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  Η ιστορική εκπαίδευση των δασκάλων: ζητούµενα και προτάσεις 

 

Μαρία Ρεπούση 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ 

 
Το πρωτοβάθµιο σχολείο και το εκπαιδευτικό δυναµικό του, ο δάσκαλος και η 

δασκάλα, θεωρήθηκαν επί µακρόν η βασική, αναντικατάστατη και συχνά αποκλειστική 
ατραπός της εγγραµµατοσύνης του δυτικού ανθρώπου. Αυτή καθεαυτή η έννοια των 
γραµµάτων, στη µαζική της εννόηση, ταυτίστηκε µε το δηµοτικό σχολείο και την εκεί 
παρεχόµενη παιδεία και η αναγωγή της σε καθολική αξία πραγµατώθηκε µε κύρια αναφορά 
το πρωτοβάθµιο σχολείο. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, το µαθησιακό υποκείµενο 
απουσίαζε, η µάθηση ως ζητούµενο ταυτίζονταν µε τη διδασκαλία και ο εκπαιδευτικός 
ανάγονταν σε µοναδικό παράγοντα για το επίπεδο και την ποιότητα της γνώσης. Ο 
ανθρώπινος αυτός παράγοντας ήταν παράλληλα επιφορτισµένος µε µια σειρά κοινωνικά 
καθήκοντα που απέρρεαν από την οικειοποίηση των µακρο και µικρο προσδοκιών της 
κοινότητας και του έθνους-κράτους, από την ανάληψη της ευθύνης της προετοιµασίας των 
µελλοντικών πολιτών και πολιτισσών, σύµφωνα µε όσα η επίσηµη έκφραση της πολιτείας 
ανέµενε από αυτούς και η κοινωνική προσδοκία στη µαζική και κυρίαρχη εκδοχή της 
δικαίωνε. Ο κοινωνικός φρονηµατισµός και η καλλιέργεια του εθνικού αισθήµατος υπήρξαν, 
κατά τη διάρκεια του 19ου και έως πρόσφατα, για την  ελληνική πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 
βασικοί στόχοι του σχολείου και αυτοί οι οποίοι µε τις αναγκαίες κατά περίπτωση 
διαφοροποιήσεις συνιστούσαν τη δοµή της ιστορικής εκπαίδευσης. Παραπλήσιες ή και 
ανάλογες λειτουργίες καθόριζαν την ιστορική παιδεία και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι 
ιστορικές αυτές προτιµήσεις ήταν εξάλλου απόλυτα συµβατές µε τις µεγάλες εθνικές 
αφηγήσεις του 19ου αιώνα, το γεγονοτολογικό και ηρωικό τους περιεχόµενο, την  επίκληση 
του ένδοξου και βαθιά ριζωµένου στον ορίζοντα του ιστορικού χρόνου εθνικού παρελθόντος 
και τη χρονολογική του προσέγγιση. Ήταν, συνοψίζοντας, στόχοι που έθετε η πολιτεία, 
ευνοούσαν οι κοινωνικές συνθήκες, υποστήριζαν οι εθνικές εκκρεµότητες, και παράλληλα 
αρµονικοί µε τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την εκπαίδευση και τις ιστοριογραφικές 
αναζητήσεις. Γι' αυτό και παρά την κατά καιρόν εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα 
αµφισβήτησή τους, το παιδαγωγικό παράδειγµα το οποίο διαµόρφωσαν  υπήρξε εξαιρετικά 
ισχυρό και µακρόχρονο τόσο στην ελληνική όσο και σε άλλες κοινωνίες.  

Στο πλαίσιο αυτού του παραδείγµατος, εννοήθηκε και πραγµατοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του 19ου αιώνα και σε µεγάλο βαθµό έως την ακαδηµαϊκή θεσµοθέτηση των 
παιδαγωγικών τµηµάτων, η ιστορική εκπαίδευση των δασκάλων. Η ελληνική ιστορία, 
στηριγµένη στη θεωρία της συνέχειας του ελληνικού έθνους και υιοθετηµένη στη βάση ενός 
ερµηνευτικού σχήµατος, µια δευτερογενής αφήγησή της, απαλλαγµένη από αντιφάσεις και 
πολυσήµαντες µαρτυρίες, αποτελούσε το αντικείµενο της µάθησης αρχικά των 
πρωτοβάθµιων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια των µαθητών και µαθητριών τους. 

