τη διδασκαλία 

των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, της ιστορίας, της γλώσσας κ.λ.π.), περι-

λαμβάνοντας επιστημολογικές αντιλήψεις για το προς διδασκαλία αντικείμενο, καθώς 

και τις κρίσεις του καθενός και της καθεμιάς εκπαιδευτικού για τις κατάλληλες εκ-

παιδευτικές δραστηριότητες, τους στόχους, τις μορφές αξιολόγησης και τον τρόπο με 

τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές/τριες. 

 Η Archer (2000) εξετάζοντας τη σύνδεση μεταξύ των αντιλήψεων και των πρα-

κτικών των εκπαιδευτικών (σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο) στα μαθη-

ματικά υποστηρίζει πως “οι πιο σημαντικές διαφορές προέρχονται από το επιστημολο-

γικό επίπεδο που είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη φύση των μαθηματικών 

και τη θέση τους στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου” (p.7).  Συγκεκριμένα οι εκ-

παιδευτικοί στο πρωτοβάθμιο σχολείο έδειξαν να αντιλαμβάνονται τα μαθηματικά 

συνδεδεμένα με την καθημερινή ζωή των μαθητών/τριών, ως αντανάκλαση εξωσχο-

λικών δραστηριοτήτων, συνδέοντάς τα και με άλλες γνωστικές περιοχές του αναλυτι-

κού προγράμματος (π.χ γλώσσα). Οι εκπαιδευτικοί του δευτεροβάθμιου σχολείου έ-

τειναν στο να αντιλαμβάνονταν τα μαθηματικά ως ένα ανεξάρτητο μάθημα έχοντας 

ως ρόλο να ξεναγήσουν τους/τις μαθητές/τριες στη λογική της δομής τους. Η αντίλη-

ψη αυτή μεταφράζονταν σε “σαφώς παραδοσιακά μαθήματα με τους/τις εκπαιδευτι-

κούς να παρουσιάζουν τη νέα έννοια και οι μαθητές/τριες να ακολουθούν κάνοντας ε-

ξάσκηση με παραδείγματα από το σχολικό εγχειρίδιο”(ό.π.). 

Στο ίδιο μήκος κύματος οι Aguirre και Speer (2000) διαπίστωσαν πως οι δύο εκ-

παιδευτικοί που μελέτησαν, διέθεταν ιδιαίτερες αντιλήψεις για τα μαθηματικά, τη δι-

δασκαλία, τη μάθηση και για τους μαθητές/τριες. Οι αντιλήψεις αυτές, για τη φύση 

των μαθηματικών, τη διδασκαλία και τη μάθησή τους, φάνηκε να επηρεάζουν ιδιαί-

τερα την πρακτική της μίας από τις δύο εκπαιδευτικούς καθώς το “πώς σκέφτονταν 

για τα μαθηματικά αποτέλεσε ισχυρό παράγοντα επιλογής παιδαγωγικών στόχων και 

των συνακόλουθων δραστηριοτήτων” (p. 352).   
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Οι Smith και Neale (1989)14 σε μια μελέτη τους με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμι-

ου σχολείου περιγράφουν διαφορετικές, μεταξύ τους, αντιλήψεις για τη διδασκαλία 

των φυσικών επιστημών που συνοδεύονται από αντίστοιχες διαφορετικές διδακτικές 

προσεγγίσεις. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τις φυσικές επιστήμες να νοούνται:  

α) ως ‘ανακάλυψη’ με τη διδασκαλία να προσανατολίζεται στην παροχή υλικού, 

που συνοδεύεται από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για την ενεργοποίηση της περι-

έργειας των μαθητών/τριών,  

β) ως ‘διαδικασία’ με τη διδακτική πρακτική να προσανατολίζεται στην επίδειξη 

και τη διδασκαλία της επιστημονικής μεθόδου, παρέχοντας ευκαιρίες για πρακτική 

εξάσκηση, 

γ) ως ‘κυριαρχία του περιεχομένου/διδακτισμός’, όπου το περιεχόμενο αποκαλύ-

πτεται ολοφάνερα, χρησιμοποιείται η επίδειξη, οι πραγματολογικές ερωτήσεις, διορ-

θώνονται τα λάθη των μαθητών/τριών και δίνονται τεστ, και 

δ) ως ‘εννοιολογική αλλαγή’ με την εκμαίευση των ιδεών των μαθητών/τριών, με 

την παροχή ασύμφωνων περιστατικών, προκαλώντας τους/τις μαθητές/τριες να προ-

βλέπουν και να εξηγούν, παρουσιάζοντας επιστημονικές αντιλήψεις, παρέχοντας 

τρόπους εφαρμογής νέων εννοιών και ενθαρρύνοντας την αντιπαράθεση .  

Οι Farrell και Lim (2005) σε μια μελέτη περίπτωσης με δύο έμπειρες εκπαιδευ-

τικούς της αγγλικής γλώσσας, διαπίστωσαν πως οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν  πράγματι 

ένα σύνθετο σύστημα πεποιθήσεων το οποίο δεν αντανακλάται κάποιες φορές στις 

πρακτικές που ακολουθούν στην τάξη. Η περίπτωση της μιας από τις δύο εκπαιδευτι-

κούς έδειξε έντονη σύγκληση μεταξύ των αντιλήψεων και της πρακτικής της στην 

τάξη. Έχοντας η ίδια διδαχθεί την αγγλική γλώσσα με σαφή διδασκαλία των κανόνων 

της γραμματικής πιστεύει πως και οι μαθητές και οι μαθήτριές της θα ωφεληθούν α-

κολουθώντας αυτήν την προσέγγιση. Η παρατήρηση της πρακτικής της στην τάξη 

ήταν σύμφωνη με την πίστη της στην ‘παραδοσιακή προσέγγιση της γραμματικής’. Για 

τη δεύτερη όμως εκπαιδευτικό παρατηρήθηκε κάποια ασυμφωνία. Η ίδια στη συνέ-

ντευξή της έδειξε να πιστεύει σε έμμεση διδασκαλία της γραμματικής ενσωματωμένη 

στην ομιλία, στο γράψιμο και στην ανάγνωση. Σε κάποια όμως διδασκαλία έκανε φα-

νερή γραμματική εξήγηση του φαινόμενου χωρίς τη χρήση επικοινωνιακών δραστη-

ριοτήτων. Η ασυμφωνία αυτή οφείλεται σε παράγοντες όπως ο χρόνος καθώς και οι 

                                                 
14 Smith, D., &  Neale, C. D., (1989). The Construction of  Subject Matter Knowledge in Primary Sci-
ence Teaching, Teaching and Teacher Education, 5(1), pp.1-20 όπως αναφέρεται στην Kagan (1992), 
p. 72. 
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δύο δήλωσαν πως το ποια προσέγγιση θα ακολουθήσουν δεν εξαρτάται μόνο από τις 

αντιλήψεις τους αλλά και από το χρόνο που διαθέτουν. Συνοψίζοντας, οι ερευνητές 

διαπιστώνουν πως κάποιες φορές, για διάφορους πολύπλοκους λόγους, οι αντιλήψεις 

δεν αντανακλώνται στη διδακτική πρακτική. Κάποιοι από τους λόγους αυτούς συνδέ-

ονται άμεσα με το πλαίσιο διδασκαλίας (π.χ. διδακτικός χρόνος, διευθυντές, γονείς).  

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί, όπως επισημαίνει ο Fang (1996) μέσα 

από την ανασκόπηση των ερευνών που κάνει, πως παρότι τα ερευνητικά δεδομένα15 

ενισχύουν την θέση ότι η διδακτική πρακτική είναι σύμφωνη με τις αντιλήψεις, πα-

ράγοντες που σχετίζονται με το πλαίσιο διδασκαλίας μπορεί να επηρεάσουν στο να 

κάνουν την εμφάνισή τους συμπεριφορές που δε βρίσκονται σε συμφωνία με τις α-

ντιλήψεις.  

Γεγονός, όμως, είναι πως ο ρόλος που διαδραματίζει ο νοητικός προσανατολι-

σμός των εκπαιδευτικών γίνεται αντιληπτός και του προσδίδεται ιδιαίτερη σημασία 

καθώς βλέπουμε στη βιβλιογραφία για τη διδασκαλία και την εκπαίδευση των εκπαι-

δευτικών την εκπόνηση προγραμμάτων16 ή  εργαστηριακών μαθημάτων με στόχο την 

αλλαγή των αντιλήψεων (conceptual change). Μεγάλο κομμάτι των ερευνών, λοιπόν, 

μελετούν την αλλαγή των αντιλήψεων τόσο των μελλοντικών όσο και των εν ενερ-

γεία εκπαιδευτικών. Η αλλαγή αυτή εξετάζεται είτε ως φυσιολογική απόρροια της 

ωρίμανσης και της απόκτησης εμπειρίας είτε ως αποτέλεσμα προγραμμάτων συστη-

ματικής εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ωστόσο, πως το ζήτημα της αλλαγής στις αντι-

λήψεις έχει προκαλέσει διαμάχη. Υπάρχει από τη μια η πλευρά που θεωρεί πως οι 

αντιλήψεις είναι πολύ δύσκολο (αν όχι αδύνατο) να αλλάξουν, χρησιμοποιώντας αυτή 

τη δυσκολία ως εξήγηση για την αντίσταση των εκπαιδευτικών σε αλλαγές και καινο-

τομίες, και από την άλλη υπάρχουν οι απόψεις  που διατηρούν την αισιοδοξία πως οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αλλάξουν, και συχνά μάλιστα αλλάζουν, αντιλήψεις και 

                                                 
15 Σύμφωνα με τον ίδιο η έρευνα που έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ 
των αντιλήψεων και της διδακτικής πρακτικής είναι αυτή που διεξάγεται στο πεδίο της ανάγνω-
σης/εγγραμματοσύνης (Fang 1996, p.52). 
16 Βλ. για παράδειγμα το εισαγωγικό μάθημα που δημιουργήθηκε από τους Feiman – Nemser, et al για 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις των περισσότερων που 
δόθηκαν σε ερωτήσεις του τύπου: Τι σημαίνει να διδάσκεις; Τι σημαίνει να διδάσκεις στο σχολείο; Τι 
χρειάζεται να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να μπορούν να διδάξουν; είναι αποκαλυπτικές για τις 
αντιλήψεις τους. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει, ο μαθητής μαθαίνει, μια απλή και ακριβής διαδικασία που 
οδηγεί στη μάθηση. Μάθηση είναι να ακούς αυτά που λέει ο/η εκπαιδευτικός. Ακόμη, ενώ στην αρχή 
οι περισσότεροι/ες πίστευαν πως είχαν ήδη επαρκή γνώση για να διδάξουν, με το πέρας των μαθημά-
των οι αντιλήψεις τους είχαν αλλάξει και οι μισοί/ες από αυτούς/ες θεωρούσαν πως χρειάζεται να μά-
θουν περισσότερα για τη διδασκαλία, για τη μάθηση, για το θέμα μελέτης (subject matter) (1989, p.3). 
Βλ. και τις μελέτες και τα προγράμματα με στόχο την αλλαγή των αντιλήψεων που αναφέρει η 
Richardson (1996,  pp. 110-113). 
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πρακτικές και πως τα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυν-

ση (Richardson ό.π. p. 110).   
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β) στην ιστορία 

Σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις για την ιστορία παρατηρείται ένας διαχωρισμός 

στην έρευνα. Από τη μια πλευρά, υπάρχουν οι μελέτες που επικεντρώνονται στους 

μαθητές και τις μαθήτριες, στο πώς αναπτύσσουν τις ιστορικές δεξιότητες και στην 

εξέλιξη των ιδεών τους για τη φύση της ιστορίας.  Από την άλλη, οι μελέτες που ανι-

χνεύουν τις αντιλήψεις, τις ιδεολογίες, τη γνώση περιεχομένου (subject matter knowl-

edge)  και τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών (Hicks, 2001).  

Η Turner-Bisset (2001), παροτρύνοντας μελλοντικούς εκπαιδευτικούς του πρω-

τοβάθμιου σχολείου να γράψουν τις σκέψεις τους για την ιστορία παραθέτει τι σκέ-

φτεται μια φοιτήτρια: “Πριν αρχίσω αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων, πίστευα πως η 

ιστορία ήταν βαρετή και πως είχε να κάνει μόνο με νεκρούς ανθρώπους”(p. 36). Η πα-

ραπάνω αντίληψη δε χαρακτηρίζει την εικόνα που σχηματίζουν για την ιστορία και 

τη χρησιμότητά της οι νέοι άνθρωποι μόνο στην Αγγλία. Η έρευνα της Μαρίας Πάλ-

λα (1994) σε τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες Λυκείου μας πληροφορεί ότι “τα 

περισσότερα παιδιά δεν ασχολούνται με το μάθημα και συμπεραίνουν ότι η ιστορία δεν 

παίζει κανένα ρόλο γι’ αυτά”, τα σχολικά εγχειρίδια “είναι βαρετά” κάνοντας “δύσκο-

λη τη ζωή τους” και πως “το μάθημα δεν είναι παρά αφήγηση καταστάσεων με αποτέ-

λεσμα τις περισσότερες φορές να προκαλεί απέχθεια του μαθητή προς το αντικείμενο 

της ιστορίας” (σσ. 227-228). Η έρευνα με τον τίτλο Youth and History. A Compara-

tive European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among 

Adolescents (1997), στην οποία συμμετείχαν 32.000 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 

15 ετών από είκοσι εφτά διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε πόσο χαμηλά στην 

προτίμηση των παιδιών βρίσκονται τα σχολικά εγχειρίδια και ο λόγος των εκπαιδευ-

τικών ως μέσα στην ιστορική διδασκαλία (Borries, 2000).  

Οι παραπάνω αναφορές θέτουν αρκετά ζητήματα για την ιστορική εκπαίδευση. 

Ανάμεσά τους αναδεικνύεται και ο καταλυτικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην εκ-

παιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα στη διδασκαλία της ιστορίας.  
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Χωρίς να παραβλέπουμε πολύ σημαντικούς παράγοντες όπως το αναλυτικό πρό-

γραμμα17 ή τo λόγο των σχολικών εγχειριδίων18 θα σταθούμε στον/στην εκπαιδευτι-

κό, που αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη σχολική ιστορική γνώση και τους 

μαθητές και τις μαθήτριες. Ο Evans (1994) τονίζει πως το ενδιαφέρον της έρευνας 

στο πεδίο των κοινωνικών σπουδών θα πρέπει να επικεντρώνεται στο πώς αντιλαμ-

βάνονται οι εκπαιδευτικοί την ιστορία, πώς αυτές οι αντιλήψεις μετατρέπονται σε 

δραστηριότητες μέσα στην τάξη και πώς αυτές οι δραστηριότητες επηρεάζουν 

τους/τις μαθητές/τριες (p.174). Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κόκκινος (2002) επιση-

μαίνει πως η αποκωδικοποίηση της “διαμεσολαβητικής - και μέχρι στιγμής ανεξερεύ-

νητης - λειτουργίας του μαχόμενου εκπαιδευτικού αποτελεί τον καθοριστικότερο παρά-

γοντα στην προσπάθεια χαρτογράφησης του συνολικού πλαισίου του μαθήματος της ι-

στορίας”(σ. 167). Ιδιαίτερα στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, που ο δάσκαλος 

και η δασκάλα θεωρήθηκαν επί μακρόν ο μοναδικός μοχλός για την επίτευξη του 

γραμματισμού των νέων (Φρειδερίκου και Φολερού, 1991˙ Ρεπούση, 2001), η συμ-

βολή τους στην ιστορική μάθηση της νέας γενιάς έχει καταλυτική σημασία.  

Οι ισχυρισμοί των παραπάνω μελετητών έχουν ως βάση την έρευνα για τη διδα-

σκαλία και μάθηση στην ιστορία, η οποία έχει παρουσιάσει ευρήματα που ενισχύουν 
                                                 
17 Για τα αναλυτικά προγράμματα ιστορίας ευρωπαϊκών χωρών βλ. Peyrot, J. (2002). Ειδικότερα για τη 
θέση και τους στόχους της ιστορίας στο αναλυτικό πρόγραμμα του πρωτοβάθμιου σχολείου, κατά τη 
διάρκεια του 20ου αιώνα, στην Αγγλία βλ. Harnett, P., (2000), Curriculum decision-making in the pri-
mary school: the place of history: 24-36. In Arthur, J., & Phillips, R., (eds), Issues in History Teaching, 
London: Rooutledge. Ακόμη, μια συζήτηση για τους στόχους της διδασκαλίας της ιστορίας μετά την 
καθιέρωση του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος στην Αγγλία βλ. Lee, P., Slater, J., Walsh, P., & 
White, J., (1997), Aims of School History: The National Curriculum and Beyond, London: Tufnell 
Press. Για τα αναλυτικά προγράμματα και τη διδασκαλία της ιστορίας στη Γαλλία και Αγγλία βλ. Βε-
ντούρα, Λ., Κουλούρη, Χ., (1994) Η Διδασκαλία της Ιστορίας στη Δυτική Ευρώπη σσ. 118-147 στο 
Σεμινάριο 17: Εθνική Συνείδηση και ιστορική Παιδεία, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα.  Για 
μια συγκριτική εξέταση των αναλυτικών προγραμμάτων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την ιστο-
ρία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και εντεύθεν βλ. Αβδελά, Ε., (1998), Ιστορία και Σχολείο: 
15-37, Αθήνα: Νήσος. Η Μαρία Ρεπούση (2004) παρακολουθεί τις διεργασίες εγκατάστασης της ιστο-
ρίας στα εκπαιδευτικά πράγματα του δυτικού κόσμου και μελετά την περίπτωση της Ελλάδας κατά τη 
διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα στο Μαθήματα Ιστορίας, σσ. 129-277, Αθήνα :Καστανιώτη 
18 Το σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας που, σύμφωνα με τον Peyrot (2002) “ δεν μπορεί να τα πει όλα” 
και συνεπώς “μοιραία μεροληπτεί” και οι ιδεολογίες και τα στερεότυπα που αυτό κυοφορεί, με κυρί-
αρχη την εθνική ιδεολογία, έχει γίνει αντικείμενο πολλών μελετών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ε-
ξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε Άχλης, Ν., (1983), Οι γειτονικοί μας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι, 
Στα σχολικά βιβλία Ιστορίας Γυμνασίου και Λυκείου, Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη. Βανδώρος, Δ. Γ., 
(1984), Ατοπήματα κατά τη συγγραφή και τη διδασκαλία της ιστορίας σσ. 53-65. Στο Σεμινάριο 3 : 
Ιστορία, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα. Κουλούρη, Χ., (1996) Φανατισμός, δογματισμός, 
συγκρότηση ταυτότητας. Μια προσέγγιση στο λόγο των σχολικών εγχειριδίων, Μνήμων : 18. Φρα-
γκουδάκη, Α., (1997), «Απόγονοι» Ελλήνων «από τη μυκηναϊκή εποχή»: η ανάλυση των εγχειριδίων 
ιστορίας σσ. 344 -400. Στο Φραγκουδάκη, Α., Δραγώνα, Α., «Τι είν’ η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός 
στην Εκπαίδευση, Αθήνα : Αλεξάνδρεια. Γρόλλιος, Γ., (1998), Επιστήμη της ιστορίας, σχολικά εγχει-
ρίδια και διαδικασίες παραγωγής της σχολικής ιστορίας, Μακεδνόν, 5 σσ. 17-26. Στο σχολικό εγχειρί-
διο ιστορίας στη Γαλλία, για το περιεχόμενο και τις χρήσεις του αναφέρεται και ο Moniot,  (2002), σσ. 
305 – 320.  
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το διαμεσολαβητικό ρόλο του/της εκπαιδευτικού τόσο στο μάθημα της ιστορίας όσο 

και των κοινωνικών σπουδών19 γενικότερα (Wilson, et all 2002˙ Grant, 2001˙ Wine-

burg & Wilson 2001a, 2001b˙ Evans, 1994, 1990, 1989, 1988).  

Οι Goodman & Adler (1985), μελετώντας την οπτική για τις κοινωνικές σπουδές 

μελλοντικών εκπαιδευτικών στη στοιχειώδη εκπαίδευση, συνάντησαν έξι μεγάλες 

κατηγορίες αντιλήψεων όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από τις πεποιθήσεις των υπο-

κειμένων της έρευνας και τις δραστηριότητες μέσα στη σχολική τάξη. Οι κατηγορίες 

αυτές, που δε συμβάδιζαν πάντα ή αποκωδικοποιούσαν με διαφορετικό τρόπο τις επί-

σημες αντιλήψεις για το συγκεκριμένο σχολικό αντικείμενο, περιλάμβαναν τις κοινω-

νικές σπουδές ως ένα αντικείμενο χωρίς ιδιαίτερη αξία (no subject), ως ανθρώπινες 

σχέσεις, ως κατήχηση για τη δημιουργία του καλού πολίτη, ως σχολική γνώση, ως ένα 

κατεξοχήν διαθεματικό αντικείμενο και ως εκπαίδευση για κοινωνική δράση. Όλες οι 

παραπάνω εννοιολογήσεις μεταφράζονταν σε διαφορετικές διδακτικές προτεραιότη-

τες των εκπαιδευτικών, σε διαφορετικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες μέσα στην 

τάξη. 

Η έρευνα των Wineburg & Wilson (2001b)20, που μελετά και συγκρίνει τις διδα-

κτικές πρακτικές δύο εκπαιδευτικών σε τάξεις ιστορίας, υπονοεί πως ο/η εκπαιδευτι-

κός που πιστεύει πως η ιστορία είναι προσωρινή και ανοιχτή στη δημόσια συζήτηση 

θα παρακινήσει και θα ενθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να εξετάσουν τις 

περιγραφές του παρελθόντος. Κάποιος ή κάποια άλλη που θεωρεί πως η ιστορία είναι 

μια γεγονοτολογική εξιστόρηση θα επιμείνει δίνοντας έμφαση στη συσσώρευση ι-

στορικών δεδομένων. Ακόμη κάποιοι άλλοι και άλλες που θ’ αντιλαμβάνονται την 

ιστορία ως πεδίο που διαθέτει τη δύναμη για κοινωνική αλλαγή θα επικεντρωθούν 

στην εξέταση θεμάτων όπως το φύλο, η φυλή, η εξουσία.       

O Evans (1988, 1989, 1990, 1994), με τις μελέτες του, μας δίνει μια τυπολογία 

των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την ιστορία. Χρησιμοποιώντας το ερωτημα-

τολόγιο, την παρατήρηση και τις συνεντεύξεις αποτυπώνει τις αντιλήψεις και τις πε-

ποιθήσεις των εκπαιδευτικών για το σκοπό της ιστορικής εκπαίδευσης σε πέντε κατη-

γορίες. Οι κατηγορίες αυτές, όπως ο ίδιος επισημαίνει, δεν είναι τελείως ευδιάκριτες 

ούτε αποκλειστικές, καθώς οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές των συμμετεχόντων πα-
                                                 
19 Σε πολλές πολιτείες των Η.Π.Α η ιστορία, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, δεν υπάρχει 
ως αυτόνομο μάθημα αλλά αποτελεί μέρος του αναλυτικού προγράμματος των κοινωνικών σπουδών.  
Για τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία εντάσσεται, αυτόνομα ή μη, στα αναλυτικά προγράμματα διαφό-
ρων χωρών βλ. Ρεπούση, Μ. (2004), σσ .208-220.  
20 Η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1988 στο περιοδικό Phi Delta Kappan, 70, pp 50-
58. 
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ρουσίασαν ποικιλία ανάμεσα στις κατηγορίες και εμφανίστηκε μια επικάλυψη που 

διαπερνούσε τις κατηγορίες (1994, p. 202). Πιο συγκεκριμένα: 

Ο αφηγητής (storyteller) πιστεύει πως οι  αφηγήσεις δημιουργούν ένα ενδιαφέρον 

για την ιστορία και μεταδίδουν την πολιτιστική γνώση. Η διδακτική προσέγγιση είναι 

δασκαλοκεντρική. Ο/Η αφηγητής/τρια εκπαιδευτικός θεωρεί πως το παρελθόν είναι 

χωρίς προβληματισμούς, πως διακρίνεται από απλά λεκτικά στιγμιότυπα, που συνδέ-

ονται μεταξύ τους με αφηγήσεις ελεύθερες από ερμηνεία και χαρακτηρίζονται από τη 

χρήση αντιθετικών σχημάτων, όπως πλούσιος – φτωχός, δυνατός – αδύναμος. Ο Ev-

ans βρήκε πως αυτή η προσέγγιση αφήνει λαθεμένες αντιλήψεις (misconceptions), 

χωρίς αμφισβήτηση και αποτυγχάνει να διαπραγματευθεί αμφιλεγόμενα ιστορικά ζη-

τήματα. 

Ο ιστορικός της επιστημονικής μεθόδου (scientific historian) πιστεύει πως ο προ-

βληματισμός, η ανάλυση, η ερμηνεία και η εξήγηση βρίσκονται στην καρδιά της δι-

δασκαλίας της ιστορίας και οδηγούν στην επίλυση ιστορικών γρίφων και προβλημά-

των. Η διδακτική του/της προσέγγιση παρουσιάζει την ιστορία ως μέσο, ώστε το μυα-

λό να είναι ανοιχτό και σε άλλες απόψεις και να καταλήγει σε αποφάσεις που στηρί-

ζονται στην καλή ενημέρωση. 

Ο σχετικιστής/μεταρρυθμιστής (relativist/reformer) θεωρεί πως η ιστορία αποτε-

λεί την κατάλληλη σκευή για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου. Υπέρμαχος/η 

της κοινωνικής αναδόμησης, είναι αφοσιωμένος/η στην ενεργή έρευνα και στην ενη-

μερωμένη δράση. Η διδακτική του/της προσέγγιση μοιάζει με αυτή του επιστήμονα 

ιστορικού, με τη διαφορά πως η πηγή των προβλημάτων για έρευνα βρίσκεται στο 

παρόν των μαθητών και μαθητριών. Ο Evans βρήκε πως η πλειοψηφία των εκπαιδευ-

τικών της έρευνάς του βρίσκεται σ’ αυτήν την κατηγορία (ό.π.  p.189). 

Ο κοσμικός φιλόσοφος (cosmic philosopher) πιστεύει πως η ιστορία λειτουργεί 

με “πρότυπα” ή κύκλους ακμής και παρακμής, οτιδήποτε συνέβη στο παρελθόν έχει 

διασυνδέσεις και στο μέλλον. Ο Evans περιγράφει αυτή την οπτική ως “μετα-

ιστορία”(meta-history) ή “ως προσπάθεια σύνθεσης όλης της ανθρώπινης εμπειρίας 

ώστε η εμπειρία αυτή να τοποθετηθεί σ’ ένα μεγάλο πρότυπο”(ό.π. p.195). 

Ο εκλεκτικός (eclectic) δε φαίνεται να διαθέτει μια βαθύτερη και συνεπή φιλο-

σοφία. Πιστεύει πως η ιστορία μπορεί ν’ αναπαρασταθεί με ποικίλους τρόπους για 

πολυάριθμους σκοπούς – αφήγηση ιστοριών, σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, 

δημιουργία ενδιαφέροντος, πηγή για την ατομική και συλλογική ταυτότητα ή ως μια 
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μορφή πνευματικής άσκησης. Στοιχεία όλων των παραπάνω κατηγοριών βρέθηκαν 

στις αντιλήψεις και στις πρακτικές των “εκλεκτικών” εκπαιδευτικών (ό.π. p. 200). 

Η έρευνα του Evans έδειξε πως υπάρχει μια δυνατή σχέση μεταξύ των αντιλή-

ψεων, του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος και της παιδαγωγικής των εκ-

παιδευτικών. Ακόμη φάνηκε πως, επειδή αγνοούν τις ίδιες τους τις πεποιθήσεις, αυτές 

συχνά παραμένουν αδιαμφισβήτητες.  

Επιζητώντας να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των διδακτικών πρακτικών των 

εκπαιδευτικών και την ιστορική κατανόηση των μαθητών/τριών η Grand (2001) πα-

ρατήρησε τη διδασκαλία δύο εκπαιδευτικών, μίλησε και με τους εκπαιδευτικούς και 

με τους μαθητές/τριες και κατέληξε πως αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για αιτιώδεις 

σχέσεις, εντούτοις τα δεδομένα υποδεικνύουν πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

πρακτικής του κάθε εκπαιδευτικού και των αντιλήψεων που οικοδομούν οι μαθητές 

και οι μαθήτριες για το παρελθόν. 

Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για την ιστορία και τη διδασκαλία της συνδέθηκε 

αρχικά  με την επισήμανση του ιδεολογικού φορτίου του μαθήματος. Μελέτες (Ά-

χλης, 1983) και συναντήσεις εκπαιδευτικών (ΠΕΦ, Σεμινάριο 21, 1999˙ Σεμινάριο 

17, 1994˙ Σεμινάριο 9, 1988˙ Σεμινάριο 3, 1984۠ Φιλόλογος, 1997˙ Ε.Μ.Ν.Ε, 1988) 

αναδεικνύουν τα εθνικιστικά στερεότυπα και το φρονηματισμό που διακατέχει τη δι-

δασκαλία της ιστορίας, τόσο στο δευτεροβάθμιο όσο και στο πρωτοβάθμιο σχολείο. 

Έννοιες, όπως ιστορική γνώση, ιστορική σκέψη, ιστορική συνείδηση, ιστορική κουλ-

τούρα αναλύονται και υποδεικνύονται τρόποι αλλαγής του διδακτικού παραδείγμα-

τος, σύμφωνα με τις εξελίξεις που σημειώνονται τόσο στην ίδια την επιστήμη της ι-

στορίας (Καρρ, 1983˙ Βέικος, 1987˙ Γιαννόπουλος 1988, 1997˙ Ίγκερς, 1991˙ Κόκκι-

νος, 1998˙ Ρεπούση, 2004) όσο και στο πεδίο της διδακτικής της ( Dickinson et all, 

1984˙ Λε Γκοφ, 1984˙ Κόκκινος, 1998˙ Moniot, 2002˙ Husbands, 2004˙ Ρεπούση, 

2000α , 2004) χωρίς ωστόσο να σημειώνεται η απαραίτητη εμπειρική έρευνα σε θέ-

ματα, όπως στάσεις αντιλήψεις, απόψεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (Αβδελά 

1998). 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται με-

λέτες μέσα στη δεκαετία του ’90. Η συλλογική και διεπιστημονική μελέτη των Φρα-

γκουδάκη και Δραγώνα (1997) είναι από τις πρώτες που μελετά και αναλύει το λόγο 

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο πρωτοβάθμιο σχολείο σε ζητήματα που σχετί-

ζονται με την κατασκευή της εθνικής ταυτότητας και τις αντιλήψεις για τον “άλλο”. 

Ζητήματα που συνδέονται εκτός των άλλων διδακτικών αντικειμένων, και άμεσα με 
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το μάθημα της ιστορίας. Το δεύτερο συνθετικό του τίτλου του βιβλίου «Εθνοκεντρι-

σμός στην Εκπαίδευση» είναι ενδεικτικός των ευρημάτων που ανέδειξε η έρευνα. Η 

ανασφάλεια και ο κίνδυνος αλλοτρίωσης από την εισβολή των ‘άλλων’ που νιώθουν 

οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αντανακλά τα βιώματα και τις αναπαραστάσεις τους 

για την εθνική μας ιστορία καθώς και για τους υπόλοιπους λαούς.  

Ο Μαυροσκούφης (1999) στρέφεται στην εξέταση και ανάλυση των στάσεων, 

αντιλήψεων και εμπειριών μελλοντικών εκπαιδευτικών για το μάθημα της ιστορίας. 

Από την προηγούμενη μαθητική τους εμπειρία σε τάξεις ιστορίας φαίνεται πως η δι-

δασκαλία της δεν έχει σημειώσει ιδιαίτερη αλλαγή σε σχέση με διδακτικές προσεγγί-

σεις που σημειώνονταν στον ίδιο χώρο μια δεκαετία πριν21. Αυτό που πρέπει να επι-

σημανθεί είναι οι επιστημολογικές τους αντιλήψεις, οι αντιλήψεις τους, δηλαδή, για 

τη φύση και τις λειτουργίες της ιστορίας. “Οι περισσότεροι φοιτητές φαίνεται να είναι 

διαποτισμένοι από τις παραδοσιακές θετικιστικές αντιλήψεις για τη φύση και τις λει-

τουργίες της Ιστορίας. Στη συνείδησή τους τα γεγονότα της στρατιωτικής-πολιτικής-

διπλωματικής Ιστορίας κατέχουν τη σημαντικότερη θέση άλλωστε σ’ αυτό το είδος της 

Ιστορίας δηλώνουν πως έχουν τις περισσότερες γνώσεις” (ό.π. σ.102).  

Το ζητούμενο, όμως, στην ιστορική εκπαίδευση είναι αυτό που ο Lee (2005, p.2) 

ονομάζει ‘ιστορικός εγγραμματισμός’ (historical literacy). Η κατανόηση, για παρά-

δειγμα, της διαδικασίας με την οποία η ιστορική γνώση γίνεται εφικτή, η επαφή και η 

ερμηνεία των περιγραφών του παρελθόντος, η  κατανόηση πως αυτές οι περιγραφές 

δεν αποτελούν αντίγραφα του παρελθόντος αλλά απαντήσεις στα ερωτήματα που 

τους τίθενται. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώνεται η ιστορική σκέψη πρω-

ταρχικά των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια των μαθητών και μαθητριών τους.   

Στη βιβλιογραφία για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην ιστορία, η ιστορική 

σκέψη και η γνώση των εκπαιδευτικών θεωρείται ως η βάση για μια διδασκαλία της 

ιστορίας με νόημα που θα τους/τις επιτρέψει να προάγουν την ιστορική σκέψη των 

μαθητών και μαθητριών (Yeager & Davis, 1996).Ο M. Booth (1983) ήδη από τις αρ-

χές της δεκαετίας του ’80 στην πολύ σημαντική του μελέτη για την ιστορική σκέψη 

των παιδιών22 επισημαίνει το ρόλο-κλειδί των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη αυτής 

                                                 
21 Η έρευνα του Ξωχέλλη (1988) με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, που αφορούσε το δευτεροβάθμιο 
σχολείο, μας πληροφορεί πως η διδασκαλία στο μάθημα της ιστορίας είναι μετωπική και δασκαλοκε-
ντρική όσον αφορά την οργάνωσή της ακολουθώντας το σχήμα: εξέταση-παράδοση με ερωταποκρί-
σεις και αφήγηση- έλεγχος κατανόησης του νέου μαθήματος. Αντίστοιχα για την πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση η έρευνα των Κουλουμπαρίτση και Καβούρη (1994).   
22 Η έρευνα αυτή θεωρείται ως τομή στην ιστορική εκπαίδευση, καθώς καταρρίπτει την μέχρι τότε 
κυριαρχία του πιαζετιανού μοντέλου για τις γνωστικές δυνατότητες των παιδιών στην ιστορία.  
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της σκέψης (p.114). Η ιστορική σκέψη συνδέεται με την κατανόηση και ερμηνεία των 

ιστορικών γεγονότων σε συνάρτηση με τις συνθήκες παραγωγής τους. Είναι αυτή η 

σκέψη, τονίζει ο Wineburg, “που πηγαίνει ενάντια στη φυσική προδιάθεση με την ο-

ποία συνήθως σκεφτόμαστε - μία από τις αιτίες γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να μάθουμε 

ονόματα, ημερομηνίες και ιστορίες παρά να αλλάξουμε τις βασικές νοητικές δομές που 

χρησιμοποιούμε για να αδράξουμε το νόημα του παρελθόντος”(2001, p. 7). 

Η μελέτη της ιστορικής σκέψης ενηλίκων με μέσο ιστορικά κείμενα εγκαινιά-

στηκε από τον Wineburg (1991), στην έρευνα του οποίου οχτώ ιστορικοί και οχτώ 

μαθητές/τριες γυμνασίου “σκέφτηκαν φωναχτά” (think aloud) κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσή τους. Οι Yeager & Davis (1996), έχοντας ως σημείο εκκίνησης αυτή την 

έρευνα διερεύνησαν την ιστορική σκέψη δεκαπέντε εκπαιδευτικών. Εντόπισαν τρεις 

τύπους εκπαιδευτικών που αντιπροσώπευαν τρεις διαφορετικές νοηματοδοτήσεις για 

την ιστορία και τις ιστορικές μαρτυρίες: 

α) η ιστορία ως κατασκευή νοήματος  

β) η ιστορία ως διασκέδαση και αφήγηση 

γ) η ιστορία ως έμφαση στην ακρίβεια της πληροφορίας 

Η ιστορική σκέψη αποτελεί τον προπομπό και την απαραίτητη προϋπόθεση για 

την καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης - κατηγορία κλειδί για τη διδακτική της 

ιστορίας. Σύμφωνα με τον ορισμό του Karl-Ernst Jeismann η ιστορική συνείδηση εί-

ναι “η σύνδεση μεταξύ της ερμηνείας του παρελθόντος, κατανόησης του παρόντος και η 

προοπτική του μέλλοντος”23. Η συνειδητοποίηση δηλαδή “της αλήθειας πως το παρόν 

είναι αποτέλεσμα της δράσης του ανθρώπου στο παρελθόν και πως από τη δράση του 

στο παρόν εξαρτάται η έκβαση του μέλλοντος” (Μαρκιανός, 1984, σ. 21). Η ιστορική 

συνείδηση, μια εξαιρετικά πολύπλοκη έννοια (Virta, 2003), συνδέεται με την ιστορι-

κή κουλτούρα ή την ιστορική νοοτροπία (Λε Γκοφ 1998, σ. 180) της κοινωνίας και 

κατ’ επέκταση με την ιστορική κουλτούρα του κάθε ατόμου24. Όταν, λοιπόν, μελε-

τούμε τη σχέση των ατόμων με την ιστορία, την ιστορική τους γνώση, κατανόηση, τα 

                                                 
23 Όπως παρατίθεται στο Ruesen, J., (2001). What is Historical consciousness? -A Theorical Approach 
to Empirical Evidence, δημοσίευση αναρτημένη στο Centre for the Study of Historical Consciousness, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http:/www.cshc.ubc.ca   
24 Η Sirkka Ahonen επισημαίνει τη διαμεσολάβηση των πολιτικών συμφερόντων στη διαμόρφωσης της 
ιστορικής συνείδησης μέσω του σχολικού μηχανισμού, μελετώντας τα παραδείγματα της Εσθονίας και 
της πρώην Ανατολικής Γερμανίας μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος Ahonen, S. 
(2001). Politics of identity through history curriculum: narratives of the past for social exclusion -or 
inclusion? Journal of Curriculum Studies, 33 (2), pp. 179-194. 
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ενδιαφέροντά τους, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις τους, μελετούμε την ιστορική 

τους συνείδηση.  

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μία διαπανεπιστημιακή έρευνα 

(Κόκκινος κ.ά. 2005) που επεδίωξε τη μελέτη της ιστορικής συνείδησης και κουλ-

τούρας 275 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 651 μαθητών και μα-

θητριών της Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Χρησιμοποιώντας ως μέσο συλλογής 

των δεδομένων το γραπτό ερωτηματολόγιο, η έρευνα απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς 

και μαθητές της Ρόδου και των Ιωαννίνων επιχειρώντας εκτός από την καταγραφή 

των απόψεών τους και μια συγκριτική γεωγραφική ανάλυση των απαντήσεων.  

Σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών φάνηκε πως, αν και “την ιστορι-

κή συνείδηση…διέπουν ο εθνοκεντρισμός και η επιβεβαιωτική-νομιμοποιητική χρήση 

ενός κοινού και κανονιστικού παρελθόντος…”(ό.π. σ. 81), αναδεικνύονται ωστόσο και 

κάποιοι σκοποί που συνάδουν με τις προτάσεις της Νέας Ιστορίας (Σκούρος 1991˙ 

Ρεπούση 2000) τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων. Ακόμη, πως για το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών είναι χαρακτηριστική η θέαση του παρελθόντος μέσα 

από συντηρητικές θέσεις του τύπου: είναι “κάτι που υπάρχει και θεωρείται δεδομένο” 

και “πηγή εθνικής ταυτοποίησης”(ό.π. σ. 97). Χρειάζεται, βέβαια, να επισημανθεί ότι 

η δημοφιλής άποψη που θεωρεί πως η ιστορία συμβάλλει στην κατασκευή της συλ-

λογικής ταυτότητας μέσα από τη μνήμη ενός κοινού πολιτισμού και των κοινών κοι-

νωνικών αναπαραστάσεων του παρελθόντος είναι χαρακτηριστική όχι μόνο για την 

ελληνική πραγματικότητα αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Tutiaux-Guillion, 

χ.χ).  

Στο επίπεδο της διδακτικής πρακτικής επισημαίνεται η συνεχιζόμενη προτίμηση 

στην ‘παραδοσιακή’ διδακτική προσέγγιση της ανάλυσης του σχολικού εγχειριδίου 

και ο κατευθυνόμενος διάλογος, δεδομένα που έχουν επισημανθεί και σε άλλες προη-

γούμενες έρευνες25.  

  

 

 

 

                                                 
25 Βλ. Ξωχέλλης (ό.π.) για το δευτεροβάθμιο σχολείο της εποχής σσ .99-100. Για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία της ιστορίας στις τάξεις  Δ’ και στην Ε’ δημοτικού 
βλ. Κουλουμπαρίτση και Καβούρη (ό.π.) σσ .66-67.  
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Παράγοντες διαμόρφωσης των αντιλήψεων 

α) γενικά 

Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που διαμορφώνουν τις απόψεις τις αξίες και τις στά-

σεις των μαθητών τους μέσα από αυτά που διδάσκουν αλλά και μέσα από αυτά 

που αποσιωπούν…26  

 

Οι Calderhead & Robson (1991) αναφέρουν πως οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

διατηρούν έντονες εικόνες από την προσωπική τους εμπειρία ως μαθητές και μαθή-

τριες, οι οποίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ερμηνεία συγκεκριμένων μαθη-

μάτων και διδακτικών πρακτικών. Ακόμη, πως αυτές οι εικόνες έχουν έναν πολύ ι-

σχυρό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν και χρησιμο-

ποιούν τη γνώση που κατέχουν, καθώς επίσης και στον τρόπο με τον οποίο αποφασί-

ζουν τις πρακτικές που πρόκειται να υιοθετήσουν ως εκπαιδευτικοί.   

Η K.Johnson (1994) μελετώντας τις αντιλήψεις τεσσάρων μελλοντικών εκπαι-

δευτικών που θα διδάξουν την αγγλική ως δεύτερη γλώσσα υποστηρίζει, πως το πιο 

εντυπωσιακό, ίσως, συμπέρασμα της έρευνάς της, είναι η εμφανής επιρροή που α-

σκούν οι εικόνες-αναπαραστάσεις από την προηγούμενη σχολική εμπειρία τους στην 

ερμηνεία του ρόλου τους ως εκπαιδευτικών και στη διαμόρφωση της δικής τους δι-

δακτικής πρακτικής. 

Ο Lortie (1975) στην κλασική κοινωνιολογική του μελέτη για τους εκπαιδευτι-

κούς, εσήμανε το ρόλο της  ‘μαθητείας στην παρατήρηση’ ή ‘ των ζωηρών αναμνήσε-

ων από 10.000 ώρες μέσα στις σχολικές τάξεις’27 στη διαμόρφωση των σκέψεων και 

των πράξεων των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Ακόμη, υποστήριξε πως η εκπαίδευση 

στην παιδαγωγική επιστήμη δε φαίνεται να αλλάζει ουσιαστικά αυτές τις προγενέ-

στερες ιδέες για τη διδασκαλία. 

Τα συμπεράσματα των παραπάνω ερευνητών αναδεικνύουν τον αποφασιστικό 

και σημαντικό ρόλο της προηγούμενης εμπειρίας στη διαμόρφωση των αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών, που αποτελεί τη μία από τις τρεις κατηγορίες εμπειρίας (Richard-

son,1996˙ Borg, 2003) που ασκούν επιρροή στη διαμόρφωσή τους. Οι άλλες δύο, μέ-

                                                 
26 Peter Dreier, (1980). Socialism and Cynism: An Essay on Politics, Scholarship and Teaching, Social 
Review, Vol. LIII, pp.128-129, όπως παρατίθεται στον Apple, Μ. (1993). Εκπαίδευση και Εξουσία, 
(Κοκαβέσης, Φ. μτφρ). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,  σ. 258. 
27 Lortie, D.C., (1975). School teacher, Chicago: University of Chicago Press, όπως παρατίθεται στην 
Johnson. K., (1994), p. 440. 
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σα από την ανασκόπηση των ερευνών που κάνει η Richardson, είναι τα προσωπικά 

βιώματα και η επαφή και η εμπειρία με τη γνώση (p.105). Μέσα από τις βιογραφίες 

πολλών εκπαιδευτικών καθώς και από τις μελέτες με ιστορίες ζωής ( Ball & 

Goodson, 1985˙ Goodson, 1992˙ Knowles, 1992˙ Woods, 1984˙ Sturtevant, 1996) 

διαπιστώνεται πως οι τρεις αυτές μορφές εμπειρίας, η έναρξη των οποίων τοποθετεί-

ται σε διαφορετικά στάδια της εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας του καθενός και της κα-

θεμιάς, δεν αποκλείει η μία την άλλη, στην πραγματικότητα μάλιστα  μπορούν να ε-

ξετάζονται ταυτόχρονα. 

Τα προσωπικά βιώματα περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις πλευρές της ζωής των 

ανθρώπων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση των εκπαιδευτικών, που συντελούν στη 

διαμόρφωση της ατομικής κοσμοθεωρίας τους. Πρόκειται για πλευρές, όπως οι δια-

νοητικές και ηθικές προδιαθέσεις, οι πεποιθήσεις για τον εαυτό τους σε σχέση με 

τους άλλους, η ατομική και οικογενειακή κουλτούρα. Επίσης, το φυλετικό και κοινω-

νικοοικομικό υπόβαθρο, ο τόπος διαμονής, οι θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθή-

σεις, το φύλο, η κοινωνική τάξη, η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να επηρεάσουν 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και με τη σειρά τους επηρεάζουν τη διδασκαλία 

(Richardson, 1996, p.105). Ο Goodson28, μάλιστα, ισχυρίζεται πως οι πράξεις των 

εκπαιδευτικών δεν μπορούν να διαχωριστούν από το προσωπικό τους 

ιστορικoκοινωνικό παρελθόν.  

Οι μελέτες που προσεγγίζουν τα προσωπικά βιώματα των εκπαιδευτικών και τη 

σχέση τους με τις διδακτικές προσεγγίσεις είναι, γενικά, μελέτες περίπτωσης (case 

studies). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη περίπτωσης μιας εκπαιδευ-

τικού στο ξεκίνημα της καριέρας της, που για να περιγράψει τη διδασκαλία χρησιμο-

ποίησε την έκφραση ‘ως ανατροφή’, μια μεταφορά που θεωρήθηκε πως συνδεόταν 

και προερχόταν από τα χρόνια που η ίδια ήταν μητέρα (Richardson, 1996, ό.π.).  

Η Clandinin (1986)29, στο ίδιο μήκος κύματος, υποστηρίζει πως οι εκπαιδευτικοί 

διαθέτουν εικόνες πρακτικής που προέρχονται από εμπειρίες του παρελθόντος τους 

και οι οποίες καθοδηγούν τις κινήσεις τους στην τάξη. Η Stephanie, εκπαιδευτικός 

στο πρωτοβάθμιο σχολείο, διέθετε μια εικόνα της ‘σχολικής τάξης ως σπίτι’, η οποία 

εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται τις σχέσεις μέσα στην τάξη και την οργά-

νωση των δραστηριοτήτων των μαθητών και μαθητριών.   
                                                 
28 Goodson, I. F., (1981). Life histories and the study of schooling, Interchange, 11(4), pp. 62-76, όπως 
αναφέρεται στoν Knowles, C.J., 1992, p. 102. 
29 Όπως αναφέρεται στην κριτική του βιβλίου της Clandinin, D. L., (1986). Classroom practice: 
Teacher images in action, Philadelphia: Falmer Press που κάνει ο Calderhead, J., (1988).  
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Μέσω εκτενών αυτοβιογραφικών συνεντεύξεων, η Sturtevant (1996) διαπιστώνει 

την πολυπλοκότητα των αντιλήψεων των δύο εκπαιδευτικών που μελετά και την πο-

λυπαραγοντική άσκηση επιρροής σ’ αυτές. Έτσι σύμφωνα με τα δεδομένα της, οι 

προσωπικές σχέσεις με έμπιστους συναδέλφους, οι φίλοι, προηγούμενα μοντέλα ρό-

λων (εκπαιδευτικούς που είχαν όταν ήταν οι ίδιοι μαθητές) και οι μαθητές και οι μα-

θήτριες είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν έντονα τις αντιλήψεις 

τους (pp. 249-250).  

