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Η το�ική ιστορία1 δεν α�οτελεί, για τη δυτική ιστοριογραφία, νέο φαινόµενο. Το �αρελθόν της 
ανάγεται στο Μεσαίωνα και συνδέεται µε την εκκοσµίκευση της ιστορίας. Ενισχύεται α�ό τη διάθεση 
διαφορο�οίησης των �εριοχών τόσο µεταξύ τους όσο και α�έναντι στην κεντρική εξουσία και α�οτελεί 
κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα ισχυρή ιστοριογραφική τάση �ου ε�ιχειρεί να διατηρήσει ή και 
να δηµιουργήσει το�ική ιστορική µνήµη εντός ή και σε αντιδιαστολή µε το εθνικό κράτος και την ενιαία 
ιστορία του. Ε�ιβιώνει στη διάρκεια του 20ου αιώνα στις �αρυφές των ιστορικών σ�ουδών και της 
λόγιας ενασχόλησης, µε όψεις �οικίλες, ενίοτε το�ικιστικές, και αξιώνεται, α�ό τη δεκαετία του 60 και 
εξής, την �ροσοχή της ακαδηµαϊκής ιστορίας, καθώς γενικότερες, ε�ιστηµολογικού χαρακτήρα, 
εξελίξεις ανα�ροσδιορίζουν τη σχέση του γενικού �ρος το µερικό και α�οκαθιστούν τη µικρο-
ιστορικότητα2.  
Η σχολική το�ική ιστορία έχει ε�ίσης το �αρελθόν της. Ανάγεται στην καµ�ή του 19ου �ρος τον 20ο 
αιώνα και φέρει �λούσιες διδακτικές εµ�ειρίες και �οικίλες �ροβληµατικές. Ενίοτε για να 
συµ�ληρώσει, να «αισθητο�οιήσει», να ενισχύσει τη γενική ιστορία και ενίοτε για να την αµφισβητήσει 
και να �ροβάλει στη θέση της αφηγηµατικής ιστορίας την αξία της ιστορικής αναζήτησης. Στο 
�εριθώριο της σχολικής ιστορίας και του αναλυτικού της �ρογράµµατος, δηλώνει �ρόσφατα �αρούσα 
στις �ροσ�άθειες ανανέωσης του µαθήµατος της ιστορίας και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
εκ�αιδευτικών και µαθητικού κοινού3. 
Η �αρούσα δηµοσίευση �ροτείνει ένα µεθοδολογικό, οργανωτικό �λαίσιο µε την ε�ιθυµία να συµβάλει 
στην ε�ιτυχή έκβαση των �ρογραµµάτων το�ικής ιστορίας στο σχολείο. 

 
 
 

Η τοπική ιστορία, όπως και κάθε µάθηµα ιστορίας που εγγράφεται στο πλαίσιο  µιας 
ανανεωµένης θεώρησης της διδακτικής του µαθήµατος στο πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο 
σχολείο µε στόχο την  ιστορική κατανόηση, πραγµατεύεται το σύνολο ή µέρος των όψεων 
της σχολικής ιστορίας, µεταβάλει την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία και απαιτεί ένα 
νέο διδακτικό περιβάλλον.  
Στο νέο αυτό περιβάλλον -που χαρακτηρίζεται σε γενικές γραµµές από τη µετάβαση που 
σηµειώνεται τόσο στον ορισµό της ιστορικής γνώσης όσο και στις στρατηγικές α
όκτησής 
της και προσδιορίζεται, στην περίπτωση της ιστορίας, από πολλές επιστηµονικές αφετηρίες 
του χώρου της ιστοριογραφίας, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της επιστηµολογίας- 
οργανώνονται νέες σχέσεις στο εσωτερικό του κλασικού παιδαγωγικού τριγώνου. Οι νέες 
σχέσεις χαρακτηρίζονται σε γενικές γραµµές από: 
� συνθήκες οικοδόµησης της γνώσης µε ενεργά υποκείµενα τους µαθητές και τις µαθήτριες,  
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� µορφές έµµεσης διδασκαλίας και εποπτείας σε καθεστώς αυτονοµίας των οµάδων 
εργασίας 

� διαφορετικό σύστηµα αξιολόγησης  
Στην περίπτωση της τοπικής ιστορίας µάλιστα, µεταβάλλεται η ίδια η χωροταξία του 
µαθησιακού χώρου, καθώς η σχολική τάξη διευρύνεται από τον περιβάλλοντα του σχολείου 
χώρο και απαιτούνται νέες µεθοδολογικές και οργανωτικές συµβάσεις. 
Στο νέο αυτό περιβάλλον πολλά είναι τα ζητούµενα. Ανάµεσά τους, κεντρική θέση έχει το 
ερώτηµα της σχολικής τάξης και η πορεία προς την απάντησή του. Η πορεία αυτή  αποτελεί 
το περιεχόµενο του πρώτου πίνακα που προτείνεται στο τέλος. Καθοριστική σηµασία επίσης 
έχει και το εκπαιδευτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση της 
ιστορικής αναζήτησης καθώς και οι επιµέρους εκπαιδευτικές λειτουργίες που επιτελούνται για 
την εκπλήρωση των στόχων του σχεδίου. Σ’ αυτό το θέµα αναφέρεται ο δεύτερος πίνακας. 
 
1. Το ιστορικό ερώτηµα  

"Η ιστορία δεν µ�ορεί, τελικά, να �ροσδιοριστεί ούτε α�ό το αντικείµενό της, 
ούτε α�ό τις �ηγές. Είδαµε ότι δεν υ�άρχουν ιστορικά γεγονότα α�ό µόνα τους 
και το �εδίο των δυνητικά ιστορικών τεκµηρίων είναι α�εριόριστο. Μ�ορούµε να 
κάνουµε -και κάνουµε- ιστορία των �άντων: του κλίµατος, της υλικής ζωής, της 
τεχνικής, της οικονοµίας, των κοινωνικών τάξεων, των εθίµων, των εορτών, της 
τέχνης, των θεσµών, της �ολιτικής ζωής, των �ολιτικών κοµµάτων, του 
εξο�λισµού, των �ολέµων, των θρησκειών, των αισθηµάτων, των συγκινήσεων, 
της ευαισθησίας, των αντιλήψεων, των θαλασσών, των ερήµων, κλ�. Το 
ερώτηµα διαµορφώνει το ιστορικό αντικείµενο, �ροβαίνοντας σε µια αυθεντική 
κατάτµηση στον α�εριόριστο κόσµο των γεγονότων και των �ιθανών 
ντοκουµέντων. Α�ό ε�ιστηµολογική ά�οψη, εκ�ληρώνει µια βασική λειτουργία, 
µε την ετυµολογική έννοια του όρου, καθώς είναι το ερώτηµα �ου δηµιουργεί, 
�ου κατασκευάζει το ιστορικό αντικείµενο. Με µια έννοια, µια ιστορία αξίζει όσο 
και το ερώτηµά της"  