Κατά το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, µια σειρά από σηµαντικές αλλαγές στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες και στις επιστήµες του ανθρώπου θέτουν σταδιακά και αυξανόµενα σε 
κρίση το παράδειγµα στη βάση του οποίου υλοποιήθηκε η ιστορική εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. Η ιστορία στα σχολεία δέχεται µια συνολική αµφισβήτηση από την  οποία θα 
επιλέξουµε να κρατήσουµε εδώ δύο µόνο σηµεία: την απόκλιση της από τη βασική επιστήµη 
αναφοράς της, την ιστοριογραφία και την απόστασή της από την επιδίωξη της καλλιέργειας 
της ιστορικής σκέψης των υποκειµένων της µάθησης. Μια σειρά από θεωρητικές και 
εµπειρικές έρευνες τεκµηριώνουν την αµφισβήτηση και την καθιστούν κίνητρο για τον 
επαναπροσδιορισµό της λειτουργίας, του περιεχοµένου και των µεθόδων του ιστορικού 
µαθήµατος. Οι εξελίξεις στους τοµείς της ιστοριογραφίας, της επιστηµολογίας, της γνωστικής 
και κοινωνικής θεωρίας και ψυχολογίας, των παιδαγωγικών υποστηρίζουν από διαφορετικές 
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αφετηρίες το εγχείρηµα της ανανέωσης της ιστορικής εκπαίδευσης και συγκροτούν τα πεδία 
ελέγχου των υποθέσεων εργασίας και των πορισµάτων. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων και 
ανάµεσα στο πλήθος και την ποικιλία των νέων δεδοµένων που προσκοµίζουν για την αλλαγή 
του παραδειγµατικού παιδαγωγικού ιστορικού προτύπου, θα επιλέξουµε τρεις βασικές κατά 
την άποψή µας προσεγγίσεις που µέσα από διαφορετικά θεωρητικά µονοπάτια µας οδήγησαν 
στην ανασηµασιοδότηση αυτού καθεαυτού του ιστορικού παιδαγωγικού πυρήνα, της 
ιστορικής γνώσης και µας υποχρέωσαν να αναστοχασθούµε την εκπαίδευση που αποσκοπεί 
στη δόµησή της. Η πρώτη, από τις τρεις αυτές προσεγγίσεις, µας παραπέµπει στο 
δηλωτικό/προτασιακό χαρακτήρα της γνώσης (propositional), η δεύτερη στο 
διαδικαστικό/µεθοδολογικό (procedural) και η τρίτη στον εννοιολογικό (conceptual) , 
διαµορφώνοντας και οι τρεις από κοινού µια νέα σηµαντική της ιστορικής γνώσης.  

1. Ένα από τα επιστηµολογικά ζητήµατα της ιστορίας, από τη στιγµή που ο όρος στον 
οποίο σήµερα αναφερόµαστε αποκτά, στη διάρκεια του τελευταίου τρίτου του 18ου αιώνα, τη 
σύγχρονη σηµασία του (Koselleck, 1997, σ. 15), δοµικού χαρακτήρα για την εννοιολόγηση 
της ιστορικής γνώσης, αφορά στη σχέση των ιστορικών σπουδών µε το αντικείµενό τους, έτσι 
όπως αυτό κάθε φορά προσδιορίζεται και αναπροσδιορίζεται: τα γεγονότα, το ανθρώπινο 
παρελθόν (Marrou, 1954, σ. 31), οι ανθρώπινες πράξεις που έγιναν στο παρελθόν, -res 
gestrae- (Collinwood, 1993, σ. 9), οι άνθρωποι µέσα στο χρόνο (Bloch, 1993, σ. 49-53), τα 
γεγονότα που έχουν πρωταγωνιστή τον άνθρωπο (Veyne, 1971, σ. 13-14), οι ανθρώπινες 
κοινωνίες, οι οργανωµένες οµάδες (Febvre στο Λε Γκοφ, 1998, σ. 154). Καθώς, ωστόσο, το 

