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Περύληψη 
Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηα παηδηά έρεη απνηειέζεη ζέκα πνιιψλ 

εξεπλψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο απνηειεί βαζηθφ ζεκείν ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Ηζηνξίαο. Δίλαη πιένλ απνδεθηφ πσο ε θαηαλφεζε ηνπ είλαη κηα καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ κηθξή ειηθία. Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ινηπφλ, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. θνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηνπο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ  

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο/ηηο βνεζήζνπλ ψζηε λα ηηο μεπεξάζνπλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

κέζνδνη πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε σο εξγαιείν ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν κε ηελ ηνπνζέηεζε γεγνλφησλ ζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζεσξψληαο πσο ε ηθαλφηεηά απηή εμειίζζεηαη φζν ηα παηδηά 

κεγαιψλνπλ. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ηνπνζεηνχλ θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ρξήζεο επνπηηθψλ κέζσλ, αιιά θαη 

ηελ ειηθία θαη ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ. Όζνλ αθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαη 

ηνλ φγθν ηεο δηδαθηέαο χιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν. ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζεσξνχλ πσο αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζπγθαηαιέγνληαη ν 

ρεηξηζκφο θάπνησλ ελλνηψλ, κε έκθαζε ζηελ αληίζηξνθε ρξνλνιφγεζε. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια πσο 

θάπνην κεξίδην επζχλεο βαξαίλεη ηνπο ίδηνπο. Αλάκεζα ζηηο ιίγεο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, θπξίαξρε ζέζε θαηαιακβάλεη ε ρξήζε ηζηνξηθήο γξακκήο, αλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη δελ ηελ αμηνπνηνχλ ζσζηά ζηελ πξάμε. Υαξαθηεξηζηηθφ, επίζεο,  

απνηειεί πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ θάλνπλ δηεξεχλεζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ γλψζεσλ 

ησλ παηδηψλ, ελψ θαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο είλαη πεξηνξηζκέλνη. Κξίζηκε, ινηπφλ, 

ζεσξείηαη ε αιιαγή ηνπ δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο, ψζηε λα βειηησζεί ε θαηαλφεζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο. 

Λέξειρ κλειδιά: ηζηνξηθφο ρξφλνο, θαηαλφεζε ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, ρξνλνιφγεζε, δεκνηηθφ ζρνιείν, δηδαζθαιία Ηζηνξίαο, δηδαζθαιία 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 
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Abstract & keywords 
Children’s understanding of historical time has been a research issue during the last 

years, as it is considered to be important for history teaching. It is generally accepted 

that the understanding of historical time is a learning process that can start  at an early 

age level. The role of education is quite important. This study aims to investigate the 

perceptions of Primary Education teachers about teaching historical time, detecting 

student’s difficulties and misunderstandings, as well as the practices they use in order 

to help their student’s overcome them. Qualitative methods were used in order to 

analyse the data that were derived from semi- structured interviews. According to the 

results, most of the teachers think of historical time as placing facts in the correct 

chronological order, considering that this ability improves as children grow up. 

Among the factors which seem to affect this ability, the educational process, the use 

of educational equipment, as well as the age and the cognitive level of the children are  

underlined. Reffering to the difficulties they face, teachers highlighted the textbooks 

and the curriculum, in conjunction with the limitations of time. As for the difficulties 

that children face, they included  the handling of some terms, especially reversed 

chronology. The majority of the teachers believe that they possess the knowledge 

required in order to teach historical time, although they acknowledge their 

responsibility in failure. Among the few practices employed, timeline is the most 

frequent, despite the fact that it is not fully exploited. Another finding is that teachers 

do not  investigate their student’s  former knowledge and misconceptions, and that 

their assessment methods are limited. Adapting new teaching methods is crucial in 

order to improve children’s understanding of historical time. 

Keywords: historical time, understanding of historical time, teaching practices, 

chronology, elementary school, teaching History, teaching historical time 
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Πρόλογοσ 
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί δηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ  καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα 

νηθνδνκήζνπλ ηε ηζηνξηθή γλψζε θαη λα δψζνπλ λφεκα ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, 

θάλνληαο ηηο δηθέο ηνπ θξίζεηο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κε ην παξφλ. Δλαπφθεηηαη ζην 

δάζθαιν λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, αξρηθά κε ην λα εληνπίζεη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε ην λα ηνπο/ηηο δείμεη ηνλ ηξφπν ψζηε λα ηηο 

μεπεξάζνπλ. Σν ελδηαθέξνλ ηεο εξγαζίαο ζηξέθεηαη πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ/ηξησλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, θαη λα 

ηνπο/ηηο βνεζήζνπλ λα ηηο ππεξβνχλ.  

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο βαζίζηεθε ζην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Έρεη παξαηεξεζεί, 

ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο φζν θαη εθηφο ηάμεο, κία 

έληνλε δπζθνιία ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, ινηπφλ, λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο απηνί είλαη πνπ αλαιακβάλνπλ λα θέξνπλ εηο 

πέξαο ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Αθφκε, ην ζέκα επηιέρζεθε γηαηί δηαπηζηψζεθε πσο 

ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε απηφ, κε βάζε ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. ην ζεσξεηηθφ 

κέξνο νξηνζεηείηαη ην πεδίν πνπ απαζρνιεί ηελ έξεπλα. Παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο 

ηνπ ρξφλνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη ην πσο αλαπηχζζνληαη 

ζηα παηδηά. Αθφκε, πεξηγξάθεηαη ν ηζηνξηθφο ρξφλνο αλάινγα κε ηα ηζηνξηνγξαθηθά 

ξεχκαηα, θαζψο επίζεο θαη ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ θαηαλφεζή ηνπ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Σέινο, 

πεξηγξάθνληαη πξαθηηθέο θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. ην εξεπλεηηθφ κέξνο παξνπζηάδεηαη ε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Γηαηππψλνληαη ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο, ηα 

εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλά, ην πιηθφ θαη ε κεζνδνινγία αλάιπζήο ηνπ, ελψ παξάιιεια 

αηηηνινγνχληαη θαη νη εξεπλεηηθέο επηινγέο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηηο ζεκαηηθέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. ην 

ηέινο ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έξεπλα, 

θαζψο επίζεο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Αθνινπζνχλ ε βηβιηνγξαθία θαη 

ην παξάξηεκα, φπνπ θαη παξαηίζεληαη ηα θείκελα απφ ηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο. 
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ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα  ηνλ θαζεγεηή κνπ θαη επφπηε 

απηήο ηεο εξγαζίαο, θχξην Κσλζηαληίλν Καζβίθε. Ζ βνήζεηα ηνπ ήηαλ πνιχηηκε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο , φπσο επίζεο θαη ε ζηήξημε θαη ε θαηαλφεζε 

πνπ έδεημε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Να επραξηζηήζσ, επίζεο, ηνλ θχξην Αληξέα 

Αλδξένπ, δεχηεξν επηβιέπσλ, θαη ηελ θπξία νθία Σάρνπ- Ζιηάδνπ, ηξίηε 

επηβιέπνπζα γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο. 

Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γηα ηελ 

πξνζπκία ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ δηέζεζαλ 

γηα λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Υσξίο ηε ζπλεξγαζία ηνπο δε ζα ήηαλ δπλαηή ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. 

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηδηαίηεξα ζην ζχδπγφ κνπ, γηα 

ηελ ζηήξημε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ. 
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1. Ειςαγωγό- Θεωρητικό τεκμηρύωςη του ζητόματοσ 

1. 1. Η ϋννοια του χρόνου 

«Σν ζνθφηεξν είλαη ν ρξφλνο, δηφηη αλαθαιχπηεη ηα πάληα».  

Θαιήο ν Μηιήζηνο, (Έιιελαο θηιφζνθνο, 634- 548 π. Υ.) 

«Δίκαζηε πινχζηνη ζε πιεξνθνξία. Αιιά θησρνί ζε ρξφλν. Πξέπεη λα κάζνπκε, ινηπφλ, 

πψο λα επηιέγνπκε κφλν ηα θαιχηεξα θαη ηα πην ρξήζηκα γηα λα ηνλ αθηεξψλνπκε 

απνθιεηζηηθά εθεί».  

Κνκθνχθηνο (Κηλέδνο θηιφζνθνο, 551- 479 π. Υ.) 

 «Ο ρξφλνο δίλεη φιεο ηηο απαληήζεηο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θαλ ηηο εξσηήζεηο».  

Δπξηπίδεο, (Έιιελαο ηξαγηθφο πνηεηήο,  480-406 π.Υ.) 

«Ο ρξφλνο είλαη ρξήκα».  

Βεληακίλ Φξαγθιίλνο (Ακεξηθαλφο πνιηηηθφο θαη  ζπγγξαθέαο, 1706-1790) 

«Υξφλνο: ε θηλνχκελε κνξθή ηεο αθίλεηεο αησληφηεηαο». 

 Εαλ-Εαθ Ρνπζζψ (Γαιινειβεηφο θηιφζνθνο, 1712-1778) 

«Η έγλνηα ηεο κεηξηφηεηαο είλαη πσο ζα ζθνηψζεη ην ρξφλν. Ο ηδηνθπήο πξνζπαζεί λα 

εθκεηαιιεπηεί θάζε δεπηεξφιεπην».  

Άξζνπξ νπελράνπεξ (Γεξκαλφο θηιφζνθνο, 1788- 1860) 

«Ο ρξφλνο δελ ππάξρεη, είλαη κηα αλζξψπηλε επηλφεζε θαη εμππεξεηεί αλζξψπηλεο 

αλάγθεο».  

Αιβέξηνο Ατλζηάηλ (Γεξκαλνεβξαίνο θπζηθφο, 1879-1955)  

«Γηα ηνπο λεπξνιφγνπο, θπζηνινγηθφο άλζξσπνο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα αθεγεζεί 

ηελ ηζηνξία ηνπ. Γειαδή, έλαο άλζξσπνο πνπ μέξεη απφ πνχ έξρεηαη, έρεη έλα παξειζφλ, 

ηνπνζεηείηαη ζην ρξφλν. Θπκάηαη ηε δσή ηνπ θαη φια φζα έκαζε. Έρεη επίζεο έλα 

παξφλ, κηα ηαπηφηεηα. Σέινο έρεη έλα κέιινλ, δειαδή έρεη ζρέδηα». 

 Oliver Sacks (Βξεηαλφο λεπξνιφγνο ,1933-2015)  

«Ο άλζξσπνο εθεχξε ην ξνιφη, αιιά ν Θεφο εθεχξε ην ρξφλν».  

Αθξηθαληθή παξνηκία  

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=911
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=168
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=321
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=127
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1388
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«Η δπλαηφηεηα ινηπφλ γηα ηαμίδηα ζην ρξφλν παξακέλεη αλνηθηή. Αιιά δελ ζθνπεχσ λα 

ζηνηρεκαηίζσ γη' απηφ. Οη αληίπαινη κνπ κπνξεί λα έρνπλ εμαζθαιίζεη, κε θάπνηνλ 

αζέκηην ηξφπν, ην πιενλέθηεκα λα γλσξίδνπλ ην κέιινλ».  

Stephen Hawking (Βξεηαλφο θπζηθφο, 1942) 

 

Σν δήηεκα ηνπ ρξφλνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο αλζξψπνπο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απέθηεζαλ ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο.  Απνηειεί κία 

έλλνηα πνπ δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί θαη ε κειέηε ηνπ έρεη πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ πνιιψλ επηζηεκφλσλ, ηφζν ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ φζν θαη ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ , ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Ολφκαηα, φπσο ν Αξηζηνηέιεο, ν 

Νεχησλαο, ν ςπρνιφγνο Piaget, o θπζηθφο Einstein, o θηιφζνθνο  Bergson, ν 

αζηξνθπζηθφο Hawking αζρνιήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, πξνζπαζψληαο λα 

δψζνπλ απαληήζεηο ζε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά εξσηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

αληίζηνηρε επηζηήκε θαη δηαηππψλνληαο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ζεσξίεο. Χζηφζν, 

φπσο αλαθέξεη θαη ε ακαξηδή (2003, 17), «ν ρξφλνο αιιάδεη πξφζσπα, κνξθέο, 

κεραληζκνχο θαη ιεηηνπξγίεο, αιιά ζηελ  πξαγκαηηθφηεηα δελ αιιάδεη ππφζηαζε». 

Δπηρεηξψληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, ν κπξλαίνο (2013, 148) παξαζέηεη 

κχζνπο απφ ηελ θνζκνγνλία δηαθφξσλ ιαψλ, ζηνπο νπνίνπο θαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αλαπαξηζηνχζαλ ην ρξφλν. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμεγήζνπλ ηα δηάθνξα 

θαηλφκελα πνπ ιάκβαλαλ ρψξα γχξσ ηνπο, νη αξραίνη θαη πξσηφγνλνη άλζξσπνη 

δεκηνπξγνχζαλ ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο γη’ απηά, κε έληνλα ζηνηρεία 

αλζξσπνκνξθηζκνχ. ηνπο αξραίνπο Αηγππηίνπο ε ζεά ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ Ννπη 

θάζε βξάδπ θαηάπηλε ηνλ ήιην, ηνλ ρψλεπε θαη ην πξσί ηνλ μέξλαγε ζηελ αλαηνιή. Οη 

αξραίνη Έιιελεο αλαπαξηζηνχζαλ ζηε κπζνινγία ηνπο ην ρξφλν κε ηνλ Σηηάλα Κξφλν 

(=Υξφλν), ν νπνίνο έηξσγε ηα παηδηά ηνπ ππνλνψληαο ηνλ ζθιεξφ θαη απαξαβίαζην 

λφκν ηεο γέλλεζεο θαη ηεο θζνξάο ησλ φλησλ. Οη ηλδηάλνη ηεο θπιήο Micmac ηεο 

πξνθνινκβηαλήο Ακεξηθήο, φπνπ ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ είρε καγηθφ ραξαθηήξα, ηνλ 

αληηιακβάλνληαλ ζαλ έλα ζπλερέο παξφλ. 

πλερίδνληαο ηελ αλαδξνκή ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα θαη ηελ 

αληίιεςε πνπ είραλ γηα ην ρξφλν νη αξραίνη θηιφζνθνη. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη ν 

Ππζαγφξαο ζεσξνχζε ην ρξφλν σο ζθαίξα, ε νπνία πεξηβάιιεη ηα πάληα θαη ηίπνηε 

δελ κπνξνχζε λα κείλεη εθηφο ηνπ ρξνληθνχ λφκνπ πνπ ηε δηέπεη.. Αξγφηεξα, ν 

Πιάησλ έθαλε κηα ζχλδεζε ηνπ ρξφλνπ κε ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πιηθνχ θφζκνπ. Ο 

Αξηζηνηέιεο  ζεψξεζε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ σο ηελ θχξηα φςε ηεο αέλαεο θηλήζεσο 

ησλ πιηθψλ ζσκάησλ ζε νιφθιεξν ην ζχκπαλ. Σέινο, νη ησηθνί  ζεσξνχζαλ ην 

ρξφλν σο αζψκαην φλ, ελδηάκεζν ηεο θηλήζεσο ηνπ ζχκπαληνο (κπξλαίνο, 2013, 

148). 
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Χζηφζν, θαη νη ζεηηθέο επηζηήκεο  ελέηαμαλ ζηε κειέηε ηνπο ην ρξφλν, απφ ηε δηθή 

ηνπο ζθνπηά. Ο Νεχησλαο πξνζεγγίδεη ην ρξφλν σο κηα δηάζηαζε, κέζα ζηελ νπνία ηα 

γεγνλφηα έρνπλ κία κε αληηζηξεπηή ζεηξά. Ο Einstein ζεσξεί φηη ν ρξφλνο είλαη κηα 

«απηαπάηε» θαη φηη απηή ε δηάζηαζε είλαη ίδηαο θχζεο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ, 

ελψ ν Hawking, πην πξφζθαηα, ππνζηεξίδεη φηη ε ιέμε ρξφλνο είλαη αλζξψπηλε 

επηλφεζε θαη φηη ν απζαίξεηνο αλζξψπηλνο ρξφλνο δελ αληηζηνηρεί ζηα κεγέζε πνπ 

παξαηεξνχληαη ζην ζχκπαλ.  

Ο ρξφλνο έρεη απαζρνιήζεη θαη φζνπο αζρνινχληαη κε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηφζν ςπρνιφγνπο φζν θαη εθπαηδεπηηθνχο, εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην πψο ε 

έλλνηα απηή αλαπηχζζεηαη ζηα παηδηά, θαζψο επίζεο θαη πψο κπνξεί ε δηδαζθαιία λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμή ηεο. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ Mattozi (2005, 53-55), ν ρξφλνο 

απνηειεί γη’ απηφλ έλα «λνεηηθφ εξγαιείν ιεηηνπξγηθφ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

θαηλνκέλσλ, ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ». Με 

ηηο δηαδηθαζίεο απηέο απνδίδεηαη ζεκαζία ζηηο πιεξνθνξίεο γηα πεξαζκέλα 

θαηλφκελα θαη δηαηππψλνληαη πξνβιήκαηα θαη ππνζέζεηο εμήγεζεο. πλερίδεη, 

ηνλίδνληαο πσο είλαη κηα «πξννδεπηηθή λνεηηθή θαηαζθεπή» αθνχ είλαη απνηέιεζκα 

ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη άλζξσπνη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηελ 

παξαηήξεζε ησλ κεηαβνιψλ γχξσ ηνπο. Γεληθή παξαδνρή είλαη, άιισζηε, φηη φια 

φζα γλσξίδνπκε θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ ζην πιαίζην ησλ 

αλζξψπηλσλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηε θχζε θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. ην ίδην 

ζπλεγνξεί θαη ε Κνπλέιε (2009), θαηά ηελ νπνία «ν  ρξφλνο είλαη κηα λνεηηθή 

ζχιιεςε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε κειέηε ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο». Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, απφ ηα παξαπάλσ, πσο ε έλλνηα 

ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ θαη απνθηά ηε ζεκαζία ηεο 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχκε.  

Παξάιιεια, ε Κνπλέιε επηζεκαίλεη πσο έρεη επηθξαηήζεη ν βαζηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ 

ρξφλνπ ζε ανηικειμενικό θαη ςποκειμενικό. πγθεθξηκέλα, ν ανηικειμενικόρ σπόνορ, 

(ή Αξηζηνηειηθφο, φπσο νλνκάδεηαη) ηαπηίδεηαη κε ην ρξφλν πνπ είλαη κεηξήζηκνο, πνπ 

κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηα ξνιφγηα. Απφ ηελ άιιε, ν ςποκειμενικόρ σπόνορ 

αλαθέξεηαη ζηελ απνδνρή ηνπ ρξφλνπ απφ ην ίδην άηνκν. Πξφθεηηαη γηα ην βησκαηηθφ 

ρξφλν, ην πψο ν θάζε άλζξσπνο βηψλεη ην ρξφλν, θαη είλαη απηφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

εληχπσζε πσο άιινηε πεξλάεη γξεγνξφηεξα θαη άιινηε αξγφηεξα. 