Antoine Prost, Douze leçons sur l'histoire, Παρίσι 1996, σ. 79 
 
Η ε
ιλογή του ερωτήµατος, του 
ροβλήµατος, της θεµατικής 
εριοχής, προς διερεύνηση 
είναι το πρώτο στάδιο κάθε ερευνητικής ιστορικής εργασίας. 
Στο πλαίσιο της σχολικής ιστορίας, οι δυσκολίες είναι σηµαντικά περισσότερες και άλλου 
επιπέδου από αυτές που σηµειώνονται στο χώρο της ιστορικής έρευνας. Οφείλονται κατά 
κύριο λόγο στην ίδια τη φύση της σχολικής έρευνας, ως δραστηριότητας που προκύπτει στο 
πλαίσιο του σχολείου και στη διαπλοκή της φύσης αυτής µε την απεραντοσύνη ενός 
παρελθόντος που επιβιώνει µέσα από τα ίχνη που άφησαν οι άνθρωποι µέσα στο χρόνο. 
Αν για την ιστορική έρευνα και ιστοριογραφία το ερώτηµα υπάρχει µόνο από τη στιγµή που 
µπορεί να λάβει απαντήσεις µέσα από την ιστορική εργασία, για την ερευνητική εργασία στο 
πλαίσιο του σχολείου επιβάλλεται η επιλογή ενός ερωτήµατος που παίρνει υπόψη του τις 
αντικειµενικές και υποκειµενικές συνθήκες που θα το καταστήσουν διδακτικά θεµιτό για τη 
συγκεκριµένη σχολική πραγµατικότητα. Ο διαθέσιµος χρόνος, η επάρκεια του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, οι δυνατότητες της σχολικής οµάδας, το ιστορικό κεφάλαιο της 
περιοχής, η ιστορική παιδεία των µαθητών και µαθητριών αποτελούν ανάµεσα σε άλλους 



 3 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του ερωτήµατος. Η διερεύνηση του  θέµατος, 

ροβλήµατος, ερωτήµατος  ως προς τη δυνατότητά του να απαντηθεί περνάει επίσης 
υποχρεωτικά από µια πρώτη αναζήτηση και αξιολόγηση των πηγών που θα µπορούσαν να το 
υποστηρίξουν. Αυτή η διεργασία το καθιστά ιστορικό θέµα, 
ρόβληµα, ερώτηµα. «Κάθε 
φορά που ο ιστορικός θέτει ένα ερώτηµα, έχει ήδη στο µυαλό του µια προκαταρκτική ιδέα 
για τις πηγές που θα µπορεί να χρησιµοποιήσει», έγραφε ο Collingwood. «Το να θέτεις 
ερωτήµατα που δεν έχεις ιδέα πώς θα τα απαντήσεις είναι το βασικό αµάρτηµα στην 
επιστήµη, όπως είναι στην πολιτική να δίνεις διαταγές που δεν πιστεύεις ότι θα 
εισακουστούν»4  
Στη διδακτική της ιστορίας, η διερεύνηση αυτή συνιστά µια εκπαιδευτική διεργασία η οποία 
οφείλει να βλέπει τις πηγές µέσα από τη δυνατότητά τους να αξιοποιηθούν από τους µαθητές 
και τις µαθήτριες στους/στις οποίους/ες απευθύνονται, µέσα από την οπτική της 
πραγµάτευσής τους ως εκ
αιδευτικό υλικό. Πολλές από τις πηγές τις οποίες αξιοποιεί η 
ιστορική έρευνα για να απαντήσει στα ερωτήµατα που θέτει ο/η ιστορικός είναι περίπου 
αυτονόητο ότι δεν µπορούν να αξιοποιηθούν στο ιστορικό µάθηµα για λόγους που 
οφείλονται στη σχέση της κατάστασης και θέσης της 
ηγής  µε τις δυνατότητες -
υποκειµενικές και αντικειµενικές- της σχολικής οµάδας.. Αυτό που δεν είναι αυτονόητο είναι 
η δυνατότητα και τα όρια της επέµβασης του/της εκπαιδευτικού στην κατεύθυνση της 
µετατροπής µιας ιστορικής µαρτυρίας σε εκπαιδευτικό υλικό. Η ισορροπία ανάµεσα στη 
δυνατότητα και στα όρια είναι κάθε φορά ζητούµενο για το ιστορικό µάθηµα. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να επισηµανθεί ότι, οποιαδήποτε εκπαιδευτικού χαρακτήρα παρέµβαση 
προκειµένου να γίνει η πηγή αντικείµενο επεξεργασίας από τη σχολική τάξη, οφείλει να 
περιφρουρεί το χαρακτήρα της πηγής ως πρωτογενούς ιστορικής ύλης5. Η πρώτη αυτή 
διερεύνηση του θέµατος στη γενικότητά του, ως ιστορικού ερωτήµατος που µπορεί να λάβει 
απαντήσεις στο πλαίσιο της σχολικής πραγµατικότητας είναι έργο κατά κύριο λόγο του/της 
εκπαιδευτικού που µε επιλογή του/της µπορεί να µοιραστεί µε την τάξη του/της.  
Τελευταία διευρύνεται όλο και περισσότερο η ποικιλία των θεµάτων και των θεµιτών για την 
εκπαιδευτική πράξη ερωτηµάτων. Η νέα ιστορία και οι πρόσφατες ακόµα νεότερες εκδοχές 
της ανοίγουν σηµαντικά και τους ορίζοντες της σχολικής ιστορίας καθώς ανάγουν σε 
αντικείµενο της ιστορικής αναζήτησης κάθε θέµα της συνολικής ζωής κατά το παρελθόν. Το 
ιστορικό τοπίο, το σύνολο των µεταβολών που υπέστη το φυσικό τοπίο από τις άµεσες ή 
έµµεσες ανθρώπινες παρεµβάσεις, οι καθηµερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, το σχολείο, η 
οικογένεια, η τοπική επιχείρηση, η τοπική κοινότητα ως προς τα κοινωνικά, δηµογραφικά, 
πολιτικά, οικονοµικά της χαρακτηριστικά αποτελούν νέους προνοµιακούς θεµατικούς 
χώρους για το σχεδιασµό και την υλοποίηση σχεδίων τοπικής ιστορίας.  
Οι δυνατότητες των µαθητών και µαθητριών, ακόµα και του πρωτοβάθµιου σχολείου, να 
οδηγηθούν σε ιστορικά συµπεράσµατα στη βάση των ερωτηµάτων που θέτουν και δια των 
ιστορικών πηγών υποστηρίζεται επίσης από τα ερευνητικά δεδοµένα του χώρου της 
γνωστικής ψυχολογίας. Οι ερευνητικές εργασίες της Donalson6, του Booth7, του Rogers8, 
του Shemilt9 διαφοροποίησαν τη πιαζετιανή θεώρηση των σταδίων και συνέβαλαν αµοιβαία 
στη σύνδεση της δυνατότητας των παιδιών για ιστορική σκέψη και ιστορικά συµπεράσµατα 
µε την υποβολή ερωτηµάτων και την επεξεργασία των ιστορικών πηγών. Η επιστηµονική 
µεθοδολογία των ιστορικών πηγών αποκαθιστούσε, στη βάση των νέων αυτών θεωρήσεων, τη 
σχέση της µε τη διδακτική µεθοδολογία και οδηγούσε σε πρωτότυπες, τηρουµένων των 
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αναλογιών, εφαρµογές στη σχολική πραγµατικότητα. Η ιστορική γνώση και κατανόηση 
απέβαινε το ζητούµενο της σχολικής ιστορίας, ζητούµενο συναρτούµενο από το 
µεθοδολογικό και εννοιολογικό κεφάλαιο των ιστορικών σπουδών10.  
 