παρελθόν δεν είναι ούτε δεδοµένο, ούτε αναγνώσιµο, αλλά άµορφο και συνεχές (Λιάκος, 
2000), η προσπάθεια της διευθέτησής του εγγράφεται στον κοινωνικό, πολιτισµικό και 
επιστηµολογικό ορίζοντα της εποχής της και ακολουθεί τις εκάστοτε συγχρονικές της 
δυνατότητες και διαθεσιµότητες να το ατενίσει, να το εννοήσει, να το διασώσει, να το 
αναπλάσει, να το αφηγηθεί. Η ίδια η έννοια του παρελθόντος, οι σηµασίες, τα σχήµατα 
καθορίζονται και ταυτόχρονα καθορίζουν την ιστορική νοοτροπία µέσα στην οποία γράφεται 

η ιστορία. Στο πλαίσιο αυτής της σύνθετης και γοητευτικής διαδικασίας, δηµιουργούνται 
ιστορικά ερωτήµατα, οριοθετούνται ιστορικοί περίοδοι και δοµούνται ιστορικά αντικείµενα 
που ανανεώνουν διαρκώς την  αναγνωσιµότητα του παρελθόντος και αλλάζουν το 
περιεχόµενο της ιστορικής γνώσης. Μια σειρά από νέα προβλήµατα και ιστορικά αντικείµενα 
κατακερµάτισαν τη δεδοµένη έως τις αρχές του περασµένου αιώνα ιστορική ύλη, αψήφησαν 
τα γεγονότα της, δοκίµασαν την κυρίαρχη περιοδολόγησή της και εν τέλει 
επαναπροσδιόρισαν και συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν την ιστορική γνώση. Η ιστορία 
του κλίµατος, της τεχνολογίας, της οικονοµίας, των κοινωνικών τάξεων, της τέχνης, των 
θεσµών, των πολιτικών κοµµάτων, των αισθηµάτων, του σώµατος, της καθηµερινής ζωής, 
των νοοτροπιών, του υλικού πολιτισµού, του παρόντος χρόνου, των γυναικών, συνιστούν 
σήµερα εναλλακτικές µεταξύ τους εκδοχές προσέγγισης, ανάπλασης και αφήγησης του 
ιστορικού παρελθόντος, ιστορικά τεκµηριωµένες ερµηνευτικές εκδοχές του, και ταυτόχρονα 
ιστορίες που στην αλληλοσυσχέτισή τους τροποποιούν το χαρακτήρα της δηλωτικής 
ιστορικής γνώσης, αλλάζουν αυτό το οποίο γνωρίζουµε για το παρελθόν. Το καθιστούν 
µερικό και ταυτόχρονα ολικό, καθώς ό,τι γνωρίζουµε αφενός συνιστά µέρος του όλου, 
συνυφασµένο µε την οπτική της προσέγγισής του και αφετέρου ένα µέρος που αποσκοπεί να 
αναδιατάξει το όλον από µια συγκεκριµένη αφετηρία. Η ιστορία των περιθωριακών στο 
Βυζάντιο συνιστά για παράδειγµα µια εναλλακτική εκδοχή βυζαντινής ιστορίας, µερική όσο 
και η ιστορία της σχέσης του Βυζαντίου µε τους γειτονικούς του λαούς και ταυτόχρονα ολική 
προσπάθεια ερµηνείας της βυζαντινής κοινωνίας µέσα από τις αντιλήψεις για το περιθωριακό 
και την  εξέλιξη αυτών των αντιλήψεων, τη θέση των περιθωριακών στο Βυζάντιο, τις 
σχέσεις που αυτές οι οµάδες διαµορφώνουν µε τις υπόλοιπες και την  προσέγγιση ολικών 
ιστορικών φαινοµένων, όπως ο µοναχισµός, οι αιρέσεις ή η ειδωλολατρία. Τι, συνεπώς, 
γνωρίζω, στο παράδειγµα µας όπως και σε κάθε άλλο παράδειγµα αποτελεί το ζητούµενο 
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µιας σύνθετης διεργασίας συναρτηµένης µε ρητές και άρρητες επιλογές διευθέτησης και 
γνώσης του ιστορικού παρελθόντος. Η αποσιώπηση αυτής της διαδικασίας στην εκπαιδευτική 
πράξη, η µεταφορά οποιασδήποτε ιστορίας απογυµνωµένης από τις συγκεκριµένες επιλογές 
της, η εµµονή σε µια χρονολογική προσέγγιση της ιστορικής ύλης παραπέµπει στη 
ψευδαίσθηση ενός παρελθόντος το οποίο, ενιαίο, οριστικό και αντικειµενικό, δεν έχουµε 
παρά να οικειοποιηθούµε. Πρόκειται για το παραδειγµατικό πρότυπο στο οποίο στηρίζεται εν 
πολλοίς ακόµη η ιστορική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χώρα µας, ανεξάρτητα αν δεν 
αφορά πλέον µόνον την ελληνική ιστορία, αλλά και τη βαλκανική, την ευρωπαϊκή ή και την  
παγκόσµια ιστορία. Η πρόταση που εδώ εννοείται αφορά στην  ένταξη θεµατικών 
προσεγγίσεων που συνιστούν πιο σύγχρονες εκδοχές του ιστορικού παρελθόντος και που 
ταυτόχρονα διαµορφώνουν ικανότητες και δεξιότητες χειρισµού και διευθέτησης του διαρκώς 
ανανεωµένου και εξελισσόµενου ιστορικού παρελθόντος.  