Μηα άιιε δηάθξηζε ηνπ ρξφλνπ επηρεηξεί ζε άξζξν ηνπ ν Poster. χκθσλα κε ην 

κνληέιν ηνπ Poster (1973), ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ηνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη ζηνλ θνηλσληθφ, ην ινγνηερληθφ, ηνλ πξνζσπηθφ ή εζσηεξηθφ, ην θπζηθφ 

ή σξνινγηαθφ θαη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν: 

Ο κοινυνικόρ σπόνορ (social time) είλαη δπλακηθφο θαη ππφθεηηαη ζε ζπρλέο αιιαγέο 

(Poster, 1973). Γηα παξάδεηγκα, κηα παξέα κπνξεί λα πεξλάεη θάπνην βξάδπ 

δηαζθεδάδνληαο θαη ζην ηέινο φινη λα επηζπκνχλ λα δηαξθνχζε πεξηζζφηεξν ε 

βξαδηά. Αληίζεηα, γηα κηα άιιε παξέα κπνξεί λα θαίλεηαη πσο ε βξαδηά έρεη 

ππεξβνιηθή δηάξθεηα θαη ν ρξφλνο θπιά βαζαληζηηθά αξγά. 
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Ο λογοηεσνικόρ σπόνορ (literary time) αλαθέξεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάξθεηαο 

ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ ινγνηέρλε (Poster, 1973). Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ζπγγξαθέαο κπνξεί ζηελ πεξηγξαθή ηνπ λα παξαηείλεη κηα ζηηγκή, 

θάλνληάο ηελ λα δηαξθεί πνιχ, ζε άιιε πεξίπησζε λα πξνζπεξλάεη ρξφληα, δεθαεηίεο 

ή αηψλεο ζε ιίγεο κφλν ζειίδεο, λα πεξλάεη απφ ην έλα γεγνλφο ζην άιιν, ρσξίο 

απαξαίηεηα λα αθνινπζεί θαη ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά φζσλ ζπλέβεζαλ. 

 Ο πποζυπικόρ ή εζυηεπικόρ σπόνορ (personal or interior time) ππνινγίδεηαη σο 

ηελ πνζφηεηα ηεο ζθέςεο πνπ δαπαλήζεθε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, κεηά ην 

γεγνλφο απηφ (Poster, 1973). Κάηη ην νπνίν κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα κφιηο θάπνησλ 

δεπηεξνιέπησλ, κπνξεί ζην κπαιφ θάπνηνπ λα επαλαιακβάλεηαη γηα πνιχ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

Ο θςζικόρ ή υπολογιακόρ σπόνορ (physical or clock time) αζρνιείηαη κε δεηήκαηα 

φπσο δηαδνρή, ζεηξά, δηάξθεηα, ηαρχηεηα, πνπ κεηξψληαη κε ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο 

φπσο νη κέξεο, νη δεθαεηίεο θαη νη αηψλεο (Poster, 1973).  Ζ McCreedy (2002, 6) 

ζπκπιεξψλεη πσο «ν θπζηθφο ρξφλνο αλαθέξεηαη θαη σο «πξαγκαηηθφο ρξφλνο», 

θαζψο είλαη απζηεξά κεηξήζηκνο κε παξάγνληεο πνπ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

αληηιήςεηο ελφο κφλν αηφκνπ, αιιά έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηηο θνηλέο παξαηεξήζεηο 

ελφο κεγάινπ κεξηδίνπ αλζξψπσλ».     

Ο ιζηοπικόρ σπόνορ (historical time), ππφθεηηαη ζε πςειφ βαζκφ αιιαγψλ, κηαο θαη 

βαζίδεηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ε νπνία αθεγείηαη ηελ ηζηνξία (Poster, 1973). Ζ 

McCreedy (2002, 6) ζπκπιεξψλεη πσο πεξηιακβάλεη ηφζν ην ινγνηερληθφ ρξφλν, 

αθνχ ε ηζηνξία ζεσξείηαη σο αθήγεζε, φζν θαη ην θπζηθφ, αθνχ ηα γεγνλφηα 

εθηπιίζζνληαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Παξάδεηγκα ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειεί ε πεξίνδνο ηεο ξσκατθήο θπξηαξρίαο. Σα ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν απηή 

γεγνλφηα έρνπλ αιιάμεη ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη κε ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληψλ. 

 

Σελ ίδηα πεξίπνπ δηάθξηζε αθνινπζεί ζην έξγν ηνπ θαη ν Μαξνθηλφο M. H. Idrissi. Ο 

Κφθθηλνο
1
, ζρνιηάδεη ην βηβιίν ηνπ Idrissi, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αλάκεζα ζηηο 

θεληξηθέο έλλνηεο ηεο Ηζηνξίαο είλαη ν ρξφλνο, καδί κε ην ρψξν θαη ηελ θνηλσλία. Καη 

απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα πσο ν ρξφλνο απνηειεί ζεκειηαθφ ζηνηρείν ηεο ηζηνξίαο, 

θαζψο θάζε ηζηνξηθφ δήηεκα αλαθέξεηαη ζε αλζξψπηλεο πξάμεηο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη εληφο ηφπσλ θαη ρξφλσλ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Idrissi, γίλεηαη 

κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζην θπζηθφ, ηνλ ςπρηθφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν. πγθεθξηκέλα, «ν θπζηθφο ρξφλνο είλαη ζπλερήο, νκνηφκνξθνο, άπεηξνο θαη 

γξακκηθφο». Ο ςπρηθφο ρξφλνο έρεη βησκαηηθφ θαη πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, «είλαη 

αλνκνηνγελήο θαη εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθπξία, ελψ αλαδηαηάζζεηαη απφ ηηο 

κεηαγελέζηεξεο εκπεηξίεο θαη πξνζδνθίεο θαη δελ κπνξεί λα αληηθεηκελνπνηεζεί».  Ο 

θνηλσληθφο ρξφλνο «εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα θάζε θνηλσλίαο θαη 

ηνλ ξφιν ηεο ζξεζθείαο». Σέινο, ν ηζηνξηθφο ρξφλνο είλαη «κηα δηαλνεηηθή θαηαζθεπή 

κε πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν, φρη ην παξειζφλ πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζεί, αιιά ην 

εθάζηνηε παξφλ απφ ην νπνίν εθπνξεχνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά εξσηήκαηα θαη 

                                                             
1 Πθγι: http://giorgoskokkinos.blogspot.gr/2012/08/mostafa-hassani-idrissi-2005-pe-nsee.html 
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ζε αλαθνξά κε ην νπνίν δνκνχληαη ηα εξκελεπηηθά πιαίζηα». ηνηρείν πνπ 

πξνζδηνξίδεη απηή ηελ θαηαζθεπή δελ είλαη ην παξειζφλ πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζεί 

αιιά ην παξφλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζην παξφλ δεκηνπξγνχληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

ηζηνξηθά εξσηήκαηα γηα ην παξειζφλ, ελψ, παξάιιεια, ζε αλαθνξά κε ην παξφλ 

δνκνχληαη θαη ηα αληίζηνηρα εξκελεπηηθά πιαίζηα. Με βάζε, δειαδή, ην «ζήκεξα» 

εξκελεχεηαη ην «ρζεο».  

Άιιε κηα δηάθξηζε πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη φζνλ αθνξά ην ρξφλν είλαη ε δηάθξηζή 

ηνπ ζε γξακκηθφ θαη θπθιηθφ ρξφλν. Ο γξακκηθφο ρξφλνο εκθαλίδεηαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ξνιφγηα θαη ηα εκεξνιφγηα θαζηεξψλνληαη 

ζηηο βηνκεραληθέο θαη κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο. Ο θπθιηθφο ρξφλνο, αληίζεηα, 

πξνέξρεηαη απφ ηηο παξαδφζεηο ησλ πξνβηνκεραληθψλ θνηλσληψλ.  Ο θπθιηθφο ρξφλνο 

βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε ηνπ θφζκνπ, ησλ ελαιιαγψλ, ησλ δηαδνρψλ θαη ησλ 

επαλαιήςεσλ (εκέξα- λχρηα, επνρέο θ.α.). Απηή ε πεξηνδηθφηεηα ησλ θαηλνκέλσλ 

εκπλέεη κηα ζηγνπξηά θαη κηα ζηαζεξφηεηα. Θα μεκεξψζεη θαη ζα λπρηψζεη μαλά.. Σηο 

θαιέο ζηηγκέο καο ζα δηαδερηνχλ θαθέο, αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Σε γέλλεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ζα αθνινπζήζνπλ ε θζνξά θη ν ζάλαηνο, αιιά ε λέα γέλλεζε θαη αλάπηπμε 

ζα επηθξαηήζνπλ μαλά, θάηη ην νπνίν ζα ζπλερίδεηαη επ’ άπεηξνλ. ηε βάζε απηήο ηεο 

επαλάιεςεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ν άλζξσπνο κπνξεί λα θάλεη ζρέδηα γηα ην κέιινλ. 

Απφ ηελ άιιε, ν γξακκηθφο ρξφλνο ππεξβαίλεη ηνλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν σο κηα 

αληηθεηκεληθή δχλακε πνπ καο κεηαθέξεη απφ ην παξειζφλ πξνο ην κέιινλ, 

ππεξβαίλνληαο ηνλ έιεγρφ καο. Ζ  εηθφλα  ηνπ  αληηθεηκεληθνχ  γξακκηθνχ  ρξφλνπ,  

αλ  θαη  πηνζεηείηαη  απφ  αξθεηνχο  αξραίνπο  Έιιελεο ζηνραζηέο, έξρεηαη κε 

απνθαζηζηηθφηεηα θαη εγθαζίζηαηαη ζην θνηλσληθφ πξνζθήλην κέζσ ησλ θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηεο βηνκεραληθήο επνρήο. Σαπηφρξνλα, επηθπξψλεηαη κε 

ηελ θαζηέξσζή ηνπ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ θπζηθψλ ή θπζηθψλ 

θηινζφθσλ.  

Ζ κειέηε απφ ηνπο θπζηθνχο ηεο θίλεζεο, έλλνηαο απφιπηα ζπλπθαζκέλεο κε ην 

ρξφλν, έδσζε κηα ηδηαίηεξε ψζεζε «ζηελ έλλνηα ηεο εθθνζκηθεπκέλεο γξακκηθήο θαη 

αηειεχηεηεο πξνφδνπ», πνπ δείρλεη πάληα πξνο κία θαηεχζπλζε. Ο ρξφλνο, δειαδή, 

έγηλε έλα κεηξήζηκν κέγεζνο, αθνχ ζπλδέζεθε κε ηνλ αξηζκφ. Σν  αθαηακάρεην  φπιν  

ηνπ  απνηεινχλ  ηα  ξνιφγηα  πνπ ηνλ  κεηξνχλ. Δπίζεο, εθθξάζηεθε κε ηε ιεπηνκεξή 

ρξνλνιφγεζε, «ζηα πιαίζηα ηεο καζεκαηηθνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ», πνπ ζπληειέζηεθε 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθφηεηαο (κπξλαίνο, 2013, 149). 
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1. 2. Ο χρόνοσ ςτην ιςτοριογραφύα 
 

Ζ ιέμε ηζηνξία έρεη δηηηή ζεκαζία (κπξλαίνο, 2013, 20). Απφ ηε κία, ελλννχκε «φ, 

ηη ζπλέβε ζην παξειζφλ», ην ζχλνιν δειαδή ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο,  θαη 

απφ ηελ άιιε, «ηε γλψζε γη’ απηφ πνπ ζπλέβε», θάηη πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ 

ηζηνξηνγξαθία, δειαδή ηε γξαπηή ηζηνξηθή αθήγεζε. Χο  ηζηνξηνγξαθία νξίδεη «ηε 

χλζεζε θαη Αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο ζε κηα πλεθηηθή 

Αθήγεζε». Χζηφζν, ζηελή ζχλδεζε κε ηελ ηζηνξία έρεη θαη ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη 

ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ, δειαδή, ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ. Απηφ γηαηί, 

δε δηαρεηξίδεηαη κφλν ην παξειζφλ ψζηε λα ζεσξεζεί απιά επηζηήκε ηνπ 

παξειζφληνο αιιά απνηειεί «επηζηήκε ησλ αλζξψπσλ κέζα ζην ρξφλν», φπσο 

επηζεκαίλεη ν Marc Bloch, δειαδή αζρνιείηαη κε ηνλ άλζξσπν κέζα ζην ρξφλν 

(κπξλαίνο, 2013, 21). Κάζε αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε  κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ηνπ ρξφλνπ, «εκπεηξία πνπ δηαπιέθεηαη καδί ηεο, πνπ ηελ νξίδεη 

θαηαζηαηηθά θαη πνπ πξννξίδεηαη αθξηβψο λα ηελ αλεβάζεη ζην θσο» (Agamben, 2003, 

13). 

Πιένλ, είλαη θνηλψο απνδεθηφ πσο φινη νη ιανί έρνπλ ηζηνξία. Θα επηρεηξήζνπκε κηα 

ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πσο 

αληηιακβάλνληαλ ηελ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ αλάινγα κε ηελ επνρή. Οη 

πξσηφγνλνη ιανί έρνπλ ηζηνξία, «ρσξίο λα έρνπλ ηζηνξηθή ζπλείδεζε» θαη θαίλεηαη λα 

βηψλνπλ ην ρξφλν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ρσξίο λα αθνινπζεί ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ 

ρξφλνπ, ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ, κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ κέιινληνο λα έξρεηαη πην αξγά. Φαίλεηαη λα θπξηαξρεί κία αίζζεζε 

«αρξνληθφηεηαο» ζηελ «Άγξηα θέςε», ζπιιακβάλνληαο ηνλ θφζκν σο «ζπγρξνληθή 

θαη δηαρξνληθή νιφηεηα», θαηά ηε θξάζε ηνπ Levi Strauss (κπξλαίνο, 2013, 25, 

151). Ο ρξφλνο κεηξηφηαλ κε βάζε θάπνην ζπληαξαθηηθφ γεγνλφο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν ζάλαηνο ηνπ αξρεγνχ ηεο θπιήο ή θάπνην θπζηθφ θαηλφκελν. 

Αρχαύα Ελλϊδα 

Ζ ηζηνξηνγξαθία, ινηπφλ, μεθηλάεη απφ ηελ αξραία Διιάδα, ρσξίο φκσο λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπλερή ηζηνξηθή αθήγεζε θαη ηε ρξνλνιφγεζε. πλερίδνληαο 

ηελ αλαδξνκή ηνπ ν κπξλαίνο (2013, 25-32) πεξηγξάθεη ηελ αληίιεςε πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ αξραία Διιάδα γηα ην ρξφλν.   

Ο Όκεξνο, ηνλ 8
ν
 αηψλα π. Υ., κε ηα έξγα ηνπ Ηιηάδα θαη Οδχζζεηα, παξνπζηάδεη, απφ 

ηε κία, «ην άρξνλν παξειζφλ ησλ ζεψλ θαη ησλ εξψσλ», θαηά ηνλ Breisach Ernest, 

θαη ηνπνζεηεί ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηα έξγα ζε κηα ζεηξά, ρσξίο 

σζηφζν, λα ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηα αθξηβή ρξνληθά πιαίζηα ή ηηο ρξνλνινγίεο. 

Ο Ζζίνδνο, ηνλ 8
ν
 αηψλα π. Υ., ρσξίδεη ην παξειζφλ ζε πέληε ηζηνξηθέο πεξηφδνπο 

(Υξπζή, Αξγπξή, Υάιθηλε, Δπνρή ησλ Ζξψσλ, Δπνρή ηνπ ηδήξνπ), ππνλνψληαο κηα 
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ζπλέρεηα θαη κηα γξακκηθή θαηεχζπλζε ζην ρξφλν. Απηή ε ζαθήο αίζζεζε ηεο 

θαηεχζπλζεο θαη ηεο ζπλέρεηαο ζην ρξφλν εληζρχεηαη ζηνλ αξραίν θφζκν κε ηελ 

αλάδεημε ηεο πφιεο- θξάηνπο. Σφηε ν άλζξσπνο αξρίδεη λα απνθηά ζπλαίζζεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ, απνθηψληαο πνιηηηθή ηαπηφηεηα, ρσξίο λα ηα απνδίδεη φια ζηε 

θχζε, θάηη πνπ δηαθνξνπνηεί θαη ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ην ρξφλν θαη ηελ ηζηνξία. Οη  

Ίσλεο, ηνλ 6
ν
 αηψλα π. Υ., δίλνπλ έκθαζε ζηελ έξεπλα θαη ζηνλ πεδφ ιφγν έλαληη ηνπ 

πνηεηηθνχ, ελψ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν ελδηαθέξνληαη γηα ηε γελεαινγία ησλ βαζηιηθψλ 

γελεψλ. Σνλ 5
ν
 αηψλα π. Υ., ν Ζξφδνηνο επηρεηξεί κηα αθήγεζε γηα ηνπο Πεξζηθνχο 

πνιέκνπο, πνπ λα βαζίδεηαη ζηνλ νξζνινγηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ κπζηθνχ απφ ην 

πξαγκαηηθφ. «Υξνλνινγεί ζπλήζσο θαηά γεληέο, θάλεη αλαθνξά ζηε ζεηξά δηαδνρήο 

ησλ Πεξζψλ βαζηιέσλ ή ζε Οιπκπηάδεο, πξνζδηνξίδεη ηηο επνρέο ηνπ έηνπο ή ζεκαληηθά 

γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην δηάζηεκα ηεο εκέξαο». Παξάιιεια, ηνλ 5
ν
 αηψλα π. Υ., ν 

Θνπθπδίδεο, ν νπνίνο αζρνιήζεθε κε ηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, ηεξνχζε κηα απζηεξή ρξνλνινγηθή ζεηξά θαηά ηελ 

θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ, αθνινπζψληαο κηα γξακκηθή πνξεία. ην ίδην πιαίζην 

θηλνχληαη θαη ν Ξελνθψληαο, ν Πινχηαξρνο θαη άιινη ηζηνξηθνί ηεο αξραηφηεηαο. 

Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν κπξλαίνο (2013 , 32) είλαη πσο, ζε γεληθέο 

γξακκέο, ζηελ αληίιεςε ησλ αξραίσλ ηζηνξηθψλ γηα ην ρξφλν, θπξίαξρε είλαη κία 

θπθιηθή αληίιεςε, παξά ην γεγνλφο πσο εκθαλίδνληαη ζηα έξγα ηνπο θάπνηα ζεκάδηα 

κηαο γξακκηθήο αληίιεςεο ζηελ εμέιημε ηνπ. Ζ θπθιηθή απηή αληίιεςε είλαη βαζηά 

επεξεαζκέλε απφ ηηο ελαιιαγέο ηεο θχζεο θαη ησλ επνρψλ θαη αξγφηεξα απφ ηελ 

θπθιηθή θίλεζε ησλ αζηέξσλ. Απηή ε αληίιεςε, ε θπθιηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ρξφλνπ, ζεσξείηαη απφ ηε Ρεπνχζε (2004, 31) σο «βαζηθφ εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαηά ηελ αξρατθή πεξίνδν θαη ρξεψλεηαη ηε ζρεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ζε ζρέζε κε άιια ιφγηα είδε, ηεο ηζηνξηθήο ζπγγξαθήο ζηελ Αξραία 

Διιάδα». 