2. Οριστικο
οίηση του θέµατος και διαµόρφωση κεντρικού και δευτερευόντων         

ερωτηµάτων 
Η πρώτη διερεύνηση του αρχικού θέµατος ως ιστορικού θέµατος, συµβατού στην περίπτωση 
του σχολείου, µε τη µέθοδο της ερευνητικής σχολικής εργασίας µέσω των πηγών δεν το 
καθιστά µόνο έγκυρο αλλά συνήθως και πιο συγκεκριµένο. Αρκετές τυπολογίες έχουν 
προταθεί για να οδηγήσουν στον κατά το δυνατόν σαφή προσδιορισµό του ιστορικού 
θέµατος. Πολλές από αυτές συγκλίνουν στην υιοθέτηση των παραµέτρων του τό
ου, του 
χρόνου, των εµ
λεκόµενων υ
οκειµένων και του είδους των ανθρώ
ινων 
δραστηριοτήτων στις οποίες παραπέµπει το θέµα Οι παράµετροι αυτές λειτουργούν ως 
πλαίσιο προσδιορισµού του θέµατος. Αν για παράδειγµα το θέµα είναι τόσο γενικό όσο η 
εξέλιξη των µορφών της παραγωγικής δραστηριότητας των ανθρώπων, ο προσδιορισµός του 
τόπου, του χρόνου, των ανθρώπινων οµάδων που εµπλέκονται και οι συγκεκριµένες δοµές 
που δηµιουργούνται θα το κάνει συγκεκριµένο11.  
Η συγκεκριµενοποίηση του θέµατος προς διερεύνηση συνδέεται και µε τη δυνατότητα 
διατύ
ωσης µιας υ
όθεσης εργασίας.  
Στην περίπτωση της ιστορικής ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του σχολείου και στο 
βαθµό που η αναζήτηση και πραγµάτευση είναι συνήθως συλλογική υπόθεση της σχολικής 
τάξης ή της σχολικής οµάδας, το γενικό ιστορικό θέµα µπορεί και συνιστάται να καταλήγει 
σ' ένα κεντρικό ερώτηµα που ενώνει το σύνολο των ατόµων που εµπλέκονται στην ιστορική 
εξερεύνηση καθώς και σε σειρά ερωτηµάτων που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πολλών και 
διαφορετικών διαδροµών προς το ανθρώπινο παρελθόν. Η διατύπωση του κεντρικού 
ερωτήµατος και η κατάτµησή του σε επιµέρους ερωτήµατα έχει επίσης λειτουργικό 
χαρακτήρα καθώς επιτρέπει το χωρισµό της σχολικής τάξης σε υπο-οµάδες και διασφαλίζει 
την ακόµα µεγαλύτερη εκδήλωση προτίµησης από τη µεριά των µαθητών και µαθητριών. 
Συνδυάζεται επίσης µε τη συνεργατική ερευνητική εργασία, γνωστή και ως µέθοδο project12 
Το ανθρώπινο παρελθόν ακόµα και στη µικρή κλίµακα ενός τόπου είναι απεριόριστο. Η 
διεύρυνση των αντικειµένων της ιστορίας ανέδειξε αυτήν ακριβώς την πλευρά του και έστρεψε 
τη µατιά του/της ιστορικού σε πλευρές και όψεις του που έκαναν ορατή την απεριόριστη 
φύση του. Οι µαρτυρίες γι' αυτό το παρελθόν της πόλης, της κωµόπολης, του χωριού, του 
τόπου είναι επίσης απεριόριστες και η σχολική οµάδα θα το διαπιστώσει κατά τις πρώτες 
αναζητήσεις της. Η απεραντοσύνη αυτή συνιστά ένα βασικό πρόβληµα για τη διδασκαλία της 
ιστορίας που επιδιώκει να δοµήσει την ιστορική γνώση µέσα από την ιστορική αναζήτηση 
και τη σχολική έρευνα. Το ζήτηµα αφορά ίσως περισσότερο τα προγράµµατα τοπικής 
ιστορίας καθώς υλοποιούνται στον ιστορικό ορίζοντα του τόπου του σχολείου και όχι στη 
σχολική αίθουσα. Καθώς τα πάντα έχουν ιστορία, είναι απολύτως απαραίτητο να θέσεις 
ερωτήµατα που θα σε οδηγήσουν σ' αυτή την ιστορία µε ασφαλή τρόπο. Τα ερωτήµατα είναι 
αυτά που θα επιτρέψουν στις σχολικές οµάδες να προσανατολιστούν και να οδηγηθούν σε 
συµπεράσµατα. Τα ερωτήµατα είναι τα εργαλεία µέσα από τα οποία τα ντοκουµέντα θα 
γίνουν παροντικά και οι πληροφορίες που περιέχουν θ' αποκτήσουν σηµασία. Τα ερωτήµατα 
είναι αυτά που θα επιτρέψουν τη δηµιουργία ενός αρχικού σώµατος πληροφοριών. Τα 
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ερωτήµατα σε συνδυασµό µε την επεξεργασία των πληροφοριών θα υποστηρίξουν τη 
µεθόδευση των ιστορικών συνθέσεων της σχολικής οµάδας.  
Η διερεύνηση του αρχικού ερωτήµατος ως ιστορικά και παιδαγωγικά έγκυρου είναι υπόθεση 
του/της εκπαιδευτικού και εναπόκειται στην κρίση του και στην ιδιαίτερη φροντίδα του το 
κατά πόσον θα το µοιραστεί µε την τάξη του. Η διατύπωση του έγκυρου ιστορικά και 
παιδαγωγικά θέµατος σε ερώτηµα καθώς και η διαµόρφωση επιµέρους ερωτηµάτων 
προϋποθέτει ένα διδακτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο είναι δυνατόν να προκύψει. Το 
διδακτικό αυτό περιβάλλον µέσα στο οποίο µπορούν να αναδυθούν τα  ερωτήµατα για το 
παρελθόν του τόπου αποτελεί επίσης αντικείµενο φροντίδας του διδάσκοντα ή της 
διδάσκουσας το µάθηµα της τοπικής ιστορίας. Το περιβάλλον αυτό δεν µπορεί να 
δηµιουργηθεί ανεξάρτητα από τις πηγές. Οι πηγές και η µέθοδος αξιοποίησής τους 
αποτελούν την αναγκαία συνθήκη του.  
 
