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∆ιδακτική της ιστορίας
Στοχασµοί, διεργασίες και ζητούµενα
1880-1980
Η ιστορική γνώση ως ιστορική σκέψη
Ι. Προλεγόµενα.
Η σχέση των ανθρώπων µε το παρελθόν τους αποτελεί για την ιστορία ένα
δυναµικό ιστορικό φαινόµενο. Οι ανθρώπινες κοινωνίες οι οποίες µελετήθηκαν µε
ερώτηµα τη σχέση τους µε το παρελθόν βρέθηκαν υπόλογοι για την επιθυµία
τους να διατηρούν σχέσεις µαζί του, να το διαχειρίζονται, να το διευθετούν, να το
διασώζουν επιλεκτικά για τις επόµενες γενιές. Οι µορφές, εκφάνσεις και
παραστάσεις της εκδήλωσης του φαινοµένου υπακούουν σ΄ ένα µέχρι σήµερα
θεµελιακό για την ιστορία εννοούµενο, αυτό της αλλαγής, της κίνησης µέσα στο
χρόνο και αποδεικνύονται πολύτιµες µαρτυρίες για τις κοινωνίες του
παρελθόντος, τεκµήριο πολύσηµο για την εποχή τους και τον τόπο τους, σύνθετο
ιστορικό αντικείµενο της ιστοριογραφίας.
Στα αντικείµενα της ιστοριογραφίας προστίθεται, αυξανόµενα τις
τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, και η διδασκαλία της ιστορίας. Στο
εσωτερικό του χώρου, που ορίζεται από τη συλλογική µνήµη και την
ιστοριογραφία και συνδιαµορφώνει την ιστορική νοοτροπία, η διδασκαλία της
ιστορίας απολαµβάνει, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, τους καρπούς
µιας διανοητικής, πολιτισµικής και κοινωνικής ευαισθησίας που την αφορά, µιας
κίνησης ιδεών και προβληµατισµών που την ορίζει σηµαντική για τη διαµόρφωση
της ταυτότητας των υποκειµένων.
Η ανάδειξη της προνοµιακής σχέσης του µαθήµατος της ιστορίας µε τη
διαµόρφωση πολιτών και πολιτισσών ως εθνικών κατά βάση υποκειµένων και τα
εµπόδια που θέτει αυτή η εθνική ταυτότητα στη µετεξέλιξή της, η συµβολή της
στη δηµιουργία µαζικά αποδεκτών, στο πλαίσιο του έθνους κράτους, εθνικών
ενοράσεων και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την πραγµάτωσή τους, η θέση
της στη διαµόρφωση της εθνικής αυτό-εικόνας και τα ζητήµατα που
δηµιουργούνται στις σχέσεις µε τους εθνικούς άλλους αποτελούν αναντίρρητα
ατραπούς του σχετικού ενδιαφέροντος. Έκφραση της ανησυχίας για το
φαινόµενο του εθνικισµού και του ρατσισµού στις σύγχρονες ευρωπαϊκές
κοινωνίες, της επιθυµίας για την ερµηνεία του, αντανάκλαση της βαρύτητας που
ασκείται στο παρελθόν µέσα από τα ερωτήµατα του παρόντος, επιβεβαίωση της
στενής σχέσης των χρόνων και της παροντικής διάστασης της ιστορίας.
Στην περίπτωσή µας, στη διδασκαλία της ιστορίας, η βαρύτητα του
παρόντος άσκησε ευεργετική επίδραση στο αντικείµενο, το αξίωσε µε την
προσοχή των ιστορικών και σε µερικές περιπτώσεις το ανέδειξε σε σηµαντικό
ιστοριογραφικό αντικείµενο. Στο βαθµό που η ιστορία στο σχολείο
αποκαθιστούσε τη σχέση της µε την ιστοριογραφία, είτε αποτελώντας
αντικείµενο ιστορικής έρευνας, είτε δεξιώνοντας τους ιστορικούς για την
αναµόρφωσή της, απελευθερωνόταν από τον ασφυκτικό εναγκαλισµό της
παιδαγωγικής επιστήµης και από τα δεσµά των επίσηµων εκπαιδευτικών φορέων
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και επαναπατριζόταν. Νέες καινοτόµες και ανανεωτικές για το διδακτικό
αντικείµενο ερµηνείες και συνθέσεις προέκυψαν από τον επαναπατρισµό αυτό,
εδραιώνοντας την επικοινωνία ανάµεσα στις ιστορικές σπουδές και τη διδασκαλία
της ιστορίας. Η ίδια η κατασκευή της σχολικής ιστορίας, η διαιώνιση των
στερεοτύπων µέσα από τη διδασκαλία της, η ανάδειξη της φρονηµατιστικής
λειτουργίας του µαθήµατος, οι κοινωνικές χρήσεις, τα σχολικά εγχειρίδια
αποτέλεσαν αντικείµενα έρευνας και οδήγησαν σε σηµαντικά συµπεράσµατα για
τις κοινωνίες του 19ου και του 20ου αιώνα.
Η µακρόχρονη εξάλλου αποµάκρυνσή τους, η απουσία της επικοινωνίας,
όπου συνέβη ή συµβαίνει ακόµα, είχε και έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην
ιστοριογραφία: η αποµόνωση του διδακτικού αντικειµένου από τις
επιστηµολογικές και ιστοριογραφικές εξελίξεις, η απόκλιση του από την
επιστηµονική του γενέτειρα, συνέβαλε στην ενίσχυση της συγγένειας σχολικής
ιστορίας και συλλογικής µνήµης, δροµολόγησε την ενδυνάµωση σειράς
στερεοτύπων που εδραιωµένα στη συλλογική µνήµη λειτουργούσαν καθοριστικά
για την ιστορική σκέψη της κοινωνίας από την οποία προέρχεται και στην οποία
απευθύνεται η ιστοριογραφία.
Το ενδιαφέρον των ιστορικών σπουδών για τη σχολική ιστορία στο βαθµό
που αποµόνωνε το εθνοκεντρικό φαινόµενο δηµιούργησε ωστόσο και
προϋποθέσεις για µονοσήµαντες αναγνώσεις. Οι αναγνώσεις αυτές παραπέµπουν
συχνά στην κατασκευή ενός ευθυγραµµισµένου µε το εθνικό κράτος και τις
επιδιώξεις του προϊόντος, µε περιορισµένη ή και ανύπαρκτη αυτονοµία, ένα εν
τέλει αντικείµενο χωρίς ιστορία.
Η ιστορία εδραιώνεται στα αναλυτικά σχολικά προγράµµατα των δυτικών
χωρών κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ακολουθώντας την ωρίµανση της
εκπαίδευσης ανά διδακτικό αντικείµενο και την εδραίωση της πεποίθησης για
κοινωνική πρόοδο µέσω της µάθησης. Η θέση της οφείλεται αναντίρρητα στη
δυνατότητά της να δεξιωθεί το εθνικό µήνυµα και να διαχειρισθεί το παρελθόν
ως κατά βάση εθνικό. Οφείλεται ωστόσο ταυτόχρονα σε µια αλληλουχία
συνθηκών που την καθιστούν ανάµεσα σε άλλα νοητικά αναγνωρίσιµη, κοινωνικά
χρήσιµη και πολιτισµικά πρόσφορη, απαραίτητη αποσκευή του σύγχρονου
δυτικού ανθρώπου, όψη του δυτικού αλφαβητισµού. Οι συνθήκες αυτές
παραπέµπουν στο ολικό κοινωνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι και
διαφοροποιούνται στο χρόνο και ανά χώρο αναφοράς. Η ίδια η διαχείριση του
παρελθόντος ως εθνικού ενέχει ούτως ή άλλως σηµαντικά διαφοροποιηµένες
αναγνώσεις.
ΙΙ. Η διδακτική της ιστορίας
Βασική όψη της ανάπτυξης των ιστορικών σπουδών τους τελευταίους δυο
αιώνες αποτελεί, ανάµεσα σε άλλες, η µετάβαση από το χρονικό στην
προσπάθεια εξήγησης και κατανόησης των κοινωνιών του παρελθόντος µέσα από
την ερµηνεία των µαρτυριών που άφησαν οι άνθρωποι στο πέρασµά τους µέσα
στο χρόνο. Τα ερωτήµατα που οι ιστορικοί θέτουν στις κοινωνίες του
παρελθόντος και οι τρόποι που τα απαντούν, ο στοχασµός αναφορικά µε τη
φυσιογνωµία και τις µεθόδους του ίδιου του αντικειµένου, συγκρότησαν και
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διαρκώς ανασυγκροτούν ένα ευρύ επιστηµονικό πεδίο, την ιστοριογραφία,
ειστήµη αναφοράς για το αντίστοιχο διδακτικό αντικείµενο.
Βασική όψη της ανανέωσης της ιστορίας ως διδακτικού αντικειµένου τις
τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα στη ∆ύση αποτελεί η µετάβαση από µια
διαισθητικού χαρακτήρα και άποψης προσέγγιση των ζητηµάτων της
διδασκαλίας και της µάθησης σε έναν τεκµηριωµένο ερευνητικά λόγο διυποκειµενικά αποδεκτό και ελέγξιµο, η συγκρότηση της αντίστοιχης
επιστηµονικής κοινότητας, η δηµιουργία ενός αυξανόµενου κορµού γνώσης, η
συσσώρευση προσεγγίσεων που επιχειρούν επιστηµολογικές τοµές στο υπάρχον
διδακτικό παράδειγµα. Με θεωρητικές και εµπειρικές έρευνες
προσανατολισµένες κατά κύριο λόγο στο σύνολο των πεδίων που συγκροτούν την
ιστορική εκπαίδευση από τον ίδιο τον ορισµό του ζητούµενου αυτής της
εκπαίδευσης, τον προσδιορισµό των όρων διαµόρφωσής του, τις αναπαραστάσεις
των φορέων που εµπλέκονται άµεσα και έµµεσα, το περιεχόµενο, τις µεθόδους
και τα εργαλεία της διδασκαλίας καθώς και τις διαδικασίες της µάθησης1⊥στο
σταυροδρόµι τριών επιστηµονικών χώρων και σε στενή επικοινωνία µε τις εκεί
επιστηµολογικές εξελίξεις, της «γενέτειρας» ιστοριογραφίας, των παιδαγωγικών
επιστηµών, της γνωστικής και κοινωνικής ψυχολογίας, και στη βάση ίδιων
ερωτηµάτων και συµπερασµάτων⊥συγκροτείται από τη δεκαετία του 1960 και
εξής η διδακτική της ιστορίας ως σύνθετο διεπιστηµονικό και διακριτό από τη
γενική διδακτική αντικείµενο.
Το καθεστώς του αντικειµένου σε σχέση µε αυτό των ιστορικών σπουδών
αναπροσδιορίζεται, τις δεκαετίες του 1980 και 1990, στη βάση γενικότερων
θεωρητικών και κοινωνικών αναζητήσεων.
Σε µια πρώτη εκδοχή, η διδακτική της ιστορίας είναι προσανατολισµένη
στο διδακτικό αντικείµενο το οποίο ορίζεται ως µια ιδιαίτερη κατασκευή του
σχολείου για να απαντήσει στους σκοπούς που το ίδιο το σχολείο θέτει. Ερευνά
και µελετά τις διαδικασίες από την πλευρά της διδασκαλίας όσο και της
µάθησης, δοµεί τις θεωρητικές της αναφορές και τις ερµηνείες της και αφίσταται
υποδείξεων χωρίς ωστόσο να αποστασιοποιείται από το χειρισµό και την
υλοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών µέσων2. Στην περίπτωση αυτή, ο
προσδιορισµός της σχέσης της διδακτικής της ιστορίας µε τις ιστορικές
σπουδές, της σχέσης ανάµεσα στην ιστορική γνώση της ιστορίας και στην
ιστορική γνώση του σχολείου3, εντάσσεται στο πλαίσιο µιας θεωρητικής
προσέγγισης της σχέσης των διδακτικών αντικειµένων µε τα αντίστοιχα
επιστηµονικά τους πεδία και αξιοποιεί τα θεωρητικά σχήµατα που επιχειρούν να
ανατρέψουν την παραδοσιακή αντίληψη µιας άµεσης και υπάλληλης για τα
διδακτικά αντικείµενα σχέσης προς τις επιστήµες αναφοράς τους και να
υποστηρίξουν τη σχετική αυτονόµησή τους. Ο σχετικός διάλογος ευδοκιµεί
µετά την εισαγωγή της έννοιας της διδακτικής µετάθεσης4 και την αναγνώριση, στο
πλαίσιο ρευµάτων της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, των διδακτικών
αντικειµένων ως ηµι-αυτόνοµων πραγµατικοτήτων κοινωνικά επιλεγµένων, µε
ίδια οργάνωση, ιεραρχία και κριτήρια5.
Σε µια δεύτερη εκδοχή και µε βάση κοινωνικές εξελίξεις που διαρκώς
µεταθέτουν το βάρος από την εκπαίδευση στη πληροφόρηση και διευρύνουν το
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ρόλο και τη σηµασία εξωσχολικών θεσµών στη διαµόρφωση της ιστορικής
κουλτούρας των υποκειµένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η διδακτική της
ιστορίας αντιµετωπίζει τη διεύρυνση των αντικειµένων της στην κατεύθυνση της
ενσωµάτωσης του συνόλου των παραγόντων που διαµορφώνουν την ιστορική
επικοινωνία στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Στη βάση αυτής της
προβληµατικής και των ερευνητικών δεδοµένων που την υποστηρίζουν6, η
διαµόρφωση της ιστορικής συνείδησης των υποκειµένων –οριζόµενη ως η
σύνθετη σχέση ερµηνειών για το παρελθόν, προσλήψεων του παρόντος και
προσδοκιών για το µέλλον- στην κοινωνία της πληροφορίας εξαρτάται όλο και
λιγότερο από την εκπαίδευση ενώ αυξάνεται ο ρόλος των εκτός εκπαιδευτικής
κοινότητας µέσων ενηµέρωσης και πληροφόρησης. Τα ΜΜΕ και το
ηλεκτρονικό περιβάλλον κατέχουν µια σηµαντική θέση κυρίως στις αναπτυγµένες
κοινωνίες του δυτικού κόσµου. Η διδακτική της ιστορίας οφείλει, υποστηρίζεται,
να επαναπροσδιορίσει τα αντικείµενά της στη βάση της νέας κοινωνικής
πραγµατικότητας και να εντάξει στην θεωρητική και εµπειρική έρευνα της καθώς
και στις εφαρµογές της το ολικό επικοινωνιακό πεδίο της ιστορικής κουλτούρας
έτσι όπως αυτό ορίζεται στις εκάστοτε συνθήκες Αποτελεί έτσι ένα συστηµατικό
κλάδο της επιστήµης της ιστορίας, µε αντικείµενο την καλλιέργεια της ιστορίας
µέσω της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης. Αναλύει και οργανώνει την
ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης σε µη ιστορικούς και επικοινωνεί την ιστορία
εντός και µεταξύ διαφορετικών κοινωνιών7. Τα µουσεία και τα εκπαιδευτικά
προγράµµατά τους, οι εκθέσεις ιστορικού περιεχοµένου, τα προγράµµατα στο
ραδιόφωνο και στην τηλεόραση αποτέλεσαν, κατά τη δεκαετία του 80, τις πρώτες
ενδείξεις της εξωσχολικής διεύρυνσης των αντικειµένων της διδακτικής της
ιστορίας και της τάσης να παρέµβει στους µηχανισµούς της ιστορικής
επικοινωνίας. Οι σελίδες διδακτικής της ιστορίας στο διαδίκτυο αναδεικνύουν
στο τέλος της δεκαετίας του 1990 την εκ των πραγµάτων διεύρυνση του
αντικειµένου8.
Η δυναµική της διδακτικής της ιστορίας και η επιρροή που ασκεί στην
διαµόρφωση της ιστορικής σκέψης κατά τόπους και ανά χώρα παρουσιάζει
µεγάλες αποκλίσεις και είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Παρουσιάζει
επίσης εξαιρετική ετερογένεια ο τρόπος µε τον οποίο ο θεωρητικός στοχασµός
της επηρεάζει τη σχολική ιστορία. Το ιστορικό κεφάλαιο της περιοχής ή χώρας,
η σχέση της συλλογικής µνήµης µε την ιστοριογραφία, η βαρύτητα του εθνικού
στερεότυπου, το εκπαιδευτικό καθεστώς, η ιστορική κουλτούρα των
διδασκόντων, η συµµετοχή τους ή η απουσία τους στη λήψη των αποφάσεων, η
ίδια η ιστορία του διδακτικού αντικειµένου διαφοροποιούν, ανάµεσα σε άλλα, σε
σηµαντικό βαθµό το πεδίο και την ποιότητα των εφαρµογών της διδακτικής της
ιστορίας στη σχολική πράξη και ταυτόχρονα προσδιορίζουν την ίδια την εξέλιξη
του επιστηµονικού αντικειµένου. Γενικεύοντας, διακρίνεται µία συγκλίνουσα
τάση ανάµεσα στη διδακτική και στη διδασκαλία της ιστορίας, η οποία
εµπλέκεται µε το ιστοριογραφικό και εκπαιδευτικό καθεστώς και απεικονίζεται
µε διαφορετικό ανά τόπο τρόπο. Παρατηρούνται ωστόσο κάποιες σταθερές και
κοινές παράµετροι αυτής της απεικόνισης. Η κυκλοφορία ειδικών περιοδικών
εκδόσεων για τη διδακτική της ιστορίας ή και των συγγενών ανά τόπο αυτής
αντικειµένων είναι η πρώτη. Η ακαδηµαϊκή ένταξη της διδακτικής της ιστορίας
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στα παιδαγωγικά πανεπιστηµιακά τµήµατα των περισσοτέρων δυτικών χωρών
είναι η δεύτερη. Η διεθνοποίηση της θεωρητικής αναζήτησης και των
ερευνητικών δεδοµένων παρά την περιορισµένη σε λίγες µόνον χώρες εµβέλειά
της είναι η τρίτη.
Η συγκρότηση της διδακτικής της ιστορίας, ως διεπιστηµονικού
αντικειµένου, εγγράφεται στο δυτικό περιβάλλον της δεκαετίας του 60 και
αποτελεί την απόληξη µιας µακράς πορείας προβληµατισµών και επεξεργασιών
που απλώνονται στις δυτικές κοινωνίες από το τέλος του 19ου αιώνα και εξής.
Σηµαντικά περιοδικά, ανάµεσα στα οποία το Theory and Research in Social
Education του Εθνικού Συµβουλίου για τις Κοινωνικές Σπουδές στις ΗΠΑ9, το
Teaching History της Ιστορικής Ένωσης στη Μεγάλη Βρετανία10, το Historiens
et Géographes της Ένωσης Καθηγητών Ιστορίας και Γεωγραφίας της ∆ηµόσιας
Εκπαίδευσης, στη Γαλλία11, το Geschichte in Wissenschaft und Unterricht της
Ένωσης Καθηγητών Ιστορίας στη Γερµανία12, τα Cahiers de Clio. Sciences de l’
homme et de son environnement στο Βέλγιο13, το αγγλόφωνο Canadian Social
Studies Quarterly, και το γαλλόφωνο Traces στον Καναδά14 και τα διεθνή
περιοδικά για την Εκπαίδευση15 φιλοξενούν και διαχέουν το διδακτικό στοχασµό
της δεκαετίας του 60 και εξής. Κοντά τους ερευνητικοί, ακαδηµαϊκοί,
επαγγελµατικοί θεσµοί µε παράδοση, το Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Έρευνας στη Γαλλία16, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου του
Λονδίνου αλλά και άλλων βρετανικών πανεπιστηµίων17, το Εθνικό Συµβούλιο για
τις Κοινωνικές Σπουδές στις ΗΠΑ18, η ∆ιεθνής Εταιρεία για τη ∆ιδακτική της
Ιστορίας19 και οι επαγγελµατικές ενώσεις ιστορικών20 επιχειρούν να
υποστηρίξουν την ερευνητική εργασία του χώρου και µέσα από τη διοργάνωση
ετήσιων συνδιασκέψεων να δηµιουργήσουν τα φόρα του διαλόγου και της
διάδοσης. Η εκδοτική κίνηση -η αγγλόφωνη προηγείται ως προς το χρόνο, ως
προς την ποσότητα και συχνά ως προς το περιεχόµενο-, παρουσιάζει σηµαντική
αύξηση από τη δεκαετία του 60 και εξής. Από τους 95 αγγλόφωνους τίτλους
διδακτικής της ιστορίας το 1966, περνάµε στους 342 το 1971, στους 450 το
1976, στους 446 το 1981, στους 500 το 1986, στους 634 το 1991, στους 550 το
199621.
Η κατανόηση της θεωρητικής δοµής του νέου αντικειµένου επιβάλλει την
αναζήτηση των κυρίαρχων επιστηµολογικών ερωτηµάτων που την ορίζουν ως
αυτόνοµο και ταυτόχρονα διεπιστηµονικό αντικείµενο έτσι όπως αυτά
συγκροτούνται µέσα στο χρόνο και ανά χώρο αναφοράς, αρχής γενοµένης από
το τέλος του 19ου αιώνα, ιστορική περίοδο κατά την οποία αναγνωρισµένο το
διδακτικό αντικείµενο δεξιώνεται ευρύτερες του διδακτικού χώρου θεωρητικές
συµβολές και ανάγεται σε πεδίο προβληµατισµού για τους ιστορικούς
επιστήµονες και την κοινωνία.
Τα ερωτήµατα αυτά ανανεώνονται, πολλαπλασιάζονται και εξειδικεύονται
καθώς εξελίσσεται το αντικείµενο. ∆ιακρίνεται ωστόσο ένα επιστηµολογικό
διαρκές αναφορικά µε το σκοπό, το περιεχόµενο και τη µέθοδο που διατρέχει
τη διδασκαλία της ιστορίας καθόλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ανιχνεύεται σε
όλες τις διδακτικές στρατηγικές και συγκροτεί από τη δεκαετία του 1960
διαφορετικά ρεύµατα στο χώρο της διδακτικής του αντικειµένου. Επικοινωνεί µε
τις επιστήµες αναφοράς, την ιστοριογραφία, τη γνωστική ψυχολογία, τα
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παιδαγωγικά και δηµιουργεί για λογαριασµό της διδακτικής του αντικειµένου
νέες συνθέσεις διεπιστηµονικά ελέγξιµες. Έννοια κλειδί για την προσέγγιση του
κεντρικού αυτού πυρήνα του διδακτικού ιστορικού στοχασµού αποτελεί κατά την
άποψή µου η προσέγγιση της ιστορικής γνώσης, καθώς αυτή παραµένει, πολύσηµη, αλληλοσυµπληρούµενη αλλά και αντιφατική,- το ζητούµενο της
διδασκαλίας της ιστορίας.