Χριςτιανιςμόσ 

Με ηελ αλάδεημε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ εγθαηαιείπεηαη απηή ε θπθιηθή αληίιεςε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηε ζέζε ηεο θαηαιακβάλεη κηα γξακκηθή αληίιεςε, «πάλσ ζηνλ θακβά 

ελφο ζετθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν ζα εθβάιιεη εληέιεη ζηελ αησληφηεηα», θάηη πνπ θαζηζηά 

ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία «πξνπαξαζθεπή γηα ηε κεηά ζάλαηνλ δσή», αθνχ ην λφεκα 

πιένλ βξίζθεηαη ζην ηέινο (κπξλαίνο 2013, 32).  

Ζ Ρεπνχζε (2004, 82) επηζεκαίλεη, επίζεο, απηή ηε λέα ζχιιεςε θαη νξγάλσζε ηνπ 

ρξφλνπ πνπ έξρεηαη παξάιιεια κε ηελ έιεπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Οη ρξηζηηαλνί 

πξνζπαζνχλ λα δηεπζεηήζνπλ ην παξειζφλ ηεο αλζξσπφηεηαο ψζηε λα ζπκθσλεί κε 

ηηο Γξαθέο θαη λα εμεγείηαη σο ζετθφ έξγν, πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. 

Όπσο ηνλίδεη θαη ν Ληάθνο (2007, 68), ζέινπλ λα απνδείμνπλ φηη ε ρξηζηηαληθή 

ζξεζθεία είλαη κέξνο ηνπ επξχηεξνπ ζρεδίνπ ηεο ζείαο πξφλνηαο ζηελ ηζηνξία, 

δειαδή ν ρξφλνο εληάρζεθε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζσηεξίαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ην Θεφ. 

Ο ρξηζηηαληζκφο πξνζπαζεί λα ρξνλνινγήζεη ην παξειζφλ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε 

θνζκνζεσξία ηνπ. Έηζη, ινηπφλ, ε Παιαηά Γηαζήθε ελψλεηαη κε ηελ Καηλή Γηαζήθε, 
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ζπληζηψληαο κηα ζπλερή ηζηνξία. Σν πεξηερφκελν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, δειαδή ε 

Γέλλεζε θαη ην έξγν ηνπ Υξηζηνχ, απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ζετθνχ ζρεδίνπ γηα ηε 

ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ «θαη ηαπηφρξνλα ην θέληξν ηεο ηζηνξίαο». «Η αλζξσπφηεηα 

απνθηά εληαία ηζηνξία, κε αθεηεξία ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, θέληξν ηεο ηε γέλλεζε 

ηνπ Υξηζηνχ θαη ηέινο ηεο ηε Γεπηέξα Παξνπζία». Ο Ληάθνο (2007, 69) 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «ρξνλνινγία θαη εζραηνινγία ζπλαηξέζεθαλ», θαζψο ε 

ρξνλνιφγεζε έπξεπε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο φρη κφλν ην παξειζφλ θαη ηελ αξρή ηνπ 

θφζκνπ αιιά θαη ην κέιινλ κε ην ηέινο ηνπ θφζκνπ. 

Χζηφζν, απφ απηή ηε ζπλέρεηα ιείπεη ε απφδεημε ηεο αξραηφηεηάο ηεο. ’ απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ζπκβάιινπλ ζπγγξαθείο «ζπγρξνλίδνληαο ηε βηβιηθή παξάδνζε κε ηελ 

ηζηνξία ιαψλ ηεο Αξραηφηεηαο, αληηζηνηρίδνληαο ηηο κνξθέο θαη ηα δξψκελα ηεο 

Παιαηάο Γηαζήθεο κε ηελ ηζηνξία ησλ αξραίσλ ιαψλ». Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

αξραίνη ιανί γίλνληαη ηζηνξηθά αλαγλσξίζηκνη κέζα απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην 

ρξηζηηαληθφ ρξνλνινγεκέλν ζρήκα. Δπίζεο, γίλνληαη ηζηνξηθά αλαγλσξίζηκνη θαη 

αλαβαζκίδνληαη πνιηηηζηηθά, αθνχ ν ρξηζηηαληζκφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ πνιηηηζκφ. Σα 

παξαπάλσ έρνπλ νδεγήζεη ην ρξηζηηαληθφ ρξφλν λα ζεσξείηαη ην απνθιεηζηηθφ 

ρξνλνινγηθφ πιαίζην αλαθνξάο. χκθσλα κε ηνλ Ληάθν (2007, 68) «ε ρξνλνινγία ζηε 

ρξηζηηαληθή ηζηνξηνγξαθία δελ ήηαλ εξγαιείν, φπσο ζήκεξα, αιιά ππνβάζηαδε κηα 

θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο». 

ηε ρξηζηηαληθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηε Ρεπνχζε (2004, 91), θηλείηαη 

θαη ε απγνπζηίλεηα ζχιιεςε ηνπ ρξφλνπ, κε ηε γξακκηθφηεηα θαη ηνλ πξνλνηαθφ 

ραξαθηήξα πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ. Ο Απγνπζηίλνο (354-430 κ.Υ.), επίζθνπνο 

Ηππψλνο (ιηκάλη ζηε Βφξεηα Αθξηθή), ζην ελδέθαην απφ ηα δεθαηξία βηβιία ησλ 

Δμνκνινγήζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ. Οη ρξφλνη πνπ αλαθέξεη θαη 

ππάξρνπλ ζηελ ςπρή ησλ αλζξψπσλ είλαη: ην παξφλ ηνπ παξειζφληνο, δειαδή ε 

κλήκε, ην παξφλ ηνπ παξφληνο, δειαδή ε άκεζε αληίιεςε θαη ην παξφλ ηνπ 

κέιινληνο, δειαδή ε πξνζκνλή. Σν ηέινο ηνπ ρξφλνπ ππάξρεη ζηνπο αλζξψπνπο σο 

αλακνλή, ρσξίο λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί. 

Αναγϋννηςη  

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο (14
νο 

- 17
νο

 αηψλαο) παξαηεξείηαη κηα 

εθθνζκίθεπζε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, κηαο ζθέςεο πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα 

ππεξβαηηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηδαλ ην Μεζαίσλα. Γίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηνλ επίγεην θφζκν, ελψ, ζηαδηαθά, ν επνπξάληνο παξαγθσλίδεηαη ή 

ηνπιάρηζηνλ ράλεη ην θχξνο ηνπ. Οη άλζξσπνη ζηξέθνληαη ζηελ έξεπλα ψζηε λα 

κάζνπλ γηα ην παξειζφλ θαη ν θάζε ηζηνξηθφο «πηνζεηεί ηελ πξννπηηθή ηνπ» γη’ απηφ 

(κπξλαίνο, 2013, 32). 

Νεωτερικότητα 

Με ηνλ φξν «λεσηεξηθφηεηα» κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν, 

πνπ έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο πξνεγνχκελεο (Αξραηφηεηα, Μεζαίσλαο), έρεη σο 

έλαξμε ηνλ 18
ν
 αηψλα (ρσξίο φκσο πιήξε επηζηεκνληθή νκνθσλία), θαη σο ηέινο, ηηο 
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ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ πεξίνδν   «ηνπ 

εθθνζκηθεπκέλνπ θηλήκαηνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ», (Αζεκάθε, Κνπζηνπξάθεο, 

Κακαξηαλφο, 2011, 3). 

ηε λεσηεξηθφηεηα θπξηαξρεί ν έληππνο γξαπηφο ιφγνο (βηβιίν, εθεκεξίδα), θάηη πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε αλζξψπνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζε άιιν ηφπν θαη ζε άιιν ρξφλν, δηαζπάηαη δειαδή ε πξνεγνχκελε, 

παξαδνζηαθή ελφηεηα ρψξνπ θαη ρξφλνπ πνπ βαζίδνληαλ  θπξίσο ζηελ πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία. Ζ λεσηεξηθή θνηλσλία απαηηεί απφ ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη ζπκβαηνί 

θαη νκνηνγελείο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο. Δίλαη ε επνρή ηνπ 

ξνινγηνχ (γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα, νη πεξηζζφηεξεο αγγιηθέο ελνξίεο είραλ 

απφ έλα ξνιφη πνπ ζήκαηλε δπλαηά ηηο ψξεο). Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1790 ζηε 

Γπηηθή Δπξψπε, ηα ξνιφγηα ρεξηνχ θαη ηνίρνπ ήηαλ πνιχ δηαδνκέλα, αλαδεηθλχνληάο 

ηα φρη κφλν σο θάηη ρξήζηκν αιιά θαη θάηη πνπ έδηλε θχξνο ζηνλ θάηνρφ ηνπ. Με ην 

ξνιφη αληηθαζίζηαηαη ν ρξφλνο ηεο άκεζεο εκπεηξίαο απφ ηνλ αθεξεκέλν καζεκαηηθφ 

ρξφλν, πνπ κεηξηφηαλ κε ηηο κνλάδεο κηαο βαζκνλνκεκέλεο θιίκαθαο. Ζ ηζηνξία θαη 

ε ηζηνξηνγξαθία δε κέλνπλ αλεπεξέαζηεο απφ απηέο ηηο αιιαγέο. 

Διαφωτιςμόσ (τζλη 17ου- αρχζσ 18ου αιώνα) 

Καηά ην Γηαθσηηζκφ, εληνπίδεηαη έλαο αγψλαο γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο ινγηθήο 

έλαληη ησλ δεηζηδαηκνληψλ, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ «νξζνινγηθνπνίεζε θαη 

καζεκαηηθνπνίεζε ηνπ θφζκνπ». Απηή ε ζηξνθή ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε ζα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ ζηαζκφ γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, αθνχ ζηαδηαθά 

ε Ηζηνξία ζα αλαρζεί ζε μερσξηζηφ θιάδν, κε ζηφρν ηελ ηζηνξηθή έξεπλα πάλσ ζηηο 

ηζηνξηθέο πεγέο. Σαπηφρξνλα, νη δηαθσηηζηέο ζεσξνχζαλ πσο ε ηζηνξία έπξεπε λα 

δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθφ «ξφιν θαηήρεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ ιανχ» 

(κπξλαίνο, 2013, 35). 

Γαλλική Επανάςταςη (1789) 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ραξαθηεξίδεηαη θαη ν ξφινο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο (1789), 

ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα «αληη-ηζηνξηθφ πλεχκα» ην νπνίν κάιινλ νθείιεηαη 

ζηελ πίζηε πσο ην παξειζφλ (παιαηφ θαζεζηψο) δελ έρεη πιένλ θακία ρξεζηκφηεηα, 

θαη ζηελ πεπνίζεζε πσο ε ηζηνξία ηψξα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αξρή μαλά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζρφιην ηνπ J. Michelet γηα ηελ Δπαλάζηαζε, ν νπνίνο 

γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ο ρξφλνο δελ ππήξρε πηα, ν ρξφλνο είρε ραζεί… φια ήηαλ 

δπλαηά, ην κέιινλ είρε γίλεη παξφλ… δειαδή, ρξφλνο πηα δελ ππήξρε, ππήξρε κηα 

αζηξαπή αησληφηεηαο» (Λε Γθνθ- Ννξά, 1975, 280). Ζ επαλάζηαζε, έηζη φπσο 

βηψλεηαη απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο, «δελ είλαη απιά  έλαο «ηζρπξφο ρξφλνο», κηα 

πξνλνκηαθή ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο, αιιά κηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ζην ζχλνιφ 

ηεο, παξειζφληνο, παξφληνο θαη κέιινληνο, κηα «ζηηγκή αησληφηεηαο» (δηαηχπσζε ηνπ 

Πξνπζη)».  πλερίδνληαο, νη Λε Γθνθ- Ννξά εμεγνχλ πσο «ε επαλάζηαζε, παξά ηε 

δηάξθεηά ηεο πνπ κπνξεί λα είλαη βξαρεία, δελ είλαη πξντφλ ηνπ εθήκεξνπ θαη ηνπ 
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κεηαβαηηθνχ· βηψλεηαη ζαλ ηνκή, ζαλ ζέιεζε λα αιιάμνπκε ηελ ηζηνξία» (Λε Γθνθ- 

Ννξά, 1975, 270).  

18οσ  - 19οσ αιώνασ 

Ζ λεσηεξηθφηεηα ζπλδέεηαη, επίζεο,  κε ηελ αλάδπζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ηνλ 

ηνληζκφ ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

αζηηθψλ, θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληψλ. ηελή είλαη θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ε νπνία 

αθνινπζεί ην πξφηππν ηνπ Γηαθσηηζκνχ, είλαη ε αλαδήηεζε κηαο αληηθεηκεληθήο 

αιήζεηαο θαη ε πίζηε ζε κηα δηαξθή γξακκηθή πξφνδν ησλ επηζηεκψλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο (Αζεκάθε, 2011, 2). «Αλάπηπμε θαη πξφνδνο… εθθξάδνπλ 

απιά ηελ ηδέα κηαο ρξνλνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο», θάησ 

απφ ηελ επίδξαζε ησλ επηζηεκψλ ηεο θχζεο, ζπκπιεξψλεη ν  Agamben (2002, 25). 

Καηά ην 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα δηακνξθψλεηαη κηα λέα έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Ο 

ρξφλνο απηφο, ζχκθσλα κε ηε Ρεπνχζε (2004, 178), εμαθνινπζεί λα είλαη γξακκηθφο, 

σζηφζν, «απφ κνλνγξακκηθφο γίλεηαη ελ δπλάκεη πνιχγξακκνο, θαζψο επηηξέπεη λα 

αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ αθεγήζεηο πνπ δε ζπκςεθίδνληαη ζε κηα εληαία πνξεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο». Πην απιά, απφ έλα ρξηζηηαληθφ γέλνο έρνπκε ηε δεκηνπξγία ησλ 

εζλψλ, κε δηαθνξεηηθή εμέιημε. πλερίδνληαο ε Ρεπνχζε πξνζζέηεη πσο «ν 

πνιχγξακκνο, εθθνζκηθεπκέλνο ρξφλνο είλαη ηαπηφρξνλα θαη παγθφζκηνο, πνπ επηηξέπεη 

ηε κεηάβαζε ζε δηαθνξεηηθέο εζληθέο ηζηνξίεο  θαη ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη ηε ζπλνρή 

θαη ηελ ελφηεηά ηνπ». Ο πνιηηηζκφο απνηειεί ην ελλνηνινγηθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη 

ηελ πνιπδηάζπαζε θαη ηελ ελφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, αληηθαζηζηψληαο ηε Θεία 

Πξφλνηα. 

Ζ δηαδηθαζία επηλφεζεο ησλ εζληθψλ ηζηνξηψλ, δειαδή, επέβαιε θαη ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη, κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν πηα, κε ηελ  εζληθή 

ηαπηφηεηα ν ρξφλνο αξζξψλεηαη σο αθήγεζε. Έηζη, ζχκθσλα κε ην Ληάθν (2007, 

200) ε εζληθή αθεγεκαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο, δίλεη κηα λέα ζεκαζία ζην ρξφλν θαη 

παξνπζηάδεη ην έζλνο σο έλαλ ελεξγφ ηζηνξηθφ παξάγνληα, πνπ απνθηά κηα λέα 

ηζηνξηθή ηαπηφηεηα κέζσ ηεο αθεγεκαηνπνίεζεο, ζπγθξνηψληαο έηζη ηελ ελεξγφ 

κλήκε ηνπ έζλνπο. Σν ίδην εληνπίδεη θαη ν Κφθθηλνο (1998, 142), φηαλ αλαθέξεηαη 

ζηνλ ηζηνξηθηζκφ, θαη ζηε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο σο κεραληζκφ  ζπγθξφηεζεο θαη 

εγράξαμεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Ο ηζηνξηθηζκφο  «δνκεί ηνλ αθεγεκαηηθφ ηεο (ηεο 

ηζηνξίαο)  ηζηφ ζηνλ νξηδφληην γξακκηθφ άμνλα, πνπ ζπλδέεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζε 

αιιεινπρίεο αηηηψλ- αηηηαηψλ». Δθεί, ν ηζηνξηθφο ρξφλνο έρεη σο θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο ζην παξειζφλ θαη κέζσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ ζην κέιινλ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζπλεγνξεί θαη ν Γαηζσηήο(2006, 

585), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε γξακκηθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ απνηειεί ζηνηρείν 

εζληθήο ελφηεηαο. Απηφ γηαηί πξνζδίδεη ζην έζλνο κηα αίζζεζε ελφηεηαο, θνηλήο 

ηαπηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη θαη έρεη θιεξνδνηεζεί απφ ην παξειζφλ. Απηή ε 

πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έζλνπο έρεη παξακείλεη ίδηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 
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ελψ, παξάιιεια, ην πξνζαλαηνιίδεη γηα ην πψο ζα ελεξγήζεη ζην παξφλ θαη ην 

κέιινλ. Χζηφζν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο «αλαζπγθξνηείηαη επηιεθηηθά κφλν εθείλν ην 

παξειζφλ πνπ αθνξά άκεζα ην ζεκεξηλφ έζλνο πνπ ππνβαζηάδεη ην ηδενιφγεκα ηεο 

δηαρξνληθήο ηνπ ζπλέρεηαο… ελψ νη αζπλέρεηεο, νη αληηθάζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο 

απνζησπψληαη».  

 

20οσ αιώνασ 

ηνλ 20
ν
 αηψλα, κε ηελ επίδξαζε ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο ρνιήο ησλ Annales (1929-

1997), ν ηζηνξηθφο ιφγνο θάλεη κηα ζηξνθή απφ ηνλ αθεγεκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη 

γίλεηαη πην αλαιπηηθφο, δίλνληαο έκθαζε ζε φιεο ηηο πιεπξέο ησλ θαηλνκέλσλ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ καηαζρεκαηηζκψλ.  Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. 

(Κφθθηλνο, 1998, 226). Δγθαηαιείπεηαη ε αθεγεκαηηθή ηζηνξία πνπ  

παξαθνινπζνχζε κηα δηαδνρή γεγνλφησλ θαη εκθαλίδεηαη κηα ηζηνξία πνπ εμεηάδεη ηηο 

ζπλζήθεο ζε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν (Ίγθεξο, 2006, 20). Αληί, ινηπφλ, λα ηνπνζεηνχκε 

ηα γεγνλφηα (πνιηηηθά, ζηξαηησηηθά θ.α.) ζε κηα ζπλερή, νκνηνγελή γξακκή ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηα εξκελεχνπκε ζε ζρέζε πξνεγνχκελνπ-επφκελνπ, κπνξνχκε λα 

ζηξαθνχκε ζε κηα ζεηξά απφ «δηαπιεθφκελνπο ρξφλνπο», αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ησλ 

ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ (Γηαλλφπνπινο, 1988). 

Ο Braudel, φπσο ζρνιηάδνπλ νη Γηαλλφπνπινο (1988) θαη πκεσλίδε (2010), ππέδεημε 

πσο «ε ηζηνξία δελ θηλείηαη κ’ έλα ξπζκφ, αιιά κε πνιινχο, θαη πσο ηα ηζηνξηθά 

θαηλφκελα ζπκβαίλνπλ ζε κηθξνχο, κεζαίνπο θαη κεγάινπο θχθινπο, νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο». Γηα ηνλ Braudel, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Κφθθηλνο (1998, 

27) ε ηζηνξηθή επηζηήκε δελ είλαη απιά κηα αθήγεζε γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο κε 

θάζε ιεπηνκέξεηα, αιιά ε «κειέηε ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ πνηθίια πεδία ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο».  πγθεθξηκέλα, ν Braudel (1987) εζηίαζε ηελ πξνζνρή 

ησλ ηζηνξηθψλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο: 

Σον βπασύ, ηον ζύνηομο σπόνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ησλ γεγνλφησλ, ηεο δξάζεο, 

θαζψο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα εθηπιίζζνληαη γξήγνξα θαη θάπνηεο θνξέο επεηζνδηαθά. 