2. Το αντικείµενο της ιστορίας εγγράφεται σε ένα παρελθόν που δεν είναι µόνον άµορφο 
και µη αναγνώσιµο αλλά και ανεπιστρεπτί περασµένο. Καθώς λοιπόν το οντολογικό, -

πραγµατικό- παρελθόν έχει οριστικά διέλθει, η γνώση που το αφορά καθίσταται δυνατή µόνον 
µέσα από τα ίχνη που αυτό το παρελθόν διέσωσε στο εκάστοτε παρόν στην αλληλοσυσχέτισή 
τους µε τις δυνατότητες του εκάστοτε παρόντος να τα δει και να τους αποδώσει σηµασία. 
Πρόκειται για µια διαµεσολαβηµένη µέσω των τεκµηρίων γνώση. Tα ίχνη αυτά, ωστόσο, 
καθώς ούτε οµιλούν από µόνα τους, ούτε, σύµφωνα κυρίως µε τις µετά Ranke προσεγγίσεις, 
τόσο το πληροφοριακό τους δυναµικό όσο και η ερµηνευτική τους είναι αντικειµενικά, η 
διαµεσολαβηµένη µέσω των ιστορικών πηγών ιστορική γνώση είναι απόλυτα συνυφασµένη 
µε τις µεθόδους της ιστορικής κριτικής και ερµηνείας των πηγών. Η συνύφανση αυτή είναι 
τόσο σηµαντική για τις ιστορικές σπουδές που λειτουργεί συχνά προσδιορίζοντας αυτήν 
καθεαυτή την ιστορία, ως αντικείµενο µεθόδου, ως κατά κύριο λόγο γνωστική διαδικασία µε 
δευτερεύουσα την αναφορά στο παρελθόν (Marrou, σ. 31). Μέσω αυτής, του κριτικού, 
επιλεκτικού και ερµηνευτικού χαρακτήρα της καθίσταται άλλωστε δυνατή η ιστορική 
αφήγηση. Η ανίχνευση της διδακτικής µετάθεσης αυτής της προβληµατικής, η εξέταση της 
αξιοποίησής της στην ιστορική εκπαίδευση αν και συνοδεύει όλη την  κίνηση αµφισβήτησης 
της παραδοσιακής εκπαίδευσης καθόλη τη διάρκεια του 19ου και του πρώτου µισού του 20ου 
αιώνα (Ρεπούση 2000α ) προσκρούει αφενός στην κυρίαρχη αντίληψη αναφορικά µε την 
κοινωνική λειτουργία της ιστορίας και αφετέρου στο επίπεδο ανάπτυξης των αντιλήψεων για 
τη µάθηση, συµπεριλαµβανοµένων των απόψεων για την ιστορική µάθηση, οι οποίες 
συµπαρασύρουν και την ιστορική εκπαίδευση των δασκάλων. Στην πρώτη περίπτωση, στην 
κοινωνική λειτουργία της ιστορίας θεωρείται ότι αντίκειται η έννοια ενός παρελθόντος που 
µπορεί να προκύπτει µέσα από τις µαρτυρίες του διαφορετικό, πολύσηµο και αντιφατικό, 
πολλαπλά ερµηνεύσιµο. Στη δεύτερη περίπτωση των αντιλήψεων για τη µάθηση, το 
µαθησιακό υποκείµενο είτε απουσιάζει, είτε παραµένει εγκλωβισµένο στην αντίληψη µιας 