Η εμπειρία με τη γνώση. Οι εκπαιδευτικοί, καθημερινά και κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, έρχονται αντιμέτωποι με ένα μεγάλο πλήθος ζητημάτων –προβλημάτων 

τα οποία καλούνται να διαπραγματευθούν, να επιλύσουν, να αποφασίσουν τον τρόπο 

με τον οποίο θα δράσουν. Πρέπει, για παράδειγμα, να μπορούν να διαγνώσουν μαθη-

σιακά προβλήματα των μαθητών/τριών, να μπορούν να αποφασίσουν με ποια σειρά 

χρειάζεται να παρουσιαστούν οι  έννοιες ώστε να διευκολυνθεί η μάθηση, να επιλέ-

γουν σημαντικά για διδασκαλία θέματα από ένα διδακτικό αντικείμενο, να μπορούν 

να προβλέπουν προβλήματα των μαθητών/τριών με τα υλικά, να μπορούν να βρί-

σκουν γρήγορα ποικίλα παραδείγματα και αναλογίες ώστε να βοηθήσουν στην εξή-

γηση δύσκολων σημείων ενός μαθήματος, για να αναφέρουμε ελάχιστα μόνο από αυ-

τά που πρέπει να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Για να μπορούν να ανταπε-

ξέλθουν σ’ αυτή την πολύπλοκη εργασία, τη διδασκαλία, χρειάζονται γνώση. Το ε-

ρώτημα που γεννιέται και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί μέσα από τη μελέτη και 

την έρευνα είναι: τι είδους γνώση κατέχουν ή οφείλουν να κατέχουν οι εκπαιδευτικοί; 

Η γνώση των εκπαιδευτικών περιγράφεται από ορισμένους ερευνητές ως ένας 

συνδυασμός από ιδιόμορφη εμπειρία και προσωπική σύνθεση (Feinman-Nemser & 

Floden, 1986). Άλλοι πάλι αναζητούν την επαγγελματική ή τεχνική γνώση.  

Διάφοροι ορισμοί και σχήματα-μοντέλα έχουν επιστρατευθεί για να περιγρά-

ψουν τη γνώση των εκπαιδευτικών.  Το 1986 ο Lee Shulman, υπέρμαχος του κινήμα-

τος επαγγελματοποίησης (professionalization) των εκπαιδευτικών, αναφερόμενος στο 

‘αγνοημένο παράδειγμα’(missing paradigm) των ερευνών της εποχής που είχαν παρα-

μελήσει τη μελέτη του περιεχομένου των μαθημάτων που διδάσκονται, των ερωτή-

σεων που τίθεται και των εξηγήσεων που δίνονται κατά τη διδασκαλία, πρότεινε ένα  
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μοντέλο30 για την κατανόηση της εξειδικευμένης γνώσης που απαιτείται για τη διδα-

σκαλία. Στο μοντέλο του, η γνώση του θέματος μελέτης (subject matter knowledge) 

αλληλεπιδρά με την παιδαγωγική γνώση (pedagogical knowledge) δημιουργώντας 

μια μοναδική μορφή γνώσης, την παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου (pedagogical 

content knowledge)31.  

Την ίδια χρονιά, οι Feinman-Nemser & Floden στρέφουν την προσοχή τους στις 

περιγραφικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών και επιχειρηματολογούν υπέρ της έρευ-

νας της πρακτικής γνώσης (practical knowledge). Πρόκειται για έναν χαρακτηρισμό 

της Elbaz (1983), η οποία, όπως αναφέρουν οι  Feiman-Nemser & Floden, πρότεινε 

πέντε κατηγορίες πρακτικής γνώσης της διδασκαλίας: γνώση του εαυτού, του περιβάλ-

λοντος της διδασκαλίας, του θέματος μελέτης, της αξιοποίησης του αναλυτικού προ-

γράμματος και της ίδιας της διδασκαλίας (1986, p. 513). Αυτού του είδους η γνώση 

περιλαμβάνει αντιλήψεις, διορατικότητα και συνήθειες που επιτρέπουν στους/στις 

εκπαιδευτικούς να λειτουργήσουν μέσα στο σχολείο. Η γνώση αυτή συνδέεται με το 

χρόνο και τη συγκεκριμένη κατάσταση, είναι προσανατολισμένη στην πράξη, απο-

κτιέται χωρίς σαφή εκπαίδευση, μέσα από την εμπειρία, και είναι συνήθως ενδογνώ-

ση (tacit knowledge), δεν εκφράζεται με λόγια. Αυτό βέβαια δε σημαίνει, υποστηρί-

ζουν οι Beijaard και Verloop (1996), πως η πρακτική γνώση πρέπει να λογίζεται ως 

το αντίθετο της θεωρητικής ή επιστημονικής γνώσης που έχει αποκτηθεί. Η πρακτική 

γνώση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα θεωρητικής γνώσης που 

όμως “προσαρμόζεται στις ανάλογες διδακτικές περιστάσεις” (p.276). Λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητής ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας και είναι αυτή 

η γνώση, υποστηρίζουν, που μετατρέπει τη διδασκαλία σε επαγγελματική δραστηριό-

τητα. 

Την έννοια της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου την χρησιμοποιεί η Turner-

Bisset (1999) ως πλαίσιο για μια εμπειρική μελέτη που αναφέρεται στις γνωστικές 

                                                 
30 Για μια κριτική του μοντέλου έρευνας του Shulman που, όπως υποστηρίζεται, επικεντρώνεται σε μια 
εργαλειακή χρήση της γνώσης και παραβλέπει το πλαίσιο διδασκαλίας ( τοπικό, κοινωνικό, ενδεχομέ-
νως πολιτικό) Sockett, T. H., (1987). Has Shulman got the Strategy Right? Harvard Educational Re-
view, 57(2), pp. 208-219. 
31 Σύμφωνα  με τον Shulman (1986) η γνώση των εκπαιδευτικών αναλύεται σε τρεις κατηγορίες :   
α) γνώση του θέματος μελέτης (subject matter knowledge),  
β) παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου (pedagogical content knowledge), και  
γ) γνώση του αναλυτικού προγράμματος (curriculum knowledge). (p. 9). 
Το 1987 δίνει έναν ορισμό της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου ως εξής: είναι ένα ειδικό αμάλγαμα 
περιεχομένου και παιδαγωγικής, το οποίο είναι με  μοναδικό τρόπο δικαιοδοσία των εκπαιδευτικών, η 
δική τους ιδιαίτερη μορφή επαγγελματικής κατανόησης. Shulman, S. L., Knowledge and Teaching: 
Foundations of the New Reform, Harvard Educational Review, 57 (1), pp. 1-23.  
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δραστηριότητες εκπαιδευτικών του πρωτοβάθμιου σχολείου. Προτείνει ένα μοντέλο 

γνωστικής βάσης για τη διδασκαλία που περιλαμβάνει 11 ομάδες γνώσης. Αυτές κα-

λύπτουν τη γνώση του διδακτικού αντικειμένου, τη γνώση της διδασκαλίας, γνώση 

για τους μαθητές και τις μαθήτριες και γνώση του εαυτού.  

 Στη γνώση για το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει και τις αντιλήψεις ως 

προς αυτό, πράγμα που μας επαναφέρει στο πρόβλημα διαχωρισμού αντιλήψεων και 

γνώσης. Η Kagan (1992), για παράδειγμα, ταυτίζει τη γνώση με τις πεποιθήσεις και 

ισχυρίζεται πως η γνώση που κατέχει ένας ή μία εκπαιδευτικός για το επάγγελμά 

του/της σχετίζεται άμεσα με τρεις σημαντικές παραμέτρους: “με το πλαίσιο (συνδέε-

ται με τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών/τριών), με το περιεχόμενο (συνδέεται με το 

ειδικό ακαδημαϊκό υλικό που είναι προς διδασκαλία) και με το άτομο (η γνώση είναι 

ενσωματωμένη στο μοναδικό σύστημα πεποιθήσεων του εκπαιδευτικού)”(p.74). Οι 

Grossman, et al (1989, p. 31)32 καταλήγουν λέγοντας πως  “αν και προσπαθούμε, χά-

ρη της σαφήνειας, να διαχωρίσουμε τη γνώση των εκπαιδευτικών και την αντίληψη 

τους για το αντικείμενο μελέτης, αναγνωρίζουμε πως αυτή η διάκριση κάθε άλλο παρά 

ξεκάθαρη είναι”. Κι αυτό συμβαίνει, γιατί σύμφωνα με τους Verloop et al (2001, p. 

446) “στο μυαλό του εκπαιδευτικού τα συστατικά της γνώσης, των πεποιθήσεων, των 

αντιλήψεων και η διαίσθηση είναι αξεδιάλυτα μπλεγμένα”.  

Στη συναφή βιβλιογραφία συναντάμε, ακόμη, τους όρους ‘τυπική γνώση’ 

(Richardson, 1996) ή ‘συστηματική γνώση’ (Kennedy, 2002), όροι οι οποίοι αναφέρο-

νται στη γνώση των διδακτικών αντικειμένων καθώς και στην παιδαγωγική γνώση, 

που αποκτάται κυρίως μέσω των πανεπιστημιακών σχολών, μέσω ερευνητικών άρ-

θρων, περιοδικών, σεμιναρίων. Ακόμη, η Kennedy αναφέρεται και στη γνώση που 

αποκτάται μέσα από τα ‘πρέπει’ και ‘οφείλει’ της εκπαιδευτικής πολιτικής του κρά-

τους (ό.π. p. 356).  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζεται από τους ερευνητές για τη γνώση του θέματος 

μελέτης, για τις αντιλήψεις σχετικά με το αντικείμενο μελέτης και βέβαια για τη σχέ-

ση που υπάρχει μεταξύ των αντιλήψεων και των πρακτικών. Οι Grossman et al 

(1989)33 υποστήριξαν πως “οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το αντικείμενο μελέ-

της, που περιλαμβάνουν και τον προσανατολισμό τους απέναντι σ’ αυτό, συμβάλλουν 
                                                 
32 Grossman, P., Wilson, S., & Shulman, L. S. (1989). Teachers of substance: subject mutter knowl-
edge for teaching. In M. Reynolds (ed), Knowledge base for the beginning teacher, pp. 23-36, όπως 
αναφέρεται στον Borg, 2003 p.  86.  
33 Grossman, P., Wilson, S., & Shulman, L. S. (1989). Teachers of substance: subject mutter knowl-
edge for teaching. In M. Reynolds (ed), Knowledge base for the beginning teacher, pp. 23-36, όπως 
αναφέρεται στη Richardson, 1996, p. 110. 

 35

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται γι’ αυτό και στις επιλογές που κάνουν στη διδα-

σκαλία τους” (p.27).  

Ο John (1991)34 μελέτησε τις οπτικές πέντε φοιτητών στα μαθηματικά και στη 

γεωγραφία και εντόπισε διαφορές που αφορούσαν το σχεδιασμό των μαθημάτων. Οι 

έννοιες των μαθηματικών είχαν έντονο αντίκτυπο στη διαμόρφωση των ιδεών για το 

σχεδιασμό των μαθημάτων στους φοιτητές των μαθηματικών ενώ αντίθετα στους 

φοιτητές της γεωγραφίας η έλλειψη συνολικής αντίληψης για το αντικείμενο οδήγησε 

στο να έχει αυτό μικρή επίδραση στο σχεδιασμό. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το διδακτικό αντι-

κείμενο που διδάσκουν ασκεί σημαντική επιρροή στις διδακτικές τους προσεγγίσεις. 

Το ερώτημα που δημιουργείται είναι ποιοι παράγοντες συντελούν στη διαμόρφωση 

αυτών των αντιλήψεων στο διδακτικό αντικείμενο της ιστορίας που μας ενδιαφέρει 

εδώ.  

 

   

 

                                                 
34 John, P.D., (1991). A qualitative study of British student teachers’ lesson planning perspectives, 
Journal of Education for Teaching, 17(3), pp. 310-320, όπως αναφέρεται ό.π.  p. 106. 
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β) στην ιστορία  

 

Είναι αποφασιστικής σημασίας, για τους δασκάλους ιστορίας, να καταλάβουν πως το 

αντικείμενο τους είναι επιστημονική δραστηριότητα. Οι επιστήμονες διατυπώνουν 

ερωτήσεις. Οι απαντήσεις τους είναι αναγκαστικά υπό δοκιμή και αντικείμενο επα-

νεξέτασης. Το να διδάσκεις ιστορία μόνο ως ένα σώμα πληροφορίας που πρέπει να 

εγκατασταθεί στη μνήμη είναι άδικο τόσο για το ίδιο το αντικείμενο όσο και για 

τους μαθητές (Green & Watson, 1993, p. 85)35  

 

Οι συγκρίσεις ανάμεσα σε πολιτισμούς από την έρευνα Youth and History έδει-

ξαν πως στην ιστορική εκπαίδευση δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος αλλά πολλοί και 

εναλλακτικοί ατραποί (Borries, 2000), καθώς οι εθνικές παραδόσεις, επινοημένες 

(Hobsbaum 2004)  ή μη,  επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά  των εκπαιδευτι-

κών.  

Η Arja Virta (2003), στη μελέτη των αντιλήψεων για το ρόλο που διαδραματίζει 

η ιστορία ως σχολικό μάθημα των Φιλανδών μελλοντικών εκπαιδευτικών, για παρά-

δειγμα, διαπιστώνει πως μόνο ελάχιστοι από τους 92 που συμμετείχαν στην έρευνα 

αντιμετωπίζουν την ιστορία ως μέσο για την καλλιέργεια εθνικών συναισθημάτων, 

γεγονός που πιθανότατα φανερώνει, σύμφωνα με την ίδια, πως η διδασκαλία της ι-

στορίας στη Φιλανδία δε μεταδίδει πλέον “μεγάλες εθνικές αφηγήσεις”(p. 73), αν και 

η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας συμπεριλαμβάνεται στους στόχους του αναλυ-

τικού προγράμματος. 

Στα “καθ’ ημάς” ανάλογα ζητήματα οι απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας 

του Μαυροσκούφη (1999) κάνουν εμφανή την αντίληψη πως η ιστορία διδάσκεται 

πρωταρχικά για “να γνωρίσουμε τις ρίζες μας και την πορεία του έθνους μας, να ανα-

πτύξουμε την εθνική μας συνείδηση και να συγκροτήσουμε την εθνική μας ταυτότη-

τα…”(σ.107). Αναφορές και δεδομένα που επιβεβαιώνουν τα λόγια του Ferro όταν 

ισχυρίζεται πως “ας μη γελιόμαστε: η εικόνα που έχουμε για τους άλλους λαούς ή και 

για εμάς τους ίδιους συνδέεται με την ιστορία που μας έχουν αφηγηθεί όταν ήμασταν 

παιδιά. Η ιστορία αυτή μας σημαδεύει σε όλη μας τη ζωή” (2001, σ. 9).   

Ο τρόπος με τον οποίο διδασκόμαστε την ιστορία και το είδος της ιστορίας που 

ακούμε από ‘επίσημα’ χείλη όπως είναι αυτά του δασκάλου και της δασκάλας, οι α-
                                                 
35 Green, R. P., & Watson, R. L., Jr. (1993). American history in the schools. In Wilson, V., Litle, J., & 
Wilson, G., (Eds), Teaching social studies (pp. 65-91). Westport, GT : Greenwood με την έμφαση στο 
πρωτότυπο όπως αναφέρεται στους Brophy, J., & VanSledright, B., (1997) p. 32. 

 37

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



τελείωτες ώρες αφιερωμένες στη “μαθητεία στην παρατήρηση” εγγράφουν, σύμφωνα 

με τους ερευνητές (Slekar, 1998˙ Harnett, 2000˙ Hicks, 2001˙ Turner-Bisset, 2001) 

αντιλήψεις και νοοτροπίες. Και στην ιστορία, ίσως πολύ περισσότερο στην ιστορία 

από ό,τι σε άλλα διδακτικά αντικείμενα, η προηγούμενη γνώση και εμπειρία αναδει-

κνύεται σημαντικός παράγοντας για τον προσανατολισμό απέναντι στο τι είναι και 

πώς πρέπει να διδάσκεται η ιστορία36.  

Η ιστορική εκπαίδευση προσπαθεί εδώ και μερικές δεκαετίες να ‘περάσει’ την 

αντίληψη πως η ιστορία δεν είναι μόνο απομνημόνευση, δεν είναι μόνο γεγονότα το-

ποθετημένα σε μια χρονολογική και πολλές φορές αιτιακή σειρά, δεν είναι μόνο οι 

άνθρωποι στο ‘αλλού’ και στο ‘άλλοτε’, δεν είναι μόνο εθνική ιστορία. Προσπαθεί να 

πείσει τους εκπαιδευτικούς37 να αντιληφθούν πως η ιστορία είναι και ερμηνεία, είναι 

και συμπεράσματα, είναι και κριτική σκέψη, είναι και “ιστορία των περιθωριακών στο 

Βυζάντιο” (Ρεπούση, 2001), είναι και ‘ιστορία – πρόβλημα’ (Moniot, 2004). Πόσο εύ-

κολο ή δύσκολο εγχείρημα όμως είναι αυτό; Πώς μπορείς να αποδεχθείς και να διδά-

ξεις την ιστορία ως πρόβλημα όταν δεν ήρθες αντιμέτωπος/η με τέτοιου είδους διδα-

σκαλία; Όταν οι βασικές σου σπουδές δεν σε έφεραν ποτέ μπροστά στο δίλλημα ερ-

μηνείας αντιθετικών απόψεων για ιστορικά ζητήματα; 

  Οι 11 μελλοντικοί εκπαιδευτικοί του McDiarmid (1994), για παράδειγμα, πα-

ρακολούθησαν μια ετήσια σειρά μαθημάτων ιστοριογραφίας και, σύμφωνα με τα δε-

δομένα φάνηκε πως είχαν σημαντική επιρροή, σχεδόν σε όλους/ες, όσον αφορά την 

κατανόηση της φύσης της ιστορικής γνώσης και πως μπορούσαν ν’ ανακαλούν σημα-

ντικές πληροφορίες σχετικά με γεγονότα του παρελθόντος. Οι αντιλήψεις τους όμως 

για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην ιστορία φάνηκε πως έμειναν στατικές. Ένα 

χρόνο μετά οι περισσότεροι/ες θεωρούσαν τη μάθηση ως αντανάκλαση της διδασκα-

λίας και δήλωσαν πως παρά το γεγονός ότι η ‘παράδοση μαθήματος’ ήταν αρνητική 
                                                 
36 Ένα μεγάλο και ποικίλο ρεπερτόριο διδακτικών προσεγγίσεων για την ιστορία σε πρωτοβάθμιο κυ-
ρίως επίπεδο προσφέρουν οι : Cooper, H., (1995). The Teaching of History in Primary Schools, (2 
edn), Great Britain: Cromwell Press˙ Pluckrose, H., (1991). Children learning History, England: Basil 
Blackwell Ltd˙ Sebba, J., (2000). Ιστορία για όλους. Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της ιστορίας 
στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, (Καβαλιέρου, Μ. μτφρ). Αθήνα: Μεταίχμιο. 
37 Θα πρέπει να επισημάνουμε, παραφράζοντας τον Μαυρογιώργο (1997, σ. 46), πως “για όλα δε φταί-
ει μόνο ο δάσκαλος”. Μιλώντας για το ελληνικό δημόσιο σχολείο είναι γνωστή η συγκεντρωτική του 
δομή, τα δοσμένα αναλυτικά προγράμματα, οι ‘συνταγές’ μεθοδολογίας που περιέχουν τα βιβλία του 
δασκάλου, η αφήγηση της εθνικής μας ιστορίας μέσα στους αιώνες. Ίσως λοιπόν να ήταν σωστότερο 
να πούμε πως η έρευνα για/και η θεωρία της ιστορίας προσπαθεί να πείσει πρώτα τους έχοντες την 
εξουσία να χαράσσουν την εκπαιδευτική πολιτική και στη συνέχεια τους εκπαιδευτικούς για τις αλλα-
γές που επισυμβαίνουν διεθνώς στην ιστορική εκπαίδευση. Ιδιαίτερα τα ζητήματα του τι και του πώς 
στην ιστορική εκπαίδευση για το πρωτοβάθμιο σχολείο ενδεικτικά βλ. το συνοπτικό αλλά πολύ περιε-
κτικό άρθρο του Barton, K., (1996). “Everybody knows what history is…”, Theory and Research in 
Social Education, 24 (4), pp. 402-403.   
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εμπειρία, την ίδια τακτική θα ακολουθούσαν και αυτοί με τους μαθητές και τις μαθή-

τριες (p.183).  

Με παρόμοιο τρόπο σκέφτονται και οι φοιτητές/τριες στην έρευνα της Turner-

Bisset (2001). Το 66% από τους 108 πίστευαν πως  “η ιστορία είναι απομνημόνευση 

ημερομηνιών και γεγονότων” (p.34), εικόνες που παραπέμπουν στα μαθητικά τους 

χρόνια.  

Το σχολείο όμως αποτελεί μία από τις εστίες πληροφόρησης, γνώσης, μάθησης 

της ιστορίας. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές/τριες έρχονται αντιμέτωποι 

με την ιστορία εξίσου, αν όχι, σε μεγαλύτερο βαθμό, και έξω από την τυπική εκπαί-

δευση. Έρχονται, δηλαδή, στην τάξη με μια αίσθηση της ιστορίας (Leinhard, 2000). 

Ακούν, συζητούν, μαθαίνουν, σχηματίζουν ιδέες, αντιλήψεις για την ιστορία μέσα 

από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, από την τηλεόραση, από τις κινη-

ματογραφικές ταινίες, από τα μουσεία, από τη λογοτεχνία, πιο πρόσφατα από το δια-

δίκτυο, για να αναφέρουμε μερικές μόνο από τις πηγές της δημόσιας ιστορίας38.  

Η μελέτη του Evans (1988) ρίχνει φως σε κάποιους από τους παράγοντες που δι-

αμορφώνουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τις περιγραφές των ί-

διων το οικογενειακό περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί των μαθητικών τους χρόνων 

συγκαταλέγονται στους πιο σημαντικούς παράγοντες. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν 

στα βιβλία,  στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε συγκεκριμένα μαθήματα στα φοι-

τητικά τους χρόνια, στις πολιτικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις (pp. 211-213). 

Αυτό που επισημαίνεται είναι πως η προέλευση των αντιλήψεών τους είναι καθαρά 

προσωπική, ατομική για τον καθένα και διαμορφώνονται μέσα από την αλληλεπίδρα-

ση με την κουλτούρα της ευρύτερης κοινωνίας. 

Την τυπολογία του Evans (1994) χρησιμοποιεί η Ηarnett (2000) για να χαρακτη-

ρίσει τις αντιλήψεις για την ιστορία τριών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας βαθμί-

δας. Η εμπειρία τους από την ιστορία στο σχολείο, το οικογενειακό τους περιβάλλον 

και τα ενδιαφέροντα της καθεμιάς από τις τρεις εκπαιδευτικούς φαίνεται πως συνι-

στούν τις πηγές προέλευσης των αντιλήψεών τους (p.11). 

Σε ότι αφορά τη γνώση των εκπαιδευτικών για το αντικείμενο της ιστορίας, ως 

παράγοντα διαμόρφωσης αντιλήψεων οι έρευνες (Winenburg & Wilson 2001a, 

                                                 
38 Για τους μαθητές/τριες και τις πηγές μάθησης της ιστορίας εκτός σχολείου βλ. ενδεικτικά Seixas, P. 
(1993). Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-white Re-
lations, The History Teacher, 26(3), pp. 351-370˙ Winenburg, S. (2001). Historical Thinking and Other 
Unnatural Acts, pp. 3-28.  

 39

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



2001b, 2001c˙ Turner-Bisset 2001)39 συνηγορούν στην αναγκαιότητα της γνώσης της 

δομής του αντικειμένου της ιστορίας. Φαίνεται μάλιστα πως θεωρείται από τους με-

λετητές ως ο κρισιμότερος παράγοντας που διαθέτει τη δύναμη να επηρεάζει τον 

προσανατολισμό των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο διδασκαλία της. Η Ravitch 

(2000) επισημαίνει σχετικά πως “ είναι απίθανο εκπαιδευτικοί που δεν είναι οι ίδιοι 

εξοικειωμένοι με την ιστορική γνώση και τα επίμαχα ιστορικά ζητήματα να μπορούν να 

εμπλέξουν τους/τις μαθητές/τριες σε υψηλά επίπεδα ιστορικής σκέψης” (p. 143). Η ίδια 

μάλιστα, τονίζει την ύπαρξη της δημοφιλούς άποψης που λέει ότι την ιστορία μπορεί 

να την διδάξει ο οποιοσδήποτε, καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα για τη δι-

δασκαλία της παρά μόνο το να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να είναι “μερικές σελίδες του 

σχολικού βιβλίου μπροστά από τους/τις μαθητές/τριες” (ό.π. p.148). Η παραπάνω επι-

σήμανση αφορά κυρίως τους/τις εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλ-

λά γίνεται επίκαιρη και για την πρωτοβάθμια, αν αναλογιστούμε το γεγονός πως στη 

βαθμίδα αυτή η ιστορία διδάσκεται από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εξειδικευτεί 

στο αντικείμενο.  

Τι εννοούν όμως και τι αναζητούν οι ερευνητές όταν μελετούν την γνώση των 

εκπαιδευτικών στην ιστορία; Η Wilson (1991)40 τονίζει την ανάγκη μιας βαθιάς και 

πλούσιας γνώσης της ιστορίας. Αυτό σημαίνει γνώση και ικανότητα διαχωρισμού με-

ταξύ των ποικίλων οπτικών ενός συμβάντος, ικανότητα εξακρίβωσης της αξιοπιστίας 

της περιγραφής των συμβάντων και τέλος αυτή η γνώση πρέπει να είναι εκτενής, ε-

μπεριστατωμένη και να συνδέεται και με άλλα συμβάντα και φαινόμενα. 

 Ο John (1991)41, αναφερόμενος στη γνώση για την ιστορία των εκπαιδευτικών 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εισηγείται πως αυτή περιλαμβάνει προσωπικές πε-

ποιθήσεις και αξίες, γνώση και κατανόηση της ιστορίας και μια επίγνωση των εκπαι-

δευτικών πλαισίων. Η Turner-Bisset (2001) έχει επεξεργαστεί και προτείνει ένα πε-

ρισσότερο πολύπλοκο μοντέλο στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί. Ειδικότερα για την 

ιστορία, αυτό που ο Shulman (1986) ονομάζει παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, 

σύμφωνα με την Turner-Bisset συνίσταται από: 

                                                 
39 Οι τρεις έρευνες των Wineburg & Wilson υπάρχουν συγκεντρωμένες στο Wineburg (2001) όπου 
εκεί αναφέρεται η πρώτη τους δημοσίευση. 
40 Wilson, S. M. (1991). Parades of Facts, Stories of the Past: What do Novice History Teachers Need 
to Know? In M.M. Kennedy (ed) Teaching Academic Subjects to Diverse Learners, New York: Co-
lumbia University όπως αναφέρεται στους  Newton & Newton (1998), p. 42.   
41 John, P., (1991). The Proffesional Craft Knowledge of the History Teacher, Teaching history, 64, 
pp.- 12 όπως αναφέρεται στη Harnett (2000), p.2. 
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α) θεμελιώδη γνώση [έννοιες: όπως χρόνος, αλλαγή, συνέχεια, αιτία, ερμηνείες, 

ιστορικές μαρτυρίες (πηγές, είδη πηγών)]   

β) συντακτική γνώση [διαδικασίες (ιστορική έρευνα, ερμηνεία μαρτυριών, ερω-

τήματα, χρήση της προϋπάρχουσας γνώσης), δεξιότητες (αξιολόγηση, αλληλουχία, 

παρατήρηση, πρόβλεψη κ.τ.λ)]  και 

γ) στάσεις και πεποιθήσεις (η ιστορία στηρίζεται στην έρευνα, στην ερμηνεία 

των μαρτυριών, είναι ευχάριστη, ενδιαφέρουσα, συναρπαστική, συνδέεται με την εγ-

γραμματοσύνη και με μαθηματικές δεξιότητες ) (p. 37). 

Αντίστοιχα η ιστορική γνώση, σύμφωνα με τη Ρεπούση (2004), περικλείει τις 

παρακάτω κατηγορίες, οι οποίες, όπως η ίδια επισημαίνει, “θεωρούνται μεταξύ τους 

συμβιωτικές μορφές γνώσης παρά τις μακροχρόνιες διαμάχες ανάμεσα στη δηλωτική 

και μεθοδολογική γνώση για την πρωτεύουσα σημασία της πρώτης ή της δεύτερης στην 

πορεία της μάθησης”  (σ. 292): 

α) τη δηλωτική/προτασιακή γνώση [γνώση περιεχομένου (know what)] 

β) τη μεθοδολογική/διαδικαστική γνώση [γνώση μεθόδων (know how)] και 

γ) την εννοιολογική γνώση (κατανόηση ιστορικών εννοιών) 

Η σειρά μαθημάτων που δημιούργησε η Bisset (ό.π.), στοχεύοντας στη γνώση 

των μελλοντικών εκπαιδευτικών και στη συνακόλουθη αλλαγή των επιστημολογικών 

τους αντιλήψεων για την ιστορία, προσφέρει ενδείξεις για το ρόλο που διαδραματίζει 

η γνώση της δομής του αντικειμένου. Όπως τονίζει η ίδια, μετά το τέλος του πρώτου 

έτους των μαθημάτων κανένας από τους/τις φοιτητές/τριες δεν πίστευε, όπως είχαν 

δηλώσει στην αρχή του έτους, πως η ιστορία είναι απομνημόνευση ημερομηνιών και 

γεγονότων (p.39). Για επιβεβαίωση αν αυτές οι αλλαγές ήταν μόνιμες ακολούθησαν 

παρατηρήσεις σε τάξεις που δίδαξαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Διαπιστώθηκε πως 

πράγματι τα μαθήματα άσκησαν επιρροή καθώς παρατηρήθηκε η υιοθέτηση μιας 

ποικιλίας διδακτικών πρακτικών (π.χ έρευνα σε δευτερογενείς πηγές, παρουσίαση 

από τους μαθητές και τις μαθήτριες των πληροφοριών, παιχνίδι ρόλων, ανίχνευση της 

προηγούμενης γνώσης των παιδιών για ένα θέμα).  

Τα ευρήματα των παραπάνω μελετών τονίζουν, πιστεύουμε, την πολυπλοκότητα 

του ζητήματος των αντιλήψεων που σχηματίζονται για την ιστορία. Φαίνεται, πως δεν 

αρκεί μόνο η γνώση, η πολιτική ή θρησκευτική πεποίθηση από μόνη της δεν κάνει τη 

διαφορά, η βιωμένη εμπειρία είναι πολύ σημαντική, το εκπαιδευτικό πλαίσιο (μαθη-

τές/τριες, σχολείο, συνάδελφοι, γονείς κ.τ.λ) συντελεί ως ένα βαθμό και ο κατάλογος 

αναδεικνύεται μακρύς από τη στιγμή που ανιχνεύουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, τις 
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σκέψεις, τις ενέργειές του, όπου το προδιαγεγραμμένο είναι τουλάχιστον αφελές. Ε-

ντούτοις, όλοι οι παραπάνω παράγοντες χρειάζεται να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

από τους/τις εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών, εάν επιθυμούν οι καινοτομίες στην ι-

στορική εκπαίδευση να φθάσουν κάποτε στη σχολική τάξη.  
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B. Η έρευνα 

1ο Η ταυτότητα της έρευνας 

   α) μέθοδοι εργασίας  

Η φύση του ερευνητικού προβλήματος είναι αυτή που προσανατολίζει τον/την 

ερευνητή/τρια στην επιλογή της μεθόδου και των τεχνικών, η χρήση των οποίων 

μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα (Strauss & Corbin, 1990 ˙ 

Mason, 2003). Η φύση του δικού μας ερευνητικού προβλήματος η ανίχνευση, δηλα-

δή, των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, η κατανόηση καθώς και η μελέτη των συνα-

κόλουθων διδακτικών τους πρακτικών μας προσανατολίζει στην επιλογή της ποιοτι-

κής προσέγγισης ή ‘ερμηνευτικής’ σύμφωνα με τον Erickson (1986, p. 119). Η προ-

σέγγιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης σε βάθος των προσωπικών αντιλή-

ψεων των συμμετεχόντων, κάτι που δεν μπορεί να συλλάβει η στατιστική ανάλυση 

(Bell, 2001, σ. 28). Δίνει έμφαση στην κατανόηση42 του νοήματος της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και του κοινωνικού πλαισίου καθώς και στις συνδέσεις που υφίστανται 

μεταξύ των αντιλήψεων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Επιδιώκει να ανακαλύψει 

τις σημασίες που προσδίδουν οι μετέχοντες στην έρευνα στη συμπεριφορά τους, στον 

τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν τις καταστάσεις και ποιες είναι οι απόψεις τους σε 

συγκεκριμένα ζητήματα (Bird et al, 1999, σ. 152). Η οπτική αυτή ασπάζεται την ιδέα 

πως η μελέτη των ανθρώπινων όντων διαφέρει θεμελιακά από τις άλλες επιστημονι-

κές αναζητήσεις όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις φυσικές επιστήμες (Patton, 

1987 p. 20).  

  

Τα ανθρώπινα όντα είναι δυνατόν να κατανοηθούν με έναν τρόπο που τα άλλα α-

ντικείμενα μελέτης δεν μπορούν. Οι άνθρωποι έχουν στόχους και αισθήματα, κά-

νουν σχέδια, δημιουργούν πολιτισμούς και ενστερνίζονται συγκεκριμένες αξίες και 

η συμπεριφορά τους επηρεάζεται από αυτές τις αξίες, τα σχέδια και τους στόχους. 

Εν συντομία ο άνθρωπος ζει σε έναν κόσμο ο οποίος έχει ‘νόημα’ γι αυτόν και, ε-

πειδή η συμπεριφορά του έχει νόημα, οι ανθρώπινες πράξεις γίνονται κατανοητές 

                                                 
42 Ο όρος ‘κατανόηση’ είναι η απόδοση του γερμανικού Verstehen. Σύμφωνα με τη Λαμπίρη-Δημάκη 
(1990, σσ. 181-190) ο πολυσήμαντος αυτός όρος έχει μια ιδιάζουσα χροιά που δύσκολα αποδίδεται σ’ 
άλλες γλώσσες. Ο Patton (1987, p.20) χρησιμοποιεί τον όρο ‘empathetic understanding’ για την από-
δοση του γερμανικού. Ακόμη η Κυριαζή (1999, σσ. 30-31) αναφέρεται στην παράδοση της κατανοού-
σας κοινωνιολογίας και χρησιμοποιεί τον όρο ‘ερμηνευτική κατανόηση’.  
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με τρόπους που η συμπεριφορά των μη ανθρώπινων όντων δεν μπορεί να γίνει 

(Strike, 1972, p. 28)43.   

 

Η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση, λοιπόν, έχει σοβαρά πλεονεκτήματα όταν 

μελετώνται οι εμπειρίες των υποκειμένων που τους επηρεάζουν στην καθημερινή 

δράση μέσα σε μία συγκεκριμένη πραγματικότητα, γιατί παρέχει τη δυνατότητα συ-

γκέντρωσης πληροφοριών που θα αποτελέσουν τη βάση για την παραγωγή μιας επι-

στημονικά έγκυρης αναπαράστασης αυτής της πραγματικότητας. Στις αδυναμίες της, 

από την άλλη, μπορεί να αναφερθεί η έμφαση στην υποκειμενική πρόσληψη των κοι-

νωνικών φαινομένων που εμπεριέχει τον κίνδυνο να παρασύρει τον/την ερευνη-

τή/τρια στο να απολυτοποιήσει την υποκειμενική σκοπιά. 

 

β) εργαλεία εργασίας 

    β1) συνέντευξη 

Η συνέντευξη αποτελεί μία από τις πιο ενδεδειγμένες τεχνικές συλλογής δεδομέ-

νων στην ποιοτική προσέγγιση (Patton, 1987, p.7). Στο χώρο των κοινωνικών επι-

στημών χαρακτηρίζεται ως μια ιδιαίτερα ικανή μέθοδο έρευνας (Mishler, 1996, σ. 

205). Ο Woods (1991) μιλώντας για τις συνεντεύξεις εκφράζει την άποψη πως “είναι 

ο μόνος τρόπος για να προσεγγιστούν οι αντιλήψεις των ανθρώπων αλλά συγχρόνως 

και ένας τρόπος για να προκαλέσεις τις καταστάσεις να συμβούν και να κινηθεί η ροή 

των στοιχείων” (p. 62)44. 

Για τη ροή των στοιχείων στην έρευνά μας, δηλαδή, για την αναζήτηση και διε-

ρεύνηση των ερωτημάτων επιλέχθηκε η τεχνική της ημιδομημένης συνέντευξης (Bell, 

2001, σ.147) καθώς ο τύπος αυτός παρέχει ευκαιρίες για ερωτήσεις, για διευκρίνιση 

των απαντήσεων όπως, επίσης, δίνει τη δυνατότητα για εμβάθυνση στα υπό εξέταση 

θέματα (Cohen & Manion, 1994, σ. 147). Ο οδηγός συνέντευξης45 διαμορφώθηκε 

κατά τη διάρκεια μια ανιχνευτικής φάσης με πιλοτικές συνεντεύξεις σε έναν αριθμό 

δύο γνωστών μας εκπαιδευτικών, οριστικοποιήθηκε μετά το τέλος του σταδίου της 

                                                 
43 Strike, K., (1972). Explaining and understanding: The impact of science on our concept of man. In 
L.G. Thomas (ed) Philosophical redirection of educational research: The seventy-first yearbook of the 
National Society for the study of Education, Chicago: University of Chicago Press, όπως παρατίθεται 
στον Patton, 1987, p.20.  
44 Woods, P., (2001). Inside Schools. Ethnography in Education Research. London : Routledge όπως 
αναφέρεται στο Μάγος, Κ., (2005). 
45 Ο οδηγός συνέντευξης βρίσκεται στο Παράρτημα.  
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προέρευνας και χωρίστηκε σε τέσσερις τομείς. Ο πρώτος αφορούσε τα ατομικά βιο-

γραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, όπως βασικές σπουδές, χρόνια 

προϋπηρεσίας, επιμόρφωση στη διδακτική της ιστορίας και τάξη που διδάσκουν. Ο 

δεύτερος τομέας επικεντρωνόταν στην καθημερινή διδακτική πρακτική τους στο μά-

θημα της ιστορίας. Ο τρίτος επιχειρούσε να ανιχνεύσει τις επιστημολογικές και παι-

δαγωγικές τους απόψεις για την ιστορία. Τέλος, ο τέταρτος τομέας ζητούσε την άπο-

ψή τους για το περιεχόμενο της σχολικής ιστορίας.   

Χρησιμοποιήσαμε ερωτήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτού τύπου ώστε 

να αφήσουμε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να επιλέξουν τις διαστάσεις της ερώτη-

σης που θέλουν να απαντήσουν. Για παράδειγμα στην ερώτηση-παρακίνηση: Περι-

γράψτε ένα συνηθισμένο-καθημερινό μάθημα ιστορίας, εμφανίστηκε ποικιλία στις α-

παντήσεις των εκπαιδευτικών. Κάποιοι/κάποιες επικεντρώθηκαν σε καθαρά μεθοδο-

λογικά, τεχνικά ζητήματα ημέρας τοποθετημένα σε χρονική σειρά π.χ κάνω πρώτα 

ερωτήσεις από το προηγούμενο, στη συνέχεια διαβάζουμε το επόμενο μάθημα…τέλος 

κάνουμε τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών, ενώ άλλοι/άλλες ξεκίνησαν με αναφορά 

στον ετήσιο προγραμματισμό του μαθήματος και στη συνέχεια επικεντρώθηκαν σε 

λεπτομέρειες καθημερινής πρακτικής.  

Χωρίς να παραγνωρίζουμε την ιδιαίτερη φύση των συνθηκών μιας συνέντευξης 

προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια σχέση επικοινωνίας που να παρέχει 

στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τη δυνατότητα να εκφράσουν τις αντιλήψεις, τις α-

πόψεις, τις πεποιθήσεις τους μέσα σε ένα κλίμα οικειότητας και εμπιστοσύνης. Έτσι, 

κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης προσπαθούσαμε να υιοθετήσουμε ένα ρόλο υπο-

στήριξης και κατανόησης στοχεύοντας στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να μι-

λήσουν για τις εμπειρίες τους, να εκθέσουν τις απόψεις τους, να περιγράψουν τις 

πρακτικές τους.   

Λαμβάνοντας υπόψη μας τον ισχυρισμό του Silverman ( 1995, p. 150) πως οι 

απαντήσεις των ανθρώπων στις ερωτήσεις μιας συνέντευξης δεν έχουν μια σταθερή, 

ακλόνητη σχέση με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στις φυσικές καταστά-

σεις, όταν, δηλαδή, πραγματικά δρουν σε μία κατάσταση, συμπεριλάβαμε στον οδηγό 

της συνέντευξης και ερωτήσεις ελέγχου των απαντήσεων.   

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την ελαχιστοποίηση των “πηγών μεροληψίας” 

(Cohen & Manion, 1994, σ. 388) ή  των “αποτελεσμάτων αντίδρασης” (Bell 2001, σ.  

149) που ελλοχεύουν στις συνεντεύξεις φροντίσαμε ιδιαίτερα τη σαφήνεια στη διατύ-

πωση των ερωτήσεων και την ετερογένεια των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως 
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προς το φύλο, την εκπαιδευτική εμπειρία και το εκπαιδευτικό καθεστώς. Ακόμη, το 

γεγονός ότι προερχόμαστε από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, το συνταίριασμα, δηλα-

δή, των χαρακτηριστικών μας με αυτά των ερωτώμενων, βοήθησε προς αυτή την κα-

τεύθυνση. Τέλος, θα συμφωνήσουμε με την Garvon (1966),  η οποία για τη δική της 

έρευνα έγραψε : “Είναι δύσκολο να αποφευχθεί εντελώς η προκατάληψη, αλλά η επί-

γνωση του προβλήματος και ο συνεχής σταθερός αυτοέλεγχος μπορούν να βοηθή-

σουν”(σ. 159)46.   

Όλες οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και μεταγράφηκαν από την ερευνήτρια δι-

ατηρώντας στο γραπτό λόγο μη λεκτικά σημεία όπως παύσεις, γέλιο, αυτοδιορθώσεις, 

επαναλήψεις, καθώς και τον τονισμό λέξεων ή φράσεων.  

Κατά την ανάλυση και ερμηνεία των συνεντεύξεων πρωτίστως λάβαμε υπόψη το 

γεγονός ότι το αντικείμενο μελέτης είναι ο προφορικός λόγος. Προκειμένου, λοιπόν, 

να εκτιμήσουμε την επάρκεια της ερμηνείας μας έγινε  προσπάθεια να μην αντιμετω-

πίζουμε τη δική μας μεταγραφή ως την πραγματικότητα αλλά επιστρέφαμε συνεχώς 

στις αρχικές μας μαγνητοφωνήσεις47. Η ακρόαση των συνεντεύξεων και η συστημα-

τική  ανάγνωση της μεταγραφής έγιναν αρκετές φορές ώστε να αποκτήσουμε μια συ-

νολική αίσθηση των όσων ειπώθηκαν ( Hycner, 1985)48. Τα δεδομένα από τις συνε-

ντεύξεις επέτρεψαν μία ανάλυση βασισμένη στις απόψεις που εκφράστηκαν από 

τους/τις εκπαιδευτικούς. Ο Wolcott (1994, pp. 9-54) έχει περιγράψει μία προσέγγιση 

τριών σταδίων για την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: 

• Περιγραφή (Description) — σε γενικές γραμμές ό,τι έχει παρατηρηθεί κατά 

τη διάρκεια συλλογής των δεδομένων 

• Ανάλυση (Analysis) —  προσδιορισμός των ουσιωδών χαρακτηριστικών 

και των επαναλαμβανόμενων θεμάτων 

• Ερμηνεία (Interpretation ) αναζήτηση νοήματος και κατανόησης (ό.π.p.12). 

Αυτά τα τρία στάδια λειτούργησαν ως πρότυπο για τη διαχείριση των δεδομένων 

της έρευνας. Η ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της συλλο-

γής τους όσο και μετά την ολοκλήρωσή της. Τα δεδομένα διαβάστηκαν και ξαναδια-

βάστηκαν ενώ παράλληλα επαναλήφθηκε η ακρόαση των μαγνητοφωνημένων συνε-

                                                 
46 Garvon, H., (1966). The Captive wife. London : Poutledge & Kegan Paul όπως αναφέρεται στη Bell 
(2001), σ. 149. 
47 Επιχειρήματα υπέρ της επανάληψης της ακρόασης των συνεντεύξεων από τον/την ερευνητή/τρια, 
κυρίως βέβαια όταν η μεταγραφή γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από  τον/την ερευνητή/τρια,  βλ. 
Mishler, (1996) σσ. 83-87. 
48 Hycner, R. H, (1985). Some guidelines for the phenomenological analysis of interview data, Human 
studies, pp. 279-303 όπως αναφέρεται στο Cohen Manion σσ. 403-409.    
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ντεύξεων αρκετές φορές με στόχο το προσδιορισμό των κατηγοριών. Οι απαντήσεις 

κατηγοριοποιήθηκαν σε θέματα με βάση τα ερευνητικά μας ερωτήματα. Βασική πα-

ραδοχή που υποστηρίζει η έρευνα αυτή είναι πως οι αντιλήψεις ( συμπεριλαμβανομέ-

νης και της γνώσης) ανιχνεύονται απ’ όλα όσα οι άνθρωποι θέλουν, λένε και κάνουν 

σε τελική ανάλυση. Γι’ αυτό και αναζητήθηκαν ενδείξεις των αντιλήψεων των εκπαι-

δευτικών σε όλο το κείμενο της συνέντευξης. Ως κεντρική κατηγορία – άξονας ανά-

λυσης των δεδομένων επιλέχθηκε ο σκοπός της ιστορίας γιατί διαπερνάει και ανιχνεύ-

εται σε όλο το φάσμα των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Οι αντι-

λήψεις τους αναζητήθηκαν σε σχέση με τους ακόλουθους άξονες 

i. τι είναι η ιστορία;  

ii. γιατί διδάσκουμε την ιστορία;  

iii. ποια ιστορία θεωρείται κατάλληλη για το δημοτικό σχολείο;  

iv. πώς το διδακτικό αντικείμενο μετατρέπεται σε διδακτική πράξη; 

 
Με βάση, λοιπόν,  την έννοια του σκοπού της ιστορίας στο πρωτοβάθμιο σχολείο α-

νιχνεύτηκαν τρεις κατηγορίες αντιλήψεων  

Α Οι αντιλήψεις που επικεντρώνονται στη γνωστική και ηθική πλευρά της ιστορίας, 

καθώς η διδασκαλία της θεωρείται ότι προσφέρει γνώση των παρελθόντων γεγονότων 

της ελληνικής ιστορίας με στόχο την απόκτηση της ταυτότητας του Έλληνα πολίτη 

και ταυτόχρονα την ηθική διάπλαση των παιδιών,  

Β. Οι αντιλήψεις που επικεντρώνονται στη γνωστική και ηθική πλευρά της ιστορίας, 

καθώς η διδασκαλία της θεωρείται ότι προσφέρει γνώση των παρελθόντων γεγονότων 

της ελληνικής ιστορίας με στόχο την απόκτηση της ταυτότητας του Έλληνα πολίτη 

ως πρωταρχικό μέλημα αλλά ταυτόχρονα διαφαίνεται μία κοσμοπολίτικη τάση (γνω-

ριμία με τον κόσμο, επαφή λαών). Τίθενται ζητήματα έρευνας και απομυθοποίησης 

του σχολικού βιβλίου, αποβολής στερεοτύπων και, 

Γ. Οι αντιλήψεις που θεωρούν το μάθημα της ιστορίας ως παράθυρο στην αναζήτη-

ση, ανακάλυψη σχέσεων, αιτιών, ερμηνειών του σήμερα και του χθες. 

  

Αντίστοιχα στην κάθε κατηγορία συμπεριλάβαμε τους/τις εκπαιδευτικούς που 

εκφράζουν τις παραπάνω απόψεις. Η παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι σχηματική 

και γίνεται για τις ανάγκες της παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνας. Ακόμη 
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πρέπει να επισημάνουμε πως η κατηγοριοποίηση αυτή δεν είναι αποκλειστική, αλλά 

υπάρχουν επικαλύψεις που αφορούν κυρίως τις  παιδαγωγικές αντιλήψεις.  

 

 

  β2) Παρατηρήσεις   

Στην επιθυμία και προσπάθειά μας  να “μην πούμε τη μισή ιστορία” (Kane et all, 

2002), καθώς οι συνεντεύξεις “αποκαλύπτουν μόνο πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι 

αυτό που συμβαίνει κι όχι αυτό που πραγματικά συμβαίνει” (Bell 2001, σ. 169), πραγ-

ματοποιήσαμε παρατηρήσεις μαθημάτων σε δύο σχολικές τάξεις. Ο συνδυασμός, άλ-

λωστε, συνεντεύξεων και παρατηρήσεων επικυρώνει την εγκυρότητα της έρευνας 

(Patton 1987, p. 60 ), κάνοντας εφικτό αυτό που τα εγχειρίδια μεθοδολογίας ονομά-

ζουν μεθοδολογική τριγωνοποίηση (methodological triangulation).   

Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της παρατήρησης χωρίς συμμετοχή, 

παρατηρήσαμε, δηλαδή, και καταγράψαμε μαθήματα ιστορίας χωρίς να πάρουμε μέ-

ρος σ’ αυτά. Οι παρατηρήσεις έγιναν χωρίς τη χρήση προεπιλεγμένων κατηγοριών 

αλλά επικεντρώθηκαν στη διαδικασία του μαθήματος. Στόχος μας ήταν να δούμε πώς 

υλοποιούνται μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, τη σχολική τάξη, τα μαθήματα που 

μας περιέγραψαν οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επιση-

μάνουμε πως “η καταγραφή μέσω μαγνητοφώνου ή βίντεο ή με διαρκή επιτόπια παρα-

τήρηση είναι από μόνη της μερική μόνο αναπαράσταση αυτού  που συμβαίνει στην 

πραγματικότητα” (Mishler, 1996, σ. 83). Επιπρόσθετα στη δική μας έρευνα η έλλειψη 

χρόνου και η άρνηση των εκπαιδευτικών περιόρισε την παρατήρηση σε δύο τάξεις 

και για τρεις επισκέψεις στην κάθε μία, χρόνος που ενδεχομένως να μη θεωρείται ε-

παρκής για ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να 

υπογραμμίσουμε το γεγονός του πολύ καλού κλίματος, ενός κλίματος εμπιστοσύνης, 

που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε μας και στους/στις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτι-

κούς, τόσο κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων όσο και κατά τις παρατηρήσεις, ώστε 

να υποστηρίζουμε ότι τα μαθήματα που είδαμε ήταν αντιπροσωπευτικά της συνολι-

κής διδασκαλίας τους στο μάθημα της ιστορίας.  

Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος των συνεντεύξεων και αφού 

είχε προηγηθεί μια πρώτη επεξεργασία τους, ώστε να επιλεγούν εκπαιδευτικοί που 

αντιπροσώπευαν διαφορετικές αντιλήψεις για την ιστορία και το ρόλο της στο σχο-

λείο. Η άρνηση ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος αρχικά ο ίδιος μας κάλεσε στην τάξη 

του για να παρακολουθήσουμε το μάθημά του και στη συνέχεια διαφοροποίησε τη 
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στάση του, μείωσε τις περιπτώσεις για παρατήρηση. Ως μέσα συλλογής των δεδομέ-

νων χρησιμοποιήθηκαν οι σημειώσεις, η μαγνητοφώνηση καθώς επίσης και η βιντεο-

σκόπηση μαθημάτων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της γυναίκας εκπαιδευτικού 

μας δόθηκε πλήρης ελευθερία ως προς τον τρόπο συλλογής των δεδομένων ενώ, α-

ντίθετα, λόγω της ρητής απαγόρευσης του άνδρα εκπαιδευτικού για χρήση οποιουδή-

ποτε μέσου, στη δεύτερη περίπτωση κρατήθηκαν μόνο σημειώσεις πεδίου.  

Παρακολουθήσαμε τρεις διδακτικές ώρες ιστορίας στην κάθε τάξη που αντιστοι-

χούν σε έξι συνολικά σχολικές μέρες καθώς το μάθημα της ιστορίας είναι συνήθως 

μονόωρο. Η πρώτη μέρα και στις δύο τάξεις δεν περιελάμβανε καταγραφή της διδα-

σκαλίας αλλά αφιερώθηκε στην εξοικείωση των παιδιών από την παρουσία μας. Ό-

πως άλλωστε αναφέρουν οι Verma & Mallick (2004), στόχος του ερευνητή είναι να 

παραμείνει λειτουργικά ‘αφανής’ (σ. 257) στα παιδιά, να μας αγνοήσουν και σταδια-

κά να μας ξεχάσουν. Μετά την έξοδό μας ωστόσο από το πεδίο κρατήθηκαν σημειώ-

σεις για όσα είδαμε και ενδιέφεραν την έρευνά μας. Και στις δύο τάξεις οι εκπαιδευ-

τικοί είχαν ενημερώσει τα παιδιά για την παρουσία μας και είχαν ετοιμάσει και τη 

θέση όπου μπορέσαμε, χωρίς να ενοχλούμε να παρακολουθήσουμε και να καταγρά-

ψουμε το μάθημα. Θα πρέπει να ομολογήσουμε πως, την πρώτη μέρα κυρίως, υπήρ-

ξαν πολλές ‘κλεφτές’ ματιές προς το μέρος μας, γεγονός που σταμάτησε στη μία τάξη 

και συνέβη κάποιες φορές ακόμη στην άλλη.   

Η παρακολούθηση των μαθημάτων ιστορίας επικεντρώθηκε στο κομμάτι της δι-

δακτικής διαδικασίας που αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρνουν οι εκπαιδευτικοί 

τους μαθητές και τις μαθήτριες σε επαφή με τα ιστορικά ζητήματα που κάθε φορά 

διαπραγματεύονται στο σχολικό εγχειρίδιο και αντίστοιχα μέσα στην τάξη. Όπως 

προαναφέρθηκε δεν πήγαμε στις τάξεις έχοντας προεπιλεγμένες κατηγορίες. Αντίθε-

τα, προτιμήθηκε η χρήση μιας σειράς γενικών ερωτήσεων για να καθοδηγήσουν τις 

παρατηρήσεις: Πώς το κάθε περιβάλλον είναι οργανωμένο; Με ποιο τρόπο δρουν εκ-

παιδευτικοί και μαθητικό κοινό; Τι είδους δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο κάθε 

περιβάλλον; Τι είδους πληροφορίες διαπραγματεύονται οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά; 

Ποια θέματα συζητιώνται, ποιες αντιλήψεις, απόψεις ανταλλάσσονται μεταξύ των 

συμμετεχόντων;   

Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος των παρατηρήσεων απέχει πολύ από 

το να εκφέρει αξιολογικές κρίσεις του τύπου: ποιος/ποια κάνει καλύτερο μάθημα. 

Πρώτος στόχος των παρατηρήσεων ήταν να δούμε πώς το μάθημα που μας περιέγρα-

ψαν οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις υλοποιείται στο φυσικό του περιβάλλον, μέσα 
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στη σχολική τάξη. Δεύτερος στόχος ήταν να δούμε εάν οι αντιλήψεις που εκφράζουν 

για την ιστορία και το διδακτικό της ρόλο γίνονται εμφανείς μέσα από την επιλογή 

των διδακτικών τους πρακτικών. Οι παρατηρήσεις, δηλαδή, λειτούργησαν συμπλη-

ρωματικά στη γενική εικόνα και υποστηρικτικά στην ερμηνεία των ευρημάτων.   
 

 

 γ) το κοινό  

Οι  συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο Μαΐου - Δεκεμ-

βρίου του 2005. Συνολικά δέχτηκαν49 να συμμετέχουν στην έρευνα 17 εκπαιδευτικοί 

που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών 

που θα συμμετείχαν στην έρευνα θέσαμε τα εξής κριτήρια: Θελήσαμε να μιλήσουμε 

με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολεί-

ου, δηλαδή στην  Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη50. Ακόμη θελήσαμε οι εκπαιδευτικοί να διαθέ-

τουν μια ελάχιστη εμπειρία-προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών. Το διαφορετικό, 

τέλος, εκπαιδευτικό τους καθεστώς αποτέλεσε ένα ακόμη κριτήριο επιλογής. Γι’ αυτό 

επιλέξαμε εκπαιδευτικούς απόφοιτους Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Παιδαγωγικών 

τμημάτων, με ή χωρίς μετεκπαίδευση, καθώς, επίσης, με ή χωρίς επιμόρφωση στη 

διδακτική της ιστορίας. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών της έρευνά μας.      

                                                 
49 Ο αρχικός αριθμός των εκπαιδευτικών που προσεγγίσαμε ήταν 20 άνδρες και γυναίκες. Από αυ-
τούς/ες 2 άνδρες εκπαιδευτικοί δε θέλησαν να συμμετέχουν και μία εκπαιδευτικός δίδασκε στην Γ΄ 
τάξη γεγονός που την έθεσε εκτός του κοινού της έρευνας. 
50 Αν και το μάθημα της ιστορίας αρχίζει να διδάσκεται από την Γ΄ δημοτικού με θέματα από τη μυθο-
λογία και την προϊστορία εντούτοις θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά τα μαθήματα ιστορίας έχουν έναρξη 
από την Δ΄ τάξη. 
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Εκπαιδευ-
τικοί 

Βασικές σπουδές 
Άλλα πτυχία 
Επιμόρφωση 

Χρόνια προ-
ϋπηρεσίας 

Τάξη που 
διδάσκουν 

Επιμόρφωση 
στη διδακτική 
της ιστορίας 

1 Α Παιδαγωγική Ακαδημία 23 Στ΄ καμία 

2 Γ 
Παιδαγωγική Ακαδημία 
Εξομοίωση πτυχίου 

Διδασκαλείο 
20 Δ΄ καμία 

3 Γ Παιδαγωγική Ακαδημία 30 Δ΄ καμία 

4 Α 
Παιδαγωγική Ακαδημία 

 Εξομοίωση πτυχίου 
Διδασκαλείο 

12 Ε΄ καμία 

5 Α 

Παιδαγωγική Ακαδημία  
Εξομοίωση πτυχίου 
Θεολογική Σχολή 
Διδασκαλείο 

11 Ε΄ 3 - 4 σεμινάρια 

6 Γ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 5 Ε΄ καμία 

7 Γ 
Παιδαγωγική Ακαδημία  
Εξομοίωση πτυχίου 

Διδασκαλείο 
17 Δ΄ 

στην Εξομοίωση 
στο Διδασκαλείο 

σεμινάρια  

8 Γ 
Παιδαγωγική Ακαδημία 
Εξομοίωση πτυχίου 

Διδασκαλείο 
11 Στ΄ στο Διδασκαλείο 

σεμινάρια 

9 Α  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 9 Ε΄ καμία 

10 Α 
Παιδαγωγική Ακαδημία  
Εξομοίωση πτυχίου 

 
14 Δ΄ καμία 

11 Γ 
Παιδαγωγική Ακαδημία  
Εξομοίωση πτυχίου 

 
10 Ε΄ καμία 

12 Γ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 5 Στ΄ καμία 

13 Α 
Παιδαγωγική Ακαδημία  
Εξομοίωση πτυχίου 

Διδασκαλείο 
19 Στ΄ στο Διδασκαλείο 

σεμινάρια 

14 Α 
Παιδαγωγική Ακαδημία  
Εξομοίωση πτυχίου 

Διδασκαλείο 
11 Ε΄ ένα σεμινάριο 

15 Γ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 10 Δ΄ καμία 

16 Α Παιδαγωγική Ακαδημία 
Εξομοίωση πτυχίου 12 Δ΄ καμία 

 17 Γ 
Παιδαγωγική Ακαδημία  

Θεολογική Σχολή 
Εξομοίωση πτυχίου 

9 Στ΄ καμία 

 

Πίνακας 1. Συνολικά οι εκπαιδευτικοί και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά 

 (Α = άνδρες, Γ = γυναίκες)  
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Οι τρεις πρώτες συνεντεύξεις δόθηκαν από εκπαιδευτικούς (έναν άνδρα και δύο 

γυναίκες) στους/στις οποίους/ες υπήρχε πρόσβαση. Αυτοί/ες λειτούργησαν, με τη μέ-

θοδο της χιονοστιβάδας (Cohen & Manion, 1994, σ. 131), ως συνδετικοί κρίκοι για 

την επαφή μας και με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες εκπαιδευτικούς.  

Σε ότι αφορά τον τόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων αυτές πραγματοποιήθηκαν 

σε μέρη που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες/ουσες επέλεξαν. Για παράδειγμα κάποιοι/ες 

επέλεξαν το σπίτι τους, άλλοι/ες το χώρο εργασίας (σχολείο) και υπήρξαν και δύο 

συνεντεύξεις (οι πιο χρονοβόρες και δύσκολες στη μεταγραφή) που πραγματοποιή-

θηκαν σε εξωτερικό χώρο (καφετερία). Οι συναντήσεις συμφωνήθηκαν τηλεφωνικά 

όπου όλοι και όλες ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας, την εμπιστευτική χρήση 

των όσων ειπωθούν και τους δόθηκε η διαβεβαίωση της διατήρησης της ανωνυμίας 

των σε όλα τα στάδια της έρευνας, καθώς “η εχεμύθεια θεωρείται δικαίωμα των ερω-

τώμενων” (Mishler, 1996, σ.186) . Κάποιοι το δέχθηκαν με ανακούφιση, οι περισσό-

τεροι/ες, τουλάχιστον λεκτικά ως αντίδραση στη δική μας διαβεβαίωση, δήλωσαν ότι 

δεν τους ενδιαφέρει και πως δεν το θεωρούν σημαντικό. Η ηχογράφηση της συνέ-

ντευξης δε φάνηκε να δημιουργεί πρόβλημα σε κανέναν και σε καμία από τους/τις 

εκπαιδευτικούς αφού όλοι και όλες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την καταγραφή 

της συνομιλίας. Αξίζει να υπογραμμίσουμε πως αποδείχτηκαν πολύ καλοί συνεργάτες 

υπό την έννοια ότι αποδέχτηκαν όλοι και όλες το ρόλο τους και το νοηματικό πλαίσιο 

που ορίστηκε από εμάς. Οι συνεντεύξεις ήταν διάρκειας 40 έως 60 λεπτών η κάθε 

μία. Η μεταγραφή των συνεντεύξεων έγινε από την ίδια την ερευνήτρια. Δημιουργή-

θηκαν κατ’ αυτό τον τρόπο 17 πρωτόκολλα συνεντεύξεων παράγοντας ένα υλικό 118 

σελίδων.  

Η παρακολούθηση-παρατήρηση μαθημάτων ιστορίας αποδείχθηκε πιο δύσκολο 

και πιο επίπονο ζήτημα από τη μια λόγω του γεγονότος πως η σχολική χρονιά είχε 

παρέλθει και αρκετοί/ές δε δίδασκαν πλέον σε τάξεις που μας αφορούσαν και από την 

άλλη εξαιτίας της απροθυμίας που συναντήσαμε να μας επιτραπεί η είσοδος στην τά-

ξη για ερευνητικούς σκοπούς. Αν και διαβεβαιώσαμε τους/τις συναδέλφους ότι η έ-

ρευνα αφορά τους ίδιους/ες και όχι τους μαθητές και τις μαθήτριές τους η ανησυχία 

των εκπαιδευτικών, απόλυτα κατανοητή, στράφηκε σε προβληματισμούς που αφο-

ρούσαν τον αντίκτυπο τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους.   
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Για την πρώτη κατηγορία, λοιπόν, η δεύτερη φάση της έρευνας, της παρατήρη-

σης δηλαδή, δεν κατέστη δυνατή καθώς δεχθήκαμε αρνητική απάντηση. Τελικά η 

παρατήρηση πραγματοποιήθηκε σε σχολικές τάξεις δύο εκπαιδευτικών των επόμενων 

κατηγοριών. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα με παρόμοια επαγγελματική 

εμπειρία δώδεκα και δεκαεφτά χρόνων αντίστοιχα. Διδάσκουν στην έκτη δημοτικού 

και ο μεν άνδρας είναι απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας με μετεκπαίδευση στο 

Διδασκαλείο έχοντας κάνει εξομοίωση του πτυχίου του, χωρίς όμως να έχει παρακο-

λουθήσει μαθήματα Διδακτικής της ιστορίας ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτω-

ση, η δε γυναίκα εκπαιδευτικός είναι απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με μετεκ-

παίδευση σε Διδασκαλείο και εξομοίωση έχοντας παρακολουθήσει μαθήματα Διδα-

κτικής της ιστορίας και στις δύο περιπτώσεις. Θεωρήσαμε πως η διαφορά τους αυτή, 

που αφορά στην ύπαρξη ή όχι επιπλέον γνώσεων για τη διδασκαλία της ιστορίας θα 

μπορούσε να είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο ‘κάνουν μάθημα’.  

Πριν την είσοδό μας στις τάξεις τους, χρειάστηκε να επικοινωνήσουμε τηλεφω-

νικά αρκετές φορές για να κανονιστούν οι λεπτομέρειες της παρατήρησης. Τους ενη-

μερώσαμε ότι χρειάζονται κάποιος χρόνος παραμονής μας στην τάξη χωρίς σημειώ-

σεις ή βιντεοσκόπηση στη δεύτερη περίπτωση με στόχο την εξοικείωση των παιδιών 

στην παρουσία μας για να μπορέσουν κάποια στιγμή, πράγμα που έγινε τελικά ‘να 

μας αγνοήσουν’, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ιστορίας. Αποδείχθηκαν πολύ 

συνεργάσιμοι όλοι τους και διδάσκοντες/ουσες και μαθητικό κοινό καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της παρατήρησης.  
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2ο Τα αποτελέσματα 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. 
 
  
Σ’ αυτή την κατηγορία συναντούμε, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1., εφτά εκπαι-

δευτικούς, τρεις άνδρες και τέσσερις γυναίκες με εκπαιδευτική εμπειρία που κυμαίνε-

ται από 5 έως 30 χρόνια. Τέσσερις από αυτούς/ες, δύο άνδρες και δύο γυναίκες είναι 

απόφοιτοι/ες Παιδαγωγικής Ακαδημίας από τους/τις οποίους/ες δύο έχουν κάνει εξο-

μοίωση του πτυχίου και δύο όχι. Τρεις εκπαιδευτικοί, ένας άνδρας και δύο γυναίκες 

είναι απόφοιτοι/ες Παιδαγωγικού τμήματος. Κανένας και καμιά τους δεν έχει παρα-

κολουθήσει κάποιου είδους επιμόρφωση σχετικά με τη διδακτική της ιστορίας. 

 

 

Εκπαιδευτικοί 
Βασικές σπουδές 
Άλλα πτυχία 
Επιμόρφωση 

Χρόνια προϋ-
πηρεσίας 

Επιμόρφωση στη 
διδακτική της ι-

στορίας 

Τάξη που 
διδάσκουν 

1 Α Παιδαγωγική Ακα-
δημία 23 Καμία Στ΄ 

3 Γ Παιδαγωγική Ακα-
δημία 30 Καμία Δ΄ 

9 Α 
Παιδαγωγικό Τμή-
μα Δημοτικής Εκ-

παίδευσης 
9 Καμία Ε΄ 

11 Γ 

 
Παιδαγωγική Ακα-

δημία  
Εξομοίωση πτυχίου 

 

10 Καμία Ε΄ 

12 Γ 
Παιδαγωγικό Τμή-
μα Δημοτικής Εκ-

παίδευσης 
5 Καμία Στ΄ 

15 Γ 
Παιδαγωγικό Τμή-
μα Δημοτικής Εκ-

παίδευσης 
10 Καμία Δ΄ 

16 Α 
Παιδαγωγική Ακα-

δημία 
Εξομοίωση πτυχίου 

12 Καμία Δ΄ 

 
Πίνακας 1. Εκπαιδευτικοί της Α΄ κατηγορίας (Α= άνδρες, Γ= γυναίκες)

 54

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



Διδάσκουμε την ιστορία γιατί… 

Το μάθημα της ιστορίας για τους/τις εκπαιδευτικούς της κατηγορίας αυτής συν-

δυάζεται σχεδόν αποκλειστικά με τη γνώση του ελληνικού παρελθόντος. Οι ‘ρίζες’, η 

‘καταγωγή’ και η ‘συνέχεια’ της παρουσίας μας στον κόσμο είναι οι αναφορές που 

κυριαρχούν στο λόγο των εκπαιδευτικών. Η πολιτισμική κληρονομιά και παρακατα-

θήκη των προγόνων μας καθώς και η αίσθηση της ταυτότητας φαίνεται πως είναι ο 

κεντρικός σκοπός της διδασκαλίας της ιστορίας. Η αντίληψη αυτή ανιχνεύτηκε και 

στους/στις 7 εκπαιδευτικούς και είναι εμφανής στα παρακάτω αποσπάσματα από τις 

συνεντεύξεις:  

 

…πρέπει πρώτα απ’ όλα, μέσα από την ιστορία, να μάθουν λίγο την καταγωγή 

τους, να ξέρουν τι έγινε, από πού προέρχονται και τι ακριβώς έχουν κάνει οι πριν 

από μας και τι πρέπει να διατηρήσουμε (Σ.1, Α).  

 

  …για να ξέρουμε από πού προερχόμαστε, η συνέχεια της ιστορίας μας, για να 

ξέρουμε τις ρίζες μας, να ξέρουμε τα καλά και τα άσχημα της γενιάς μας (Σ.3, 

Γ). 

 

Κατ’ αρχάς τη διδάσκουμε για να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας, από πού καταγό-

μαστε, ποιοι είμαστε, πώς ήρθαμε, πόσα χρόνια έχει που κατοικούμε εδώ σ’ αυ-

τόν τον ελλαδικό χώρο… Είναι δηλαδή για να μάθουμε την ιστορία της πατρίδας 

μας (Σ.9, Α). 

 

…είναι η ιστορία μας, είναι οι ρίζες μας… Μαθαίνουμε τις ρίζες κατά κάποιο 

τρόπο, μαθαίνουμε ότι έχουμε μια συνέχεια σ’ αυτόν τον πλανήτη…πιστεύω οι 

ρίζες μας πιο πολύ (Σ.11, Γ).  

 

…να γνωρίζουμε την ιστορία μας, ποιοι είμαστε, από πού καταγόμαστε όλα αυ-

τά για την ενίσχυση της ιδέας ότι είμαστε ένα έθνος, ένας λαός και τα λοιπά 

(Σ.12, Γ). 

 

…μαθαίνουν την ιστορία του τόπου τους, της Ελλάδας βασικά, που είναι πολύ 

βασικό γιατί το σήμερα προσδιορίζεται από την ιστορία του (Σ.15, Γ). 
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…να μάθουν δηλαδή την ιστορία μας, από πού ξεκινήσαμε, πώς φτάσαμε μέχρι 

εδώ (Σ.16, Α). 

 

Εάν αυτός είναι ο γενικός σκοπός και η αποστολή της ιστορίας που συμβαδίζει 

με τις επιταγές του αναλυτικού προγράμματος (Βιβλίο δασκάλου Δ΄, Ε΄, Στ΄) τότε τι 

ακριβώς επιδιώκουν οι εκπαιδευτικοί μέσα από την καθημερινή διδακτική πράξη στο 

μάθημα της ιστορίας; Εδώ συναντάμε μια ποικιλία από απόψεις και ο/η κάθε εκπαι-

δευτικός εκφράζει μια προσωπική οπτική, έχει συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και ε-

στιάζει στα μαθήματά του/της από το γενικό ‘να γνωρίσουν ιστορικά γεγονότα της Ελ-

λάδας’(Σ.3, Γ) στο πιο ειδικό ‘να οριοθετούν τα παιδιά τι έγινε προ Χριστού και μετά 

Χριστό’(Σ.9, Α) στο φιλόδοξο ‘θέλω κάποια πράγματα να είναι…να τα θυμούνται για 

όλη τους τη ζωή. Να ξέρουν ότι στην Τετάρτη (εν. τάξη) μάθαμε αυτό το πράγμα’(Σ.16, 

Α). Δίνουν έμφαση σε λεπτομέρειες που αφορούν ανθρώπους και γεγονότα του πα-

ρελθόντος και από τη στιγμή που ιστορία είναι “η καταγραφή των γεγονότων, που κα-

ταγράφονται από τον ιστορικό, πραγματικών γεγονότων”(Σ.9, Α) ή η “γνώση του πα-

ρελθόντος”(Σ.16, Α), τότε η γνώση αλλοτινών εποχών, των ανθρώπων και συμβάντων 

της ζωής τους, φαίνεται να είναι η πιο σημαντική αιτιολόγηση για τη σπουδή της ι-

στορίας. Όλα τα παραπάνω είναι ενταγμένα και στρέφονται γύρω από γεγονότα, χρο-

νολογίες που αφορούν την εθνική μας ιστορία.  

 
…βασικά να θυμούνται κάποιες ημερομηνίες. Ας πούμε όταν λέμε αρχαία χρό-

ναι, για πια χρόνια μιλάμε. Οπωσδήποτε κάποιες ημερομηνίες, τη ζωή των αρ-

χαίων εκείνη την εποχή (Σ.15, Γ). 

 

Πέντε βασικά κεφάλαια τα οποία διδάσκει η ιστορία, να τους μείνουν έστω κά-

ποια πραγματάκια. Να ξέρουν αύριο, μεθαύριο, τι ήταν ο Όμηρος, αυτά τα βι-

βλία που έγραψε, τι περιέχουν αυτά τα βιβλία, για τι πράγμα μιλάνε, να τους 

μείνουν κάποια πραγματάκια (Σ.16, Α). 

 

Ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει στην Πέμπτη τάξη εξειδικεύει ακόμη περισσό-

τερο την απάντησή του στην ερώτηση: τι επιδιώκετε με το μάθημα της ιστορίας;, κα-

θώς έχει στο μυαλό του ‘πέντε πραγματάκια’ ως επιδιώξεις της σχολικής χρονιάς, 

‘πραγματάκια’ που, μάλλον, αρμόζουν περισσότερο σ’ ένα μάθημα λαϊκής παράδο-

σης και θρησκευτικών παρά σε μάθημα ιστορίας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκε-
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κριμένος εκπαιδευτικός ανήκει στη νέα γενιά δασκάλων και έχει αποφοιτήσει από 

Παιδαγωγικό τμήμα. Σύμφωνα με τα λόγια του “ Θα μ’ ενδιέφερε να κρατήσουν πέντε 

πραγματάκια, δηλαδή, σε ότι αφορά την Αγία Σοφία, γιατί είναι και θα είναι ένα θέμα 

προς συζήτηση, είναι ένα μνημείο. Πώς χτίστηκε, ποιοι συμμετείχαν για να χτιστεί, γιατί 

είναι ας πούμε ένα θέμα, είναι και θα είναι προς συζήτηση. Ακόμη δυο, τρεις αυτοκρά-

τορες, συνήθειες τότε με τώρα που έχουμε περίπου κάποιες κοινές και ένα πολύ σημα-

ντικό το πώς έπεσε η πόλη και να μπορούν να ξεχωρίσουν ποιος ήταν ο πορθητής (εν. ο 

Μωάμεθ) και ποιος ο προφήτης, γιατί ήταν δύο (Σ.9, Α).  

Το ζήτημα της άγνοιας των παιδιών που αφορά τις εθνικές μας επετείους και τι 

ακριβώς γιορτάζουμε με αυτές, απασχολεί και αναφέρεται από δύο εκπαιδευτικούς 

και το τοποθετούν ως προτεραιότητα στη διδασκαλία της ιστορίας. Το ότι επικεντρώ-

νουν την ανησυχία τους στις συγκεκριμένες ημερομηνίες και περιστάσεις συνδέεται 

και με την αντίληψή τους για τη βασική αποστολή της ιστορικής εκπαίδευσης που 

είναι η διατήρηση της συλλογικής μνήμης. Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό τα παιδιά 

πρέπει “…να ξεχωρίζουν κάποια πράγματα. Όταν (γελάει) λέμε ας πούμε 28η Οκτω-

βρίου τι γιορτάζουμε και όταν λέμε 25η Μαρτίου (εν. τι γιορτάζουμε). Τι είναι μακεδο-

νικός αγώνας…πέντε πράγματα” (Σ.12, Γ). Αντίστοιχα, ο άνδρας συνάδελφός της εκ-

φράζοντας την ίδια ανησυχία και προβληματισμό μας είπε χαρακτηριστικά: 

 

Όλα αυτά πιστεύω πως πρέπει να τα γνωρίζουν τα παιδιά (εν. η ελληνική ιστορία 

ανά τους αιώνες), να μην πουν ουρανοκατέβατα πώς φτάσαμε εδώ πέρα, τι συ-

νέβη πιο μπροστά, να μην έχουν ιδέα και αυτό είναι που πιο πολύ με προβλημα-

τίζει. Δηλαδή, όταν ακούμε παιδιά σε εθνικές γιορτές τι γιορτάζουμε και δεν ξέ-

ρουν τίποτε. Όχι μόνο τα μικρά παιδιά που είναι …σύνηθες το φαινόμενο να τα 

μπερδεύουν. Στα μεγάλα τα οποία δεν έχουν ιδέα ας πούμε… Ε, πιστεύω ότι θα 

πρέπει να ξέρουν έστω και κάτι από αυτά εδώ πέρα (Σ.16, Α).    

. 

Πέρα από τα μεγάλα ονόματα και τις χρονολογίες, η ζωή των ανθρώπων που έ-

ζησαν στο παρελθόν, οι συνήθειές τους και το πώς αυτά φαίνονται στο παρόν, εάν 

φαίνονται, θεωρείται σημαντικό ζήτημα στη διδασκαλία του μαθήματος για δύο γυ-

ναίκες εκπαιδευτικούς. Η μία διδάσκει στην Δ' και η άλλη στην Ε' δημοτικού. Μας 

δήλωσαν πώς “είναι ευχάριστο να ξέρουμε πώς ζούσαν οι παλιότεροι και να φύγουμε 

από το καθαρά ιστορικό γιατί για τα παιδιά είναι πληκτικό… όλες αυτές οι χρονολογίες. 

Πώς ζούσανε και να συγκρίνουν τον τρόπο ζωής παλιά και τώρα, τις διαφορές και τις 
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ομοιότητες. Εμένα μου αρέσει, ειδικά στη βυζαντινή ιστορία μου άρεσε που έλεγε πολ-

λές λεπτομέρειες για τη ζωή τους”(Σ.3, Γ). Αντίστοιχα, η συνάδελφός της στην Ε' τάξη 

επιδιώκει οι μαθητές και οι μαθήτριές της να γνωρίζουν “αρκετά πράγματα  για τη ζωή 

των ανθρώπων τότε, τη συνέχεια τους που υπάρχει και φαίνεται και μέχρι και σήμε-

ρα”(Σ.11, Γ).  

Σύμφωνα με την ίδια η ιστορία δίνει παραδείγματα και για αυτό χρειάζεται να 

την γνωρίζουν τα παιδιά. Μέσα από αυτή οι νεότερες γενιές μαθαίνουν τις σωστές ή 

λάθος επιλογές και μπορούν να πράξουν ανάλογα. “Σίγουρα δίνει, πάντα έδινε παρα-

δείγματα. Γι’ αυτό και είναι ένας λόγος που πρέπει να τη γνωρίζουμε, ότι τα πάντα ξα-

ναγυρίζουνε. Μπορείς να βρίσκεσαι στο ίδιο σημείο και πρέπει να αποφασίσεις ας πού-

με τι θα κάνεις… ”(Σ.11, Γ). Την ίδια άποψη μοιράζονται και δύο ακόμη εκπαιδευτι-

κοί ένας άνδρας και μία γυναίκα. Από τη στιγμή που “η ιστορία επαναλαμβάνε-

ται”(Σ.9, Α), (Σ.16, Γ) η γνώση της καθίσταται σημαντική γιατί “ βεβαίως και δίνει, 

βέβαια δίνει παραδείγματα αλλά δυστυχώς δεν τα εκμεταλλευόμαστε και δυστυχώς την 

ξαναπατάμε”(Σ.16, Α). Αντίστοιχα, μία άλλη εκπαιδευτικός δηλώνει πως η ιστορία 

είναι χρήσιμη να τη διδασκόμαστε για να “ξέρουμε τα καλά και τα άσχημα της γενιάς 

μας”(Σ.3, Γ). Το σχήμα ιστορία-σοφή δασκάλα της ζωής (Βέικος, 1987) φαίνεται να 

είναι αρκετά δημοφιλές ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς.   

Όπως προαναφέρθηκε οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας συνδέουν το μά-

θημα της ιστορίας σχεδόν αποκλειστικά με τη γνώση του παρελθόντος της Ελλάδας. 

Και λέμε ‘σχεδόν’ γιατί σε δύο γυναίκες εκπαιδευτικούς συναντήσαμε και κάτι δια-

φορετικό από τους/τις υπόλοιπους/ες, τουλάχιστο σε επίπεδο αναφοράς. Η ιστορία 

λοιπόν, για τη μία, εκτός των άλλων, είναι και ένα είδος “εξάσκησης της σκέψης” από 

τη στιγμή που είναι “ένα μάθημα το οποίο μέσα από τα γεγονότα σου αφήνει το περι-

θώριο να δεις το γεγονός, τις αιτίες, τις αφορμές, τα αποτελέσματα. Αυτό φαντάζομαι 

ότι βοηθάει στο να σκεφτόμαστε τα πράγματα” (Σ.12, Γ). Η συνάδελφός της, η μοναδι-

κή στους/στις 7 εκπαιδευτικούς της κατηγορίας αυτής, εκφράζει την επιθυμία “μερι-

κές φορές θα ήθελα να αναπτύξουν και μια κριτική σκέψη πάνω στα πράγματα”(Σ.15, 

Γ). Αυτό, όμως, μπορεί να γίνει μόνο μέσα στα πλαίσια χρήσης του σχολικού βιβλίου 

καθώς “ …το βιβλίο δίνει κάποια μικρά περιθώρια τα οποία μπορείς να εκμεταλλευτείς 

εσύ σα δάσκαλος για να τα ενισχύσεις. Ναι, μπορείς”(Σ.15, Γ). Η απάντηση της εκπαι-

δευτικού αφήνει περιθώριο για παραπάνω από μία ερμηνείες για το τι τελικά κάνει ή 

δεν κάνει μέσα στην τάξη. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης παραμένει στο επίπεδο του 
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ευκταίου ή γίνεται πράξη κατά τη διδασκαλία; Είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε σε 

σχέση με την περιγραφή της διδασκαλίας της στο μάθημα της ιστορίας.  

Σε ό,τι αφορά τη σχέση των εκπαιδευτικών με την ιστορία και κυρίως για τις γυ-

ναίκες εκπαιδευτικούς, δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καλή, κάτι που δεν ισχύει 

για τους άντρες συναδέλφους τους, οι οποίοι δηλώνουν πως αγαπούν την ιστορία. Για 

όλες το σχολείο και η  διδασκαλία της ιστορίας συνδέεται με την ‘κακή’ μνήμη που 

διέθεταν. Ως συνέπεια “μια άρνηση, ναι δε μου άρεσε το μάθημα καθόλου” και αυτό 

γιατί “δεν είχα καλή μνήμη, δεν το θυμόμουνα το μάθημα έτσι πως έπρεπε να το πω και 

ποτέ δε μας έλεγαν ότι πρέπει να το μάθετε και με δικά σας λόγια. Το θέλανε τάκα τάκα 

τάκα, κατεβατό. Δεν καταλαβαίναμε τι ακριβώς γίνεται, απλά το μαθαίναμε”(Σ.11, Γ). 

Σύμφωνα, επίσης, με μία συνάδελφό της “δεν ήταν από τα αγαπημένα μου, γιατί ήθελε 

απομνημόνευση, αλλά τη μάθαινα όμως, τη μάθαινα δηλαδή αναγκαστικά”, η οποία 

προχωράει τη σκέψη της λίγο παραπάνω και αναγνωρίζει ότι “είναι ένας κύκλος. Ό-

πως διδάχθηκα εγώ την ιστορία κάποτε, με τον ίδιο τρόπο τη διδάσκω τώρα”(Σ.15, Γ). 

Η ανακύκλωση του τρόπου με τον οποίο διδάχθηκαν την ιστορία στο σχολείο γίνεται 

εμφανής και από την περιγραφή του μαθήματος που κάνουν και που θα τη δούμε αρ-

γότερα. Εκτός, όμως, από τη σημαντική επιρροή που ασκεί το σχολείο και ‘η μαθη-

τεία στην παρατήρηση’ αναφέρθηκαν και η οικογένεια “ο πατέρας μου που ασχολιόταν 

πολύ με την ιστορία”(Σ.3, Γ) αλλά και η προσωπική ενασχόληση καθώς “όχι, όχι δε 

θυμάμαι αν μου άρεσε ή όχι στα μαθητικά μου χρόνια”.  Όμως, “κάποια χρόνια ασχο-

λιόμουν πολύ με τη βυζαντινή, και βρήκα πως η βυζαντινή είναι σταθμός και μου αρέ-

σει περισσότερο να τη διδάσκω”(Σ.9, Α).  
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Ποια ιστορία αρμόζει στα παιδιά του δημοτικού σχολείου; 

Όλα τα παραπάνω, μέσα από ποιο περιεχόμενο υλοποιούνται; Ρωτήσαμε τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς να μας πουν την άποψή τους για το περιεχόμενο 

της σχολικής ιστορίας, παρακινώντας τους/τες παράλληλα να εκφράσουν τη γνώμη 

τους για το ποια γνώση πιστεύουν πως αρμόζει στα παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό 

σχολείο. Οι απαντήσεις που λάβαμε είναι χαρακτηριστικές και σε αρμονία με το δι-

δακτικό σκοπό της ιστορίας. Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως καλώς έχει η 

διαίρεση της ελληνικής ιστορίας σε αρχαία, βυζαντινά και νεότερα χρόνια στις αντί-

στοιχες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Δε θα άλλαζαν κάτι πάνω σ’ αυτό. Η άποψη 

αυτή απορρέει από την πεποίθηση “… πως στο δημοτικό το παιδί πρέπει να πάρει τις 

βάσεις, τις ρίζες του. Δηλαδή που ζει, από πού κατάγεται, πώς και τι”(Σ.1, Α). Μία εκ-

παιδευτικός με περισσότερη έμφαση δήλωσε “ Ε! βέβαια, πρώτα από τις ρίζες μας θα 

ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε αλλού. Σ’ αυτή την ηλικία τους αρέσει σαν παραμύθι. 

Πως ζούσαν τα παιδιά, τη διασκέδαση…”(Σ.3, Γ).  

 Εντούτοις, όλοι και όλες τους θα ήθελαν και κάτι να είναι διαφορετικό σε ζητή-

ματα που άπτονται είτε στην ποσότητα της ύλης είτε στην εμφάνιση και διατύπωση 

των όσων γράφονται είτε ακόμη σε πολύ συγκεκριμένες ενότητες του σχολικού εγ-

χειριδίου. 

Όσον αφορά την ποσότητα της ύλης μία εκπαιδευτικός μας δήλωσε πως “ θα δί-

δασκα πάλι τη βυζαντινή αλλά ίσως σε μερικές περιόδους θα έδινα έτσι ιδιαίτερη βαρύ-

τητα. Κάποια ή θα τα κάναμε πιο αναλυτικά και κάποια θα τα αφήναμε έτσι…σε κάποια 

συγκεκριμένα πιο πολύ (εν. έμφαση) παρά έτσι όπως το παίρνουμε τώρα και πάμε σε-

ρί…”(Σ.11, Γ). Σε παρακίνηση δική μας να γίνει πιο συγκεκριμένη δυσκολεύτηκε να 

το κάνει, οπότε χρειάστηκε να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα για να βοηθήσουμε 

τη σκέψη της. Η απάντηση που λάβαμε τελικά έχει να κάνει τόσο με το ποια θεωρεί 

πως είναι τα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας, όσο και με τα δικά της.  

 

Ε, ναι, νομίζω πως για τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σημαντική η καθημερι-

νή ζωή, πώς ζούσανε και να κάνουν συγκρίσεις με τη σημερινή ζωή και πολιτικά 

γεγονότα, όσο μπορείς να μιλήσεις για πολιτικά γεγονότα σ’ αυτή την ηλικία… 

Ναι, δε με ενδιαφέρουν, εμένα τουλάχιστον, οι μάχες, και ποιοι ή πόσοι σκοτώ-

θηκαν από δω… δε τα θεωρώ σημαντικά αυτά τα πράγματα (Σ.11, Γ). 
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Στο ίδιο μήκος κύματος και μία ακόμη εκπαιδευτικός που πιστεύει πως “ αν είχε 

περισσότερα στοιχεία το βιβλίο από τον τρόπο ζωής στο παρελθόν, επειδή είναι έτσι 

σαν παραμύθια και τα πιο καθημερινά γιατί τους ενδιαφέρει ”(Σ.3, Γ).  

Από την άλλη ένας άνδρας εκπαιδευτικός μας είπε πως “ εγώ προσθέτω κομμάτια 

πάντοτε μέσα στο μάθημά μου. Τώρα αν υπήρχαν μέσα στη διδακτική ύλη ίσως θα ήταν 

καλύτερα και για κάποιους άλλους που το περνάν έτσι μηχανικά το μάθημα ”.  Τι εννοεί 

όμως με τη λέξη ‘κομμάτια’;  

 

Ερώτηση: Κομμάτια…τι εννοείτε, ένα παράδειγμα; 

Απάντηση: … 

Ερώτηση: Με πιο πολύ επεξήγηση; 

Απάντηση: Περισσότερη επεξήγηση σίγουρα θα βοηθούσε….πολλά είναι έτσι 

αρκετά πεζά, με πολύ λίγες λεπτομέρειες. Τώρα εμείς βέβαια φανταζόμαστε, επει-

δή έχουμε μια συνολική εικόνα του κάθε μαθήματος περνώντας από διάφορα στά-

δια, γυμνάσιο, λύκειο και ξέρουμε, ίσως μας φαίνεται και πολύ απλή. Για τα παιδιά 

ίσως και να είναι λογική αυτή η ύλη, αυτά τα κομμάτια που υπάρχουν αλλά εγώ 

θεωρώ ότι λίγο ακόμα θα βοηθούσε, ε…πιο απλωμένο. Τώρα, για παράδειγμα, 

τους μύθους του Ηρακλή στην Τρίτη (εν. τάξη) τους περνάει μέσα σε τρία μαθήμα-

τα. Ή η Σπάρτη φέτος σε μας. Έτσι, μερικά πράγματα είναι πολύ περιορισμένα. Γι' 

αυτό και σου είπα πιο μπροστά ότι δε μας φτάνει η ώρα της ιστορίας. Όταν έχουμε 

να κάνουμε τώρα για τον Μέγα Αλέξανδρο και σου περνάει τώρα σε δυο τρία μα-

θήματα… ή την Ιλιάδα. Εμείς αφιερώνουμε έπειτα αρκετό χρόνο για να πούμε 

(Σ.16, Α).  

 

Το βιβλίο για την Τετάρτη δημοτικού θεωρείται δυσνόητο για τους μαθητές και 

τις μαθήτριες από μία εκπαιδευτικό που διδάσκει στην τάξη αυτή. Πιστεύει πως η η-

λικία αυτή χρειάζεται πιο ‘παιχνιδιάρικο’ τρόπο παρουσίασης του ιστορικού περιεχο-

μένου που αφορά την περίοδο της αρχαίας Ελλάδας. Σύμφωνα με την ίδια  “ναι βέ-

βαια, το θέμα είναι καλό για την ηλικία τους, αλλά είναι γραμμένο με τρόπο δύσκολο 

για τα παιδιά, με έννοιες δύσκολες. Θα προσπαθούσα έτσι να το κάνω πιο παιχνιδιάρι-

κο, όπως είναι περίπου το βιβλίο της Τρίτης. Με ένα σύγχρονο τρόπο δοσμένο” (Σ.15, 

Γ). 

Υπήρξαμε όμως και αποδέκτες πολύ συγκεκριμένων επισημάνσεων για αλλαγή 

σε ζήτημα που αφορά την ιστορία που διδάσκεται στην Πέμπτη δημοτικού. Πρόκει-
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ται γι’ αυτές τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες που προαναφέραμε των οποίων η ύ-

παρξη ή μη θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την ιστορική γνώση των παιδιών. 

Ο εκπαιδευτικός πιστεύει πως η δυναστεία των Παλαιολόγων και το τέλος της βυζα-

ντινής αυτοκρατορίας ‘χάνεται’ εκεί που είναι τοποθετημένο στο τέλος του βιβλίου 

καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες δε δίνουν τη δέουσα σημασία και προσοχή.  

 

Είναι κάποια μαθήματα που αφορούν το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας, με 

το πώς έπεσε η πόλη, με τους Παλαιολόγους τα οποία είναι σημαντικά και το 

χρονικό διάστημα που γίνονται (εν. προς το τέλος της χρονιάς) δε βοηθάει στο να 

τα δεις σε βάθος και τα παιδιά δεν δίνουν σημασία. Αλλά είναι σημαντικό και ου-

σιαστικό με την έννοια ότι έχουμε από τότε έως τώρα επίθετο Παλαιολόγος. Ε-

κείνα τα τελευταία μαθήματα … θα έπρεπε να υπάρχουν λίγο πιο μέσα και όχι 

στο τέλος. Θα μπορούσαν να ενσωματωθούν πιο μπροστά, όχι σαν κύριο μάθημα 

αλλά… να έμπαιναν με τη μορφή ας πούμε συνοδευτικών κειμένων πιο μπροστά. 

Έτσι θα προλαβαίναμε εκείνη τη λεπτομέρεια... Μόνο αυτό και μόνο σ’ αυτά τα 

συγκεκριμένα μαθήματα με τους Παλαιολόγους, με το πώς έπεσε η Πόλη, με την 

Κερκόπορτα που κάποιος την άνοιξε, και εγώ το συνδυάζω ότι προδότες πάντα 

υπάρχουν ας πούμε στο δικό μας το κράτος. Γιατί ουσιαστικά ήταν προδοσία αυ-

τό και δε θυμάμαι τώρα ποιος το πρόδωσε στον πορθητή και μπήκαν από κει. Και 

έγι  όλο αυτό που έγινε, η σφαγή (Σ.9, Α).  νε  

Μία εκπαιδευτικός, τέλος, αγγίζει τον παράγοντα ‘γνώση’ στην ιστορία για τους 

εκπαιδευτικούς. Η απάντησή της, δοσμένη με ειλικρίνεια, είναι χαρακτηριστική “Υ-

πάρχουν ας πούμε κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζω και πολλές φορές έχω δυσκο-

λία ας πούμε να βρω και να μάθω περισσότερα ή να είμαι σίγουρη για αυτά που λέω. 

Και επειδή δεν γνωρίζω κάτι καλά πολλές φορές αποφεύγω και να το πω ”. Οι φραγμοί 

και τα όρια που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα θεωρούνται ανασταλτικοί παράγοντες 

για την ίδια και την αποτελεσματικότητά της. Με μία δυνατότητα επιλογής ιστορικής 

ύλης πιστεύει πως  “Θα ήταν πολύ καλύτερα γιατί θα επικεντρωνόμουνα κυρίως σε 

πράγματα που γνωρίζω καλύτερα άρα θα τα πω και πιο … υποκειμενικά πάντα. Θα έ-

ψαχνα για πράγματα που πάλι ενδιέφεραν προσωπικά εμένα και που πιστεύω ότι θα 

ενδιέφεραν και τα παιδιά. Τώρα απλά τρέχω να προλάβω να πω αυτά που ζητά το ανα-

λυτικό πρόγραμμα. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να  κάνω εγώ” (Σ.12, Γ). 
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Ιστορία και σχολική ιστορία  
 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας εκτός από έναν άνδρα, πιστεύουν 

πως υπάρχει διαφορά μεταξύ της σχολικής ιστορίας και της ιστορίας γενικά. Η πρώτη 

απευθύνεται, μέσω της εκπαίδευσης στα παιδιά και η «άλλη» ιστορία έχει ως αποδέ-

κτες τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η σχολική ιστορία γι’ αυτούς / ες είναι ‘ωραιοποιημέ-

νη’, ‘ελαφριά’, ‘ως ένα σημείο είναι κατευθυνόμενη’, ‘καθοδηγούμενη’. Μία εκπαι-

δευτικός πιστεύει πως “πρέπει  να υπάρχει (εν. διαφορά) αν κρίνω από τον όγκο που 

υπάρχει έξω από το σχολείο”(Σ.12, Γ). Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι χαρακτηρι-

στικά των πεποιθήσεών τους. 

 

Φυσικά και υπάρχει διαφορά μεταξύ σχολικής ιστορίας και ιστορίας. Απ’ ό,τι 

λένε αυτοί που έχουν διαβάσει πολύ ιστορία, γιατί εγώ δεν έχω διαβάσει πολύ 

ιστορία. Ότι συνήθως στα σχολικά εγχειρίδια είναι ωραιοποιημένη η ιστορία μας 

σε γενικές γραμμές ενώ δεν είναι έτσι πάντα (Σ.3, Γ). 

 

Ναι, υπάρχει διαφορά μεταξύ ιστορίας και σχολικής ιστορίας γιατί δεν αναφέρο-

νται έτσι όπως είναι πολλές φορές τα γεγονότα. Είναι λίγο πιο ‘ελαφριά’ η σχο-

λική ιστορία και είναι και λογικό να είναι, να είναι έτσι (Σ.11, Γ).   

 

Βεβαίως και υπάρχει διαφορά σχολικής ιστορίας και ιστορίας. Όταν θέλεις να 

μάθεις ιστορία πρέπει να ψάξεις άλλα βιβλία. Αυτή είναι καθοδηγούμενη (εν. η 

σχολική) γι’ αυτό σου είπα ποιος τη βάζει την ιστορία και πώς την αξιολογεί ο 

καθένας (Σ.16, Α). 

 

Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Γιατί διδάσκουμε στα παιδιά ιστορία που δεν είναι 

‘ακριβώς’ η ιστορία; Η απάντηση έχει διττό χαρακτήρα. Αφενός υπάρχει ως δεδομέ-

νο η ανωριμότητα των παιδιών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, δηλαδή, του δημοτικού 

σχολείου δε διαθέτουν ακόμη την ανάλογη αντιληπτική ικανότητα ώστε να “μπορούν 

να καταλάβουν ακριβώς το τι μπορεί να συμβαίνει”. Αυτό θα συμβεί αργότερα, στο 

γυμνάσιο, στο λύκειο όπου μπορούν να διδαχθούν “πολύ περισσότερες λεπτομέρειες 

και πολλά γεγονότα έτσι όπως είναι”(Σ.11, Γ). Αφετέρου το τι θα μάθουν τα παιδιά 

είναι πολιτικό-εθνικό ζήτημα. Ποια ιστορία θα φτάσει στο σχολείο αποφασίζεται από 

την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και στη συνέχεια μέσω του 

μηχανισμού της εκπαίδευσης στους/στις μαθητές/τριες. Αυτό φαίνεται να πιστεύουν 
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οι εκπαιδευτικοί καθώς “η σχολική ιστορία (εν. είναι) όπως την έχει δώσει το Υπουρ-

γείο. Το περιεχόμενό της είναι…έχουν καθίσει δέκα, δώδεκα άνθρωποι μαζί, έχουν 

γράψει κάποια πράγματα, αυτά τα πράγματα έχουν περάσει από έγκριση του ελληνικού 

κράτους…την όποια εποχή…” (Σ.15, Γ) ή σύμφωνα με τα λόγια άλλου εκπαιδευτικού 

“στο σχολείο ε… πολλές φορές βάζει την εθνική πολιτική. Βλέπουμε ας πούμε είτε στην 

Τουρκία είτε στην Αλβανία πώς διδάσκεται η ιστορία. Εθνική ιστορία είναι καθαρά. Ε, 

από κει και πέρα…”(Σ.16, Α). 