Το περιβάλλον αυτό, της εκκίνησης του σχεδίου, αξιοποιεί ως εκπαιδευτικό υλικό το 
σύνολο των πηγών που έχουν συγκεντρωθεί ή απλά εντοπισθεί κατά το πρώτο στάδιο της 
εξακρίβωσης ενός θέµατος ως αντικειµένου της ιστορικής αναζήτησης. Μπορεί επίσης να 
αξιοποιήσει προηγούµενες ερευνητικές εργασίες άλλων σχολικών οµάδων ή και 
προηγούµενων ετών εκπαιδευτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο µάθηµα της τοπικής 
ιστορίας. Σε εκπαιδευτικά συστήµατα µε παράδοση σε προγράµµατα τοπικής ιστορίας και 
µε δυνατότητα συσσώρευσης εκπαιδευτικής εµπειρίας και ιστορικών πηγών δηµιουργήθηκαν 
βάσεις εκπαιδευτικού υλικού από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε σηµαντική συνεισφορά 
στη διάδοση και στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα της σχολικής ερευνητικής εργασίας. 
Κάθε κείµενο, πρωτογενές ή δευτερογενές, φωτογραφία, ηχητική, κινηµατογραφική ή άλλη 
µαρτυρία -βλέπε τυπολογία πηγών- που κρίνεται κατάλληλη για να δηµιουργήσει ερωτήµατα 
για το παρελθόν του τόπου αξιοποιείται για να υποστηρίξει την περιέργεια και τη διάθεση για 
την ιστορική αναζήτηση. 
Το περιβάλλον αυτό µπορεί επίσης να δηµιουργηθεί εκτός σχολικής αίθουσας. Στη 
βιβλιοθήκη του σχολείου, στ’ αρχεία του σχολείου, στο µουσείο της περιοχής, κατά τη 
διάρκεια ενός εκπαιδευτικού περιπάτου, στο ιστορικό αρχείο της πόλης, παρατηρώντας ένα 
µνηµείο ή οποιοδήποτε ίχνος του παρελθόντος της πόλης, βλέποντας µια ταινία, 
παρακολουθώντας µια εκδήλωση, κατά τη διάρκεια µιας οµιλίας, κτλ Κάθε 
εριβάλλον της 
πόλης, της κωµόπολης, του χωριού, της γειτονιάς, του σχολείου, της οικογένειας µ
ορεί να 
λειτουργήσει ως διδακτικό 
εριβάλλον εκκίνησης του 
ρογράµµατος της το
ικής 
ιστορίας µετά από την παρέµβαση του/της εκπαιδευτικού.   
 
3. Η αναζήτηση των α
αντήσεων: Οι 
ηγές 

"Η ιστορία γίνεται βέβαια µε τις γρα�τές �ηγές. Όταν υ�άρχουν. Μ�ορεί όµως 
και �ρέ�ει να γίνεται µε οτιδή�οτε ε�ιτρέ�ει στον ιστορικό η ε�ινοητικότητά του 
να χρησιµο�οιήσει. Με λέξεις. Με νοήµατα. Με το�ία και κεραµίδια. Με 
χωράφια και αγριόχορτα. Με εκλείψεις σελήνης και µε λαιµαριές αλόγων. Με 
�ραγµατογνωµοσύνες γεωλόγων �άνω στις �έτρες και µε αναλύσεις µεταλλικών 
σ�αθιών α�ό χηµικούς. Με µια λέξη, µε ό,τι συνδέεται µε τον άνθρω�ο, 
εξαρτάται α�’ αυτόν, του χρησιµεύει, τον εκφράζει, δηλώνει την �αρουσία, τη 
δραστηριότητα, τις �ροτιµήσεις και τις συµ�εριφορές του ανθρώ�ου." 
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Λυσιέν Φεµπρ, Combats pour l'histoire, Παρίσι 1953, σ. 428 
 