Ο διδακτικός προσδιορισµός της ιστορικής γνώσης καθώς συναρτάται
απόλυτα από την ιστοριογραφική και κοινωνική του εννόηση, φέρει εξαρχής και
δοµικά την επιρροή διαφορετικών ιστοριογραφικών καταθέσεων και το βάρος
της ανταπόκρισης σε κοινωνικές και πολιτικές προσδοκίες που προέρχονται από
διαφορετικές αφετηρίες. Καθώς ούτε η ιστοριογραφία, ούτε η κοινωνία είναι
συµπαγείς και ενιαίες και καθώς ο χρόνος πολλαπλασιάζει την ποικιλία τους, η
προσπάθεια για µια τυπολογία της ιστορικής γνώσης στη διδακτική της ιστορίας
παρουσιάζεται επισφαλής και µε κίνδυνο στεγανοποίησης των χώρων αναφοράς.
Θα επιχειρήσουµε ωστόσο να αποµονώσουµε µία διδακτική στρατηγική που µε
βάση την έρευνά µας διακρίνεται από τις υπόλοιπες τόσο µεθοδολογικά από την
άποψη της οριοθέτησής της όσο και για την καινοτοµία που παρουσιάζει για τη
διδασκαλία της ιστορίας. Πρόκειται για την ιστορική γνώση που προσλαµβάνεται,
ερευνάται και προτείνεται ως ιστορική σκέψη. Η ίδια διδακτική στρατηγική µας
επιτρέπει επίσης ν’ απλώσουµε το νήµα στο χρόνο και να περιπλανηθούµε σε
διαφορετικούς δυτικούς τόπους καθώς παρουσιάζεται πολυεστιακή και µε
σηµαντικό χρονικό ανάπτυγµα. Οι χώροι αναφοράς –ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία
και Γαλλία- είναι αποτέλεσµα της συγκεκριµένης ερευνητικής επιλογής και δεν
αποκλείει, αντίθετα, υποθέτει ότι αντίστοιχες θεωρητικές διαδροµές είναι σε
διαφορετική ίσως κλίµακα ιστορικά δυνατές και σε άλλες δυτικές χώρες, στο
πλαίσιο κινήσεων που εγγράφονται στις ιστοριογραφικές εξελίξεις του 20ου αιώνα
και αµφισβητούν την ιδεολογική αποσκευή της σχολικής ιστορίας22.
ΙΙΙ. Η ιστορική γνώση ως ιστορική σκέψη: η έµφαση στη µέθοδο
1. Αό τη ιστορία και τα συγγενή της αντικείµενα στις κοινωνικές σουδές
Η ανάδειξη της ιστορικής µεθόδου για την τεκµηρίωση της αξίας της
ιστορίας στα σχολεία εντοπίζεται σε προβληµατισµούς που αφορούν στη
διδασκαλία του µαθήµατος ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, η ιστορική γνώση ως ιστορική
σκέψη εµφανίζεται τη δεκαετία του 1880 στο πλαίσιο της κίνησης για την
ανανέωση της διδασκόµενης ιστορίας και συνδέεται µε το µεταρρυθµιστικό
αίτηµα της ροοδευτικής ελεύθερης εκαίδευσης για τα δηµόσια αµερικανικά
σχολεία. Εγγράφεται στο πλαίσιο µιας σηµαντικής για την ιστορία της
αµερικανικής εκπαίδευσης ακαδηµαϊκής διαµάχης ανάµεσα στις κλασσικές –
Λατινικά, Ελληνικά, Μαθηµατικά- σουδές που έχουν έδρα τους τα κολέγια και
στις µοντέρνες –Ιστορία, Αγγλικά, Φυσικές επιστήµες, Σύγχρονες γλώσσεςσουδές που υποστηρίζονται από τα ανειστήµια23. Η κίνηση αναγνωρίζεται
επίσης στο ρεύµα υποστήριξης των δηµόσιων σχολείων και συνδέει την
ανανέωση της εκεί ιστορίας µε την εγκατάλειψη της κυρίαρχης έως τη δεκαετία
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του 80 µεθόδου της αποστήθισης-αποµνηµόνευσης, την αποσύνδεση της
ιστορίας από τις κλασσικές σπουδές και τη σύνδεσή της µε τις κοινωνικές
επιστήµες. Οι ενεργητικές µέθοδοι µάθησης, η αξιοποίηση των εµπειριών των
σπουδαστών, η προσπάθεια σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, η διαµόρφωση των
σπουδαστών ως αυριανών πολιτών, η εισαγωγή ευρύτερων -εκτός αµερικανικής
ιστορίας- θεµατικών αντικειµένων και η προτίµηση του πρόσφατου απέναντι στο
λιγότερο πρόσφατο παρελθόν αποτελούν βασικές όψεις των νέων προτάσεων24.
Φορείς της κίνησης, η γενιά των νέων ιστορικών επιστηµόνων, οι οποίοι
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη σχολική ιστορία, συνδέονται µε τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή και προέρχονται από αυτήν, και διαµορφώνουν µια
ανοικτή σε επικοινωνία µε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και διοικητές σχολικών
µονάδων συλλογικότητα που δεσµεύεται στην υπόθεση της σχολικής ιστορίας,
ως προς την ενίσχυση της θέσης της στο αναλυτικό πρόγραµµα, τη διεύρυνση
της θεµατικής της ύλης και την ανανέωση της διδακτικής της µεθοδολογίας25. Η
επιστήµη της ιστορίας, το επάγγελµα του ιστορικού, θεωρούσαν, εξαρτιόταν σε
µεγάλο βαθµό από την ιστορία που διδασκόταν στα αµερικανικά σχολεία. Την
πρώτη συλλογική έκφραση των νέων απόψεων αποτελεί η έκδοση, στα 1883, του
πρώτου τόµου της Παιδαγωγικής Βιβλιοθήκης του Στάνλεϋ Χωλλ οι Μέθοδοι
∆ιδασκαλίας της Ιστορίας26, και η βελτιωµένη επανέκδοσή της στα 188427. Με
αφετηρία τη σχολική τάξη28, στόχο τους εκπαιδευτικούς και όσους σπουδάζουν
ιστορία29 και µε εµφανείς τις επιρροές από τη επιστηµονική, γερµανική σχολή
της ιστοριογραφίας και τις µεθόδους εργασίας της, εκφράζεται η ανησυχία για τη
διδασκόµενη ιστορία και αναδεικνύεται η σηµασία της ιστορικής µεθόδου στη
διδασκαλία της30. Σε απόλυτη αρµονία, νέοι µέθοδοι και νέο περιεχόµενο,
καλούνται να αναδιατάξουν το πεδίο της σχολικής ιστορίας στην κατεύθυνση της
ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης των αµερικανών µαθητών και της διαµόρφωσης
της ιδιότητας του πολίτη. Η ίδρυση, στα 1884, της Αµερικανικής Ιστορικής
Ένωσης (Α.Ι.Ε.), καθιστά τη συλλογικότητα των ιστορικών πολιτικά και
κοινωνικά ορατή και διευκολύνει την ενεργό ανάµειξη της στις επερχόµενες
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις31. Μετά από αίτηµα της Εθνικής Εκπαιδευτικής
Ένωσης32, γνωστής ως ΝΕΑ, και αναλαµβάνοντας, στα 1896, να µελετήσει τα
κριτήρια εισαγωγής των µαθητών στα κολέγια της χώρας, η επταµελής επιτροπή
της ΑΙΕ καταλήγει σε συνολικές προτάσεις33 που ανατρέπουν τη προηγούµενη
θεωρητική και µεθοδολογική βάση της διδασκόµενης ιστορίας και δηµιουργούν
νέα34. Η σχολική ιστορία αποτελεί, κατά την άποψή τους, ένα σύνθετο
αντικείµενο το οποίο οφείλει να βρίσκεται στο κέντρο του αναλυτικού
προγράµµατος καθώς δίνει νόηµα και συνάφεια στα υπόλοιπα διδακτικά
αντικείµενα. ∆ηµιουργεί έξυπνους, σκεπτόµενους και υπεύθυνους πολίτες και
συνοψίζει µε το βέλτιστο τρόπο τους στόχους του δευτεροβάθµιου σχολείου,
που, κατά την άποψη της επιτροπής των επτά, είναι η καλλιέργεια της κρίσης και
η προετοιµασία των µαθητών και µαθητριών ως αυριανών πολιτών της χώρας35.
Ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση του εκάστοτε παρόντος είναι,
υποστηρίζεται, η µελέτη του παρελθόντος. Η µελέτη αυτή ενέχει ως βασική αξία
την κατανόηση των αλλαγών µέσα στο χρόνο και επιτρέπει την ανάγνωση µιας
κοινωνίας που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Η προτεινόµενη θεµατική ύλη
περιορίζει την Αµερικανική ιστορία στον τέταρτο χρόνο σπουδών των high
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schools σε συνδυασµό ή παράλληλα µε συγγενή της αντικείµενα36,
ελευθερώνοντας τους τρεις προηγούµενους για Αρχαία Ιστορία, Μέση, Νεότερη
και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή καθώς και Αγγλική Ιστορία. Εντύπωση προκαλεί για
τα δεδοµένα της εποχής και τις επιρροές που ασκεί η ερµηνευτική γερµανική
σχολή στους ιστορικούς της επιτροπής, η σύσταση για πολιτική, οικονοµική και
κοινωνική ιστορία καθώς και για την ένταξη των ανώνυµων ανθρώπων, ανδρών
και γυναικών, πλάι στους θεσµούς, τα κράτη και τις αυτοκρατορίες. Η επιτροπή
ολοκληρώνει την προβληµατική της αναδεικνύοντας τη σηµασία των µεθόδων
στη διδασκαλία και στη µάθηση. Οι προτεινόµενες µέθοδοι κινούνται στην
κατεύθυνση της υιοθέτησης της ιστορικής αναζήτησης µέσα από ιστορικές πηγές
ποικίλες ως προς τη µορφή τους και αποκαλυπτικές των διαφορετικών ερµηνειών
για το παρελθόν. Οι εκπαιδευτικοί, υποστηρίζουν οι επτά, χρειάζονται
εκπαίδευση και στο περιεχόµενο και στη µέθοδο. Ο επιτυχηµένος
εκπαιδευτικός, είναι κατά την άποψη της επιτροπής, αυτός ο οποίος σε
οποιοδήποτε ιστορικό θέµα είναι ταυτόχρονα δάσκαλος και µαθητής, αυτός ο
οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή µε το αντικείµενό του και το προσεγγίζει ως
ένα διαρκώς διευρυνόµενο και αναπτυσσόµενο πεδίο ανθρώπινης γνώσης37.
Οι προτάσεις της επιτροπής αποτέλεσαν την εθνική πλατφόρµα για το
αναλυτικό πρόγραµµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο µάθηµα της
ιστορίας και έτυχαν πρωτοφανούς υποδοχής στα ίδια τα σχολεία38. Μια σειρά
από δραστηριότητες εκδοτικού, ενηµερωτικού, υποστηρικτικού χαρακτήρα
κατέστησαν αυτή τη σχολική ιστορία επιτεύξιµη και ισχυρή στα αµερικανικά
δευτεροβάθµια σχολεία. Τα ίδια τα µέλη της ΑΙΕ ανέλαβαν την έκδοση
εγχειριδίων και πακέτων ιστορικών πηγών. Στήριξαν τη δηµιουργία
περιφερειακών ενώσεων καθηγητών ιστορίας και συγγενών αντικειµένων από όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης. Όταν το δίκτυο αυτό της υποστήριξης της νέας
ιστορίας στα σχολεία απέκτησε την περιοδική του έκδοση39, ανέλαβαν την
ενίσχυσή του και σύντοµα το περιοδικό απέκτησε εθνικό ακροατήριο και
αναδείχθηκε σε κυρίαρχο χώρο υποδοχής των προβληµατισµών αναφορικά µε
τη σχολική ιστορία40. Στην καµπή του αιώνα, οι νέες ιδέες θα αποκτήσουν µια
έκδοση οδηγό, την Special Method in History του Charles McMurry, βιβλίο
αναφοράς για τις επερχόµενες γενιές των διδασκόντων το µάθηµα της ιστορίας41.
Η ιστορία, ως κεντρικό διδακτικό αντικείµενο το οποίο νοηµατοδοτεί το
χώρο των αντικειµένων που εντάσσονται στις κοινωνικές σπουδές και επιτρέπει τη
συνοχή του προγράµµατος σπουδών στα δευτεροβάθµια σχολεία κυριάρχησε
στην αµερικανική εκπαίδευση την τελευταία δεκαετία του 19ου και την πρώτη του
20ου αιώνα. Η κεντρική της θέση ενισχύεται κατά τη διάρκεια της πρώτης
δεκαετίας του 20ου αιώνα, εκτός από την θετικιστική ιστορία και από τη νέα
ιστοριογραφική τάση που εµφανίζεται στις ΗΠΑ και που αυτοπροσδιορίζεται ως
ροοδευτική ιστορία42. Με την προτροπή των ιστορικών αυτής της σχολής, οι
οποίοι διατηρούν επίσης στενές σχέσεις µε τους καθηγητές ιστορίας των
δευτεροβάθµιων σχολείων43, η σχολική ιστορία εγγράφεται περισσότερο ως
κοινωνική σουδή, στρέφεται ακόµα περισσότερο στις σύγχρονες περιόδους και
ενσωµατώνει αντικείµενα που συνάδουν µε την καθηµερινή ζωή και την ανωνυµία
της. Αυτή, ωστόσο, η θεώρηση της σχολικής ιστορίας ως κοινωνική σουδή, σε
συνδυασµό µε σηµαντικές αλλαγές στις αντιλήψεις για το ρόλο της εκπαίδευσης
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θα επιτρέψει, το αµέσως επόµενο διάστηµα, τη µετάβαση από την ιστορία ως
αυτόνοµο διδακτικό αντικείµενο στην ιστορία ως τµήµα των κοινωνικών
σπουδών, διαµορφώνοντας ταυτόχρονα έναν από τους όρους της
περιθωριοποίησής της.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, και ενώ η
σχολική ιστορία διανύει στην αµερικανική δηµόσια εκπαίδευση τη λαµπρότερη
πορεία της, το τοπίο επαναπροσδιορίζεται και µεταβάλλει στο εξής το καθεστώς
της σχολικής ιστορίας. Η αναζήτηση της αιτιότητας του φαινοµένου εµπλέκει
σύνθετες και αντιθετικές συνιστώσες που συνδέονται µε καθολικού χαρακτήρα
αλλαγές στην αµερικάνικη κοινωνία και στις αντιλήψεις της για το ρόλο της
εκπαίδευσης. Τα δηµόσια σχολεία γίνονται οι αποδέκτες αµφίσηµων επιταγών
της αµερικανικής κοινωνίας και διανόησης. Οι επιταγές αυτές συγκλίνουν, παρά
τις διαφορετικές τους αφετηρίες, στην περιθωριοποίηση του µαθήµατος στα
δηµόσια σχολεία.
Το κίνηµα της ροοδευτικής εκαίδευσης ευαίσθητο στις ανάγκες των
µεταναστών που συρρέουν όλο και µαζικότερα στα δηµόσια σχολεία επιθυµεί
την αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών µε τρόπο που να ανταποκρίνεται
στις διαφοροποιηµένο πλέον κοινό των δευτεροβάθµιων σχολείων. Το
ζητούµενο της ελεύθερης, κοινής για όλους εκπαίδευσης που διέπνεε τα
προγράµµατα σπουδών του τέλους του 19ου αιώνα τίθεται σε αµφισβήτηση ως
προς τον ακαδηµαϊσµό του και τον ελιτισµό του καθώς θεωρείται µη συµβατό µε
τις σύγχρονες ανάγκες και τα προβλήµατα της αµερικάνικης κοινωνίας που
απορρέουν από την αλλαγή της οικονοµικής δοµής ανάµεσα στον πρωτογενή και
στο δευτερογενή τοµέα και τη µαζική άφιξη ανειδίκευτων και ανεκπαίδευτων ως
προς τον αµερικάνικο τρόπο ζωής πληθυσµών. Η αµερικανοοίηση των νεήλυδων
επιβάλλει, υποστηρίζεται, τη διαφοροποίηση των προγραµµάτων σε σχέση µε το
κοινό τους και την ένταξη µαθηµάτων πρακτικού χαρακτήρα που εξυπηρετούν
την προετοιµασία της ένταξης των µαθητών στην κοινωνία.44. Η επαγγελµατική
εκπαίδευση κάνει την ίδια εποχή δυναµική είσοδο στην αµερικανική εκπαίδευση,
ως συµπληρωµατική λύση. Αναλαµβάνει την προετοιµασία τους για την αγορά
εργασίας.
Το πρόσταγµα της κοινωνικής αοτελεσµατικότητας που φωτογραφίζει την
εποχή θέτει επίσης νέα ζητούµενα για τα δηµόσια σχολεία και τα καθιστά
υπεύθυνα για τη διαµόρφωση όχι µόνο ελεύθερων στη σκέψη πολιτών αλλά και
ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αµερικανικής κοινωνίας. Εκφράζεται,
για την εκπαίδευση, µέσα από διαφορετικούς πόλους και µε πολλές αποχρώσεις.
Η κοινωνική αποτελεσµατικότητα συνδέεται µε τον κοινωνικό έλεγχο45 στην
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης του David Snedden46 και τα σχολεία αποτελούν
τους ιδανικούς τόπους για την εξασφάλισή του. Ο κοινωνικός έλεγχος
εξασφαλίζεται µε τη διατήρηση του κοινωνικού κατεστηµένου και την
προσαρµογή των σπουδαστών στους ρόλους που απορρέουν από την κοινωνική
τάξη τους. Στην οργάνωση του προγράµµατος σπουδών, η σκέψη του Snedden
ισοδυναµεί µε µια διαφοροποιηµένη κατά φύλα και κοινωνική τάξη εκπαίδευση.
Η ιστορία στην οποία δεν παρέλειψε να αναφερθεί δεν αναγνωρίζεται ως
διδακτικό αντικείµενο παρά µόνον προαιρετικά και εφόσον οι κύριοι
εκπαιδευτικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί. Η µελέτη της ιστορίας, υποστηρίζει, δεν
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µπορεί να αντιµετωπίζεται ως αυτοσκοπός αλλά ως µέσο κοινωνικής
συµπεριφοράς47.
Η κοινωνική αποτελεσµατικότητα απαντάται επίσης στο έργο του John
Dewey µε διαφορετικό περιεχόµενο. Για το φιλοσοφικό στοχασµό του Dewey,
η κοινωνική αποτελεσµατικότητα ισοδυναµεί µε την κοινωνικοοίηση του νου,
λειτουργία που καθιστά την εµπειρία επικοινωνιακό αγαθό και καταργεί τους
περιορισµούς της κοινωνικής διαστρωµάτωσης48. Η ιστορία και η γεωγραφία
προσδιορίζονται ως κατεξοχήν σπουδές πληροφόρησης, ως τα σηµαντικά
σχολικά αντικείµενα που αναδεικνύουν τη διεύρυνση της σηµασίας της άµεσης
προσωπικής εµπειρίας. Στη σκέψη του Dewey, η ιστορική γνώση παραµένει το
κλειδί για την κατανόηση του παρόντος και τα σχολεία οι φορείς εξυπηρέτησης
της κοινωνικής αρµονίας49.
Στα 1916, επιτροπή της ΝΕΑ αναλαµβάνει να επανεξετάσει, τα κριτήρια
της εισαγωγής των σπουδαστών στα κολλέγια της χώρας για το αντικείµενο της
ιστορίας και των συγγενών της αντικειµένων. Όπως και η επιτροπή των επτά
καταλήγει σε συνολικές προτάσεις για το πρόγραµµα σπουδών της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υιοθετώντας τον όρο των κοινωνικών σουδών, στις
οποίες εντάσσει και την ιστορία. Οι προτάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών
Σπουδών της ΝΕΑ για την Αναµόρφωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης50
υιοθετούνται από τον εθνικό φορέα για την εκπαίδευση και είναι χωρίς
ουσιαστικές αλλαγές οι κατευθυντήριες γραµµές για τη διδασκαλία της ιστορίας
και των κοινωνικών σπουδών έως το τέλος της δεκαετίας του 50. Στο κείµενο
αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικού, ιστοριογραφικού και γενικότερα κοινωνικού
χαρακτήρα ιδεολογικές µετατοπίσεις των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Για
τις κοινωνικές σπουδές όπως και για την εκπαίδευση γενικά ο νέος στόχος είναι η
κοινωνική αοτελεσµατικότητα. Στα “κοινωνικά αντικείµενα”, την ιστορία, τη
γεωγραφία, την αγωγή του πολίτη, τα προβλήµατα δηµοκρατίας, η κοινωνική
αποτελεσµατικότητα συνδέεται µε την καλλιέργεια της ορθής ιδιότητας του ολίτη,
στης οποίας τα χαρακτηριστικά κεντρική θέση έχει η διαµόρφωση νοµοταγών
και µε αίσθηση καθήκοντος απέναντι στην Πόλη, στο Κράτος και Έθνος
πολιτών. Οι υψηλές εθνικές ιδέες κάνουν επίσης την εµφάνισή τους διεκδικώντας
µια δηµιουργική αφοσίωση σ’ αυτές. Οι µαθητές και οι µαθήτριες των
δευτεροβάθµιων αµερικανικών σχολείων οφείλουν επίσης να αποκτήσουν την
αίσθηση του ανήκειν στην παγκόσµια κοινότητα µε τις αναγκαίες συµπάθειες και
την πρέπουσα αίσθηση δικαιοσύνης απέναντι στους διαχωρισµούς της
ανθρώπινης κοινωνίας. Να σηµειώσουµε ότι ο µεγάλος πόλεµος µαίνεται στην
Ευρώπη από το 1914 και λίγους µήνες αργότερα, οι ΗΠΑ εισέρχονται σ’ αυτόν
ενισχύοντας τις ∆υνάµεις της Συνεννόησης.