γενετικά προγραµµατισµένης εξέλιξης της νοηµοσύνης στην οποία µάλιστα αντιβαίνει, µέχρι 
και το λύκειο, η φιλοδοξία της καλλιέργειας της ιστορικής σκέψης (Peel, 1967 & Hallam, 
1967). Η βάση αυτή θα οδηγήσει περιστασιακά ακόµα και στην αµφισβήτηση της 
λειτουργικότητας του ιστορικού µαθήµατος στα αναλυτικά προγράµµατα του σχολείου 
(Elton, 1967). Η αµφισβήτηση, όµως, σε συνδυασµό µε τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης 
της ιστορικής εκπαίδευσης που απορρέει τόσο από την κρίση του παραδοσιακού µαθήµατος 
όσο και από απόψεις που αντιλαµβάνονται την  εκπαίδευση ως προθάλαµο της αγοράς 
εργασίας, απελευθερώνει δυνάµεις. Οι δυνάµεις αυτές στηριγµένες στη γνωστική 
επανάσταση που συνδέει τη γνώση µε τις µεθόδους της δόµησης και εξέλιξής της και αυτές 
µε την ιδιαίτερη φύση των γνωστικών αντικειµένων (Bruner, 1960, Burston, 1963 Hirst, 1965 

Coltham, 1972, Donalson, 1978, Rogers 1972 & 1978, Booth, 1983 & 1987) καταλήγουν να 
αναδείξουν τη σηµασία του διαδικαστικού χαρακτήρα της ιστορικής γνώσης και να τη 
συνδέσουν µε τη σκέψη και τη µάθηση. Πολλά παραµένουν τα ζητούµενα για την  
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αποκρυπτογράφηση µιας ιστορικής µάθησης που στηρίζεται στη µύηση στις µεθόδους της 
ιστορικής κριτικής και ερµηνείας των πηγών, γι' αυτό και σηµαντικά ερευνητικά 
προγράµµατα (The Schools Council Project: History 13-16, Chata) τροφοδοτούν τις εµπειρίες 
και τις γνώσεις µας για το δύσκολο αυτό εγχείρηµα. Παραµένει ωστόσο αδιαφιλονίκητη, στο 
πλαίσιο της διδακτικής της ιστορίας, η οργανική σύνδεση της διδασκαλίας και της µάθησης 
µε το πολύµορφο, γραπτό, οπτικό, προφορικό, ηχητικό σώµα των ιστορικών µαρτυριών και 
των µεθόδων ανάγνωσής τους. Αυτό προϋποθέτει, όπως είναι αυτονόητο, την αντίστοιχη 
προετοιµασία του/της εκπαιδευτικού, τον ιστορικό και διδακτικό γραµµατισµό τους σε 
µεθόδους και εργαλεία υποστήριξης ιστορικών αναζητήσεων του ατοµικού και συλλογικού 
υποκειµένου της µάθησης, την ένταξη των δικών τους αρχικά ιστορικών αναζητήσεων στην 
εκπαίδευση και επανεκπαίδευσή τους, την  προετοιµασία τους στην επεξεργασία της πρώτης 
ιστορικής ύλης, των ιστορικών πηγών.  