Σον σπόνο ηηρ μακπάρ διάπκειαρ, πνπ κεηξηέηαη ζε αηψλεο ή ρηιηεηίεο θαη αθνξά ζηε 

δηάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζεζκψλ, ησλ πνιηηηζκψλ θαη γεληθά ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο ηζηνξίαο πνπ κεηαβάιινληαη κε βξαδείο ξπζκνχο. Παξά ην γεγνλφο 

πσο ζηελ ηζηνξία ηίπνηα δε κέλεη αθίλεην, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ κέλνπλ ζρεδφλ 

ακεηάβιεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σέηνηεο ζηαζεξέο ηζηνξηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο, πνπ δελ αιιάδνπλ πνιχ κέζα ζην ρξφλν ιέγνληαη δνκέο θαη 

ζχκθσλα κε ην Γηαλλφπνπιν (1988) «επεξεάδνπλ, κνξθνπνηνχλ ή θαη θαζνξίδνπλ ηε 

δσή νιφθιεξσλ θνηλσληψλ, ζπλήζσο γηα αηψλεο». 

Σον ενδιάμεζο σπόνο ηηρ ζςγκςπίαρ, πνπ εμεηάδεη ην παξειζφλ ζε κεγάιεο 

πεξηφδνπο, απηέο πνπ κεηξηνχληαη κε γεληέο ή πνπ κπνξεί λα θαιχπηνπλ ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηζνχ αηψλα, κειεηψληαο θπξίσο ην επίπεδν ηεο πιηθήο δσήο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θχθισλ.  Οη ζπγθπξίεο πηέδνπλ ηηο δνκέο «κε πεξηνδηθέο δηαθπκάλζεηο» 

πνπ θξαηνχλ ιίγα ρξφληα ή θαη δεθαεηίεο, ρσξίο φκσο κε ηελ πίεζε πνπ αζθνχλ λα 
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κπνξνχλ λα ηηο κεηαβάιινπλ. χκθσλα κε ην Γηαλλφπνπιν (1988) ε θάζε ζπγθπξία 

έρεη δχν θάζεηο. Απφ ηε κία ηελ επλντθή θαη απφ ηελ άιιε ηε δπζκελή πνπ βειηηψλεη 

θαη ρεηξνηεξεχεη ηε δσή ησλ θνηλσληψλ, αληίζηνηρα. 

 

χκθσλα κε ην κπξλαίν (2013, 157), ν Braudel δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ρξφλν 

ηεο «καθξάο δηάξθεηαο», θαζψο κπνξεί λα απνδεηρζεί θαζνξηζηηθφο γηα ηελ εξκελεία 

ησλ γεγνλφησλ ηεο «κέζεο» θαη «βξαρείαο» δηάξθεηαο. Μπνξεί λα πξνζδψζεη ζηνλ 

ηζηνξηθφ κηα λέα νπηηθή  πνπ λα εμππεξεηεί, εληέιεη, ηε «ζθαηξηθή ή νιηθή ηζηνξία». 

πλερίδνληαο, αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ηνπ Βέηθνπ γηα ην ρξφλν ζηε Νέα Ηζηνξία: 

«ηε ζέζε ηεο παξάζηαζεο ελφο ξεχκαηνο πνπ θπιά γξακκηθά πξνο ηα εκπξφο, κπαίλεη 

ε εηθφλα ηεο ζάιαζζαο πνπ άιινηε θνπζθψλεη θαη ζεθψλεη θχκαηα θαη άιινηε εξεκεί 

γαιήληα, αιιά πνπ ηφζν νη ζπειιψδεηο θπκαηηζκνί ηεο φζν θαη νη πεξίνδνη εξεκίαο ηεο 

θξχβνπλ πνιιαπιέο θαλνληθέο δηαθπκάλζεηο πνπ εμεγνχληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο». εκαζία ινηπφλ έρεη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο πσο ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ είλαη πνιιά θαη ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα, ελψ πίζσ ηνπο θξχβνληαη νη 

αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ. Έηζη, ινηπφλ, ε ηζηνξία δελ είλαη κφλν δνκέο, ζπγθπξίεο ή 

γεγνλφηα, αιιά φια απηά ζηε δηαπινθή ηνπο.  

 

πλνςίδνληαο, γηα ηνλ Braudel ζπλππάξρνπλ ηαπηφρξνλα πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθφηεηεο θάηη ην νπνίν νδεγεί ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ κνλνγξακκηθνχ ρξφλνπ. Ζ 

παξαπάλσ επηζήκαλζε ζα επηθέξεη, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Κφθθηλνο (1998, 239) «ηελ 

ακθηζβήηεζε ηνπ ηδενινγήκαηνο ηεο δηαξθνχο πξνφδνπ» θαη ηαπηφρξνλα θαη ηεο 

ππεξνρήο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, έλαληη ησλ άιισλ. Απηφο ν θινληζκφο ηεο 

πεπνίζεζεο ηεο ζεηηθήο πξνφδνπ ηεο θνηλσλίαο ζα νδεγήζεη ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ 

νξζνχ ιφγνπ σο κνλαδηθήο αιήζεηαο θαη ζηελ αλάδπζε κηαο λέαο επνρήο, ηεο 

κεηαλεσηεξηθφηεηαο. 

 

Μετανεωτερικότητα 

Ζ κεηαλεσηεξηθφηεηα είλαη ε πεξίνδνο πνπ εθηείλεηαη ρξνλνινγηθά απφ ην ηέινο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα έσο ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

. πλδέεηαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηε ξαγδαία 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, μεπεξλψληαο ηα εκπφδηα ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Δκθαλίδνληαη λένη ηξφπνη βίσζεο ηνπ ρξφλνπ, ε επνρή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα παξνληηθή αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ, ν ρξφλνο ηεο ζηηγκήο 

(Αζεκάθε, 2011, 5).  Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ξήζε ηνπ (Bauman, 1992, 230), ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα ηε ραξαθηεξίζεη: «Έρνπκε πηα λα θάλνπκε κε έλα παξειζφλ 

ιεζκνλεκέλν ε ππεξβνιηθά κλεκνλεπφκελν, κ’ έλα κέιινλ πνπ είηε έρεη ζρεδφλ 

εμαθαληζηεί απφ ηνλ νξίδνληα ή είλαη πξψηα θαη θχξηα απεηιεηηθφ, κ’ έλα παξφλ πνπ 

είηε αλαιψλεηαη αδηάθνπα ζηελ ακεζφηεηα ηεο ζηηγκήο ή είλαη ζρεδφλ ζηαηηθφ θη 

αηέξκνλν, ζρεδφλ αηψλην». 

 ε αληίζεζε πξνο ηελ λεσηεξηθφηεηα, θαίλεηαη λα πξνηηκάηαη ε δηαθνξά ζε ζρέζε κε 

ηελ νκνηνγέλεηα. Σίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε πίζηε ζηνλ νξζφ ιφγν αιιά θαη ε 
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ζπλερήο πξφνδνο θαη νη κεγάιεο αθεγήζεηο (Αζεκάθε, 2011, 8). Καη απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί νη κεγάιεο αθεγήζεηο ήηαλ απηέο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα εμεγήζνπλ θαη λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηε δπηηθή αληίιεςε γηα ζπλερή πξφνδν, πξφνδν πνπ έπξεπε λα 

επηβιεζεί ζε φιν ηνλ θφζκν θαη λα ηνλ νκνγελνπνηήζεη. Ο ζθεπηηθηζκφο απέλαληη ζ’ 

απηή ηελ πξφνδν νδήγεζε «ζηελ απφξξηςε κηαο γξακκηθήο, ηειενινγηθήο θαη πάληνηε 

πξννδεπηηθά επεκεξνχζαο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο». Απηφ γηαηί θάπνηεο θνξέο ε πξφνδνο 

πξνθαιεί θαη νπηζζνδξνκήζεηο, φπσο γελνθηνλίεο, πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν κπξλαίνο (2013, 48). Δπηπιένλ, νη κεγάιεο 

αθεγήζεηο αληηθαζίζηαληαη απφ «κηθξναθεγήζεηο» πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπγρξνληθέο θαηαζηάζεηο, «ηνλίδνληαο ηελ αζπλέρεηα κέζα ηελ ηζηνξία γηα λα 

ζπκπεξάλνπλ φηη δελ είλαη δπλαηή ε κεγάιε αθήγεζε» (Ίγθεξο, 2006, 148). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ, φπσο επηζεκαίλεη ν Κφθθηλνο (1998, 36-41) πσο 

«ν ηζηνξηθφο αλαπιέεη ηνλ ρξφλν κε ππμίδα ηηο γλσζηηθέο θαη ηδενινγηθέο επαηζζεζίεο 

ηεο επνρήο ηνπ», ρσξίο λα εμεγεί ην παξειζφλ ζαλ θάηη ακεηάβιεην θαη εμσηεξηθφ 

πξνο απηφλ αιιά «ην αλαζπγθξνηεί θαη ην αλαδηακνξθψλεη ζην πιαίζην ην ρσξν-

ρξνληθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο ηζηνξηθήο ηνπ αλάιπζεο». Δπίζεο, έκθαζε δίλεη ζηε 

«ζπλείδεζε ηεο ρξνληθφηεηαο  πνπ έρεη ν ηζηνξηθφο, φρη σο άηνκν αιιά σο πξίζκα ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ», θαζψο ν ρξφλνο είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηδφκελνο, κε βάζε 

ηηο αλάγθεο ηεο  εθάζηνηε θνηλσλίαο. 
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1. 3. Ανϊπτυξη τησ ϋννοιασ του χρόνου ςτα παιδιϊ 
 

Ο θφζκνο πνπ καο πεξηβάιιεη απνηειείηαη απφ κία πιεζψξα εξεζηζκάησλ ηα νπνία 

φκσο κπνξνχκε λα βάινπκε ζε ηάμε , αλαπηχζζνληαο έλα ζχζηεκα νξγαλσκέλσλ, κε 

βάζε ηε ινγηθή, ελλνηψλ. Γεληθφηεξα, ε έλλνηα κπνξεί λα νξηζηεί, ζχκθσλα κε ηνλ 

Παξαζθεπφπνπιν (1985, 42) ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζέινπκε λα δειψζνπκε 

«νκνηφηεηεο κεηαμχ πξαγκάησλ (πξνζψπσλ, αληηθεηκέλσλ, γεγνλφησλ, θαηαζηάζεσλ) 

πνπ είλαη σο πξνο ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθά», ελψ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπο 

απαηηνχληαη δχν δηεξγαζίεο, ε γελίθεπζε θαη ε αθαίξεζε. Καηά ηελ αθαίξεζε  

εληνπίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη φκνηα αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, ελψ, 

θαηά ηε γελίθεπζε, παξάγεηαη έλαο θαλφλαο. Ζ Ρεπνχζε (2004, 330) νξίδεη ηηο 

έλλνηεο σο «γεληθεχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαλνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ αθαίξεζε θαη ζηελ ηαμηλφκεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γλσξηζκάησλ». Απνηεινχλ, δειαδή, θαηά θάπνην 

ηξφπν,  έλα κέζν νξγάλσζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ αηφκσλ θαη πξνζαξκνγήο. 

χκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαλφ ςπρνιφγν  Siegler (2002, 377) ηφζν ν ρξφλνο, φζν θαη ν 

ρψξνο απνηεινχλ δχν απφ ηηο βαζηθέο αιιά θαη γεληθέο έλλνηεο «πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηα παηδηά φισλ ησλ πνιηηηζκψλ θαη πηζαλφηαηα φισλ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ» 

απνηειψληαο, δειαδή, έλλνηεο παγθφζκηεο θαη δηαρξνληθέο. Οη έλλνηεο απηέο 

εκθαλίδνληαη λσξίο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη αληαλαθινχλ ηελ επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνιηηηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Siegler ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ εκπεηξηθφ αιιά θαη ην ινγηθφ ρξφλν. Ο εκπεηξηθφο ρξφλνο 

αλαθέξεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή καο εκπεηξία γηα ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα ησλ 

γεγνλφησλ θάηη ην νπνίν παξαηεξείηαη απφ αθφκε θαη ζηα βξέθε. Ο ινγηθφο ρξφλνο,  

«πεξηιακβάλεη ηδηφηεηεο πνπ ζπλάγνληαη κε ην ινγηθφ ζπιινγηζκφ».  

Εμπειπικόρ σπόνορ 

ε ζρέζε κε ηνλ εκπεηξηθφ ρξφλν, έξεπλα ησλ Haith, Wentworth & Canfield (1993)  

αλαθέξεη πσο ζε βξέθε 3 κελψλ πνπ έδεηρλαλ θσηνγξαθίεο κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 

κπνξνχζαλ έπεηηα απφ ιίγν λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θσδηθνπνηνχλ ην κνηίβν θαη λα 

θνηηάδνπλ πξνο ην ζσζηφ κέξνο, πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο επφκελεο θσηνγξαθίαο. 

Δπίζεο, ζε έξεπλα ηνπ Friedman (1995), βξέθε 8 κελψλ μερσξίδνπλ ην αλ κηα ηαηλία 

πνπ δείρλεη έλα ηνχβιν πνπ ην πεηάλε θαη έπεηηα πέθηεη παίδεηαη πξνο ηα εκπξφο ή 

πξνο ηα πίζσ. Αλάινγα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ Bauer (1995), κε 

βάζε ηελ νπνία ζηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ εθηεινχλ δχν πξάμεηο ζηε ζσζηή ζεηξά. 

Πην αξγά, ζχκθσλα κε ηνλ Siegler, αλαπηχζζεηαη «ε ηθαλφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο 

δηάξθεηαο ησλ γεγνλφησλ», βαζηδφκελνο ζε έξεπλα ηνπ Fraisse (1982) φπνπ θαίλεηαη 

πσο ζηα 5 έηε ηα παηδηά ππνινγίδνπλ δηάξθεηεο 3 έσο 30 δεπηεξνιέπησλ. Απφ ηα 5 

έηε θαη έπεηηα ηα παηδηά, λαη κελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηξάλε, αιιά πνιιέο θνξέο 
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ε κέηξεζε απηή γίλεηαη κε ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο ρξφλνπ, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ιάζνο ππνινγηζκνχο, αλαηξέρνληαο ζηα πνξίζκαηα έξεπλαο ηνπ Levin 

(1989). Αλαθεξφκελνο ζηελ αίζζεζε ηεο δηάξθεηαο, ζε εβδνκάδεο ή κήλεο ν Siegler 

ηελ ηνπνζεηεί λα αλαπηχζζεηαη αξγφηεξα, ελψ ζηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ 

αληηιακβάλνληαη πσο θάπνην γεγνλφο ζπλέβε πην πξφζθαηα ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν 

(Friedman, 1991). 

Λογικόρ σπόνορ 

εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Διβεηνχ Jean Piaget ζηνλ ηνκέα ηεο γλσζηηθήο 

ςπρνινγίαο, κειεηψληαο ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ο Piaget  ήηαλ  ζεσξεηηθφο ησλ 

ζηαδίσλ θαη ππνζηήξηδε φηη ε αλάπηπμε πξνρσξεί κε κηα αθνινπζία πνηνηηθψλ 

κεηακνξθψζεσλ (Cole & Cole, 2002, 283). Τπνζηήξημε πσο ε δηαλνεηηθή αλάπηπμε 

επηηειείηαη θαηά ζηάδηα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο. 

Σα δηαδνρηθά απηά ζηάδηα είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα θαη νη δηεξγαζίεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο αιιαγήο είλαη ίδηεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, έρνπλ δειαδή, 

παγθφζκηα θαη θαζνιηθή ηζρχ. πγθεθξηκέλα:  

1
ν
 ζηάδην:  αηζζεηεξην-θηλεηηθήο λφεζεο, πνπ δηαξθεί απφ ηελ γέλλεζε σο θαη ηελ 

ειηθία ησλ 2 εηψλ (βξεθηθή ειηθία): Σν λενγέλλεην κε ηα απιά αληαλαθιαζηηθά ηνπ 

θαη πνπ νη ελέξγεηέο ηνπ δελ έρνπλ θάπνην ζπζηεκαηηθφ ζηφρν εμειίζζεηαη ζε έλα 

παηδί πνπ αξρίδεη λα δείρλεη ηα πξψηα ζηάδηα επθπΐαο, ζηεξηδφκελν πηα ζε 

αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο. (Salkind, 2004, 287).  

2
ν
 ζηάδην:  ηεο πξν-ινγηθήο λφεζεο, απφ ηα 2 έσο ηα 6 έηε (λεπηαθή ειηθία): Ζ 

αλάπηπμε ηεο γιψζζαο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηαδίνπ. 

Πιένλ είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί ζχκβνια πνπ αλαπαξηζηνχλ ην πεξηβάιινλ 

(γισζζηθά), ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ηελ αληηιεπηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηα φζα ηνπ 

πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ (Salkind, 2004, 292). Κπξηαξρεί ν εγσθεληξηζκφο, δειαδή 

ε ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ απφ ηελ πξνζσπηθή ζθνπηά, ρσξίο δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα 

ζ’ απηφ θαη ηνπο άιινπο. Παξαηεξείηαη «ζχγρπζε θαηλνκεληθνχ θαη πξαγκαηηθνχ», 

ελψ ζχγρπζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ αηηίαο- απνηειέζκαηνο 

(Cole & Cole, 2001, 133). 

3
ν
 ζηάδην: ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο ζθέςεο, απφ ηα 6 έσο ηα 12 έηε (παηδηθή 

ειηθία): Σν παηδί κπνξεί λα επηηειέζεη ζπγθεθξηκέλεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη λα 

ιχζεη πνηθίια γλσζηηθά έξγα. Μπνξεί πιένλ λα «ζπλδπάδεη, λα θαηαηάζζεη θαη λα 

κεηαζρεκαηίδεη αληηθείκελα θαη πξάμεηο» (Cole & Cole, 2013, 132). 

4
ν
 ζηάδην: ηεο ηππηθήο λφεζεο απφ ηα 12 έηε έσο ηα 19 έηε, δειαδή, ην ηέινο ηεο 

εθεβείαο. 