Το πόρισµα της επιτροπής του 1916 µεταβάλλει το συσχετισµό ανάµεσα
στα διδακτικά αντικείµενα των κοινωνικών σπουδών, αυτά οριζόµενα ως
εριεχόµενα ου αναφέρονται άµεσα στην οργάνωση και ανάτυξη της ανθρώινης
κοινωνίας και του ανθρώου ως µέλους των κοινωνικών οµάδων. Η ιστορία
περιθωριοποιείται, κυρίως στην αρχαία και αγγλική εκδοχή της, και τη θέση της
καταλαµβάνει η αγωγή του πολίτη, µε δυο αντικείµενα: τα µαθήµατα
δηµοκρατίας –κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής- και η κοινοτική αγωγή
προσανατολισµένη στην τοπική κοινότητα, στο κράτος και στο έθνος. Η
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διδακτέα ιστορία αναθεωρείται καθώς οι σύγχρονες εκδοχές της υπακούουν
αρµονικά τόσο στην κεντρική έννοια της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας όσο
και στις απόψεις της νέας ιστορίας των ΗΠΑ. Με αναφορές στον Robinson και
στο έργο του51, η επιτροπή θεωρεί ότι ένα από τα πλέον σηµαντικά προβλήµατα
στη διδασκαλία της ιστορίας προέρχεται από την αντίληψη της ιστορίας ως
καταγραφής των προγενέστερων γεγονότων. Αντιπροτείνεται η παρουσίαση των
παρελθοντικών συνθηκών και η σύγκρισή τους µε τις παροντικές. Η
χρονολογική προσέγγιση συµπληρώνεται µε τη θεµατική και η επιλογή των
θεµάτων παραπέµπεται στο διδάσκοντα, ως πρόσωπο που γνωρίζει καλύτερα τα
αροντικά ενδιαφέροντα ζωής των σπουδαστών του.
Ο πόρισµα της επιτροπής του 1916 είναι τελικά ένα αντιφατικό σε σχέση
µε τα προηγούµενα κείµενο στο οποίο ενυπάρχουν τόσο οι αντιλήψεις ενός
ουµανιστικού προστάγµατος όσο και αυτές µιας χρησιµοθηρικής στροφής της
ιστορίας52. Η στροφή αυτή ενισχύεται σηµαντικά στο επόµενο, καθοριστικής
σηµασίας τόσο για την ιστορική εκπαίδευση όσο και συνολικά για την
αµερικανική εκπαίδευση πόρισµα της Επιτροπής για την Αναµόρφωση της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται δυο χρόνια αργότερα. Το
πόρισµα, γνωστό ως Cardinal Principles of Secondary Education και
ζητούµενα την υγεία, τον έλεγχο θεµελιωδών διαδικασιών, την ιδιότητα του
ανήκειν στην πατρίδα, την εργασία, την ιδιότητα του πολίτη, την αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου και τον ηθικό χαρακτήρα επικύρωνε την υιοθέτηση της πιο
συντηρητικής σύλληψης της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας. Στο πλαίσιο της
κυρίαρχης πλέον αυτής αντίληψης53, η ιστορία εξοβελίζεται και η οικογένεια των
κοινωνικών σπουδών κυριαρχείται από αντικείµενα –αγωγή του πολίτη, ηθική,
κοινωνιολογία ακόµα και επαγγελµατικό προσανατολισµό- των οποίων η
χρησιµότητα αναγνωρίζεται συµβατή µε το νέο ρόλο των σχολείων54. Στη νέα
εποχή της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας, το µάθηµα της αρχαίας ιστορίας
είναι το πρώτο που εξαφανίζεται για να συµπυκνωθούν τα υπόλοιπα στην αρχή
από τέσσερα χρόνια σε τρία, από τρία σε δύο στη συνέχεια και τέλος σε πολλά
σχολεία σε ένα χρόνο αµερικανικής ιστορίας55.
2. Τα στάδια της νοητικής ανάτυξης και η ιστορική σκέψη
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, ο προσδιορισµός του
ζητούµενου της σχολικής ιστορίας, η δυνατότητα της ιστορικής γνώσης στο
σχολείο, δευτεροβάθµιο και πρωτοβάθµιο, συναλλάσσεται µε νέα δεδοµένα
κοινωνικού και θεωρητικού χαρακτήρα. Ο αιώνας γιορτάζει τα 60 του χρόνια, ο
δυτικός κόσµος ευηµερεί, στοχάζεται και γεννάει νέα συλλογικά υποκείµενα που
διεκδικούν την πολιτική τους ορατότητα. Η δυτική τάξη πραγµάτων ταράζεται
από τις διαδηλώσεις κατά του πολέµου στο Βιετνάµ, από τα κινήµατα των
Μαύρων, από το Μάη του 68, από την Άνοιξη της Πράγας, από τα νέα µουσικά
ακούσµατα των νέων και ταυτόχρονα η ταραχή αυτή εικοινωνείται, µεταφέρεται
από χώρα σε χώρα καθώς το µαύρο κουτί εισβάλλει όλο και πιο µαζικά στα
σαλόνια της δυτικής κοινωνίας. Η ιστορία στα σχολεία, ως ατραπός διαιώνισης
των παραδοσιακών δυτικών αξιών τίθεται σε αµφισβήτηση, καθώς οι ίδιες οι αξίες
τις οποίες µεταφέρει το µάθηµα δεν είναι οικουµενικές και στοχεύουν στη
διατήρηση ενός άνισου, ανελεύθερου και ρατσιστικού status quo. Επιτροπές
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αµερικανών ιστορικών συγκροτούνται για να εξετάσουν και να εντοπίσουν τις
διακρίσεις που διατηρούνται και ενισχύονται µέσω της ιστορικής σχολικής
αποσκευής.56. Οµάδες Αφροαµερικανών σπουδαστών διαµαρτύρονται για την
αποσιωποίηση της συµβολής τους στη διαµόρφωση της σύγχρονης Αµερικής,
καταγγέλλουν τα σχολικά εγχειρίδια και απαιτούν την αναµόρφωσή τους. Σε
µερικά σχολεία, η διαµαρτυρία τους αποκρυσταλλώνεται στο αίτηµα για ethnic
προγράµµατα σπουδών για τη µελέτη των δικών τους πολιτισµικών παραδόσεων
και σε αποφυγή της κυρίαρχης κουλτούρας57.
Η κρίση της ιστορίας στα σχολεία συνδέεται µε την κρίση της κυρίαρχης
δυτικής κουλτούρας58. Η χρησιµότητα της διδασκαλίας της ιστορίας οφείλει ν’
αναζητήσει νέα µονοπάτια που θα οδηγήσουν στην απελευθέρωσή της από την
κοινωνική, πολιτισµική και πολιτική χειραγώγηση. Οι πολίτες χρειάζονται κρίση
και η ιστορία αποτελεί ένα άριστο µεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξή της.
Παραµένει, ωστόσο ως ιστορική σκέψη, απαγορευτική για ένα µεγάλο
διάστηµα της σχολικής ζωής κατά την πιαζετιανή θεώρηση των σταδίων, καθώς
συνδέεται µε τη διαχείριση αφηρηµένων εννοιών, το σχηµατισµό υποθέσεων και
την επαγωγική σκέψη. Οι παραπάνω νοητικές διεργασίες θεωρούνται
ακατάλληλες για τα παιδιά κάτω των 12 χρόνων ή ακόµα, σύµφωνα µε εµπειρικές
έρευνες που διεξάγονται, στη βάση της γνωστικής θεωρίας του Piaget, για την
πρόσβαση στην ιστορική σκέψη από τους βρετανούς ψυχολόγους Peel και
Hallam αµφίβολες για εφήβους κάτω των 16 ή και 18 χρόνων59. Τα
συµπεράσµατα του Hallam γίνονται γνωστά στην επιστηµονική κοινότητα της
διδακτικής της ιστορίας και ασκούν σηµαντική επιρροή60. Αν η ιστορική σκέψη
είναι ανέφικτη για τα παιδιά του πρωτοβάθµιου σχολείου αλλά και των πρώτων
τάξεων του δευτεροβάθµιου σχολείου, η κρίση της σχολικής ιστορίας είναι
δοµική και δεν επιδέχεται βελτιώσεις τουλάχιστον στην κατεύθυνση της
ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης. Αυτή η υπόθεση εργασίας καθιστά την ιστορία
ένα άδειο διδακτικό αντικείµενο για το σχολείο61.
Νέα δεδοµένα θα επιτρέψουν ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 60, τη διατύπωση εναλλακτικού διδακτικού στοχασµού τόσο ως προς το
σωφρονιστικό περιεχόµενο της σχολικής ιστορίας όσο και ως προς την
δυνατότητα των παιδιών από την πρώτη σχολική ηλικία να σκεφθούν ιστορικά.
Προκύπτουν, κατά πρώτον, από το γνωστό έργο του Jerome Bruner62. Η
απόκτηση της γνώσης συνδέεται µε τη διαδικασία διαµορφωτικής συγκρότησης
που έχει ενεργητικό χαρακτήρα. Το άτοµο µαθαίνει επιλέγοντας και
µετασχηµατίζοντας
τα
νεοεισερχόµενα
πληροφοριακά
στοιχεία,
διαµορφώνοντας υποθέσεις, τις οποίες είναι δυνατόν αργότερα να µεταβάλει,
οδηγούµενο από την εµφάνιση ασυνεπειών και αντιφατικών ενδείξεων. Η µάθηση
αποτελεί, στην καλύτερη έκφρασή της, σκέψη µέσα από την οποία
νοηµατοδοτείται ένα συνονθύλευµα αντιλητικών δεδοµένων, ακολουθώντας µια
διεργασία που ονοµάζεται εννοιοοίηση. Απώτερος στόχος της διδασκαλίας ενός
γνωστικού αντικειµένου ή µιας οµάδας συσχετισµένων µεταξύ τους αντικειµένων
είναι η γενική κατανόηση της δοµής αυτών των αντικειµένων της γνώσης. Η κατανόηση
της δοµής συνοδεύει την νοητική ωρίµανση των υποκειµένων και δεν αποτελεί
επιστέγασµα της ολοκλήρωσής της. Η θεώρηση του Bruner, αιρετική ως προς το
διδακτικό ασυµβίβαστο της δοµής των επιστηµονικών αντικειµένων63,
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συνδυάζεται αρµονικά µε το ήδη δηµοσιευµένο έργο του Benjamin Bloom και
των συνεργατών του για τους διδακτικούς στόχους64. Η σταδιακή σπειροειδής
προσέγγιση της δοµής των επιστηµονικών αντικειµένων του Bruner απεικονίζεται
παιδαγωγικά στους ιεραρχηµένους, τόσο στο νοητικό όσο και στο
συναισθηµατικό πεδίο, στόχους του Bloom.
Οι στόχοι αυτοί θα γίνει προσπάθεια να συνδεθούν, λίγο αργότερα, µε τη
δοµή της ιστορίας και να εξειδικευθούν, για τη διδακτική πράξη, σε τέσσερις
βασικές κατηγορίες στόχων από τους βρετανούς Jeanette Coltham και John
Fines. Η υιοθέτηση στάσεων –βουλητικών, συναισθηµατικών και γνωστικών- που
υποστηρίζουν την ιστορική µάθηση, η κατανόηση της φύσης του αντικειµένου, η
ανάπτυξη σχετικών µε το αντικείµενο δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και τα
γενικότερα παιδαγωγικά οφέλη αποτελούν, κατά τους Coltham και Fines, το
πλαίσιο διδακτικής της ιστορίας., προσδιορίζοντας τους διδακτικούς στόχους
του µαθήµατος65.
Το ζητούµενο της ιστορικής γνώσης, ως ιστορικής σκέψης, ακόµα και για
τα παιδιά του πρωτοβάθµιου σχολείου θ’ αποτελέσει στη συνέχεια το αντικείµενο
σηµαντικών εµπειρικών ερευνών66. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών έµελλε
να ενισχύσουν την παιδαγωγική νοµιµότητα του εγχειρήµατος αναδεικνύοντας
παράλληλα τις προϋποθέσεις για την επίτευξή του.
Ο Booth, κριτικός µελετητής του Piaget, εστιάζει από το τέλος της
δεκαετίας του 60 τις έρευνές του στην ιστορική σκέψη των παιδιών του
δευτεροβάθµιου σχολείου67. Μελετά αρχικά, µε θετικά αποτελέσµατα, τη
δυνατότητα κατανόησης, σε παιδιά ηλικίας 13-14 χρόνων, των ιστορικών εννοιών
του χρόνου και της αλλαγής µέσα από ιστορικό υλικό ποικίλης µορφής,
ιδιαίτερα οπτικής, και σε συνάρτηση µε στάσεις, ιδέες και αντιλήψεις έτσι όπως
αυτές διαβάζονται µέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές68.
∆ιερευνά στη συνέχεια, επίσης µε θετικά αποτελέσµατα, την ανάπτυξη της
ιστορικής σκέψης των εφήβων, υιοθετώντας, για την αξιολόγησή της, τις
παραµέτρους των δεξιοτήτων, των εννοιών και των στάσεων. Το δείγµα του, 53
έφηβοι που συµµετείχαν σ’ ένα διετές µάθηµα σύγχρονης παγκόσµιας ιστορίας
που διασφάλιζε την ενεργό συµµετοχή τους και τη µεταξύ τους επικοινωνία, που
βασιζόταν στην αξιοποίηση ιστορικών πηγών –κατά κύριο λόγο οπτικών - και
ακολουθούσε τη λογική του σχεδίου ερευνητικής συνεργατικής εργασίας επέδειξε
µετρήσιµη και σηµαντική βελτίωση στα ακόλουθα πεδία. Στις δεξιότητες
ανάγνωσης και ερµηνείας των πηγών, στην κατανόηση των σχετικών µε την
ιστορική περίοδο µελέτης ιστορικών εννοιών -του ρατσισµού, του φασισµού, του
αποµονωτισµού, του καπιταλισµού, του κοµµουνισµού, του ψυχρού πολέµου,
του πολέµου, του ιµπεριαλισµού, της κρίσης, του εθνικισµού-, στην υιοθέτηση
υπεύθυνων στάσεων αναφορικά µε καταστάσεις και ανταγωνισµούς που έχουν την
αφετηρία τους σε φυλετικά και εθνικά ζητήµατα και τέλος στα τεστ γενικής
ευφυΐας και πνευµατικής ωρίµανσης69. Με βάση τα αποτελέσµατα των ερευνών
του, ο Booth θα συναρτήσει την απόκτηση ιστορικής σκέψης µε την αλλαγή του
διδακτικού παραδείγµατος της ιστορίας και τη δυνατότητα της σχολικής τάξης
να λειτουργήσει ως χώρος δηµιουργίας ανοικτών ιστορικών ερωτηµάτων και
υποθέσεων εργασίας και να εξασφαλίσει την ενεργό και ελεύθερη συµµετοχή των
παιδιών στην αναζήτηση απαντήσεων και στην εξαγωγή συµπερασµάτων. Οι
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ιστορικές µαρτυρίες αντικρουόµενης οπτικής και διαφορετικής µορφής και η
µέθοδος κατανόησης, ανάλυσης και αξιολόγησής τους αναδεικνύονται, στα
συµπεράσµατα του Booth, καθοριστικού χαρακτήρα παιδαγωγική συνθήκη.
Κινητήριες δυνάµεις για την ανάπτυξη της νόησης θεωρεί και η Jeanette
Coltham την ενεργητική συµµετοχή και την πρόκληση70. Με τον πρώτο όρο ενεργητική συµµετοχή- ορίζει τη στάση του ατόµου που δηµιουργείται από τη
δραστηριοποίηση της περιέργειας και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος καθώς και
την αποδοχή του στόχου για την επίτευξη του οποίου το υποκείµενο καλείται να
ενεργήσει. Με το δεύτερο –πρόκληση- αναφέρεται στη φύση της µαθησιακής
εµπειρίας που µε τη διέγερση της περιέργειας και την αντιπαράθεση νέας προς
παλαιά εµπειρία δηµιουργεί ενδιαφέρον και γνώση. Η Coltham αν και
χρησιµοποιεί το πλαίσιο των σταδίων που ανέπτυξε ο Piaget συνδέει την εξέλιξη
της σκέψης µε τη µάθηση και τη φύση των σταδίων νοητικής ανάπτυξης µε τα
µέσα της επίτευξής τους. Οι τρόποι που χρησιµοποιούνται για την οργάνωση και
την επεξεργασία πληροφοριών και εµπειριών, για παράδειγµα η ταξινόµηση, η
γραµµοθέτηση, η σύγκριση, η υπόθεση, ορίζονται ως τύποι πνευµατικής
συµπεριφοράς σε οποιαδήποτε από τα στάδια και αν εµφανιστούν. Για να
κατανοηθεί η νοητική εξέλιξη απαραίτητη είναι η προσέγγιση του τρόπου µε τον
οποίο παραγµατοποιούνται οι αλλαγές στο εσωτερικό των τύπων πνευµατικής
συµπεριφοράς. Καθοριστικής σηµασίας έννοια αναδεικνύεται εδώ από την
Coltham η προσαρµογή ως πνευµατική δραστηριότητα µε δυο διακριτές και
συµπληρωµατικές µεταξύ τους όψεις: την αφοµοίωση και την εναρµόνιση. Με
τον όρο αφοµοίωση (assimilation) εννοείται η πνευµατική δραστηριότητα της
ένταξης µια νέας µορφής στο ήδη υπάρχον νοητικό σχήµα, µε τον όρο
εναρµόνιση (accommodation) εννοείται η προσαρµογή της αφοµοιωµένης
µορφής σε νέες κάθε φορά συνθήκες71. Για την προώθηση της προσαρµογής
κινητήριες δυνάµεις καταλήγει η Coltham είναι η ενεργητική συµµετοχή και η
πρόκληση µε τη συνδροµή της αντίστοιχης γλωσσικής επάρκειας. Η νοητική
ανάπτυξη που απαιτεί η ιστορία συνδέεται µέσα από τα πειράµατά της µε τη
µέθοδο.
Η Donalson µελετώντας την αντίφαση ανάµεσα στην ικανότητα των
µικρών παιδιών for reasoning στην καθηµερινή ζωή και στην πιαζετιανή θέση
της αδυναµίας αντίστοιχης νοητικής εργασίας πριν τα 8 χρόνια, συνάρτησε και
τεκµηρίωσε τη σχέση ανάµεσα στην -ορθολογική και τεκµηριωµένη- σκέψη των
παιδιών και στη γλώσσα. Η ιστορική κατανόηση εξαρτήθηκε από τη γλωσσική
επάρκεια των παιδιών να προσεγγίσουν το παρελθόν και την εξοικείωση τους µε
τις έννοιες της ιστορίας72.
3. Η ιστορία ως αναζήτηση
Με βασική πρόταση την ιστορία ως αναζήτηση, επιχειρείται η ανανέωση της
σχολικής ιστορίας στο πλαίσιο του κινήµατος για τις νέες κοινωνικές σουδές στη
αµερικανική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Επικεφαλής της κίνησης δυο
πανεπιστηµιακοί ιστορικοί, ο Edwin Fenton, ∆ιευθυντής του Κέντρου Ερευνών
του Πανεπιστηµίου του Carnegie Mellon και ο Richard Brown της Επιτροπής
για τη µελέτη της ιστορίας του Ινστιτούτου Amberst. Με βάση τα
συµπεράσµατα ερευνών που συγκλίνουν στη διαπίστωση της ελλιπούς
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ανταπόκρισης του προγράµµατος κοινωνικών σπουδών στη διαρκώς
µεταβαλλόµενη αµερικανική κοινωνία και στη βαθιά κρίση των σχετικών
διδακτικών αντικειµένων στην αµερικανική εκπαίδευση73, οι Νέες Κοινωνικές
Σπουδές της δεκαετίας του 60 προτείνουν ένα πρόγραµµα δευτεροβάθµιων
σπουδών που στηρίζεται στην υιοθέτηση της δοµής, των εννοιών και της
µεθοδολογίας της αντίστοιχης επιστήµης αναφοράς. Στην περίπτωση της
ιστορίας, αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι το θέµα αλλά η µέθοδος και τα εργαλεία
µέσα από τα οποία οι ιστορικοί οδηγούνται σε συµπεράσµατα για το ανθρώπινο
παρελθόν. Το ζητούµενο της ιστορικής γνώσης προκύπτει µέσα από την
αναζήτηση των µαθητών, την κριτική εξέταση των πηγών, τη δυνατότητα
γενίκευσης και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Είναι γνώση της µεθόδου µέσα από
την οποία δοµείται το ιστορικό συµπέρασµα. «Το συµπέρασµα, γράφει ο
Fenton, είναι ότι οφείλουµε να διδάσκουµε µεθόδους ερµηνείας εάν διεκδικούµε
να διδάσκουµε ιστορία”74. Αυτή η διδασκαλία διαµορφώνει το πλαίσιο
πολλαπλών υπερβάσεων της κρίσης του ιστορικού µαθήµατος. Είναι ένα Know
How που υπερβαίνει το Know What καθώς οι στόχοι του µαθήµατος δεν είναι
µόνον γνωστικοί, αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων και διαµόρφωσης θετικών
αξιών και στάσεων για το σύγχρονο κόσµο75. Η άποψη της κίνησης των Νέων
Κοινωνικών Σπουδών για τη διδασκαλία της ιστορίας ως αντικειµένου του
οποίου η χρησιµότητα προκύπτει από την υιοθέτηση της µεθόδου µέσα από την
οποία οι ιστορικοί οδηγούνται σε συµπεράσµατα συναντά σοβαρές αντιδράσεις
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον των ΗΠΑ της δεκαετίας του 60. Αµφισβητείται
κατά πρώτον η παιδαγωγική νοµιµότητα των νέων απόψεων, το κατά πόσον οι
µαθητές και οι µαθήτριες των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων σχολείων
δύνανται και είναι χρήσιµο να λειτουργήσουν ως ιστορικοί. Γιατί πρέπει,
αναρωτιέται ο Marc Krug, ένας γενικά, χαµηλού προφίλ, πληθυσµός να
διδάσκεται διανοητικές διεργασίες που αφορούν την ακαδηµαϊκή κοινότητα;
«γιατί, όλα τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται να ερωτούν και να απαντούν τα είδη
των ερωτήσεων που ενδιαφέρουν τους ιστορικούς, τους πολιτικούς επιστήµονες
και τους οικονοµολόγους; »76. Εκφράζεται κατά δεύτερον η ανησυχία για την
περιθωριοποίηση του ιστορικού περιεχοµένου, το οποίο φορτίζεται ανάλογα µε
την άποψη των υπερασπιστών του. Είναι ουµανιστικό καθώς διδάσκει
πανανθρώπινες αξίες, είναι λειτουργικό καθώς προετοιµάζει τα παιδιά για το
σύγχρονο κόσµο, είναι διδακτικό καθώς διαµορφώνει υπεύθυνους πολίτες, είναι
έως και ευχάριστο καθώς αναφέρεται στα κατορθώµατα των ανθρώπων. Η
υποστήριξη του περιεχοµένου απέναντι στην ιστορική εκπαίδευση που
προτείνεται από τις Νέες Κοινωνικές Σπουδές προσλαµβάνει, στο πλαίσιο της
σχετικής αντιπαράθεσης, µια ενδιαφέρουσα πολυσηµία και αντιφατικότητα.