3. Η προσπάθεια προσδιορισµού µιας συµβιωτικής ως προς το περιεχόµενο και τις 
µεθόδους ιστορικής γνώσης, ο δηλωτικός και µεθοδολογικός χαρακτήρας αυτής της 
συµβίωσης αποκτά νόηµα και αξία δια των εννοιών στη διπλή λειτουργία τους, της εννόησης 
του ιστορικού κόσµου και της επικοινωνίας της γνώσης που το αφορά. Πώς να σκεφθούµε το 
παρελθόν, πώς ακόµα να το προσδιορίσουµε και να το καταστήσουµε αναγνώσιµο χωρίς να 
υιοθετήσουµε νοητικές κατασκευές, έννοιες µε σύµβολο και ετικέτα; Η διαδικασία της 
εννοιοποίησης συνιστά εξάλλου, ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1950, και όχι µόνον για 
την  ιστορία, την νοητική εκείνη διεργασία µέσα από την ελέγχεται αυτή καθεαυτή η νοητική 
ανάπτυξη του παιδιού. Η απόκτηση της γνώσης συνδέεται, ήδη από τον Bruner, µε τη 
διαδικασία διαµορφωτικής συγκρότησης που έχει ενεργητικό χαρακτήρα. Το άτοµο µαθαίνει 
επιλέγοντας και µετασχηµατίζοντας τα νεοεισερχόµενα πληροφοριακά στοιχεία, 
διαµορφώνοντας υποθέσεις και αναπτύσσοντας στρατηγικές για να τις ελέγξει. Τις υποθέσεις 
εργασίας και τις στρατηγικές του µεταβάλλει στη συνέχεια, οδηγούµενο από την εµφάνιση 
ασυνεπειών και αντιφατικών ενδείξεων, για να οδηγηθεί στις έννοιες. Η µάθηση αποτελεί, 
στην καλύτερη έκφρασή της, σκέψη µέσα από την οποία νοηµατοδοτείται ένα συνονθύλευµα 

αντιληπτικών δεδοµένων, ακολουθώντας τη διεργασία της εννοιοποίησης. 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 στροφή των θεωριών µάθησης προς εποικοδοµητικές-
κοινωνικές προσεγγίσεις και η ανάδειξη του ρόλου της γλώσσας για την  ανάπτυξη της 
σκέψης δηµιουργούν τις νέες διόδους για να προσεγγίσουµε την εννοιολογική µάθηση. Η 
γλώσσα που σύµφωνα µε τη φηµισµένη ρήση του Ντιούι αποτελεί το µέσο για να κατατάξει 
κανείς τις σκέψεις του για τον κόσµο, ανάγεται από τον Βυγκότσκι σε βασικό συντελεστή για 
την αλλαγή των δυνατοτήτων της σκέψης, σε συντελεστή που δίνει στη σκέψη νέους τρόπους 
για την ερµηνεία του κόσµου. Σκέψη και γλώσσα αποτελούν τα δυο ρυάκια της ανάπτυξης 
που ενώνονται και ρέουν µαζί. Η σχέση, υποστηρίζει ο Βυγκότσκι, µεταξύ σκέψης και 
γλώσσας δεν είναι στατική αλλά εξελισσόµενη, ένα συνεχές πηγαινέλα οπό τη σκέψη στη 
λέξη και από τη λέξη στη σκέψη. Η σκέψη δεν εκφράζεται απλώς σε λέξεις, δηµιουργείται 
µέσω αυτών. Επιστρέφοντας στις έννοιες, να υπογραµµίσουµε ότι οι έννοιες, καθώς 
προκύπτουν από διανοητικές λειτουργίες προσδιορισµού, οργάνωσης, επιλογής και 
συσχέτισης των παρατηρήσεων, κατάταξης, συνόψισης των πληροφοριών και των γνώσεων 
και επιτρέπουν γενικεύσεις συνιστούν πανίσχυρα εργαλεία για την  εννόηση όχι µόνον των 
καταστάσεων στις οποίες καταρχήν αναφέρονται αλλά και για την πρόσληψη άλλων 
καταστάσεων, παρελθοντικών, συγχρονικών όσο και επερχόµενων. Αυτή ακριβώς η 
δυναµική των εννοιών στη συσχέτιση της µε τη φυσιογνωµία των ιστορικών σπουδών, 
καθιστά την εννοιοποίηση προβληµατική για το µάθηµα της ιστορίας και υπαγορεύει την 
ανάπτυξη διαλόγου στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης των δασκάλων για την 
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αξιοποίησή τους στην προοπτική της ιστορικής µάθησης, µε πλήρη επίγνωση των 
αντιφάσεων τους (Ρεπούση, 1990β). Συνοπτικά θα αναφερθώ σε δύο απο αυτές τις 
αντιφάσεις, τις οποίες θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικές. Εκτός των άλλων υπογραµµίζουν τη 
σηµασία της αµφίδροµης κίνησης ανάµεσα στους επιστηµονικούς χώρους που επιχειρούν να 
υποστηρίξουν τη µάθηση στο σχολείο. 