Ζ αθεξεκέλε ζθέςε ηνπ εθήβνπ απνηειεί ην νξφζεκν απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, θαζψο νη 

έθεβνη ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα «αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη γηα ηελ ίδηα ηε δηεξγαζία 

ηεο ζθέςεο» (Cole & Cole, 2013, 132). Δπεθηείλεηαη ε ηθαλφηεηα θαη ν ηξφπνο 

ζθέςεο ησλ παηδηψλ θαη απμάλεηαη ε ρξήζε ηεο κεηαγλψζεο. Ζ αθεξεκέλε απηή 

λνεηηθή επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε ππνζέζεηο θαη δελ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην 
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πεξηβάιινλ. Σν ζηάδην απηφ «πξνυπνζέηεη ηε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ζρεκαηίδεη, 

λα ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ππνζέζεηο», ζπγθξίλνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε 

αληηθείκελα θαη γεγνλφηα ηα νπνία είηε είλαη γλσζηά είηε έξρνληαη ζε αληίζεζε κ’ 

απηήλ, ρσξίο θαη’ αλάγθε ηα γεγνλφηα απηά λα πξέπεη λα παξαηεξεζνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε έξεπλα ηνπ Greene (1990) πνπ ζπκκεηείραλ καζεηέο Γπκλαζίνπ, 

Λπθείνπ θαη θνηηεηέο πξσηνεηείο θαη ηειεηφθνηηνη, ηνπο δεηήζεθε λα πεξηγξάςνπλ ηη 

ζα κπνξνχζε λα ηνπο ζπκβεί ζην κέιινλ. Οη κεγαιχηεξνη κπνξνχζαλ λα ππνζέζνπλ 

θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε κε  πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

κηθξφηεξνπο  (Craig- Baucum, 2002, 33-34). Χζηφζν, δελ είλαη εθηθηφ φια ηα άηνκα 

λα θαηαθηήζνπλ ην ζηάδην ηεο ηππηθήο λφεζεο, θαζψο πξνυπφζεζε απνηειεί έλα 

επίπεδν λνεκνζχλεο ηνπ αηφκνπ αιιά θαζνξηζηηθνί είλαη θαη νη πνιηηηζκηθνί, νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνί αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο (Craig- Baucum, 2002, 

34).  

Ο Piaget, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλήζεη ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, ζπγθεθξηκέλα, ηελ 

εμεηάδεη ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν, ρσξίο λα εζηηάδεη ζε 

ρξνλνινγηθέο γλψζεηο. Σνλ ελδηαθέξεη ε αλάιπζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ ζε 

πξνβιήκαηα παξάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζρέζεηο θίλεζεο. Ο 

ρξφλνο θαη ν ρψξνο απνηεινχλ γηα ηνλ ίδην έλλνηεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο θάηη πνπ 

θαίλεηαη θαη ζηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη γηα ην ρξφλν ιέγνληαο πσο: «ν ρψξνο είλαη κηα 

εγγξαθή ηεο ζηηγκήο ηνπ ρξφλνπ θαη ν ρξφλνο είλαη ν ρψξνο ζε θίλεζε». Χο 

απνηέιεζκα, νη ρξνληθέο έλλνηεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αληίιεςε ηνπ 

ρψξνπ θαη «ε γλψζε ηεο ρσξηθήο πνξείαο επεξεάδεηαη πάλσ απ’ φια απφ ηα ρσξηθά 

δεδνκέλα». Ο ρξφλνο κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηελ αληίιεςε θηλήζεσλ θαη 

ηαρπηήησλ (Μπνλίδεο, 1995, 77). 

Ο Μπνλίδεο (1995, 177-178)  πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο ζε άξζξν ηνπ ηηο ηξεηο 

θάζεηο θαηά ηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ  Piaget: 

1
ε
 θάζε- «αηζζεζηνθηλεηηθφο» ή «πξαθηηθφο ρξφλνο»: Ζ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ε 

έλλνηα ηνπ ρψξνπ ζπγρένληαη. Ο ρξφλνο ππάξρεη ζε ζρέζε κε θάπνηα πξάμε. Σα 

βξέθε αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή αθνινπζία· πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληνλίζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο (π. ρ. ζειαζκφο), ρσξίο σζηφζν, απηφ λα ζεκαίλεη 

αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ. Αξγφηεξα, ην παηδί πεηξακαηίδεηαη εθηειψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο θαη πεξηκέλνληαο ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα. 

2
ε
 θάζε - «παξαζηαηηθφο ρξφλνο»: ηαδηαθά, ινηπφλ, ην παηδί μεθηλάεη λα θάλεη 

θάπνηνπο ινγηθνχο ζπλδπαζκνχο αλάκεζα ζην ρξφλν, ην ρψξν θαη ηελ ηαρχηεηα. Σν 

παηδί αληηιακβάλεηαη αληηθείκελα θαη θηλήζεηο πνπ ηα ζπλδέεη κε ηνλ «παξαζηαηηθφ» 

ρξφλν. Σν φηη ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο δηαθνξνπνηνχληαη θαηνξζψλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

ηαρχηεηα, ε νπνία έρεη αλαπαξαζηαηηθφ ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί κπνξεί 

λα αληηιεθζεί πσο ην πην γξήγνξν απηνθίλεην δηαλχεη θάπνηα απφζηαζε ζε ιηγφηεξν 

ρξφλν. Όκσο, αλ δχν απηνθίλεηα θηλνχληαη κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο δελ κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ηε ζρέζε ηαρχηεηαο- ρξφλνπ. 

3
ε
 θάζε - «ιεηηνπξγηθή» ή «ινγηθή έλλνηα ηνπ ρξφλνπ»: ε απηή ηε θάζε ε αληίιεςε 

ηνπ ρξφλνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ. Ζ ηππηθή ινγηθή ζθέςε 
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βνεζάεη ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, θαζψο ην παηδί έρεη κάζεη ηε 

ζρέζε δηαζηήκαηνο, ρξφλνπ, ηαρχηεηαο κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα «θάλεη 

ρσξνρξνληθνχο ζπλδπαζκνχο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ησλ λνεηηθψλ ελεξγεηψλ 

ηνπ» (Φξάγθνο, 1985, 372). 

Ο Μπνλίδεο παξαζέηεη ην δηάγξακκα ηνπ Φξάγθνπ (1985), γηα λα πεξηγξάςεη κε 

ζπληνκία ηελ πνξεία πνπ αθνινπζείηαη, θαηά ην νπνίν: 

1
ε
 θάζε: ρξφλνο= ρψξνο 

2
ε
 θάζε: ρξφλνο= ρψξνο θαη ρξφλνο 

3
ε
 θάζε: ρξφλνο= θαζαξφο καζεκαηηθφο ρξφλνο, ρξνληθή αθαίξεζε 

Ο Siegler (2002, 378) παξαζέηεη ην πείξακα πνπ εθηέιεζε ν Piaget πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξήζεη ηε ινγηθή θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ. Παξνπζίαζε ζε παηδηά δχν ηξέλα πνπ 

θηλνχληαλ ζε παξάιιειεο ηξνρηέο θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηελ εξψηεζε πνην 

ηξέλν ηαμίδεπε γηα πεξηζζφηεξε ψξα.  Σα παηδηά κηθξφηεξα ησλ 6 εηψλ έιεγαλ πσο ην 

ηξέλν πνπ ζηακάηεζε πην καθξηά ηαμίδεςε γηα πεξηζζφηεξε ψξα, αλ θαη ηα δχν 

μεθηλνχζαλ θαη ζηακαηνχζαλ ηαπηφρξνλα, ζπκπεξαίλνληαο πσο ζην ιεγφκελν 

πξνελλνηνινγηθφ ζηάδην ηα παηδηά δελ είραλ ινγηθή θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ.  Ζ 

εξκελεία ηνπ πεηξάκαηνο ακθηζβεηήζεθε αξγφηεξα απφ ηνλ Levin , ηνλίδνληαο πσο 

ηα άληζα δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεξκαηηζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα νθείινληαη γηα ηηο ιάζνο 

εθηηκήζεηο ησλ παηδηψλ. Δπαλαιακβάλνληαο ην πείξακα κε ηξέλα πνπ θηλνχληαλ ζε 

θπθιηθέο ηξνρηέο, θάλεθε πσο ηα παηδηά δε δπζθνιεχνληαλ λα εληνπίζνπλ πνην 

απηνθίλεην ηαμίδεςε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν. Σν ίδην έδεημε θαη ην πείξακα κε ηε 

δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, φπνπ δπν θνχθιεο θνηκήζεθαλ θαη μχπλεζαλ ηελ ίδηα ή 

δηαθνξεηηθή ζηηγκή. Ο Siegler ηνλίδεη πσο ηελ ίδηα δπζθνιία ζηελ αληίιεςε ηνπ 

ρξφλνπ αληηκεησπίδνπλ αθφκε θαη νη ελήιηθεο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ηελ 

πεπνίζεζε πσο φια ηα κέξε ελφο αληηθεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα νη δχν πφξηεο ελφο  

απηνθηλήηνπ, θηλνχληαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα. Ο Levin πξνηείλεη, γηα λα μεπεξαζηεί 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, ηε ρξήζε θπζηθψλ πεηξακάησλ, γηα παξάδεηγκα έλα 

παηδί θξαηάεη έλα ξαβδί κε ηε κηα ηνπ άθξε ελσκέλε κε έλαλ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

Όηαλ ην παηδί θξαηάεη ηελ εζσηεξηθή πιεπξά  θηλείηαη πην αξγά ζε ζρέζε κε ην φηαλ 

θξαηάεη ηελ εμσηεξηθή πιεπξά. 

Σα λέα απηά ζηνηρεία δίλνπλ κηα άιιε δηάζηαζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ απφ ηα 

παηδηά, θαζψο ππνδεηθλχνπλ θαη άιινπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε 

γλσζηηθή αλάπηπμε, απνζπλδένληάο ηε, ζηαδηαθά, απφ  ηελ θπξίαξρε σο ηφηε ζεσξία 

ησλ ζηαδίσλ, πνπ ηε ζπλέδεε άξξεθηα κε ηελ ειηθία.  
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1.4. Ανϊπτυξη τησ ϋννοιασ του ιςτορικού χρόνου 

1.4.1. Τι ςημαύνει ιςτορικό ςκϋψη 

Σα πνξίζκαηα ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

δηδαθηέαο χιεο, παξέρνληαο παξάιιεια βνήζεηα θαη θαηεπζχλζεηο ζηνπο δαζθάινπο 

ψζηε λα ραξάμνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, κηαο θαη, απνθηψληαο πξφζβαζε 

ζηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα βειηίσζε ησλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε 

ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ε δεκηνπξγία θξηηηθά ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ. 

Ζ ηζηνξηθή ζθέςε  απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαλνεηηθή θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξηθή γλψζε. Καηά ηνλ Moniot (2002, 68) ην λα ζθέθηεηαη 

θαλείο ηζηνξηθά ζεκαίλεη λα καζαίλεη λα εμαηνκηθεχεη αιιά θαη λα γεληθεχεη αλάινγα 

κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο πνπ δηαζέηεη θαη ηα εξσηήκαηα πνπ απεπζχλεη. Με ηελ άπνςε 

ηνπ Moniot ηαπηίδεηαη θαη ε  Νάθνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηζηνξηθή ζθέςε 

ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε θαη εξκελεία θάζε είδνπο καξηπξηψλ, κε βάζε ηα νπνία 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εξσηήκαηα, λα δηαηππσζνχλ ππνζέζεηο θαη λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην παξειζφλ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην παξφλ. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο απνηεινχλ ε κεζνδνινγία (εξσηήζεηο, ρξήζε θαη εξκελεία πεγψλ, 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, άξζξσζε ηζηνξηθνχ ιφγνπ), ην πεξηερφκελν, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ «παξειζφληνο» θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην παξφλ θαη ηα 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζπλδένληαη κε ηα ηζηνξηθά δεηήκαηα θαη πξνυπνζέηνπλ 

εηδηθά αλαπηπγκέλν ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα θαη δεμηφηεηεο (Νάθνπ, 2000, 18-44). 

χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ε ηζηνξηθή γλψζε 

ζπλαξηάηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο, ηε δεισηηθή/ πξνηαζηαθή γλψζε, ηε 

κεζνδνινγηθή/ δηαδηθαζηηθή θαη ηελ ελλνηνινγηθή. Ζ δεισηηθή γλψζε ζρεηίδεηαη κε 

ην πεξηερφκελν, κε ηε γλψζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ε κεζνδνινγηθή έρεη ζρέζε 

κε ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, απφ ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ε ελλνηνινγηθή αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο γιψζζαο. 

«Γε λνείηαη κεζνδνινγηθή γλψζε αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν θαη ηνχκπαιηλ» 

ηζρπξίδεηαη ε Ρεπνχζε γηα λα ηνλίζεη ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο, ελψ ε ελλνηνινγηθή 

γλψζε πνπ δηαπεξλά ηηο άιιεο δχν (Ρεπνχζε, 2004, 292).  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Seixas & Peck (2004) εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε έμη 

ζηνηρεία ηεο Ηζηνξίαο πνπ παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο, ηα νπνία είλαη: 1) εκαληηθφηεηα (Significance), 2) Δπηζηεκνινγία θαη νη 

Απνδείμεηο (Epistemology & Evidence), 3) πλέρεηα θαη Αιιαγή (Contuinity & 

Change) 4) Πξφνδνο θαη Παξαθκή (Progress & Decline), 5) Δλζπλαίζζεζε θαη Ζζηθή 

θξίζε (Empathy & Moral Judgment) θαη 6) ε Ηζηνξηθή Γηάδξαζε (Historical 

Agency). πγθεθξηκέλα, σο πξνο ην ζηνηρείν ηεο «Αιιαγήο θαη πλέρεηαο», 
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αλαγλσξίδεηαη ε αιιαγή, ε κεηαβνιή κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, σο θνκβηθφ ζεκείν 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, ζεσξψληαο πξναπαηηνχκελα ηελ αληίιεςε 

θαη θαηαλφεζε ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ, θαζψο επίζεο θαη εθείλε ηεο ζεηξνζέηεζεο. Ζ 

θαηαλφεζε ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ αθνξά ζην λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα ρεηξηζηνχλ, 

αξρηθά, ηελ ψξα, ηηο εκέξεο, ηνπο κήλεο, ηηο δεθαεηίεο θαη ηνπο αηψλεο. Με ηε 

ζεηξνζέηεζε ελλνείηαη ε ηνπνζέηεζε γεγνλφησλ ζε ζεηξά, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα 

ππνβνεζεζεί κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ θαη ζηνηρείσλ πιηθνχ πνιηηηζκνχ. 

Πξνυπφζεζε, σζηφζν, απνηειεί νη καζεηέο λα θάλνπλ ζπλδέζεηο απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ. Όζνλ αθνξά ζηελ «Πξφνδν θαη Παξαθκή», εληνπίδεη πσο επηθξαηεί ε 

αίζζεζε κηαο δηαξθνχο πξνφδνπ, πσο ε δσή βειηηψλεηαη ζπλερψο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζπζηήλνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα ελζαξξχλνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο.  

χκθσλα κε ηελ von Heyking (2004, 11), απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά πσο νη πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ ζην παξειζφλ έρνπλ επίδξαζε 

ζε εκάο ζήκεξα θαη πσο νη δηθέο καο πξάμεηο ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζην κέιινλ, 

ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ απξηαλνχ πνιίηε, γεγνλφο 

πνπ ζπληζηά ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο Ηζηνξίαο. Δπεηδή ε Ηζηνξία ελδηαθέξεηαη γηα 

ηελ αιιαγή θαη ηε ζπλέρεηα ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

είλαη επφκελν ε ηζηνξηθή ζθέςε λα απαηηεί έλα ρσξηθφ θαη έλα ρξνληθφ πιαίζην. 

χκθσλα κε ην Γηαλλφπνπιν (1988), θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

ηζηνξηθή ζθέςε είλαη «ε αλαγλψξηζε ηνπ πεδίνπ ηεο ηζηνξίαο, ε δηαζηαχξσζε ησλ 

ηζηνξηθψλ ρξφλσλ θαη ηνπ καθξνχ ρξφλνπ –καθξά δηάξθεηα- ησλ δνκψλ, ηνπ κέζνπ 

ρξφλνπ ησλ ζπγθπξηψλ θαη ηνπ ζχληνκνπ ρξφλνπ ησλ γεγνλφησλ θαη ε ηζηνξηθή 

αλάιπζε» (Μπνχληα-Δπζπκίνπ, 2006, 93).  

1.4.2. Διϊκριςη ιςτορικών εννοιών 

Βαζηθφ εξγαιείν ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη γλψζεο, θαζψο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηεο, 

ζεσξείηαη ε έλλνηα. Ζ Ρεπνχζε αλαηξέρεη ζηνλ Prost γηα κηα πξψηε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηηο έλλνηεο, κε βάζε ηνλ πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή ραξαθηήξα ηνπο. Οη 

έλλνηεο πξσηνγελνχο ραξαθηήξα πξνέξρνληαη απφ ην παξειζφλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο θαηάζηαζεο κέζα ζηε νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ. Δίλαη πηζαλφ, δε, νη ηδέεο ζηηο νπνίεο παξαπέκπνπλ λα έρνπλ 

κεηαβιεζεί ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ην δεπηεξνγελή ραξαθηήξα ηνπο νη έλλνηεο 

δεκηνπξγήζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ γηα λα εθθξάζνπλ ηα ηζηνξηθά θαηλφκελα πνπ 

κειεηψληαη, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο απνπζηάδνπλ απφ ην γισζζηθφ θεθάιαην ησλ 

αλζξψπσλ ηεο ηφηε επνρήο. Απέθηεζαλ, δειαδή, ηε ζχγρξνλε έλλνηά ηνπο ζε 

κεηαγελέζηεξε επνρή. Καηά άιινπο ηζηνξηθνχο, ππάξρνπλ επηπιένλ δηαθξίζεηο θαη 

θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο έλλνηεο, νη νπνίεο φκσο μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Απηή ε πνηθηιία ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ θαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ηζηνξηθήο 

κάζεζεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηεο ηππνινγίεο. 
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Ζ Μαληιέλ Μηζψ (Ρεπνχζε, 2004, 349) πξνηείλεη ηξεηο ηππνινγίεο ελλνηψλ. ηελ 

πξψηε πεξηιακβάλεη  ηηο «πνιχζεκεο» έλλνηεο, ηηο έλλνηεο κε θεθαιαίν θαη ηνπο 

φξνπο- θιεηδηά. ηε δεχηεξε πεξηιακβάλνληαη απηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ πνιηηηθή, 

ζηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή ζθαίξα. Καη ζηελ ηξίηε πξνηείλεη ηελ επηινγή 

ελλνηψλ κε βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, αλά ζέκα κειέηεο θαη θαηά 

βάζε κε ρξνλνινγηθή δηάηαμε (π.ρ. ξσκατθή πεξίνδνο: αξρή, ,αθκή, πηψζε). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Lee ηαμηλνκεί ηηο έλλνηεο ζε δχν θαηεγνξίεο. Απφ ηε κία 

είλαη νη έλλνηεο πξψηνπ βαζκνχ, ή νη νπζηαζηηθέο έλλνηεο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη νη έλλνηεο κε ηηο νπνίεο νη ηζηνξηθνί ζθέθηνληαη θαη αθεγνχληαη ην 

παξειζφλ. Απφ ηελ άιιε, νη έλλνηεο δεπηέξνπ βαζκνχ, ή νη δνκηθέο έλλνηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηηο κεζφδνπο ηεο ηζηνξηθήο εξγαζίαο. 

Αλάκεζα ζ’ απηέο βξίζθνληαη θαη ε καξηπξία, ε αηηηφηεηα, ε ελζπλαίζζεζε, ε 

αιιαγή θαη ν ρξφλνο. 