Επιστρατεύει αντιφατικά επιχειρήµατα τόσο από χώρους που αµφισβητούν την
ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία της ιστορικής εκπαίδευσης όσο και από χώρους που
την προκρίνουν, από φορείς που συνδέουν τη χρησιµότητά της µε την εθνική και
πολιτική αξιοποίησή της, όσο και από κινήσεις που υπερασπίζονται την
απεξάρτησή της, από οπαδούς ενός αναλυτικού προγράµµατος κοινωνικών
σπουδών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η ιστορία καθώς και από
υποστηρικτές µιας ιστορίας per se77.
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Η έµφαση στο ιστορικό περιεχόµενο απέναντι στην ιστορική µέθοδο και
η πόλωση που εµφανίζεται δηµόσια στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 60 αποκτά νέα συµφραζόµενα αν προσεγγιστεί µέσα από τα σχολικά
εγχειρίδια που εκδίδονται την ίδια εποχή στη βάση της επιλογής του
περιεχοµένου ή της µεθόδου. Πλάι στα παραδοσιακά αφηγηµατικής µορφής
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, εµφανίζονται όσα αυτό-προσδιορίζονται ως
εργαλεία για τη µύηση των µαθητών και µαθητριών στην ιστορική µέθοδο.
Εγχειρίδια «ανακάλυψης» ή «αναζήτησης», επιλέγουν θέµατα ιστορίας και τα
συνοδεύουν
µε
διαφορετικής
προέλευσης
και
αντικρουόµενης
επιχειρηµατολογίας πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Οι µαρτυρίες
συµπληρώνονται µε πληροφοριακό υλικό και υποσηµειώσεις καθώς και ανοικτά
ερωτήµατα που επιθυµούν να καταστήσουν τους µαθητές ενεργά υποκείµενα της
γνώσης. Τα εγχειρίδια αυτά εµφατικά ως προς τη µέθοδο εµπεριέχουν
ταυτόχρονα θεµατικές επιλογές έτσι ώστε να συγκροτείται µια εναλλακτική
πρόταση περιεχοµένου. Η «κοινωνική διαστρωµάτωση µιας αποικιακής
κοινωνίας» ή «το φαινόµενο των σκλάβων και η αµερικανική επανάσταση» δεν
είναι λιγότερο περιεχόµενο προς όφελος της µεθόδου, είναι διαφορετικό
περιεχόµενο. ∆ιαφορετικό περιεχόµενο ιστορίας συνιστά επίσης την ίδια
περίοδο η µετάβαση από µια τέλεια Αµερική σε µια Αµερική µε προβλήµατα,
από µια ενοποιηµένη αµερικανική κοινωνία σε µια κοινωνία πτωχών και
πλουσίων, ανδρών και γυναικών, µαύρων, λευκών, ινδιάνων και ισπανόφωνων, από
ένα έθνος της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και της προόδου σε ένα κράτος µε
προβλήµατα εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικών συγκρούσεων και διακρίσεων 78.
Αυτή η οπτική καθιστά τη διχοτοµία εριεχόµενο ή µέθοδος τουλάχιστον µερική
στο βαθµό που η διδακτική υιοθέτηση της ιστορικής µεθόδου δηµιουργεί ένα
νέο ιστορικό περιεχόµενο. Συγκρούονται στην ουσία ολικού χαρακτήρα
προσεγγίσεις για την ιστορική εκπαίδευση και η σύγκρουση αποβαίνει σε βάρος
των νέων απόψεων. Πολύ σύντοµα, τα ίχνη των νέων απόψεων στα δηµόσια
σχολεία, τα εγχειρίδια των νέων κοινωνικών σπουδών, αποτελούν παρελθόν79.
Ο διάλογος για το ζητούµενο της σχολικής ιστορίας και η έµφαση στην
ιστορική σκέψη εκδηλώνεται την ίδια δεκαετία και στη Μεγάλη Βρετανία. Μια
πρώτη θεωρητική κατάθεση εντοπίζεται στο έργο του W. H. Burston, Principles
of History Teaching, που εκδίδεται στα 1963. O. Burston ανάγει τη διδακτική
της ιστορία σε αντικείµενο του οποίου τα βασικά ερωτήµατα προκύπτουν από τη
φύση της ιστορίας ως επιστηµονικού αντικειµένου. Εάν θέλουµε, υποστηρίζει, να
γνωρίσουµε την κατάλληλη µέθοδο για να διδάξουµε τα γεγονότα της ιστορίας,
οφείλουµε να εξερευνήσουµε τη φύση αυτών των γεγονότων και να
ανακαλύψουµε τη διαφορά τους από τα δεδοµένα άλλων επιστηµών. Εάν
θέλουµε να γνωρίσουµε πώς να οµαδοποιήσουµε τα ιστορικά γεγονότα έτσι ώστε
να τα γνωστοποιήσουµε µέσα από την εξήγησή τους, οφείλουµε να εξετάσουµε
τη φύση της ιστορικής εξήγησης, τη χρήση και την εννοιολόγηση της αιτιότητας
από τους ιστορικούς. Εάν θέλουµε τέλος να ανακαλύψουµε τις ιστορικού
χαρακτήρα αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί το αναλυτικό
πρόγραµµα της ιστορίας, οφείλουµε να εξετάσουµε το πρόβληµα της επιλογής
στην ιστορία και την αντικειµενική ή υποκειµενική φύση της80. Η ένταξη της
ιστορικής µεθόδου στη διδασκαλία της ιστορίας αναδεικνύεται σε απαραίτητο
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µεθοδολογικό πλαίσιο για την προσέγγιση της ιστορικής ύλης ή και αποτελεί το
ίδιο το αντικείµενό της. Στη σκέψη του Burston, η διχοτοµία περιεχοµένου και
µεθόδου καθίσταται άκυρη, καθώς το περιεχόµενο γίνεται κατανοητό µέσα από
το µεθοδολογικό πλαίσιο της ανάπλασής του. Οι απόψεις του συνοµιλούν µε
αυτές του Bruner και τη φιλοσοφική θεώρηση του Paul Hirst για τη φύση της
γνώσης. Η γνώση, υποστηρίζει ο Hirst κατανέµεται σε διακριτές µεταξύ τους
µορφές, µε χαρακτηριστική λογική, µεθόδους και προοπτικές. Έννοιες,
διακριτοί τρόποι συσχέτισης και δόµησης των εννοιών, χαρακτηριστικοί τρόποι
απόδειξης και καθιέρωσης της αξιοπιστίας των συµπερασµάτων και ειδικοί
µέθοδοι διερεύνησης, γενίκευσης και δόµησης συµπερασµάτων αποτελούν τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας µορφής γνώσης. Η ιστορία είναι µία από τις
βασικές µορφές της γνώσης, στη βάση των παραπάνω χαρακτηριστικών και
αποτελεί δικαιωµατικά µέρος του αναλυτικού προγράµµατος. Ιστορικές έννοιες,
ερµηνευτικό πλαίσιο, χρήση πηγών και µέθοδοι αναζήτησης οφείλουν ν’
αποτελούν ταυτόχρονα τη διδακτική δοµή του αντικειµένου σε έκταση που να
καθιστά δυνατή την αναγνώρισή τους από τα υποκείµενα της γνώσης81. Το
θεωρητικό οικοδόµηµα του Hirst ασκεί βαθιά επιρροή στην επιστηµονική
κοινότητα της διδακτικής της ιστορίας και υποστηρίζει θεωρητικά τις διδακτικές
στρατηγικές που προτείνονται για την ιστορική εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 60 και του 70 στη Μεγάλη Βρετανία. Στον πυρήνα αυτής της
κίνησης ανανέωσης της σχολικής ιστορίας που αυτοπροσδιορίζεται ως νέα ιστορία,
κοινή βάση αποτελεί η πρόταση για τη σύγκλιση σχολικής ιστορίας και
ιστορικής µεθόδου. Ο P.J. Rogers υιοθετώντας τη θέση του Hirst για την ιστορία
ως µορφή γνώσης και µε θεωρητικές καταβολές από το έργο των Collingwood,
Kitson Clark και Carr επεξεργάζεται ένα νέο διδακτικό παράδειγµα για το
µάθηµα της ιστορίας. Το ζητούµενο του µαθήµατος της ιστορίας αναπτύσσεται
στο τρίπτυχο της εννοιολόγησης, µεθόδου και αφήγησης. Η εννοιολόγηση, στην
οποία αποδίδει στρατηγική σηµασία αφορά στην προσέγγιση και κατανόηση των
ιστορικών εννοιών, η µέθοδος αφορά στην κριτική ανάγνωση των πηγών και στην
κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο γράφεται η ιστορία, η αφήγηση αφορά στη
δια του λόγου έκφραση της κατανόησης του θέµατος.82.
Η θέση του Hirst για την ιστορία ως µορφή γνώσης και η διδακτική της
νέας ιστορίας του Rogers είχαν την τύχη να τεθούν σε εφαρµογή διαµορφώνοντας
το πλαίσιο ενός καινοτόµου προγράµµατος για τη διδασκαλία της ιστορίας, του
“Schools Council History Project”. To πρόγραµµα, µε οµάδα στόχο τους
µαθητές και τις µαθήτριες 13 έως 16 χρόνων, υιοθετήθηκε το 1972 από το
Συµβούλιο των Σχολείων και υπήρξε το πρώτο αναπτυξιακό προγραµµατικό
σχέδιο που αφορούσε αποκλειστικά τη διδασκαλία της ιστορίας, µε στόχο να
εισάγει το µαθητικό κοινό στη γλώσσα και στις έννοιες των ιστορικών. Αν και
προαιρετικό, διαδόθηκε στα δευτεροβάθµια σχολεία83 και θεωρήθηκε ως την
πλέον σηµαντική αλλαγή που υιοθετήθηκε στην ιστορική εκπαίδευση της
Μεγάλης Βρετανίας, από τις αρχές του αιώνα84. Τέσσερις κατευθυντήριες
γραµµές διέτρεχαν τη φιλοσοφία του. Η ιστορία έπρεπε, κατά πρώτον, να
διδάσκεται ως µορφή γνώσης που καθιστά τους µαθητές ικανούς να αποκτήσουν
αίσθηση του παρελθόντος σε σηµείο που να κατανοούν τη λογική, τις µεθόδους
και τις προσεγγίσεις του επιστηµονικού αντικειµένου. Η ιστορία έπρεπε κατά
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δεύτερον να διδάσκεται ως αντικείµενο που υποστηρίζει την ανάπτυξη των
νοητικών δεξιοτήτων των µαθητών. Η ιστορία έπρεπε κατά τρίτον να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εφήβων και τέλος χρειαζόταν ένα αναλυτικό
αναπτυξιακό πρόγραµµα που θα περιελάµβανε φιλοσοφικό πλαίσιο, περιεχόµενα
σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό και όρους για την αξιολόγηση85. Η λογική της
ιστορικής αφήγησης µε έννοιες κλειδιά την αλλαγή, τη συνέχεια, την ανάπτυξη,
την πρόοδο και την οπισθοδρόµηση, τα αποδεικτικά θεµέλια της ιστορικής
έκθεσης, τα «µυστήρια» της ιστορικής εξήγησης µε έµφαση το κίνητρο, την αιτία,
το τυχαίο και το απρόοπτο και η σύλληψη της ιστορίας ως ουµανιστικής
σπουδής που σχετίζεται µε την ανάπλαση και την κατανόηση των ρόλων των
υποκειµένων, των οµάδων, των θεσµών αποτελούσαν τη δοµή του διδακτικού
αντικειµένου ως ιδιαίτερης µορφής γνώσης86. Η αξιολόγηση του προγράµµατος
κατέδειξε µε προσεκτικές διατυπώσεις την υπεροχή του συγκεκριµένου
παραδείγµατος απέναντι στο παραδοσιακό µάθηµα ιστορίας, κυρίως σε θέµατα
κατανόησης των µεθόδων και της λογικής της ιστορίας. Τα ζητήµατα τα οποία
προέκυψαν συναρτήθηκαν περισσότερο µε τις αδυναµίες των διδασκόντων ν’
ανταποκριθούν στις αυξανόµενες απαιτήσεις που η υλοποίηση του
προγράµµατος έθετε παρά στην περιορισµένη αντιληπτικότητα των µαθητών του
δευτεροβάθµιου σχολείου87.
Στο ίδιο ζητούµενο, της ιστορικής σκέψης, στηρίζονται στο τέλος του
1977 και τα πρώτα σχέδια εργασίας που εκπονούνται από την κεντρική
διεύθυνση επιθεωρητών για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο πλαίσιο του
διαλόγου για τα αναλυτικά προγράµµατα. Η ιστορική σκέψη αποκωδικοποιείται
εκεί σε τρία συστατικά µέρη: στάσεις, έννοιες και δεξιότητες. Καθοριστικές
στάσεις χωρίς τις οποίες η ιστορική σκέψη δεν µπορεί να προσδιοριστεί, να
καλλιεργηθεί και να ενθαρρυνθεί θεωρούνται η είγνωση της φύσης της µαρτυρίας, η
αίσθηση της αλλαγής και της συνέχειας, το ενδιαφέρον για την αιτιότητα και ένας βαθµός
ενσυναίσθησης για τις πράξεις των ανθρώπων στο παρελθόν. Οι έννοιες, -µε
ιδιαίτερη µνεία την αιτιότητα και την αλλαγή-, προσδιορίζονται ως τα εργαλεία µε
τα οποία κατηγοριοποιείται και αναλύεται το ιστορικό υλικό και ως µέρος των
κριτηρίων στη βάση των οποίων επιλέγονται οι ιστορικοί περίοδοι και τα θέµατα
προς µελέτη. Οι δεξιότητες, µε εξαίρεση την αφαίρεση, την ανάλυση, την
αξιολόγηση, την επικοινωνία και τη σύνθεση οι οποίες προτείνονται ως πλαίσιο
αναφοράς, παραµένουν ανοικτές τόσο ως προς την πλήρη ταξινόµησή τους όσο
και ως προς την ανταπόκρισή τους στους στόχους ενός αναλυτικού
προγράµµατος για το µάθηµα της ιστορίας88. Οι διεργασίες για την εκπόνησή
του βρίσκονται ήδη προ των πυλών και παρά την αφετηρία τους, τη βούληση της
κυβέρνησης Θάτσερ να ελέγξει την ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία,
αποβαίνουν καθοριστικές για την περαιτέρω διάδοση της νέας ιστορίας και την
αποδοχή βασικών καινοτοµιών της σε εθνικό επίπεδο89.
Η Νέα Ιστορία µε ζητούµενο την ιστορική σκέψη και µε αποσκευές τις
ιστορικές έννοιες, τις δεξιότητες και τις στάσεις προκαλεί σηµαντικές εντάσεις
στα εκπαιδευτικά πράγµατα του Μεγάλης Βρετανίας. Οι ενστάσεις οι οποίες
εγείρονται, δεν έχουν, όπως και στις ΗΠΑ, κοινό στίγµα και εκφράζουν
διαφορετικές ανησυχίες. Μία από αυτές αφορά αναντίρρητα την διακύβευση του
εθνικού περιεχοµένου της σχολικής ιστορίας και εκφράζεται κατά κύριο λόγο
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αλλά όχι αποκλειστικά από τη συντηρητική πολιτική ηγεσία του τόπου µε
επικεφαλής τη Θάτσερ και τους υπουργούς παιδείας της κυβέρνησής της90 και
παρά το ιδιαίτερο βάρος της θα την παραπέµψουµε91, επιλέγοντας ως χώρο
αναφοράς την επιστηµονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Η Νέα Ιστορία, οι
µελέτες και οι έρευνες που αναδεικνύουν ευεργετικά για την ιστορική γνώση των
µαθητών και µαθητριών του σχολείου αποτελέσµατα, οι διδακτικές προσεγγίσεις
και πρακτικές που στηρίζονται στη θεωρία και στις προτάσεις της, γίνονται, στο
πλαίσιο του επιστηµονικού και εκπαιδευτικού διαλόγου, αντικείµενο προσεκτικής
παρατήρησης και κριτικής. Ο διάλογος, κατά κύριο λόγο ανάµεσα στους
εκπαιδευτικούς, εµφανίζεται και αδικείται ταυτόχρονα µέσω της διχοτοµίας
εριεχόµενο ή δεξιότητες αποµονώνοντας ή προβάλλοντας την παράµετρο της
ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αποβαίνουν µ’ αυτόν τον τρόπο το στίγµα
της Νέας Ιστορίας και συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο της σχετικής
αντιπαράθεσης92. Η πιο ενδιαφέρουσα, κατά την άποψη µου, κριτική εκπορεύεται
από την ίδια τη λογική της Νέας Ιστορίας και την υποστήριξη της ιστορικής
µεθόδου ως πλαίσιο αναφοράς του µαθήµατος της ιστορίας. Αναγόµενη στην
ίδια την ιστορική µέθοδο στις διαφορετικές εκδοχές της, ενάγει, αν όχι συνολικά
τις νέες απόψεις, την εκλαΐκευσή τους για τον όποιο απλουστευτικό και τεχνικό
τους χαρακτήρα93. Οι πηγές δεν είναι αντικείµενα που οµιλούν από µόνα τους94.
∆εν αποτελούν ιστορικές µαρτυρίες παρά µόνον στη βάση των ιστορικών
ερωτηµάτων που τους θέτουν οι ιστορικοί. Τα ιστορικά ερωτήµατα καθώς και οι
ιστορικές µέθοδοι συνάδουν µε την εκάστοτε κατάσταση του επιστηµονικού
αντικειµένου και αποκτούν µορφή και αποτέλεσµα µέσω της θέσης τους σε µια
δηµόσια µορφή γνώσης. Η ιστορία δεν είναι η κοινής αίσθησης αναζήτηση
κάποιου µε περιέργεια για το παρελθόν. Τα ιστορικά ερωτήµατα για τις
ανθρώπινες κοινωνίες του παρελθόντος προκύπτουν µέσω της ιστορικής γνώσης
γι’ αυτές τις κοινωνίες. Οι µαρτυρίες του παρελθόντος αποκτούν αναγνωσιµότητα
µέσω της ιστορικής γνώσης για τις κοινωνίες που τις παρήγαγε. Οι ιστορικές
έννοιες γίνονται κατανοητές στο θεµατικό πλαίσιο αναφοράς τους. Η ιστορική
µέθοδος είναι κατά συνέπεια άρρηκτα δεµένη µε την ιστορική γνώση95 και
κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι η εκπαιδευτική της προσοµοίωση αποτελεί
«παγίδα». Στην ουσία των επιχειρηµάτων που προβάλλονται σχετικά µε την
υιοθέτηση της ιστορικής µεθόδου για το µάθηµα της ιστορίας καθώς και στις
επικρίσεις για την παιδαγωγική ανοµία του εγχειρήµατος θ’ απαντήσει ο Peter
Rogers, το 1978, µε τη δηµοσίευση της Νέας Ιστορίας96. Στον πυρήνα της
λογικής του, τίθεται το βασικό κατά την άποψή του επιστηµολογικό ερώτηµα τής
φύσης της ιστορικής γνώσης και δια της προσέγγισής του επιχειρείται η
αποσαφήνιση των ζητηµάτων που αναδείχθηκαν στο σχετικό διάλογο97.
Αποφαντική ή δηλωτική, µεθοδολογική ή διαδικαστική και εννοιολογική98, η
ιστορική γνώση αποκτά συνοχή µέσω της διαπλοκής του δηλωτικού
αφηγηµατικού χαρακτήρα της –Know what- µε το διαδικαστικό –Know how-.
Η εµπλοκή είναι συµβιωτικού και όχι αντιθετικού χαρακτήρα καθώς η ιστορική
απόφανση καθορίζεται από και ταυτόχρονα καθορίζει τη µέθοδο της
ολοκλήρωσής της. Ό,τι γνωρίζω αποτελεί το αποτέλεσµα µιας αναζήτησης η
οποία ικανοποιεί τα κριτήρια του θεµατικού πεδίου αναφοράς. Η
νοµιµοποιητική βάση για τη δηλωτική γνώση είναι κατά συνέπεια η διαδικαστική
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γνώση προσδιοριζόµενη από την προοπτική της απόφανσης. Παρότι η δηλωτική
γνώση είναι µεταγενέστερη µορφή της διαδικασίας µε την οποία επιτεύχθηκε,
καθορίζει τη στρατηγική της απόκτησής της και παραµένει το κεντρικό σηµείο
της όλης ιστορικής προσπάθειας. Οι δυο όψεις της ιστορικής γνώσης
παραµένουν λοιπόν αδιαχώριστες και αν γίνονται αντικείµενο χωριστής
πραγµάτευσης στη διδασκαλία της ιστορίας, είναι για διορθωτικούς λόγους: Η
διδασκαλία της ιστορίας διέπεται από το άγχος της δηλωτικής γνώσης που στην
προκειµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτιµηθεί ως γνώση αλλά ως πληροφορία.
Η δηλωτική γνώση παραµένει ζητούµενο και της Νέας Ιστορίας αλλά ως
αποτέλεσµα µιας διαδικασίας που την νοµιµοποιεί και ταυτόχρονα αποφαίνεται
για την καταλληλότητα της µεθόδου που την παρήγαγε. Μικρής κλίµακας
προβλήµατα µε ανάλογα επιλεγµένο ιστορικό υλικό, στο οποίο οι µαθητές και οι
µαθήτριες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα τους, την ηλικία τους και το επίπεδό
τους, µαθαίνουν να θέτουν ιστορικά ερωτήµατα και το οποίο µαθαίνουν να
αξιοποιούν µε κριτικό και δηµιουργικό τρόπο προκειµένου να οδηγηθούν σε
δικά τους συµπεράσµατα είναι η σχολική ιστορία που δύναται να συνδυάσει τη
δηλωτική µε τη διαδικαστική γνώση. Η ίδια η φύση της δηλωτικής γνώσης, στην
ιστορία, παραπέµπει εξάλλου άµεσα στην ιστορική µέθοδο. Η ιστορική αφήγηση
είναι και ερµηνευτική και επιλεκτική προκειµένου να καταστήσει το ανθρώπινο
παρελθόν νοητό και εξηγήσιµο99.
Αναφορικά µε την εννοιολογική όψη της ιστορικής γνώσης –τις ιστορικές
έννοιες-, ο Rogers αποδέχεται τη διπλή λειτουργία τους: µέρος της δηλωτικής
γνώσης, στον κορµό του περιεχοµένου και παράλληλα σηµαντικό µέσο µέσα
από το οποίο η αναζήτηση αποκτά στόχο και νόηµα Ορίζοντας την Ιστορία
εννοιολογικά εξωστρεφή, συνεχή µε την γενική ανθρώπινη εµπειρία, υποστηρίζει
τη συνέχεια και τη συγγένεια των ιστορικών εννοιών µε τις έννοιες της
ανθρώπινης εµπειρίας και προτείνει ανάλογες διδακτικές προσεγγίσεις100.