α/ Το εννοιολογικό δυναµικό της ιστορίας, στη συντριπτική του πλειοψηφία, είναι 
ανοικτό και συνεχές µε τη γενική ανθρώπινη εµπειρία και τη καθηµερινή επικοινωνία των 
ανθρώπων. Αυτή η λειτουργία στη δυναµική του χωροχρόνου µεταβάλλει, προσθέτοντας, 
αφαιρώντας, τροποποιώτας τις έννοιες της ιστορίας, τις καθιστά πολύσηµες, πληθωρικές ή 
και µεταλλαγµένες απο προηγούµενες χρήσεις τους. Η έννοια δηµοκράτης για παράδειγµα 
απαντάται µε τελείως διαδορετικές ιδιότητες στο Βυζάντιο από ότι στη σύγχρονη εποχή. 
Ακόµα και στη συγχρονία της, η έννοια ενδέχεται να φέρει σηµασίες που είναι διαφορετικές 
ανά πολιτισµική ή ιδεολογική συλλογικότητα. Το ιστορικό κείµενο φθάνει στο σχολείο, 
συνήθως σήµερα πολυεθνοτικό, πλήρες εννοιών που σχετίζονται, αν δεν αποτελούν 
αναχρονισµούς, µε την συγκεκριµένη εποχή και αντιµετωπίζει εκεί ένα εννοιολογικό 
προϋπάρχον, µια προϋπάρχουσα νοητική δοµή, µια γνωστική βάση (Moniot, 1993, σ. 86) 
συχνά διαφορετική ή και αντιφατική µε τη νεοεισερχόµενη (Edwards, 1978). Το µαθησιακό 
αδιέξοδο είναι στην περίπτωση αυτή βέβαιο και αν παραµείνει σιωπηρό είναι και οριστικό, 
αποτρεπτικό για την κατανόηση ενός παρελθόντος που υπήρξε ανά χρόνο και τόπο 
διαφορετικό. Η έννοια-κλειδί που προτείνεται εδώ είναι αυτή της κοινωνικής αναπαράστασης, 
που εισάγεται το 1961 από τον Moscovici, και αξιοποιείται ήδη -και στη διδακτική της 
ιστορίας- για την  κατανόηση του συστήµατος ερµηνείας που ρυθµίζει τη σχέση µας µε τον 
κόσµο και µεταβάλλει τη επιστηµονική γνώση σε κοινή γνώση και αντίστροφα.  