Η αναζήτηση των απαντήσεων στο ιστορικό ερώτηµα θέτει το ζήτηµα των ιστορικών πηγών. 
Η ιστορία, στο πλαίσιο του δυτικού πολιτισµού, γράφεται στο όνοµα των µαρτυριών που 
άφησε το πέρασµα των ανθρώπων µέσα στο χρόνο. Ποιες κάθε φορά µαρτυρίες 
πριµοδοτούνται ως ιστορικές µαρτυρίες είναι ένα ερώτηµα που παραπέµπει στην ιστορία της 
ιστοριογραφίας και στις απαντήσεις που δέχεται από τις ιστορικές σχολές. Γενικότερα κάθε 
εποχή διαµορφώνει τη θεώρησή της για το ποιες είναι οι ιστορικές πηγές. Σε άµεση σχέση 
µε την επιστηµολογία για την ιστορία βρίσκεται η πρόσληψη των µαρτυριών για τις 
ανθρώπινες κοινωνίες του παρελθόντος. Το παρόν ανακατανέµει το παρελθόν του και βάζει 
τη σφραγίδα του και στο είδος των τεκµηρίων που αξιολογεί ως σηµαντικά και έγκυρα για 
την ιστορική του ανάπλαση. 
Στις αρχές του αιώνα µας, πηγές της ιστορίας θεωρούνται κατά βάση οι γραπτές και µάλιστα 
κυρίως όσες είναι επίσηµα έγγραφα. ∆ιπλωµατικά και κρατικά έγγραφα και η ερµηνευτική ως 
µέθοδος υποστηρίζουν κατά βάση τον ιστοριογραφικό λόγο, στο πλαίσιο της 
γεγονοτολογικής σχολής13. Σύγχρονα ιστορικά ρεύµατα διευρύνουν την εννοιολόγηση της 
ιστορικής µαρτυρίας και υπογραµµίζουν τη σηµασία όλων των τεκµηρίων του ανθρώπινου 
παρελθόντος ως πηγών της ιστορίας 14. Ιστορική µαρτυρία θεωρείται κάθε τι που δυνητικά 
λειτουργεί ως ιστορική πηγή, που µπορεί να απαντήσει στα ερωτήµατα του σύγχρονου 
ανθρώπου για το παρελθόν του. Πηγές της ιστορίας θεωρούνται ακόµα και οι σιωπές των 
ανθρώπων.  
Στο ελληνικό σχολείο, πρωτοβάθµιο και δυετεροβάθµιο, η διδασκαλία της ιστορίας δεν 
στηρίχθηκε στις ιστορικές µαρτυρίες. Τελευταία και στη βάση επιρροών που δέχεται το 
παραδοσιακό µάθηµα ιστορίας από νεότερες προσεγγίσεις της διδακτικής του αντικειµένου, 
οι πηγές συµπληρώνουν τη διδασκαλία του µαθήµατος µε λειτουργία συνοδευτική ενός 
γραµµικού, συνολικού και επεξεργασµένου κειµένου που υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο. Η 
ιστορική µαρτυρία είναι στην περίπτωση αυτή ένα στοιχείο α�οσ�ασµατικό και διακριτικό.15 
Αναµένει την παρατήρηση ή και την ανάγνωσή του για να υποστηρίζει, αναπτύξει ή και 
συµπληρώσει το κείµενο του σχολικού εγχειριδίου. Αποτελεί µια δευτερεύουσα ύλη, µια 
επιλογή. Αποτελεί αντίθετα 
ρώτη ύλη όταν αξιοποιείται ως ιστορική πηγή. Σ’ αυτή την 
περίπτωση η ιστορική µαρτυρία καθιστά δυνατή την ιστορική αναζήτηση της σχολικής 
τάξης καθώς υποστηρίζεται η ύπαρξη ερωτηµάτων για το ανθρώπινο παρελθόν και 
δηµιουργείται το περιβάλλον για την αναζήτηση απαντήσεων και τη διαµόρφωση ιστορικού 
συµ
εράσµατος. Στη σύνθετη και απαιτητική αυτή διαδροµή –από το ερώτηµα στις 
απαντήσεις- καλλιεργείται η ιστορική σκέψη και αναπτύσσονται πολύτιµες, για τα υποκείµενα 
– µαθητές, νοητικές και κινητικές δεξιότητες. Σ’ αυτή την περίπτωση, το µάθηµα της 
ιστορίας αποκαθιστά τους δεσµούς του µε τις σπουδές των οποίων το όνοµα φέρει καθώς 
εµπεριέχει στη µικρή του κλίµακα και µε τις δέουσες αναλογίες λειτουργίες ιστορικής 
έρευνας. Αυτή είναι η περίπτωση της τοπικής ιστορίας.  
Ειδικότερα για την τοπική ιστορία και µε στόχο τις άπειρες δυνατότητες που προσφέρει το 
ιστορικό περιβάλλον πολλές τυπολογίες έχουν προταθεί. Ένας καταρχήν διαχωρισµός 
γίνεται συχνά ανάµεσα σε γρα
τές 
ηγές και αρχαιολογικά ευρύµατα. Ένας δεύτερος 
αφορά τη διάκριση ανάµεσα σε 
ρωτογενείς και δευτερογενείς. Ένας τρίτος αναφέρεται σε 
δηµοσιευµένες και αδηµοσίευτες. Ενίοτε, οι πηγές τυπολογούνται στη βάση του χώρου 
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στον ο
οίο εντο
ίστηκαν. Βιβλιοθήκες, µουσεία, ιδιωτικές συλλογές κλπ προσδιορίζουν 
στην περίπτωση αυτή τις µαρτυρίες. Τελευταία εντοπίζεται και η διάκριση ανάµεσα σε υλικές 
και άϋλες.  
Επιλέξαµε εδώ µια αναλυτική τυπολογία, µε στόχο να αναδείξουµε τον ορίζοντα των πηγών 
που προσφέρονται για την τοπική ιστορία και τον πλούτο µέσα από τον οποίο ο διδάσκων 
και η διδάσκουσα σε συνεργασία µε τη σχολική οµάδα µπορεί να επιλέξει16.  
� Γραπτές17:  
� ∆ηµοσιευµένες: αποµνηµονεύµατα, γενεαλογίες, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, τουριστικοί 

οδηγοί, αφιερώµατα, βιογραφίες, αλληλογραφίες, δηµόσιες οµιλίες, δηµόσια έγγραφα, 
αφηγήσεις, λογοτεχνικά έργα18, έργα τοπικών ιστοριογράφων, διδακτορικές διατριβές, 
αρθρογραφία, τοπικός τύπος 

� Αδηµοσίευτες: δηµοτικά και κοινοτικά αρχεία, ληξιαρχικά βιβλία και έγγραφα, 
διοικητικά αρχεία, σχολικά αρχεία, προσωπικά αρχεία, συµβολαιογραφικά έγγραφα, 
αρχεία επιχειρήσεων 

� Ηχητικές: ηχογραφηµένες µαρτυρίες κάθε είδους, τραγούδια, δηµόσιοι λόγοι, 
µαγνητοσκοπηµένες εκποµπές τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού 

� Κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές: επίκαιρα, ιστορικές τηλεοπτικές εκποµπές, 
ντοκιµαντέρ, εκποµπές του τοπικού τηλεοπτικού σταθµού, κινηµατογραφικά έργα19 

� Ηλεκτρονικές: πολυµέσα, CD ROM, διαδίκτυο 20 
� Προφορικές: κάθε είδους προφορικές µαρτυρίες, συλλογές προφορικών µαρτυριών ή και 

προφορικές µαρτυρίες από το περιβάλλον του σχολείου 21   
� Στατιστικοί πίνακες22:  
� Του τοπίου: τοποθεσίες, τοπία, τοπωνύµια, δηµόσια κτίρια, ερείπια, τόποι µνήµης, 

αναµνηστικά µνηµεία, µουσεία 
� Φωτογραφικές 23 
� Χάρτες: τοπογραφικοί, εµπορικοί, ναυτικοί, γεωφυσικοί, πολιτικοί, αγροτικοί  
� Αντικείµενα τέχνης και καθηµερινής ζωής  
 
Πριν την έναρξη του προγράµµατος ή και κατά την έναρξή του, µια σειρά από ενέργειες 
µπορούν να υποβοηθήσουν τον εντοπισµό και τη συγκέντρωση ενός πρώτου σώµατος πηγών.  
� Έλεγχος της σχολικής βιβλιοθήκης και των αρχείων του σχολείου. Στην περίπτωση 

οργανωµένης σχολικής βιβλιοθήκης και σε συνεργασία µε τον /την υπεύθυνο/η  
καθηγητή/τρια µπορεί να δηµιουργηθεί ένα ράφι τοπικής ιστορίας. Το ράφι αυτό µπορεί 
να ενισχυθεί µε υλικά –εφηµερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες που έχουν οι µαθητές και οι 
µαθήτριες στο σπίτι τους και που προσφέρονται να δανείσουν ή και δωρίσουν στο 
σχολείο.  

� Επίσκεψη στις τοπικές βιβλιοθήκες ή στη βιβλιοθήκη της περιοχής και έλεγχος 
διαθέσιµης βιβλιογραφίας. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να αποτελέσει και το ίδιο το 
αντικείµενο ενός προγράµµατος τοπικής ιστορίας, ώστε να αξιοποιηθεί σε επόµενα.  

� Επίσκεψη σε δηµόσιους οργανισµούς που διαθέτουν αρχειακές συλλογές και έλεγχος της 
δυνατότητας πρόσβασης που έχουν οι σχολικές οµάδες. 

� Αναζήτηση τοπικού τύπου και εντύπων και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους 
αρχειοθέτησης. 

� Επίσκεψη µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων24.  
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� Αναζήτηση και εντοπισµός φωτογραφικών και προφορικών συλλογών. 
 
Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου τοπικής ιστορίας οι χώροι εντοπισµού των πηγών 
διευρύνονται και οι πηγές, όπως αποδεικνύει η εµπειρία από την υλοποίηση προγραµµάτων 
τοπικής ιστορίας, πολλαπλασιάζονται. Η εργασία αυτή διευρύνεται όσο καλλιεργείται και 
αναπτύσσεται η ικανότητα των παιδιών να αυτοπροσδιορίζονται σε σχέση µε το ιστορικό 
τοπίο, να 
αρατηρούν το το
ίο και το ανθρω
ογενές 
εριβάλλον ως ιστορικό, να 
ανακαλύ
τουν την ιστορικότητά τους.  
Το ζητούµενο ωστόσο παραµένει και σχετίζεται µε τη γνώση της επεξεργασίας των πηγών. Η 
γνώση αυτή, στο βαθµό που δεν προϋπάρχει στη σχολική οµάδα για να συµπληρωθεί και να 
αναβαθµιστεί µέσα από την έρευνα της ιστορίας του τόπου, χρειάζεται ν΄ αποτελέσει ειδικό 
αντικείµενο επεξεργασίας. Προηγούµενες εµπειρίες από την υλοποίηση προγραµµάτων 
τοπικής ιστορίας καθώς και από διδακτικές προσεγγίσεις του χώρου της νέας ιστορίας 
ανέδειξαν την επεξεργασία αυτή ως προαπαιτούµενη ενότητα. Στην περίπτωση αυτή, η 
ιστορική µαρτυρία δεν είναι µόνο το θραύσµα που παρέχει στη σχολική οµάδα την 
πληροφορία που χρειάζεται για να απαντήσει στα ερωτήµατά της. Α
οτελεί ταυτόχρονα 
µια ενότητα, της οποίας οι πληροφορίες αποκτούν σηµασία µέσα από την τοποθέτησή της 
στον ιστορικό χρόνο, τον προσδιορισµό των στοιχείων που την συναποτελούν, τον 
εντοπισµό των σηµασιών που ενυπάρχουν, τη λειτουργία της, την αποκατάστασή της25. Η 
προσέγγιση αυτή θέτει στο επίκεντρο της προσοχής την ίδια την 
αραγωγή της ιστορικής 
γνώσης, εισάγει σε ζητήµατα υποκειµενικότητας και αντικειµενικότητας του ανθρώπινου 
παρελθόντος, επιτρέπει την κριτική θέση των µαθητών και µαθητριών απέναντι στο υλικό 
τους, την αντιµετώπιση της ιστορικής πηγής ως ερµηνείας, την υπέρβασή της και την 
εξαγωγή ίδιων συµπερασµάτων26. Ενδεικτικά δύναται να αναλυθεί σε: 
 
Ι. Τοποθέτηση της πηγής στο ιστορικό της πλαίσιο 
1. Ποιος υπήρξε ο/η δηµιουργός της µαρτυρίας και τι γνωρίζουµε γι’ αυτόν/τήν; 
2. Πού και πότε δηµιουργήθηκε; 
3. Ποιος υπήρξε ο σκοπός της δηµιουργίας της; 
4. Ποιο το κοινό στο οποίο απευθυνόταν και τι γνωρίζουµε γι αυτό; 
 
ΙΙ. Κατάταξη της πηγής 
1. Τι είδους είναι; 
2. ∆ηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των παραστάσεων που απεικονίζει; των φαινοµένων που 

περιγράφει ή αναλύει; των εικόνων που εµπεριέχει; των πληροφοριών που διασώζει; κλπ 
3. Είναι µεταγενέστερη µαρτυρία; πόσο µεταγενέστερη, σε ποιες άλλες πηγές στηρίχθηκε;  
4. Πού βρέθηκε η µαρτυρία; πού σώθηκε; γιατί σώθηκε; πού βρίσκεται σήµερα; σε ποια 