Συγκροτείται έτσι µια διδακτική στρατηγική που στοχεύει στην ιστορική
γνώση προσεγγίζοντας ταυτόχρονα τις έννοιες, τις διαδικασίες και την
αφηγηµατική ανάπλαση του θέµατος, µε άλλα λόγια, το περιεχόµενο και τη
µέθοδο µε κοινό τόπο τις ιστορικές έννοιες.
4. Νέα αιδαγωγική και δραστηριότητες.
Στοιχεία της ίδιας διδακτικής λογικής προβάλλονται κατά τη δεκαετία
του 60 και 70 και στη Γαλλία στο πλαίσιο των εκεί αναζητήσεων για την
ανανέωση της διδασκαλίας της ιστορίας. Εµφανίζουν γραµµή συνέχειας µε τους
προβληµατισµούς που αρθρώνονται για το ίδιο θέµα από την αρχή του 20ου
αιώνα και συγγένεια µε τις απόψεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο της Νέας
Παιδαγωγικής της δεκαετίας 1945-1955. Αποτελούν ωστόσο ταυτόχρονα και
τοµή καθώς στο τέλος της δεκαετίας του 60, το µάθηµα της ιστορίας γίνεται το
όχηµα της ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης στο πρωτοβάθµιο και
δευτεροβάθµιο σχολείο.
Ποιοτικό στοιχείο της προβληµατικής που αναπτύσσεται σχετικά µε τη
διδασκαλία της ιστορίας στη Γαλλία, όπως και κατά διαστήµατα στις ΗΠΑ,
αποτελεί, κατά τη διάρκεια της 3ης ∆ηµοκρατίας, ο ουσιαστικός και συχνά
ρυθµιστικός ρόλος των πανεπιστηµιακών ιστορικών καθώς και οι δίοδοι
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επικοινωνίας που διατηρούν µε τη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση. ∆υο
τουλάχιστον κίνητρα και µια συνθήκη ερµηνεύουν την αφετηρία της κίνησης
αυτής, κατά τη δεκαετία του 1870. Η συνθήκη είναι η διαρκώς διευρυνόµενη
θεσµοθέτηση των ιστορικών σπουδών στη Γαλλία, ήδη από την περίοδο της
Παλινόρθωσης (1815-1848)101 και ο σηµαίνων ρόλος τους στη διαµόρφωση της
γαλλικής εθνικής ενότητας και στην ενδυνάµωση της ενιαίας ταυτότητας της
Γαλλίας, σε µια εποχή που η χώρα εµφανίζεται διχασµένη ανάµεσα στους
νοσταλγούς του Παλαιού Καθεστώτος και στους κληρονόµους της γαλλικής
επανάστασης. Τα κίνητρα σχετίζονται µε την επιθυµία υποστήριξης του λαϊκού
χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της διαµάχης Καθολικής Εκκλησίας
και Γαλλικού Κράτους για τον έλεγχό της καθώς και µε την προσδοκία να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται για το ρόλο της
εκπαίδευσης, την επαύριον της ήττας του 1871. Η ήττα της Γαλλίας στο
γαλλογερµανικό πόλεµο του 1870-1871 αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στην
υπεροχή της πρωσικής εκπαίδευσης και το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα
ενοχοποιείται για την αδυναµία του ν’ ανταποκριθεί στους στόχους του έθνους.
Οι πανεπιστηµιακοί και οι δάσκαλοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
επιδεικνύονται ως οι βασικοί υπεύθυνοι της εθνικής ταπείνωσης και η ιστορία
καθώς και η γεωγραφία γίνεται το πεδίο επιθεωρήσεων για τον εντοπισµό της
απόκλισης από τους στόχους τους102.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, αναταραχής και περίσκεψης, αναδύονται η Ένωση για
τη µελέτη ζητηµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (1878), η Ένωση για τη
µελέτη ζητηµάτων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (1879), το Παιδαγωγικό
Μουσείο (1879), η Εθνική Ένωση για τη µεταρρύθµιση της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (1891), µε ευρείας κλίµακας εκδοτικές δραστηριότητες. Η ∆ιεθνής
Επιθεώρηση της Εκπαίδευσης (1881), η Επιθεώρηση της ∆ευτεροβάθµιας και
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (1884), η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (1890), η
Παιδαγωγική Επιθεώρηση (1879), η Ιστορική Επιθεώρηση (1876), -για να
απαριθµήσουµε µόνο αυτά που εκδίδονται τη δεκαετία του 1870-,
αναδεικνύονται σε χώρους επικοινωνίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας,
δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, διαχέουν και πολλαπλασιάζουν
το στοχασµό για την αναµόρφωση της γαλλικής παιδείας. Ηχηρά ονόµατα των
ιστορικών σπουδών και αργότερα ρυθµιστές του ιστορικού µαθήµατος -Ernest
Lavisse103, Charles Seignobos104, Gabriel Monod105, Charles Laglois106 και
Alphonse Aulard107- συµµετέχουν στις παραπάνω πρωτοβουλίες και ασκούν
σηµαντική επιρροή στον τρόπο µε τον οποίο διδάσκουν και µαθαίνουν ιστορία
γενιές ολόκληρες εκπαιδευτικών και µαθητών. Για να συνοψίσουµε την
αναγκαστική αυτή παρέκβαση στη γενιά του 1870 θα πρότεινα να κρατήσουµε
από τη µνεία της τις όψεις που αποβαίνουν στο συνεχές καθοριστικές στην
εξέλιξη του διδακτικού αντικειµένου στη Γαλλία και προσδιορίζουν ακόµα και
τις διεργασίες της τελευταίας περιόδου. Η πρώτη σχετίζεται µε το ειδικό βάρος
και την ενεργό δράση των ακαδηµαϊκών ιστορικών στη διαµόρφωση του
διδακτικού αντικειµένου. Οι επαγγελµατίες αυτοί ιστορικοί, διανοούµενοι µε τη
δυναµική που αποκτά ο όρος κατά την υπόθεση Ντρέιφους108 και εξής, ενεργά
υποκείµενα του δηµόσιου πολιτικού και κοινωνικού χώρου και ταυτόχρονα
διαµορφωτές της ιστορικής επιστήµης ορίζουν στη βάση των εκάστοτε
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κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών και σε συνδυασµό µε τις επιστηµολογικές
εξελίξεις ένα διδακτικό αντικείµενο διαρκώς ανοικτό στις εθνικές, κοινωνικές και
επιστηµονικές προσδοκίες. Η πρώτη, στο πλαίσιο της παραπάνω αναφοράς, αυτή
περίοδος κληροδοτεί στο διδακτικό αντικείµενο την έντονη εθνική σφραγίδα του
Lavisse109 και της γενιάς της ήττας του 1871 καθώς και τη σειραϊκή
γεγονοτολογική εξιστόρηση του εθνικού παρελθόντος. Το στερεότυπο αυτό
κλονίζεται πριν κλείσει ο αιώνας καθώς το εθνικό προσλαµβάνει έντονη
εθνικιστική και αντιδηµοκρατική χροιά. Η δηµιουργία της Action Française110,
το 1899, επικυρώνει τον εθνικιστικό αντικοινοβουλευτικό γάµο. Αντίθετα η
δηµοκρατική συµπαράταξη για την υπεράσπιση του Ντρέιφους111 αναδεικνύει τη
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος ως το κύριο ζήτηµα της δεκαετίας
του 1890 και την υπεράσπισή του ως το κύριο καθήκον του πολίτη. Η πατρίδα
ταυτίζεται µε τη δηµοκρατία και οι εχθροί της δεν βρίσκονται πλέον εκτός
συνόρων αλλά εντός και είναι οι αντίπαλοι του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Το
µάθηµα της ιστορίας ενσωµατώνει το νέο µήνυµα. Από εθνικό, λατρευτικό για
την ενιαία µέσα στο χρόνο Γαλλία, µάθηµα, οφείλει να µεταστραφεί σε µάθηµα
για τη διαµόρφωση του δηµοκρατικού πολίτη. Ο Seignobos112, ενεργό µέλος της
πρώτης γενιάς των θετικιστών ιστορικών που διαµορφώνει το πλαίσιο του
ιστορικού µαθήµατος, ενεργά συµµετέχων στην υπεράσπιση του Ντρέιφους και
µετέπειτα συντάκτης του προγράµµατος του 1902 για τη διδασκαλία της
ιστορίας, δίνει τον τόνο της νέας νοοτροπίας που διαµορφώνει η εποχή του.
«∆εν ζητάµε πια από την ιστορία µαθήµατα ηθικής, γράφει το 1906,
ούτε πρότυπα συµπεριφοράς, ούτε σκηνές δραµατικές και γραφικές.
Καταλαβαίνουµε ότι για όλα αυτά τα αντικείµενα προτιµότεροι είναι οι µύθοι,
διότι παρουσιάζουν µια αλληλουχία αιτίων και αποτελεσµάτων που είναι
περισσότερο σύµφωνη µε το αίσθηµα δικαιοσύνης µας, (παρουσιάζουν)
πρόσωπα πιο τέλεια και πιο ηρωικά, σκηνές πιο ωραίες και πιο συγκινητικές.
Αρνούµαστε επίσης να χρησιµοποιήσουµε την ιστορία για να εξάρουµε τον
πατριωτισµό ή την υποταγή στους νόµους όπως στη Γερµανία. Αισθανόµαστε
το παράλογο που εξάγεται από αντιτιθέµενες, σύµφωνα µε τις χώρες ή τα
κόµµατα, εφαρµογές της ίδιας επιστήµης»113.

Παράλληλα ή καλύτερα κατ’ ακολουθία το διδακτικό αντικείµενο
εφοδιάζεται µε διδακτικές οδηγίες που τείνουν να το αποστασιοποιήσουν από
την αποστήθιση ενός ένδοξου και ενιαίου εθνικού παρελθόντος. Οι οδηγίες
αυτές, όπως συµβαίνει συχνά στην ιστορία του διδακτικού αντικειµένου, ενώ
αποτελούν την απόληξη µιας προβληµατικής που συνάδει µε γενικότερες
ανακατατάξεις της συλλογικής συνείδησης, είναι µ’ αυτήν την έννοια προϊόν µιας
νέας αντίληψης που οριοθετείται απέναντι σε άλλες, βρίσκονται τελικά στο
επίκεντρο της αντιπαράθεσης ως εύκολη λεία.
Οι νέες οδηγίες σχετίζονται µε την αναζήτηση της µεθόδου διδασκαλίας
της ιστορίας και ανιχνεύονται µε ασφάλεια στο λόγο των µεταρρυθµιστών που
συνδέονται µε τον εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης και την περαιτέρω
εκκοσµίκευσή της. Το 1902, η χρονιά του εκλογικού θριάµβου του Συνασισµού
των Αριστερών, είναι και η δική τους χρονιά, καθώς το λαϊκό σχολείο
αναδιοργανώνεται για να µαζικοποιήσει την κοινωνική του βάση και να
προσαρµόσει τα προγράµµατα σπουδών του στις κοινωνικές ανάγκες του νέου
αιώνα114. Οι ενεργητικές µέθοδοι διδασκαλίας και µάθησης της ιστορίας που
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εµφανίζονται ήδη στο σχέδιο προγράµµατος του 1880 και στις οδηγίες του
1890, προβάλλουν τη δυναµική των µαθητικών δραστηριοτήτων σε
αντιστάθµισµα του από έδρα µαθήµατος115. Η αιδαγωγική των δραστηριοτήτων
παραπέµπει στην προσωπική εργασία του µαθητή και της µαθήτριας και αυτή
εγγραφόµενη στο πλαίσιο που διαµορφώνει το αντικείµενο προσδιορίζεται σε
σχέση µε τα στάδια της ιστορικής γνώσης και την εξέλιξη του πνευµατικού
επιπέδου των παιδιών. Η ιστορική µέθοδος σε συνδυασµό µε το νοητικό επίπεδο
των µαθητών οργανώνει δραστηριότητες αναζήτησης, επιλογής, κατάταξης,
συσχέτισης και δόµησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Η ιστορική µέθοδος
αποτελεί τη νοµιµοποιητική βάση της ιστορικής εκπαίδευσης καθώς µέσω της
κριτικής µελέτης η ιστορία αποκτά παιδαγωγική αξία.
Το καινοτόµο στοιχείο, υποστηρίζεται, είναι η εισαγωγή της ιστορικής
µεθόδου στις µεγαλύτερες τάξεις, η µύηση των µαθητών στην εξέταση και
κριτική των πηγών. Η µύηση στην µέθοδο της ιστορικής επιστήµης συνδέεται µε
τη διαµόρφωση δηµοκρατικής συνείδησης καθώς εθίζει τους µαθητές και τις
µαθήτριες –των οποίων η εκπαίδευση οργανώνεται µετά το 1880- στην
αναζήτηση της προέλευσης της πληροφορίας, στην κριτική της µαρτυρίας,
καθώς εκπαιδεύει στην διαµόρφωση της ελευθερίας της συνείδησης του
πολίτη116. Η υποστήριξη της ιστορικής µεθόδου στη διδασκαλία της ιστορίας
συνδέεται έτσι µε τον επαναπροσδιορισµό του στόχου της σχολικής ιστορίας και
αλλαγές στο περιεχόµενο. Η δηµοκρατία απαιτεί νέες µεθόδους διδασκαλίας.
Οι νέες αντιλήψεις συναντούν σηµαντικές δυσκολίες στη διάχυσή τους στο
ανθρώπινο δυναµικό της εκπαίδευσης και αντιµετωπίζουν σοβαρή αντίδραση. Η
αντίδραση εµφανίζεται πολύµορφη. Η υπεράσπιση της ελευθερίας του
διδάσκοντα να επιλέγει τις κατάλληλες για την τάξη του µεθόδους διδασκαλίας,
η διάσωση του από έδρα µαθήµατος ως µέσο διασφάλισης του ενεργητικού
ρόλου του εκπαιδευτικού, προβάλλονται και µετριάζουν την καινοτοµία των
νέων µεθόδων. Οι υπουργικές οδηγίες του 1908 θα ενσωµατώσουν τις
αντιρρήσεις. Η γαλλική κουλτούρα και η εθνική ευφυία εµφανίζονται επίσης υπό
απειλή αν υιοθετηθούν οι νέες παιδαγωγικές µέθοδοι. Η εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση του 1902 γίνεται το νέο πεδίο της αντιπαράθεσης ανάµεσα σε
κλασικούς και µοντέρνους. Η διδασκαλία της ιστορίας και οι ιστορικοί της
Σορβόννης δέχονται τα πυρά τόσο των κλασικιστών όσο και των διανοουµένων
που εκφράζονται από την Action Française. Κατηγορούνται ότι προωθούν µια
αντι-κλασική αντι-πνευµατική ιστορία, προσβάλλοντας τις ανθρωπιστικές
επιστήµες, «τις φυσικές, πνευµατικές οχειρώσεις» των Γάλλων. Οι οδηγίες για
την ιστορία στα σχολεία του Seignobos καθώς και γενικότερα το 1902 ή «ο
προσωρινός θρίαµβος κάποιων µανιακών µοντερνιστών και γάλλων
επιστηµόνων» κατά µια δηµοφιλή έκφραση της εποχής117 ολοκλήρωσαν τον
βραχύβιο κύκλο τους πριν δοκιµαστεί η δυναµική τους. Οι εκπαιδευτικοί
προσαρµόστηκαν στην νέα οργάνωση της ύλης απορρίπτοντας τις προτεινόµενες
µεθόδους.
5. Νέα ιστορία και νέα διδακτική της ιστορίας
Στο τέλος της δεκαετίας του 30, νέα δεδοµένα θα εµπλουτίσουν το
θεωρητικό διάλογο για τη διδασκαλία της ιστορίας. Παρά το βραχύβιο, λόγω
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του επερχόµενου πολέµου, του διαλόγου, καινοτόµο στοιχείο αποτελεί η
θεωρητική διεύρυνση των ζητηµάτων της διδασκαλίας και η συσχέτισή τους µε
τις επιστηµολογικές ιστοριογραφικές εξελίξεις. Από το 1900 εκδίδεται η
Ειθεώρηση ιστορικής σύνθεσης του Henri Berr118, από το 1920 η σειρά Εξέλιξη
της ανθρωότητας και το 1929 ιδρύεται από τους Lucien Febvre και Marc Bloch
το περιοδικό Annales d’ histoire économique et sociale (Χρονικά οικονοµικής
και κοινωνικής ιστορίας). Η συµβατική ιστοριογραφία από την οποία εµπνέεται
και στην οποία στηρίζεται η σχολική ιστορία, η ιστορία των Lavisse και
Langlois τίθεται σοβαρά σε αµφισβήτηση και η µετάβαση από µια
γεγονοτολογική ιστορία που οργανώνεται χρονολογικά µε αντικείµενο τα
πολιτικά πράγµατα των εθνών κρατών σε µια κοινωνική και πολιτισµική ιστορία
που προσεγγίζει το αντικείµενό της θεµατικά είναι ήδη εµφανής στην ιστορική
σειρά που διευθύνει ο Berr119 και στα έργα που εκδίδονται την ίδια περίοδο από
τους Lucien Febvre και Marc Bloch120.
Η αφορµή για τη διάχυση των νέων απόψεων στους χώρους της σχολικής
ιστορίας δίνεται τον Ιανουάριο του 1937, από την κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας και αφορά –πιθανότατα καθόλου τυχαία- την πρόταση
υιοθέτησης δειγµατοληπτικών θεµατικών ενοτήτων στη θέση της σειραϊκής
διδακτέας ύλης. Για κάθε ένα από τα επιλεγµένα θέµατα προτείνεται η σε βάθος
µελέτη του µέσα από κριτική ανάλυση επιλεγµένων πηγών. Η πρόταση θέτει σε
συζήτηση τρία σηµαντικά στερεότυπα της σχολικής ιστορίας: τη σειραϊκότητα, το
γεγονοτολογικό ολιτικό εθνικό εριεχόµενο και την αφηγηµατικότητα121 της
διδασκόµενης ύλης.
Η επιλογή θεµάτων ιστορίας στη θέση της ιστορικής σειραϊκής ύλης, η
θεµατική ροσέγγιση, όπως αργότερα θα προσδιορισθεί αυτή η στρατηγική στη
διδακτική της ιστορίας, ταυτίζεται από κάποιους εκπαιδευτικούς και ιστορικούς
µε διακύβευση της ιστορικής συνέχειας η οποία δοµείται, υποστηρίζεται, µέσω
της χρονικής διαδοχής των γεγονότων και των εξελίξεων. Η θεµατική
προσέγγιση ισοδυναµεί µε την απώλεια της ιστορικής συνέχειας και αυτή η
απώλεια, λόγω του θεµελιακού χαρακτήρα της ιστορικής συνέχειας, αντιστοιχεί
σε άρνηση της ιστορίας122. Η χρονολογική οργάνωση της διδακτέας ύλης
ανταποκρίνεται εξάλλου περίφηµα στο σκοπό του µαθήµατος καθώς µεταφέρει
την εικόνα µιας γραµµικής και ενιαίας εθνικής εξέλιξης.
Η σε βάθος µελέτη των επιλεγµένων θεµάτων µέσα από κριτική ανάλυση
ντοκουµέντων, απειλεί, υποστηρίζεται, το συνθετικό χαρακτήρα της γαλλικής
εκπαίδευσης που παραµένει προσανατολισµένη στην καλλιέργεια µιας γενικής
κουλτούρας123 και η ανάλυση ιστορικών ντοκουµέντων αποτελεί επιστηµονική
µέθοδο που δεν συνάδει µε τις δυνατότητες των µαθητών124. Στο πλαίσιο του
σχετικού διαλόγου που εκτείνεται τόσο στην ακαδηµαϊκή κοινότητα των
ιστορικών όσο και σε εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς κύκλους, σηµαντική
είναι η παρέµβαση του Marc Bloch125. Η παρέµβαση αυτή εγκαινιάζει
ταυτόχρονα µια ουσιαστική επικοινωνία των νέων ιστοριογραφικών
προσεγγίσεων µε το διδακτικό αντικείµενο, η οποία θα καταλήξει µεταπολεµικά
στο σχηµατισµό του διδακτικού βραχίονα της Νέας Ιστορίας. Κάθε αφήγηση,
κάθε ανάλυση, υποστηρίζει, εµπεριέχει ένα µέρος επιλογής καθώς οι δικές µας
αναγκαιότητες µάς υποχρεώνουν να τέµνουµε τη συνέχεια και να εκκεντρίζουµε
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αυτό που θεωρούµε σηµαντικό. Το ζήτηµα είναι κατά συνέπεια να επιλέγουµε
σωστά. Στην εκπαίδευση, το κριτήριο της επιλογής πρέπει να είναι αφενός η ίδια
η νοοτροπία του παιδιού αφετέρου η σπουδαιότητα του ιστορικού φαινοµένου.
Και είναι ιστορικά σηµαντικό, υποστηρίζει ο Bloch, ό,τι έχει µεγάλες και
µεγάλης διάρκειας συνέπειες126, ό,τι εξηγεί το σηµερινό κόσµο, ό,τι διαµορφώνει
την ιστορική συνέχεια αλλά και ό,τι διδάσκει την έννοια της διαφοράς µέσα στο
χρόνο και στο χώρο. Οι αρχαίοι και µεσαιωνικοί πολιτισµοί, για παράδειγµα,
ανοίγουν στο παιδί την ποικιλία του κόσµου και υποστηρίζουν την κατανόησή
του, παρά τη χρονική τους απόσταση από το σήµερα.
Η παρέµβαση του Marc Bloch ριζοσπαστική για την εποχή της και τα
δεδοµένα µιας σχολικής ιστορίας χρονολογικά και γεγονοτολογικά
οργανωµένης συναντά σηµαντικές αντιδράσεις127 και η επιρροή της παραµένει
περιορισµένη. Την ίδια τύχη έχουν εξάλλου και οι απόψεις που υποστηρίζουν ότι
εργαλείο της παιδαγωγικής µεταρρύθµισης στο µάθηµα της ιστορίας είναι η
άσκηση στην ιστορία. Εάν ο σκοπός της διδασκαλίας της ιστορίας είναι η
ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος, υποστηρίζεται, ο µαθητής οφείλει να εργάζεται σε
επιλεγµένα ιστορικά θέµατα και µε αφετηρία ιστορικά ντοκουµέντα. Η ιστορία
δεν είναι θεώρηµα, ούτε στην επιστηµονική ούτε στην εκπαιδευτική της εκδοχή.