Κι αν για τους έξι εκπαιδευτικούς οι δύο αυτές ιστορίες έχουν διαφορές, για έναν 

άνδρα εκπαιδευτικό από τους εφτά συνολικά της κατηγορίας αυτής δεν τίθεται τέτοιο 

ζήτημα. Δε δέχεται και δεν αναγνωρίζει κάτι τέτοιο. Η συλλογιστική του παρουσιάζει 

ενδιαφέρον. Ας την παρακολουθήσουμε: 

  

Απάντηση: Εγώ πιστεύω ότι είναι περίπου το ίδιο πράγμα  με την έννοια ότι και 

εκεί καταγράφονται γεγονότα από ιστορικούς, από ανθρώπους και δίνονται ας 

πούμε μέσα από το Υπουργείο, μέσα από μαθήματα σ’ έναν αριθμό παιδιών κά-

ποιας συγκεκριμένης ηλικίας αλλά κι απ’ την άλλη πλευρά έχουμε την ίδια περί-

πτωση της καταγραφής γεγονότων που δίνονται στον κόσμο σαν πνευματική τρο-

φή και πάλι. Έτσι το βλέπω εγώ. Ότι είναι δυο πραγματάκια ίδια. Απλώς στο σχο-

λείο απευθύνεται (εν. η ιστορία) σε μια συγκεκριμένη ηλικία ενώ η άλλη η ιστο-

ρία απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε εγώ τα βλέπω ότι είναι σχεδόν το 

ίδιο πράγμα 

Ερώτηση: Το γεγονός, όμως, πως ο ιστορικός επιλέγει και ερμηνεύει, όπως εί-

πατε, δεν τη διαφοροποιεί από την ιστορία που δίνουμε στα παιδιά στο σχολείο; 

Απάντηση: Κοίταξε τώρα, όταν για παράδειγμα υπάρχει επιτροπή μέσα στο Υ-

πουργείο που επιλέγει και που για παράδειγμα λέει…λένε αυτοί οι σοφοί: αυτή 

την τακτική θα ακολουθήσουμε, αυτές τις γνώσεις συγκεκριμένα θα δώσουμε στα 

παιδιά ούτε κάτι λιγότερο ούτε κάτι περισσότερο ούτε κάτι που θα τους κάνει πε-

ρισσότερο χριστιανούς ούτε κάτι που θα τους κάνει περισσότερο …να τους αφυ-

πνίσει, να αγαπήσουν περισσότερο την Ελλάδα. Γιατί για παράδειγμα έχει αφαι-

ρεθεί ύλη μέσα από τα βιβλία, δεν είναι ίδια η ύλη που διδάσκονταν πριν από ο-

χτώ χρόνια. Και κάποια πράγματα έχουν αλλάξει με τους, ας πούμε ‘αιώνιους ε-

χθρούς’. Εκεί έχει κάποιες αφαιρέσεις για να μην οξύνονται περισσότερο τα 

πράγματα. 

Ερώτηση: Ξαναγυρνώντας στην προηγούμενη ερώτηση, πιστεύετε ότι στο σχο-

λείο τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν, να επιλέξουν και να βγάλουν 
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κάποια δικά τους συμπεράσματα όπως κάνει ο ιστορικός; Το κάνουμε αυτό στο 

σχολείο; 

Απάντηση: Το κάνουμε, αλλά πώς; Στο σχολείο υπάρχουν πηγές που λένε, για 

παράδειγμα, αυτό το έγραψε ο Θουκυδίδης. Ιστορικός ναι. Αλλά τι είναι για τα 

παιδιά ο Ηρόδοτος, τι είναι ο Θουκυδίδης; Ονόματα αρχαίων Ελλήνων. Μήπως 

θα ۥπρεπε να κάνουν κάποια μαθήματα συμπληρωματικά για τους ιστορικούς, να 

τους γνωρίσουν καλύτερα μήπως είναι κανένας λίγο ψευταράκος , λέμε τώ-

ρα…(Σ.9, Α).  

 

Μάθημα ιστορίας στην τάξη 

Όλα τα παραπάνω με ποιον τρόπο υλοποιούνται μέσα στην τάξη; Ποιες διδακτι-

κές πρακτικές υιοθετούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς για να επιτύχουν τους στό-

χους που θέτουν στην ιστορική διδασκαλία; Φαίνεται να υπάρχει αρμονία μεταξύ των 

αντιλήψεών τους και της διδασκαλίας τους; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα 

οποία προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις μέσα από την ανάλυση των περιγρα-

φών που λάβαμε για ένα καθημερινό μάθημα ιστορίας στο δημοτικό σχολείο. Οι πε-

ριγραφές απλώνονται σ’ ένα ωριαίο μάθημα ιστορίας και αποτελούν μια πλούσια δε-

ξαμενή άντλησης πληροφοριών και αντιλήψεων. Για την παρούσα εργασία θα επικε-

ντρώσουμε την ανάλυση σε τέσσερα θέματα:  

1. επεξεργασία του νέου μαθήματος,  

2. αξιολόγηση των μαθητών/τριών  

3. προετοιμασία για το μάθημα 

4. προσωπική άποψη και πρακτική για ιστορικά ζητήματα 

 

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ιστορία και το 

ρόλο που αυτή επιτελεί αντανακλώνται στη διδασκαλία τους καθώς η αφηγηματική 

εξιστόρηση σε συνδυασμό με την ανάγνωση του καινούριου, κάθε φορά, μαθήματος 

αναδεικνύονται ως οι κατάλληλες διδακτικές πρακτικές, που υιοθετούν οι εκπαιδευ-

τικοί της κατηγορίας αυτής για να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία. Από τη 

στιγμή που η ιστορία και ο ιστορικός καταγράφει τα πραγματικά γεγονότα - στη προ-

κειμένη περίπτωση αυτά που έχουν σχέση με το παρελθόν της Ελλάδας- οι μαθητές 

και οι μαθήτριες καλούνται να τ’ ακούσουν, στη συνέχεια να τα διαβάσουν, να τ’ α-

κούσουν και πάλι ώστε να μπορούν την επόμενη φορά “να το διηγηθούν”, “να μαθαί-

νουν το μάθημα στο σχολείο”, “να το θυμούνται κατεβατό”, “να το πούνε κανονικά όλο 
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το μάθημα”. Υπάρχουν βέβαια διαφοροποιήσεις από τη στιγμή που η κάθε διδασκα-

λία είναι μοναδική και φέρει την προσωπική σφραγίδα του καθενός και της καθεμιάς 

αλλά ο πυρήνας των διδακτικών τους πρακτικών φαίνεται να αποτελείται από παρό-

μοιες αντιλήψεις.  

Για μία εκπαιδευτικό η ανάγνωση του ‘παρακάτω’ μαθήματος από τα ίδια τα 

παιδιά γίνεται για λόγους κατανόησης του κειμένου. Έρχονται, δηλαδή, τα ίδια σε 

επαφή με το κείμενο και τις δυσκολίες του, στα πλαίσια ενδεχομένως της ενεργητικής 

συμμετοχής, ώστε στη συνέχεια να ρωτήσουν για να πάρουν την εξήγηση από την 

εκπαιδευτικό. Ζητώντας της να μας εξηγήσει τι εννοεί με τον όρο ‘κατανόηση’, η α-

πάντηση της ήταν: “Μια πρόταση που δεν καταλαβαίνουν. Συνήθως προτάσεις δεν κα-

ταλαβαίνουν τι σημαίνουν και γι’ αυτό τα βάζουμε να το διαβάσουν και ή τα ρωτάνε 

από μόνα τους ή τα ρωτάω εγώ για να δω αν κατάλαβαν αυτό που διάβασαν”(Σ.3, Γ). 

Η ανάγνωση του κειμένου για μία άλλη εκπαιδευτικό λειτουργεί ως μέσο συ-

μπλήρωσης των όσων προηγουμένως αφηγήθηκε στην τάξη, μιας και “καθώς το αφη-

γούμαι μπορεί κάποια πραγματάκια να μου έχουν ξεφύγει, να μη τα πω όλα, να μη πω 

όλες τις λεπτομέρειες, το διαβάζουμε για να έχουν τα παιδιά μια εικόνα του μαθήματος” 

(Σ.15, Γ). Από την άλλη βέβαια θεωρείται και ένας τρόπος συμμετοχής των παιδιών 

στη διδακτική διαδικασία. Η ανάγνωση μαζί με τη ‘συζήτηση’ ενεργοποιούν τους 

μαθητές και τις μαθήτριες. Γι’ αυτό, άλλωστε, η ανάγνωση προχωράει παράγραφο-

παράγραφο με εναλλαγή των μαθητών/τριών ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατό 

περισσότεροι/ες στη διδασκαλία. Η διαδικασία που ακολουθείται στο μάθημα της ι-

στορίας σκιαγραφείται στα παρακάτω αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις: 

 

Τις περισσότερες φορές το δίνω εγώ (εν. αφηγείται το κείμενο). Μερικές φορές 

το διαβάζουν τα παιδιά. Μερικές αναλόγως…(Το προηγούμενο μάθημα αφορού-

σε το Μακεδονικό Αγώνα.) Αυτό… επειδή είναι της περιοχής ας πούμε… εντά-

ξει… επειδή ξέρανε… μόνο από τις εικόνες άρχισαν να μιλάνε όλοι. Είχαμε κά-

νει και τη γιορτή των Μακεδονομάχων κ.τ.λ, ήταν πρόθυμα και μιλούσαν τα ίδι-

α. Έτσι έγινε η προσέγγιση και μετά είπαμε λίγα λόγια, το διαβάσαμε και το ξα-

ναείπαμε. Το διαβάσανε τα παιδιά μόνα τους σιωπηλά (Σ.1, Α). 

 

Το καινούριο το βάζω συνήθως και το διαβάζουν μόνα τους, έτσι να πάρουν μια 

ιδέα, να ρωτήσουν τι πιθανώς δεν κατάλαβαν. Μερικές φορές με ρωτάνε κατευ-

θείαν αυτά που δεν καταλαβαίνουν. Ατομικά συνήθως. Έχουν δυσκολία στο να 
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κατανοήσουν ιστορία, συνήθως επειδή έχει και κάποιες λέξεις δύσκολες… στη 

συνέχεια ή το διηγούμαι κι εγώ μετά ή κάνω ερωτήσεις για να δω πόσο το κατά-

λαβαν από μόνα τους. Και τα λέω και εγώ μια φορά μετά πιο αναλυτικά γιατί 

στο βιβλίο είναι συνοπτικά, με περισσότερες λεπτομέρειες,… (Σ.3, Γ). 

 

Μία εκπαιδευτικός που θεωρεί πως “η ιστορία είναι η διασταύρωση πηγών. Τα 

κοινά σημεία των πηγών για να καταλήξεις τι είναι η ιστορία” και εξέφρασε τη βούλη-

σή της για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης περιγράφει το μάθημα της ως εξής: 

 

…μετά περνάμε στην παράδοση. Η παράδοση σημαίνει αφηγούμαι εγώ με δικά 

μου λόγια το παρακάτω μάθημα, προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουνε έν-

νοιες οι οποίες τους είναι δύσκολες, σταματώ σε σημεία που θεωρώ σημαντικά, 

πιο σημαντικά. Ας πούμε, όταν μιλούσαμε για τα πολιτεύματα, σταμάτησα πολύ 

στον όρο ‘δημοκρατία’… Λοιπόν, αφού τους το πω, κάποια παιδιά ενδεχομένως 

να έχουν απορίες, λοιπόν, αν έχουν απορίες, με ρωτάνε. Προσπαθώ να εξηγήσω 

και μετά το διαβάζουμε… Συνήθως είναι αλληλένδετες οι μέρες που έχουμε ι-

στορία… οπότε αν το διαβάσουμε το θυμούνται μια φορά, έτσι όπως θα το δια-

βάσουν και έτσι όπως τους το είπα. Μερικά παιδιά ενδεχομένως κάτι να ρωτή-

σουν… Φωναχτά τα παιδιά το διαβάζουνε, λέω κάποια παιδιά να το διαβάσουν 

παράγραφο παράγραφο. Αλλάζω, δηλαδή, παιδί. Ναι και συζητάμε. Βέβαια, γί-

νεται και συζήτηση, εννοείται. Συμμετέχουν και τα παιδιά δηλαδή, δεν είμαι μό-

νο εγώ που μιλάω (Σ.15, Γ). 

 

Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέλημά τους είναι να μην 

επιβαρύνονται οι μαθητές και οι μαθήτριες τους στο σπίτι μαθαίνοντας το μάθημα. 

Προσπαθούν, εφευρίσκοντας τρόπους, να γίνει η ‘εμπέδωση’ και η ‘μάθηση’ για όσο 

το δυνατόν περισσότερους/ες μαθητές/τριες μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη. Προ-

ϊόν αυτού του ενδιαφέροντος είναι και η παρακάτω περιγραφή:  

 

Στο καινούριο μάθημα, τώρα εγώ εφαρμόζω έναν άλλο τρόπο διδασκαλίας. Για 

να δείξω αυτό τον τρόπο διδασκαλίας έγραφα στον πίνακα το πρώτο και το δεύ-

τερο ίσως και το τρίτο, όπου χρειάζεται τέλος πάντων, μάθημα. Έγραφα, δηλα-

δή, λέξεις-κλειδιά οι οποίες περιέχονται μέσα στο καινούριο μάθημα. Γινόταν η 

ανάγνωση και μετά καθόμουν κι εγώ στο θρανίο έπαιρνα κι εγώ…γινόμουν κι 

εγώ συμμαθητής με τα παιδιά κι έκανα προτάσεις σύμφωνα με τις λέξεις- κλει-

διά κι έλεγα το μάθημα. Λοιπόν έτσι, αφού το τελείωνα, κάποια άλλα πληροφο-
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ριακά στοιχεία που μπορούσα να δώσω, τα έδινα, συζήτηση, κουβέντα και μετά 

καλούνταν οι μαθητές, και καλούνται και τώρα που το κάνω, να κάνουν κι αυτοί 

το ίδιο. Δηλαδή, να κάνουν προτάσεις με τις λέξεις – κλειδιά. Έτσι, αυτό βοηθά-

ει και μένα και τα παιδιά με την έννοια ότι εγώ δε χρειάζεται, για παράδειγμα 

τώρα να ρίξω μια ματιά στο μάθημα, να προετοιμαστώ. Δηλαδή, πάλι το ρίχνω 

γράφοντας και βγάζοντας το νόημα. Αυτό είναι πιο κοπιαστικό κάθε μέρα να 

γράφεις αλλά…. κάτι να ξεχάσω αποκλείεται. Είναι γραμμένο στον πίνακα, είναι 

συγκεκριμένα πέντε, δέκα πραγματάκια, έτσι και τα παιδιά βλέπουν κι εμένα 

που το λέω το μάθημα μ’ αυτό τον τρόπο και τα περισσότερα ομολογουμέ-

νως…α, ξαναγίνεται πάλι η ανάγνωση, γίνονται οι ασκήσεις μετά, και τα περισ-

σότερα παιδιά μαθαίνουν το μάθημα απ’ το σχολείο (Σ.9, Α). 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος περιγράφουν την επεξεργασία του μαθήματος και δύο 

ακόμη εκπαιδευτικοί. Ο άντρας εκπαιδευτικός θυμίζει περισσότερο τον storyteller 

του Evans (1990) από τη στιγμή που δεν ασχολείται με λέξεις-κλειδιά αλλά ‘λέει την 

ιστορία’ (tell the story), διανθίζοντάς την με λεπτομέρειες που δεν υπάρχουν στο κεί-

μενο του σχολικού βιβλίου.  

 

Ξεκινάω λέγοντας εγώ τα βασικά σημεία και σημειώνοντας στον πίνακα κάποιες 

λέξεις – κλειδιά κυρίως, έτσι ώστε να μπορούν να θυμηθούν τα βασικά σημεία 

του μαθήματος. Μετά διαβάζουμε το μάθημα, το διαβάζουν τα παιδιά κομμάτι 

κομμάτι φωναχτά και εξηγώντας τις λεπτομέρειες και κάποιες λέξεις που δεν τις 

καταλαβαίνουνε, δεν τους είναι γνωστές και αφού κάνουμε τις ασκήσεις που έ-

χει πίσω το μάθημα, αν έχουμε το χρόνο κάποιο παιδί κάνει μια ανακεφαλαίωση 

τι καταλάβαμε, τι θυμούνται πιο πολύ από το μάθημα το σημερινό. Αυτός είναι ο 

τρόπος που ακολουθούμε συνήθως (Σ.11, Γ).  

 

Στην αρχή τους το διαβάζω εγώ μία φορά φωναχτά όπως ακριβώς θα το διάβα-

ζαν αυτοί για να το μάθουν. Λέμε κάποιες λέξεις άγνωστες, αν τυχόν υπάρχουν 

κάποιες έννοιες άγνωστες και από κει και πέρα μπαίνουμε στην ανάλυση του 

μαθήματος. Τώρα, επειδή μ’ αρέσει πάρα πολύ το μάθημα και έχω πάρα πολλές 

γνώσεις, έτσι γενικά από ιστορία, εμπλουτίζεται πολύ το μάθημα. Δηλαδή, αφιε-

ρώνω πάρα πολύ χρόνο στο παρακάτω ώστε να τους το πω. Όχι τόσο στην εξέ-

ταση αλλά στο παρακάτω…Πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, πολύ περισσότε-

ρες. Δηλαδή, η εξέταση θα μας φάει ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο και έπειτα ένα 

μισάωρο ίσως, ‘κλέβουμε’ πολλές φορές, σίγουρα ‘κλέβουμε’ και από την άλλη 
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ώρα για το παρακάτω. Εκεί πέρα αφού κάνουμε την ανάλυση μπαίνουμε σε πε-

ρισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με πρόσωπα, αν υπάρχει κάποια αλληλουχία, 

με κάποια άλλα μαθήματα αν τα θυμόμαστε… και έπειτα λέω ακόμη μια φορά 

το μάθημα, τώρα όπως θα ήθελα να μου το πουν αυτοί με λίγα λόγια. Και έπειτα 

αρχίζουμε με ερωτήσεις να το μάθουν γιατί θέλω να μαθαίνουν όσο το δυνατό 

το μάθημα στο σχολείο. Το λέμε αυτό δω πέρα κανα δυο φορές, το μαθαίνουν 

και έπειτα πάμε στις ασκήσεις (Σ.16, Α). 

 

 Μία εκπαιδευτικός διακόπτει την αφήγησή της και, έχοντας τους μαθητές και τις 

μαθήτριές της σε εγρήγορση, τοποθετεί τα γεγονότα στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο. 

Συνήθης πρακτική και στο δικό της μάθημα είναι η ανάγνωση, η οποία υπαγορεύεται 

από την ανάγκη αποκωδικοποίησης του δυσνόητου και γεμάτου πληροφορίες κειμέ-

νου. 

 

Τα αφηγούμαι αλλά πολλές φορές διακόπτω κάνοντας ερωτήσεις που πιθανόν τα 

παιδιά να είναι σε θέση να απαντήσουν. Δηλαδή, όταν αναφερόμαστε σ’ αυτή 

την εποχή πάντοτε έχουμε να κάνουμε με κάποια πράγματα που αφορούν αυτή 

την εποχή τα οποία θέλω κάποιες φορές να μου τα θυμίζουν οι ίδιοι. Δηλαδή, ας 

πούμε τι συμβαίνει με την Ελλάδα, τι συμβαίνει με την Οθωμανική αυτοκρατο-

ρία, τι πολιτικό καθεστώς επικρατεί στις ευρωπαϊκές χώρες, τέτοια πράγματα, τα 

οποία σε κάθε μάθημα συνεχώς έτσι τα θυμόμαστε 

Ναι, υπάρχουν φορές που το διαβάζουμε. Τις περισσότερες φορές. Αυτό γίνεται 

συνήθως γιατί τα ίδια όταν παίρνουν να διαβάσουν… είναι ένα κείμενο συνήθως 

πολύ δυσνόητο και ο τρόπος με τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες δεν είναι και 

ο καλύτερος,  οπότε κυρίως να τους εξηγώ αυτό που δεν καταλαβαίνουνε και να 

κάνω σύνδεση ας πούμε αυτά που περιγράφει μέσα. Τι σχέση έχει η μια παρά-

γραφος με την άλλη, πώς συνδέονται έτσι χονδρικά ας πούμε (Σ.12, Γ). 

 

Συνολικά η περιγραφή του τρόπου επεξεργασίας του κειμένου που υπάρχει στα 

σχολικά βιβλία για το μάθημα της ιστορίας ταιριάζει περισσότερο στις πρακτικές κα-

τανόησης και ξεκλειδώματος-ανάλυσης κειμένου που ακολουθούνται κατά τη γλωσ-

σική διδασκαλία. Η ερμηνεία, οι αντικρουόμενες απόψεις, η ιστορική εξήγηση στην 

οποία προχωρεί ο ιστορικός για να συλλάβει το νόημα μιας πράξης ή μιας περιόδου 

φαίνεται να απουσιάζουν.  
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Παράπλευρος αλλά ισχυρός διδακτικός στόχος αναδεικνύεται η “ευχέρεια λό-

γου”, καθώς οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η αφήγηση του κειμένου από τα παιδιά 

συντελεί στην καλλιέργεια της προφορικής τους έκφρασης. Αυτό γίνεται την επόμενη 

μέρα κατά την εξέταση του μαθήματος και την αξιολόγηση των μαθητών/τριών η ο-

ποία φαίνεται να διατηρεί τα χαρακτηριστικά της απομνημόνευσης του περιεχομένου 

του βιβλίου ( Ξωχέλλης, 1987˙  Μαυροσκούφης, 1999). Η ανάπτυξη του λεξιλογίου 

αποτελεί βέβαια εκπαιδευτικό στόχο σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις για την ιστο-

ρία (Σκούρας,1991) αλλά μέσα από διαδικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την 

απομνημόνευση κειμένου. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ατομι-

κές διαφορές των παιδιών όσον αφορά τη δυνατότητα ή όχι στην αφήγηση και απο-

μνημόνευση. Γι’ αυτό και “όσοι μπορούν να το πούνε κατεβατό το λένε έτσι” ενώ για 

“τους υπόλοιπους κάνω κάποιες ερωτήσεις” 

 

Αν το μάθημα προσφέρεται για να το πουν τα παιδιά ως αφήγηση για να μπορέ-

σουν να έχουν και λίγο ευχέρεια λόγου. Αν είναι μάθημα που έχει πολλά γεγο-

νότα, χρονολογίες γίνεται συνήθως, με ερωτήσεις (Σ.1, Α). 

 

…με ερωτήσεις συνήθως, αλλά κάποια μπορούν και να το διηγηθούν για να μά-

θουν να εκφράζονται (Σ.3, Γ). 

 

Λοιπόν, με το που μπαίνουμε στην τάξη αρχίζει αξιολόγηση ας το πούμε των 

μαθητών, τι έχει μάθει ο καθένας τους σε σχέση με το προηγούμενο και αφού 

αξιολογήσουμε κάποιους μαθητές, γιατί δεν είναι δυνατόν να το πουν όλοι οι 

μαθητές το μάθημα, αναφερόμαστε και σε κάποιες εργασίες που ίσως κάνα-

με…Τώρα πλέον όχι (εν. δε χρησιμοποιώ ερωτήσεις). Τώρα ξεκινούν από την 

αρχή μέχρι το τέλος κανονικά, το λένε (Σ.9, Α). 

 

Συνήθως ξεκινάω εξετάζοντας το μάθημα Τις περισσότερες φορές ρωτώντας 

κάποια παιδιά. Άλλες φορές το λέμε. Όσοι ξέρω ότι μπορούν να το πούνε, έχουν 

καλή μνήμη κα το θυμούνται κατεβατό, το λένε έτσι. Στους υπόλοιπους κάνω 

κάποιες ερωτήσεις και υπάρχουν φορές που η εξέταση γίνεται με δυο τρεις ερω-

τήσεις γραπτά. Έτσι μέσα από το μάθημα, άλλες είναι μνήμης απλά, άλλες θέ-

λουν αιτίες αποτελέσματα, είναι λίγο πιο σύνθετες (Σ.11, Γ) 
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…ερωτήσεις από το προηγούμενο στα βασικά σημεία του συνήθως και εντάξει 

μια σύνδεση ας πούμε αν υπάρχει με το προηγούμενο. Ερωτήσεις που συνήθως 

απαντούν. Οι ερωτήσεις δεν είναι μονολεκτικές, όχι, δεν νομίζω. Να περιγρά-

ψουν ένα γεγονός συνήθως (Σ.12, Γ). 

 

…στην αρχή ρωτάω να μου το πούνε κανονικά όλο το μάθημα, όπως το έχουν 

μάθει, όχι λέξη προς λέξη, ότι θυμούνται. Μετά εντάξει αν μου το πουν τρεις 

τέσσερις και δω πόσοι σηκώνουν χέρι, αν το έχουν όλοι κατανοήσει, αν το έχουν 

μάθει όλοι, σε δεύτερη φάση κάνω κάποιες ερωτήσεις, πιο έτσι… Επιμένω σ’ 

αυτό. Να ξέρουν να το αφηγούνται, και για την έκφραση και για όλα, πιστεύω 

ότι είναι καλύτερο (Σ.15, Γ). 

 

Η εξέταση γίνεται σ’ όλα τα παιδιά σχεδόν είτε με τη σειρά είτε ανακατεμένα 

ανάλογα, πώς θα τραβάει το μάθημα. Κάποια παιδιά προτιμούν και το αφήνω να 

λένε το μάθημα ελεύθερα, στυλ αποστήθισης, μαθαίνουν πάρα πολύ εύκολα και 

τους αρέσει να το λένε κιόλας. Παρόλο που είμαι αρνητικός στο ζήτημα της α-

ποστήθισης το δέχομαι εδώ πέρα γιατί έτσι μ’ αυτό τον τρόπο κερδίζουν κάποιες 

λέξεις, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν τη γλώσσα τους και θα 

τους βοηθήσουν και αργότερα βέβαια στο να μαθαίνουν μεγαλύτερα κομμάτια. 

Παρόλα αυτά επιμένω αν δω ότι το μαθαίνουν τελείως μηχανικά. Τους κάνω και 

κάποιες ερωτήσεις για να δω αν το κατάλαβαν ή όχι. Κάποια παιδιά έχουν αδυ-

ναμία να πουν μάθημα από αποστήθιση. Εκεί πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία 

των ερωτήσεων. Περνούν όλα τα παιδιά το μάθημα… (Σ.16, Α). 

 

Η ιστορία, λοιπόν, φαίνεται να πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί πως εκπαιδεύει τη 

μνήμη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι, όμως, και ένα αντικείμενο που εμπε-

ριέχει αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, αντιθετικές απόψεις. Το λαμβάνουν υπόψη τους 

αυτό και εάν ναι σε ποιες ενέργειες προχωρούν; Μένουν στο λεκτικό επίπεδο, στη 

συζήτηση ή προχωρούν στην παροχή τεκμηρίων για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

από τα ίδια τα παιδιά;  

Συνολικά βλέπουμε πώς οι εκπαιδευτικοί αρκούνται στο υλικό που παρέχει το 

σχολικό εγχειρίδιο, στο κείμενο και στα συνοδευτικά του που βρίσκονται στο τέλος 

κάθε μαθήματος. Αυτά μάλιστα (πηγές, εικόνες κ.τ.λ) δε χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμη-

σης ή εμποδίζεται η επεξεργασία τους λόγω έλλειψης χρόνου. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως η επαφή των παιδιών με το υλικό αυτό τοποθετείται χρονικά πάντα μετά την 

επεξεργασία του κυρίως κειμένου. 
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…και μετά κοιτάμε τις πηγές από πίσω, τις διαβάζουμε κι αυτές, επεξηγώ, τις ει-

κόνες στο τέλος (Σ.15, Γ). 

 

Επίσης τα συνοδευτικά κείμενα που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και εκεί ρίχνου-

με κάποιο βάρος…όχι παρά πολύ, αλλά… Κάνουμε την ανάλυση καλά καλά του 

κειμένου και μετά λέμε και τα συνοδευτικά κείμενα (Σ.16, Α). 

 

Σε ένα 70% με 80% τα κάνουμε στο τέλος. Κι αυτό γιατί και δεν ενδιαφέρουν ι-

διαίτερα και δεν προλαβαίνουμε. Και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή, αποσπασματικά 

να διαβάσεις ένα δημοτικό τραγούδι, έτσι στο άσχετο, όχι, δεν υπάρχει λόγος. 

Δηλαδή, κάτι πρέπει να το συνδέει είτε με το κείμενο είτε μ’ αυτά που έχουμε 

πει (Σ.12, Γ). 

 

Μ’ αυτά τα κείμενα… Τα διαβάζουμε και τα κουβεντιάζουμε απλώς, κάτι που 

γίνεται στο τέλος, όταν έχουμε χρόνο. Για παράδειγμα, αυτό το μάθημα που έ-

χουμε σήμερα είναι για το μεταξοσκώληκα, που ήρθε από την Κίνα, ε, αυτά…. 

Απλώς τα κουβεντιάζουμε και τα συζητάμε (Σ.9, Α). 

 

Ναι, ναι μετά στο τέλος. Όταν μας πάρει και έχουμε χρόνο τα κάνουμε. Στο τέ-

λος βλέπουμε τις εικόνες γιατί είναι πιο παραστατικά έτσι, κάνουμε και τις διά-

φορες παρατηρήσεις για τα αγάλματα, για παράδειγμα (Σ.3, Γ). 

 

Στο ζήτημα της προετοιμασίας για το επόμενο μάθημα βλέπουμε πως από τους 

εφτά εκπαιδευτικούς, οι τρεις που είναι απόφοιτοι/ες Παιδαγωγικού τμήματος, μας 

δήλωσαν πως η προετοιμασία τους περιλαμβάνει την ανάγνωση του επόμενου μαθή-

ματος, των ασκήσεων και ενδεχομένως, αν συναντήσουν δυσκολίες, του βιβλίου του 

δασκάλου. Μία εκπαιδευτικός, αυτή με τα λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας, προχωρεί 

και στην καταγραφή ενός σκελετού του μαθήματος. Από κει και πέρα... 

 

Προετοιμάζομαι, διαβάζω το κείμενο του βιβλίου, διαβάζω τα συνοδευτικά, δια-

βάζω το βιβλίο του δασκάλου και κάνω έναν πρόχειρο σκελετό, ας πούμε πως 

θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Δηλαδή, με ποιες ερωτήσεις θα ξεκινήσω για να 

προκαλέσω το ενδιαφέρον, τι πιθανές ερωτήσεις θα προκύψουν την ώρα του μα-

θήματος και αυτό, δεν κάνω τίποτε το ιδιαίτερο (Σ.12, Γ). 

 

 72

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



Το κάνω μία ανάγνωση, βέβαια, επειδή το ‘χω ξανακάνει. Το κάνω μία ανάγνω-

ση αλλιώς, αν ήταν ας πούμε ύλη της έκτης, που δεν την έχω διδάξει, θα καθίσω 

να τη διαβάσω. Εντοπίζω τα δύο, τρία πραγματάκια, τα σημαντικά και αρχίζω 

τις παραγράφους του μαθήματος να τις κάνω μικρές με λέξεις – κλειδιά και γρά-

φω πέντε δέκα προτασούλες. Αυτή είναι η προετοιμασία. Μια ματιά στις ασκή-

σεις… 

Ερ. Χρησιμοποιείτε άλλο υλικό εκτός από το βιβλίο για την ιστορία; 

Απ. Όχι (Σ.9, Α). 

 

Βλέπω το μάθημα ποιο είναι, επειδή το συγκεκριμένο βιβλίο το είχα ξανακάνει 

πριν δυο χρόνια το θυμάμαι πάνω κάτω. Ενδεχομένως κάποιες φορές που συνα-

ντώ δυσκολίες ανοίγω και το βιβλίο του δασκάλου για να δω έτσι κάτι, τι θέλει 

να πει και τα λοιπά. Πέραν τούτου δεν κάνω τίποτε άλλο, δεν κοιτάω κάτι άλλο, 

δηλαδή δεν ψάχνω σε δικά μου, σε κάποιο άλλο βιβλίο, σ’ αυτά, περιορίζομαι σ’ 

αυτά (Σ.15, Γ).  

 

Οι υπόλοιποι/ες, απόφοιτοι/ες Παιδαγωγικής Ακαδημίας, φαίνεται να ακολου-

θούν την παιδαγωγική ‘αρχή της εποπτείας’ και χρησιμοποιούν: “ βιβλία για μια πρό-

σθετη πληροφορία”(Σ.1, Α), “εικόνες σε μια εγκυκλοπαίδεια ή κάτι παραπάνω όταν 

κρίνω”(Σ.3, Γ), “κάποιες κάρτες που μπορώ να φέρω ή φωτογραφίες από μέρη τα ο-

ποία αναφέρει το μάθημα μέσα”(Σ.16, Α).  

Σε ποιες ενέργειες προχωρούν οι εκπαιδευτικοί, αν προχωρούν, όταν διαφωνούν 

με τις ερμηνείες που δίνονται στο σχολικό εγχειρίδιο;  Συνολικά βλέπουμε πως κρα-

τούν μια συντηρητική στάση, αποφεύγουν να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη 

και να μένουν στις ερμηνείες του σχολικού βιβλίου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους 

“για τα παιδιά του δημοτικού είναι πολύ δύσκολο” ή “είναι πολύ δύσκολο να γίνει στο 

μάθημα της ιστορίας”. Φαίνεται, λοιπόν, να έχουμε από τη μια την έλλειψη αντιλη-

πτικής ικανότητας των μαθητών/τριών και από την άλλη την ασφάλεια που προσφέ-

ρει το σχολικό εγχειρίδιο.  

 

Ναι, πολλές φορές συμβαίνει αυτό να έχω διαφορετική άποψη αλλά κάνω του 

βιβλίου για να πω την αλήθεια. Δεν… Ακολουθώ την πεπατημένη δηλαδή (γελά-

ει). Γιατί είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις στα παιδιά το γιατί γράφεται έτσι η 

ιστορία και γιατί είναι αλλιώς η ιστορία. Θα πρέπει να κάνεις…είναι δύσκολη η 

θέση. Δηλαδή θα πρέπει να αναιρέσεις όλο ουσιαστικά το σύστημα. Τους λες ότι 
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ξέρετε αυτά που μαθαίνετε δεν είναι τα σωστά υπάρχει και άλλη άποψη, δηλαδή 

έστω. Είναι καλό βέβαια να τους λες σε μερικά πράγματα: υπάρχει και άλλη ά-

ποψη, για να αρχίζει το μυαλό τους να κρίνει και να δουλεύει λίγο από μόνο του 

αλλά πολύ δύσκολα στην ιστορία.. (Σ.11, Γ). 

 

Ενδεχομένως ναι αλλά δεν τη λέω. Δεν λέω την προσωπική μου άποψη. Και αυ-

τό γιατί από τη στιγμή που έχω ένα εργαλείο που είναι το βιβλίο και το βιβλίο 

έχει κάποιο περιεχόμενο συγκεκριμένο, προτιμώ να λέω το περιεχόμενο (Σ.15, 

Γ). 

 

Δύο μόνο εκπαιδευτικοί, ένας άντρας και μία γυναίκα, δήλωσαν πως ακολου-

θούν διαφορετική τακτική παραμένοντας ωστόσο στο λεκτικό επίπεδο. 

 

Μερικές φορές όταν κρίνω ότι πρέπει να πω και κάτι άλλο το λέω παρότι μερι-

κές φορές είναι το απαγορευμένο (γελάει). Δηλαδή, ότι οι Έλληνες δεν είναι πά-

ντα οι καλοί που παρουσιάζει η ιστορία… Τη λέω τη γνώμη μου πότε είχαμε δί-

κιο και πότε άδικο (Σ.3, Γ). 

 

Πολλές φορές λέμε πράγματα, κάνουμε παρεμβάσεις, λέμε και κάποια πράγματα 

έξτρα, αυτό ναι μεν έτσι, αλλά πολλές φορές δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγμα-

τα. Τους τονίζω κάποια (Σ.16, Α). 

 

Συμπερασματικά φαίνεται πως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αυτής της κατη-

γορίας τόσο σε επιστημολογικό όσο και παιδαγωγικό επίπεδο συμβαδίζουν με τις 

πρακτικές που υιοθετούν μέσα στη σχολική τάξη. Η ιστορία ως καταγραφή πραγμα-

τικών γεγονότων για το εθνικό παρελθόν και το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως 

ένα σώμα έγκυρης γνώσης μεταδίδεται στους μαθητές και τις μαθήτριες μέσω της 

αποστήθισης..  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

 

Σ’ αυτή την κατηγορία συναντάμε εφτά εκπαιδευτικούς, τρεις γυναίκες και τέσσερις 

άνδρες με εκπαιδευτική εμπειρία που εκτείνεται από 5 έως 20 χρόνια. Μία γυναίκα 

εκπαιδευτικός είναι απόφοιτη Παιδαγωγικού τμήματος ενώ οι υπόλοιποι/ες έξι είναι 

απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας με εξομοίωση του πτυχίου τους. Τέσσερις από 

αυτούς/ες, μία γυναίκα και τρεις άντρες, έχουν παρακολουθήσει τη μετεκπαίδευση 

στο Διδασκαλείο. Ακόμη, δύο εκπαιδευτικοί, ένας άντρας και μία γυναίκα, έχουν και 

δεύτερο πτυχίο. Όσον αφορά την επιμόρφωση στη διδακτική της ιστορίας, τέλος, δύο 

άντρες δηλώνουν κάποια εμπειρία. Ο ένας έχει παρακολουθήσει 3 - 4 σεμινάρια και ο 

άλλος ένα. Όλα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.   

 

Εκπαιδευτικοί 
Βασικές σπουδές 
Άλλα πτυχία 
Επιμόρφωση 

Χρόνια προϋ-
πηρεσίας 

Επιμόρφωση στη 
διδακτική της ι-

στορίας 

Τάξη που 
διδάσκουν 

2 Γ 

Παιδαγωγική Ακα-
δημία-Εξομοίωση 

πτυχίου 
Διδασκαλείο 

20 Καμία Δ΄ 

4 Α 

Παιδαγωγική Ακα-
δημία- Εξομοίωση 

πτυχίου 
Διδασκαλείο 

12 Καμία Ε΄ 

5 Α 

 

Παιδαγωγική Ακα-
δημία- Εξομοίωση 

πτυχίου 
Θεολογική Σχολή 
Διδασκαλείο 

11 3 - 4 σεμινάρια Ε΄ 

6 Γ 
Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαί-

δευσης 
5 Καμία Ε΄ 

10 Α 

Παιδαγωγική Ακα-
δημία- Εξομοίωση 

πτυχίου 
 

14 Καμία Δ΄ 

14 Α 

Παιδαγωγική Ακα-
δημία- Εξομοίωση 

πτυχίου 
Διδασκαλείο 

11 ένα σεμινάριο Ε΄ 

 17 Γ 

Παιδαγωγική Ακα-
δημία  

Θεολογική Σχολή 
Εξομοίωση πτυχίου 

9 Καμία Στ΄ 

 

Πίνακας 2. Εκπαιδευτικοί της κατηγορίας Β΄ (Α= άντρες,   Γ= γυναίκες)  
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Διδάσκουμε ιστορία γιατί… 

Η διδασκαλία της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο για τους εκπαιδευτικούς της 

κατηγορίας αυτής επιτελεί ένα πλήθος από σκοπούς. Όπως το θέτει ένας εκπαιδευτι-

κός  η ιστορία “είναι σύνθετο πράγμα”(Σ.10, Α). Η αναγκαιότητά της δίνεται από δύο 

εκπαιδευτικούς με τη χρήση παρομοιώσεων: ‘η ιστορία είναι όπως είναι το νερό στη 

ζωή μας’ (Σ.2, Γ) ή ‘λίγο πολύ είναι πυξίδα για το μέλλον’ (Σ.4, Α). Η πρώτη κοινή σε 

όλους και όλες σκέψη είναι πως με την ιστορία τα παιδιά αποκτούν την αίσθηση της 

ταυτότητας και δεξιώνονται την πολιτιστική παρακαταθήκη των προγόνων. Γι’ αυτό 

και συναντάμε και πάλι τους όρους ‘ρίζες’,  ‘καταγωγή’ και ‘μνήμη’. Όλοι οι εκπαι-

δευτικοί επίσης, ανέφεραν τουλάχιστον έναν ακόμη σκοπό, όπως: την εύρεση ομοιο-

τήτων, τη συνέχεια της παρουσίας του ανθρώπου στη γη, την κοινωνικοποίηση της 

νέας γενιάς, παραδείγματα συμπεριφορών ή εξήγηση σημερινών καταστάσεων.  Τρεις 

από τους/τις εφτά εκπαιδευτικούς θεωρούν σημαντικό σκοπό της ιστορίας τη γνώση 

των παρελθόντων γεγονότων και την αξιοποίηση τους σε παροντικές καταστάσεις. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφάνιση σκοπών που συνάδουν περισσότερο με τις σύγ-

χρονες προτάσεις για τη διδασκαλία της ιστορίας. Βλέπουμε, για παράδειγμα, την ά-

ποψη που λέει πως “εκτός του να μάθουν κάποια πράγματα που θα τους χρειαστούν 

αργότερα, γνώσεις, να μάθουν να ψάχνουν, την έρευνα ” (Σ, 5, Α).  Αυτή η ενδιάμεση 

θέση φαίνεται ανάγλυφα στα παρακάτω αποσπάσματα των συνεντεύξεων: 

 

Για να γνωρίσουμε τις ρίζες μας. Ένα βασικό να γνωρίσουμε ποιοι είμαστε, γιατί 

είμαστε, τι κουβαλάμε, που πάμε. Λίγο πολύ είναι πυξίδα για το μέλλον. Να 

γνωρίσουν το ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα από το οποίο… αυτό 

που κουβαλούν πάνω τους ουσιαστικά, γιατί όλα τα ερεθίσματα που δέχονται, τα 

δέχονται από το γύρω κόσμο. Και η ιστορία είναι ένα μέρος αυτού του κόσμου. 

Από κει και πέρα μπορούν τα παιδιά ν’ αναπτύξουν συνεργατικές μεθόδους, να 

αλληλεπιδράσουν το ένα με το άλλο (Σ.4, Α). 

 

Καταρχήν το προφανές. Θέλουμε να δώσουμε, πληροφορίες θέλουμε να δώσου-

με… ε, πιστεύω ότι πρέπει να δώσει κυρίως κάποια στοιχεία για το ιστορικό μας 

παρελθόν. Και κυρίως να τους βάλει στη διαδικασία…αφού πλέον εντοπίσουν 

κάποια χαρακτηριστικά της εκάστοτε εποχής ή χαρακτηριστικά προσωπικοτή-

των… μιλήσαμε, ξέρω γω, για μια ταινία που είδαν για το Μ. Αλέξανδρο και θα 

 πρεπε, θα μπορούσαμε να την παραλληλίσουμε με πρόσωπα, ηγέτες οι οποίοιי
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ακολουθούν την ίδια τακτική. Κυρίως για να παραλληλίσουν με σύγχρονα γεγο-

νότα… Να μπορεί να βρει ομοιότητες. Υπάρχουν ομοιότητες….(Σ.6, Γ). 

 

Πρωτίστως, ας πούμε, είναι να μάθουν τα παιδιά πράγματα και γεγονότα και πού 

συνέβησαν. Αφορούν την Ελλάδα και τις σχέσεις γενικότερα. Δεν είναι όμως  η 

ιστορία μόνο τα γεγονότα που θέλουμε να μάθουν και τα πρόσωπα. Θέλουμε να 

μάθουν και κάποια παρεμφερή πράγματα. Δηλαδή, πώς συνδέονται με το όλο 

αυτό το θέμα. Πιθανόν σχέσεις μεταξύ ομάδων, μεταξύ εθνών, κρατών, αιτίες 

πολέμων, δηλαδή, να ανοίξει το μυαλό τους και παραπέρα, όχι μόνο στενά στο 

να μάθουνε ξέρω γω… ο Λεωνίδας οι τριακόσιοι, ο Εφιάλτης και τα λοιπά. Ναι, 

αυτό πιστεύω, δεν είναι μόνο τα γεγονότα και τα πρόσωπα … Για μένα η ιστο-

ρία παίζει και σε άλλα πράγματα ρόλο και στην κοινωνικοποίησή του και στο να 

μάθει να αναλύει έννοιες, να συνθέτει αιτίες με γεγονότα, δηλαδή είναι ένα σύν-

θετο πράγμα (Σ.10, Α).  

 

Ένας εκπαιδευτικός τοποθέτησε ιεραρχικά τους λόγους για τους οποίους θεωρεί 

πως διδάσκεται η ιστορία στα παιδιά. Είναι χαρακτηριστική η παλινδρόμηση της 

σκέψης του ανάμεσα σε παραδοσιακές και σύγχρονες αντιλήψεις σκοποθεσίας. Ξεκι-

νάει αναφέροντας την παραδοσιακή και ταυτόχρονα επιφανειακή αιτιολόγηση “γνώ-

ση γεγονότων του παρελθόντος”, περνάει στην κατανόηση του παρόντος, επιστρέφει 

στο φρονηματισμό διανθισμένο με σκεπτικισμό όσον αφορά την αποστολή του, κάνει 

μία στάση στο διδακτισμό των συμπεριφορών και καταλήγει στην ανάπτυξη της κρι-

τικής σκέψης. Παρακολουθήστε τη διαδρομή της σκέψης του, τα ερωτήματα που θέ-

τει και τις απαντήσεις που δίνει μόνος του:  

 

Σίγουρα ο πρώτος (εν. σκοπός) που έρχεται στο μυαλό είναι γιατί, αν το δούμε 

καθαρά στο γνωστικό, η γνώση γεγονότων του παρελθόντος. Δηλαδή, ο μαθητής 

έρχεται σ’ επαφή, μαθαίνει την ιστορία του, μαθαίνει τέλος πάντων την επίσημη 

ιστορία, το τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, άρα πρώτος είναι η γνώση του 

παρελθόντος. Ο δεύτερος είναι τελικά αυτή η γνώση του παρελθόντος μπορεί να 

βοηθήσει το παρόν; Άρα λοιπόν ο δεύτερος λόγος είναι σε τι μπορεί να βοηθήσει 

η γνώση του παρελθόντος το παρόν. Μήπως μπορεί να μας βοηθήσει να κατα-

νοήσουμε καλύτερα το παρόν; Σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει γιατί πολλές συ-

μπεριφορές έχουμε δει ότι επαναλαμβάνονται… ή ξέρω γω μια τόνωση όπως λέ-

γανε παλιά του εθνικού φρονήματος. Βέβαια τώρα, σε μια πολυπολιτισμική κοι-

νωνία αυτό πρέπει να διευκρινιστεί τι εννοούμε. Να είμαστε περήφανοι και να 
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θαυμάζουμε τον πολιτισμό τον δικό μας αλλά όχι να φτάνουμε στα άκρα εθνικι-

σμού ότι καθαρότης και διάφορα τέτοια που ακούγονταν παλιότερα και βέβαια 

τώρα είναι για γέλια. Άρα, γνώση του παρελθόντος και αξιοποίησή του στο πα-

ρόν… Μήπως τελικά γνωρίζοντας πώς δρούσαν οι ήρωες τότε μήπως αυτές οι 

συμπεριφορές τους, μήπως μας βοηθούσαν να κατανοήσουμε καλύτερα κάποιες 

συμπεριφορές που συμβαίνουνε ;…Δηλαδή, με λίγα λόγια μαθαίνουμε ιστορία 

για να κάνουμε τους ανθρώπους να γίνουν, μάλλον όχι, να τους κάνουμε να γί-

νουν όσο το δυνατό καλύτεροι κριτικοί, δηλαδή να αναπτύξουν καλύτερη κριτική 

σκέψη; Δηλαδή, δε βοηθάει η ιστορία στην ανάπτυξη της κριτικής μας σκέψης; 

Δηλαδή, η κατανόηση πολλών σημερινών καταστάσεων πιστεύω μπορεί να μας 

βοηθήσει η ιστορία να τις καταλάβουμε (Σ.14, Α). 