β/ Οι έννοιες, το ισχυρό αυτό εργαλείο για την κατανόηση του κόσµου, αν και ορίζεται 
µε διαφορετικό τρόπο ανά επιστηµονικό αντικείµενο, δεν παύει να συνιστά µια γενίκευση, 
µια αφαίρεση. Από το στοιχειώδες επίπεδο εννοιοποίησης -ονοµάζω και τοποθετώ σε µια 
κατηγορία αντικείµενα µε κοινά χαρακτηριστικά- έως τη κατασκευή νοητικών σχηµάτων µε 
µεγάλη γενικευτική ικανότητα, η νοητική διεργασία που επιτελείται έχει τάσεις οικουµενικές 
και άχρονες. Γι' αυτό προσκρούει σ' αυτήν καθεαυτή την καρδιά των ιστορικών σπουδών 
(Lautier, 1997, σ. 19), την αλλαγή µέσα στο χρόνο και την ενασχόληση της ιστορίας µε το 
µοναδικό, κατά τον Gardiner, ιδιαίτερο κατά τον Certeau (1975, σ. 99 και 166), ειδοποιό κατά 
τον Veyne (σ. 81), συγκεκριµένο, ακόµα και αν αφορά φαινόµενα µεγάλης διάρκειας, και σε 
κάθε περίπτωση µη επαναλαµβανόµενο. Ο σχηµατισµός ή η κατανόηση της έννοιας του 
πολέµου, για παράδειγµα, συγκρούεται στην τάξη της ιστορίας όχι µόνον µε τη βιωµένη 
εµπειρία των µαθησιακών υποκειµένων, το εννοιολογικό προϋπάρχον, την πολιτισµική 
προσηµείωση της έννοιας γενικότερα, αλλά και µε το διαφορετικό περιεχόµενο που αποκτά η 
έννοια σε σχέση µε το συγκεκριµένο πόλεµο στον οποίο αναφέρεται: -ψυχρός, εµφύλιος, 
απελευθερωτικός, πυρηνικός, βαλκανικός,- καθώς και τις αλληλοσυσχετίσεις, τα θεωρητικά 
σχήµατα και την οπτική που υποκρύπτει. "Ιστορικοποιείστε" τις έννοιες της ιστορίας, 
τοποθετείστε τις στο ιστορικό τους πλαίσιο, αποδώστε τις στη χρονικότητα που ανήκουν, 
αναδείξατε τις διαφορετικότητες τους, µοιάζει να είναι η πρόταση που συγκεντρώνει τις 
περισσότερες ιστορικής καταγωγής συναινέσεις. Η µαθησιακή αυτή προοπτική αναιρεί, 
ωστόσο συχνά τον σκληρό πυρήνα της έννοιας, τις βασικές ιδιότητες που την  συνιστούν, την  
ίδια την  έννοια που αποτελεί προϋπόθεση για την  εννόηση των φαινοµένων. Η έννοια 
πόλεµος αποκτά συγκεκριµένο περιεχόµενο σε σχέση µε τον Χ ή Ψ πόλεµο, αλλά η χρήση 
της έννοιας στην περίπτωση Χ ή Ψ προϋποθέτει την ίδια την έννοια στη γενικότητά της.  

Το ζήτηµα, όπως και τα υπόλοιπα ζητήµατα που δηµιουργούνται από την  αλλαγή του 
τρόπου που σκεπτόµαστε τη διδασκαλία και τη µάθηση της ιστορίας, από την  εξέλιξη του 
πλαισίου της ιστορικής εκπαίδευσης, έχουν ευτυχώς σήµερα ένα χώρο υποδοχής  που τους 
εξασφαλίζει θεωρητικά και εµπειρικά δεδοµένα, δυνατότητα ανταλλαγής εµπειριών και 
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απόψεων, γονιµοποίησης και διάχυσης. Ο χώρος αυτός που παράγει γνώση τόσο µέσα από 
την  έρευνα όσο και µέσα από τη διδακτική πράξη, διεπιστηµονικά διαρθρωµένος και µε 
αναφορά όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης δεν είναι άλλος από τη διδακτική της ιστορίας. 
Αυτόν ακριβώς το χώρο του οποίου το αντικείµενο διαρκώς διευρύνεται για να συνεκτιµήσει 
το σύνολο των παραγόντων που καθορίζουν την  ιστορική παιδεία στις σύγχρονες δυτικές 
κοινωνίες, οφείλουµε να καταστήσουµε ορατό και στη χώρα µας, για να συµβάλλουµε και 
εµείς από τις δικές µας αφετηρίες στη διαµόρφωση ιστορικά εγγράµµατων και κριτικά 
σκεπτόµενων πολιτών.  
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