Ο ιστορικός θέτει ένα πρόβληµα και επιχειρεί µέσα από τις πηγές του να το
απαντήσει. Το ίδιο οφείλει να ισχύσει και στη διδασκαλία της ιστορίας. Εάν η
διδασκόµενη ιστορία στερηθεί την ιστορική µέθοδο, την κριτική των πηγών, τις
αποχρώσεις, την έννοια της σχετικότητας, την ανάπλαση µιας ιστορικής
περιόδου µέσα από τις ίδιες τις µαρτυρίες της δεν είναι χρήσιµη, καταλήγουν οι
πλέον θερµοί υποστηρικτές της προτεινόµενης αλλαγής του διδακτικού
παραδείγµατος128.
Οι νέες αντιλήψεις έχουν ωστόσο ακόµα σηµαντική απόσταση να
διανύσουν για να αποκτήσουν προσβάσεις ακόµα και σε κύκλους ιστορικών που
αν και αναγνωρίζονται στη συλλογικότητα των Annales, παραµένουν
επιφυλακτικοί ή και εχθρικοί στις αλλαγές που θίγουν την παραδοσιακή ιστορική
εκπαίδευση. Το ζήτηµα επανέρχεται µε νέους όρους την επαύριον του πολέµου
που συγκλονίζει την ανθρωπότητα, επιφέρει βαθιές τοµές στις συλλογικές
αναπαραστάσεις και αναπροσδιορίζει τις απόψεις της γαλλικής διανόησης. Η
γαλλική ήττα του 1940 –την οποία ο Marc Bloch αποδίδει στη διανοητική και
πνευµατική ακαµψία που κυριαρχεί στη Γαλλία129- το καθεστώς του Vichy και η
συνεργασία σηµαντικής µερίδας της γαλλικής διανόησης µε τους κατακτητές130
τροποποιεί σηµαντικά προς όφελος της προοδευτικής διανόησης το συσχετισµό
δύναµης και επιβάλλει δεσµεύσεις πολιτικού χαρακτήρα στην πνευµατική
δραστηριότητα131. Ο χώρος της εκπαίδευσης χρεώνεται την ελπίδα για τη
διαµόρφωση υποκειµένων ικανών να διασφαλίσουν τη µελλοντική ειρηνική
ανθρώπινη συνύπαρξη, να εµποδίσουν την άνοδο ολοκληρωτικών καθεστώτων, ν’
αντισταθούν προκειµένου να διασφαλίσουν ανθρώπινους όρους διαβίωσης, ν’
αλλάξουν τελικά τον κόσµο. Τη σχολική ιστορία σκιάζουν σοβαρά και επώδυνα
για τους Γάλλους ερωτηµατικά: αφενός η γαλλική κατάρρευση του 1940
απέδειξε την αποτυχία µιας ιστορικής εκπαίδευσης που στηρίχθηκε στην
ενίσχυση του πατριωτισµού των Γάλλων. Αφετέρου η φρίκη του παγκόσµιου
πολέµου ανέδειξε το αδιέξοδο µιας διδασκαλίας που βασίστηκε στη
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νοµιµοποίηση του έθνους κράτους µε οποιοδήποτε τίµηµα. Η ελπίδα για ένα
καλύτερο αύριο θέτει επιτακτικά το ζήτηµα της πλήρους αναµόρφωσής της σε
µια ουµανιστική προοπτική, στο πλαίσιο µιας αντίστοιχης συνολικής
µεταρρύθµισης του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Αυτή η µεταρρύθµιση αφορά τώρα πολύ περισσότερο από πριν τους
ιστορικούς που έχουν από τις αρχές του αιώνα επιχειρήσει και διατυπώσει έναν
ιστοριογραφικό λόγο εναλλακτικό της εθνικής γεγονοτολογικής ιστοριογραφίας
του 19ου αιώνα. Tη συνέχεια της παρουσίας των Annales έχει ο Lucien
Febvre132. Η κληρονοµιά του Marc Bloch, η αυξανόµενη επιρροή που ασκούν
τα Annales στα ιστοριογραφικά πράγµατα, η ίδρυση του Έκτου τµήµατος της
École Pratique des Hautes Études και η εκεί συγκέντρωση σηµαντικών
κοινωνικών επιστηµόνων καθιστούν την παρουσία του Lucien Febvre στην
Υπουργική Επιτροπή για την αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος που
δηµιουργείται το 1944, υπό την προεδρία του φυσικού, καθηγητή στο Κολέγιο
της Γαλλίας, προέδρου της γαλλικής επιτροπής για µια Νέα Εκπαίδευση και
µέλους του κοµµουνιστικού κόµµατος Γαλλίας Paul Langevin133, κεντρική και
την επιρροή του στις επερχόµενες εξελίξεις ισχυρή. Σκοπός της ιστορίας,
υποστηρίζει το 1947, είναι η απάντηση στα αγωνιώδη ερωτήµατα που
δηµιουργεί η µεταπολεµική σύνθετη πραγµατικότητα στο σύγχρονο άνθρωπο.
Σκοπός της ιστορικής εκπαίδευσης -της εκπαίδευσης που παραλαµβάνει παιδιά
από ένα κλειστό αναδιπλωµένο στον εαυτό του οικογενειακό περιβάλλον, όπου
το χθες προβάλλει πιεστικά τη σκιά του στο σήµερα, για να τα διαµορφώσει σε
ανθρώπους του σήµερα αν όχι του αύριο- είναι η προετοιµασία των αυριανών
πολιτών για την αντιµετώπιση των κρίσιµων αυτών προβληµάτων134. Η ιστορία ζευγάρι αχώριστο µε τη γεωγραφία- πρέπει να διδάσκεται, συµπληρώνει το
1949, για να διαµορφώσει ανθρώπους ικανούς να αυτοπροσδιορίζονται, µε
πλήρη αιτιακή γνώση, σε σχέση µε τις γενιές που τους διαµόρφωσαν και τις
αντιθέσεις που περιβάλλουν το σηµερινό τους κόσµο135. Σε ότι αφορά στο
περιεχόµενο, διαγράφονται τρεις βασικές στρατηγικές. Η αλλαγή της χωρικής
και χρονικής κλίµακας της διδασκόµενης ιστορίας, σε οµόκεντρους κύκλους που
περιλαµβάνουν την ιστορία του τόπου, την εθνική, την ευρωπαϊκή και τη
παγκόσµια ιστορία. Η διεύρυνση του πεδίου της ιστορίας στην κατεύθυνση µιας
ολικής ιστορίας και η στροφή από την πολιτική ιστορία στην ιστορία των
πολιτισµών136. Η ανανέωση της µεθοδολογίας του µαθήµατος επαναφέρει το
ζήτηµα των ιστορικών πηγών και των ιστορικών µεθόδων. Ανάλυση και σύνθεση
µέσα από την αξιοποίηση πρωτογενών πηγών είναι η βασική πρόταση που
εκπορεύεται από τη συλλογικότητα των ιστορικών και των εκπαιδευτικών που
δραστηριοποιούνται για την αναµόρφωση της σχολικής ιστορίας137. Η
αιδαγωγική της ανακάλυψης, όπως αποκαλείται, απόγονος µορφή της αιδαγωγικής
των δραστηριοτήτων, διατρέχει εξίσου τα διδακτικά αντικείµενα στο πλαίσιο των
µεταπολεµικών παιδαγωγικών αντιλήψεων και εξυπηρετεί το ιδανικό µιας
παιδείας που στοχεύει στη διαµόρφωση κριτικά σκεπτόµενων πολιτών.
Οι νέες ιδέες για την ιστορική εκπαίδευση παρά τη διάχυσή τους τόσο
στο επίπεδο των θεσµικών οργάνων της πολιτείας όσο και στο σώµα των
εκπαιδευτικών που διδάσκουν ιστορία και γεωγραφία στα δευτεροβάθµια
σχολεία δεν καταλήγουν στην αλλαγή της δοµής της διδασκαλίας της ιστορίας.
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Στοιχεία της λογικής τους εµβολιάζουν τις διδακτικές οδηγίες που απευθύνονται
στους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 και του 60,
δηµιουργούν καινοτόµες αλλά µεµονωµένες διδακτικές προσεγγίσεις, επιβιώνουν
στο διδακτικό στοχασµό του 50 και του 60138, δηµιουργούν παράδοση αλλαγής
για το ιστορικό µάθηµα, αδυνατούν ωστόσο να µειώσουν ουσιαστικά την
απόσταση που χωρίζει το διδακτικό αντικείµενο από την επιστήµη αναφοράς
του. Η απόσταση αυτή τουναντίον µεγαλώνει καθώς διαρκώς εξελίσσεται η
θεωρητική και ιστοριογραφική αποσκευή της ιστορίας και νέα ερωτήµατα
προστίθενται. Η αναζήτηση της αιτιότητας της περιορισµένης αυτής
πραγµάτωσης των προσδοκιών και των στόχων της αλλαγής του ιστορικού
µαθήµατος ανοίγει ερµηνευτικά πεδία που σχετίζονται µε κοινωνικές,
οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις που υπερβαίνουν τις εδώ προθέσεις. Η µνεία
των συνθηκών που ακολουθούν δεν αποτελεί παρά υπόθεση εργασίας.
Η πραγµατικότητα του ψυχρού πολέµου διασπά το δηµοκρατικό αντιφασιστικό µέτωπο που αναδεικνύεται σε ηγεµονική δύναµη τα πρώτα
µεταπολεµικά χρόνια και δηµιουργεί αναντίρρητα νέου τύπου εντάσεις και
διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στο εµείς και οι άλλοι. H πρόταση της
επιτροπής Langevin αρχειοθετείται και η λειτουργία των νέων τάξεων όπου
εφαρµόζονται οι νέες παιδαγωγικές θεωρίες θεωρείται κρυπτο-κοµµουνιστική.
Ο εθνοκεντρισµός έχει βαθιές ρίζες στις συλλογικές νοοτροπίες που
αφορούν την ιστορική εκπαίδευση, αποτελεί µέρος της συλλογικής µνήµης και
παρά την προβολή µιας αρµονικής σχέσης ανάµεσα στην ιστορία του εθνικού
εαυτού και των εθνικών άλλων, επιβιώνει στο επίπεδο του σχεδιασµού των
προγραµµάτων, της έκδοσης των εγχειριδίων, της παιδαγωγικής πρακτικής.
Το παραδοσιακό µάθηµα ιστορίας, αντικείµενο σοβαρής κριτικής, είναι
ένα µάθηµα συνεκτικό. Η από έδρα διδασκαλία, το σχολικό εγχειρίδιο και οι
διαδικασίες αξιολόγησης των µαθητών και µαθητριών στη βάση της
αποµνηµόνευσης είναι σε απόλυτη αρµονία µε το γεγονοτολογικό, εθνοκεντρικό
και εγκυκλοπαιδικό περιεχόµενο της διδακτέας ύλης και το σύνολο µε τους
σκοπούς της διδασκαλίας. Οι νέες προτάσεις δεν αποκτούν στο τέλος της
δεκαετίας του 40 την προσδοκώµενη συνοχή και αδυνατούν να απαντήσουν στο
σύνολο των ερωτηµάτων που τους απευθύνονται. Παραµένει ζητούµενο, για
παράδειγµα, τι ακριβώς σηµαίνει στο επίπεδο της επιλογής της ύλης η
διαµόρφωση κριτικά σκεπτόµενων πολιτών, πώς η σχολική ιστορία µπορεί να
συµπεριλάβει τη διεύρυνση της χωροχρονικής κλίµακας, την ιστορία των
πολιτισµών, την ιστορία των καθηµερινών ανθρώπων και ταυτόχρονα µια
ολιστική θεώρηση του γίγνεσθαι, πώς το νέο περιεχόµενο συνδυάζεται µε την
παιδαγωγική της ανακάλυψης που εκ των πραγµάτων απαιτεί περιορισµένη
θεµατική επιλογή και χρόνο για τις δραστηριότητες των µαθητών και
µαθητριών; Παραµένει εντέλει ζητούµενη η συγκρότηση της διδακτικής του
αντικειµένου ως επιστηµονικού αντικειµένου που στη βάση της αναλυτικής και
εµπειρικής θεµελίωσης αρθρώνει ένα συνεκτικό λόγο για να απαντήσει στα
ερωτήµατα που θέτει η αλλαγή του παραδείγµατος139. Ο Jacques Le Goff θα
αναδείξει τη δυσκολία της διδακτικής µετάθεσης των νέων ιστοριογραφικών
προσεγγίσεων όταν το 1957, οι εκδόσεις Bordas του αναθέτουν τη συγγραφή
του σχολικού εγχειριδίου της 4ης για το Μεσαίωνα140. Οι καθηγητές ιστορίας –
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γεωγραφίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και οι δάσκαλοι που εµφορούνται
από τις νέες προσεγγίσεις θα βρεθούν συχνά στη δυσάρεστη θέση να
οµολογήσουν πόσο αργά και βασανιστικά βαδίζει η διδακτική εφαρµογή µιας
εναλλακτικής για την κοινωνία θεώρησης της ιστορικής εκπαίδευσης. Όσο,
ωστόσο η προσδοκώµενη αλλαγή παραµένει αβέβαιη και σε αναµονή, τόσο
πληθαίνουν οι ενδείξεις της κρίσης του µαθήµατος.
6. Παιδαγωγική της αφύνισης
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, η κρίση της σχολικής ιστορίας
οµολογείται πανταχόθεν και δηµόσια και µε την απειλή της περιθωριοποίησής
της τίθεται µε νέους όρους το ζήτηµα της ανανέωσής της 141.
Η ιστορία στο σχολείο, πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο, παραµένει,
στην αρχή της δεκαετίας, το αντικείµενο που αφοµοίωσε τις προσπάθειες για την
ανανέωσή του χωρίς να µεταβάλλει τη δοµή του. Χρεωµένο και αποδεχόµενο
την κάθε φορά µεταβαλλόµενη ως προς τα σηµαινόµενα σκοποθεσία του υπέρ
της διαµόρφωσης των αυριανών πολιτών της χώρας βρισκόταν σε σταθερά
αυξανόµενη απόκλιση από τις προσδοκίες που το αφορούσαν καθώς το µήνυµα
παρέµενε αµφίσηµο ή και αντιφατικό και επί της ουσίας ανοικτό σε µια
µεταβαλλόµενη και διαχωρισµένη ταξικά, πολιτισµικά φυλετικά και κατά φύλα
κοινωνία. Υπόλογο να παρακολουθήσει τις επιστηµολογικές εξελίξεις της
επιστήµης αναφοράς του, να συγκλίνει µε τη γενέτειρα ιστοριογραφία, να
ενσωµατώσει δηµιουργικά την ιστορία-πρόβληµα ή την ιστορία του υλικού και
πνευµατικού πολιτισµού συνέθετε συµπιλήµατα εντός ή και πλάι σε µια
γεγονοτολογική, εθνοκεντρική και χρονολογική αφήγηση. Το χάσµα ανάµεσα
στην ιστοριογραφία και στο διδακτικό αντικείµενο ήταν, στο τέλος της δεκαετίας
του 60, µε βάση την ιστοριογραφική έκρηξη, µεγαλύτερο παρά ποτέ142. Η
ανανέωση της µεθοδολογίας εξελισσόταν σε συνονθύλευµα µεθόδων µε
κυρίαρχη µορφή το από την έδρα µάθηµα143. Οι ιστορικές πηγές αποτελούσαν
τα ντοκουµέντα εικονογράφησης ή επαλήθευσης της σχολικής ιστορικής
διήγησης144. Το µάθηµα παρέµενε ένα µάθηµα άσκησης της µνήµης και παρά το
γάµο του µε τη γεωγραφία ένα εν τέλει ανιαρό φιλολογικό αντικείµενο για τους
νέους ανθρώπους που συρρέουν πλέον στα γαλλικά δευτεροβάθµια σχολεία και
αλλάζουν τη φυσιογνωµία των µαθητικών τάξεων145.
Την ίδια δεκαετία, ο συσχετισµός δυνάµεων ανάµεσα στα επιστηµονικά
και στα φιλολογικά διδακτικά αντικείµενα µεταβάλλεται προς όφελος των
πρώτων, ακολουθώντας µια γενικότερη κοινωνική στροφή προς την επιστήµη –
τεχνολογία, φαινόµενο που συµπαρασύρει την απαξίωση των αντικειµένων
γενικής παιδείας στα οποία συγκαταλέγεται και η ιστορία. Η τοπική οργάνωση
καθηγητών ιστορίας της Besançon θα διαπιστώσει µετά από έρευνα που διεξάγει
το 1965 ότι οι πιο θερµοί επικριτές της ιστορίας στο σχολείο είναι οι
συνάδελφοι τους των θετικών επιστηµών146. Η οµολογηµένη κρίση της ιστορικής
εκπαίδευσης συµβάλει στην απαξίωση αυτή και ευνοεί τις κινήσεις της
περιθωριοποίησής της στις επερχόµενες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες του
εκπαιδευτικού συστήµατος που αποσκοπούν στην εναρµόνιση της παιδείας µε
την πρόοδο147. Η διάκριση ανάµεσα σε διδακτικά αντικείµενα που συµβάλλουν
στην ανάπτυξη της σκέψης και σε όσα αποσκοπούν στην άσκηση της µνήµης –
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ανάµεσα στα οποία και η ιστορία- καθιστά την παραµονή της ιστορίας στο
αναλυτικό πρόγραµµα προβληµατική. Ήδη από τις αρχές του 1963, ο
καθηγητής ιστορίας στο φηµισµένο Λύκειο Henri IV και πρόεδρος της Ένωσης
Καθηγητών Ιστορίας και Γεωγραφίας της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης σε ολοµέλεια
της Ένωσης προειδοποιεί τους συναδέλφους του ότι απειλείται και η δική τους
παρουσία στα δευτεροβάθµια σχολεία148 και το περιοδικό της ένωσης
κατακλύζεται από εκκλήσεις και προτάσεις καθηγητών ιστορίας για τη σωτηρία
του µαθήµατος149
Η σχολική ιστορία γίνεται επίσης το αντικείµενο σοβαρής κριτικής στο
πλαίσιο της κυοφορίας του Μάη του 68 και των απόηχων του για την ιδεολογική
και αντιδραστική αποσκευή της. Μηχανισµός εξουσίας το εκπαιδευτικό σύστηµα
και εργαλείο για τη διαιώνιση της ανελεύθερης τάξης πραγµάτων το µάθηµα της
ιστορίας, συγκεντρώνει την αποδοκιµασία των νέων συλλογικών υποκειµένων που
εκφράζονται στα γεγονότα του Μάη150.
Τη διετία 1967-1968 κορυφώνονται οι διεργασίες για την αντιµετώπιση
των αντιφατικών µηνυµάτων που συγκεντρώνονται αναφορικά µε τη διδασκαλία
της ιστορίας. Τον Απρίλιο του 1967, η συµβουλευτική επιτροπή που έχει
ορισθεί από το υπουργείο για την αναµόρφωση των προγραµµάτων ιστορίας του
β’ κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπό την προεδρία του Pierre
Renouvin, τη συµµετοχή πανεπιστηµιακών ιστορικών -ανάµεσα στους οποίους ο
Fernand Braudel-, επιθεωρητών, καθηγητών ιστορίας και µε την εκπροσώπηση
της Ένωσης καθηγητών ιστορίας δηµοσιεύει τις προτάσεις της προς το
υπουργείο. Οι προτάσεις αποτελούν περισσότερο µια σύνθεση των απόψεων των
ισχυρών µελών της επιτροπής που είναι ταυτόχρονα και εκφραστές διαφορετικών
ιστοριογραφικών τάσεων του ακαδηµαϊκού χώρου παρά την απάντηση στην
κρίση της ιστορικής εκπαίδευσης151. Σε συµβιβαστικές και αναντίστοιχες µε τις
προσδοκίες που έχουν σε πρωτοποριακούς χώρους αναδειχθεί θέσεις152 θα
καταλήξει και το συνέδριο που µε τη συµµετοχή πανεπιστηµιακών, συγγραφέων
σχολικών εγχειριδίων, παιδαγωγικών συµβούλων, καθηγητών ιστορίας και
µαθητών λυκείου οργανώνεται στις Σέβρες το ∆εκέµβριο του 1968 µετά από
αίτηµα που καθιστά επιτακτικό η δηµοσίευση-έκκληση της Suzanne Citron153.
Το διδακτικό αντικείµενο παραµένει εγκλωβισµένο στην προσµονή µιας
πολυεστιακής κοινωνικής λειτουργικότητας που προσδιορίζει διαφορετικά και
αντιτιθέµενα κοινωνικά διαταύτα. Η λυτρωτική για τους ανθρώπους και τις
κοινωνίες τους λειτουργία της ιστορίας γίνεται για το διδακτικό αντικείµενο
αλυτρωτική καθώς το βάρος των προσδοκιών που το συντροφεύει αποδεικνύεται
για τα δεδοµένα της εποχής αβάσταχτο φορτίο που αναιρεί τις στρατηγικές για
την ανανέωσή του. Καθώς οι πάντες δικαιούνται εξάλλου να οµιλούν, ο λόγος
παραµένει στο αρµόδιο υπουργείο.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας οµάδες διδασκόντων
συγκεντρώνονται σε οµάδες εργασίας και όχι µόνο θέτουν σε αµφισβήτηση την
παραδοσιακή διδασκαλία της ιστορίας αλλά επιχειρούν να δηµιουργήσουν µια
συνεκτική και ολοκληρωµένη θεώρηση για την υπέρβασή της. Στηριζόµενοι στις
εξελίξεις που σηµειώνονται στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας κατά την ίδια
δεκαετία154, ξεκινούν τις αναζητήσεις τους από το πρωτοβάθµιο σχολείο και
αναζητούν τρόπους εναλλακτικής παιδαγωγικής που να στηρίζεται στο παιδί της
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πρώτης σχολικής ηλικίας και τις δυνατότητές του για µάθηση. Η εννιάχρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση, που αποφασίζεται το 1959, απελευθερώνει τις
αναζητήσεις τους από το γνωστικό ντετερµινισµό που προσχηµατικά ή
απροσχηµάτιστα στηριζόταν στην εξάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και
επικαθόριζε την ύλη του δηµοτικού σχολείου. Η επιµήκυνση της υποχρεωτικής
σχολικής µαθητικής ζωής, έως την ηλικία των 16 χρόνων, ευνοεί τους
προβληµατισµούς τους γύρω από τη σπειροειδή µάθηση. Το πρωτοβάθµιο
σχολείο, απελευθερωµένο πλέον από την αποστολή του «να διδάξει ότι ο
άνθρωπος υποχρεούται να γνωρίζει για το υπόλοιπο της ζωής του» µε δεδοµένο
ότι ήταν η µοναδική εκπαίδευση για την πλειοψηφία των πολιτών, είχε τη
δυνατότητα να αφιερωθεί στο «µαθαίνω να µαθαίνω», συνθηµατική προβολή της
νέας παιδαγωγικής από τις αρχές του αιώνα155.