κατάσταση; 
5. Αποτελεί µεµονωµένη περίπτωση ή εντάσσεται σε σχολή; ρεύµα; κατηγορία; κλπ 
 
ΙΙΙ. Κατανόηση της πηγής 
1. Ποιο είναι το θέµα που πραγµατεύεται; 
2. Ποιες είναι οι βασικές ιστορικές έννοιες που εµπεριέχονται και ποια η σηµασία τους στο 

συγκεκριµένο χωροχρόνο; 
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3. Ποια είναι η άποψη του δηµιουργού για το θέµα; 
4. Ποιες αξίες ενυπάρχουν; 
5. Ποια προβλήµατα επισηµαίνονται; 
6. Ποιο αποτέλεσµα αναµένεται από το δηµιουργό της πηγής;  
 
IV. Αξιολόγηση της πηγής 
1. Πόσο χαρακτηριστική της εποχής της είναι η πηγή; 
2. Πόσο γνωστή; 
3. Υπάρχουν άλλες πηγές αυτού του είδους; µε τις ίδιες απόψεις; µε τις ίδιες ανησυχίες; µε 

τα ίδια προβλήµατα; 
4. ∆ιαφοροποιείται από άλλες πηγές της εποχής της; 
5. ∆ιακρίνεται προκατάληψη; µεροληψία; προβάλλεται ως υποκειµενική; ως αντικειµενική;  
6. ∆ιασώζει την άποψη των νικητών; των ηττηµένων; άλλων;  
 
Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές και γενικές. Το είδος της ιστορικής πηγής και το 
ζητούµενο της προσέγγισής της δηµιουργούν το πλαίσιο των πιθανών ερωτηµάτων που 
µπορούν να τους απευθυνθούν και των δραστηριοτήτων που µπορούν να σχεδιασθούν για να 
επιτρέψουν την 
ρόσληψη της 
ηγής ως ερµηνείας και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Η 
επιτυχής έκβαση των σχεδίων εργασίας στο αντικείµενο της τοπικής ιστορίας, η ποιότητα 
των ιστορικών συνθέσεων της σχολικής τάξης και η ιστορική γνώση εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τη γνώση της προσέγγισης, της ανάλυσης και της ερµηνείας των τεκµηρίων που 
διασώζονται από το πέρασµα των ανθρώπων µέσα στο χρόνο.  
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Το ερώτηµα Οι χώροι Οι �ηγές Οι δραστηριότητες Τα α�οτελέσµατα 

� ∆ιαµορφώνεται στη 
σχολική τάξη.  

� Αποτελεί τον ιστό της 
οµάδας ή των οµάδων 
εργασίας µε το θέµα 

� Προκύπτει από ένα 
διδακτικό περιβάλλον 
που έχει προετοιµαστεί 
από το διδάσκοντα και 
συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον των παιδιών. 

�  Είναι σε όλους και όλες 
κατανοητό και αρκετά 
γενικό στην αρχή. 

� ∆ύναται να επανα-
προσδιοριστεί στη 
συνέχεια στη βάση των 
δεδοµένων της ερευνη-
τικής διαδικασίας. Η 
απάντησή του ολοκλη-
ρώνει το σχέδιο της 
αναζήτησης.  

� Μπορεί να είναι σχετικό 
µε τη θεµατική ενότητα 
της ιστορικής ύλης που 
εξετάζεται στην τάξη ή 
και ανεξάρτητο από 
αυτήν.   

� Έχουν καταρχήν 
εντοπιστεί από το 
διδάσκοντα και 
εµπλουτίζονται στη 
συνέχεια από την 
οµάδα ή τις οµάδες 
εργασίας 

� Συγκεντρώνονται 
από το άµεσο και 
ευρύτερο περιβάλ-
λον του σχολείου 
και των παιδιών: 
αρχεία σχολείου, 
οικογένεια, ιστορικό 
τοπίο, βιβλιοθήκες, 
κέντρα ιστορίας, 
δηµοτικά αρχεία, 
αρχεία εφηµερίδων 
και λοιπών οργα-
νισµών που βρίσκο-
νται στον τόπο του 
σχολείου 

� Η επίσκεψη ή η 
εργασία σε αυτούς 
αποτελεί αντικείµε-
νο προηγούµενης 
προετοιµασίας και 
έχει συγκεκριµένους 
στόχους. 

� Βρίσκονται σε α-
φθονία στους χώ-
ρους που επισκέ-
πτονται οι οµάδες 
εργασίας µε τη 
µορφή µαρτυριών 
για το ανθρώπινο 
παρελθόν 

� Αποτελούν αντικεί-
µενο πραγµάτευσης 
της οµάδας ή των 
οµάδων εργασίας 
και µετατρέπονται 
σε πηγές ιστορικής 
αναζήτησης. 

� Εµπεριέχουν ιστο-
ρικές πληροφορίες 
οι οποίες εντοπί-
ζονται στη βάση 
του ερωτήµατος ή 
των ερωτηµάτων 
που έχει η οµάδα 

� ∆ύνανται να είναι 
γραπτές, εικονικές, 
προφορικές, 
ηχητικές, 
κινηµατογραφικές, 
υλικές ή και άυλες. 

 

� Το σύνολο των 
εργασιών που 
επιτελεί η σχολική 
τάξη από τη 
διαµόρφωση του 
κεντρικού ερωτήµα-
τος έως την απάντη-
ση ή τις απαντήσεις 
συγκροτούν τις 
δραστηριότητες. 
Ενδεικτικά:  

• Αναζητώ µαρτυρίες 

• Εντοπίζω µαρτυρίες 

• Θέτω ερωτήµατα 

• Αναζητώ 
πληροφορίες 

• Συγκεντρώνω 
πληροφορίες 

• Αντιπαραθέτω 
πληροφορίες 

• Κρίνω την α 
αξιοπιστία, την 
υποκειµενικότητα 
της πηγής 

• Επιλέγω και κατά-
γράφω  τις πληρο-
φορίες που χρειά-
ζονται 

� Το σύνολο του 
έργου της οµάδας ή 
των οµάδων 
εργασίας και τα 
τελικά προϊόντα της 
τάξης. Ενδεικτικά: 