 

Μία εκπαιδευτικός απαντώντας στην ερώτηση γιατί διδάσκουμε την ιστορία α-

ναφέρθηκε πρώτα στα παιδιά και στην αίσθηση που αυτά έχουν για το μάθημα. Μία 

αίσθηση που επιβεβαιώνεται και από πορίσματα ερευνών (Πάλλα, 1990˙ Angvik & 

von Borries, 1997). “Τα παιδιά” λοιπόν “ για να σου πω την αλήθεια το θεωρούσαν 

μπελά. Είναι ένας φόρτος εργασίας παραπάνω, θεωρητικό μάθημα που πρέπει να ανα-

λώσουν κάποιες ώρες παραπάνω να το διαβάσουν”. Αλλά όμως “πιστεύω πως είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουμε το παρελθόν μας” γιατί “υπάρχει και μια συνέχεια, μία ροή 

των γεγονότων, δηλαδή ξεκίνησαν κάπως έτσι, σήμερα είμαστε έτσι, υπάρχει μια σύν-

δεση δεν είμαστε αποκομμένοι εμείς από το παρελθόν, δεν είμαστε κάτι που εμφανίστη-

κε ξαφνικά, έχουμε μία ιστορία η οποία αν μη τι άλλο καλό μας κάνει να τη γνωρίζου-

με, και παράλληλα ίσως να εξηγήσουμε πάλι κάποιες πολιτικές σημερινές”(Σ.17, Γ). 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία παράλληλα και ταυτόχρονα πιστεύει πως αναπτύσσε-

ται η κριτική ικανότητα των μαθητών/τριών καθώς θεωρεί πως “με τη μορφή παπαγα-

λίας πάντως και με το μάθε το μάθημα, γιατί πρέπει να μου το πεις έτσι και έτσι, όχι δε 

βοηθάει καθόλου, ίσα ίσα δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά. Και είναι μπελάς, εγώ αυτό 

έχω καταλάβει”. Αξίζει να σημειωθεί πως η μοναδική αναφορά της αποβολής φυλετι-

κών προκαταλήψεων προέρχεται από τα δικά της χείλη όταν ρωτήθηκε τι επιδιώκει 

να αποκομίσουν οι μαθητές/τριες από το μάθημα ιστορίας: δε μου αρέσουν οι ακραίες 

αντιλήψεις για τους γειτονικούς λαούς…ούτε να τους δημιουργηθεί η αίσθηση ότι είμα-

στε εχθροί και ότι…Προσπαθώ να αποβάλλω στερεότυπα. (Σ.17, Γ).  

Η παραδειγματική χρήση της ιστορίας και η αρχή της συνέχειας υπάρχουν στη 

σκέψη δύο γυναικών εκπαιδευτικών. Η ιστορία “σε βοηθάει ως άνθρωπος να αποκτάς 

στάσεις και αξίες” και ικανοποιεί την ανάγκη “του να ξέρεις πράγματα, να τα γνωρί-
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ζεις καλύτερα, πότε έγιναν, γιατί έγιναν και ταυτόχρονα αποκτάς και παραδείγματα από 

τη δράση των προσωπικοτήτων”. Οι επιδιώξεις, οι στόχοι της σχολικής χρονιάς συνο-

ψίζονται στο “να συνεχίσουν από πέρσι που άρχισα την έννοια της συνέχειας, ότι βαδί-

ζουμε από κάπου και συνεχίζουμε. Να τοποθετούν τα γεγονότα, να τα βάζουν σε μια 

σειρά” (Σ.2, Γ). Ή όπως το θέτει μία συνάδελφός της “να διαπιστώσουμε ίσως και σή-

μερα ότι οι στάσεις που έχουν υιοθετηθεί μπορεί να είναι ίδιες και αργότερα, να μην 

αλλάξουν και οι πολιτικές”  (Σ.17, Γ). 

Η επιθυμία για καλλιέργεια κριτικής σκέψης φαίνεται να είναι ένα ισχυρό ζη-

τούμενο για τους/τις εκπαιδευτικούς της κατηγορία αυτής. Σε άλλους/ες ως γενικός 

σκοπός και σε άλλους/ες επιδίωξη της συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς.  

 

Κριτική ικανότητα σε συνδυασμό με γνώση. Και παρ΄ όλα αυτά τα παιδιά δεν 

ξέρουν, δεν μπορούν να κρίνουν. Δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το ρήμα ‘κρίνω’. 

Ότι πρέπει να υπάρχει ένας αντίλογος. Ότι αυτό που λες κάποιος μπορεί να το 

αμφισβητεί. Δεν έχω πρόβλημα να μου αμφισβητήσεις τη γνώμη που έχω, ο τρό-

πος κάνει τη διαφορά. Αλλά δυστυχώς δεν…(Σ.6, Γ). 

 

Μ’ ενδιαφέρει ιδιαίτερα μέσα από την ιστορία να καλλιεργήσω την κριτική 

σκέψη…(Σ.14, Α). 

 

Γιατί γίνονται κάποια πράγματα, δείτε τότε, γιατί έγινε αυτό. Ταυτόχρονα ανα-

πτύσσεται και η κριτική πιστεύω, ικανότητα των παιδιών η οποία είναι λί-

γο…δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη σ’ αυτή την ηλικία. Συνήθως από τα 12 και 

μετά βλέπουμε περισσότερο να αυξάνεται αλλά καλό θα είναι να τη βοηθήσουμε 

και μεις λίγο (Σ.17, Γ). 

 

Επιπρόσθετα συναντάμε στις σκέψεις των εκπαιδευτικών για την ιστορία στο 

δημοτικό σχολείο τη διαθεματική αξιοποίηση του μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί πι-

στεύουν πως η ιστορία συνδέεται με το γλωσσικό μάθημα πρωτίστως. Ένας εκπαι-

δευτικός που διδάσκει στην Ε' τάξη προσπαθεί να λειτουργήσει ως πρότυπο φιλανα-

γνωσίας για τους μαθητές και τις μαθήτριές γι’ αυτό και “φέρνω βιβλία στην τά-

ξη…τους προτείνω, κάνω σύνδεση και με τη λογοτεχνία. Κίρα Σίνου ας πούμε έχει πολύ 

ωραία βιβλία για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Αγοράσαμε κάποια από αυτά για τη 

βιβλιοθήκη”(Σ.14, Α). Ένας συνάδελφος της Δ' τάξης θεωρεί πως “αφορά και τη 

γλώσσα πάντως, δηλαδή ένα κάποιον όρο, θα τον αναλύσουμε, συνδέεται και με άλλα 
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μαθήματα”(Σ.10, Α). Ακόμη η γεωγραφία θεωρείται ένα μάθημα που συνδέεται με 

την ιστορία καθώς “βοηθάει ας πούμε και στη γεωγραφική αντίληψη των παιδιών η 

ιστορία όπως και η γεωγραφία βοηθάει στην ιστορική αντίληψη”(Σ.4, Α). 

Στην ομάδα αυτή των εκπαιδευτικών δεν αναφέρθηκαν άσχημες αναμνήσεις για 

την ιστορία εκτός από μία εκπαιδευτικό, τη μικρότερη σε ηλικία και επαγγελματική 

εμπειρία, για την οποία “η ιστορία δε μου άρεσε γιατί τη διάβαζα με λάθος τρόπο και 

τελικά αν διαβάζεις κάτι με λάθος τρόπο, σίγουρα θα το μάθεις λάθος ”. Θυμάται πως 

“ήμουν ένα παιδάκι το οποίο διάβαζε, το οποίο του άρεσε να διαβάζει κιόλας, δε θυμά-

μαι τίποτε από την ώρα της ιστορίας, από ένα τι να σου πω μπλα, μπλα το οποίο έπαιζε 

στον αέρα, το οποίο χωρίς να δίνεις καθόλου προσοχή”(Σ.6, Γ). Για τους/τις υπόλοι-

πους/ες η τάση κυμαίνεται από το άγευστο “στην καθημερινότητα αντιμετωπίζεται ως 

ένα μάθημα όπως όλα τ’ άλλα. Δε νομίζω πως του δίνεις μεγαλύτερη αξία απ’ ότι δίνεις 

στη Γλώσσα ας πούμε”(Σ.4, Α) έως την επιθυμία “να καλλιεργήσω την αγάπη για την 

ιστορία, δηλαδή ότι η ιστορία δεν είναι μόνο ένα μάθημα που θα το διαβάσω για να 

πάρω δέκα, δηλαδή να μπορώ να καλλιεργήσω την αγάπη”(Σ.14, Α).  

Η τυπική εκπαίδευση αναδεικνύεται και πάλι σημαντικός παράγοντας για τη δη-

μιουργία και καλλιέργεια στάσεων και αντιλήψεων από τη στιγμή που “πιστεύω πως 

όλα αυτά που διάβασα τότε μ’ επηρέασαν. Πώς, δεν ξέρω να σου πω έστω και μονο-

διάστατα όπως ήταν δοσμένα μέσα από ένα σχολικό βιβλίο”(Σ.4, Α) ή “το σχολείο με 

έχει επηρεάσει με μια καθηγήτρια που θυμάμαι, που μου είχε αρέσει ο τρόπος με τον 

οποίο μας παρουσίαζε το μάθημα. Άρα το διδακτικό στυλ για μένα, δηλαδή το πώς θα 

παρουσιάσεις το μάθημα είναι πάρα πολύ σημαντικό”(Σ.14, Α). Ακόμη, βλέπουμε την 

επιρροή του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος καθώς “πιστεύω ότι η περαιτέ-

ρω ενασχόληση ή οι συγκεκριμένες παρέες που είχα στα φοιτητικά χρόνια ή αργότερα 

με τον άντρα μου που είχε μια ιδιαίτερη έφεση στην ιστορία με οδήγησαν έτσι ώστε να 

σκέφτομαι την ιστορία”(Σ.2, Γ). Μία εκπαιδευτικός επίσης μας ανέφερε πως “ο κινη-

ματογράφος επίσης με βοήθησε αρκετά και η προσωπική δουλειά, να καθίσω δηλαδή 

μόνη μου να διαβάσω, να μάθω”(Σ.17, Γ). 

Μέσα από τι είδους ιστορικό περιεχόμενο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί πως μπο-

ρούν να πραγματωθούν οι στόχοι που θέτουν; Θεωρούν πως το σχολικό εγχειρίδιο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός μαθήματος ιστορίας ή ακόμη περισσότερο στις α-

νάγκες των μαθητών και των μαθητριών;   
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Ποια ιστορία αρμόζει στα παιδιά του δημοτικού σχολείου; 

Συνολικά οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής μας μίλησαν για θέματα που 

θεωρούνται καινοτομίες για την ιστορική εκπαίδευση στο ελληνικό πρωτοβάθμιο 

σχολείο. Αν και, όπως μας δήλωσαν, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη επαφή με τους προ-

βληματισμούς και τα ‘πρέπει’ μια σύγχρονης διδασκαλίας της ιστορίας, καθώς μόνο 

δύο άντρες εκπαιδευτικοί ανέφεραν μια περαιτέρω ενασχόληση εντούτοις συναντάμε 

αναφορές για χρήση πηγών, για κείμενο που να εγείρει ερωτήματα, για ενασχόληση 

με την τοπική ιστορία. Όλα τα παραπάνω βέβαια στο επίπεδο του ευκταίου καθώς 

χρησιμοποιήθηκαν εκφράσεις του τύπου ‘θα ήθελα’, ‘θα μπορούσε’, ‘θα ήταν πιο εν-

διαφέρον’. 

 Τρεις από τους τέσσερις εκπαιδευτικούς, δύο άντρες και μία γυναίκα, πιστεύουν 

πως θέματα τοπικής ιστορίας, η έναρξη από και η ενασχόληση με βιώματα των μαθη-

τών/τριών αποτελεί ενδεδειγμένο τρόπο για τη διδασκαλία της ιστορίας. Και οι τρεις 

απόφοιτοι Διδασκαλείου, φαίνονται επηρεασμένοι από παιδαγωγικές αντιλήψεις που 

δίνουν έμφαση σ’ αυτά που ήδη ξέρουν τα παιδιά. Οι υπόλοιποι/ες τέσσερις, δύο ά-

ντρες και δύο γυναίκες, δεν έχουν αντίρρηση για την πρώτη ύλη της ιστορίας που α-

φορά την τάξη τους. Εντούτοις, όλοι και όλες, όπως και οι συνάδελφοί τους της κα-

τηγορίας Α', θα έκαναν ή θα ήθελαν αλλαγές σε ζητήματα που αφορούν την ποσότη-

τα της ύλης, τον τρόπο παρουσίασης του ιστορικού περιεχομένου την έμφαση και ε-

νίσχυση των ειρηνικών περιόδων και αποδυνάμωση αντίστοιχα των εμπόλεμων πε-

ριόδων, την αντικατάσταση του ‘δεδομένου’ λόγου του εγχειριδίου με αυτόν που γεν-

νάει ερωτήματα. Από όλους/ες ανεξαιρέτως ακούστηκαν αντιρρήσεις για “το ‘ξεπέ-

ταγμα’… Και τι έγινε δηλαδή που ‘βγήκε’ το βιβλίο, τι μένει ουσιαστικά στα παι-

διά;”(Σ.2, Γ). Τα παραπάνω γίνονται εμφανή στα αποσπάσματα των συνεντεύξεων 

που ακολουθούν:  

 

Αν μπορούσα να μη το χρησιμοποιήσω καθόλου δε θα το χρησιμοποιούσα(εν. το 

βιβλίο), μετά από τόσα χρόνια… με κούρασαν σα βιβλία…γι αυτό αποφεύγω και 

το βιβλίο του δασκάλου. Θεωρώ πως δεν έχει πλέον να δώσει τίποτε άλλο… (εν. 

θα μπορούσαμε να δούμε) ας πούμε τη ζωή στην αρχαία Αθήνα ή στη Σπάρτη, τα 

πάντα γι’ αυτές τις πόλεις και να έχουν τη δυνατότητα στο τέλος να συγκρίνουν 

τη ζωή τους σε διαφορετικούς τομείς (Σ.2, Γ). 
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Εξετάζουμε και τα χίλια χρόνια (εν. του Βυζαντίου) και χανόμαστε τελικά μέσα 

στους αιώνες και τελικά τι μένει; Δεν είναι απαραίτητο. Εγώ πιστεύω θα μπορού-

σε να μείνει σε μια περίοδο… μήπως θα μπορούσε να περιορίζεται σε κάποιο 

κομμάτι και ίσως, τομείς ξέρω γω, όπως τα γράμματα, πολιτισμός να περνάνε σ’ 

ένα κεφάλαιο και να φεύγουνε, και να μαθαίνουν τους πολέμους; Εντάξει είναι 

γλαφυρά κι αυτά, είναι κάτι που τραβάει συνήθως τα παιδιά, οι μάχες κι αυτά αλ-

λά θα μπορούσε με το ίδιο στυλ, είναι καλλιέργεια κι αυτό, να τραβήξουν και τα 

πολιτιστικά κι όλα αυτά. Υπάρχουν τρόποι (Σ.14, Α ). 

 

Βέβαια εγώ είναι η πρώτη χρονιά που διδάσκω ιστορία της Πέμπτης. Είμαι ευχα-

ριστημένη συγκριτικά με άλλο βιβλίο ιστορίας που δίδαξα αλλά σίγουρα θα έβγα-

ζα ενότητες που ουσιαστικά αναπαράγουν ότι έλεγε η προηγούμενη. Σου λένε ένα 

καινούριο πρόσωπο, ένα καινούριο επεκτατικό πόλεμο και ένα αποτέλεσμα. Θα 

μπορούσε σε μια μεγαλύτερη ενότητα να βάζει στις κινήσεις του εκάστοτε προ-

σώπου ερωτηματικά. Ο λόγος, δηλαδή, να είναι πιο αμφιταλαντευόμενος, πώς να 

το πω, να αφήνει περιθώρια ερμηνείας (Σ.6, Γ). 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιθυμία δύο εκπαιδευτικών. Ένας άντρας και μία 

γυναίκα μας είπαν πως “είναι πολύ καλή η ύπαρξη πηγών μακάρι να υπήρχαν κι άλλες 

και του φωτογραφικού υλικού επίσης, πιστεύω πως πρέπει να υπήρχε κι άλλο”(Σ.17, Γ) 

ή σύμφωνα με το συνάδελφό της “σίγουρα ίσως το εμπλούτιζα λίγο με υλικό, με πηγές 

με κείμενα, κάτι τέτοιο”(Σ.10, Α).  

Η τοπική ιστορία και η διαπραγμάτευση θεμάτων που είναι κοντά στο περι-

βάλλον των παιδιών αναφέρθηκε, όπως είπαμε, από τρεις εκπαιδευτικούς. Συγκεκρι-

μένα πιστεύουν πως: 

 

Μπορούν να ερευνήσουν την ιστορία του τόπου τους ας πούμε. Μπορούν να ξεκι-

νήσουν από δω και να φτάσουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, να ερευνήσουν την ιστο-

ρία του τόπου τους σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε εμείς να κάνουμε 

την ιστορία του …αλλά το κάναμε αποσπασματικά και σε σχέση με το Εμείς και 

ο Κόσμος. Και στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής για το νερό ασχοληθήκαμε με τη 

λαογραφία και συνδέσαμε την ιστορία του χωριού σε σχέση με τα πηγάδια. Γι’ 

αυτό πιστεύω πως η ιστορία μπορεί να διδαχθεί και διαθεματικά.(Σ.2, Γ). 

  

Βασικά πιο πολύ τοπική ιστορία που δεν κάνουν καθόλου και τη σχέση του τόπου 

με τη γενική ιστορία...μπορεί να συνδεόταν ο τόπος με τη βυζαντινή περίοδο. 
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Σκέφτομαι λοιπόν την τοπική ιστορία γιατί είναι πιο ενδιαφέρουσα για τα παιδιά, 

γιατί θα ήταν η ιστορία του τόπου τους με τη στενή έννοια όχι με την ευρεία έν-

νοια (Σ.5, Α). 

 

Ένας άνδρας εκπαιδευτικός ομολόγησε πώς “τώρα συνολικά να σου πω την αλή-

θεια δε μ΄ έχει απασχολήσει ως θέμα αν θα έκανα και τι θα έκανα”(Σ.4, Α). Σε περί-

πτωση όμως που υπάρξουν οι προϋποθέσεις που θέτει όπως : 

▪ αν είχες περισσότερο χρόνο και το μάθημα της ιστορίας δεν ήταν έτσι μονόωρο και 

στατικό, θα έλεγα, όπως είναι  

▪ να είχες ας πούμε μια ενότητα,  

▪ να κάνεις δύο ώρες ιστορία, τρεις ώρες  

▪ θα έπρεπε να αλλάξει η δομή του προγράμματος  

▪ και να έχεις και βιβλιοθήκη και να έχεις ότι υλικό χρειάζεται, να το έχεις μέσα στο 

σχολείο 

Αν λοιπόν ίσχυαν όλα τα παραπάνω τότε : 
 

θα έπαιρνα οπωσδήποτε κάποια πράγματα που είναι κοντά στο φυσικό περιβάλ-

λον, δηλαδή, κοντά στον τόπο που ζουν τα παιδιά, που τα γνωρίζουν… Το πολύ 

πολύ αν μου δινόταν η ευκαιρία σου λέω, ήθελες να κάνεις για το Βυζάντιο, επέ-

λεγες ένα βυζαντινό μνημείο της Θεσσαλονίκης, άσχετα με το αν είχες Τετάρτη, 

Πέμπτη ή Τρίτη ή Έκτη τάξη και μέσα απ΄ αυτό ξεδίπλωνες, έβλεπες, όχι με τόσο 

ευρύ τρόπο. Αν έκανες ας πούμε μυθολογία θα μπορούσες να συγκεντρώσεις μύ-

θους, έχουμε τον Όλυμπο εδώ κοντά, Πιερίδες Μούσες, Ορφέας στη Θράκη ή αρ-

χαία Ελλάδα. Μπορούσες, δηλαδή, να τα παντρέψεις και να προχωρήσεις από το 

συγκεκριμένο αυτό που έχει φτάσει στο σήμερα και να κάνεις μια αναδρομή στο 

παρελθόν. Ένα τραγούδι ορφικό ας πούμε ή…(Σ.4, Α). 

 

Τέλος συναντάμε για πρώτη φορά πολύ έντονη αντίδραση και κριτική για το 

στυλ των ασκήσεων που υπάρχουν στο ξεχωριστό τετράδιο εργασιών για το μάθημα 

της ιστορίας. Ο εκπαιδευτικός θεωρεί τις ασκήσεις ‘τετριμμένες’, ‘κουραστικές’ με τις 

οποίες “τελικά εθίζουμε τους μαθητές μας σ’ ένα μηχανικό τρόπο ασκήσεων”. Αντ’ αυ-

τού πιστεύει πως “θα μπορούσαν ξέρω γω να είναι ασκήσεις ευρείας γκάμας, δηλαδή 

και περισσότερο να αναφέρονται στον τομέα της κριτικής σκέψης, στα επιχειρήματα και 

να ήταν ερωτήσεις που να τις κατασκευάζουν οι μαθητές. Εμένα μ’ ενδιαφέρει περισσό-

τερο οι μαθητές να κατασκευάζουν ασκήσεις”. Η πεποίθησή του αυτή πηγάζει από 
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παιδαγωγικές αντιλήψεις που λένε “τελικά λέμε γιατί οι μαθητές δε θυμούνται, δεν κά-

νουν. Τελικά για να θυμηθείς πρέπει να σε βασανίσει κάτι, πιστεύω. Άρα μέσα από την 

κριτική σκέψη, τον επιχειρηματολογικό λόγο, την αντιπαράθεση σκέψεων, απόψεων 

μήπως τελικά μένει κάτι; Έτσι πιστεύω εγώ, άρα θα έβγαζα πάρα πολλά” (Σ.14, Α). 

 

Ιστορία και σχολική ιστορία  

Υπάρχει διαφορά μεταξύ ιστορίας και σχολικής ιστορίας; Στην ερώτηση αυτή οι 

εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής αναγνωρίζοντας την πολλαπλότητα των ερμη-

νειών στην ιστορία μας απάντησαν πως ναι, υπάρχει.  

 

Ε, καλά αυτό εννοείται. Και σου λέω με το ελάχιστο διάβασμα που έχω κάνει ε-

γώ. Πιστεύω σίγουρα θα υπάρχει μια άλλη λογική στα πράγματα γιατί η ιστορία 

στηρίζεται σε ανθρώπους, δηλαδή στον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν είναι δυνατό 

να είναι απόλυτα δρομολογημένος (Σ.6, Γ). 

 

Η ιστορία που διδάσκεται στο σχολείο χαρακτηρίζεται για μια ακόμη φορά ‘ω-

ραιοποιημένη’ και ότι δεν αποτελεί τη ‘μόνη αλήθεια’. Τίθενται ταυτόχρονα ζητήμα-

τα αναζήτησης αυτής της ‘αλήθειας’ καθώς αποτελεί την ‘ουσία’ της ιστορίας “όταν 

διασταυρώνονται τα γεγονότα, απόψεις κι αφού τα είπε ο ένας κι ο άλλος κι ο άλλος 

άρα εδώ είναι η αλήθεια, υπάρχει τέλος πάντων κάποια αλήθεια”(Σ.2, Γ). 

 

Το ένα είναι κομμάτι του άλλου, θεωρητικά. Τα γεγονότα αυτά που παρουσιάζο-

νται στη σχολική ιστορία έχουν σκοπό να δώσουν μια εντύπωση για το ελληνικό 

γένος έτσι ωραιοποιημένη. Μπορεί τα γεγονότα αυτά να υπάρχουν κάποτε στην 

ιστορία αλλά ο τρόπος που παρουσιάζεται στα βιβλία: εμείς και κανένας άλλος, 

δε βοηθάει τα παιδιά.(Σ.5, Α). 

 

Ναι. Κάπου, δεν ξέρω αν την κατέχω την ιστορία ας πούμε. Εννοούμε κάτι το α-

ντικειμενικό έτσι, την αλήθεια που λέμε σε εισαγωγικά, η αλήθεια. Ε, ναι δεν 

μπορώ να πω ότι ξέρω τη μοναδική αλήθεια και θέλω να περάσει στα παιδιά. Ί-

σως χρησιμότερο θα ήταν να μάθουν ότι το σχολικό βιβλίο δεν είναι η μόνη αλή-

θεια. Και ίσως αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο για τα παιδιά. Δεν ξέρω αν έγινα κατα-

νοητός (Σ.10, Α). 
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Στο ίδιο μήκος κύματος ένας εκπαιδευτικός πιστεύει πως “υπάρχουν πάρα πολλές 

ιστορίες. Πάντα την ιστορία την καθορίζει αυτός που τη γράφει και με ποιο τρόπο τη 

γράφει… Τώρα από κει και πέρα μιλάν τα τεκμήρια. Ναι αλλά και στα τεκμήρια μπορείς 

να κάνεις επιλογή. Υπάρχουν τεκμήρια που μπορούν να σε οδηγήσουν σ΄ αυτό το συ-

μπέρασμα και τεκμήρια που θα σε οδηγήσουν στο άλλο. Ιστορική γνώση είναι να γνωρί-

ζεις όλα τα τεκμήρια, να έχεις όλες τις απόψεις στο μυαλό σου και να κρίνεις εσύ με 

βάση αυτό που θέλεις να περάσεις, ποιο είναι το σωστό”. Όταν ρωτήθηκε τι από αυτά 

κάνει στο σχολείο μας έδωσε την αφοπλιστική απάντηση “το σχολείο το έχουν κάνει 

άλλοι για σένα. Δεν το κάνεις εσύ” (Σ.4, Α). Αντίστοιχα, μία εκπαιδευτικός πιστεύει 

πως η ιστορία που διδάσκεται στο δημοτικό σχολείο χαρακτηρίζεται από αντικειμενι-

κότητα και από έλλειψη βάθους. Πιστεύει, δηλαδή, πως το σχολικό βιβλίο ιστορίας 

περιέχει την ‘αλήθεια’ από τη μια και από την άλλη, λόγω του νεαρού της ηλικίας 

των παιδιών, έχει γραφεί χωρίς “να εμβαθύνουν τόσο πολύ”(Σ.2, Γ). Αντίθετα, η ίδια 

πιστεύει πως τα παιδιά με βάση τις ιστορικές πηγές “πρέπει να διερευνούν όλες τις 

απόψεις κι από και κει και πέρα μόνα τους να βγάζουν το συμπέρασμα”. Και σ’ αυτή 

την εκπαιδευτικό βέβαια φαίνεται να είναι σκέψεις σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς ό-

ταν τη ρωτήσαμε τι από όλα αυτά κάνει, λάβαμε και από αυτή την εξίσου αφοπλιστι-

κή απάντηση “Τι ψάχνεις να βρεις τώρα τι κάνουμε στο σχολείο;” (Σ.2, Γ).  

Σύμφωνα με την άποψη της νεαρότερης εκπαιδευτικού της κατηγορίας αυτής 

“στην ιστορία το σφάλμα, σε εισαγωγικά, που κάνουνε, πάνε να χειραγωγήσουν και να 

κατευθύνουν”. Και πώς πετυχαίνεται αυτό; “Με το ότι δεν υπάρχει αντίλογος στη γνώ-

μη που αναφέρεται, δεν αφήνουμε το περιθώριο ούτε καν να αμφισβητηθεί αυτό που 

ήδη αναφέρεται”. Οι παρατηρήσεις αυτές της εκπαιδευτικού αφορούν το βιβλίο ιστο-

ρίας της Στ' τάξης. Σύμφωνα με τα λόγια της “δε το διαπίστωσα τόσο στη φετινή ιστο-

ρία γιατί στη φετινή ιστορία ήμουν εγώ καλύτερα διαβασμένη και προετοιμασμένη και 

επειδή τους πήγαινα πράγματα. Αλλά στην περσινή ιστορία, όμως, που ήταν για την ελ-

ληνική επανάσταση υπήρχαν δάσκαλοι που όντως σε κάθε ενότητα υπήρχε πρόβλημα. 

Για παράδειγμα στο κρυφό σχολειό… ναι, το βιβλίο… Απλά ένας πλέον άνθρωπος, α-

πέξω, που έχει αναπτύξει κάπως την κριτική του ικανότητα μπορεί να καταλάβει με α-

πλή λογική ότι δεν μπορεί να είμαστε μόνο εμείς οι καλοί. Δηλαδή σ΄ όλες τις μάχες να 

είναι έτσι τα πράγματα, αυτοί οι άνθρωποι… που αναφέρεται σε μια ολόκληρη ενότητα, 

διχόνοια και να μιλάμε για το ‘εμείς’ έλεγε ο Μακρυγιάννης κι όχι για το ‘εγώ’. Μα που 

είναι δεν αναφέρεται πουθενά μια σύγκρουση ή μια αντιπαλότητα ή τι συμφέροντα μπο-

ρεί να παίζονταν ανάμεσα στους ανθρώπους”  (Σ.6, Γ). 
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Οι παραπάνω απόψεις πώς μεταμορφώνονται σε διδακτική πράξη; Θα προ-

σπαθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις όχι μόνο μέσα από τις περιγραφές των μαθημά-

των αλλά και μέσα από παρατηρήσεις μαθημάτων ιστορίας στην τάξη ενός εκπαιδευ-

τικού της κατηγορίας αυτής.  

 

Μάθημα ιστορίας στην τάξη 

Η αφήγηση - αναδιήγηση του μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό, ως βασι-

κή πρακτική επαφής των μαθητών/τριών με το παρελθόν, συνεχίζει να έχει υψηλά 

ποσοστά προτίμησης και σε αυτή την κατηγορία. Όλοι και όλες τους τη χρησιμοποι-

ούν. Η αντίληψη πως “η ιστορία ενδείκνυται για διήγηση”(Σ.2, Γ) είναι ισχυρή. Πέρα 

από αυτό, όμως, διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις οι οποίες σε μια πρώτη ανάγνωση 

θα μπορούσαν να αποδοθούν στο συνδυασμό εμπειρίας και εκπαιδευτικού καθεστώ-

τος των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν και τη μετεκπαίδευ-

ση στην εκπαίδευσή τους μας δήλωσαν πως για “να μη καταντήσει το μάθημα και γίνει 

ρουτίνα” ακολουθούν μια ποικιλία προσεγγίσεων. Ή όπως το θέτει μία εκπαιδευτικός 

“βαριούνται (εν. τα παιδιά) τους ίδιους τρόπους”. Στοχεύοντας, λοιπόν, στην κινητο-

ποίηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των μαθητών/τριών συμβαίνουν τα 

παρακάτω: 

  

Σε κανένα μάθημα δεν είναι ποτέ συγκεκριμένη η διδασκαλία μου. Εξαρτάται από 

το (εν. διαθέσιμο) χρόνο. Συνήθως ξεκινάω, τους λέω έτσι περίπου τους διηγού-

μαι τι θα κάνουμε, για ποιο πράγμα μιλάει το μάθημα. Στη συνέχεια μπορεί να 

τους χωρίσω σε ομάδες και να επεξεργαστούν κάποιο κομμάτι ή κάποια κομμάτι-

α. Να τα παρουσιάσουν μετά τα ίδια. Άλλες φορές αρχίζω εγώ και λέω (Σ.2, Γ). 

 

Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο διάγραμμα Έχω σημειώσει από πριν στον πίνακα  

τα κύρια σημεία και τους τα διηγούμαι, με λίγα λόγια τι λέει το μάθημα ή διαβά-

ζουν τα παιδιά μια φορά σιωπηρά και μετά το παίρνουμε παράγραφο, παράγραφο 

και το συζητάμε και βάζουνε επικεφαλίδες στις παραγράφους (Σ.4, Α). 

 

Μισές φορές είναι με αφήγηση κι όλα αυτά, μισές φορές είναι με ψάξιμο. Αυτοί 

που ενδιαφέρονται ψάχνουν. Βλέπουμε ποιο είναι το παρακάτω μάθημα, εκτός 

από το μάθημα που έχουν τους λέω αν μπορούν να βρουν και κάτι για το επόμενο 

για συγκεκριμένα σημεία, όχι για όλο. Πέντε, έξι είναι που λειτουργούν έτσι, όχι 

όλοι (Σ.5, Α). 
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Πολλές φορές θα έλεγα μπορεί να ξεκινήσω με μια αφήγηση των γεγονότων δη-

λαδή του καινούριου μαθήματος. Κάνω μια σύντομη παραστατική να το πω αφή-

γηση του μαθήματος, να είναι έτσι περιγραφική, γλαφυρή, περιεκτική ώστε να 

τους τραβήξω το ενδιαφέρον, μετά γίνεται μια κουβέντα μια συζήτηση μεταξύ 

μας, πολλές φορές εμπλουτίζεται από διάφορα βιβλία που φέρνουμε και διαβά-

ζουμε κάποια εξτρά στοιχεία σχετικά. Μπορεί να ήταν μια μάχη ή κάποιο γεγονός 

το οποίο στο βιβλίο να περνάει έτσι πολύ περιληπτικά και πολλές φορές υπήρχε 

αυτό το χάσμα στο βιβλίο. Εκεί λοιπόν καλό είναι, φέρνω κάποια βιβλία στην τά-

ξη διαβάζουμε, για ακούστε κι αυτό ή αυτός ο συγγραφέας λέει αυτό, ο άλλος λέ-

ει αυτό (Σ.14, Α). 

  

Από κει και πέρα ο καθένας και η καθεμιά βάζει την προσωπική σφραγίδα 

του/της στη διδακτική διαδικασία. Σε μια Τετάρτη τάξη για παράδειγμα ‘παίζουν’ 

πολύ κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ιστορίας, όπου εμφανίζεται και μια ένδειξη 

χρήσης της ιστορικής ενσυναίσθησης (Shemilt, 1984˙ Foster & Yeager 1993˙ Λεο-

ντσίνης, 1999) ως μέσο προσέγγισης του παρελθόντος. 

 

Όταν κάναμε για τους φιλοσόφους, τους κωμικούς, για τον Παρθενώνα, χρησιμο-

ποιήσαμε το βαλιτσάκι από το Τελλόγλειο για το βράχο της Ακρόπολης. Ζωγρα-

φίσαμε τον Παρθενώνα. Κάποιος που δεν του αρέσει να γράφει μου έκανε σε ζω-

γραφιά τη μάχη του Παρθενώνα, τις Θερμοπύλες. Με τις αποικίες κάναμε σημαί-

ες. Δωριείς, Αιολείς κ.λ.π είχαμε κάνει σημαίες με χρώματα για την κάθε φυλή 

και πήγαιναν στο χάρτη και τις κολλούσαν με πλαστελίνη, ταμπελίτσες στην κάθε 

πόλη… Ναι μιλούσαν: είμαστε οι Αιολείς και θα πάμε… ξεκινάμε, πήραμε το πυρ 

κ.λ.π. Κάνουμε δραματοποιήσεις. … Το Τελλόγλειο είχε πέρσι μια δραστηριότη-

τα με μυθολογία, ντύθηκαν θεοί, θεές…Παίζουμε, παίζουμε πολύ στην καθημερι-

νή ζωή εκεί πώς μιλούσε ο Περικλής, τα κάνουμε αυτά με την προϋπόθεση να 

υπάρχει χρόνος. ‘Τρώω’ συνήθως χρόνο από το Εμείς και ο κόσμος και μόνο έτσι. 

Αλλιώς δε μπορείς να κάνεις τίποτε με μια ώρα (Σ.2, Γ). 

 

Η εκπαιδευτικός αυτή διαπιστώνει πως τα παιδιά “τρελαίνονται για δραματοποιή-

σεις”. Κι αυτό γιατί, κατά τη δική της ερμηνεία: γιατί συμμετέχουν. Βαριούνται τους 

ίδιους τρόπους. Πες ότι έχεις τις ομάδες και επεξεργάζονται κείμενα. Κι αυτό το βα-

ριούνται συνέχεια. Θέλουν και τη διήγηση να χαλαρώσουν κάποια στιγμή. Η αίσθησή 

μου είναι, ίσως είμαι και εγώ έτσι, πως θέλουν ποικιλία, θέλουν αλλαγή. Θέλουν και το 
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βίντεο αλλά αν τους πας κάθε φορά θα το βαρεθούν (Σ.2, Γ). Επιπρόσθετα θεωρεί πως 

“μια επίσκεψη, πρέπει να βγαίνουν έξω από το σχολείο, μουσεία, αρχαιολογικούς χώ-

ρους”. Μας επεσήμανε, ακόμη, το πρόβλημα της κατανόησης του χρόνου που αντιμε-

τωπίζουν οι μαθητές/τριες και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να επέμβει στο ξε-

πέρασμα του προβλήματος. “Δε δίνω βάρος πλέον στις χρονολογίες…περισσότερο επι-

μένω να καταλάβουν το χρόνο” και αυτό γιατί “σ’ αυτή την ηλικία δε νομίζω πως μπο-

ρούν να κατανοήσουν εύκολα αυτό το ανάποδο με τη χρονολογία”. Ποια είναι λοιπόν η 

τακτική της; “Για παράδειγμα με τον Πελοποννησιακό πόλεμο πόσο διήρκεσε. Τους 

κάνω αναφορά συνέχεια στην ηλικία τους, στην ηλικία μου, πόσα χρόνια ξέρω γω πάτε 

σχολείο, φανταστείτε πόσα είναι τα 30 χρόνια. Ή τώρα με τον Μέγα Αλέξανδρο…”(Σ.2, 

Γ). 

Σε μια Πέμπτη τάξη ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημά του 

στη γλωσσική εκφορά της ιστορικής αφήγησης καθώς “το κείμενο πάντα είναι και μια 

μορφή να δεις τη γλώσσα. Η ιστορία έχει τη δική της γλώσσα, τα ξέρω αυτά, το κάθε 

μάθημα έχει τη δική του γλώσσα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το λεξιλόγιο, ορολογίες κι 

όλα αυτά”. Πολύ σημαντική πρακτική θεωρεί επίσης την παραγωγή περίληψης από τη 

στιγμή που “η περίληψη είναι για μένα κάτι που περνάει σε όλα τα μαθήματα άρα είναι 

μέσα στις δραστηριότητες που κάνω”. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός έχει ενστάσεις 

για το είδος και τη μορφή των ασκήσεων που προσφέρονται από το τετράδιο εργα-

σιών για το μάθημα της ιστορίας. Προχωρεί, λοιπόν, στην κατασκευή ασκήσεων που 

θεωρεί πως προχωρούν ένα βήμα παραπάνω τη σκέψη των μαθητών/τριών. Είναι αξι-

οπρόσεχτη η χρήση του πληθυντικού του ρήματος  “κάνουμε κάποιες φορές μόνοι 

μας ερωτήσεις, βγάζουμε μόνοι μας ερωτήσεις από το μάθημα. Ή μπορεί με βάση τους 

ήρωες να κάνουμε φανταστικές συνεντεύξεις, σταυρόλεξα κ.τ.λ. Βέβαια ο χρόνος είναι 

περιορισμένος αλλά δε χρειάζεται να γίνουν μέσα σε μια ώρα. Μπορεί να γίνει ένα από 

αυτά ή αν κάτι που θεωρούμε ότι… ασχολούμαστε με κάτι άλλο... Κάπως έτσι κυλάει το 

μάθημα”(Σ.14, Α). 
Η νεότερη εκπαιδευτικός της κατηγορίας, απόφοιτος Παιδαγωγικού τμήματος, 

μας ομολόγησε πως “θα σου πω ό,τι πιο κλασικό, ό,τι πιο συνηθισμένο, γιατί αυτό γί-

νεται κιόλας. Οπότε δε θα σου το παρουσιάσω κάπως. Η διδασκαλία της ιστορίας ακο-

λουθεί τα ίδια στάδια, όπως μας τη δίδασκαν τουλάχιστον στη δική μου τάξη, οι δικοί 

μας δάσκαλοι του Δημοτικού”(Σ.6, Γ). Αυτό σημαίνει εξέταση του προηγουμένου με 

ερωτήσεις και παρουσίαση – αφήγηση του παρακάτω “με όσο γίνεται πιο κωδικοποι-

ημένη μορφή. Πολλές φορές κάνω κι έναν σκελετό στον πίνακα με τον τίτλο”. Ως εναλ-

 88

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



λακτική πρακτική υιοθετείται η φωναχτή ανάγνωση από τα παιδιά του κειμένου με 

την ταυτόχρονη εξαγωγή πλαγιότιτλων. Πρόκειται για μια πρακτική που η εκπαιδευ-

τικός διαπίστωσε πως αποδίδει καθώς “τουλάχιστον μια μερίδα μου δήλωσε ότι έχει 

βοηθηθεί, ίσως επειδή δεν μπορούσε καθόλου και να το διαβάσει ολόκληρο και να το 

αποστηθίσει. Στην απόπειρα της αποστήθισης τα παιδιά, τέλος πάντων, δεν μπορούσαν 

να τα καταφέρουν”. Αυτό που προσπαθεί ωστόσο να κάνει πέρα από τα καθιερωμένα 

είναι η εμπλοκή των μαθητών/τριών σε λεκτική αντιπαράθεση. Πιστεύει συγκεκριμέ-

να πως “δε φτάνει που η διαδικασία της διδασκαλίας είναι εντελώς παθητική και δια-

φωνώ και γω η ίδια, αν και την ίδια μέθοδο διδασκαλίας κάνω ή ανακυκλώνω τα ίδια 

πράγματα, τουλάχιστον στα πλαίσια της συζήτησης που μπορεί να γίνει με αφορμή το 

μάθημα της ιστορίας ή σε κάθε μάθημα… Καλύτερα να υπάρχει η αντίθετη γνώμη και 

να το θυμάται ως σύγκρουση, ως αναστάτωση μέσα στην τάξη παρά να είναι όλα ωραία 

και καλά” (Σ.6, Γ).  

Στην ίδια διαπίστωση, που αφορά την ικανότητα αποστήθισης, καταλήγει και 

ένας ακόμη εκπαιδευτικός, ο οποίος μας είπε πως “ο στάνταρ τρόπος που δουλεύω εί-

ναι…τους το λέω. Τους το λέω, το προσαρμόζω λίγο στα μέτρα τους ανάλογα με τα 

παιδιά που υπάρχουν στην τάξη, το στρογγυλεύω λίγο, να δοθεί δηλαδή μια συνέχεια, 

κάτι όσο το δυνατό, όπως θέλω εγώ…πιο εύκολα. Τώρα αυτό δε φέρνει πάντα το επι-

θυμητό αποτέλεσμα βέβαια”. Γι’ αυτό το λόγο “αν περισσέψει χρόνος το κάνουμε και 

μια ανάγνωση. Ε, καμιά φορά τους βάζω κατά παραγράφους να δουν ας πούμε τι λέει 

στην παράγραφο εδώ, στην άλλη παράγραφο, να αριθμήσουν παραγράφους” (Σ.10, Α).  

Συναντούμε, τέλος, τη χρήση των συνοδευτικών κειμένων παράλληλα με την 

αφήγηση που κάνει η εκπαιδευτικός. “Το κείμενο δεν το διαβάζουμε, τους το αφηγού-

μαι εγώ, δε διαβάζουμε καθόλου το παρακάτω μάθημα και ταυτόχρονα ανατρέχουμε 

στις πηγές του βιβλίου, όποιο κομμάτι δηλαδή έχει και αντίστοιχη πηγή την εξετάζουμε. 

Ή ζητάω κάποιες πληροφορίες αν κάποιο παιδί έχει κάποια γνώση. Δεν διαβάζουμε το 

μάθημα μέσα στην τάξη, όχι”(Σ.17, Γ) . 

Ένας μόνο εκπαιδευτικός από τους/τις εφτά πιστεύει πως η αξιολόγηση του μα-

θήματος και των στόχων που επιτεύχθηκαν ή όχι πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα μετά 

την προσφορά του νέου μαθήματος. Για τον ίδιο αυτή η χρονική στιγμή είναι η κα-

τάλληλη για διαπιστώσεις και όχι η επόμενη φορά. Σύμφωνα με τα λόγια του:  

 

Η αξιολόγηση, δηλαδή αυτό που εννοώ, feedback, επανατροφοδότηση, να μπορέ-

σω να ανατροφοδοτήσω το μάθημα, γίνεται τη μέρα που τελειώνει το μάθημα. 
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Δηλαδή, την ώρα που τελειώνει το μάθημα κοιτώ να ξεκλέψω πέντε, δέκα λεπτά, 

ώστε να δούμε τι κάναμε. Δηλαδή, είναι και μια μορφή που λέγαμε παλιά μετα-

γνωστικές, να δούμε δηλαδή, να πάμε πίσω και να δούμε τελικά τι μάθαμε, τι κά-

ναμε, τι πετύχαμε. Όλα αυτά γίνονται την ημέρα του μαθήματος (Σ.14, Α). 

 

Σε ότι αφορά την επόμενη φορά “κοιτάω η εξέταση να είναι πάρα πολύ σύντομη, 

συνοπτική…εξετάζω με ερωτήσεις ή μπορεί να πιάσω μια κουβέντα και μέσα σ’ αυτές 

ρωτάω και κάποιο μαθητή: Εσύ τι λες, πες μου, τι πιστεύεις; Δηλαδή, κοιτάω να μην 

είναι ξερές: Πότε;  Τότε” (Σ.14, Α). 

Όλοι και όλες ελέγχουν το τι έχουν κατακτήσει οι μαθητές/τριες τους, χρησιμο-

ποιώντας ως μέσο τη μέθοδο των ερωταποκρίσεων. Αυτό που σε κάθε περίπτωση μας 

επισήμαναν είναι ότι μέσα από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των παιδιών επιζη-

τούν να διαπιστώσουν το βαθμό κατανόησης και να ενεργοποιήσουν την κριτική 

σκέψη τους. Η κατανόηση στο μάθημα της ιστορίας για κάποιους/ες είναι συνυφα-

σμένη με την “ένταξη στο χρονικό πλαίσιο”(Σ.17, Γ) και παράλληλα με τη “σύνδεση 

με το παρόν…το παλιό με το νέο μέσα από κριτική ματιά όσο είναι βέβαια δυνατό να 

γίνει και σε μια μερίδα μαθητών που μπορούσε να το καταλάβει κιόλας”(Σ.6, Γ) καθώς 

πιστεύουν πως “κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται, κάποιες στάσεις, κάποιες σχέ-

σεις”(Σ.17, Γ). Για άλλους/ες η κατανόηση στην ιστορία σημαίνει “κατανόηση των 

γεγονότων που έχουν γίνει, των αιτιών, της χρονικής αλληλουχίας” ή είναι επικεντρω-

μένη στα θέματα που διαπραγματεύονται τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Για το τε-

λευταίο, υιοθετώντας ένα μηχανιστικό μοντέλο ιστορικής εξήγησης (Κόκκινος, 

1998), ο εκπαιδευτικός μας είπε : 

 

Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Αν κάνω μια ερώτηση: ποια ήταν τα αίτια της πα-

ρακμής του Βυζαντίου, περιμένω από ένα παιδί να μου απαριθμήσει τουλάχιστον 

δύο, τρεις αιτίες που οδηγούν στην παρακμή. Έτσι μπορούν και βγάζουν και κά-

ποιους ιστορικούς κανόνες; Μπορούμε να το πούμε αυτό; Εγώ πιστεύω ότι υπάρ-

χουν. Δηλαδή, όταν… τουλάχιστον, όσον αφορά την ακμή και την παρακμή υ-

πάρχουν. Από κει και πέρα…Κατανόηση; Πόσο επηρέασε η οικονομία ας πούμε 

το Βυζάντιο; Είναι ερωτήσεις που χρειάζονται για να απαντηθούν, πολλές φορές 

ολόκληρο κεφάλαιο. Εάν μπορεί ο μαθητής και τις απαντάει, τότε σημαίνει πως 

έχει κατανοήσει (Σ.4, Α). 
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Οι περισσότεροι/ες χρησιμοποιούν επιπλέον υλικό για το μάθημα της ιστορίας. 

Σε κάποιους/ες αποτελεί ταυτόχρονα και διδακτικό στόχο : το να μάθουν τα παιδιά 

την έρευνα (Σ.5, Α). Σύμφωνα με τα λόγια τους “εμένα με ενδιαφέρει να συλλέξουν 

πληροφορίες γι’ αυτά τα οποία δουλεύουν μέσα στην τάξη, περισσότερο” (Σ.17, Γ) ή 

διαφορετικά “να φέρουν πληροφορίες για πρόσωπα και τους αρέσει πολύ, τους αρέσει 

να τα διαβάζουν κιόλας” (Σ.2, Γ). Για άλλους/ες λειτουργεί απλώς ως συμπλήρωμα 

της διδακτικής διαδικασίας και φαίνεται μάλλον να αφήνεται στην τύχη καθώς “άμα 

το μάθημα προσφέρεται και για συλλογή πληροφοριών…” (Σ.4, Α) και όμοια ένας άλ-

λος εκπαιδευτικός μας είπε : Αλλά είτε από δω (εν. το σχολείο)  κανα βιβλίο, καμιά 

εικόνα, κάτι άλλο ότι υπάρχει κυρίως από δω μέσα. Κάτι ιδιαίτερο δικό μου, να φέρω 

δηλαδή κάτι συγκεκριμένο…δικό μου να φέρω πάνω σ’ αυτό δεν έχω. Τώρα αν πέσει 

στην αντίληψή μου κάτι, ένα αφιέρωμα σε μια εφημερίδα που να αφορά τη δουλειά 

μπορεί να τους το φέρω να το παρουσιάσω (Σ.10, Α). Σε ότι αφορά το συμπληρωματι-

κό υλικό που υπάρχει στο βιβλίο της ιστορίας οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής 

όπως και οι προηγούμενοι ασχολούνται μαζί του περιστασιακά καθώς “διαβάζουμε 

και τα κειμενάκια που έχει όχι πάντα για να είμαι ειλικρινής”(Σ.10, Α) ή διαφορετικά 

“όταν έχουμε χρόνο ή όταν είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον πριν ακόμη παραδώσουμε το 

μάθημα διαβάζουμε αυτά”(Σ.6, Γ). Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν αναφέρθηκε κά-

ποια άλλη χρήση εκτός από αυτή της απλής ανάγνωσης. Μόνο μία εκπαιδευτικός μας 

δήλωσε πως χρησιμοποιεί αυτό το υλικό παράλληλα με το κείμενο του βιβλίου: ταυ-

τόχρονα (με την αφήγηση) ανατρέχουμε στις πηγές του βιβλίου, όποιο κομμάτι δηλαδή 

έχει και αντίστοιχη πηγή την εξετάζουμε (Σ.17, Γ). 