Το εθνικό Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Έρευνας (INRP) στηρίζει την
προσπάθεια η οποία δεν αργεί να καταλήξει σε συγκεκριµένη πρόταση156.
Πρόκειται για την αιδαγωγική της αφύνισης. Σύµφωνα µ’ αυτήν το µάθηµα της
ιστορίας στο δηµοτικό σχολείο οφείλει να λειτουργήσει ως εργαλείο για την
πνευµατική αφύπνιση των παιδιών µέσα από την ενίσχυση µηχανισµών
κατανόησης. Με αφετηρία τον περιβάλλοντα του σχολείου χώρου και την
παρατήρησή του, πλαίσιο που θέτει τα παιδιά σε κατάσταση έρευνας, προτείνεται
το πέρασµα σε µια εννοιολογικού χαρακτήρα και σπειροειδούς µορφής εξήγηση
του παρελθόντος και του µακρινού, µε στόχο τη συνειδητοποίηση της διάρκειας
και του χώρου. Με σηµείο εκκίνησης το πρόσφατο παρελθόν –19ος και 20ος
αιώνας-, µε έµφαση στη θεµατική της καθηµερινής ζωής και µέσα από τη µελέτη
ντοκουµέντων υποστηρίζεται η ιστορική γνώση ως γνώση µεθόδων και
δεξιοτήτων ελέγχου ενός πεδίου παρατήρησης. Η παιδαγωγική της αφύπνισης
εξοικειώνει τα παιδιά στην αναζήτηση και µελέτη των πηγών, στην εργασία σε
οµάδες και στη δηµιουργία φακέλων εργασίας που µπορούν να συµπληρώνονται
κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. ∆εν αφορά αποκλειστικά την ιστορία
και τη γεωγραφία, καθώς η προσέγγιση είναι διαθεµατική: ιστορική, γεωγραφική,
οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, βιολογική, φυσικών επιστηµών. Πρόκειται για
«διαθεµατικό µοχλό», «κινητήρα για την οργανική µάθηση», «βάθρο
επικοινωνίας» της σχολικής παιδείας157.
Οι επεξεργασίες της οµάδας του ΙΝRP συνιστούν ένα επεξεργασµένο
σχέδιο ανανέωσης της σχολικής ιστορίας, αρχής γενοµένης από το πρωτοβάθµιο
σχολείο, σχέδιο στο οποίο αφενός διακρίνεται η γραµµή συνέχειας µε το
διδακτικό στοχασµό που συνδέει καθόλη τη διάρκεια του αιώνα την ιστορική
γνώση µε την ιστορική σκέψη δια της προσαρµογής των µεθόδων της ιστορίας
στο διδακτικό αντικείµενο και αφετέρου η συσχέτιση µε τα ζητήµατα που η ίδια
η δεκαετία του 60 έχει αναδείξει προβληµατικά για την επιβίωση του ιστορικού
µαθήµατος.
Το 1969, η παιδαγωγική της αφύπνισης εισάγεται στο πρωτοβάθµιο
σχολείο. Τρία παιδαγωγικά τρίτα, διαµορφώνουν το ωράριο διδασκαλίας του
δηµοτικού σχολείου, εκ των οποίων το ένα αφιερώνεται στις δραστηριότητες της
αφύπνισης στις οποίες εντάσσεται και η ιστορία158. Η παιδαγωγική της αφύπνισης
ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται για την πρώτη
σχολική περίοδο του παιδιού µε στόχο να ευνοήσουν την ολόπλευρη ανάπτυξή
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του, σωµατική, συναισθηµατική, διανοητική, κοινωνική και να βοηθήσουν τον
αυτοπροσδιορισµό του στο φυσικό και πολιτισµικό, παρόντα και παρελθοντικό
περιβάλλον. ∆εν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά µέσο που επιτρέπει στο παιδί να έχει
πρόσβαση στη γνώση, την έκφραση, τη δηµιουργικότητα και την αυτονοµία.
Πρόκειται για µια απαιτητική παιδαγωγική που στηρίζεται στην ενεργό
συµµετοχή –ατοµική και συλλογική- των παιδιών, στην ανακάλυψη και στην
πρόκτηση, διεργασίες χάρις στις οποίες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες159.
Ωστόσο, για µια δεκαετία περίπου, η υιοθέτηση της πιο απαιτητικής
µεταρρύθµισης για το γαλλικό πρωτοβάθµιο εκπαιδευτικό σύστηµα παραµένει
χωρίς οδηγίες για την εφαρµογή της. Οι πρώτες οδηγίες εκδίδονται το 1978 για
τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, το 1980 για τις τελευταίες, όταν η ανυπαρξία
κατευθυντήριων γραµµών έχει ναρκοθετήσει τη δυναµική τους και προκαλέσει
σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία των τάξεων της αφύπνισης160. Από ένα
µάθηµα ιστορίας, γεγονοτολογικό, εθνοκεντρικό και εγκυκλοπαιδικό, µε βαθιές
ρίζες στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στηριγµένο στο σχολικό εγχειρίδιο και στο
λόγο του εκπαιδευτικού, καθώς οι αλλαγές στις µεθόδους αφορούσαν κυρίως τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καλούνται οι δάσκαλοι, χωρίς εκπαίδευση στη νέα
παιδαγωγική και άνευ οδηγιών, να εποπτεύσουν την ανακάλυψη του άλλοτε στον
ευρύτερο του σχολείου χώρο, µέσα από τα ίχνη που άφησε το πέρασµα των
ανθρώπων µέσα στο χρόνο. Η αµηχανία των διδασκόντων στις απαιτήσεις του
νέου εγχειρήµατος εξοβελίζει εκ των πραγµάτων την ιστορία από πολλές τάξεις
του πρωτοβάθµιου σχολείου161.
Από το 1977 – 1983 διαρκούν οι αλλαγές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
ακολουθώντας την µεταρρύθµιση που αναγγέλλεται το 1976, από τον υπουργό
παιδείας Réné Haby162. ∆ιαµορφώνονται δυο διακριτά σύνολα, γυµνάσιο –
λύκειο µε κοινό παρανοµαστή την ένταξη της ιστορίας και της γεωγραφίας στις
κοινωνικές επιστήµες. Βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές χαρακτηρίζουν το όλο
οικοδόµηµα, στόχους, περιεχόµενο163 και µεθόδους. ∆ιακρίνεται σαφώς η
µετατόπιση προς την υιοθέτηση των νέων παιδαγωγικών και ιστοριογραφικών
αντιλήψεων που συγκλίνουν στην υπέρβαση της σειραϊκής, εθνοκεντρικής,
γεγονοτολογικής ιστορίας προς µια θεµατική, κοινωνική και πολιτισµική ιστορία
που βασίζεται στις ιστορικές πηγές και αποσκοπεί σε ένα συνεκτικό σύνολο
γνώσεων και µεθόδων για την κατανόηση του σύγχρονου κόσµου. Οι
περισσότερες από τις διχοτοµίες που αναδείχθηκαν στην ιστορία του διδακτικού
αντικειµένου εξισορροπούνται προς την κατεύθυνση µιας σύγχρονης ιστορικής
θεώρησης που δοµεί την ιστορική της συνέχεια µέσα από µια εννοιολογική και
µεθοδολογική ιστορική προσέγγιση. Το εθνικό παρελθόν διατηρεί την κεντρική
του θέση µε παράλληλη µέριµνα για το παρελθόν των άλλων. Η νεότερη και
σύγχρονη ιστορία καταλαµβάνει πλέον την κεντρική θέση και τα οπτικά,
κινηµατογραφικά, ηχητικά ντοκουµέντα της εισέρχονται αποφασιστικά στη
διδασκαλία της. Κέντρα Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης δηµιουργούνται πλάι
στα σχολεία για να υποστηρίξουν την ερευνητική µεθοδολογία της
δευτεροβάθµιας ιστορικής εκπαίδευσης 164.
Η µεταρρύθµιση δεν έχει ολοκληρωθεί όταν στο τέλος της δεκαετίας του
70, υψώνονται δηµόσια οι πρώτες φωνές διαµαρτυρίας για την ιστορία που
διδάσκεται στα σχολεία. Η διαµαρτυρία έχει την αφετηρία της στους πολιτικούς
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αρχικά γκωλικούς και στη συνέχεια υπόλοιπους πολιτικούς κύκλους165 σύντοµα
ωστόσο γενικεύεται στους ακαδηµαϊκούς κύκλους καθώς και στον εκπαιδευτικό
χώρο των καθηγητών ιστορίας, στις οικογένειες των µαθητών και στην κοινή
γνώµη. Εκπαιδευτικά, ιστορικά, πολιτικά και γενικής ύλης περιοδικά166, το
ραδιόφωνο και η τηλεόραση167, η εθνική αντιπροσωπία168 και τα πολιτικά
κόµµατα παίρνουν µέρος και θέση στο γιατί, τι και ώς πρέπει να διδάσκει η
ιστορία. Βουλευτές και γερουσιαστές συµβουλεύονται τα εγχειρίδια, µετρούν
σελίδες εθνικών ηρώων και εντυπωσιάζονται από την απουσία τους.
∆ηµοσκοπήσεις αναδεικνύουν την αγάπη των Γάλλων για την ιστορία και
µετρούν την απόκλιση αυτής της σχέσης µε τη διδασκαλία της ιστορίας στα
σχολεία169. Μαργαριτάρια µαθητών δηµοτικού και γυµνασίου συλλέγονται από
τον τύπο και κοσµούν τις σελίδες του προκειµένου να αναδειχθεί η κρισιµότητα
της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η ιστορική γνώση των µαθητών και
µαθητριών της χώρας170. Στη δηµόσια διαµαρτυρία συµµετέχει µε τις δικές της
θέσεις και ανησυχίες η Ένωση καθηγητών ιστορίας και γεωγραφίας και παρά τις
διευκρινήσεις της171 ταυτίζεται µε το κίνηµα αναδίπλωσης της νέας ιστορίας στα
σχολεία. Θα επιστρέψουµε, γράφει η Suzanne Citron και ο Daniel Hemery,
στην αµφισηµία της υπεράσπισης µιας διδασκαλίας της ιστορίας που ανάγεται
στην εποχή της ίδρυσης της Ένωσης καθηγητών ιστορίας του 1910, σε µια
µαγικο-µυστική ιστορική θεώρηση που αποκλείει κάθε κριτική διαφοροποίηση
στην παραδοσιακή τοιχογραφία των προγραµµάτων και των εγχειριδίων, σε µια
σύγχιση συνειδητή ή ασυνείδητη της υπεράσπισης του καθεστώτος της ιστορίας
µε την υπεράσπιση της ταυτότητας του εαυτού που διδάσκει ιστορία; 172.
O διάλογος που αναπτύσσεται στη γαλλική κοινωνία τη διετία 1979-1980
καθώς και η συνέχεια του το πρώτο µισό της δεκαετίας του 80, έως την
υιοθέτηση προγραµµάτων που επιχειρούν να συνδυάσουν τη νέα ιστορία µε τους
φόβους της γαλλικής κοινωνίας και της πολιτικής ηγεσίας για την ιστορική
εκπαίδευση των αυριανών πολιτών της χώρας αποτελεί ένα πλούσιο και πολύτιµο
ιστορικό υλικό για τη µελέτη της ιστορικής νοοτροπίας της εποχής. Θα
αρκεσθούµε εδώ να εντοπίσουµε τα βασικά σηµεία του διαλόγου στα οποία
συγκεντρώνεται η επίκριση για τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις από την πλευρά
του εκπαιδευτικού και επιστηµονικού χώρου, όσο αυτός µπορεί να αποµονωθεί
σε µία διαµάχη που απασχολεί τα πολιτικά κόµµατα, το κοινοβούλιο, τα ΜΜΕ,
τους συλλόγους γονέων και που διαµορφώνει το πλαίσιο και τους όρους του
διαλόγου.
Τον κύριο όγκο της κριτικής συγκεντρώνει το πρωτοβάθµιο σχολείο και
η παιδαγωγική της αφύπνισης και ακολουθεί το γυµνάσιο. Η περιθωριοποίηση
της ιστορίας στο δηµοτικό σχολείο, επακόλουθο της ανεπάρκειας του
ανθρώπινου δυναµικού της εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε την απουσία επίσηµων
οδηγιών κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων χρόνων εφαρµογής των
δραστηριοτήτων αφύπνισης και η έλλειψη εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού
για την υποστήριξη της αφύπνισης ανάγεται σε παράγωγο της νέας παιδαγωγικής
και σε αίτιο της ιστορικής άγνοιας που διαπιστώνεται στο αντίστοιχο µαθητικό
κοινό. Επιπρόσθετα, η επιχειρούµενη αντικατάσταση του εθνικού ιστορικού
πλαισίου από το τοπικό, η µετάβαση στο ιστορικό περιβάλλον του σχολείου και
της κοινότητας και η διαθεµατική και µικροϊστορική του προσέγγιση
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προσκρούει στις συλλογικές αναπαραστάσεις αναφορικά µε την ιστορία και
ειδικότερα µε την ιστορία του σχολείου. Η ιστορία της οικογένειας, η ιστορία
µιας τοπικής επιχείρησης ή τα µέσα µεταφοράς δυσκολεύονται να ενταχθούν ως
ιστορία στην νοητική εικόνα που έχει διαµορφωθεί ακόµα και σε εκπαιδευτικούς
που έχουν διαπιστώσει το αδιέξοδο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Η σχολική
ιστορική γνώση παραµένει ακόµα σε µεγάλο βαθµό εγκλωβισµένη στην
εθνοκεντρική, γεγονοτολογική, προσωποκεντρική και χρονολογική της θεώρηση
ή στους απόηχους της παράδοσής της, παρά την ανάπτυξη της ιστοριογραφίας
στη Γαλλία και την απήχησή της στη γαλλική κοινωνία. Η µείωση της εθνικής
θεµατικής ύλης προς όφελος της ιστορίας των άλλων και η αντικατάσταση του
ιστορικού σειραϊκού πλαισίου δόµησης από το θεµατικό σε συνδυασµό µε την
ένταξη της ιστορίας-γεωγραφίας στις κοινωνικές σπουδές αποτελεί
µεταφραζόµενο για το γυµνάσιο την αιχµή του δόρατος. Το όλο οικοδόµηµα
απειλεί για τις αντιλήψεις της εποχής τη θέση της ιστορίας στην εκπαίδευση, τη
θέση των καθηγητών ιστορίας και γεωγραφίας στα δηµόσια σχολεία και δια της
ιστορικής λήθης διακυβεύει το µέλλον της χώρας. Η κρίση της ιστορίας στα
σχολεία κατά τη δεκαετία του 60, η αδυναµία µετεξέλιξης του παραδοσιακού
µαθήµατος που ανάµεσα σε άλλα επιτάχυνε την επί πολλά χρόνια αιτούµενη
µεταρρύθµιση της ιστορικής εκπαίδευσης περνάει σε δεύτερο πλάνο ή και
χρεώνεται στην προσπάθεια της αναχαίτισης της.
Στην παράλληλη οδό της διαµάχης για τη διδασκαλία της ιστορίας και
µε διάθεση κριτικής στήριξης των νέων διδακτικών προσεγγίσεων εντοπίζεται και
εδώ όπως και στην περίπτωση των αντίστοιχων διεργασιών στην Αγγλία η
ουσιαστική κριτική της παιδαγωγικής της αφύπνισης και της συνέχειας της στο
δευτεροβάθµιο σχολείο. Αναδεικνύει τη σηµασία του ολικού ιστορικού
στοχασµού προκειµένου να τεθούν ιστορικά ερωτήµατα και να οδηγήσουν σε
ιστορικές αναπλάσεις. Το περιβάλλον ενδέχεται, υποστηρίζουν, αν και
επικίνδυνο για την πολυµορφία των όψεων του και την πολυπλοκότητα της
επιστηµονικής γλώσσας που το αφορά, να υποστηρίζει µέσω των ιστορικών
µαρτυριών την προσέγγιση του παρελθόντος δια του ιστορικού ερωτήµατος
αρκεί η αφετηρία της αναζήτησης να υπερβεί τις δεσµεύσεις του παρόντος και να
τοποθετηθεί στην υπό µελέτη περίοδο ή στο υπό µελέτη θέµα, µε τις αναγκαία
προς τούτο γεγονοτολογικά ή χρονολογικά σηµεία αναφοράς. . Η προϋπόθεση
αυτή καθιστά την παιδαγωγική της ιστορικής αφύπνισης ακόλουθη ενός
ιστορικού µαθήµατος που την υποστηρίζει173 και της επιτρέπει να είναι
συνεκτική και πρόσφορη για την αναζήτηση της αιτιότητας.
Η παράλληλη αυτή οδός του προβληµατισµού δεν έχει ωστόσο στη
συγκεκριµένη συγκυρία πεδίο ανάπτυξης. Ο χώρος του διαλόγου κατακλύζεται
από τη διαµαρτυρία για τη δυσοίωνη προοπτική της ιστορικής εκπαίδευσης που
τεκµηριώνεται σε µία συνάθροιση αντιφατικών µεταξύ τους επιχειρηµάτων µε
κοινή βάση την αναγνώριση της σηµασίας και του ειδικού βάρους του
µαθήµατος για τη σύγχρονη και µελλοντική κοινωνία. Στη δηµόσια συζήτηση
που οργανώνει το περιοδικό Historia το Μάρτιο του 1980 για τη διδασκαλία
της ιστορίας, παρουσία των ΜΜΕ και µε τη συµµετοχή πολιτικών, µελών της
Ακαδηµίας, πρέσβεων, συγγραφέων, ιστορικών, εκπαιδευτικών, καταγράφονται
µια σειρά από επικρίσεις που παραπέµπουν σε διαφορετικές µεταξύ τους
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ιστορίες174 και που συγκλίνουν ωστόσο στην αντίθεσή τους µε την υπάρχουσα.
Καταγράφεται επίσης η περίεργη σύγκλιση ανάµεσα σε απόψεις που
προέρχονται από αντιτιθέµενους πολιτικούς χώρους που πρόκειται να
αναµετρηθούν στις επικείµενες προεδρικές εκλογές του 1981 και να
σχηµατίσουν τα µπλοκ των δυνάµεων της δεξιάς και της αριστεράς. Ο JeanPierre Chevènement, σοσιαλιστής βουλευτής και µετέπειτα υπουργός παιδείας
της κυβέρνησης των σοσιαλιστών θα αναδείξει την υπευθυνότητα του
πολυεθνικού καπιταλισµού για την περιθωριοποίηση του µαθήµατος και ο JeanMarie Le Pen, πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου, την υπαιτιότητα της αστικής
παγκοσµοποιηµένης γαλλικής τάξης που συµπορευόµενη µε το µαρξιστικό
διεθνισµό δολοφονούν την εθνική ιστορία και την αγάπη για την πατρίδα175 «Το
Βατερλό σας, κύριε υπουργέ, µετατρέψτε σε Αούστερλιτς», αναφωνεί ο
ακαδηµαϊκός Alain Décaux, απευθυνόµενος στον υπουργό παιδείας, ο οποίος
υπόσχεται ήδη τις πρώτες τροποποιήσεις: βασικές γνώσεις και σηµαντικές
ηµεροµηνίες στο δηµοτικό, σχεδιασµός νέων προγραµµάτων για τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε διατήρηση των ωρών διδασκαλίας και του
υποχρεωτικού χαρακτήρα του µαθήµατος για όλες τις κατευθύνσεις, θεµατική
ιστορία σε συνδυασµό µε χρονολογική ιστορία. Τον Αύγουστο του 1980, οι
οδηγίες του υπουργείου παιδείας αποκαθιστούν την εθνική σειραϊκή ιστορία στις
τελευταίες τάξεις του δηµοτικού διατηρώντας την παιδαγωγική της αφύπνισης. Η
πολιτική αλλαγή του 1981 θα µετακυλήσει εκ των πραγµάτων τις συνολικές
τροποποιήσεις176 για την επόµενη κυβέρνηση που σχηµατίζει ο επικεφαλής του
συνασπισµού της αριστεράς και εκλεγµένος σοσιαλιστής πρόεδρος François
Mitterrand µε την υποστήριξη και τη συµµετοχή των κοµµουνιστών. Η νέα
ιστορία στα σχολεία παραµένει τόσο νέα όσο δεν υπερβαίνει το όριο ανοχής του
κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου που την καθορίζει θεωρώντας την σηµαντική
για την πολιτισµική και εθνική ταυτότητα του µέλλοντος και αναδιπλώνεται τόσο
όσο η συγκυρία το επιβάλλει και η δική της εξέλιξη το επιτρέπει.
Ο Volker Berghahn και η Hanna Schissler177 θα επισηµάνουν,
στηριζόµενοι στην εµπειρία της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Γερµανίας µια
γενικότερη αναδίπλωση της νέας ιστορίας στα σχολεία κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 80 και θα την συνδέσουν µε ένα κίνηµα αντεπίθεσης που
εκφράζεται στο πολιτικό επίπεδο από τις συντηρητικές κυβερνήσεις Thatcher,
Reagan και Kohl178. Οι εξελίξεις της ίδιας δεκαετίας στη Γαλλία ενισχύουν τη
διαπίστωση του φαινοµένου της αναδίπλωσης, διευρύνουν ωστόσο ή και
τροποποιούν την ερµηνεία του φαινοµένου καθώς την εξουσία και την
πρωτοβουλία των κινήσεων στα εκπαιδευτικά πράγµατα δεν έχουν οι
συντηρητικοί αλλά οι σοσιαλιστές. Οι δεκαετίες που αποµένουν για να κλείσει ο
πολυτάραχος 20ος αιώνας, οι δεκαετίες του 1980 και του 1990, αποτελούν
εξάλλου ένα νέο κεφάλαιο. Νέο καθώς η φυσιογνωµία του τοπίου αλλάζει στη
βάση µιας συσσώρευσης γνώσεων που ορίζει καλύτερες επιστηµονικές αφετηρίες
και πιο ανοικτούς ερευνητικούς ορίζοντες, νέο καθώς οι κοινωνικές προσδοκίες
µεταβάλλονται ακολουθώντας τις εξελίξεις της εποχής τους.
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Βλ. τη διεθνή βιβλιογραφία για τη διδακτική της ιστορίας στο Pellens K. Siegfried Qu.