• Συγκέντρωση 
βιβλιογραφίας ή 
πηγών 

• Γραπτές απαντήσεις 
σε ερωτήµατα 

• Οδηγοί της πόλης 

• Ιστορικά 
διαγράµµατα και 
πίνακες 

• Χάρτες και 
τοπογραφικά 

• ∆ηµιουργία βάσεων 
ή ιστοσελίδων  

• ∆ιοργάνωση 
εκθέσεων µε 
ιστορικό υλικό ή 
διαλέξεων για την 
ιστορία του τόπου 

• Έκδοση φυλλαδίων 
ή λευκωµάτων 

• ∆ηµιουργία Video  
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Ι. Περιβάλλον εκκίνησης του 
σχεδίου 

ΙΙ. Περιβάλλον οργάνωσης 
του σχεδίου 

ΙΙΙ. Περιβάλλον ιστορικής 
έρευνας 

IV. Περιβάλλον συλλογικής 
εργασίας και αξιολόγησης 

� Αποτελεί το περιβάλλον 
παρουσίασης του θέµατος 
και µεθόδευσης του 
κεντρικού ερωτήµατος. 

� Οργανώνεται στη βάση 
φακέλου εργασίας που έχει 
προετοιµαστεί από το 
διδάσκοντα ή κατά τη 
διάρκεια ενός περιπάτου, 
µιας επίσκεψης, κλπ.  

� Το εκπαιδευτικό υλικό 
γίνεται αντικείµενο επεξερ-
γασίας ώστε να εκφραστεί η 
περιέργεια των παιδιών και 
να δηµιουργηθούν ερωτή-
µατα. 

� Επιλέγεται ένα κεντρικό 
ερώτηµα και δευτερεύοντα 
ερωτήµατα.  

� Κατά τη διάρκεια της 
πρώτης αυτής διδακτικής 
φάσης ο κύριος διδακτικός 
στόχος είναι η δηµιουργία 
ερωτηµάτων που πηγάζουν 
από την περιέργεια των 
παιδιών, µπορούν να 
υποστηριχθούν από το 

� Η σχολική τάξη χωρίζεται 
σε οµάδες. Λαµβάνεται 
υπόψη το ενδιαφέρον του 
κάθε παιδιού, η ευελιξία της 
οµάδας και οι δυνατότητες 
που παρουσιάζει το κάθε 
σχήµα που δηµιουργείται 

� Κάθε οµάδα χρεώνεται 
συγκεκριµένα ερωτήµατα. 
Σε πολλές περιπτώσεις 
χρειάζεται επίσης η 
υπόδειξη κάποιων πρώτων 
χώρων στους οποίους 
πρέπει να κατευθυνθεί για 
την αναζήτηση. 

� Η κάθε οµάδα συνεδριάζει 
χωριστά, επιµερίζει τα 
καθήκοντα και αποφασίζει 
το χρονοδιάγραµµά της σε 
σχέση µε το χρόνο που έχει 
διατεθεί συνολικά στο 
σχέδιο 

� Ο διδάσκων ή η 
διδάσκουσα δίνει τις 
απαραίτητες οδηγίες για την 
εκτέλεση του σχεδίου και τις 
µεθοδολογικές υποδείξεις 

� Οι οµάδες ακολουθώντας το 
οργανόγραµµα στο οποίο 
έχουν συµφωνήσει προ-
ωθούνται στους αντίστοι-
χους χώρους 

� Επιτόπια παρατήρηση, 
συλλογή βιβλιογραφίας, 
µελέτη βιβλίων ή αρχείων, 
σηµειώσεις, προφορικές 
συνεντεύξεις, µαγνητοφώ-
νηση, µαγνητοσκόπηση, 
φωτογραφίες, σχεδιασµός 
αποτελούν ενδεικτικές δρα-
στηριότητες που επιτε-
λούνται κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης 

� Προβλέπεται χρόνος 
συνάντησης των οµάδων 
εργασίας και συζήτηση για 
την πορεία της εργασίας. 
Πιθανότατα τα αρχικά 
ερωτήµατα επαναπροσ-
διορίζονται στη βάση των 
στοιχείων που έχουν 
προκύψει. Κατά τη διάρκεια 
αυτών των συναντήσεων,  
επαναβεβαιώνεται επίσης η 

� Το περιβάλλον αυτό 
παρεµβάλλεται για όσες 
φορές χρειαστεί κατά την 
κρίση του διδάσκοντα και 
επαναλαµβάνεται στο τέλος 
της εργασίας των οµάδων. 

� Στόχος είναι: 
� Η επεξεργασία βασικών 

ιστορικών εννοιών που θα 
επιτρέπει κάθε φορά την 
κατανόηση των ιστορικών 
πηγών  

• Η ανταλλαγή εµπειριών και 
ιστορικών πληροφοριών 
ανάµεσα στις οµάδες έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται ο 
πολλαπλασιαστικός χαρα-
κτήρας της εργασίας που 
επιτελείται 

• Η άρση τυχόν εµποδίων και 
η διόρθωση της πορείας 
αναζήτησης των οµάδων  

• Η εξασφάλιση ολικής κατά 
το δυνατόν προσέγγισης του 
θέµατος µέσα από 
συλλογικές επεξεργασίες σε 
επίπεδο σχολικής τάξης  
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διδάσκοντα και τη 
διδάσκουσα και ταυτόχρονα 
αποτελούν ιστορικά ερωτή-
µατα που είναι συµβατά αφ’ 
ενός µε την ηλικία και τις 
δυνατότητες της σχολικής 
οµάδας και αφετέρου µε το 
ιστορικό κεφάλαιο της 
περιοχής .  

 
 
 

που θεωρεί απαραίτητες. 
Ενδεικτικά: 

• Ιστορικό διάγραµµα του 
τόπου 

• Χάρτες και τοπογραφικά 

• ∆ιευθύνσεις και ώρες 
λειτουργίας βιβλιοθηκών και 
δηµόσιων οργανισµών ή την 
οδηγία για την αναζήτησή 
τους 

• Οδηγίες για τις σηµειώσεις, 
τις παραποµπές που θα 
χρειαστεί να κρατήσουν, για 
τον τρόπο συµπεριφοράς σε 
χώρους εργασίας, κ.ά. 

επιθυµία της οµάδας και 
γίνονται οι απαραίτητες 
διορθωτικές κινήσεις για την 
ολοκλήρωση της εργασίας 
τους.  

 

• Η συνεχής αξιολόγηση του 
σχεδίου από τη σχολική 
τάξη και το διδάσκοντα 
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