Για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί μας εί-

παν πως προετοιμάζονται. Ο χρόνος προετοιμασίας όμως φαίνεται πως φθίνει καθώς 

αυξάνονται τα χρόνια προϋπηρεσίας. Οι πέντε από τους/τις εφτά εκπαιδευτικούς δή-

λωσαν πως “τα πρώτα χρόνια το έριχνα μια ματιά”. Τώρα, από τη στιγμή που τυχαίνει 

να διδάσκουν την ίδια ύλη περισσότερες από μία φορές στην επαγγελματική τους 

ζωή, αυτό που ενδεχομένως χρειάζεται για τις απαιτήσεις της διδασκαλίας είναι κά-

ποιες επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες αντλούνται από βιβλία εκτός αυτών του Υ-

πουργείου (η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους είχε τις περισσότερες αναφορές). Το 

βιβλίο του δασκάλου φαίνεται πως δε χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τους/τις εκπαι-

δευτικούς, αν και προηγούμενη έρευνα έχει δείξει το αντίθετο (Γουστέρης, 1998). Οι 

εκπαιδευτικοί της δικής μας έρευνας μάς δήλωσαν πως: 
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Το βιβλίο του δασκάλου σου δίνει πληροφορίες. Μεθοδολογικά δε σου λέει και 

τίποτε καινούριο. Αυτό σου λέει. Δηλαδή οποιοσδήποτε άνθρωπος είτε έχει τε-

λειώσει παιδαγωγική σχολή είτε όχι, άμα τον βάλεις με το βιβλίο της ιστορίας τα 

ίδια πράγματα θα κάνει. Μ΄ αυτό τον τρόπο που σου λέω… τέλος πάντων εγώ 

έχω απομυθοποιήσει κάποια πράγματα στο σχολείο (Σ.6, Γ). 

 

…το βιβλίο του δασκάλου το χρησιμοποιώ σπάνια, καμιά ημερομηνία για να θυ-

μηθώ…Κοίταξε δε δίνει και πάρα πολλές ιδέες, η αλήθεια είναι. Αυτό που δίνει, 

(είναι ότι σε) κάθε ερώτηση δίνει τις απαντήσεις. Αλλά εκείνα είναι γελοία. Ας 

πούμε να διαβάσεις το βιβλίο του δασκάλου για να απαντήσεις στις ερωτήσεις; 

Άμα χρειάζεσαι εσύ που είσαι δάσκαλος εκείνα για να βρεις τις απαντήσεις, τότε 

τα παιδιά που καλούνται να τις απαντήσουν τι θα κάνουν; (Σ.4, Α). 

 

…με κούρασαν ως βιβλία…γι’ αυτό αποφεύγω και το βιβλίο του δασκάλου. Θε-

ωρώ πως δεν έχει πλέον να δώσει τίποτε άλλο (Σ.2, Γ). 

 

Δύο μόνο εκπαιδευτικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, φαίνεται πως δεν αρκού-

νται στη ‘μια ματιά’. Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτικό η συμπεριφορά αυτή σχετίζεται 

με το γεγονός των λίγων χρόνων διδακτικής εμπειρίας (5 έτη). Γι’ αυτό και βλέπουμε 

ότι “σε όλα τα μαθήματα προετοιμάζομαι. Η ιστορία ειδικά που όταν ανέλαβα την Πέ-

μπτη τάξη, που θεωρούσα πως είχα κενά και έχω κενά…  Στην αρχή διάβαζα κανονι-

κότατα και από άλλα βιβλία” (Σ.6, Γ). Για τον εκπαιδευτικό, όμως, η προετοιμασία 

συνδέεται με την κατοχύρωση της έννοιας του επαγγελματισμού. Πιστεύει πως “εί-

μαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας καλά” κι αυτό στα πλαίσια που θεω-

ρούμε τους εαυτούς μας επαγγελματίες. Το παρακάτω απόσπασμα είναι αντιπροσω-

πευτικό της θεωρίας του: 

 

Πάντα και πάντα ανοίγω και βιβλία και πέρα από τα βιβλία του σχολείου. Και δεν 

με καλύπτουν κιόλας, δηλαδή, το βιβλίο του δασκάλου λέει κάποια πράγματα, λί-

γο παρωχημένα πιστεύω…δηλαδή, ανοίγω διάφορα βιβλία και από έγκυρους ι-

στορικούς. Τυχαίνει ( το τονίζει) να μου αρέσει πολύ η βυζαντινή ιστορία και εί-

ναι και ένας λόγος που επιδιώκω να παίρνω μεγάλες τάξεις. Επίσης, πιστεύω και 

μας θεωρώ επαγγελματίες και ως επαγγελματίας…γηράσκω αεί διδασκόμενος 

Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλά. Άρα, έτσι τι να κάνουμε, 

όταν παίρνεις την Πέμπτη ξέρεις ότι έχεις πολύ δουλειά και ειδικά όταν είσαι νέος 

συνάδελφος έχεις περισσότερη δουλειά από έναν παλιότερο που κάποια πράγματα 
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ας πούμε τα έχει τυπώσει μέσα του δοκιμασμένα. Εμένα πάντως, με βοήθησε πά-

ρα πολύ και μ’ άρεσε το ότι μπορούσα να αντλώ από διάφορα βιβλία κάποια 

πραγματάκια τα οποία μου αρέσει να τα ακούν και οι μαθητές μου (Σ.14, Α).  

 
Ποια είναι η στάση τους σε ζητήματα που είναι αμφιλεγόμενα, σε ζητήματα που 

έχουν ακούσει ή έχουν οι ίδιοι/ες διαφορετική άποψη; Θα ήταν παράδοξο να συνα-

ντήσουμε ομοιομορφία σε αυτή τους την πρακτική και πράγματι η αντιμετώπιση του 

θέματος εκτείνεται από το ανώδυνο “εγώ προσωπικά δέχομαι αυτό που λέει το βιβλίο 

γιατί αυτό πρέπει να κάνω”(Σ.4, Α) έως τη δήλωση “οι πηγές είναι μεγάλες, η ευθύνη 

των επιλογών είναι δική μου διότι αναγκαστικά κάποιος παίρνει την ευθύνη, την ευθύνη 

την παίρνω εγώ”(Σ.14, Α). Ένας μόνο εκπαιδευτικός δήλωσε πως μένει στις ερμηνεί-

ες που παρέχονται μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο. Σε όσους και όσες συναντούμε 

μια πιο ενεργητική στάση η πρακτική αντιμετώπισης τέτοιων θεμάτων βρίσκεται σε 

συμφωνία με τη στάση κάποιων εκπαιδευτικών της προηγούμενης κατηγορίας, καθώς 

η διαπραγμάτευση των ζητημάτων γίνεται στο λεκτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, 

ένας εκπαιδευτικός όταν βρέθηκε σε ανάλογη θέση ενήργησε ως εξής : Ναι, στα παι-

διά τα είπα. Όχι όλα, αλλά κάτι για να τους υποψιάσω, ότι δηλαδή μπορεί να υπάρχει 

και μια άλλη ερμηνεία των πραγμάτων, την οποία όμως δεν την ανέλυσα. Καλώς ή κα-

κώς. Ήθελα να τους περάσω πάντως πως η ιστορία ερμηνεύεται ή διαβάζεται ανάλογα 

μέσα από τα μάτια του ιστορικού που έχει δει τα γεγονότα που τα γράφει. Ήθελα αυτό 

να τους περάσω ότι δηλαδή πιθανόν να υπάρχει και μια δεύτερη άποψη. Τώρα δεν κά-

θισα να κάνω αντιπαράθεση αυτό λέει ο ένας αυτό ο άλλος ιστορικός να βγάλουμε 

ποιος είναι ο σωστός ποιος είναι το λάθος αλλά ήθελα να καταλάβουν ότι υπάρχει κι 

άλλη ας πούμε…(Σ.10, Α). Σύμφωνα με τον ίδιο μια τέτοια τακτική “περιέχει ένα ρί-

σκο κι άλλος το παίρνει το ρίσκο κι άλλος δεν το παίρνει. Εγώ τέλος πάντων δεν πήρα 

το μεγάλο ρίσκο ”. Οι μαθητές με εργαλείο τα λόγια του/της εκπαιδευτικού καλούνται 

“να έχουν το μυαλό τους ανοιχτό. Ή ότι μπορεί να μην τα λέει όλα το βιβλίο. Αυτό, και 

εκεί το σταμάτησα.”. Για αυτή την πρακτική θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την 

παρουσία της πιαζετιανής επιρροής από τη στιγμή που “αυτό θα μπορούσε να γίνει 

από μια ηλικία και μετά, βέβαια, κυρίως σε τέτοια θέματα” (Σ.10, Α).  Είναι χαρακτη-

ριστική η απάντηση της νεότερης και πιο ‘επαναστάτριας’ της κατηγορίας, η οποία 

διαφωνεί “με όλα τα βιβλία του σχολείου. Τα περισσότερα…. Δε μ΄ αρέσει ούτε η επιλο-

γή των κειμένων που κάνουν… φυσικά στην ιστορία το σφάλμα, σε εισαγωγικά, που 

κάνουνε: πάνε να χειραγωγήσουν και να κατευθύνουν” (Σ.6, Γ). Η δική της θεωρία της 
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υπαγορεύει τη λεκτική σύγκρουση μέσα στην τάξη με στόχο την κινητοποίηση των 

μαθητών/τριών και την καταγραφή του γεγονότος στο μυαλό τους. 

Συνοπτικά διαφαίνεται μια ποικιλία στις απόψεις των εκπαιδευτικών για το σκο-

πό της διδασκαλίας της ιστορίας στην κατηγορία αυτή. Η ομοιότητα στις απόψεις 

τους βρίσκεται στο ότι δε φαίνεται να υπάρχει κυρίαρχη άποψη. Οι εκπαιδευτικοί αυ-

τής της κατηγορίας βρίσκονται, θα λέγαμε, σε ένα μεταβατικό στάδιο. Εμφανίζονται 

να διαθέτουν ιδέες για μια σύγχρονη διδασκαλία της ιστορίας, οι οποίες όμως 

στους/στις περισσότερους/ες μένουν ‘κρυφές’ στη διδακτική πράξη. Τα μαθήματα 

ιστορίας που παρακολουθήσαμε στην τάξη του Πέτρου έρχονται να ενισχύσουν την 

παραπάνω διαπίστωση. 
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Η περίπτωση του Πέτρου 

Ο Πέτρος51 επιλέχθηκε για περαιτέρω και πιο λεπτομερειακή μελέτη στο δεύτε-

ρο στάδιο της έρευνάς μας. Είναι απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας με 12 χρόνια 

προϋπηρεσία, έχει κάνει την εξομοίωση του πτυχίου του και έχει παρακολουθήσει τη 

διετή μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο χωρίς να διαθέτει κάποιου είδους επιμόρφωση 

στη Διδακτική της ιστορίας. Διδάσκει σε μια Στ΄ τάξη ενός πολυθέσιου δημόσιου 

σχολείου της δυτικής Θεσσαλονίκης που αποτελείται από 24 παιδιά, 16 κορίτσια και 

8 αγόρια. Πρόκειται για ένα κλασικό σχολικό κτήριο με μια αίθουσα διδασκαλίας κα-

νονική σε μέγεθος. Η έδρα του δασκάλου βρίσκεται δίπλα στον πίνακα, με τους μα-

θητές και τις μαθήτριες να είναι οργανωμένοι σε τρεις εξαμελείς ομάδες και τρεις 

δυάδες. Ο Πέτρος κατά τη διδακτική διαδικασία συνηθίζει να στέκεται όρθιος χωρίς 

ωστόσο να απομακρύνεται ιδιαίτερα από την έδρα και τον πίνακα που βρίσκεται στο 

πλάι της. Στη διάρκεια των ωρών που ήμαστε στην τάξη η πορεία της διδασκαλίας 

ακολούθησε σχηματικά, τα εξής στάδια52: 

i. εξέταση του προηγούμενου 

ii. αφήγηση του εκπαιδευτικού ( διακόπτει πολλές φορές με ερωτήσεις) 

iii. ανακεφαλαίωση από τον εκπαιδευτικό (τι είδαμε στο σημερινό μάθημα;) 

iv. ανάγνωση του κειμένου από διαφορετικούς/ες μαθητές/τριες – πλαγιότιτλοι 

v. σχολιασμός του συνοδευτικού υλικού (επιλογή τους και όχι πάντα) 

vi. εργασίες του τετραδίου εργασιών 

. 

Ο Πέτρος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μας δήλωσε πως δέχεται την ύ-

παρξη όχι μιας, αλλά πολλών ιστοριών. Διακρίνει την ύπαρξη ποικίλων και διαφορε-

τικών ιστορικών αφηγήσεων, καθώς  “καθένας γράφει την ιστορία με το δικό του τρό-

πο” και “πάντα την ιστορία την καθορίζει αυτός που τη γράφει και με ποιο τρόπο τη 

γράφει”. Το ζήτημα της ιστορικής ερμηνείας συνδέεται, κατά την άποψή του, άμεσα 

με την κοινωνική προέλευση των ατόμων από τη στιγμή που “ένα γεγονός το βλέπει 

διαφορετικά ανάλογα με την κοινωνική θέση που βρίσκεται κάποιος, ανάλογα με την 

εξουσία, αν έχει, αν είναι αυτός που δέχεται την εξουσία, αν είναι αρχόμενος, αν είναι 

άρχοντας”.   

                                                 
51 Τα ονόματα των δύο εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη δεύτερη φάση της έρευνας είναι ψευδώ-
νυμα.  
52 Διαφοροποίηση υπήρξε μία φορά ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο στάδιο καθώς προηγήθηκε η σιω-
πηρή ανάγνωση του κειμένου και ακολούθησε η αφήγησή του από τον εκπαιδευτικό. 
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Στην τάξη του, αυτό που παρακολουθήσαμε ήταν ένα συμβατικό μάθημα ιστορί-

ας, σαν αυτό που περιγράφουν έρευνες (Ξωχέλλης, 1987˙ Κουλουμπαρίτση & Κα-

βούρη, 1994) ότι λαμβάνει χώρα στις σχολικές τάξεις. Ο Πέτρος, βασικός και μονα-

δικός ενορχηστρωτής της διδακτικής διαδικασίας ρωτάει, αφηγείται, δίνει εντολές και 

τα παιδιά ενεργούν ανάλογα. Τα μαθήματα που παρακολουθήσαμε ήταν διαλέξεις 

διανθισμένες με ερωτήσεις για να διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθη-

τριών. Κάτι που δε φάνηκε να επιτυγχάνεται, καθώς χρειάστηκε αρκετές φορές να 

διακόψει το μάθημά του, για να αντιμετωπίσει προβλήματα πειθαρχίας.  

 Όλα όσα ακούστηκαν μέσα στην τάξη ήταν πλήρως εναρμονισμένα με την αφή-

γηση του αντίστοιχου κειμένου του σχολικού βιβλίου. Η αντίληψή του για την ύπαρ-

ξη περισσότερων από μία ιστορικών αφηγήσεων του παρελθόντος παρέμεινε ‘κρυ-

φή’, ανενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων που παρακολουθήσαμε. Το σχο-

λικό βιβλίο ιστορίας ήταν το μοναδικό μέσο επαφής των μαθητών/τριών, η μοναδική 

ιστορική αφήγηση για την επικοινωνία τους με το παρελθόν. Η αφήγησή του παραμέ-

νει σε ένα περιγραφικό επίπεδο γεγονότων, ονομάτων, μαχών, ένα επίπεδο που ο To-

polski (1994)53 ονομάζει ‘επφανειακό’ (surface layer). Σε ένα από τα μαθήματα ο Πέ-

τρος αφηγείται και τα παιδιά παρακολουθούν, όχι πάντα με προσοχή: 

 

Ε. …ο πλοίαρχος Σκούρτης ορίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση ν’ αντιμετωπί-

σει τον Ιμπραήμ και τον στρατό του που ήταν τακτικός στρατός (το τονίζει). Τι θα 

πει τακτικός στρατός; Ήταν στρατός καλά οργανωμένος με αυστηρή πειθαρχία, έ-

τσι; Εκπαιδευμένος πολύ καλά. Εκεί ο πλοίαρχος Σκούρτης ορίστηκε από την ελ-

ληνική κυβέρνηση στη θέση Κρεμμύδι να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ. Όμως αμέ-

σως ο στρατός διαλύθηκε. Οι Έλληνες υποχώρησαν. Ο Ιμπραήμ έμοιαζε ασταμά-

τητος να κατακτήσει όλη την Πελοπόννησο. Πραγματικά η μία περιοχή μετά την 

άλλη άρχισαν να πέφτουν στα χέρια του. Την ίδια στιγμή ο λαός πίεζε την κυβέρ-

νηση να απελευθερώσει τον Κολοκοτρώνη ( 11/2/06). 

 

  Ο Πέτρος, στο δεύτερο μάθημά του, προσπάθησε να εικονοποιήσει κάποια ση-

μεία της αφήγησής του. Τα Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας που έφερε στην τάξη λει-

τούργησαν ως υποστηρικτικό εικονιστικό υλικό - εδώ βλέπετε την πύλη, όπου οι Τούρ-

κοι κρέμασαν τον Πατριάρχη - και αργότερα, μετά το τέλος της επεξεργασίας της ενό-

                                                 
53 Topolski, J. (1994). The structure of historical narrative and the teaching of history. Communication 
presented at the second International Seminar on History Learning and Instruction, Spain όπως αναφέ-
ρεται στους Blanco, F & Rosa, A. (1997), p.196.  
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τητας -  αυτή είναι μια αναπαράσταση της μάχης της Τριπολιτσάς (13/12/05). Επιπλέ-

ον, έγινε χρήση του ανακλαστικού προβολέα για την προβολή της διαφάνειας που 

είχε ετοιμάσει για να βοηθήσει με τον τρόπο αυτό τους μαθητές και τις μαθήτριές 

του, καθώς, όπως ο ίδιος επεσήμανε κατά τη διάρκεια του μαθήματος “η πυκνότητα 

των πληροφοριών και γεγονότων του μαθήματος είναι πολύ μεγάλη” (13/12/05) . Η δι-

αφάνεια περιείχε σε τίτλους όλα τα γεγονότα και τις πληροφορίες με τη σειρά που 

αναφέρονταν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου.  

 Η ιστορική γνώση για τον Πέτρο είναι το αποτέλεσμα που παράγεται από την 

έρευνα, από τη γνώση των τεκμηρίων που οδηγεί στην κατανόηση και την κριτική 

αποτίμηση των πολλαπλών ερμηνειών για ένα ζήτημα. Αυτού του είδους η διαδικα-

σία δεν έγινε εμφανής μέσα στην τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας μας. Αξι-

οσημείωτο είναι το γεγονός πως το συνοδευτικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου α-

ντιμετωπίστηκε σε κάθε μάθημα μετά το τέλος της επεξεργασίας, μια πρακτική που 

ακολουθούν οι περισσότεροι/ες από τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν, τις περισσότερες φορές, η απλή ανά-

γνωση, χωρίς σχολιασμό, κάποιων κειμένων ή η περιγραφή των εξωτερικών χαρα-

κτηριστικών των απεικονιζόμενων προσώπων. Ο διακοσμητικός τους ρόλος (Ρεπού-

ση, 2004, σσ. 301-304) ήταν παρών στα μαθήματα που παρακολουθήσαμε. Για παρά-

δειγμα στο κεφάλαιο «Η Επανάσταση εξαπλώνεται» (Βιβλίο μαθητή/τριας, σσ.97-98) 

όπου υπάρχουν οι εικόνες της Μαντώ Μαυρογένους και της Μπουμπουλίνας ο διά-

λογος που εκτυλίχθηκε ήταν ο εξής: 

 

Ε54. Πώς σας φαίνεται η Μαντώ Μαυρογένους; 

Μ 5. Όμορφη… 

Ε. Ποια είναι περισσότερο αντρογυναίκα; 

Μ (πολλοί μαζί). Η Μπουμπουλίνα  

 

Σ’ ένα άλλο μάθημα σχετικό με την προέλαση του Ιμπραήμ στον ελλαδικό χώρο 

και τη ‘συνάντησή’ του με τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι (Βιβλίο μαθητή/τριας, 

σσ.143-144) ο Πέτρος αφηγείται στα παιδιά:  

 

Ε. …Λοιπόν, πηγαίνει ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι να σταματήσει τον Ιμπραήμ. 

Και σαν άλλος Λεωνίδας, μαζί με τους λιγοστούς του στρατιώτες που είχε, γιατί 

                                                 
54 Όπου Ε = εκπαιδευτικός και Μ = μαθητής/τρια 
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πολλοί απ’ αυτούς έφυγαν από τα ταμπούρια, όλοι μέχρι και τον τελευταίο έπεσαν 

εκεί στο πεδίο της μάχης. Ο ίδιος ο Παπαφλέσσας βρέθηκε από τον Ιμπραήμ, βρέ-

θηκε το σώμα του, το κεφάλι του έλειπε. Διέταξε ο Ιμπραήμ να βρούνε και το κε-

φάλι του, όπως θα έχετε ίσως δει σε κάποια ταινία. «Να αυτός είναι ένας γενναίος 

άντρας» είπε. Όπως λέει και η παράδοση τον πήρε, έστειλε να πλύνουν το σώμα 

του, τον έστησαν σε ένα δέντρο και αναγνωρίζοντας τη γενναιότητα του έσκυψε 

και τον φίλησε… (11/2/06).  

       

Μετά το τέλος της επεξεργασίας του κεφαλαίου, η μόνη πηγή που σχολιάστηκε 

ήταν αυτή που αναφέρεται στο παραπάνω ‘γεγονός’, ως γεγονός, από τη στιγμή που 

αφέθηκε ασχολίαστο αν συγκαταλέγεται στην ελληνική παράδοση ή τι είναι παράδο-

ση. Ως κατακλείδα του μαθήματος, ο Πέτρος επιβεβαιώνει : Διέταξε να πάνε να τον 

πλύνουν. Δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο φαινόμενο οι αντίπαλοι να σέβονται τόσο πο-

λύ τους …. Λοιπόν, ας πάμε στο τετράδιο εργασιών… Στην προκειμένη περίπτωση, η 

πηγή φαίνεται πως λειτούργησε υποστηρικτικά στο λόγο του Πέτρου. 

Στο απόσπασμα που προαναφέρθηκε βλέπουμε ακόμη τη σύνδεση της αρχαιοελ-

ληνικής ανδρείας και αγάπης προς την πατρίδα που ενσαρκώνει το παράδειγμα του 

Λεωνίδα να μεταφέρεται και στο πρόσωπο του Παπαφλέσσα. Το πρότυπο του Λεωνί-

δα φάνηκε να είναι ιδιαίτερα αγαπημένο ως παράδειγμα για τον Πέτρο. Στα δύο από 

τα τρία μαθήματα που παρακολουθήσαμε, η φιλοπατρία και ανδρεία του Λεωνίδα 

συνδέθηκε και αποδόθηκε σε δύο από τους ήρωες της επανάστασης του ’21. Ο ένας 

είναι ο Παπαφλέσσας και ο άλλος ο Αθανάσιος Διάκος.  

Φαίνεται, λοιπόν, να αναδεικνύεται ένας λανθάνων σκοπός  για τη διδασκαλία 

της ιστορίας αυτός του φρονηματισμού55 των παιδιών, καθώς στη συνέντευξη ο Πέ-

τρος περιορίστηκε κυρίως στη γνωστική αξιοποίηση της ιστορίας. Σύμφωνα με τον 

ίδιο, ο βασικός σκοπός της σχολικής ιστορίας για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου 

τοποθετείται  σε επίπεδο γνωριμίας και γνώσης του ελληνικού παρελθόντος. Πιστεύει 

πως οι εκπαιδευτικοί του πρωτοβάθμιου σχολείου διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια 

για τη διδασκαλία της ιστορίας από τη στιγμή “που τα παιδιά πρέπει να έχουν μια 

πρώτη εικόνα, μια πρώτη επαφή. Δεν σπουδάζουν ιστορία, ακούν για την ιστορία”. Υ-

πάρχει δηλαδή, σύμφωνα με την άποψή του η ιστορία που τη σπουδάζεις και η ιστο-
                                                 
55 Ο Αύγουστος Μπαγιόνας (1999, σ. 192) δίνει την εξής περιγραφή στην έννοια φρονηματισμός: 
“κατ’ αρχήν συνίσταται σε αναφορά σε παραδείγματα ή πρότυπα του παρελθόντος που είναι επιθυμητό 
από τον ιστορικό, το δάσκαλο, μια κοινωνική ομάδα, την πολιτική εξουσία, να επηρεάσουν και τα αισθή-
ματα, τις σκέψεις και τις πράξεις των συγχρόνων. Τέτοια παραδείγματα για τους αρχαίους Έλληνες ήταν 
ο Κόρδος,… για τους μεταγενέστερους ο Λεωνίδας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, κ. ά… ”. 
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ρία (story) που την ακούς και αυτή η ιστορία είναι που προσφέρεται στα παιδιά του 

δημοτικού σχολείου. Ακόμη, διαμορφώνει, κοινωνικοποιεί τα παιδιά εντάσσοντάς τα 

στην ευρύτερη κοινωνική-εθνική ομάδα. Απόρροια των παραπάνω αντιλήψεων για 

την ιστορία ως γνώση, πρώτα απ’ όλα και πάνω απ΄ όλα, φαίνεται να είναι το πλήθος 

των ερωτήσεων ανάκλησης της μνήμης στη διάρκεια όλων των μαθημάτων που πα-

ρακολουθήσαμε. Κατά την εξέταση του προηγούμενου αλλά και κατά τη διάρκεια της 

αφήγησης από τον Πέτρο κυριάρχησαν οι γεγονοτολογικές ερωτήσεις του τύπου: πό-

τε – ποιος; Για παράδειγμα κατά την εξέταση του κεφαλαίου η «Επανάσταση αρχίζει 

από τη Μολδοβλαχία» (Βιβλίο μαθητή/τριας, σσ.93-94) οι μαθητές και οι μαθήτριες 

κλήθηκαν να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

Ποια απόφαση πήραν οι Φιλικοί; 

Για ποιους λόγους η επανάσταση ξεκίνησε από τη Μολδοβλαχία; 

Πότε πέρασε τον Προύθο ο Υψηλάντης; 

Ποια πορεία ακολούθησε; 

Πόσους άνδρες συγκέντρωσε; 

Πώς ονομάστηκε το σώμα αυτό; 

Τι αποτέλεσμα είχε η επανάσταση του Υψηλάντη;  

Ποιοι οπλαρχηγοί σκοτώθηκαν στη μάχη του Δραγατσανίου; 

Ποιος ποιητής έγραψε ωδή; 

Ποιον τίτλο είχε η προκήρυξη που εξέδωσε ο Υψηλάντης; 

Ποιες ήταν οι δυνάμεις που διέθετε (7/12/05). 

 

 Το μάθημα της ιστορίας φαίνεται να διατηρεί ένα πολύ στενό σύνδεσμο με τη 

γεωγραφία στην αντίληψη του Πέτρου, καθώς το τόνισε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης αλλά και κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ο χάρτης αποτέλεσε 

βασικό εργαλείο της διδακτικής διαδικασίας. Σε όλα τα μαθήματα που παρακολου-

θήσαμε οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν πολλές φορές να δουν στο χάρτη, να 

εντοπίσουν, να υπογραμμίσουν μια περιοχή.  

“Από κει και πέρα μπορούν τα παιδιά ν’ αναπτύξουν συνεργατικές μεθόδους, να 

αλληλεπιδράσουν το ένα με το άλλο” μας δήλωνε ο Πέτρος κατά τη διάρκεια της συ-

νέντευξης, αναλογιζόμενος το ‘γιατί’ της σχολικής ιστορίας. Θεωρεί, πως οι διαμαθη-

τικές  σχέσεις συνεργασίας, που αναπτύσσονται με την ανάθεση ομαδικών εργασιών, 

μπορούν να καλλιεργηθούν και μέσα από το μάθημα της ιστορίας. Χωρίς να παρα-
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βλέπουμε το γεγονός πως παρακολουθήσαμε τρία μόνο μαθήματα ιστορίας εντούτοις 

τα θεωρούμε ενδεικτικά της πρακτικής του. Εκτός λοιπόν από κάποιες εργασίες του 

τετραδίου των εργασιών, αυτές που λόγω έλλειψης χρόνου δεν έγιναν στην τάξη, η 

μόνη εκτός σχολικού βιβλίου εργασία που ανατέθηκε ήταν η συγκέντρωση πληροφο-

ριών εγκυκλοπαιδικού τύπου (Κόκκινος, κ.ά 2005, σ. 105) για ιστορικά πρόσωπα  

(Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους, Εμμανουήλ Παπάς ). Πράγματι την επόμενη 

μέρα ορισμένα παιδιά έφεραν τις πληροφορίες και κάποιες από αυτές διαβάστηκαν 

στην τάξη. Η απλή αντιγραφή ολόκληρων μακροσκελών λημμάτων και η κουραστική 

ανάγνωσή τους προκάλεσαν το σχολιασμό μέσα στην τάξη και τον προβληματισμό 

αργότερα, εκτός τάξης, του Πέτρου για τα κείμενα που έφεραν οι μαθητές/τριες του. 

Συγκεκριμένα μέσα στην τάξη υπέδειξε και τόνισε στα παιδιά πως χρειάζεται να αξι-

ολογούν τις πληροφορίες από τη στιγμή που “η ανάγνωση μακροσκελών κειμένων εί-

ναι κουραστική”. Στη συζήτηση που είχαμε μετά το μάθημα φάνηκε ιδιαίτερα προ-

βληματισμένος από την “αδυναμία των παιδιών να αξιολογούν πληροφορίες ώστε να 

μη φέρνουν στο σχολείο ολόκληρα κατεβατά”(13/12/05).     

    Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, ενώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

προτείνει ιδέες για ένα πιο σύγχρονο μάθημα ιστορίας, κάτι τέτοιο δεν έγινε εμφανές 

μέσα στην τάξη. Πιστεύει, για παράδειγμα, πως παιδαγωγικά σωστό είναι η εκκίνηση 

από το παρόν των μαθητών/τριών και η σταδιακή τους μεταφορά στο μακρινό και 

άγνωστο παρελθόν. Θεωρεί πολύ σημαντική τη βιωματική μάθηση στην ιστορία, που 

επιτυγχάνεται με επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται με το ιστορικό μάθημα. Όλα 

αυτά όμως συνοδεύονται από το “θα μπορούσα αλλά δεν το κάνω”. Σημαντικοί ανα-

σταλτικοί παράγοντες θεωρούνται από τον ίδιο η έλλειψη του απαραίτητου διδακτι-

κού χρόνου, η απουσία υλικοτεχνικής υποδομής (π.χ. βιβλιοθήκες), οι θεσμικοί περι-

ορισμοί (περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων) καθώς και οι αυξημένες 

οικογενειακές του υποχρεώσεις. Όλα τα παραπάνω τον ωθούν να επαναλαμβάνει ένα, 

σύμφωνα με τα λόγια του, “μονόωρο και στατικό μάθημα”.  

Συμπερασματικά διαφαίνεται μία σύγκρουση μεταξύ των αντιλήψεών του για τη 

φύση της ιστορικής γνώσης, της παιδαγωγικής της αξιοποίησης και της διδακτικής 

του πρακτικής μέσα στην τάξη. Ο ίδιος δε φαίνεται να διαθέτει καμιά ιδιαίτερη επι-

θυμία να προχωρήσει το μάθημά του λίγο παραπάνω. Ακόμη, γίνεται εμφανής και η 

έλλειψη γνώσεων για το ‘γιατί’ και το ‘πώς’ της ιστορικής εκπαίδευσης. Πιστεύει 

πως “στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου ναι, τις έχουμε (εν. τις γνώσεις), που τα παι-

διά πρέπει να έχουν μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη επαφή. Δεν σπουδάζουν ιστορία, α-
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κούν για την ιστορία”. Τα ασφυκτικά και καθορισμένα όρια μέσα στα οποία καλείται 

να εργαστεί του καλλιεργούν την αποδοχή της αντίληψης πως “το σχολείο δεν το κά-

νεις εσύ. Το έχουν κάνει άλλοι για σένα”. Τα παραπάνω τον ωθούν στην εμφάνιση 

μιας πρακτικής στο ιστορικό μάθημα που απέχει από το να είναι κριτική και στοχα-

στική.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρεις εκπαιδευτικούς. Δύο γυναίκες και ένα άνδρα 

με εκπαιδευτική εμπειρία που εκτείνεται από 11 έως 19 χρόνια. Είναι και οι τρεις α-

πόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας, έχουν κάνει την εξομοίωση του πτυχίου τους και 

έχουν παρακολουθήσει τη μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο. Η μία εκπαιδευτικός έχει 

παρακολουθήσει μαθήματα διδακτικής της ιστορίας στην εξομοίωση και στο διδα-

σκαλείο ενώ οι άλλοι δύο μόνο στο διδασκαλείο. Ακόμη, και οι τρεις έχουν παρακο-

λουθήσει σεμινάρια και ημερίδες για τη διδακτική της ιστορίας. Ο πίνακας 2 παρου-

σιάζει τα παραπάνω στοιχεία.  

 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί 
Βασικές σπουδές 
Άλλα πτυχία 
Επιμόρφωση 

Χρόνια προϋ-
πηρεσίας 

Επιμόρφωση στη 
διδακτική της ι-

στορίας 

Τάξη που 
διδάσκουν 

7Γ 

Παιδαγωγική Ακα-
δημία- Εξομοίωση 

πτυχίου 
Διδασκαλείο 

17 
στην Εξομοίωση 
στο Διδασκαλείο 

σεμινάρια  
Δ΄ 

8Γ 

Παιδαγωγική Ακα-
δημία- Εξομοίωση 

πτυχίου 
Διδασκαλείο 

11 στο Διδασκαλείο 
σεμινάρια Στ΄ 

13Α 

Παιδαγωγική Ακα-
δημία- Εξομοίωση 

πτυχίου 
Διδασκαλείο 

19 στο Διδασκαλείο 
σεμινάρια Στ΄ 

 
Πίνακας 3. Εκπαιδευτικοί της Γ' κατηγορίας (Α= άνδρες,  Γ= γυναίκες) 
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Διδάσκουμε την ιστορία γιατί… 

 Στην κατηγορία αυτή συναντούμε το μικρότερο αριθμό εκπαιδευτικών. Η ιστο-

ρία γι’ αυτούς/ες λειτουργεί, κυρίως, ως μέσο ερμηνείας και κατανόησης του σήμερα. 

Το σήμερα προσδιορίζεται από το παρελθόν του και εξαιτίας αυτού η ιστορία λει-

τουργεί “ως ασπίδα για να εξηγούμε πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας” (Σ.8, Γ).  

 

Πάντως όχι για να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Το’ λεγα αυτό παλιά 

όταν τελείωσα τη σχολή… εγώ δεν μπορώ να διδάξω ιστορία του χθες μόνο. Θα 

πρέπει να διδάξω ιστορία για να κατανοήσω το παρελθόν και ταυτόχρονα να κά-

νω μια σύνδεση με το παρόν… Γι’ αυτό σου λέω το μεγάλο πρόβλημα των παι-

διών είναι να προσεγγίσουν την ιστορία. Να μη τη θεωρήσουν ως κάτι που έχει 

τελειώσει (Σ.7, Γ). 

 

Ο ρόλος της ιστορίας είναι…νομίζω ότι αν εντρυφήσουμε και μπούμε έτσι σε μια 

διαδικασία, πάντα υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών…νομίζω 

ότι και εμείς οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά, θα τους μάθουμε να ερμηνεύουν το σή-

μερα και το αύριο (Σ.8, Γ). 

 

Ταυτόχρονα, βλέπουμε να τονίζεται η σημασία της γλώσσας ως ένα είδος οχή-

ματος για την ιστορική ερμηνεία: Επίσης είναι ένα μέσο, ένας τρόπος επεξεργασίας 

και ανάλυσης και γνωριμίας με τη γλώσσα. Δηλαδή, η γλώσσα είναι πολύ σημαντική 

παράμετρος. Δε λειτουργεί, δηλαδή, ως μέσο ονοματοδότησης αλλά είναι κι ένας διαμε-

σολαβητής ιδεών και μηνυμάτων στην ιστορία. Κι αυτό, άμα το ανακαλύψει ο δάσκα-

λος είναι φοβερή…βοήθεια γι΄ αυτόν. Γι’ αυτό και επιμένω στα κείμενα, δηλαδή τα 

κείμενα είναι αυτά που του δίνουν τη δύναμη και τον ασπιδώνουν…(Σ.8, Γ). 

Ο άνδρας εκπαιδευτικός θέλησε ευθύς εξαρχής να οριοθετήσει την ύπαρξη δύο 

ιστοριών - η σχολική ιστορία και η ‘άλλη’ ιστορία - που η κάθε μία διαθέτει το δικό 

της σκοπό. Η πρώτη στοχεύει στη διαμόρφωση αντιλήψεων του ‘ανήκειν’ στο έθνος 

και στην κοινότητα, στόχος που την κάνει, σύμφωνα με τα λόγια του, να μεροληπτεί 

καθώς “υπερτονίζει τα θετικά πολλές φορές των γεγονότων της εθνικής ιστορίας και 

αντίστοιχα να αποσιωπά ή να μην δίνει έμφαση στα αρνητικά”(Σ.13, Α). Εκείνο που 

κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να συμβαίνει, είναι: 

 

Να γίνεται πάντα με επιστημονικά κριτήρια, να γίνεται πάντα με μια βάση επι-

στημονική όπου θα υπάρχει η έρευνα, η διασταύρωση στοιχείων, η αξιοπιστία 
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των πηγών, η οποία θα μπορεί να καταλήγει σε συμπεράσματα που έχουνε πάντα 

αυτή την αληθινή, την επιστημονική βάση. Θα είναι, δηλαδή, απαλλαγμένα από 

στερεότυπα και από αντιλήψεις και από μύθους που πολλές φορές είναι πολύ ι-

σχυροί. Και ειδικά στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά έχουν μια δύναμη πολύ μεγάλη, 

ειδικά αυτοί οι μύθοι (Σ.13, Α).   

 

Για τον ίδιο, δύο στόχοι φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί: να μπορέσουμε, όσο 

μπορούμε, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το στεγνά εθνοκεντρικό, το οποίο ταυτίζεται με 

το απόλυτα αληθινό και προδιαγεγραμμένο και ακόμη να καταλάβουν ότι τα πράγματα 

δεν είναι, δεν έχουν μία ευθεία. Δηλαδή, ενώ κάνεις τη γραμμή του χρόνου σαν μία ευ-

θεία, ταυτόχρονα όμως αυτή η ευθεία έχει ένα δυναμισμό μέσα της, έχει τομές, έχουν 

συμβεί πολλά πράγματα και πολλές φορές υπάρχουν δυνάμεις που κρατούν αυτή την 

εξέλιξη. Η εξέλιξη για να γίνει, γίνεται ένας αγώνας, γίνονται συγκρούσεις, όχι απαραί-

τητα διακρατικές αλλά και εσωτερικές πολλές φορές. Αυτό που λέμε… η έννοια των δυ-

νάμεων που προχωρούν και των δυνάμεων που συντηρούν ή οπισθοδρομούν είναι κι 

αυτό ένα στοιχείο και αυτό πρέπει να φανεί μέσα από την ιστορία (Σ.13, Α). 

Η ιστορία και για τους τρεις είναι ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και το δι-

δάσκουν με πολύ ευχαρίστηση. Οι εξελίξεις στην ιστορική εκπαίδευση και η ενημέ-

ρωση πάνω σ’ αυτές είναι μέσα στις προτεραιότητές τους καθώς, όπως μας είπαν 

“παρακολουθώ οτιδήποτε έχει σχέση με την ιστορία. Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ο-

μιλίες και ότι αναφέρεται γενικά στην ιστορία και ιδιαίτερα ό,τι έχει σχέση με την τοπι-

κή. Υπάρχει μια επαφή και με το κέντρο ιστορίας, εδώ της πόλης, με ότι γενικά από 

δραστηριότητες ετοιμάζει ας πούμε και μία επίσκεψη με τα παιδιά”(Σ.13, Α). Αποδί-

δουν στην ιστορία ορισμούς φειδωλούς όπως: “Την ιστορία τη βλέπω ως μια αναζήτη-

ση”(Σ.8, Γ)  ή διαφορετικά “θέτει ερωτήματα… αποδομεί λίγο τα πράγματα και σε βο-

ηθάει να γίνεις πιο…ριζοσπαστική ίσως μέσα σου”(Σ.7, Γ) έως έναν μακροσκελή ορι-

σμό πολλών λέξεων:  

 

Η ιστορία είναι αυτή η κοινωνική παρακαταθήκη θα λέγαμε, η διαδρομή του αν-

θρώπου, η εξέλιξή του μέσα από τους αιώνες, είναι αυτή η αλληλουχία μέσα από 

αυτή την εξέλιξη, αλληλουχία γεγονότων, δράσεων, πάντα εμπεριέχει το στοιχείο 

της σύγκρουσης κι αυτό είναι ξεκάθαρο σ’ όλη αυτή την εξέλιξη. Ότι έχει μία δυ-

ναμική, η οποία πολλές φορές εκφράζεται από κοινωνικές ομάδες, τα πρόσωπα 

παίζουν κι αυτά το δικό τους ρόλο αλλά πάντα είναι ενταγμένα μέσα από την ο-

πτική των κοινωνικών ομάδων. Η ιστορία γράφεται πάντα με τους στόχους που 
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βάζει κάθε εθνική ομάδα, κάθε εθνική κοινότητα. Γι’ αυτό πολλές φορές τα ίδια 

γεγονότα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από μια κοινότητα Α', από μία κοινότητα 

Β' ή Γ' (Σ.13, Α). 

 

Αποδίδουν τις αντιλήψεις τους αυτές σε παράγοντες πέρα από τα μαθητικά τους 

χρόνια. Αντίθετα μάλιστα πιστεύουν, πως η τυπική εκπαίδευση βοήθησε ελάχιστα 

έως καθόλου στη σημερινή τους οπτική για την ιστορία. Επιπρόσθετα, η πολιτική το-

ποθέτηση και η προσωπική ενασχόληση θεωρούνται σημαντικότατοι παράγοντες που 

προσανατολίζουν τις αντιλήψεις τους για την ιστορία και το ρόλο που αυτή επιτελεί. 

 

Είχα την εντύπωση, αυτό μας είχαν μάθει στο σχολείο ότι ιστορία-ίστωρ = γνώση 

του παρελθόντος, για να μην επαναλάβουμε τα λάθη. Όχι, τελικά με τα χρόνια 

…στην αρχή κι εγώ το έκανα. Δηλαδή, έλεγα στα παιδάκια ότι μαθαίνουμε την 

ιστορία γι’ αυτό. Θεωρώ ότι το περνάς στην αρχή, όταν βγαίνεις από τις Ακαδη-

μίες ή και τα Παιδαγωγικά τμήματα. Δεν είναι κακό… ξέρεις ότι έχει σχέση με 

ιστορία είχε πάντα σχέση με τον Παπαρηγόπουλο, με τα ντοκουμέντα, τον Φυ-

τράκη, ξέρεις. Δηλαδή, κι εγώ σαν μαθήτρια προσπαθώντας να σκεφτώ τι είναι 

ιστορία αυτούς είχα κατά νου… Άρχισα και ψαχνόμουνα. Δηλαδή, ο κλασικός 

ορισμός, γιατί διδάσκεται η ιστορία, λειτούργησε αφορμηστικά σε μένα ώστε να 

ψαχτώ Δεν ήξερα, ήξερα αυτά που είχα μάθει σαν παπαγαλάκι από τα βιβλία, έτσι 

μην τρελαθούμε (Σ.7, Γ).  

 

Τα μαθητικά χρόνια και τα φοιτητικά χρόνια είναι εντελώς ξεκομμένα με το σή-

μερα. Άλλο πράγμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα πεις πως πρέπει να ξεφύγουμε 

από την εθνική ιστορία και να πάμε σε μια άλλη ιστορία, ιστορία των ανθρώπων, 

της καθημερινής ζωής, των απλών πραγμάτων, των αντικειμένων. Αυτά δε στα 

μαθαίνει το σχολείο. Η επαφή μου με το Διδασκαλείο, γενικά η επαφή με το πα-

νεπιστήμιο είναι αυτό που με ώθησε να εντρυφήσω και να μπω σ΄ αυτή τη διαδι-

κασία της έρευνας, της ιστορικής έρευνας. Η μαγεία που κρύβει μια πηγή ας πού-

με, αυτό το πράγμα, ε! αυτό με μάγεψε. Ακόμη και τον ίδιο σου τον εαυτό μπο-

ρείς να βρεις. Γι’ αυτό λέω αναζήτηση με άλφα κεφαλαίο (Σ.8, Γ). 

 

Κοίταξε, εγώ πιστεύω, ότι τελικά η αναζήτηση έχει ένα προσωπικό στοιχείο. Παί-

ζει, παίζει μεγάλο ρόλο και η δική σου η, αν θέλεις, πολιτική αναφορά. Έχει σχέ-

ση, η ιστορία, με την πολιτική σου ταύτιση πολλές φορές αλλά και η διαθεσιμό-

τητά σου να μπορείς να δεις κι από οπτικές καινούριες τα πράγματα, έτσι… Παί-
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ζει ένα σημαντικό ρόλο η πολιτική τοποθέτηση. Για μένα μετράει και η προσωπι-

κή διάθεση να μελετήσεις, να δεις τα πράγματα και από μία άλλη οπτική. Και βέ-

βαια και το να μπορείς να διασταυρώνεις αν αυτά που έχεις μάθει ανταποκρίνο-

νται στην επιστημονική αλήθεια (Σ.13, Α).  

 

Όλα τα παραπάνω ακούγονται αρκετά διαφορετικά από ότι μέχρι στιγμής έχουμε 

δει και άπτονται ζητημάτων που θέτει η σύγχρονη ιστορική εκπαίδευση. Τι πιστεύουν 

οι εκπαιδευτικοί αυτοί πως πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά στο μάθημα της ιστορί-

ας; 

  

Ποια ιστορία αρμόζει στα παιδιά του δημοτικού σχολείου; 

Και οι τρεις εκπαιδευτικοί έχουν κοινό τους σημείο το γεγονός πως θέτουν ως 

προτεραιότητα τα ενδιαφέροντα του μαθητικού κοινού, όταν αναφέρονται στις σκέ-

ψεις τους για το ιστορικό περιεχόμενο. Πολύ σημαντική παράμετρος αναδεικνύεται, 

επίσης, η πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών για το ιστορικό μάθημα, από τη 

στιγμή που πιστεύουν πως “αν παραμείνεις στο στενά θεωρητικό, αν παραμείνεις δη-

λαδή σ’ ένα επίπεδο απομνημόνευσης, δεν αρέσει. Δηλαδή, αυτή η πληθώρα ονομάτων, 

χρονολογιών και τα λοιπά τα αποθαρρύνει κι είναι ότι το χειρότερο”(Σ.13, Α) ή όπως 

το θέτει διαφορετικά μία εκπαιδευτικός “τους μιλάς (εν. συναδέλφους) για επισκέ-

ψεις… μπαίνουν στην τάξη, ανοίξτε παιδιά τα βιβλία, τι έχουμε παρακάτω, εξ καθέδρας 

διδασκαλία, κι έχουν την απαίτηση και σου λένε δε μαθαίνουν τα παιδιά ιστορί-

α…”(Σ.7, Γ). Από κει και πέρα συναντάμε τόσες διαφορετικές απόψεις όσοι είναι και 

οι εκπαιδευτικοί πάντα, όμως, στα πλαίσια μιας μαθητοκεντρικής προσέγγισης. Αξί-

ζει να σημειώσουμε πως και οι τρεις αναφέρονται στην πολυσυζητημένη από τη βι-

βλιογραφία εμπειρία τους  και διαπιστώνουν εμπειρικά αυτά που προτείνονται από τη 

θεωρία.  

 

Εμένα θα μ’ ενδιέφερε να απομονώσω ενότητες. Τώρα που το σκέπτομαι ας πού-

με στην Δ΄ τάξη. Τι μπορεί να είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο τα παιδιά; 

Στην Δ΄ αρχίζουν πλέον και ασχολούνται με πράγματα καθημερινά… θεωρώ πως 

ένας πολύ καλός τρόπος να κάνεις ιστορία είναι να συνδυάσεις τη λαογραφία της 

περιοχής… Θα ήθελα, λοιπόν, να μπορούσαμε το πρώτο τρίμηνο ή εξάμηνο να 

κάνουμε τοπική ιστορία για ν΄ αγαπήσει το παιδί τον τόπο του, να δελεαστεί και 

να πάει προς τα πίσω και μετά να συνεχίσει με αρχαϊκά χρόνια. Εμένα μ’ αρέσουν 

τα αρχαϊκά χρόνια, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή επιλογή… Ή να συνδυάσεις γεω-
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γραφία και ιστορία στην Ε΄ για παράδειγμα. Έτσι, ξεκομμένα κι απομονωμένα ό-

χι. Να βρεθεί ένας τρόπος απ’ το Υπουργείο, από μας…(Σ.7, Γ). 

 

Έρευνα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι αυτό γοητεύει και τα παιδιά. 