Ζ ίδηα ε Ρεπνχζε (2004, 347) πξνηείλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε έλλνηεο 

κεζνδνινγηθνχ,  επηθνηλσληαθνχ θαη ζε νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα. Σηο έλλνηεο 

κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα απνηεινχλ ν ηζηνξηθφο ρξφλνο, ν ρψξνο, ε αηηηφηεηα, ε 

αιιαγή, ε ζπλέρεηα, ε ζπλέπεηα, ε αιιεινπρία, ε ηεθκεξίσζε, ε εμήγεζε, ε 

εξκελεία, ε νκνηφηεηα, ε δηαθνξά. Σνλίδεη πσο νη παξαπάλσ απνηεινχλ έλλνηεο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ ηζηνξηθή γλψζε θαη θαηαλφεζε ζην ζρνιείν θαη πσο πξέπεη λα 

πξνζεγγίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, επηζεκαίλεη πσο εμαηηίαο ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ, ππάξρνπλ ήδε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηα βηψκαηα, 

ηελ άκεζε πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ παηδηψλ γηα λα θαηαιήμνπλ ζηαδηαθά ζην 

ζπιινγηθά βησκέλν ρξφλν θαη ζην ρξφλν ησλ άιισλ, πξνρσξψληαο ζηγά ζηγά πξνο ην 

παξειζφλ θαη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Οη έλλνηεο επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα είλαη απηέο 

κε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη ηνλ θφζκν, επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

δεκηνπξγνχλ  ην ηζηνξηθφ θείκελν. Δίηε είλαη ζεκαηηθά είηε ρξνλνινγηθά δνκεκέλεο, 

ζπζρεηίδνληαη κε άιιεο θαη εμαξηψληαη απφ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπο. Παξάιιεια, 

ην γεγνλφο φηη είλαη ηφζν δηαδεδνκέλεο θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε 

ψζηε ηα κέιε ηεο λα ζπλελλνεζνχλ, νδεγεί ζπρλά ζε γεληθεχζεηο ή αθαηξέζεηο. 

Σέινο, νη έλλνηεο νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα είλαη απηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν (π.ρ. Αξραηφηεηα, Μεζαίσλαο, Βπδάληην) αιιά θαη 

ζην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ αμηψλ πνπ ηηο πξνζδηνξίδνπλ 

θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. 

 

1.4.3. Κατανόηςη ιςτορικού χρόνου 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ηζηνξηθή 

θαηαλφεζε. Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ζεκειηαθά θαη αλαγθαία ζηνηρεία 

γηα ηελ θαηαλφεζε νπνηνπδήπνηε ηζηνξηθνχ ζέκαηνο είλαη ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο,  

αθνχ φια ηα ηζηνξηθά δεηήκαηα απνηεινχλ δεηήκαηα αλζξψπηλσλ πξάμεσλ πνπ 
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δηαδξακαηίζηεθαλ εληφο ηφπσλ θαη ρξφλσλ. Παξάιιεια, ν Moniot(2002, 88) ηνλίδεη: 

«αλ  ην αληηθείκελν ηεο Ιζηνξίαο είλαη ην αλζξψπηλν παξειζφλ, ε ηζρπξή απηή 

παξνπζία ηνπ ρξφλνπ είλαη θαη’ αξράο απηνλφεηε: ε αλζξψπηλε εκπεηξία είλαη ρξνληθή 

θαη ην αλζξψπηλν παξειζφλ είλαη… καθξχ».   Χζηφζν, θαηά ην Βψξν (1988), «ελψ ην 

ρψξν ην βξίζθεη ν άλζξσπνο ζην δηάβα ηνπ, ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ηε δεκηνπξγεί ν 

ίδηνο, θαζψο κειεηάεη ηελ θίλεζε θαη ηε κεηαβνιή ζηε θχζε, ζηελ θνηλσλία, ζηνλ εαπηφ 

ηνπ». Απνηειεί πξντφλ δηθήο καο θαηαζθεπήο γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε 

ηα γεγνλφηα, ζπλδένληάο ηα κε ρξνληθέο ζρέζεηο. Καηά ηνπο Thornton & Vukelich 

(1988) ν ηζηνξηθφο ρξφλνο νξίδεηαη σο «ε ηθαλφηεηα λα πεξηγξάςεηο έλα άηνκν, έλα 

κέξνο, έλα ηερλνχξγεκα ή έλα γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηνπ 

είδνπο ρξνληθή γιψζζα» 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ινηπφλ, αλαθέξνπλ νη de Groot- Reuvekamp et 

all (2015, 1), «βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα  πξνζαλαηνιίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην ρξφλν 

θαη λα αλαπηχμνπλ ηζηνξηθή ζπλείδεζε, θάηη ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ζπλέπεηα κεηαμχ ηνπ 

λα εξκελεχεηο ην παξειζφλ, λα θαηαλνείο ην παξφλ θαη κηαο πξννπηηθήο γηα ην κέιινλ». 

Παξάιιεια, θαηά ηνλ Hodkinson (2009, 49), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

«αθνκνηψζνπλ κηα νξγαλσηηθή δνκή» γηα ηε γλψζε πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη. 

ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζπλδπάδνληαη ηφζν ε 

αληηθεηκεληθή θαηαλφεζε ηνπ κεηξηθνχ- εκεξνινγηαθνχ ρξφλνπ (metrical time), φζν 

θαη ε ππνθεηκεληθή θαηαλφεζε ηνπ βησκαηηθνχ ρξφλνπ (experience time). ηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν, ν ρξφλνο γίλεηαη ζαθήο κε ηε κνξθή ηεο αθήγεζεο πνπ δίλεη ζπλνρή 

ζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο. Ο αληηθεηκεληθφο εκεξνινγηαθφο ρξφλνο απνθαιείηαη 

αιιηψο θαη ρξνλνιφγεζε. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηε ρξνλνιφγεζε γεγνλφησλ, 

ηνλ νξηζκφ ηεο έλαξμεο θαη ηεο ιήμεο κηαο πεξηφδνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο ξνήο ηνπ ρξφλνπ.  Ζ θαηαλφεζε, ινηπφλ, ηεο ρξνλνιφγεζεο 

απνηειεί ηε βάζε ψζηε λα αλαπαξαζηήζεη θαλείο ην παξειζφλ θαη λα θάλεη 

ζπγθξίζεηο ηφζν αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο φζν θαη ζε ζρέζε κε ην παξφλ.
2
. 

Γίλεηαη, δειαδή, ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα νπηηθνπνηήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν, παξά ην γεγνλφο φηη απνηειεί κία αθεξεκέλε έλλνηα. Πνιινί εξεπλεηέο 

(Friedman, 1982, Stow & Haydn, 2000) ζεσξνχλ δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ην 

ρεηξηζκφ ηνπ  εκεξνινγηαθνχ πξναπαηηνχκελεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ, αλ θαη νη Barton & Levstik (1994), δε ζεσξνχλ θάηη ηέηνην αλαγθαίν. 

Ζ ρξνλνινγηθή θαηαλφεζε, φκσο, εκπεξηέρεη θαη άιιεο φςεηο εθηφο απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε γεγνλφησλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά, φπσο ε δηάξθεηα, ε ρξνληθή γιψζζα 

θαη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε αίζζεζε ηεο δηάξθεηαο κηαο πεξηφδνπ θαη 

γεληθά κηα επξχηεξε εηθφλα ησλ γεγνλφησλ ζην ρξφλν. ηα παξαπάλσ φκσο πξέπεη 

λα ζπκπεξηιεθζεί θαηά ηε Sebba (2000, 51-52) ν ηνκέαο ηεο «αιιαγήο θαη ηεο 

ζπλέρεηαο», νη «αηηίεο θαη νη ζπλέπεηεο» θάπνηνπ γεγνλφηνο, αιιά θαη ε «γλψζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξειζφληνο». Με ηνλ φξν αιιαγή θαη 

                                                             
2
 Πεγή: http://www.historischtijdsbesef.nl/en/definitie-van-historisch-tijdsbesef/ 

http://www.historischtijdsbesef.nl/en/definitie-van-historisch-tijdsbesef/
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ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε, θαηαλφεζε θαη ζσζηή ρξήζε ρξνλνινγηθψλ 

φξσλ γηα λα πεξηγξαθεί ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ε ζπλδπαζκφ, πάληα, κε ηε 

ζχγθξηζε ηνπ παξφληνο κε ην παξειζφλ ψζηε λα εμαθξηβσζεί ηη έρεη αιιάμεη θαη ηη 

παξέκεηλε ίδην, φρη κφλν νη δηαθνξέο αιιά θαη νη νκνηφηεηεο. Αληίζηνηρα, ν ηνκέαο 

ησλ αηηηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ 

νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επέθεξαλ. 

Σέινο, ν ηξίηνο ηνκέαο κειεηά ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο ή ζηελ ίδηα πεξίνδν. Ο Mattozzi (2006, 55-57) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ 

κεηαβνιψλ ιέγνληαο πσο «ν ρξφλνο γίλεηαη αληηιεπηφο ζην βαζκφ πνπ ε κλήκε καο 

επηηξέπεη λα θαηαγξάθνπκε θαη λα δηεπζεηνχκε ζε ζεηξά ηηο κεηαβνιέο…», θαη πσο 

ρσξίο απηέο δε ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ην παξφλ απφ ην παξειζφλ θαη ην 

κέιινλ αιιά νχηε θαη ηηο δηάξθεηεο. Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, πσο «ζηηο αιιεινπρίεο 

κεηαβνιψλ είλαη ζεκειησκέλα θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο ρξνλνιφγεζεο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε κέηξεζε ησλ δηαξθεηψλ ησλ θαηλνκέλσλ».  

Ζ ρξνλνιφγεζε θαη ε πεξηνδνιφγεζε απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο δηάξθεηαο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ. 

Χρονολόγηςη 

Ζ ρξνλνιφγεζε απνηειεί ηελ έθθξαζε ηεο επηζπκίαο ηεο ηζηνξηθήο καο θνπιηνχξαο 

λα θαζππνηάμεη ην ρξφλν. Μέζσ ηεο ρξνλνιφγεζεο, θαηά ην Moniot (2002, 90) ην 

αλζξψπηλν παξειζφλ γίλεηαη πην εχιεπην θαη θαηαλνεηφ, θαζψο ην θαζεηί κπνξεί λα 

εληαρζεί ζην ρξφλν θαη ζε θάπνην πιαίζην. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν θαζέλαο κπνξεί λα 

πεξηδηαβεί λνεξά ζην ρξφλν φπσο αθξηβψο θαη ζην ρψξν. Ζ ρξνλνιφγεζε απφ ηε κία 

πιεπξά ζεσξείηαη σο ε «απφδνζε κηαο ρξνλνινγίαο ζε έλα ηεθκήξην ή γεγνλφο» θαη, 

απφ ηελ άιιε, ε «ηνπνζέηεζή ηνπ ζε κηα ζεηξά ηεθκεξίσλ ή γεγνλφησλ». Παξέρεη έλα 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν πξνζδίδεη ζεκαζία θαη ζπλνρή ζηε κειέηε ηεο 

ηζηνξίαο.  Κχξην φξγαλν γηα ηε ρξνλνιφγεζε απνηειεί ην εκεξνιφγην, πνπ απνηειεί 

πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ λα κεηαηξέςνπλ ηνλ θπθιηθφ ρξφλν ηεο 

θχζεο ζε γξακκηθφ (κπξλαίνο, 2013, 153).  χκθσλα κε ηνπο Stow θαη Haydan 

(2000) ν ξφινο ηεο ρξνλνιφγεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε 

θαζψο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εξκελεία ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ παξειζφληνο. Οη πεγέο 

απνθηνχλ ην λφεκά ηνπο απφ ην ρξνληθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζνληαη. Θεσξνχλ 

ζεκαληηθή γηα ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ζεηξά ησλ 

γεγνλφησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πιήξε αηαμία θαη ζχγρπζε ζην κπαιφ ησλ 

καζεηψλ, κέρξη λα κπνπλ ζε κηα ζεηξά. Δπίζεο, έκθαζε δίλνπλ θαη ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο απφζηαζεο ησλ γεγνλφησλ απφ ην παξφλ ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα λνεηηθφ πιαίζην ηνπ παξειζφληνο (Stow θαη Haydan, 2000, 86). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, δελ πξέπεη λα απνηειεί απηνζθνπφ ε απιή θαηαζθεπή 

ρξνληθψλ απφ ηνπο καζεηέο αιιά ε ηθαλφηεηά ηνπο λα δίλνπλ ζπλεθηηθέο εμεγήζεηο 

γηα ηα γεγνλφηα. Να θαηαλννχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, λα ηα εληάζζνπλ ζε έλα 

πιαίζην ψζηε λα απνθηήζνπλ λφεκα θαη φρη απιά λα ηνπο απνδψζνπλ κηα 

ρξνλνινγία. Ζ ρξνλνιφγεζε, έηζη, ζπλδέεηαη κε κηα επξχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 
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ρξφλνπ. Γηα ηνλ Moniot (2002, 253) ρξνλνιφγεζε δε ζεκαίλεη απιά ηελ 

απνκλεκφλεπζε ρξνλνινγηψλ ή ηελ επηζήκαλζε κηαο ρξνλνινγίαο πνπ έιαβε ρψξα 

θάπνην γεγνλφο ή αθφκε πψο ππνινγίδνληαη νη αηψλεο, αιιά ζεσξεί ζεκαληηθφ «λα 

καζαίλεη θαλείο λα αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε ηεο ρξνλνιφγεζεο γηα λα ηελ εληάμεη ζην 

ζπλνιηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ» ψζηε λα έρεη ιφγνπο γηα λα εξεπλήζεη αλ θάηη 

πξνεγείηαη ή έπεηαη ή πφζν απέρεη απφ θάηη άιιν. 

Περιοδολόγηςη 

Πεξηνδνιφγεζε απνθαιείηαη, θαηά ην κπξλαίν, ε «δεκηνπξγία κεηξήζηκσλ ελνηήησλ 

ρξφλνπ», κε ζηφρν ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ. ηελ νπζία, πεξίνδνη 

φπσο Μεζαίσλαο, Αλαγέλλεζε, Γηαθσηηζκφο, καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα  θάησ απφ έλαλ θνηλφ 

παξνλνκαζηή. Ο Moniot (2002, 91) αλαθέξεη πσο θάζε πεξίνδνο έρεη ηα δηθά ηεο 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ην δηθφ ηεο «πνξηξέην», ρσξίο απαξαίηεηα λα ζπλδέεηαη κε 

αθξηβή ρξνλνιφγεζε, ηα νπνία ηελ αληηπαξαζέηνπλ θαη ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο θαη ηηο επφκελεο. Γη’ απηφ θαη ε ρξνληθή ζέζε ησλ πεξηφδσλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζπγθξαηνχληαη πεξηζζφηεξν ζηε κλήκε ησλ αλζξψπσλ ζε 

ζρέζε κε ηε δηάξθεηά ηνπο.  

Ο κπξλαίνο δηαθξίλεη δχν εηδψλ πεξηνδνινγήζεηο, ηε πκβαηηθή θαη ηηο Εψζεο 

πεξηνδνινγήζεηο. χκθσλα κε ηε πκβαηηθή πεξηνδνιφγεζε, ε δπηηθή ηζηνξία 

δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο πεξηφδνπο, ηελ Αξραηφηεηα, ην Μεζαίσλα θαη ηνπο 

Νεφηεξνπο Υξφλνπο, ελψ απφ ην 19
ν
 αηψλα πξνζηέζεθε θαη κηα ηέηαξηε, ε χγρξνλε 

Ηζηνξία, ζηελ νπνία άξρηζε λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε έλλνηα ηνπ «αηψλα». Σηο Εψζεο 

πεξηνδνινγήζεηο ηηο θαηαζθεπάδεη ν ηζηνξηθφο γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηθήο ηνπ 

ηζηνξηθήο ζχλζεζεο («καθξχο» 19
νο

 αηψλαο (1789-1914), «ζχληνκνο» 20
νο

 αηψλαο 

(1914-1989)).  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη ηζηνξηθέο πεξίνδνη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο 

ηζηνξηθνχο θαη θαηαλνεζεί θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ δπηηθνεπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ, 

θαη ππφ απηφ επηβιήζεθαλ θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν (παγθφζκηα ηζηνξία). Σα 

νλφκαηά ηνπο είλαη απζαίξεηα θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ηζηνξηθνχ 

θαη ην θιίκα ηεο επνρήο (κπξλαίνο, 2013, 155). χκθσλα, σζηφζν, κε ην Γαηζσηή 

(2006, 583) απηέο νη γεληθεχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηηο πεξηνδνινγήζεηο είλαη 

πνιιέο θνξέο απινπζηεπηηθέο, αθνχ πξνζδίδεηαη ζε θάζε πεξίνδν θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν λφεκα, ρξσκαηίδνληάο ηελ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, αλάινγα κε ηηο 

επηηαγέο θαη ηηο αμίεο ηεο εθάζηνηε θπξίαξρεο θνπιηνχξαο.   

1.4.4. Γιατύ ϋχουν δυςκολύεσ τα παιδιϊ ςτην κατανόηςη του χρόνου 

Ο ρξφλνο απνηειεί κηα έλλνηα αθεξεκέλε, δελ κπνξείο νχηε λα ηνλ δεηο, λα ηνλ 

παξαηεξήζεηο, νχηε λα ηνλ αγγίμεηο. Δπίζεο, φπσο αλαθέξεη ε McCreedy (2002, 9), νη 

αληηιήςεηο γηα ην ρξφλν δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν αιιά θαη απφ ηνλ έλαλ 

πνιηηηζκφ ζηνλ άιιν. Γηα παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθή είλαη ε αληίιεςε ελφο 15ρξνλνπ 
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γηα ην έηνο 2016 ζε ζρέζε κε θάπνηνλ 80ρξνλν, πφζν κάιινλ λα αλήθνπλ θαη ζε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ. πλερίδνληαο, παξαζέηεη ηα ιφγηα ηεο Jahoda «νη αληηιήςεηο 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηζηνξίαο, απέρνπλ απφ ην λα είλαη θπζηθέο θαη απηαπφδεηθηεο, 

επεξεάδνληαη απφ ην θπξίαξρν θνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ θιίκα». 

Δπίζεο, κηα δπζθνιία πξνέξρεηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο ηα ζρνιηθά βηβιία 

γξάθνληαη απφ ελήιηθεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ, είηε ελ γλψζεη είηε ελ αγλνία ηνπο, 

φξνπο ηζηνξηθνχ ρξφλνπ πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο. Ο Moniot (2002, 290) 

εληνπίδεη ην δήηεκα ζην φηη ππάξρεη αλάγθε λα δηαηππσζνχλ πνιιά θαη ζεκαληηθά 

πξάγκαηα ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν. Δπηπιένλ, αληίζεηα κε ηνλ αληηθεηκεληθφ ρξφλν ν 

νπνίνο είλαη εχθνια κεηξήζηκνο, αθνχ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα εξγαιεία, ν ηζηνξηθφο 

ρξφλνο ρξεζηκνπνηεί φξνπο φπσο «αξρατθά ρξφληα, βπδαληηλά ρξφληα», «βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε», νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε επξχηεξεο πεξηφδνπο, ρσξίο ζαθή 

εκεξνκελία έλαξμεο ή ιήμεο. Δίλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνο, δειαδή, κε ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε θαη επρέξεηα ησλ παηδηψλ.  Οη ελήιηθεο ελδέρεηαη λα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξίδνληαη θαη λα θάλνπλ ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ ηζηνξηθνχ κε ηνλ αληηθεηκεληθφ 

ρξφλν, σζηφζν, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη θαηά πφζν κπνξνχλ θαη ηα παηδηά ηνπ 

δεκνηηθνχ. Δπηπιένλ, κία αθφκε δπζθνιία πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί, θαηά ηνπο 

Thornton & Vukelich (1988, 74) είλαη πσο ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα πεξηγξαθεί 

κηα πεξίνδνο, φπσο γηα παξάδεηγκα «ην πξψην ηέηαξην ηνπ 18
νπ

 αηψλα», ή κε 

αξηζκνχο «1701- 1725» ή κε θάπνην πξνζδηνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ. 