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το περιεχόµενο της ιστορικής τους συνείδησης. Η έρευνα κατέδειξε ανάµεσα σε άλλα τη
σηµασία εξωσχολικών παραγόντων στη διαµόρφωσή της. Τα αποτελέσµατα της έρευνας
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Βλ. Ρεπούση Μ., «Μετά την εθνική ιστορία. Από τον εθνικό εαυτό στο ευρωπαϊκό εµείς»,
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διοργανώνονται κάθε 5 χρόνια και εκδίδει τρίγλωσσο πληροφοριακό δελτίο µε τον τίτλο
Information/Mitteilungen/Communications (τελεί υπό αναµόρφωση και αναµένεται η νέα έκδοση).
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καθηγητής Allen του πανεπιστηµίου Wisconsin.
28
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33
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Προέδρου της, καθηγητή της ιστορίας και προέδρου Πανεπιστηµίου του Wisconsin, Charles
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κανείς ότι το πιο ουσιαστικό αποτέλεσµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι ηγνωριµία µε
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υπευθυνοτήτων του πολίτη, κάποια ικανότητα στο χειρισµό πολιτικών και κυβερνητικών
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επίσης ενεργά στο διάλογο για τη διδασκαλία της ιστορίας. Βλ. Boer, ο.., σ. 295-300 και
Hery, ο. ., σ. 32-33. Βλ. επίσης Prost A., “Seignobos tevisité”, Vingtième siècle. Revue
d’histoire 43 (1994), σ. 100-117
105
Gabriel Monod (1844-1912), µε σπουδές στο Βερολίνο και στο Gottingen, καθηγητής
αρχικά στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, στην École Normale supérieure κοντά στον Lavisse
στη συνέχεια(1880) και µετέπειτα καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Παρισιού(1904) και
στο Collège de France (1906). Ιδρυτής στα 1876 της Revue Historique, παίζει ενεργό ρόλο
στην κίνηση για τη διδασκαλία της ιστορίας. Οι περισσότερες παρεµβάσεις του για τη
διδασκαλία της ιστορίας δηµοσιεύονται στο Bulletin historique. Η γενική εργογραφία του
Monod περιλαµβάνει 215 τίτλους, πολλοί απ΄αυτούς στην ιστορία της ιστοριογραφίας. Ο
Monod επεµβαίνει επίσης δυναµικά στην υπόθεση Ντρέϋφους. Στα ίδια, Boer, ο.., σ. 286290 και Hery, ο. ., σ. 33. Για την εργογραφία του Monod, βλ. Annuaire de l École pratique des
hautes études, 1912-13.
106
Charles Laglois (1863-1929), µαθητής του Lavisse και απόφοιτος της École des Chartes,
λέκτορας στη Σορβόννη µε αντικείµενο τις ιστορικές σπουδές, καθηγητής Μεσαιωνικής
Ιστορίας στο ίδιο πανεπιστήµιο, διευθυντής των Εθνικών Αρχείων και του Παιδαγωγικού
Μουσείου και συγγραφέας γνωστών εγχειριδίων για τις ιστορικές σπουδές, ανάµεσα σ’ αυτά και
σε συνεργασία µε τον Seignobos του Introduction aux études historiques. Συµµετέχει κυρίως
µε τη συγγραφική του δράση στα εκπαιδευτικά θέµατα σχετικά µε την ιστορία. Boer, ο..,
σ.300-304
107
Alphonse Aulard (1849-1928), απόφοιτος της École Normale, φιλόλογος και δάσκαλος
αρχικά, ασχολείται στη συνέχεια µε την ιστορία της γαλλικής επανάστασης και γίνεται
καθηγητής ιστορίας στη Σορβόννη. Συµµετέχει στα εκπαιδευτικά πράγµατα µε την έκδοση
σχολικών εγχειριδίων. Boer, ο.., σ. 290-295
108
Για το ρόλο των ιστορικών στην υπόθεση Ντρέιφους βλ. Rebérioux M. «Histoire,
historiens et dreyfusisme», Revue historique 255, ( Απρίλιος-Ιούνιος 1976), σ. 407-431
109
Για τον Lavisse, η αγάπη για την πατρίδα είναι φυσικό ανθρώπινο ένστικτο και η
διδασκαλία της ιστορίας «οφείλει πριν απ’ όλα να ενισχύει τη φυσική αγάπη του ανθρώπου για
την πατρίδα του, να την αιτιολογεί και να τη φωτίζει». Η άποψη δηµοσιεύεται στο επίσηµο
κυβερνητικό δελτίο. Hery, ο.., σ. 70. Ο Lavisse ήταν ο συντάκτης των οδηγιών για τη
διδασκαλία της ιστορίας στο αναµορφωµένο αναλυτικό πρόγραµµα του 1890. Οι οδηγίες
επανυτώθηκαν στο Lavisse Ε., “De l’enseignement de l’histoire», À propos de nos écoles, Παρίσι
1895, σ. 77-107
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110

Για την Action Française και τον πρωτεργάτη της Charles Maurras βλ. Winock M., Le
siècle des intellectuels, Παρίσι 1999, σ. 86-96. ∆ηµιουργείται στον αντίποδα της δηµοκρατικής
συµπαράστασης το 1899, µε έντονο εθνικιστικό, αντιδηµοκρατικό και ρατσιστικό χαρακτήρα
και επιβιώνει έως το 1944
111
Βλ. Sirinelli J-F., Intellectuels et passions françaises, Παρίσι 1990, σ. 29-39 και σ. 20-54
112
Ο Seignobos ήταν από τους ενεργά συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του
1902 που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ∆ηµοκρατικής συµπαράταξης στην υπόθεση Ντρέϊφους
. Υπήρξε ο συντάκτης των επίσηµων οδηγιών για την ιστορία. Για τις απόψεις του βλ. Langlois
Ch.V., Seignobos Ch., Παράρτηµα 1ο, «L’enseignement secondaire de l’histoire en France»,
Introduction aux Études Historiques, α’ έκδοση Παρίσι 1898. Το παράρτηµα συµπλήρωσε το
έργο σε µεταγενέστερη έκδοση του 1906. Το κλασσικό αυτό έργο επανεκδόθηκε πρόσφατα
(1992), από τις εκδόσεις Kimé, µε πρόλογο της Madeleine Rebérioux, απ’ όπου και οι εδώ
αναφορές, σ. 261-269.
113
Seignobos, «L’enseignement sécondaire de l’histoire en France», Introduction aux études
historiques, ο. ., σ. 267
114
Βλ. Isambert-Jamati V., «Une réforme des lycées et des collèges: Essai d’analyse
sociologique de la réforme de 1902», Année Sociologique 20 (1970), σ. 9-60
115
Ο Louis Gallouédec (1864-1937), αναπτύσσει µε ιδιαίτερη φροντίδα τις απόψεις για την
ενεργητική µέθοδο στη διδασκαλία της ιστορίας και προτείνει την κατάργηση του από έδρα
µαθήµατος. Βλ. Gallouédec L., Conférences du musée pédagogique, Παρίσι 1907, σ. 62-77
116 Ο Seignobos αναπτύσσει τις απόψεις αυτές σε διαλέξεις που οργανώνει το Παιδαγωγικό
Μουσείο για τη διδασκαλία της ιστορίας µετά το πρόγραµµα του 1902. Βλ. Conférences du
musée pédagogique, Παρίσι 1907, σ. 20-23. Η συγκεκριµένη διάλεξη είναι επίσης δηµοσιευµένη
σε παράρτηµα στο Hery, ο. ., σ. 413-415
117
Η έκφραση ανήκει στον Charles Péguy. Αναφέρεται στο Hery, ο.., σ. 105
118
Henri Berr (1863-1954). Καθηγητής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση για 40 χρόνια, (το
1910 της φιλοσοφίας στο Λύκειο Henri IV) και παράλληλα ιδρυτής και διευθυντής της Revue
de synthèse historique, ιδρυτής της ιστορικής σειράς Évolution de l’humanité και
διοργανωτής σηµαντικών για την εξέλιξη της ιστοριογραφίας στη Γαλλία «εβδοµάδων»
ιστορίας. Απόφοιτος της École Normale (1884), µε agrégation στα lettres, δηµοσιεύει δυο
σηµαντικά έργα: τη διατριβή του La synthèse des connaissances et l’histoire: Essai sur
l’avenir de la philosophie (1898) και La synthèse en histoire: Essai critique et théorique
(1911). Θεωρήθηκε προπάτορας της ιστορίας των Annales από τους ίδιους τους ιδρυτές του
περιοδικού. Βλ. Febvre L., Combats pour l’histoire, Παρίσι 1953, σ. 339-42. Επίσης για τη
συµβολή του Berr βλ. Ίγκερς Γκ., Νέες κατευθύνσεις στην ευωαϊκή ιστοριγραφία, Αθήνα 1991, σ.
75-77
119
Στο ίδιο, σ. 76
120
Χαρακτηριστικά Febvre L., La Terre et l’évolution humaine, Παρίσι 1922
121
µε τον όρο εννοείται εδώ η αφηγηµατική συνθετική µορφή της σχολικής ιστορίας
αντιστικτικά µε την ερευνητική αναλυτική µεθοδολογία
122
Ο Georges Lefebvre, καθηγητής στη Σορβόννη, θεωρεί ότι εκφυλίζεται το ιστορικό
µάθηµα σε κοινωνιολογική διδασκαλία. Hery, ο.., , σ. 129
123
Στο ίδιο, σ. 131-132
124
Ο Georges Lefebvre και ο Pierre Renouvin θεωρούν την εργασία µε τις πηγές κατάλληλη
για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
125
Τα περισσότερα κείµενα του Marc Bloch για τη διδασκαλία της ιστορίας βρίσκονται
συγκεντρωµένα στο Bloch Et., (εκδ.), Histoire et Historiens, Παρίσι 1995.
126
Bloch M., «Note sur la réforme de l’enseignement historique», Bulletin de la Société des
professeurs d’histoire et de géographie 96 (1938), σ. 348-351.
127
Ακόµα και σε ιστορικούς του κύκλου των Annales. Παράδειγµα ο Georges Lefebvre. Βλ.
Lefebvre G., «À propos de l’enseignement historique», Revue Historique 182 (1938) 1, σ. 1-6.
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Η τοπική οργάνωση των καθηγητών ιστορίας και γεωγραφίας του Nancy πρωτοστατεί στη
διάχυση αυτής της θεώρησης.
129
Ο Marc Bloch συµµετέχει στην αντίσταση και εκτελείται από τη Γκεστάπο τον Ιούνιο του
1944. Κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής και στην παρανοµία αναλύει τη γαλλική
κατάρρευση του 1940 στο έργο του L’ Étrange défaite. Bλ. Ίγκερς, ο. ., σ. 82. ί
130
Τα πρώτα ονόµατα των διανοουµένων που συνεργάστηκαν µε τους Γερµανούς
δηµοσιεύονται από την Εθνική Επιτροπή Συγγραφέων ήδη στις 16/9/1944 και το ζήτηµα της
εκκαθάρισης τίθεται επιτακτικά. Βλ. Sirinelli J. F., ο.., σ.230- 251.
131
Στο ίδιο και Winoch M., οπ.π., σ. 483-484
132 Ο Lucien Febvre ασχολείται µε τη διδασκαλία της ιστορίας πριν από τον πόλεµο. Βλ.
Febvre L., και Leuilliot P., «L’enseignement de l’histoire», Leçons de Pédagogie, Παρίσι
1949, σ. 92-111. Από τις υποσηµειώσεις του κειµένου προκύπτει επίσης του ίδιου:1. «Une
reforme de l’enseignement historique: Pourquoi?», Education Nationale 2 (1947), «De
l’enseignement de l’histoire», L’Europe nouvelle (1938)
133
Ο Paul Langevin είχε συλληφθεί από τους Γερµανούς για την αντι-φασιστική του δράση. H
τοποθέτησή του στην προεδρία της επιτροπής για την αναµόρφωσηση του εκπαιδευτικού
συστήµατος θεωρείται δηλωτική της επιθυµίας που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα να
δηλωθεί η απόσταση από το καθεστώς του Vichy.
134
Febvre L., «Une reforme de l’enseignement historique: pourquoi?», L’ Éducation nationale
36 (1947), σ. 35-36
135
Febvre L.και Leuillot P., «L’enseignement de l’ histoire», στο Cousinet R.(εκδ.), Leçons de
Pédagogie, Παρίσι 1950, σ. 92-111
136
Στο ίδιο
137
∆ιοργάνωση ηµερίδων εργασίας, δηµοσιεύσεις. Το 1945, ιδρύεται επίσης στις Σέβρες το
∆ιεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Μελετών µε σηµαντική δραστηριότητα στη διάχυση των νέων
απόψεων. Την ίδια χρονιά εγκαινιάζεται επίσης η λειτουργία των «νέων τάξεων» στις οποίες
εφαρµόζονται οι νέες παιδαγωγικές απόψεις της επιτροπής Langevin. Στις δραστηριότητες για
την ιστορία πρωτοστατούν εκτός από τον Lucien Febvre και τον Leuillot, ο Monod,
Maréchal, Cousinet, Morazé, Dupront, Schnetb και ο Georges Febvre.
138
Cousteix P., «L’enseignement de l’histoire selon Alain», L’Information Historique 2 (1956),
σ. 78-80
139
Η αναγκαιότητα της ερευνητικής θεµελίωσης των νέων διδακτικών προσεγγίσεων
εντοπίζεται στα κείµενα της δεκαετίας του 50 που αφορούν τη διδασκαλία της ιστορίας. Βλ.
χαρακτηριστικά Freinet C., «L’enseignement de l’histoire», L’éducateur 15-16 (1955), σ. 17
140
«τότε αισθάνθηκα πόσο ήταν δύσκολο να ισχυρίζεσαι την ανανέωση των προσανατολισµών
και του περιεχοµένου της σχολικής ιστορίας και ταυτόχρονα την εκλαΐκευση για νέους
ανθρώπους των αποτελεσµάτων της έρευνας, ακόµα και αν δεν τίθεται θέµα να γράψεις το
σχολικό εγχειρίδιο των Annales» Le Goff J., Une vie pour l’histoire, Παρίσι 1996. Αναφέρεται
στην Hery, ο. ., σ. 361
141
Monestier L., «Le sauvetage de l’histoire», Historiens et Géographes 203 (1967), σ. 573-575
142
Στην ιστοριογραφική πρόοδο είναι αφιερωµένο ειδικό τεύχος της Revue de l’enseignement
supérieur, Βλ. αρ. 44-45 (1969).
143
Allain J.C., «Horizon Mille Neuf Cent…X pour l’enseignement dans le second degré»,
144
Valmary P., «Quelques reflexions pour lancer un débat à propos des manuels scolaires»,
Historiens et Géographes 205 (1967), σ. 861-864
145
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: 180.000 µαθητές το 1930, 510.000 το 1946, 1.300.000
το1963, 3.500.000 το1967. Le Pellec J, Marcos-Alvarez V. o. ., σ. 20
146
«Enquête sur l’enseignement de l’Histoire et de la Géographie», Historiens et géographes 197
(1966), σ. 658
147
Το 1964 προτείνεται από την ένωση των καθηγητών των µαθηµατικών και την ένωση
φυσικών η µείωση των ωρών διδασκαλίας ιστορίας στην επιστηµονική κατεύθυνση του
Λυκείου. Στα προσχέδια της µεταρρύθµισης που εκπονούνται από επιτροπές εµφανίζεται ο
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διαχωρισµός των διδακτικών αντικειµένων σε αντικείµενα διαµόρφωσης του πνεύµατος και σε
αντικείµενα µνήµης. Το 1966 η Ένωση για τη µελέτη και την ανάπτυξη της επιστηµονικής
έρευνας διοργανώνει µε την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας σχετικό συνέδριο µε
αναφορά στις απαιτούµενες αλλαγές στην εκπαίδευση. Για τη δευτεροβάθµια προτείνεται η
µείωση της διδακτέας ύλης στο 30 έως 50% ώστε να ελευθερωθούν ώρες για τη µύηση στην
έρευνα. Προτείνεται επίσης οι µαθητές να επιλέγουν 4 βασικά αντικείµενα ανάµεσα στα οποία
υποχρεωτικά η γλώσσα και υπογραµµίζεται η αναγκαιότητα της εκµάθησης των µεθόδων που
θα κάνουν ικανούς τους µαθητές να προσεγγίζουν τα προβλήµατα όποιο και αν είναι το
αντικείµενο. Hery, ο. ., σ. 373-375. Σχετικά µε τη υποβάθµιση της ιστορίας σε όφελος των
θετικών µαθηµάτων βλ. επίσης Gerbod P., «À propos de manuels scolaires», Collogue national
sur l’histoire et son enseignement, Monpellier 1994, σ. 106
148
Bulletin de la Société des professeurs d’histoire et de géographie de l’enseignement public 181 (1963), σ.
470
149
Βλ. χαρακτηριστικά «Appel pour la Défense de l’histoire», Historiens et Géographes 206
(1967), σ. 76-82 και Tribune libre Historiens et Géographes 197 (1966), σ. 689-695
150
Στο ίδιο, σ. 385-387
151
Η µελέτη του σύγχρονου κόσµου, από το µέσον του 19ου αιώνα έως των ηµερών µας,
αποτελεί την κεντρική θεµατική επιλογή για το Λύκειο και η µελέτη των πολιτισµών του
σύγχρονου κόσµου τη θεµατική ύλη της 3ης λυκείου. Η προτεινόµενη προσέγγιση είναι και
γεγονοτολογική και δοµική και το περιεχόµενο και πολιτικό-διπλωµατικό και κοινωνικόοικονοµικό. Στην 1η Λυκείου για παράδειγµα, είναι γεγονοτολογική έως το 1945 και δοµική
µετά το 1945. Στη 2α Λυκείου προτείνεται η µελέτη των της εξέλιξης των κοινωνιών, των
κρατών και των διεθνών σχέσεων από το 1848 έως το 1914. Η επιτροπή ορίζει ακόµα τις
ερωτήσεις που τόσο οι καθηγητές όσο και οι εξεταστές πρέπει να θέτουν και κάνει συστάσεις
στους συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων για τον περιορισµό του κειµένου ανά θέµα. Σε ότι
αφορά στις µεθόδους, προτείνει για την 3η λυκείου, ικανό χρόνο για τις µαθητικές
δραστηριότητες . Την κριτική της θ’ ασκήσει η Suzanne Citron από τις σελίδες της Monde.
Citron S., «Un manque d’audace» Hery, ο. ., σ. 377-378
152
Στην επιτροπή για την αναµόρφωση των προγραµµάτων αναδύεται η παλαιά διαµάχη
χρονολογικής και θεµατικής προσέγγισης και η επιτροπή µεθόδων δεν καταφέρνει να
ανατρέψει την αρχή της συµπληρωµατικότητας του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας µε τις
νέες µεθόδους. « Les journées d’étude de Sèvres», Historiens et Géographes 218 (1969).
153
Τον οκτώβριο του 1967, η Citron θα συναρτήσει τη διέξοδο από την κρίση µε τη
διοργάνωση συνεδρίου για την εξέλιξη των επιστηµών του ανθρώπου και την απήχησή της
στην εκπαίδευση. Το κείµενό της δηµοσιευµένο στο περιοδικό της Ένωσης καθηγητών
ιστορίας αναδηµοσιεύεται στα Annales στις αρχές του 1968, λίγο πριν την έκρηξη του Μάη.
Citron S., «Pour l’aggiornamento de l’histoire et de la géographie», Historiens et Géographes
206 (1967), σ. 84-90. Annales ESC (1968), σ. 136-143. Το συνέδριο ορίζεται αρχικά για το
Μάρτιο του 1968 και µετατίθεται τελικά για το ∆εκέµβριο µετά από πιέσεις που ασκεί η
Ένωση καθηγητών ιστορίας προκειµένου να υπάρξουν τα χρονικά περιθώρια του διαλόγου
από τις στήλες του περιοδικού. Βλ. Historiens et Géographes 211 (1968), σ. 744-745 .
154
Βλ. παραπάνω
155 Best F. Cullier F. και Leroux A., Pratiques d’éveil en histoire et géographie à l’école élémentaire,
Παρίσι 1986, σ. 22
156
Επικεφαλής βρίσκεται η Lucile Marbeau, υπεύθυνη ερευνών στο INRP. Βλ. INRP,
Activités d’éveil. Sciences sociales à l’école élémentaire, Recherches Pédagogiques 93 (1978).
157
Στην παιδαγωγική της αφύπνισης αναφέρεται επίσης ο Réné Girault στο υπόµνηµα που
υποβάλλει το 1983 στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας για την κατάσταση της ιστορικής
εκπαίδευσης. Girault R., L’histoire et la géographie en question, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας,
Παρίσι 1983, σ. 25-29.
158
Το πρώτο µε 15 ώρες εβδοµαδιαία σε σύνολο 27 ωρών είναι αφιερωµένο στη γλώσσα (10
ώρες) και στα µαθηµατικά (5 ώρες). Το δεύτερο µε 6 ώρες εβδοµαδιαία στις δραστηριότητες
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της αφύπνισης στις οποίες συγκαταλέγονται η αγωγή, η ιστορία και η γεωγραφία, η µουσική,
το σχέδιο, η χειροτεχνία αλλά και δραστηριότητες σχετικές µε τις θετικές επιστήµες. Το
εναποµένον παιδαγωγικό τρίτο, 6 ωρών, αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες. Νόµος
7/8/1969 και εγκύκλιος 2/9/1969 στο Best F. Cullier F. και Leroux A., ο.., όπου και τα
επίσηµα κείµενα, σ. 11-12
159
Ministère de l’Éducation nationale. Direction des Écoles. Extraits des Contenus de formation
à l’école élémentaire. Cycle moyen. CNDP 6108, Παρίσι 1980
160
Αναφέρεται διεξοδικά σ’ αυτές ο Girault, ο. ., σ. 24-33 και οι Best, Cullier και Leroux,
ο. .
161
Σε έρευνα που έγινε τον Ιανουάριο του 1975 σε 10 αστικές και αγροτικές περιφέρειες, το 20
µε 23% σε σύνολο 778 ερωτώµενων δασκάλων, δήλωσε ότι δεν κάνει καθόλου ιστορία ή
σχεδόν καθόλου. Ανάµεσα στους δασκάλους που δήλωσαν πεισµένοι για την παιδαγωγική της
αφύπνισης το 50% δίδαξε συχνά ή από καιρόν εις καιρόν ιστορία της Γαλλίας µε τον
παραδοσιακό τρόπο. Girault, ο. ., σ. 25. Βλ. επίσης Lacherez J., «L’histoire à l’école
élémentaire», L’ école et la nation 252 (1975), σ. 52-54.
162
Στο γυµνάσιο, οι αλλαγές αναγγέλλονται το Μάρτιο του 1977 µε έναρξη εφαρµογής από
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