Ένα παιχνίδι αναζήτησης, δηλαδή πληροφοριών και απαντήσεων και αναζητήσε-

ων και να βγάλουν έτσι, να μπορούν να λειτουργούν και στο χθες και στο σήμερα. 

Και πολλές φορές έτσι έκανα και την ερώτηση: Σήμερα υπάρχουν ανάλογα γεγο-

νότα;. Βλέπετε γύρω σας; Δηλαδή, η ιστορία αυτό που λένε επαναλαμβάνεται, ό-

ντως είναι μια πραγματικότητα. Να μπορούν να δουλεύουν σε δύο επίπεδα: χθες 

και σήμερα. Ή να μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον με βάση αυτά που έχου-

με σήμερα. Σ  .αυτήν τη κατεύθυνση (Σ.8, Γ) ۥ

 

Ο άνδρας εκπαιδευτικός, αρχικά, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην προσπά-

θεια μεταστροφής της έμφυτης τάσης των παιδιών για περιπέτεια, στοιχείο που, σε 

άλλο σημείο της συνέντευξης, το εντοπίζει πιο έντονο στα αγόρια παρά στα κορίτσια, 

επιθυμώντας να στρέψει τη διάθεση αυτή σε τομείς, όπως ο πολιτισμός . “Κοίταξε, 

βασικά τα παιδιά πολλές φορές έχουν μία τάση σ’ αυτό που έχει μέσα του το στοιχείο 

της περιπέτειας. Στο θέμα της ιστορίας αυτό είναι δηλαδή κάτι το δυναμικό. Οπότε εκεί 

πέρα έχεις να κάνεις μια δουλειά να αντιστρέψεις λίγο αυτή την αντίληψη”. Επιπρόσθε-

τα, η μείωση της ύλης θεωρείται από τον ίδιο κομβικής σημασίας ενέργεια, καθώς: 

   

Η ιστορία μας πιάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι χρονολογικό Ένα τεράστιο κομ-

μάτι, πολύ μεγάλο, το οποίο διδάσκεται με αλχημείες. Με αλχημείες και προσθα-

φαιρέσεις…Οι παγκόσμιοι πόλεμοι, ο εθνικός διχασμός, η μικρασιατική κατα-

στροφή, ο εμφύλιος, αυτά τα προσπερνάς πάρα πολύ γρήγορα. Τα παιδιά πολύ 

αμφιβάλλω αν καταλαβαίνουνε τελικά την ουσία αυτών των γεγονότων και περ-

νάνε έτσι. Περιττό να πούμε, ότι αν μια φορά υστερείς στο θέμα πολιτισμός στα 

προηγούμενα, στον τελευταίο αιώνα ο τομέας πολιτισμός περνάει τελείως στο πε-

ριθώριο (Σ.13, Α).  

 

Η τοπική ιστορία, τέλος, και η συμβολή της στην ιστορική κατανόηση μέσα από 

την έννοια της εξέλιξης τοποθετείται στις προτεραιότητες του και αναφέρεται στην 

εμπειρία του και στην αντίδραση των παιδιών. “Ακόμα και όταν πας στην μεταπολεμι-

κή Ελλάδα, ας πούμε, όταν πας και τους δείξεις στοιχεία της πόλης τους, πώς η πόλη 

αυτή ήταν και πώς έγινε στην πορεία…Καταλάβανε τελικά τι σημαίνει αυτό που λένε 
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εξέλιξη ιστορική και είδαν, ότι ενώ τελικά κάτι κερδίζεις στην εξέλιξη έχεις κάποια ο-

φέλη, από την άλλη χάνεις και πράγματα, πράγματα σημαντικά για τη ζωή σου Θυμάμαι 

παιδιά να μου λένε ότι «εδώ αυλή» ξέρω γω και τώρα αυλή πού; ” (Σ.13, Α). 

 

Ιστορία και σχολική ιστορία  

“Είναι πολύ λεπτά τα όρια και για τον καθένα πολύ υποκειμενικά ”(Σ.8, Γ). Αυτό 

πιστεύει η μία εκπαιδευτικός από τους/τις τρεις, αναφερόμενη, έστω και έμμεσα, στη 

μετά-Πιαζέ αντίληψη για τις ιστορικές δυνατότητες των ηλικιών που φοιτούν στο δη-

μοτικό σχολείο λέγοντας : 

 

Εγώ, ας πούμε, γενικώς τους μαθητές μου δεν τους θεωρώ μικρούς. Θεωρώ πως 

σε εκπλήσσουν και σε ξεπερνούν. Ποτέ δε θεώρησα πως έχουν όρια οι μαθητές 

μου. Οπότε και οι απαιτήσεις μου και τα όριά μου ήταν διαφορετικά απ΄ ότι θα 

ήταν για κάποιους άλλους. Σχολική ιστορία με την έννοια ότι αυτή που θέλουμε 

εμείς να πάρουν τα παιδιά. Εγώ έτσι το ερμηνεύω, μπορεί να κάνω λάθος. Σχολι-

κή ιστορία με την έννοια των πιο καθημερινών πραγμάτων, όχι της εθνικής ιστο-

ρίας, της γεγονοτολογικής ιστορίας. Έτσι την έχω στο μυαλό μου (Σ.8, Γ). 

 

Για τους/τις άλλους/ες δύο εκπαιδευτικούς δε τίθεται ζήτημα, καθώς δηλώνουν “όχι δεν 

είναι το ίδιο πράγμα”. Πιστεύουν όπως και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με τους 

οποίους μιλήσαμε πως “η σχολική ιστορία είναι κάτι που έχει σχέση με μια περιρρέου-

σα ατμόσφαιρα του να φτιάξουμε, να πλάσουμε πολίτες, ίσως αυτό είναι, αυτό έχω εγώ 

κατά νου”(Σ.7, Γ). Ή αντίστοιχα “η σχολική ιστορία είναι επικεντρωμένη…έχει ένα 

καθαρά στοιχείο ελληνοκεντρικό. Συνήθως εξιδανικεύει το ελληνικό στοιχείο, το βάζει 

ως κέντρο του ενδιαφέροντός της”(Σ.13, Α). Και οι δύο πιστεύουν πως αυτό το χαρα-

κτηριστικό της σχολικής ιστορίας μπερδεύει και οδηγεί σε λάθος δρόμο τις αντιλή-

ψεις των παιδιών. Είναι συγκλονιστική η περιγραφή που κάνει ο εκπαιδευτικός για 

την αντίδραση των μαθητών/τριών της τάξης του που αφορά τις σφαγές αμάχων κατά 

την κατάληψη της Τριπολιτσάς: 

 

Όταν κάναμε την άλωση της Τριπολιτσάς και το πώς έγιναν τα γεγονότα και ανα-

φέραμε πως μέσα από κει, μέσα από την άλωση, μέσα από τη φόρτιση που υπήρχε 

στους επαναστατημένους Έλληνες, όταν μπήκαν μέσα στην πόλη, πήρε η μπάλα 

αθώους και ένοχους...Δηλαδή, χάθηκαν πάρα πολύ άνθρωποι και αναφέρονται 

μέσα απώλειες γυναικόπαιδων πάνω από 20 χιλιάδες. Όταν, λοιπόν, τους έλεγα 
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ότι μέσα σ’ αυτό τον ορυμαγδό των γεγονότων χάθηκαν αθώοι άνθρωποι, γυναι-

κόπαιδα, οι οποίοι ήταν τουρκόπουλα, παιδιά σαν κι εσάς, σαν κι εμάς, αθώες ψυ-

χές, γύρισαν τα παιδιά και μου είπαν «εντάξει κύριε, Τούρκοι δεν ήταν;». Πώς 

αυτό; Κι όταν τους λέω ναι, αλλά αυτό το έκαναν οι πατεράδες τους, οι γονείς 

τους, ενώ τα παιδιά τα ίδια είναι τα θύματα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, βρίσκανε 

ακριβώς αυτή την απάντηση: ήταν Τούρκοι. Ήταν τόσο, δηλαδή, η ταύτιση μεγά-

λη, ο εχθρός, ο απέναντι, ο άλλος, το οποίο ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Δεν υπήρχε 

συναισθηματισμός, δεν υπήρχε (Σ.13, Α). 

  

 Η εκπαιδευτικός δηλώνει αρχικά πως “ένα κράτος δεν έχει την ανάγκη, ξέρεις 

από τις ιστορίες, οι οποίες θα αναπαράγουν έθνη”. Αντιλαμβάνεται την ιστορία “ως 

μικρές καθημερινές ιστορίες, αφού βλέπεις πράγματα ν’ αναιρούνται καθημερινά” και 

πιστεύει πως “θα πρέπει το παιδί να μάθει, για να επιβιώσει, σε μια καθημερινότητα 

ζούγκλας όπως είναι αυτή. Ότι η ιστορία είναι κάτι που γίνεται και θα γίνεται και θα 

ξαναγίνεται”. Αμφιταλαντεύεται, όμως, για το ποιος τελικά είναι ο ρόλος της στο 

σχολείο. “Η σχολική ιστορία πρέπει να αποδεσμευτεί και λίγο από το τι θέλουμε ως έ-

θνος και ως κράτος. Βέβαια, από την άλλη σκέφτομαι και ότι ένα κράτος έχει ανάγκη 

να βάλει τα όριά του, την ταυτότητά του…” (Σ.7, Γ).  

 

Μάθημα ιστορίας στην τάξη 

Οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής, όπως προαναφέρθηκε, διαθέτουν στη 

θεωρητική τους σκευή επιμορφωτικά προγράμματα για τη διδακτική της ιστορίας. Τα 

αποτελέσματα ερευνών που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την 

αλλαγή των αντιλήψεών τους σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης στην ιστορία είναι, 

μπορούμε να πούμε, μοιρασμένα ανάμεσα σ’ αυτά που διαπιστώνουν αλλαγή και υι-

οθέτηση σύγχρονων προσεγγίσεων (Turner-Bisset, 2001) και σ’ αυτά που η αλλαγή 

δε γίνεται εμφανής (MacDiarmid, 1994). Οι εκπαιδευτικοί της δικής μας έρευνας είτε 

άμεσα -η επαφή μου με το Διδασκαλείο… με το πανεπιστήμιο… με ώθησε να εντρυφή-

σω και να μπω σ΄ αυτή τη διαδικασία της έρευνας, της ιστορικής έρευνας- είτε έμμεσα 

- είχα την εντύπωση, αυτό μας είχαν μάθει στο σχολείο … για να μην επαναλάβουμε τα 

λάθη. Όχι, τελικά με τα χρόνια… άρχισα και ψαχνόμουνα- ή σύμφωνα με τον άνδρα 

εκπαιδευτικό -η ιστορία έχει σχέση με την πολιτική σου ταύτιση πολλές φορές αλλά και 

τη διαθεσιμότητά σου να μπορείς να δεις κι από οπτικές καινούριες τα πράγματα- δη-

λώνουν πως οι αλλαγές στις επιστημολογικές και παιδαγωγικές τους αντιλήψεις για 
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την ιστορία είχαν ως έναυσμα μία προσωπική διάθεση και πήραν σάρκα και οστά μέ-

σα από επιμορφωτικά προγράμματα.  

Παρουσιάζει, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ‘παρακολουθήσουμε’ το μάθημα 

ιστορίας που μας περιγράφουν. Αξίζει, για μια ακόμη φορά, να τονίσουμε τη διαπί-

στωση πως η διδασκαλία είναι μια ατομική υπόθεση και ο καθένας και η καθεμιά το-

ποθετεί τη δική του πινελιά και μεταφράζει και αξιοποιεί τις γνώσεις με βάση τα εν-

διαφέροντα, την εμπειρία και το μαθητικό κοινό το οποίο κάθε φορά αντιμετωπίζει.  

Οι δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί ακολουθούν μία κοινή και ταυτόχρονα αντίστρο-

φη πορεία με ό,τι μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει ως προς την προσέγγιση και επεξερ-

γασία του κυρίως κειμένου. Η ανάγνωσή του πραγματοποιείται μετά το πέρας της 

επεξεργασίας της καινούριας ενότητας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες επεξεργάζο-

νται πρώτα τις πηγές είτε του βιβλίου είτε άλλες που φέρνουν οι εκπαιδευτικοί στην 

τάξη. Σύμφωνα με τα λόγια τους: 

 

Πρώτα ξεκινούσαμε56 από το συνοδευτικό κείμενο, όσο πηγή μπορεί να θεωρηθεί 

αυτό. Διάβαζα συνήθως αυτό το κείμενο και μέναμε στο ‘ποιανού είναι’. Δηλαδή, 

να καταλάβουμε λίγο ότι γράφτηκε από ανθρώπους που είναι… ψάχναμε στη βι-

βλιοθήκη. Στη βιβλιοθήκη μας,, λοιπόν, είχαμε και ένα λεξικό με αρχαίους συγ-

γραφείς. Ποιος είναι, τι έχει κάνει, πότε έχει ζήσει; Οπότε ψάχναμε να βρούμε και 

στοιχεία της καθημερινότητας μέσα από τις πηγές. Το κείμενο γινόταν… εγώ κά-

νοντας αυτό το ταξίδι προς τα πίσω, ήδη με τις κατάλληλες ερωτήσεις έβγαζαν τα 

παιδιά το κείμενο, τελείωνε και το κείμενο. Οπότε το κείμενο γινόταν μια απλή 

ανάγνωση από τα παιδιά (Σ.7, Γ). 

 

Διαβάζαμε την πηγή και με βάση τις πληροφορίες που είχαμε από προηγούμενα 

μαθήματα προσπαθούσαμε να μπούμε στο καινούριο. Ο χάρτης ήταν βασικό ερ-

γαλείο και φωτοτυπίες που μπορεί να τους έδινα εγώ από πηγές σχετικά με το μά-

θημα που θέλαμε να δούμε. Έτσι δουλεύαμε… Το κυρίως κείμενο το αφήναμε 

πάντα για το τέλος κάνοντάς το μια ανάγνωση… Όταν τελειώναμε το μάθημα κά-

ναμε μια αναθεώρηση όλων αυτών, πηγαίναμε προς τα πίσω πάλι και λέγαμε μια 

αναφορά του τι είπαμε. Θέλοντας να καταλήξουμε, απλά κάναμε μια ανάγνωση 

στο κείμενο (Σ.8, Γ). 

 

                                                 
56 Η χρήση παρελθοντικού χρόνου οφείλεται στο γεγονός πως κάποιες από τις συνεντεύξεις έγιναν 
μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  
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Ο άνδρας εκπαιδευτικός βλέπουμε να ακολουθεί την προσέγγιση που έχουμε 

συναντήσει ως τώρα στις περιγραφές των μαθημάτων, δηλαδή, “το διαβάζουν, ένα 

παιδί φωναχτά”. Δίνει όμως ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξαγωγή του ιστορικού, κάθε 

φορά, λεξιλογίου: “Θέλω πάντα να ξέρουν στο κείμενο που έχουν μπροστά τους ποιο 

είναι το ιστορικό λεξιλόγιο. Δηλαδή, να ξέρουν πάντα τι θα πρέπει να υπογραμμίσουν… 

Οπότε σε κάθε μάθημα έχουμε πάντα τις λέξεις - κλειδιά” (Σ.13, Α). Η ενασχόληση με 

το λεξιλόγιο του ιστορικού κειμένου είναι μια πρακτική που τη συναντάμε και στο 

μάθημα της μίας από τις δύο εκπαιδευτικούς από τη στιγμή που “κάποιες λέξεις – 

κλειδιά που μας βοηθούσαν να κάνουμε το ταξίδι στην ιστορία…. Έπαιρνα, λοιπόν, αυ-

τό το λεξιλόγιο, που μας απασχολούσε και που ‘’ύπουλα’’ εγώ θεωρούσα πως ήταν οι 

άγνωστες λέξεις μέσα στο κείμενο, που ήδη είχαμε και το παρουσίαζα στον πίνακα μέσα 

από οικογένεια λέξεων…” (Σ.7, Γ). Κι αυτό γίνεται, επειδή πιστεύει πως “όταν ένα 

παιδί κατανοήσει τι σημαίνει η κάθε λεξούλα, μπορεί εύκολα να τη δουλέψει επικοινω-

νιακά, να τη δει μέσα στη χρήση της” 

Η δυσκολία των παιδιών στην κατανόηση της έννοιας του χρόνου αποτελεί το 

ερέθισμα για την επινόηση τρόπων που θα βοηθήσουν στο ξεπέρασμά της. Η ‘γραμμή 

του χρόνου’ υπάρχει πάντα στις τάξεις του εκπαιδευτικού, γιατί “στα παιδιά η έννοια 

του χρόνου είναι θολή, είναι ασαφής. Δηλαδή, για τα παιδιά ακόμη και αυτής της ηλικί-

ας που συζητάμε τώρα, το παρελθόν είναι θολό. Δηλαδή, ότι ξεπερνάει τα βιώματά τους 

και τα βιώματα των γονέων τους για αυτούς είναι ασαφή. Το πριν από εκατό χρόνια 

έχει περίπου την ίδια σημασία με το πριν από διακόσια ή πεντακόσια χρόνια ή χίλια 

χρόνια” (Σ.13, Α). Αποτελεί σημαντικό στόχο στη διδασκαλία του, γιατί φαίνεται να 

γνωρίζει καλά πως “τα παιδιά θέλουν να έχουν κάτι συγκεκριμένο μπροστά τους, ένα 

σημείο αναφοράς, το οποίο να αναπαριστάται πολλές φορές, να μην είναι αφηρημένο. 

Αυτό μπορεί να είναι μια εικόνα, ένα σχέδιο, να είναι ένα κείμενο, κάτι που να είναι 

συγκεκριμένο” και η χρονογραμμή εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Άλλωστε, πιστεύει 

πως είναι απαραίτητο για μια επιτυχημένη διδασκαλία “να έχεις στο μυαλό σου το πού 

θέλεις να πας τα πράγματα. Τελικά, τι να κρατήσουν στο μυαλό τους”(Σ.13, Α). Το συ-

γκεκριμένο, το χειροπιαστό στο μάθημα της ιστορίας αναδεικνύεται βασικός στόχος 

και μία από τις πιο ενδεδειγμένες πρακτικές, και σε άλλη περιγραφή, μαθήματος, κα-

τά τη διάρκεια του οποίου, τα παιδιά “παρατηρούν, περιγράφουν τις εικόνες, συνήθως 

με την αριστοτελική περιγραφή από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά. 

Τι κάνει ο καθένας και πώς νιώθει. Έχουν μάθει όμως” (Σ.7, Γ). Η εκπαιδευτικός έχει 

διαπιστώσει πως η περιγραφή εικόνων είναι ένα είδος ιστορικής δεξιότητας που θέλει 
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το χρόνο της για να έχει αποτελέσματα. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο “αφιερώνω ένα με 

ενάμιση μήνα με εικόνες. Δεν αναιρούσαμε το κείμενο της ιστορίας, όμως, πριν φτά-

σουμε, κάναμε μια ολόκληρη περιήγηση με τις πηγές και το φωτογραφικό υλικό που εί-

χαμε στα χέρια μας”  

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, δεν ανακαλύπτονται ξαφνικά και τυχαία. Η εμπειρία 

είναι πολύ σημαντικός παράγοντας που καθοδηγεί τους/τις εκπαιδευτικούς αλλά δε 

θα πρέπει να αποτελεί πανάκεια. Γι’ αυτό και βλέπουμε να διατυπώνεται η άποψη 

που λέει: η ιστορία για μένα θέλει μεθοδολογία. Θέλει εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

(Σ.8, Γ). Η παραπάνω άποψη είναι ενταγμένη στο πνεύμα της διαμόρφωσης ερευνη-

τικών δεξιοτήτων, αρχικά ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς ώστε “να μπορούν να 

εκμαιεύσουν πληροφορίες…να μπορούν ν΄ αναζητούν πηγές, να τις επεξεργάζονται, να 

τις ερμηνεύουν” και στη συνέχεια η μεθοδολογική αυτή γνώση να μπορεί να καταλή-

γει στους αποδέκτες που είναι, βέβαια, τα παιδιά. Σύμφωνα με τα λόγια της: να έχουν 

τη ικανότητα να τις μεταφέρουν και στην ομάδα των παιδιών. όχι μασημένες πληροφο-

ρίες ή όπως μας τις έγραψαν οι άλλοι. Αυτούσια τα κείμενα και τα παιδιά να βγάλουν 

τα ίδια, τα συμπεράσματά τους (Σ.8, Γ). 

Το τι ακριβώς έχουν κατακτήσει καθημερινά οι μαθητές και οι μαθήτριές τους 

διαπιστώνεται στο επόμενο μάθημα συνήθως με τη μέθοδο των ερωταποκρίσεων. Ε-

νίοτε μπαίνουν και τεστ ημέρας. Οι εκπαιδευτικοί δεν απαιτούν από τα παιδιά να 

‘μάθουν το μάθημα’ στο σπίτι. Εξασφαλίζουν, όμως, την ενασχόληση με αυτό με 

τρόπους όπως: “θέλω να είμαι σίγουρος αν μη τι άλλο ότι θα διαβάσουν το μάθημα δυο 

τρεις φορές στο σπίτι. Κι αυτό κάπως μου το κατοχυρώνει σε εισαγωγικά ότι θα γρά-

ψουν την απάντηση σε κάποια ερώτηση που θα τους βάλω. Οπότε εξασφαλίζω ότι σί-

γουρα θα διαβάσουν μια δυο φορές το μάθημα για να την απαντήσουν”(Σ.13, Α). Ή 

διαφορετικά:  

 

Ποτέ δεν απαιτούσα από τα παιδιά να το αποστηθίσουν, να το ξέρουν όπως το λέ-

ει το βιβλίο… Τους έδινα ερωτήσεις, τις γράφαμε στον πίνακα με βάση τα σημεί-

α…Δηλαδή, λογικά το μάθημα το είχα χωρίσει σε κάποια κομμάτια. Οπότε κάθε 

ερώτηση που τους έδινα μετά, ήταν το κομμάτι … νοερά ν΄ απαντήσουν στις ε-

ρωτήσεις σ΄ αυτές που τους είχα δώσει. Τίποτε άλλο. Στο σπίτι να κάνετε μια δυο 

αναγνώσεις, ίσαμε για να θυμηθείτε έτσι κάποια γεγονότα (Σ.8, Γ).  
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Όλο αυτό το ‘ταξίδι’ στο χθες, όπως το αποκαλεί η άλλη εκπαιδευτικός που έ-

κανε με την τάξη της με τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα CD ROM, τις λέξεις-κλειδιά 

και τις θεματικές των παραγράφων είχε ως αποτέλεσμα “το μάθημα το μαθαίναμε, 

όμως το μαθαίναμε ήδη από το σχολείο”. Για του λόγου το αληθές “μου το έλεγαν οι 

μητέρες ότι, ενώ πέρσι στην ιστορία είχαμε δεινοπαθήσει να το μάθουμε κι ήταν και 

μυθολογία…”(Σ.7, Γ). 

Οι απαιτήσεις του ιστορικού μαθήματος, αφενός από την άποψη υλικού και α-

φετέρου από την άποψη επάρκειας χρόνου, έχουν ωθήσει τις δύο εκπαιδευτικούς σε 

κοινές ενέργειες προετοιμασίας που γίνονται, όμως, στην έναρξη της σχολικής χρο-

νιάς. Συγκεκριμένα:  

 

Φέτος με το που πήρα Τετάρτη, χώρισα το βιβλίο σε θεματικές ενότητες που εί-

χανε άμεση σχέση με το ταξίδι. Δηλαδή, χώρισα ας πούμε τα πρώτα μαθήματα 

που αφορούσαν τ’ αρχαϊκά χρόνια σε τέσσερις με πέντε ενότητες που κάθε ενότη-

τα έπιανε συνήθως το δίωρο της εβδομάδας που είχαμε την ιστορία. Έλεγα, δηλα-

δή, αυτή τη βδομάδα θ’ ασχοληθούμε μ’ αυτές τις ενότητες. Άρα, εγώ θα πρέπει 

να κάνω ένα φάκελο στο σπίτι με υλικό… αυτό, όμως, που σου λέω δε γινόταν 

φέτος . Δηλαδή, για κάποιους που το ακούν μπορεί να νομίζουν πως είναι δουλειά 

επιπλέον. Είναι επιπλέον, όταν ξεκινάς, στην αρχή, μετά απλώς συμπληρώνεις. 

Και το αφήνουμε (εν. το υλικό) στο σχολείο (Σ.7, Γ). 

 

Αυτό που μ΄ ενδιέφερε και συνήθως στην αρχή της χρονιάς, βλέποντας την ύλη, 

προσπαθούσα να φτιάξω μια πηγή πληροφοριών για μένα. Δηλαδή, κάποιες πηγές 

που θα μου ήταν χρήσιμες. Είχα κάποια βιβλία στάνταρ που προσπαθούσα, σα 

ντοκουμέντα δηλαδή, να τα χρησιμοποιήσω και έτσι κάναμε μια εισαγωγή στο 

μάθημα. Αλλά κακά τα ψέματα, αν δεν οργανωθείς στην αρχή της χρονιάς δε γί-

νεται. Ένα χρονοδιάγραμμα, να κάνεις καλές θεματικές και να τις κλείσεις, να 

κλείσεις μέσα κι άλλα μαθήματα και πρέπει ν’ αποκοπείς από τα βιβλία (Σ.8, Γ). 

 

Και οι δύο πιστεύουν πως ο χωρισμός των διδακτικών αντικειμένων σε διακρι-

τές διδακτικές ώρες δε βοηθάει ιδιαίτερα το μάθημα της ιστορίας που, όπως μας εί-

παν ‘δε βγαίνει σε μία ώρα’. Η ενσωμάτωση, όμως, της γλώσσας, για παράδειγμα, 

στην ιστορία ή το αντίστροφο δίνει κατά την άποψη και την εμπειρία τους λύσεις.  
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Μας ανέφεραν, λοιπόν :  

 

Νιώθω ότι η ενσωμάτωση ιστορίας και γλώσσας μπορεί να σε προστατέψει και να 

σε βοηθήσει και να σε κατευθύνει σ’ ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, μέσα από 

ένα ντοκουμέντο να διδάξεις και γλώσσα και να τα καλύψεις όλα και έτσι να μην 

έχεις να κάνεις ξεχωριστά πράγματα. Να κερδίσεις χρόνο (Σ.8, Γ). 

 

Ως πρακτική εφαρμογή αυτής της θεωρίας της έκανε το εξής:  

 

Ας πούμε από αρχές Οκτώβρη έκανα στη γλώσσα ένα αφιέρωμα στον Παλαμά 

και εκεί μέσα έβαζα την ιστορία. Για το ’40 ας πούμε. Προσπαθούσα όσο μπο-

ρούσα να κλείσω πράγματα για να κερδίσω χρόνο… κι αν δε δουλέψεις μ’ αυτόν 

τον τρόπο σε κατευθύνουν τα παιδιά γιατί γίνεται πιο ενδιαφέρον και το μάθημα 

(Σ.8, Γ). 

 

Ή αντίστοιχα “κάναμε και τη μελέτη σε συνδυασμό με την ιστορία. Παραδείγμα-

τος χάρη, το βιβλίο της Μελέτης έχει πάρα πολλά στοιχεία που μπορούν να δουλευτούν 

ως πηγές και φωτογραφικές και γραπτές” (Σ.7, Γ). Οι αναφορές που ενισχύουν αυτή 

της την οπτική είναι πολλές : Μ’ ενδιέφερε τώρα, όταν, ας πούμε, στη γλώσσα είχα δι-

δάξει την περίληψη, τους έλεγα: τώρα παιδιά θέλω ένα κείμενο περιληπτικό, έκανα την 

αξιολόγησή μου συνδυαστικά με τη γλώσσα…Δεν ξεπερνούσαμε ποτέ την ώρα αρκεί να 

το δεις διαδραστικά με κάποιο πολιτιστικό πρόγραμμα που θα ‘ χεις επιλέξει κι ακόμα 

και την ώρα της αισθητικής αγωγής που εγώ την ‘έτρωγα’, δεν έκανα αισθητική αγωγή. 

Γιατί αισθητική αγωγή είναι κι αυτό (Σ.7, Γ). 

Ο άνδρας εκπαιδευτικός μας είπε, όπως και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, πως 

“ναι, κοίταξε ομολογώ πως έχω πάρει πολλές φορές Πέμπτη, Έκτη τάξη και λίγο πολύ 

την ύλη την έχεις σκιαγραφημένη στο μυαλό σου”. Εκείνο, όμως, που θεωρεί απαραί-

τητο και σημαντικό είναι η συγκέντρωση και η χρήση του υλικού με το οποίο θα 

δουλέψει στο μάθημα της ιστορίας. “Το να συγκεντρώσεις υλικό είναι σημαντικό. Δη-

λαδή, πώς θα μπορέσεις να εντάξεις και νέο υλικό μέσα στο μάθημα. Το θέμα είναι και 

πώς μπορείς να κάνεις και τη διαχείριση αυτού του υλικού. Γιατί μπορείς να έχεις χι-

λιάδες πράγματα αλλά ποια θα προλάβεις να βάλεις μέσα;” (Σ.13, Α).  Για τι είδους 

υλικό άραγε μιλάει; “Κοίταξε προσπαθώ να βρω οτιδήποτε υπάρχει, από οπτικό υλικό, 

σλάιτς, ταινίες, ντοκιμαντέρ και προσωπικό και του σχολείου αλλά και τα παιδιά εάν 

έχουν την ευχέρεια να φέρουν κάτι ακόμα καλύτερο”(Σ.13, Α).  
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Πώς διαχειρίζονται τις διαφορετικές απόψεις τους σε ζητήματα ερμηνειών του 

σχολικού βιβλίου; Η απόρριψη υιοθέτησης ενός κανονιστικού και απόλυτα αληθινού 

λόγου όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα σχολικά βιβλία ιστορίας φαίνεται να απο-

τελεί κοινή τους πρακτική. Η αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων, όταν προκύπτουν, φαί-

νεται πως είναι ίδια με τους/ τις υπόλοιπους/ες εκπαιδευτικούς: σ’ ένα επίπεδο συζή-

τησης στην τάξη καθώς δεν υπάρχει αναφορά διασταύρωσης πηγών και εξαγωγή συ-

μπερασμάτων.  

 

Βασικά το λέω στα παιδιά. Τη γνώμη του βιβλίου την περνάω ξώφαλτσα όπου δε 

συμφωνώ. Δηλαδή, δε δίνω μεγάλη σημασία ή βαρύτητα. Προσπαθώ, όμως, με 

την ερώτηση που θα κάνω να τα ωθήσω να το ψάξουν τα ίδια. Φέρνω, όμως, εγώ 

πάντα το παράδειγμα: τι γίνεται σήμερα; (Σ.7, Γ). 

 

Ναι, πολλές φορές. Και την είπα. Όπως κι απ’ αυτά ζητούσα ότι αισθάνονται και 

ότι διαφωνίες είχαν ή άκουσαν να τις πουν, να τις κουβεντιάσουμε και ο καθένας 

να έχει την άποψή του. Απλά ν’ ακούμε πράγματα και να προσπαθούμε να μπού-

με στη λογική ότι δεν καταλαβαίνουμε να το κρατάμε ή να το δικαιολογήσουμε 

και στο μέλλον ίσως κάποια στιγμή να διευρυνθεί το μυαλό μας για να δούμε τα 

πράγματα ξεκάθαρα. Αλλά, ναι, ο καθένας είχε τη γνώμη του (Σ.8, Γ). 

 

Ναι, την άποψή μου τη λέω στα παιδιά. Είναι δύσκολο, όμως,, είναι πολύ δύσκο-

λο, δεν είναι εύκολο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι τα παιδιά αν μην τι άλ-

λο να τους ανοίξεις όλα τα παράθυρα, όλους τους ορίζοντες, να μπορούν μέσα 

από κει ν’ ανακαλύψουν τα πράγματα. Αν δε θέλεις να επιβάλλεις. Πάντως ο πει-

ρασμός να επιβάλλεις είναι μεγάλος, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει, και είναι και 

μια παγίδα (Σ.13, Α). 

 

Κάνοντας την αυτοκριτική της, μία εκπαιδευτικός διαπιστώνει τα πολύ εύθραυ-

στα όρια μεταξύ της ελευθερίας της γνώμης και της επιβολή της σε ιστορικά ζητήμα-

τα.  

 

Μια διαφωνία που είχα ήταν για το συμμαχικό ταμείο της Δήλου και που τους την 

πέρασα, για τον Περικλή και τον ‘σφετερισμό των χρημάτων’. Ίσως τους είχα πε-

ράσει και γω την άποψη ότι δεν τον πολυεκτιμούσα. Αυτό τους το πέρασα. Δηλα-

δή, όταν μιλάμε για τον Περικλή αυτή η τάξη λέει ‘ναι μεν, αλλά’. Σ’ αυτό φταίω 

και γω. Και μπορεί να είναι κακό αυτό που κάνουμε, γιατί ουσιαστικά πατρονά-
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ρεις, αλλά εάν δε δημιουργήσεις τη δυνατότητα στο παιδί να σκεφτεί; Κι αυτό δεν 

μπορείς να το κάνεις επιδερμικά. Δηλαδή, το διαβάζουμε και τι λέτε εσείς παιδιά, 

συμφωνείτε; Τα παιδιά θα σου πουν: συμφωνώ….(Σ.7, Γ).  

  

 Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας διακρίνονται από εσω-

τερικό ενδιαφέρον για την ιστορία και τη διδασκαλία της. Η επιμόρφωση σε θέματα 

διδασκαλίας και μάθησης στην ιστορία φαίνεται να έχει ανανεώσει τόσο τις επιστη-

μολογικές όσο και τις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις.  Κοινός τους στόχος είναι η 

πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για ένα διδακτικό αντικείμενο που 

κουβαλάει την ταμπέλα του θεωρητικού, μέσα από δραστηριότητες που εμπεριέχουν 

το στοιχείο της συμμετοχής. 

  

Η περίπτωση της Κατερίνας 

Η Κατερίνα, είναι και αυτή απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας, διδάσκει 17 

χρόνια, έχει κάνει την εξομοίωση του πτυχίου της, καθώς επίσης έχει παρακολουθή-

σει τη διετή μετεκπαίδευση. Στο Διδασκαλείο και στην εξομοίωση έχει παρακολου-

θήσει μαθήματα Διδακτικής της ιστορίας, όπως επίσης σεμινάρια και ημερίδες με θέ-

μα την ιστορία και τη ‘διδακτική της μετάθεση’ (Ρεπούση, 2004, σ. 200) και τη βρί-

σκουμε να διδάσκει στην Έκτη τάξη ενός δημόσιου σχολείου της πόλης της Κατερί-

νης. Είναι ένα σχολείο ευνοημένο από την άποψη της υλικοτεχνικής υποδομής κα-

θώς, σύμφωνα με τα λεγόμενα της εκπαιδευτικού, το σχολείο είναι από τα πιο πλού-

σια στην πόλη καθώς διαθέτει δική του περιουσία από ακίνητα και ενοίκια. Συνάρτη-

ση του γεγονότος αυτού είναι και η παρουσία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κάθε 

τάξη. Αυτό μας το ανέφερε η εκπαιδευτικός στη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε 

κατά τους θερινούς μήνες. Κατά τις ημέρες της παρατήρησης που έγιναν το Δεκέμ-

βριο της νέας σχολικής χρονιάς οι υπολογιστές είχαν αποσυρθεί σε ειδική αίθουσα 

εξαιτίας ζημιών που παρατηρήθηκαν από τα παιδιά.   

Το μαθητικό κοινό αποτελείται από 21 μαθητές και μαθήτριες, 9 αγόρια και 12 

κορίτσια, σε μια αίθουσα αρκετά μεγάλη με τα θρανία τοποθετημένα σε σχήμα Π. Η 

έδρα βρισκόταν σε μία γωνία της αίθουσας μπροστά και δίπλα από τον πίνακα χωρίς 

να χρησιμοποιηθεί καθόλου από την εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια των επισκέψεών 

μας. Προτιμούσε να κάθεται στη μία άκρη του Π κοντά και δίπλα στα παιδιά. 

Η διδασκαλία της, στα μαθήματα που παρακολουθήσαμε, φαίνεται να είναι ε-

ναρμονισμένη με αυτά που πιστεύει για την ιστορία και για το ρόλο που αυτή καλεί-
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ται να επιτελέσει στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έγινε εμφανής ένας 

σκεπτικισμός που τη διακατέχει, καθώς, σύμφωνα με τα λόγια της, “είναι τέχνη να 

βλέπεις πίσω από τα πράγματα. Δεν είναι αυτό που βλέπεις ποτέ”. Μεταφέροντας την 

αντίληψή της αυτή στο μάθημα της ιστορίας θεωρεί πως “πρέπει να εμβαθύνεις σ’ αυ-

τό που διαβάζεις”. Και αυτό μπορεί να γίνει: “Θέτοντας ερωτήματα”. 

Το μάθημα της είναι ένα ‘παιχνίδι’ ερωτήσεων- απαντήσεων περισσότερο, παρά 

διάλεξη-αφήγηση. Εμπλέκει συνεχώς τους μαθητές και τις μαθήτριες της σ’ αυτή τη 

διαδικασία αναζήτησης απαντήσεων στα ερωτήματα που θέτει. Μέσα στην τάξη είναι 

αυτό που συνηθίζουν να λένε τα παιδιά ‘δύσκολη δασκάλα’, η πίεση είναι συνεχής, 

προσπαθώντας να ωθήσει τη σκέψη των παιδιών να κάνει ένα βήμα παραπάνω από το 

αυτονόητο. Αυτό, βέβαια, έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος της, η συχνότητά του, να κυ-

ριαρχεί σε σχέση με το λόγο που παράγουν οι μαθητές και οι μαθήτριές της. Παρ’ 

όλα αυτά η ατμόσφαιρα σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθήσαμε ήταν ήρεμη, 

χωρίς άγχος και δυσανασχέτηση, τα παιδιά έδειχναν μια αξιοσημείωτη προσήλωση 

στο μάθημα και στη δασκάλα τους.  

Ακόμη, τα παιδιά φάνηκαν εξοικειωμένα με την ορολογία της ιστορικής έρευ-

νας, καθώς χρησιμοποιούν όρους όπως ‘πηγή’, ‘γραπτή πηγή’, ‘αντικειμενική’, ‘σύ-

γκριση πηγών’ κ.ά. Σ’ ένα από τα μαθήματα η Κατερίνα συζητά με τα παιδιά για την 

εκδήλωση και την έκβαση απελευθερωτικών κινημάτων, πριν από την επανάσταση 

του 1821. Διαβάζουν ένα ποίημα από τα «Άπαντα» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη που 

αναφέρεται στο κίνημα του Ευθύμιου Βλαχάβα (Βιβλίο μαθητή/τριας σσ.79), συζη-

τούν για τον αρχηγό, τη “διάθεσή του να διώξει τον Αλή πασά” και την έκβαση του 

κινήματος και στη συνέχεια η Κατερίνα ρωτάει: 

 

Ε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Καλά, αυτά μας τα λέει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, στα 

Άπαντά του. Μήπως δεν έγιναν έτσι; Μήπως έγιναν κάπως αλλιώς; Μήπως επειδή 

είναι Έλληνας κι αυτός,, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, θέλει να μας τα παρουσιάσει 

κάπως, έτσι ωραιοποιημένα; Ότι όλοι είχαν τη διάθεση να απελευθερωθούν, ότι 

όλα αυτά ήταν πολύ ωραία; Ναι…. 

Μ2. Κυρία, μπορεί να ήθελαν αλλά αυτός μπορεί να βάζει λίγο πιο…υπερβολή. 

Ε. Υπερβολή. Μμμ και να βάζει λίγο την υπερβολή. 

Μ2 (συνεχίζει) ναι, γιατί κι αυτός Έλληνας [είναι] αλλά θα έγιναν έτσι. 

Ε. Θα έγιναν έτσι. Από πού μπορούμε να το καταλάβουμε; Τι πρέπει να κάνουμε 

για να δούμε αν πράγματι έγιναν έτσι; Αναστασία; 
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Μ5. Να το συγκρίνουμε και με άλλες πηγές. 

Ε. Ωραία. Για διαλέξτε έτσι από τους τίτλους των πηγών που υπάρχουν, για να κά-

νουμε έτσι μια σύγκριση. Να δούμε αν όλοι πράγματι είχαν τη διάθεση να πολεμή-

σουν.  

 

Η Κατερίνα ακολουθεί μια αντίστροφη πορεία στη διδασκαλία της από αυτή του 

Πέτρου, γεγονός που επισημάνθηκε στη συνέντευξη και επιβεβαιώθηκε μέσα στη 

σχολική τάξη στα μαθήματα που παρακολουθήσαμε. Η έναρξη της προσέγγισης και, 

στη συνέχεια, η επεξεργασία του καινούριου μαθήματος γίνεται μέσω πηγών γρα-

πτών, ηχητικών ή οπτικών ενώ το κείμενο του σχολικού βιβλίου λειτουργεί ως ανα-

κεφαλαίωση των όσων διαπραγματεύθηκαν στην τάξη η εκπαιδευτικός με το μαθητι-

κό κοινό. «Το όραμα του Ρήγα Φεραίου» (Βιβλίο μαθητή/τριας σσ.81-82), ένα από τα 

μαθήματα, ξεκίνησε με το άκουσμα του μελοποιημένου Θούριου και στη συνέχεια 

ακολούθησε ο εξής διάλογος: 

 

Ε. Λοιπόν, τι ακούσαμε; 

Μ5. Το Θούριο. 

Ε. Το Θούριο. Τι νιώσατε άραγε; 

Μ8. Θλίψη. 

Ε. Μμμ ωραία. Τι νιώσαμε άραγε; 

Μ3. Συγκίνηση. 

Ε. Συγκίνηση, σωστό. Τι άλλο μπορεί να νιώσαμε; 

Μ5 Δέος 

Ε. Δέος,, σωστά. Ήταν καταπιεσμένοι όταν…( μια μαθήτρια θέλει ν’ απαντήσει) 

ναι; 

Μ7. Θάρρος. 

Ε. Αλλά και θάρρος μας έδειχνε. Τι άλλο; 

Μ15. Την πίστη του στην ελευθερία. 

Ε. Την πίστη του στην ελευθερία. Αν ήθελα να το ζωγραφίσω το συναίσθημα που 

ένιωσα έτσι όπως άκουσα το Θούριο του Ρήγα τι χρώματα θα χρησιμοποιούσα; 

Μ16. Κυρία… 

Ε. Ναι 

Μ16. Μαύρο και άσπρο. 

Ε. Μαύρο και άσπρο. Άλλος; 

Μ9. Χρώματα σκούρα, χωρίς…γιατί ο τρόπος που το τραγουδούσανε στο CD δεν 

ήταν έτσι…δεν ήταν όπως όταν το διαβάζω. 
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Αυτή η διαδικασία των ερωτήσεων με τη χρήση ρημάτων νιώθω, αισθάνομαι, 

πιστεύω, νομίζω, υπήρχε συνεχώς στη διδασκαλία της Κατερίνας.   

Στο ίδιο μάθημα, η επιθυμία του Ρήγα Φεραίου για μια βαλκανική χερσόνησο 

ελεύθερη και συναδελφωμένη αποτέλεσε την αφορμή να θιγούν θέματα εδαφικών 

ανακατατάξεων και μεταναστευτικών ρευμάτων που επισυμβαίνουν σήμερα στην ευ-

ρύτερη περιοχή μας. Η Κατερίνα, άλλωστε, πιστεύει πως “δε μπορώ να διδάξω ιστο-

ρία του χθες μόνο. Θα πρέπει να διδάξω ιστορία για να κατανοήσω το παρελθόν και 

ταυτόχρονα να κάνω μια σύνδεση με το παρόν”. Η σύνδεση αυτή, η αναφορά στο σή-

μερα και η ώθηση να σκεφτούν τα παιδιά για καταστάσεις του παρόντος υπήρχε σε 

όλα τα μαθήματα που παρακολουθήσαμε. Για παράδειγμα: 

  

Ε. Ο Ρήγας, όμως, δεν οραματίστηκε μόνο την ελευθερία της Ελλάδας. Οραματί-

στηκε την ελευθερία όλων των υπόδουλων λαών κάτω από τον τούρκικο ζυγό. Ο-

νειρεύτηκε μια βαλκανική συναδελφωμένη όπου όλοι οι λαοί θα έτυχαν σεβασμού. 

Τι να σημαίνει αυτό; Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια, ο Ρήγας το 1798, μέχρι τότε 

πολεμούσε γι’ αυτό. Σήμερα μιλάμε για ένα σωρό ανακατατάξεις που έχουν γίνει 

στο Κοσσυφοπέδιο, μιλάμε για τις ανακατατάξεις που γίνονται στις χώρες της 

Βαλκανικής. Άνθρωποι στη χώρα μας πάνε κι έρχονται με διαφορετικά θρησκεύ-

ματα, διαφορετικές εθνότητες. Αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, επιβιώνουν, 

χαίρουν σεβασμού; 

Μ9. Επιβιώνουν. 

Ε. Επιβιώνουν. Χαίρουν όμως σεβασμού;  

Μ9. Όχι και πολύ. 

Ε. Και ναι και όχι. Ελάχιστα. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν το όραμα του Ρήγα πέτυχε εξ’ 

ολοκλήρου ή συνεχίζεται ακόμη; Πάντα υπάρχουν υπόδουλοι λαοί οι οποίοι χρειά-

ζεται να συσπειρωθούν και να ξεσηκωθούν και να αποτινάξουν κάποιο ζυγό.  

     

Χρειάζεται να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι η συζήτηση δεν προχώρησε σε ιδιαίτε-

ρο βάθος των ζητημάτων που θίγονταν κάθε φορά. 

Αναλύοντας τα μαθήματα που παρακολουθήσαμε, φαίνεται πως η διδακτική 

προσέγγιση που ακολουθεί η Κατερίνα κινείται γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες :  

▪ χρήση πηγών του σχολικού βιβλίου ή δικών της 

▪ ερωτήσεις – απαντήσεις  

▪ ιστορικό λεξιλόγιο  
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Σε ότι αφορά το ιστορικό λεξιλόγιο, διακρίναμε μια πολύ μεγάλη επιμονή με ε-

ρωτήσεις για τη σημασία των λέξεων, την καταγωγή τους και την οικογένεια που δη-

μιουργείται από αυτές. Γνωρίζοντας πολύ καλά το ιστορικό λεξιλόγιο των μαθη-

τών/τριών της, χτίζοντας ουσιαστικά πάνω στην πρότερη γνώση τους, επιμένει σε κά-

θε ευκαιρία στην κατανόηση των όρων που διαπραγματεύονται. Η πρακτική της αυτή  

απορρέει από την άποψή της πως μία βασική παράμετρος, που συντελεί στο να μη 

μαθαίνουν τα παιδιά εύκολα την ιστορία, είναι η έλλειψη κατανόησης των λέξεων 

που απαντώνται σε ένα κείμενο ιστορίας. Μιλώντας για την κοινωνική δομή της μα-

νιάτικης καστροπολιτείας, για παράδειγμα, συνάντησαν τον όρο πατριές. Ακολούθη-

σε η εξής διαπραγμάτευση της έννοιας: 

 

Ε. Οι πατριές. Για κοιτάξτε λίγο (γράφει στον πίνακα) πα…τριά. Πολύ ωραία. Ποιο 

είναι το θέμα της λέξης; 

Μ(πολλοί μαζί). πατ-. 

Ε. πατ- και πατρι- μπορούμε να πούμε. Εγώ δε θέλω το γιώτα. Θέλω να πάρετε από 

τη λεξούλα το πα-. Τι σας φέρνει στο μυαλό; 

Μ 7. Πατέρας 

Ε. Πατέρας, πατρίδα, πατρογονικός… 

Μ10. Πάτριο 

Ε. Πάτριο. Που το είδατε το πάτριο; Τι σημαίνει πάτριο; 

Μ(πολλοί μαζί). Στη Γλώσσα 

Μ15. Μια ένδοξη πατρίδα. 

Μ7. Πατριολάτρης.  

Ε. Δηλαδή, έχει μέσα την έννοια της πατρίδας (το γράφει στον πίνακα). Άρα τι ήθε-

λαν αυτοί να υπερασπιστούνε; 

Μ 9. Την πατρίδα. 

Ε. Για να υπερασπιστούνε την πατρίδα, όχι το κράτος, γιατί έχουμε πατρίδα δεν 

έχουμε κράτος την περίοδο αυτή. Γιατί άραγε; Για να σκαλίσουμε λίγο τη μνήμη 

μας. Ναι… 

Μ2. Έχουμε το λαό που ζει σε μια πατρίδα. 

Ε. Μπράβο! Αυτή τη στιγμή έχουμε το λαό και την πατρίδα. Δεν έχουμε τι; 

Μ2. Κρατική εξουσία. 

Ε. Κρατική εξουσία. Αφού, λοιπόν, δεν έχουμε κρατική εξουσία, δε θα μιλήσουμε 

για κράτος. 
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Αξίζει τέλος να αναφερθούμε στις εργασίες που αναθέτει στα παιδιά για το σπίτι. 

Εκτός από το τυπικό “να μάθουν το μάθημα” είδαμε και ακούσαμε εργασίες που απέ-

χουν πολύ από το να χαρακτηριστούν εγκυκλοπαιδικού τύπου. Παράλληλα κάποιες 

από αυτές αγγίζουν και τα υπόλοιπα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εργασίες χωρίζονται σε ομάδες και τα παιδιά επιλέγουν την ομάδα 

εκείνη που προτιμούν. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο για το Ρήγα Φεραίο η Κατερίνα 

ανέθεσε στα παιδιά τα παρακάτω: 

 

Μια ομάδα που θα ήθελε να ασχοληθεί μ’ αυτές τις πηγές (του βιβλίου και δικές 

της) θα ήθελα να συλλέξει πληροφορίες για τη μόρφωση των Ελλήνων εντός και 

εκτός Ελλάδας στα χρόνια του Ρήγα. Η δεύτερη ομάδα : με ποια σύμβολα μπορώ 

να μιλήσω για τις έννοιες ελευθερία και ισότητα. Η τρίτη ομάδα : κάνω το χρονο-

λόγιο της ζωής του Ρήγα. Η τέταρτη ομάδα: εικονοποιώ, ζωγραφίζω το Θούριο 

(8/12/05). 

 

Συνολικά, η Κατερίνα εμφανίζεται να εφαρμόζει στη διδασκαλία της τις αντιλή-

ψεις που έχει υιοθετήσει για τη φύση της ιστορίας και να καλεί τους μαθητές και τις 

μαθήτριές της να συμμετέχουν ενεργητικά στην ανακάλυψη και κατάκτηση της ιστο-

ρικής γνώσης. Αποτελεί ένα παράδειγμα οπτικής και πρακτικής που ενισχύει τις έ-

ρευνες που υποστηρίζουν πως είναι εφικτή η αλλαγή των αντιλήψεων των εκπαιδευ-

τικών καθώς, όπως και η ίδια παραδέχεται, δεν σκεφτόταν και δε δίδασκε την ιστορία 

πάντα κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ξεκίνησε την καριέρα της έχοντας άλλου είδους αντι-

λήψεις. Στην πορεία, όμως, μέσα από την προσωπική της ενασχόληση καθώς και με 

τη θεωρητική σκευή που της προσέφερε η επιμόρφωση στη διδακτική της ιστορίας, 

έφθασε στο σημείο να κάνει “κάποιες τομές” εφαρμόζοντας και διδάσκοντάς τες πα-

ράλληλα στους μαθητές και στις μαθήτριές της.  
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Συζήτηση 
Αν και τα δεδομένα αυτής της διερευνητικής και μικρής σε έκταση έρευνας δεν 

είναι επαρκή για τη διατύπωση ακλόνητων συμπερασμάτων, υπάρχουν ωστόσο αρκε-

τά ευρήματα που χρειάζονται περαιτέρω σχολιασμό.  

Ο ρόλος και το περιεχόμενο της σχολικής ιστορίας 

Η ιστορία στο σχολείο επιτελεί ένα πλήθος από σκοπούς, για την επίτευξη των 

οποίων επιλέγονται τα περιεχόμενα των αναλυτικών προγραμμάτων, βάσει των ο-

ποίων συγγράφονται τα σχολικά εγχειρίδια. Ο Moniot (2000, σ. 72), μάλιστα, τονίζει 

πως “η ιστορία είναι πάντα κάποια ‘περιεχόμενα’ με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή, ε-

παφή πάντα κοινωνικά προσδιορισμένη”. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα πε-

ριεχόμενα προσφέρονται στο μαθητικό κοινό μέσα από κεντρικά προσδιορισμένα υ-

ποχρεωτικά αναλυτικά προγράμματα που μεταφράζονται σε ένα και μοναδικό βιβλίο 

για κάθε τάξη και παρεμφερές παιδαγωγικό υλικό σε όλη την επικράτεια. Θα μπο-

ρούσαμε, λοιπόν, να υποθέσουμε, λόγω των παραπάνω, την ύπαρξη ομοιομορφίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις σχολικές τάξεις της έκτης δημοτικού, για 

παράδειγμα, που διδάσκεται η ιστορία. Υπόθεση που απέχει από την πραγματικότητα 

καθώς οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας και πολύ περισσότερο οι 

παρατηρήσεις μαθημάτων, κάνουν εμφανή την ποικιλομορφία στη διδακτική πράξη, 

έστω και με τη χρήση του ίδιου ακριβώς διδακτικού υλικού. Οι εκπαιδευτικοί ερμη-

νεύουν με διαφορετικό τρόπο το έργο τους, από τη στιγμή που οι γνώσεις και οι δε-

ξιότητές τους βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την προσωπική τους εμπειρία και 

την εκπαίδευσή τους.  

  Οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας Α φαίνεται να μένουν προσκολλημένοι στη 

διδασκαλία του “πρακτικού παρελθόντος” (Αβδελά, 1998, σ.80), του παρελθόντος δη-

λαδή που καλλιεργεί την εθνική ταυτότητα και οικειοποιεί την κοινή πολιτισμική 

κληρονομιά. Η “ιερή αρχή της συνέχειας”(Βέικος, 1987,σ. 56˙ Μπαγιόνας, 1994˙ 

Κόκκινος, 1998, σ. 339) κατέχει μια ισχυρή θέση στις αντιλήψεις, έτσι ώστε να λει-

τουργεί ως μία από τις προτεραιότητες της διδασκαλίας τους. Από τη στιγμή που η 

ιστορία θεωρείται ως “η γνώση του παρελθόντος”, βασική αποστολή της στο δημοτικό 

σχολείο φαίνεται να είναι η μετάδοση των γνώσεων, επίσημων και έγκυρων, για αυτά 

τα καταγεγραμμένα γεγονότα του παρελθόντος, για να μπορέσουμε εκτός των άλλων 

και να παραδειγματιστούμε μέσα από τα “καλά και τα άσχημα της γενιάς μας”. Η με-

λέτη της προκρίνεται σημαντική, επειδή δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ποιοι 
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είμαστε, μας παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την καλλιέργεια και διαμόρφωση 

της ταυτότητας. Εμφανίζονται να αντιλαμβάνονται τη σχολική ιστορία σύμφωνα με 

το ρόλο που της έχει επιφορτιστεί, ήδη από τον προηγούμενο αιώνα,  από το εκπαι-

δευτικό μας σύστημα (Κόκκινος, 1998, σσ. 337-345). Φαίνεται να το γνωρίζουν και 

φαίνεται να αποδέχονται στην πλειοψηφία τους το ρόλο αυτό του διακομιστή της κυ-

ρίαρχης ιδεολογίας. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές, η ιστορική διδασκαλία συρρι-

κνώνεται στο γνωστικό επίπεδο έχοντας ως δεξαμενή άντλησης γεγονότων την εθνική 

μας ιστορία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποδίδεται στη σχολική ιστορία ένας ρόλος που 

απέχει πολύ από τις αρχές και την προβληματική της σύγχρονης ιστορικής εκπαίδευ-

σης ( Dickinson, K.A. et al 1984˙ Rogers, 1987˙ Stricker, 1992˙ Stearns, 2000˙ Shee-

han, 2005).  

Για τους/τις εκπαιδευτικούς της κατηγορίας Β, η σχολική ιστορία έχει ένα διευ-

ρυμένο ορίζοντα σκοποθεσίας και χρήσης. Η ομοιότητα στις απόψεις τους για το ρό-

λο της σχολικής ιστορίας βρίσκεται στο ότι δε φαίνεται να υπάρχει μία κυρίαρχη τά-

ση στον καθένα και στην καθεμιά τους. Αντιλαμβάνονται την ιστορία ως ένα διδα-

κτικό αντικείμενο που επιτελεί ένα πλήθος από σκοπούς, από τους πλέον παραδοσια-

κούς - ιστορία δασκάλα - έως τους πιο σύγχρονους - αποβολή στερεοτύπων -, υπό το 

πρίσμα πάντα της εθνικής μας ιστορίας.  

Από την ανάλυση των δεδομένων διαφαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί αυτοί βρί-

σκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο, καθώς πιστεύουν αφενός πως με τη διδασκαλία 

μεταφέρουμε στα παιδιά γνώση των γεγονότων που αφορούν την Ελλάδα μέσα στους 

αιώνες, παραδείγματα προς μίμηση, την αίσθηση της ιστορικής μας συνέχειας και 

αφετέρου μαθαίνουν τα παιδιά την έρευνα, ασκούνται στον επιχειρηματικό λόγο, α-

ποβάλλουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη. Η 

‘απαίδευτη’ σκέψη των παιδιών που διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατη-

γορίας, δείχνει να τους απασχολεί ιδιαίτερα και θεωρούν την ιστορία ως ένα είδος 

διανοητικής εξάσκησης που κινητοποιεί τη σκέψη των παιδιών, ‘βασανίζοντάς’ την. 

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας κάνει την εμφάνισή της, εμπλουτίζει την ιστορική 

διδασκαλία και αναδεικνύεται σημαντική παράμετρος, καθώς μπορεί να συνδεθεί ά-

μεσα με τις εμπειρίες των παιδιών. Προτείνουν την απομάκρυνση από τη διδασκαλία 

πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων και την έμφαση σε ειρηνικές περιόδους της ελληνι-

κής ιστορίας. Εμφανίζεται ακόμη, από μία εκπαιδευτικό, η κριτική ως προς το “δεδο-

μένο λόγο των εγχειριδίων” και προτείνει την ύπαρξη λόγου “που να εγείρει ερωτήμα-

τα”.    
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Οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας Γ, τέλος, μοιράζονται το κοινό τους ενδιαφέρον 

για την ιστορία και τη διδασκαλία της. Διαθέτουν μια αντίληψη για το σκοπό της 

σχολικής ιστορίας που συγκαταλέγεται μέσα στα σύγχρονα ‘γιατί’ της ιστορίας. Την 

αντιλαμβάνονται ως το όχημα που συνδέει το παρόν με το παρελθόν και πιστεύουν 

πως λειτουργεί ως ένα παράθυρο ερμηνείας του σήμερα και του αύριο. Ο Peter Seixas 

(1994) μελετώντας τις απόψεις παιδιών για το τι θεωρούν ως σημαντικό στην ιστορία 

διαπιστώνει πως, για να αποκτήσει νόημα η ιστορία για τους μαθητές και τις μαθή-

τριες, χρειάζεται, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, να συνδέει το παρόν με το πα-

ρελθόν.  

Οι τρεις εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας ασκούν κριτική στο γεγονοτολογι-

κό και ελληνοκεντρικό – εθνοκεντρικό προσανατολισμό της σχολικής ιστορίας και ο 

καθένας και η καθεμιά τους εστιάζει σε διαφορετικά ζητήματα περιεχομένου: στην 

ανάπτυξη ερευνητικής διάθεσης και εύρεσης ομοιοτήτων, στην εισαγωγή στην ιστο-

ρία μέσω της τοπικής ιστορίας και της λαογραφίας, στην έμφαση θεμάτων πολιτι-

σμού και τεχνών. Η σχολική ιστορία κατ’ αυτόν τον τρόπο μοιάζει να απομακρύνεται 

από την αντίληψη: ‘η δεδομένη γνώση των γεγονότων του παρελθόντος’ και να αντι-

μετωπίζεται με κριτική ματιά.  

   

Διδακτικές πρακτικές 

Η αφήγηση - αναδιήγηση του κειμένου που περιέχεται στο σχολικό βιβλίο της 

ιστορίας σε συνδυασμό με την ανάγνωσή του θεωρούνται πως είναι οι κατάλληλες 

και παράλληλα αναδεικνύονται ως δεσπόζουσες πρακτικές για το μάθημα της ιστορί-

ας στις τάξεις των εκπαιδευτικών της Α κατηγορίας. Η αφηγηματική εξιστόρηση έχει 

τη θέση της στις προτάσεις της ιστορικής εκπαίδευσης, αρκεί όμως να πληρεί κάποιες 

προϋποθέσεις. Όπως το θέτει ο Husbands (2000) “μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, οι 

υποχρεώσεις των αφηγητών επιβάλλουν υποχρεώσεις στους ακροατές: να προχωρή-

σουν πιο πέρα από την αφήγηση, να θέσουν ερωτήματα γύρω από αυτήν, να εξετάσουν 

τη συνέπειά της προς τα τεκμήρια που έχουν διατηρηθεί, να προτείνουν κι άλλες ερμη-

νείες, να εξετάσουν την αυθεντικότητά της και πώς αναπαριστά τους χαρακτήρες, το 

χρόνο και τον τόπο στους οποίους αναφέρεται” (σ. 75). Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από 

τις περιγραφές των μαθημάτων που κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Αντίθετα, αυτό που φαί-

νεται να συμβαίνει είναι η ανάλυση του ιστορικού κειμένου για την προσπέλαση της 

εννοιολογικής του δυσκολίας, έτσι ώστε να το μάθουν πιο εύκολα τα παιδιά. Αυτή η 

επιλογή των εκπαιδευτικών ενισχύεται και από τα ευρήματα άλλης πρόσφατης σχετι-

 124

Διδ
ακ
τικ
ή Ι
στ
ορ
ίας

 

ΑΠ
Θ - Π

ΤΔ
Ε



κής έρευνας (Κόκκινος, κ.ά, 2005). Η εξιστόρηση αιτιολογείται ως κατάλληλη λόγω 

της φύσης του μαθήματος και των λεπτομερειών που δεν υπάρχουν στο βιβλίο, τις 

οποίες γνωρίζει ο/η εκπαιδευτικός και αρέσουν στα παιδιά. Η δεύτερη πρακτική, αυ-

τή της ανάγνωσης, φαίνεται να θεωρείται πως εμπλέκει το μαθητικό κοινό στη διδα-

κτική διαδικασία, που παύει μ’ αυτό τον τρόπο να αποτελεί παθητικό αποδέκτη της 

διδασκαλίας και του μονόλογου του εκπαιδευτικού. Ένας μόνο εκπαιδευτικός ανέφε-

ρε την παιδαγωγική αξιοποίηση του μουσείου στο μάθημα της ιστορίας, πιστεύοντας 

και επιχειρηματολογώντας μάλιστα για το ρόλο του/της δασκάλου/ας ως ξεναγού κα-

τά τη διάρκεια της επίσκεψης.  Αν και οι περισσότεροι/ες μας δήλωσαν ομαδική ορ-

γάνωση της τάξης, στο μάθημα της ιστορίας, τουλάχιστον, φαίνεται να είναι ανενερ-

γή. Ακούγοντας τις περιγραφές των μαθημάτων, η εικόνα που σχηματίζεται στο μυα-

λό είναι: ο/η εκπαιδευτικός παρέα με το βιβλίο να γεμίζουν τα άδεια δοχεία (μυαλά) 

των παιδιών με γνώσεις. Όπως άλλωστε το τοποθέτησε ένας εκπαιδευτικός, απόφοι-

τος Παιδαγωγικού Τμήματος “το παιδί σ’ αυτήν την ηλικία, ο εγκέφαλος, είναι σα 

σφουγγάρι και ρουφάει γνώσεις”. 

Η επαγγελία για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης των παιδιών εναπόκειται στη 

‘συζήτηση’. Η συζήτηση προκρίνεται ως σημαντική πρακτική, ιδιαίτερα στο μάθημα 

της ιστορίας (Cooper,1995˙ Husbands, 2000). Όμως, ο διάλογος και τα επιχειρήματα 

προϋποθέτουν την ύπαρξη δεδομένων, τεκμηρίων πάνω στα οποία μπορεί κάποιος/α 

να επιχειρηματολογήσει. Αντίθετα, αυτό που φαίνεται να υπάρχει σ’ αυτές τις σχολι-

κές τάξεις είναι το βιβλίο, η άποψη που αυτό εκφράζει και τα συνοδευτικά του κείμε-

να και εικόνες, με τα οποία εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες ασχολούνται όταν και 

εάν υπάρχει χρόνος. Ακόμη, διάχυτη στον αέρα, υπάρχει η αντίληψή πως με τους/τις 

μαθητές/τριες στο πρωτοβάθμιο σχολείο δε συζητάμε αμφιλεγόμενα ζητήματα και 

ούτε είναι σωστό να εκθέτουμε τα παιδιά σε διαφορετικές ερμηνείες. Δεν είναι σω-

στό, γιατί αφενός τα παιδιά των ηλικιών αυτών δεν διαθέτουν την αντιληπτική ικανό-

τητα για την κατανόηση ζητημάτων αυτού του είδους και αφετέρου, θεωρείται πως 

μια τέτοια ενέργεια “αναιρεί το σύστημα”. Φαίνεται, μάλλον, πως το σχολικό βιβλίο 

προσφέρει ασφάλεια και ταυτόχρονα απενοχοποιεί. Σε ό,τι αφορά την αντιληπτική 

ικανότητα των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αγνοούν την ύπαρξη ερευνητι-

κών δεδομένων, ήδη από τη δεκαετία του ’80, που αμφισβητούν την παραπάνω αντί-

ληψη (Booth, 1983, 1987˙ Cooper, 1995, Νάκου, 2000), δίνοντας έμφαση όχι στην 

παροχή αλλά στη δόμηση γνώσεων και δεξιοτήτων με την ενεργό συμμετοχή των 

παιδιών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την πρότερη γνώση τους (Barton, 1997). Οι 
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εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής διδάσκουν εμπειρικά, παραδέχονται ότι ανακυ-

κλώνουν τον τρόπο διδασκαλίας με τον οποίο οι ίδιοι/ες διδάχτηκαν και αντιλαμβά-

νονται, στην πλειοψηφία τους, την ιστορία στο δημοτικό σχολείο, όπως πολύ εύστοχα 

σημειώνει ο Barton (1996), ως μια “καλή εξιστόρηση” (story well told).                                          

Για τους/τις εκπαιδευτικούς της κατηγορίας Β είναι χαρακτηριστική η έλλειψη 

κεντρικής τάσης και συνακόλουθα η ποικιλία αντιλήψεων και πρακτικών. Εκτός από 

την αφηγηματική εξιστόρηση και την ανάλυση του ιστορικού κειμένου, γίνεται λόγος 

για δραματοποιήσεις, παιχνίδι ρόλων, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους και μουσεία. Είναι όμως περιορισμένος ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 

εφαρμόζουν αυτού του είδους τις πρακτικές. Συγκεκριμένα, δύο από τους/τις εφτά 

δηλώνουν πως εμπλέκουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους σε αυτές τις προσεγγί-

σεις.  Στην πλειοψηφία τους, έχουν ανανεωμένες παιδαγωγικές αντιλήψεις στην εκ-

παιδευτική τους φαρέτρα και κάνουν προσπάθειες να ξεφύγουν οι μαθητές και οι μα-

θήτριές τους από το λήθαργο που προκαλεί η δασκαλοκεντρική προσέγγιση που χα-

ρακτηρίζει την παραδοσιακή διδασκαλία της ιστορίας.  

Αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν την ύπαρξη των διαφορετικών αναγνώσεων του 

παρελθόντος αλλά, παρ’ όλα αυτά, στο σύνολό τους εμφανίζουν μια αδυναμία ή ά-

γνοια μεθόδων ώστε να εμπλέξουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους στη διαδικα-

σία ερμηνείας. Οι επιστημολογικές τους αντιλήψεις για την ιστορία παραμένουν θα 

λέγαμε ‘κρυφές’ κατά τη διδασκαλία. Προσπαθούν να ‘υποψιάσουν’ το κοινό τους, 

παραμένοντας, όπως και οι εκπαιδευτικοί της προηγούμενης κατηγορίας, στο λεκτικό 

επίπεδο. Ίσως με αυτό τον τρόπο νιώθουν πως απενοχοποιούνται στα μάτια των παι-

διών ή τουλάχιστον κάνουν ό,τι είναι επιτρεπτό, χωρίς τον κίνδυνο να κατηγορηθούν. 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις, οι επισκέψεις των παιδιών σε χώρους ιστορικού ενδια-

φέροντος προκρίνονται ως κατάλληλες πρακτικές για το μάθημα της ιστορίας. Ακό-

μη, σ’ αυτή την κατηγορία, συναντάμε την άποψη πως είναι πιο κατάλληλο να ξεκι-

νάς από το παρόν των παιδιών και να πηγαίνεις πίσω στην ιστορία. Η προσέγγιση αυ-

τή της ‘οπισθοδρόμησης’ (regressive approach) ενδείκνυται από θεωρητικούς και ε-

ρευνητές της ιστορικής εκπαίδευσης (Steele, 1976), αρκεί να γνωρίζει ο/η εκπαιδευ-

τικός γιατί το κάνει και τι θέλει να επιτύχει. Παρ’ όλα αυτά, στις περισσότερες σχολι-

κές τάξεις, τα παραπάνω φαίνεται να παραμένουν ιδέες σε επίπεδο βούλησης και όχι 

πράξης. Η λεκτική αναπαραγωγή του κειμένου από τον/την εκπαιδευτικό και/ή η α-

νάγνωσή του από τα παιδιά, εξακολουθούν να υφίστανται ως οι δεσπόζουσες πρακτι-

κές επαφής με το ιστορικό παρελθόν. Στα παραπάνω συνηγορούν και οι παρατηρή-
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σεις μαθημάτων στην τάξη ενός από τους εκπαιδευτικούς. Το κείμενο του σχολικού 

βιβλίου λειτούργησε ως κεντρικός και ταυτόχρονα αποκλειστικός αφηγητής των ι-

στορικών δρώμενων. Η έντονη υπεροχή ερωτήσεων ανάκλησης μνήμης γεγονότων 

και προσώπων και η ισχνή παρουσία ερωτήσεων του γιατί και του πώς φανερώνουν 

μια στασιμότητα σε παρωχημένες πρακτικές στο μάθημα της ιστορίας. Το ασφυκτικό 

αναλυτικό πρόγραμμα, το ένα και μοναδικό σχολικό βιβλίο και ο ανεπαρκής χρόνος 

που διατίθεται για το μάθημα της ιστορίας, υποστηρίζουν πως λειτουργούν ανασταλ-

τικά, περιορίζοντας τη δημιουργικότητα και τις ιδέες των εκπαιδευτικών. Διαφαίνεται 

ωστόσο ότι, εάν υπάρχει ενδιαφέρον και αγάπη για την ιστορία, αυτά λειτουργούν ως 

μοχλός αναζήτησης μεθόδων, τρόπων, εν γένει πρακτικών, που υποσκελίζουν τους 

περιορισμούς και τις αντιφάσεις με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί 

στην καθημερινή τους πρακτική, κινητοποιώντας το ενδιαφέρον των παιδιών και συ-

ντελώντας στην διανοητική τους εξάσκηση και ανάπτυξη. Αν και οι περισσότεροι /ες 

διδάσκουν χωρίς θεωρητικά θεμελιωμένες απόψεις για τη διδασκαλία της ιστορίας, 

εντούτοις διαφαίνεται ένας προβληματισμός και μία αξιοποίηση διδακτικών πρακτι-

κών που δίνουν στους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα συμμετοχής σε όσα 

το σχολείο προσπαθεί να τους μεταβιβάσει.  

Αυτό που διακρίνει και χαρακτηρίζει τους/τις εκπαιδευτικούς της Γ κατηγορίας 

είναι το έντονο ενδιαφέρον για το διδακτικό αντικείμενο της ιστορίας. Το ενδιαφέρον 

αυτό λειτούργησε ως έναυσμα στην απόκτηση γνώσεων για το αντικείμενο, ώστε να 

μπορούν να το διδάξουν καλά, μια διαδικασία όμως που είναι συνεχής. Φαίνεται α-

κόμη πως η γνώση αυτή λειτούργησε ως μοχλός αλλαγής των αντιλήψεών τους για τη 

φύση της ιστορίας, τη δομή της ως διδακτικό αντικείμενο και τη διαδικασία κατάκτη-

σή της. Κάτι ανάλογο υποστηρίζει η Turner-Bisset (2001) στην έρευνά της. Η παροχή 

εργαστηριακής μορφής μαθημάτων που προσέφερε σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 

επέφεραν αλλαγή όχι μόνο στις λαθεμένες αντιλήψεις (misconceptions) για τη φύση 

και τη δομή του αντικειμένου αλλά και στη διάθεση απέναντι σ’ αυτό, κάνοντας δυ-

νατή τη μετατροπή της από αρνητική που ήταν στην αρχή σε θετική μετά το πέρας 

των μαθημάτων.  

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας φαίνεται να διαθέτουν σαφείς αντιλήψεις για  
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τη φύση του ιστορικού μαθήματος (syntactic knowledge)57, πώς αυτό μετατρέπεται 

σε διδακτική πράξη (pedagogical content knowledge) και γνώση του αναλυτικού 

προγράμματος και οργανώνουν τη διδασκαλία τους γύρω από το τι θα διδάξουν και 

το πώς θα το πετύχουν. Γι’ αυτούς/ές το περιεχόμενο της σχολικής ιστορίας δε συνί-

σταται μόνο από τη γνώση παρελθόντων συμβάντων, τη δηλωτική, δηλαδή γνώση, 

αλλά εμπεριέχει και τη διαδικαστική γνώση, δηλαδή την ιστορική έρευνα με πηγές. Η 

προσέγγιση του ιστορικού περιεχομένου μέσα από πηγές, η διατύπωση ερωτημάτων 

και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων, η ‘ανάγνωση’ 

των εικόνων προκρίνονται ως κατάλληλες διδακτικές πρακτικές για το μάθημα της 

ιστορίας. Ο στόχος, δηλαδή, δεν είναι μόνο η κατανόηση και κατάκτηση του περιε-

χομένου αλλά και η καλλιέργεια ιστορικών δεξιοτήτων.  

Σε ό,τι αφορά την εννοιολογική γνώση, συναντάμε μεγάλη έμφαση στην κατα-

νόηση της έννοιας του χρόνου, βασικής ιστορικής έννοιας. Ο χρόνος, η χρονολόγηση, 

η διαδοχή θεωρούνται πολύ σημαντικές παράμετροι για το μάθημα της ιστορίας και η 

δυνατότητα κατανόησή τους από τα παιδιά έχουν γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών 

(Cooper, 1995, pp.22-26). Οι Strow και Haydn (2001) υποστηρίζουν πως “…η ικανό-

τητα των παιδιών στην κατανόηση της διαδοχής των γεγονότων και η αποτίμηση της 

απόστασής τους από το παρόν είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν να αναπτύξουν 

το διανοητικό πλαίσιο του παρελθόντος και να εγκαθιδρύσουν μία τουλάχιστον διάστα-

ση του τρόπου με τον οποίο τα γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους” (p.86). Βλέπουμε, 

λοιπόν, να υιοθετούνται πρακτικές για την κατάκτησή της όπως η γραμμή του χρό-

νου. Οι χρονογραμμές (timelines) προτείνονται πολύ συχνά από τη βιβλιογραφία (ό.π. 

pp. 91-95˙ Cooper, 1995) και αποτελούν, ανάμεσα σε άλλες, μια πρακτική που συ-

γκεντρώνει την προτίμηση των ερευνητών που μελετούν την κατανόησης της έννοιας 

του χρόνου από τα παιδιά.  

Οι παρατηρήσεις μαθημάτων λειτούργησαν ενισχυτικά στην προσπάθεια που 

καταβάλλεται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την παράλληλη πορεία της κατάκτη-

σης του ιστορικού περιεχομένου με την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως διατύπωση 

ερωτημάτων, έλεγχος της αξιοπιστίας μια πηγής, εξαγωγή συμπερασμάτων, καλλιέρ-

γεια της φαντασίας και του γραπτού λόγου των παιδιών. Οι πηγές, γραπτές, οπτικές, 

ηχητικές, αποτελούσαν το έναυσμα για την προσπέλαση της ιστορικής ύλης. Θα πρέ-
                                                 
57 Ο όρος ανήκει στην Turner-Bisset (2001). Στη δημοσίευσή της αυτή συναντάμε μια απόπειρα χαρ-
τογράφησης των γνώσεων και των αντιλήψεων για την ιστορία (map of history) που θεωρούνται προα-
παιτούμενα για μια σύγχρονη διδασκαλία της και βρίσκεται στο θεωρητικό μέρος της παρούσας  μελέ-
της σ. 42.  
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πει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι παρόλο που η σκέψη, η γνώμη, ο λόγος εν γένει των 

παιδιών ήταν συνεχώς το ζητούμενο, η εκπαιδευτικός είχε τη μερίδα του λέοντος στη 

χρονική διάρκεια της ομιλίας της, παρατήρηση που συμφωνεί με την έρευνα των 

Wineburg & Wilson (2001b) χωρίς ωστόσο να αναιρεί το πλαίσιο της ενεργητικής 

συμμετοχής των παιδιών.  

Η ενασχόληση και η κατανόηση του ιστορικού λεξιλογίου, οι λέξεις-κλειδιά ό-

πως τις χαρακτηρίζουν οι εκπαιδευτικοί προκρίνεται ως βασική και απαραίτητη πρα-

κτική για το μάθημα της ιστορίας. Στις παρατηρήσεις μαθημάτων ήταν διαρκής αυτή 

η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την αποστήθιση του κειμένου, φαίνεται να χάνει τη θέση 

της ως δεσπόζουσα πρακτική κατάκτησης του περιεχομένου. Ερωτήσεις για γραπτή ή 

προφορική απάντηση εξασφαλίζουν την ενασχόληση των παιδιών με το μάθημα της 

ημέρας στο σπίτι. 

  

Παράγοντες διαμόρφωσης των αντιλήψεων   

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ιστορία φαίνεται να συνδέονται με την 

προηγούμενη εμπειρία τους ως μαθητές και μαθήτριες, με τα προσωπικά τους βιώμα-

τα: οικογενειακές αντιλήψεις και πρακτικές, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις 

καθώς και με την εμπειρία τους με τη γνώση. Όλα τα παραπάνω έχουν αναδειχτεί 

στις έρευνες που αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Ακόμη, ο κινηματο-

γράφος ως παράγοντας διαμόρφωσης αντιλήψεων, κάνει την εμφάνισή του. 

Πιο συγκεκριμένα, για τους/τις εκπαιδευτικούς της Α’ κατηγορίας η διαφορο-

ποίηση που υπάρχει στις βασικές τους σπουδές δε φαίνεται να επηρεάζει τις αντιλή-

ψεις τους για την ιστορία και τις παιδαγωγικές τους επιλογές. Αξίζει να σημειωθεί 

πως οι τρεις από τους εφτά αποφοίτησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90 από Παι-

δαγωγικά Τμήματα, γεγονός που άφησε ανεπηρέαστες τις αντιλήψεις τους για την 

ιστορία και τη διδασκαλία της, καθώς δηλώνουν πως δεν παρακολούθησαν μαθήματα 

διδακτικής της ιστορίας στις προπτυχιακές τους σπουδές. Ένας μόνο εκπαιδευτικός 

αναφέρει την ύπαρξη μαθήματος ιστοριογραφίας για το οποίο όμως διέθετε αμυδρές 

και αποσπασματικές αναμνήσεις. Γι’ αυτό και παραδέχονται πως η διδακτική τους 

πρακτική είναι μια ανακύκλωση της βιωμένης τους εμπειρίας. Ο Timothy Slekar 

(1998) αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας βαθμίδας, συχνά, απλά επα-

ναλαμβάνουν τις μεθόδους της άμεσης διδασκαλίας με τις οποίες διδάχθηκαν την ι-

στορία παρά δημιουργούν συνθήκες μαθητοκεντρικής προσέγγισης. Επιπλέον, τα ε-

ρευνητικά δεδομένα (MacDiarmid, 1994) υποδεικνύουν πως οι αλλαγές στις επιστη-
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μολογικές αντιλήψεις για την ιστορία δεν επιφέρουν αυτόματα και αλλαγές στις παι-

δαγωγικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Η αλλαγή σε εδραιωμένες αντιλήψεις είναι 

μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί χρόνο καθώς και ευκαιρίες για στοχασμό πάνω 

στις γνωστικές και παιδαγωγικές συνέπειες που απορρέουν από το αντικείμενο στο 

οποίο εκπαιδεύονται.  

Υπάρχουν ακόμη σημεία, όπως για παράδειγμα η υιοθέτηση κριτικής στάσης α-

πέναντι στην ‘αλήθεια’ του σχολικού βιβλίου, που οι απόφοιτοι Παιδαγωγικού τμή-

ματος εμφανίζονται περισσότερο συντηρητικοί σε σχέση με τους συναδέλφους των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Προκύπτουν ερωτήματα στο σημείο αυτό σχετικά με το 

είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους/στις μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στο 

γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας. Τα μαθήματα της εξομοίωσης πτυχίου σε όσους 

και όσες από τους/τις υπόλοιπους τα παρακολούθησαν, δε φαίνεται να ανανέωσαν τις 

επιστημολογικές και παιδαγωγικές τους αντιλήψεις, από τη στιγμή που κανένας και 

καμιά δεν ήρθε σε επαφή με την προβληματική της Διδακτικής της ιστορίας. Αντίθε-

τα, η εμπειρία των μαθητικών χρόνων, το οικογενειακό περιβάλλον και η προσωπική 

ενασχόληση φαίνεται να ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στον τρόπο που αντιλαμβάνονται 

την ιστορία καθώς επίσης και στο πώς αυτή η αντίληψη μετατρέπεται  σε διδακτική 

πράξη.  

Στη Β’ κατηγορία η ‘μαθητεία στην παρατήρηση’ εξακολουθεί να αναφέρεται 

ως σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης αντιλήψεων. Οι τέσσερις από τους/τις επτά 

εκπαιδευτικούς αποδίδουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται την ιστορία, στα μαθη-

τικά τους χρόνια. Οι βασικές τους σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία ή στο Παι-

δαγωγικό τμήμα δεν έχουν αφήσει καμία ανάμνηση. Όπως χαρακτηριστικά μας είπε 

ένας εκπαιδευτικός: το μόνο που θυμάμαι από την Ακαδημία είναι το όνομα του καθη-

γητή. Δύο εκπαιδευτικοί από τους εφτά έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια που να α-

φορούν τη διδακτική της ιστορίας. Ένας μόνο πιστεύει πως οι εκπαιδευτικοί είναι ή 

πρέπει να είναι επαγγελματίες και φροντίζει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Δια-

κρίνεται, ωστόσο, κυρίως στους/στις εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει τα 

μαθήματα της μετεκπαίδευσης, μια ανανέωση στις διδακτικές τους επιλογές με στόχο 

την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών και την ενεργό συμμετοχή τους 

στη μάθηση. Από την άλλη, βέβαια, εμφανίζονται παράγοντες που δρουν ανασταλτι-

κά στις όποιες καινοτόμες αντιλήψεις που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί αυτής της κα-

τηγορίας. Τα αυστηρά και ανεπαρκή χρονικά πλαίσια του ωρολόγιου προγράμματος, 

ο ‘δεδομένος’ λόγος των σχολικών βιβλίων, το ανελαστικό υποχρεωτικό αναλυτικό 
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πρόγραμμα, η κάλυψη πολύ μεγάλων ιστορικών περιόδων σε μια σχολική χρονιά και 

ακόμη το μαθητικό κοινό που ακυρώνει, κάποιες φορές, παιδαγωγικές επιλογές ω-

θούν τους/τις εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση ‘δοκιμασμένων τρόπων’, ‘κρύβοντας’ 

αυτά που πραγματικά πιστεύουν. Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, το διδακτι-

κό στυλ καθηγήτριας στο λύκειο, οι έμπειροι συνάδελφοι και ο κινηματογράφος απο-

τελούν επίσης για τους/τις εκπαιδευτικούς σημεία αναφοράς για τις οπτικές τους για 

την ιστορία.  

Στην Γ’ κατηγορία συναντάμε τη σημαντική επιρροή δύο παραγόντων: της γνώ-

σης που προκύπτει μέσα από την επιμόρφωση, τόσο μέσα από τα μαθήματα στην ε-

ξομοίωση πτυχίου όσο και μέσα από τη μετεκπαίδευση, τις ημερίδες και τα σεμινάρι-

α, καθώς και τον προσανατολισμό που απορρέει από την πολιτική τοποθέτηση του 

ατόμου. Οι δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι βασικές σπουδές, σε Παιδα-

γωγικές Ακαδημίες, λειτούργησαν ανασταλτικά. Πιστεύουν πως αποτέλεσαν πηγή 

δημιουργίας λανθασμένων αντιλήψεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην ιστο-

ρία ενώ αντίθετα η επαφή με το πανεπιστήμιο και την έρευνα θεωρείται κομβικό ση-

μείο στην ανανέωση των επιστημολογικών και παιδαγωγικών αντιλήψεων τους. Για 

το ρόλο που μπορεί να διαδραματίζουν οι πολιτικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

δεν υπάρχουν στοιχεία για περαιτέρω ανάλυση καθώς δεν αποτελούσε άμεσο ερευνη-

τικό ερώτημα. Τα ευρήματα της έρευνας του Evans (1994), ωστόσο, δείχνουν πως οι 

πολιτικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών συνδέονται έντονα με την τυπολογία των 

αντιλήψεων που διαμόρφωσε για την ιστορία. Αυτό που διαφαίνεται στη δική μας 

έρευνα, από την ανάλυση της συνέντευξης του εκπαιδευτικού που θεωρεί πως η πολι-

τική του τοποθέτηση αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των αντιλήψεων 

του για την ιστορία, είναι ότι δεν ανήκει στο συντηρητικό χώρο. Τέλος, το ενδιαφέ-

ρον, η αγάπη των εκπαιδευτικών για το διδακτικό αντικείμενο φαίνεται να λειτουργεί 

ως παρωθητικός παράγοντας στην αναζήτηση τρόπων, μεθόδων, πρακτικών, για την 

παροχή μιας σύγχρονης ιστορικής εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες.   
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Συμπεράσματα-προοπτικές 
Πριν αρχίσουμε να εκθέτουμε τα συμπεράσματά μας θεωρούμε σημαντικό να 

αναφέρουμε τα όρια αυτής της μελέτης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετο-

χή δεκαεφτά εκπαιδευτικών, αριθμός που δεν είναι επαρκής για την εξαγωγή ακλόνη-

των συμπερασμάτων, αναδεικνύουν ωστόσο μία τάση. Επιπρόσθετα, γνωρίζουμε λό-

γω της διδακτικής μας εμπειρίας, πως η κάθε ώρα διδασκαλίας είναι ‘μοναδική’ και 

δεν μπαίνει εύκολα σε ‘καλούπια’ ή κατηγορίες. Όπως ο καθένας και η καθεμιά από 

εμάς είναι μοναδικός/η, κατ’ αυτόν τον τρόπο και η κάθε διδασκαλία είναι μοναδική. 

Είναι επίσης αναμφισβήτητο πως η κάθε τάξη έχει τις ιδιαιτερότητές της και οι εκ-

παιδευτικοί διδάσκουν κάθε φορά με τρόπο που νομίζουν πως είναι ο καλύτερος. Η 

διδασκαλία είναι μια μορφή διανοητικής εργασίας και η απόπειρα διερεύνησης της 

νόησης, της σκέψης των ανθρώπων αποτελεί από μόνη της μια ενέργεια που εμπεριέ-

χει περιορισμούς.  

Με την έρευνα αυτή θελήσαμε να ανιχνεύσουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτι-

κών που διδάσκουν στις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, ως προς το 

περιεχόμενο της ιστορίας που απευθύνεται στα παιδιά του δημοτικού σχολείου και ως 

προς το ρόλο που αποδίδουν στο διδακτικό αντικείμενο της ιστορίας. Επιπρόσθετα, 

μέσω των περιγραφών και παρατηρήσεων μαθημάτων ιστορίας θελήσαμε να κατα-

γράψουμε τις διδακτικές πρακτικές που υιοθετούνται κατά τη διδασκαλία της. Μέσα 

από τα παραπάνω, στόχος ήταν να διερευνηθούν, εάν ο ρόλος που αποδίδουν οι εκ-

παιδευτικοί στο μάθημα της ιστορίας αντανακλάται στις επιλογές των πρακτικών 

τους, εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εκπαιδευτικού τους καθεστώτος και των αντι-

λήψεών τους για το ρόλο της ιστορίας στο σχολείο και τέλος ποιοι φέρονται ως πα-

ράγοντες διαμόρφωσης αυτών των αντιλήψεων.  

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ιστορία και το ρόλο που αυτή επιτελεί 

ως σχολικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο ποικίλουν. Αντίστοιχη του ρόλου διαφαί-

νεται να είναι και η άποψή τους για το περιεχόμενο της σχολικής ιστορίας. Το φύλο 

και η εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτικών δε φαίνεται να μεταβάλλει σημαντι-

κά τις αντιλήψεις τους. Εκείνο που διαφαίνεται, ωστόσο, είναι μια συνάφεια μεταξύ 

του εκπαιδευτικού τους καθεστώτος και των αντιλήψεών τους για το ρόλο της σχολι-

κής ιστορίας. Ακόμη, φαίνεται πως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι σύνθετες, 

περίπλοκες και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Πολλές φορές αντιλήψεις για το τι είναι 

σημαντικό συγκρούονται μεταξύ τους ή με τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολικό 
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και στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Έτσι, βλέπουμε να υιοθετούνται διδακτικές 

πρακτικές κατά τη διδακτική πράξη που φαίνονται να μην είναι αντίστοιχες των αντι-

λήψεων τους για την ιστορία και το ρόλο της. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως, 

παρά το γεγονός των κοινών σημείων στις αντιλήψεις που παρατηρούνται ανάμεσα 

στους/στις εκπαιδευτικούς της ίδιας κατηγορίας, εντούτοις, φαίνεται, οι αντιλήψεις 

αυτές να έχουν έναν έντονο υποκειμενικό χαρακτήρα και να εξαρτώνται κατά πολύ  

από τα βιώματα και τη γνώση του καθενός και της καθεμιάς.  

Επίσης, γίνεται εμφανές πως οι επιρροές στις αντιλήψεις προέρχονται από πολ-

λές κατευθύνσεις. Οι βασικές τους σπουδές δε φαίνεται να επηρεάζουν τις αντιλήψεις 

τους. Αντίθετα, ισχυρή επιρροή δείχνει να φέρει η εμπειρία των μαθητικών χρόνων.  

Επιπρόσθετα, τα επιμορφωτικά προγράμματα διαρκείας (Διδασκαλείο, μαθήματα ε-

ξομοίωσης πτυχίου) φαίνεται να λειτουργούν θετικά. Η έκφραση καινοτόμων αντι-

λήψεων και η υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών που οδηγούν τη σχολική ιστορία σε 

μονοπάτια πέρα από το ‘θεωρητικό’ και ‘βαρετό’ χαρακτηριστικό της, είναι εμφανής 

σε εκείνους και εκείνες που παρακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα σε κάποια 

χρονική στιγμή της καριέρας τους στη διδακτική της ιστορίας. Η οικογένεια, το φιλι-

κό περιβάλλον, πρότυπα ρόλου των μαθητικών χρόνων, οι έμπειροι συνάδελφοι για 

τους/τις νεότερους/ες, ο κινηματογράφος και οι πολιτικές πεποιθήσεις δείχνουν να 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους. Ο βαθμός επιρροής είναι ίσως ένα ζητούμενο για 

περαιτέρω έρευνα.  

Ακόμη, παράπλευρο εύρημα αυτό, διαφάνηκε πως ενώ οι εκπαιδευτικοί κάνουν 

το μάθημα, όπως πιστεύουν οι ίδιοι/ες πως πρέπει και είναι καλό για τους μαθη-

τές/τριες τους, παρακάμπτοντας κάποιες φορές επίσημα κείμενα και οδηγίες, δεν αι-

σθάνονται στο σύνολό τους πλήρως αυτή την αυτονομία. Παρ’ όλες τις επίσημες ε-

ξαγγελίες για ελευθερία κινήσεων, επιλογών και αυτενέργειας των εκπαιδευτικών κα-

τά την εκπαιδευτική διαδικασία, οι ίδιοι νιώθουν πως είναι περιορισμένες οι δυνατό-

τητες παρέμβασης˙ δυνατότητες που περιορίζονται σε διαδικαστικά ή τεχνικά θέματα 

– αυτό που ο Henry Giroux (1984) ονομάζει “προλεταριοποίηση” των εκπαιδευτικών-

ωθώντας τους να δηλώνουν πως “…το σχολείο δεν το κάνεις εσύ. Το ’χουν κάνει άλλοι 

για σένα”. Ίσως ένας τρόπος ίασης του φαινομένου, η αντιμετώπιση ενός επαγγέλμα-

τος που κυριαρχείται από διλλήματα, παράδοξα και αντιφάσεις, είναι η σιγουριά, η 

κριτική ικανότητα και ο στοχασμός πάνω στις παιδαγωγικές επιλογές που προσφέρει 

η διαλεκτική σχέση θεωρίας και πρακτικής. 
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Πέρα από τους προβληματισμούς που θέτουν τα συμπεράσματα για το είδος των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των διδακτικών τους πρακτικών που εξακολου-

θούν, στην πλειοψηφία τους, να προσφέρουν στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον το 

χαρακτήρα μιας διαδικασίας που περιγράφεται από τον Κουζέλη (1998) ως 

“…διδακτισμός, η από καθέδρας παράθεση πληροφοριών ως γνώσεων και ο άκρατος 

εμπειρισμός… ”, προβληματισμό προκαλεί εξίσου η διαπίστωση του μικρού βαθμού 

επιρροής που ασκούν οι βασικές σπουδές στις οπτικές των εκπαιδευτικών, τουλάχι-

στον για το μάθημα της ιστορίας. Βέβαια, οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, ως εκπαιδευ-

τικά κέντρα των μελλοντικών εκπαιδευτικών, έχουν ολοκληρώσει τον ιστορικό τους 

κύκλο. Το ενδιαφέρον της Πολιτείας για την ενημέρωση, ανανέωση και μείωση του 

επιστημονικού ελλείμματος στη Διδακτική της ιστορίας των εκπαιδευτικών που απο-

φοίτησαν από Παιδαγωγικές Ακαδημίες είναι ένα ζητούμενο. Ερωτήματα, ωστόσο, 

εγείρονται και για τη συμβολή των Παιδαγωγικών τμημάτων στην ιστορική εκπαί-

δευση των φοιτητών/τριών τους. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνά μας, απόφοιτοι Παιδα-

γωγικών τμημάτων των αρχών της δεκαετίας του ’90, κάνουν λόγο για απουσία εκ-

παίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της ιστορίας ή θυμούνται αμυ-

δρά και αποσπασματικά “κάποια πράγματα”. Ενδεχομένως, μια έρευνα που θα μελετά 

τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών που μόλις έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και η 

οποία θα έχει τη δυνατότητα να τους/τις ακολουθήσει στα πρώτα τους βήματα στην 

τάξη, θα μπορούσε να φωτίσει ακόμη περισσότερο το τοπίο της ιστορικής εκπαίδευ-

σης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σήμερα.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Οδηγός συνέντευξης 

 
 Ατομικά στοιχεία 

1) Ποιες είναι οι βασικές σας σπουδές; 

2) Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε; 

3) Σε ποια τάξη διδάσκετε ιστορία; 

4) Έχετε παρακολουθήσει κάποιο είδος επιμόρφωσης που να αφορά τη διδακτική της 

ιστορίας (εξομοίωση, διδασκαλείο, σεμινάρια κ.λ.π); 

 
Διδακτικές πρακτικές 

5) Προσπαθήστε να θυμηθείτε και να περιγράψτε ένα καθημερινό, συνηθισμένο μά-

θημα ιστορίας. Δηλαδή, πώς προσεγγίζετε συνήθως το νέο μάθημα; 

6) Στη συνέχεια πως γίνεται η επεξεργασία; 

7) Τα παιδιά τι κάνουν συνήθως κατά την επεξεργασία του μαθήματος; 

8) Πώς ολοκληρώνεται το μάθημα; 

9) Δίνετε στα παιδιά εργασία για το σπίτι; κι αν, ναι, τι είδους είναι αυτή;  

10) Προετοιμάζεστε για το μάθημα; Πώς; 

                                                                                                                                                                         

11) Χρησιμοποιείτε άλλο υλικό εκτός από αυτό που προσφέρει το σχολικό εγχειρίδιο; 

12) Έχετε βρεθεί ποτέ στη θέση να έχετε διαφορετική άποψη ή να έχετε ακούσει 

(διαβάσει) διαφορετική άποψη – ερμηνεία από αυτή που παρουσιάζεται στο βιβλίο;  

13) Τι κάνετε συνήθως όταν αντιμετωπίζετε τέτοιο ζήτημα;  

 

Ρόλος της σχολικής ιστορίας 

14) Θα ήθελα μερικές σκέψεις σας σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους διδά-

σκουμε την ιστορία στο Δημοτικό σχολείο; 

15) Σας αρέσει να διδάσκετε ιστορία ; 

16) Ποια είναι η άποψή σας για το τι είναι ιστορία;  

17) Πιστεύετε πως υπάρχει διαφορά μεταξύ ιστορίας και σχολικής ιστορίας; 

18) Μπορείτε να σκεφτείτε μερικούς παράγοντες που πιστεύετε πως συνέβαλαν στον 

τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε την ιστορία;  

19) Πώς αισθανόσαστε για την ιστορία στα μαθητικά σας χρόνια; 
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20) Τι επιδιώκετε να αποκομίσουν τα παιδιά από τη διδασκαλία της ιστορίας; 

21) Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας κατάλληλοι τρόποι να διδάξει κανείς ιστορία;  

22) Ποιοι είναι αυτοί;  

 

Περιεχόμενο, επιλογή 

23) Εάν σας δινόταν η δυνατότητα να επιλέξτε το περιεχόμενο που θα διδάξετε ποιο 

θα ήταν αυτό; Θα θέλατε να κάνετε αλλαγές και προς ποια κατεύθυνση; 

24) Ποιους παράγοντες θα λαμβάνατε υπόψη για τις αλλαγές; Γιατί; 

25) Αρέσει το μάθημα της ιστορίας στα παιδιά; Αν όχι πως θα  μπορούσε η διδασκα-

λία της ιστορίας να ενεργοποιήσει τη θετική στάση των παιδιών; 
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