Σέινο, νη Stow & Haydn (2000, 86), ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ χπαξμε θξάζεσλ ηνπ 

ηχπνπ «ρξφληα πξηλ», «ζηα παιηά ηα ρξφληα», νη νπνίεο απνηεινχλ «θελέο θξάζεηο» 

θαη δχζθνιεο λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα. 
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1.5. Εξϋλιξη τησ κατανόηςησ του ιςτορικού χρόνου από τουσ 

μαθητϋσ 

1.5.1. Παλιότερα 

Σα πνξίζκαηα ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

δηδαθηέαο χιεο, παξέρνληαο παξάιιεια βνήζεηα θαη θαηεπζχλζεηο ζηνπο δαζθάινπο 

ψζηε λα ραξάμνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ. Οη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο 

ζρνιηθήο ηνπο δσήο έρνπλ απνηειέζεη θαη απνηεινχλ ζεκείν έληνλεο δηακάρεο 

κεηαμχ ησλ  ςπρνιφγσλ. Δπί ζεηξά εηψλ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Ηζηνξίαο 

ζπγθξνηνχληαλ ζηε βάζε παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ πνπ πξέζβεπαλ φηη ηα παηδηά δελ  

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη, επνκέλσο, ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

Ηζηνξίαο πξηλ θηάζνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηάδην αλάπηπμεο. Ζ  ζεσξία ηνπ Piaget 

ήηαλ απηή πνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θπξηαξρνχζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ ζηα παηδηά θαη ζηα πνξίζκαηά ηεο βαζίδνληαλ θαη ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. 

Ο Piaget κειέηεζε πσο δεκηνπξγείηαη ε ινγηθή επαγσγηθή ζθέςε θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη κε αθεξεκέλεο 

έλλνηεο, λα ζέηνπλ εξσηήκαηα, λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα. Ζ δηαδηθαζία απηή ζηεξίδεηαη ζηελ ελζσκάησζε λέσλ εκπεηξηψλ ζηα 

ππάξρνληα λνεηηθά ζρήκαηα αιιά θαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. Χζηφζν, ζεσξεί 

πσο ην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ λνεηηθή αλάπηπμε θαη, ελδερνκέλσο, 

λα ηελ επηηαρχλεη, θαζψο ππνζηεξίδεη πσο ζπληειείηαη θαηά ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. 

Καηαιήγεη πσο, κε βάζε ηα ζηάδηα, κφλν ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηθία 11-12 

εηψλ, θαη φρη κηθξφηεξα, κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη αθεξεκέλα θαη θαη’ 

επέθηαζε λα ζέηνπλ εξσηήκαηα, λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο θαη λα νδεγνχληαη ζε 

ζπκπεξάζκαηα, θάηη ην νπνίν πξνυπνζέηεη ε ηζηνξηθή ζθέςε (Ρεπνχζε, 2004, 241). 

Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζην ρξφλν, ε άπνςε απηή ηνπ Piaget ππνβάζκηδε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ λα πξνζεγγίδεη ηηο έλλνηεο ηεο δηαδνρήο ησλ γεγνλφησλ θαη 

ηεο αιιαγήο κέζα ζην ρξφλν. χκθσλα κε ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ ζεσξία  ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην ρξφλν κφλν φηαλ θηάζνπλ ζην ζηάδην ηεο ηππηθήο 

λφεζεο, δειαδή ζηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ. 

Σν πξφβιεκα ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ απφ ην παηδί, ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηθία, έρεη απαζρνιήζεη  θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο θαη ελδηαθέξνληνο 

απφ πνιινχο άιινπο εξεπλεηέο ζηελ πνξεία ησλ εηψλ.  Οη Oadken θαη Sturt (1922), 

αζρνιήζεθαλ κε ηε γλψζε ρξνληθψλ ελλνηψλ ζε παηδηά ειηθίαο απφ 4 έσο 14 εηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηεζη πνπ κεηξνχζε απηή ηνπο ηελ θαηαλφεζε. πγθεθξηκέλα, 

κειέηεζαλ ην θαηά πφζν ηα παηδηά θαηαλννχλ ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ελήιηθεο 

φηαλ αλαθέξνληαη ζην ρξφλν, θαηά πφζν γλσξίδνπλ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπσο ε 

κέξα, ν κήλαο, ν ρξφλνο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζρεκαηίδνπλ ρξνληθέο έλλνηεο. 
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Δπίζεο, ελδηαθέξζεθαλ γηα ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ρξνληθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο ηζηνξηθψλ 

δεδνκέλσλ. Μέζα απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο θάλεθε πσο ε έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ εμειίζζεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο, μεθηλψληαο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, 

καζαίλνληαο γηα ηηο ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ρξήζε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηά ηνπο.  Απφ ηελ ειηθία ησλ 3 κε 

4 εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεζηζκέλεο ιέμεηο, φπσο ρζεο, ζήκεξα θ.α., δηαδηθαζία πνπ 

νινθιεξψλεηαη ζηα 13 κε 14 έηε. ηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ δηαθνξνπνηνχλ μεθάζαξα 

πιένλ ην παξφλ απφ ην παξειζφλ. ηα 11 έηε παξαηεξείηαη έληνλε βειηίσζε ζηελ 

εμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, θαζψο παχεη πηα λα είλαη  ζνιή θαη 

αφξηζηε, ελψ, ηέινο, ζηα 13 κε 14 έηε απνθηνχλ ηελ ίδηα ζρεδφλ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ 

πνπ έρνπλ θαη νη κεγάινη. Ο Buck (1946), πξνζπάζεζε κε έλα ηεζη κε εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηνλ νξηζκφ ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ θαη ζρέζεσλ κε ην ρξφλν, λα δψζεη έλα 

κέηξν γηα ηε λνεκνζχλε. Ζ Ames (1946), εξεχλεζε ηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ 

ρξφλνπ, παξαηεξψληαο παηδηά ειηθίαο απφ 2 έσο 8 εηψλ. Σα παηδηά 2 εηψλ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε «ζήκεξα», 2,5 εηψλ ηε ιέμε «αχξην», ηα ηξίρξνλα ηε ιέμε 

«ρζεο». ηα 4 έηε ηνπο μερσξίδνπλ ην «πξσί» απφ ην «απφγεπκα», ελψ παξάιιεια 

ζην ιεμηιφγηφ ηνπο ππάξρεη παξφκνηνο αξηζκφο ιέμεσλ γηα ην παξφλ θαη ην παξειζφλ. 

ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ απαξηζκνχλ ζσζηά ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο, ζηα 6 ηηο επνρέο 

ηνπ έηνπο, ελψ ζηα 7 θαηαιαβαίλνπλ ηελ ψξα θαη ηελ έλλνηα ηνπ κήλα. Σέινο, ηα 

νθηάρξνλα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ έλα κεγάιν θάζκα ρξνληθψλ ελλνηψλ. Ο 

Bradley (1947), κειέηεζε ηελ εμέιημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 5 έσο 13 

εηψλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηε ρξνληθή δηάηαμε (παξειζφλ, 

παξφλ, κέιινλ), ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δλψ, ινηπφλ, ηα παηδηά 5 εηψλ δελ 

κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ κε ζαθήλεηα ζηηο εξσηήζεηο, ζηελ ειηθία ησλ 7 ηα 

θαηάθεξλαλ ζε φιεο. Σα επξήκαηα ηνλ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ηνπ ρξφλνπ αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη θπξίσο κεηά ηα 5 έηε, νπφηε θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ρξνληθέο έλλνηεο θαη ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Ο Κπξηάθνο Μπνλίδεο (1995,184-186) επηρεηξεί κηα επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Θεσξεί ζεκαληηθή  ηελ 

έξεπλα ηνπ Roth (1968) γηα ηελ γλψζε ηνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θάλεθαλ 

ηδηαίηεξα βνεζεηηθά ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

ηζηνξίαο. Ο Roth ππνζηήξημε πσο ε ζπλείδεζε ηνπ ρξφλνπ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε πνιιά επίπεδα, ην αλψηεξν απφ ηα νπνία είλαη απηφ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε. Οη θάζεηο απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ηξεηο: 

1) Φάζε ηεο αθεινχο βίσζεο ηνπ ρξφλνπ: ην παηδί θαίλεηαη πξνζθνιιεκέλν ζην 

παξφλ, ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βηψλεη. Έρεη θάπνηεο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, ηηο 

νπνίεο εθθξάδεη κε έλλνηεο αζαθείο (ζε ιίγν, αχξην, φρη ζήκεξα…), ρσξίο ηδηαίηεξε 

βεβαηφηεηα. ηαδηαθά, πξνζηίζεληαη ζην ιεμηιφγην θαη άιινη ρξνληθνί πξνζδηνξηζκνί. 

2) Φάζε ηεο γλψζεο ηνπ ρξφλνπ: έλαξμή ηεο απνηειεί ε ζρνιηθή ειηθία, φπνπ ην παηδί 

κπνξεί λα ρεηξίδεηαη βαζκηαία ρξνληθέο έλλνηεο (αξγφηεξα, πξσί, απφγεπκα, λσξίο…). 

Με ηελ θαηάθηεζε ηεο αξίζκεζεο θαη ηεο κέηξεζεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε απφθηεζε 
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εκπεηξηψλ ηνπ ρξφλνπ (ελαιιαγή επνρψλ, εηήζηνο θχθινο…) ην παηδί κπνξεί λα 

εηζαρζεί ζηαδηαθά ζην ρξφλν ηνπ ξνινγηνχ (ηηο εκέξεο, ηηο εβδνκάδεο, ηνπο κήλεο, ηα 

έηε…) θαη λα απνθηήζεη παξαζηάζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο ζηε θάζε 

απηή (8-9) ζπλεηδεηνπνηνχλ θαη ην ρξφλν ησλ γελεψλ θαη ε ρξνληθή ηνπο απφζηαζε 

(παππνχο, κπακπάο, παηδί). 

3) Φάζε ηεο εκπεηξίαο θαη αληαλάθιαζεο ηνπ ρξφλνπ: Αθεηεξία ηεο θάζεο απνηειεί ε 

εθεβεία. Ο έθεβνο αλαθαιχπηεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία, έρεη ν ίδηνο εκπεηξία απφ ηε δσή 

θαη δελ αληηιακβάλεηαη ην ρξφλν ζαλ κηα εκπεηξία ησλ άιισλ. Οδεγείηαη, κέζσ ηεο 

ζχγθξηζεο ηεο δηθήο ηνπ εκπεηξίαο κε απηή ησλ άιισλ, ζηε θάζε ηεο 

αληαλαθιαζηηθήο ζεψξεζεο ηνπ ρξφλνπ (Μπνλίδεο, 1995, 184-186). 

ε ζρέζε κε ην ιεμηιφγην ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί, ν Hansen 

(1965), θαηαιήγεη πσο αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ηηο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

βηψκαηά ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε ιεθηηθή δηδαζθαιία. πγθεθξηκέλα, 

ε έλλνηα ηεο εκέξαο γίλεηαη πην εχθνια αληηιεπηή απφ ην παηδί κηαο θαη ζπλδέεηαη κε 

ην μχπλεκά ηνπ, ε εβδνκάδα κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιείνπ, ην έηνο κε θάπνηα κεγάιε 

γηνξηή ή γελέζιηα. Αληίζεηα, ε έλλνηα ηνπ κήλα είλαη πην δχζθνιά λα πξνζθέξεη 

θάπνηα εκπεηξία. Σν ίδην δηαθαίλεηαη θαη ζε έξεπλα ησλ  Rost, Schorch θαη Kalb 

(1979), πνπ εμέηαζαλ ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξφλνπ ζε παηδηά απφ ηελ Α΄ 

έσο ηελ Γ΄ ηάμε. Σα παηδία είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε εξσηήζεηο γηα ηηο κέξεο ηεο 

εβδνκάδαο, αθνινπζψληαο απηέο γηα ηηο επνρέο θαη ην ξνιφη, κε αμηνζεκείσηε 

πξφνδν λα δηαθαίλεηαη αλάινγα κε ηελ ηάμε. Ο J. Paul (1966), κε ηελ άπνςε ηεο 

ζεσξίαο ηεο αλάπηπμεο ζε θάζεηο,  ζπλδέεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ κε 

ηε ρξνλνινγηθή ειηθία. Όζν κεγαιψλεη ην παηδί ρεηξίδεηαη φιν θαη θαιχηεξα ηηο 

δηάθνξεο ρξνληθέο ελφηεηεο, φπσο δηαθξίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1. 

Ζιηθία Αληίιεςε ππνδηαηξέζεσλ ηνπ ρξφλνπ 

Ρνιφη Ζκεξνιφγην 

7 εηψλ Ζκέξα Ζκέξα 

8 εηψλ Ώξα Βδνκάδα 

9 εηψλ Λεπηφ Μήλαο 

10 εηψλ  Γεπηεξφιεπην Έηνο 

Πίλαθαο 1: Καηαλφεζε ησλ ππνδηαηξέζεσλ ηνπ ρξφλνπ απφ ηα παηδηά (Πεγή: 

Μπνλίδεο 1995, 186.) 

ηελ Διιάδα, ζε έξεπλά ηνπ ν Μπνλίδεο (1995), ελδηαθέξζεθε γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ελλνηψλ «δεθαεηία», «αηψλαο» θαη ησλ θξάζεσλ «α΄ κηζφ ηνπ αηψλα», «β΄ κηζφ 

ηνπ αηψλα», «π. Υ.». «κ. Υ» απφ ηα παηδηά ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Οδεγήζεθε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ ζπληειείηαη ζηελ ειηθία ησλ 8 

έσο 11 εηψλ θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά ησλ 9 θαη 10 

εηψλ εκθαλίζνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο έξγα ζε ζρέζε κε ηα 
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νθηάρξνλα. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηηο έλλνηεο «π.Υ.», «κ.Υ»,  θαιχηεξεο επηδφζεηο 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο (9 εηψλ). Δπίζεο, ζην ζχλνιν ηα 

παηδηά έθαλαλ ιηγφηεξα ιάζε ζηηο έλλνηεο «δεθαεηία», «αηψλαο» ζπγθξηηηθά κε ηηο 

θξάζεηο «α΄ κηζφ ηνπ αηψλα», «β΄ κηζφ ηνπ αηψλα» θαη «π. Υ.», «κ. Υ». Αθφκε, ζηα 

πξνβιήκαηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ εμέηαδαλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ 

δπζθνιεχηεθαλ πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην λα δψζνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπο. 

Άλλεσ μεταβλητζσ 

Αξθεηέο ήηαλ θαη νη έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ην πφζν επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο θάπνηνη παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, ε 

λνεκνζχλε, ε επξχηεξε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ. Ο Anselmo (1967), 

πξνζπάζεζε λα θαζνξίζεη ηε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ κε ηε λνεκνζχλε, ηε 

λνεηηθή - ρξνλνινγηθή ειηθία, ην θχιν, ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ην θνηλσληθφ - 

νηθνλνκηθφ επίπεδν. Μειέηεζε καζεηέο ειηθίαο 7 έσο 12 εηψλ, λνεηηθήο 6 έσο 16 θαη 

κε δείθηε λνεκνζχλεο 70 έσο 150. Ζ έξεπλα θαηέιεμε πσο ππάξρεη κία βαζκηαία 

εμέιημε ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ηε ζρνιηθή ηάμε, κε ην 

IQ θαη ηε λνεηηθή ειηθία λα ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηε ρξνλνινγηθή. Ζ κεηαβιεηή 

ηνπ θχινπ θάλεθε λα απνηειεί παξάγνληα ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, κε ηα αγφξηα λα 

ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Σέινο, ην θνηλσληθφ- νηθνλνκηθφ 

επίπεδν ησλ παηδηψλ θάλεθε λα επεξεάδεη ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, κε ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ πςειφ θνηλσληθφ- νηθνλνκηθφ επίπεδν λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο 

έλλνηεο έλαληη παηδηψλ ρακεινχ.  Απφ ηε κεξηά ηνπ ν Keville (1966), ρξεζηκνπνίεζε 

σο κεηαβιεηή ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ. Ζ έξεπλά ηνπ έδεημε πσο παηδηά κε 

πςειή επίδνζε είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζην ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ρακειήο επίδνζεο.  Ο Davids (1969), 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνρψξεζε ζηε ζχγθξηζε αγνξηψλ πνπ ήηαλ 

ηδξπκαηνπνηεκέλα κε αληίζηνηρα πνπ δελ ήηαλ, πξνζπαζψληαο λα εξεπλήζεη ην θαηά 

πφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηέξεζε κπνξεί λα απνηειεί παξάγνληα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ρξφλνπ. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηεξεκέλα αγφξηα δελ 

κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ κε ζαθήλεηα ην ρξφλν (Μπνλίδεο, 1995, 182-183). 

1.5.2. Νεότερεσ ϋρευνεσ 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, άξρηζε λα εκθαλίδεηαη κηα δηαθνξεηηθή άπνςε 

θαη ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. Ακθηζβεηείηαη ε ζεσξία ηνπ Piaget θαη 

ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα λέεο ζεσξίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά κπνξνχλ λα ηελ θαηαλνήζνπλ λσξίηεξα. 

Ο Vygotsky (1988, 26- 84) κε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ηνπ ζεσξία γηα ηε κάζεζε, 

ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ, ε κάζεζε θαη ε γλσζηηθή 

εμέιημε δελ είλαη εληειψο πξνζσπηθή ππφζεζε. Αληίζεηα, ζπληειείηαη κέζα ζε έλα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσληθή νκάδα, κέζα ζηελ νπνία 

αλαπηχζζεηαη (Δπζηαζίνπ- Καξαγεσξγάθε, 2007, 42). Ηδηαίηεξε είλαη θαη ε ζπκβνιή 
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ηνπ Bruner, ν νπνίνο ππνζηήξημε πσο ε γλσζηηθή δηαδηθαζία δελ επηηειείηαη θαηά 

ζηάδηα αιιά ζπεηξνεηδψο θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νηθνδνκεί πάλσ ζηηο 

ζεκειηψδεηο ηδέεο. Δζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο ππάξρνπζεο ηδέεο θαη 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ καζεηή, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία 

ηνπ. Ο θάζε καζεηήο νηθνδνκεί κε πξνζσπηθφ ηξφπν ηε γλψζε ζπλδπάδνληαο θαη 

πξνζαξκφδνληαο ηηο λέεο γλψζεηο ζηηο πξνυπάξρνπζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηνλ 

θφζκν (Αβδέια, 1998, 113-114, Δπζηαζίνπ- Καξαγεσξγάθε, 2007, 39). Άξα, απηφ 

πνπ έρεη ζεκαζία είλαη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο κεζφδνπο έξεπλαο ηνπ θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Οξηζκέλνη ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ε γλσζηηθή αλάπηπμε είλαη κηα ζπλερήο 

δηεξγαζία. πγθεθξηκέλα, ν Daniel Keating (1976, 1990) ππνζηήξημε πσο «νη 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο πνπ νξίδνπλ ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ 

ελειίθσλ είλαη ηερλεηέο», θαζψο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο κηθξφηεξσλ παηδηψλ πνπ 

έρνπλ θάπνηεο ηθαλφηεηεο ηππηθήο γλψζεο. Απνδίδεη δε ηε κεγαιχηεξε εκθάληζε ησλ 

ηθαλνηήησλ απηψλ ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο ζηηο «πξνεγνχκελεο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία κε ηνλ θφζκν» ησλ εθήβσλ. Δπηπιένλ, νη 

ζεσξεηηθνί ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ δίλνπλ έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, δειαδή, ηεο κεηαγλψζεο ησλ εθήβσλ αιιά θαη ηεο 

ζπζζψξεπζεο ηεο γλψζεο. πκπεξαίλνπλ, δε, πσο «ηα άηνκα κε πην απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο δεκηνπξγνχλ πην νινθιεξσκέλε βάζε 

γλψζεσλ», θάηη πνπ θάλεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πην απνηειεζκαηηθή θαζψο 

απνζεθεχνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη «δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν εχξνο 

ζελαξίσλ θαη άιισλ ζρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εθαξκνγή» (Craig- Baucum, 

2002, 35).  

ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο κεηαηνπίδεηαη ζην καζεηή, 

ν νπνίνο απνηειεί ην πξαγκαηηθφ ππνθείκελν θαη ηνλ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο γλψζεηο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ. Ζ δηδαζθαιία απνηειεί κία επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία 

ζπληειείηαη ζε ζπλζήθεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Ο καζεηήο 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ φρη κφλν  ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ αιιά θαη ζηε γλψζε κεζνδνινγηθψλ πξαθηηθψλ (Δπζηαζίνπ- 

Καξαγεσξγάθε, 2007, 45).  Βαζηδφκελεο ζηηο παξαπάλσ ζεσξίεο, λεφηεξεο έξεπλεο, 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Ηζηνξίαο,  ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε ηζηνξηθή 

θαηαλφεζε ζρεηίδνληαη φρη κε ηελ αλάπηπμε αιιά κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

θέξλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν. Τπνζηεξηθηήο ηεο άπνςεο απηήο είλαη θαη ε Αβδειά 

(1998, 11), ε νπνία ζεσξεί πσο ε έξεπλα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν καζαίλνπλ νη καζεηέο ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη λα 

νδεγήζνπλ ζε λέεο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

Ζ ζηξνθή απηή επεξέαζε θαη ηελ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Έξεπλεο έδεημαλ πσο 

ηα παηδηά ην λεπηαγσγείν κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ αιιαγέο ζην ρξφλν βαζηδφκελα ζε 

νξαηνχο θπζηθνχο παξάγνληεο, φπσο κεηαθνξέο, έλδπζε, αξρηηεθηνληθή. Απηέο νη 
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έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ δηαθέξεη 

απφ ηε κάζεζε ηνπ σξνινγηαθνχ-εκεξνινγηαθνχ ρξφλνπ. Ζ Γεκεηξηάδνπ (2002, 

101), παξά ην γεγνλφο πσο δηαθξίλεη κηα πεξηνξηζκέλε αληίιεςε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ απφ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, εληνχηνηο, ηνλίδεη πσο «κπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ ρνλδξηθά ην παξφλ απφ ην παξειζφλ θαη λα αλαθέξνληαη κε αθξίβεηα ζε 

ρξνληθέο ζρέζεηο γεγνλφησλ ή θαηαζηάζεσλ ηνπ παξειζφληνο». Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία, ζπλερίδεη, είλαη πην απνδνηηθή φηαλ νη ζρέζεηο απηέο έρνπλ ζπλδεζεί κε 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ή φηαλ ε δηαδηθαζία κάζεζεο πεξηιακβάλεη 

πξαθηηθέο φπσο ε ρξήζε εηθφλσλ θαη αληηθεηκέλσλ, ε αθήγεζε, ε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζρεκαηηζκφ αλάινγσλ ελλνηψλ. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηε Γεκεηξηάδνπ, ζπκβάιινπλ θνηλσληθνί θαη γισζζηθνί 

παξάγνληεο, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο. Γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε ηεο 

παξαζέηεη κηα ζεηξά εξεπλψλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

χκθσλα κε ηνπο LowBeer θαη Blyth(1986), ηα παηδηά δελ αλαπηχζζνπλ κηα ψξηκε 

θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ κέρξη ην γπκλάζην. ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ κφλν ρνλδξηθά δηαθξίζεηο αλάκεζα ζην παξειζφλ (πνιχ παιηά) θαη ην ηψξα 

(πξφζθαηα), ελψ, ζχκθσλα κε ηελ Cooper (1992) θαη ηα παηδηά θάησ ησλ 7 εηψλ 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ έλα είδνο ηζηνξηθήο ζθέςεο κε ηε ζπκβνιή ηεο γιψζζαο. 

Ηδηαίηεξε ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ Vygotsky, πνπ, φπσο επηζεκαίλεη ε Γεκεηξηάδνπ, 

«απέδεημε φηη ε έιιεηςε ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή κηαο έλλνηαο δε 

ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά θαη ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο».  Δπηπξφζζεηα, νη 

Hoodles (1996) θαη Harnett (1993), ηνλίδνπλ πσο πην ζεκαληηθφ ξφιν απφ ηελ ειηθία 

δηαδξακαηίδνπλ «ε θνπιηνχξα ησλ παηδηψλ, ε θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ θαη ε 

εμνηθείσζή ηνπο κε ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ». Αθφκε, ν Friedman 

(1990) ηνλίδεη πσο ε ρξήζε κηαο ηζηνξίαο κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα βάινπλ ζε 

ζεηξά ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ελψ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη αηηηψδεηο ζρέζεηο 

ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ. χκθσλα κε ηνλ Hoodles (1996) ν εθπαηδεπηηθφο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο έρεη κεγαιχηεξε επειημία ζηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

δηδαζθαιίαο, θάηη πνπ «επλνεί ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πεηξακαηηθήο 

αξραηνινγίαο … θαζψο θαη αθεγήζεηο πιαζηψλ ηζηνξηψλ ή δσληαλέο πξνθνξηθέο 

αθεγήζεηο απφ ειηθησκέλα πξφζσπα» (Adreetti, 1993, Wright, 1996)» (Γεκεηξηάδνπ, 

2002, 98-100).  

Οη Vukelih θαη Thornton (1990), ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά ειηθίαο 3-5 εηψλ 

μεθηλνχλ λα βάδνπλ ζε ζεηξά γεγνλφηα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Αλ θαη απηφ 

απέρεη απφ ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε, εληνχηνηο, ζεσξνχλ πσο απηή ε έλλνηα ηεο 

δηαδνρήο έρεη ζρέζε κε ην κνηίβν ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία 

εμειίζζνληαη. Αθνχ, δειαδή, ην παηδί κπνξεί λα αληηιεθζεί ηα κνηίβα απηά ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή κπνξεί λα ηα αληηιεθζεί θαη ζηελ ηζηνξία. Σν φηη αθφκε θαη ηα πνιχ 

κηθξά παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ δηαρσξηζκνχο αλάκεζα ζε πξάγκαηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ηψξα θαη ζε πξάγκαηα πνπ ζπλέβεζαλ πνιχ θαηξφ πξηλ ππνζηήξημαλ θαη 

νη Barton θαη Levstik (1996) ζε έξεπλά ηνπο. Υξεζηκνπνίεζαλ κηα ζεηξά 

θσηνγξαθηψλ πνπ απεηθφληδαλ 9 δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ησλ Ζλσκέλσλ 
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Πνιηηεηψλ γηα λα εξεπλήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ απφ ην λεπηαγσγείν σο 

ηελ Πέκπηε ηάμε λα δηαθνξνπνηνχλ θαη λα ηνπνζεηνχλ ζε ζεηξά πεξηφδνπο ηεο 

ακεξηθάληθεο ηζηνξίαο. Σα κηθξφηεξα παηδηά (λεπηαγσγείν, σο δεπηέξα ηάμε), 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ζρήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο γηα λα αλαγλσξίζνπλ θαηά πφζν νη θσηνγξαθίεο αλήθνπλ θνληά 

ζην παξφλ ή ζην καθξηλφ παξειζφλ. Οη εκεξνκελίεο δηαδξακάηηζαλ ειάρηζηα ξφιν 

θαη ζπρλά πεξηέπιεμαλ ηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. ηελ 

έξεπλά ηνπο βξήθαλ πσο νη καζεηέο κηθξφηεξνη ηεο ηξίηεο ηάμεο δελ θαηαλννχλ ηηο 

εκεξνκελίεο αιιά αθφκε θαη καζεηέο ηεο ηξίηεο θαη ηεο ηέηαξηεο ηάμεο πνπ 

κπνξνχζαλ λα ηηο θαηαλνήζνπλ, δπζθνιεχνληαη λα αλαζέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

εκεξνκελίεο ζε εηθφλεο. Χζηφζν, κπνξνχζαλ λα βάινπλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηηο 

εηθφλεο θαη λα ηηο εληάμνπλ ζε επξχηεξεο ρξνληθέο θαηεγνξίεο. ηελ ηξίηε ηάμε 

ζρεδφλ φινη κπνξνχζαλ  λα δηαθξίλνπλ επξείεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, σο «παιηφηεξα», 

«ελδηάκεζα», «ηψξα». Ξεθηλνχλ, δειαδή, λα βάδνπλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηελ 

ηζηνξία. Όπσο αλαθέξνπλ θαη Vukelih θαη Thornton (1990), ηελ πεξίνδν απηή (9-11 

εηψλ), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ρεηξηζηνχλ ην ιεμηιφγην ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ησλ 

βηβιίσλ, αξρίδνπλ λα ζπλδένπλ ηνπο αξηζκνχο κε εκεξνκελίεο, αλ θαη νη ζπλδέζεηο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβείο. Αθφκε, ζηελ ειηθία ησλ 9-11 εηψλ κπνξνχλ λα 

αληηζηνηρίδνπλ γεγνλφηα ή πξφζσπα κε γεληθνχο πεξηγξαθηθνχο φξνπο κηαο πεξηφδνπ, 

φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην βηβιίν, γηα παξάδεηγκα «βηνκεραληθή επαλάζηαζε» 

(Vukelih & Thornton, 1990). Δπίζεο, νη Barton θαη Levstik (1996) αλαθέξνπλ πσο 

κφλν ζηελ πέκπηε ηάμε νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο, φπσο 

«απνηθηνθξαηία», «εκθχιηνο», γηα λα πεξηγξάςνπλ εηθφλεο, παξά ηελ έιιεηςε 

επρέξεηαο κε ηηο εκεξνκελίεο, ηα παηδηά. Δπίζεο,  νη ιέμεηο «παιηφηεξα», 

«ελδηάκεζα», «ηψξα», αξρίδνπλ απφ ηελ ηξίηε ηάμε λα αληηθαζίζηαληαη κε πην 

ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο, φπσο «πξηλ ηνλ Κνιφκβν», «επνρή ηεο βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο», «παξφλ». ηα 12-14 έηε, ε ζχλδεζε γεγνλφησλ-εκεξνκεληψλ είλαη 

πην ζηαζεξή θαη μεθάζαξε, ελψ παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχλ φξνπο φπσο «δεθαεηία» 

θαη «αηψλαο», κε ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε ησλ ρξφλσλ (1 αηψλαο= 100 ρξφληα, 1 

δεθαεηία= 10 ρξφληα). Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε αληηζηνίρηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εκεξνκεληψλ κε γεληθφηεξνπο φξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην φηη ν 19
νο

 αηψλαο 

αληηζηνηρεί ζηα ρξφληα απφ ην 1801 σο ην 1900 (Vukelih & Thornton, 1990). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο κε βνήζεηα θαη 

θαζνδήγεζε κπνξεί λα ππάξμεη βειηίσζε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια, φζν, ηα παηδηά κεγαιψλνπλ θαη έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ, απμάλεηαη θαη ε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, 

θαζψο απνηειεί πιένλ έλα κέγεζνο κεηξήζηκν, ην νπνίν κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ. 

χκθσλα κε ηνπο Stow θαη Haydan (2000) κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπνζέηεζεο γεγνλφησλ ζην ρξφλν θαη, θαη’  επέθηαζε, ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απνηειεί θαη ε γλψζε ησλ ζπζηεκάησλ ρξνλνιφγεζεο. 

Πξνυπφζεζε γη’ απηφ απνηεινχλ νη καζεκαηηθέο γλψζεηο ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηελ Υαηδεδαληήι (2007) ζηα πιαίζηα ηεο ηθαλφηεηαο αξίζκεζεο ησλ 
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παηδηψλ, πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ, αξρηθά, ηνπο αξηζκνχο, ππνινγίδνληαο 

ηηο κνλάδεο, ηηο εθαηνληάδεο θαη ηηο ρηιηάδεο. Δπίζεο, πξέπεη λα εθηεινχλ απιέο 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο, θπξίσο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηψλ.   

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε αλαθνξά ηνπ West (1978, 1982), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη 

πσο ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο δελ πζηεξνχλ ζηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ αιιά ζηελ 

πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ. Ζ δηαπίζησζε βαζίζηεθε ζε έξεπλα κε καζεηέο 7- 9 εηψλ, 

νη νπνίνη κπνξνχζαλ λα βάινπλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά εηθφλεο, ρξεζηκνπνηψληαο, 

θξάζεηο ηνπ ηχπνπ «πξψηα», «ζην ηέινο», «ζηε κέζε» (Barton & Levstik, 1994, 5). 

Σε ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο φξσλ δελ επηθξνηεί, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Hodkinson 

A.(2009, 48), ζεσξψληαο πσο ε αληηθαηάζηαζε ησλ ρξνλνινγηψλ κε ρξνληθέο 

αφξηζηεο θξάζεηο είλαη πξνβιεκαηηθή. Δπεηδή είλαη ππνθεηκεληθέο, θάζε άιιν παξά 

ζχγρπζε κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ, πφζν κάιινλ αλ πξέπεη 

λα πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, βαζηδφκελα ζε απηέο 

ηηο θξάζεηο. Αληηηίζεηαη έηζη ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο αληίζεηεο άπνςεο πνπ 

επηρεηξεκαηνινγνχλ ιέγνληαο πσο, επεηδή νη ρξνλνινγίεο είλαη αθεξεκέλεο έλλνηεο 

γηα ηα κηθξά παηδηά, δε ζα ηα θαηαθέξνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ, γη’ απηφ ην ιφγν 

θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε θξάζεηο φπσο «ζηα πνιχ παιηά ρξφληα», «θαηξφ πξηλ» 

θ.α. 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αηψλσλ 

κε γξάκκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ΗΑ΄, ΗΔ΄ θ.α.  Ζ ρξήζε ηέηνησλ πξνζδηνξηζκψλ 

δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο, γη’ απηφ θαη πξέπεη λα γίλεηαη επεμήγεζή ηνπο φηαλ ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ θαη πξηλ θιεζνχλ λα ηνπο εθαξκφζνπλ (Υαηδεδαληήι, 2007). 

εκαληηθή είλαη, επίζεο, θαη ε γισζζηθή επάξθεηα ησλ παηδηψλ, ε γλψζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν θαη ηεο ηδηαίηεξεο νξνινγίαο ηνπ. Ζ γιψζζα 

καο είλαη γεκάηε κε ξεκαηηθνχο ηχπνπο, ρξνληθά επηξξήκαηα (ηψξα, ρζεο, αχξην, 

αξγφηεξα…), ρξνληθέο θξάζεηο (πνιχ παιηά, ζηα παιηφηεξα ρξφληα…), ρξνληθνχο 

ζπλδέζκνπο (φηαλ, κφιηο, πξνηνχ…), θξάζεηο πνπ δειψλνπλ δηάξθεηα (δεθαεηία, 

αηψλαο, γεληά…), ιέμεηο πεξηφδσλ (Μεζαίσλαο, βηνκεραληθή επαλάζηαζε…) κε ηηο 

νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη νη καζεηέο. Αλ ν καζεηήο δε ρξεζηκνπνηεί ζσζηά 

ρξνληθέο ιέμεηο θαη ξεκαηηθνχο ηχπνπο δε ζα κπνξέζεη λα εθθξάζεη ζσζηά ηηο 

ρξνληθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη θαη’ επέθηαζε λα θαηαλνήζεη 

έλα ηζηνξηθφ θείκελν. Σαπηφρξνλα, ε γιψζζα απνηειεί θαη κέζν γηα λα 

αλαπαξαζηήζεη θαηλφκελα πνπ δε ζπλδένληαη κε ηελ εκπεηξία. Ζ Donalson (1978), 

επηζεκαίλεη πσο ε ηζηνξηθή θαηαλφεζε εμαξηάηαη απφ ηε γισζζηθή επάξθεηα ησλ 

παηδηψλ λα πξνζεγγίζνπλ ην παξειζφλ θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο έλλνηεο ηεο 

ηζηνξίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ (Ρεπνχζε, 2004, 245). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε θξάζε ηνπ Husbands (2004, 58), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ έρεη ηηο δηθέο ηεο δνκέο: νη καζεηέο πξέπεη 

λα κάζνπλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη φρη κφλν κέζα απφ ηελ αξηζκεηηθή ησλ ρξνλνινγηψλ , 
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αιιά θαη κέζα απφ ηε γξακκαηηθή ησλ επνρψλ, ησλ πεξηφδσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πεξηγξάςνπκε ην παξειζφλ». 

Σν νπηηθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, θαζψο ζεσξείηαη πην ειθπζηηθφ 

θαη θαη’ επέθηαζε ελδηαθέξνλ απφ ηα παηδηά. Όπσο επηζεκαίλεη ν Booth (1969), 

κειεηψληαο ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο 

αιιαγήο, ζε παηδηά 13-14 εηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ηζηνξηθφ πιηθφ, ηζηνξηθέο πεγέο,  

θπξίσο νπηηθήο κνξθήο. Ζ έξεπλα έδεημε πσο ε αμηνπνίεζε νπηηθψλ πεγψλ θαη ε 

ινγηθή ηεο εξεπλεηηθήο ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο νδήγεζε ζε βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο θαη εξκελείαο ησλ πεγψλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ ηζηνξηθψλ 

ελλνηψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή νδεγεί ηνλ Booth ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αιιαγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε 

(Ρεπνχζε, 2004, 244). Αιιά θαη ν Rogers, ζε έξεπλά ηνπ ην 1984, έδεημε πσο νη 

καζεηέο ειηθίαο 10-13 εηψλ κπνξνχλ κηα νπηηθή παξάζηαζε λα ηελ κεηαηξέπνπλ ζε 

κηα έλλνηα ή ηδέα, θαηαδεηθλχνληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηε ζπκβνιή ησλ νπηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα, ησλ εηθαζηηθψλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ζηε 

δεκηνπξγία αθεξεκέλσλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ (θνχξνο, 1999, 147-166). 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηή ε επξχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ, βαξχλνπζα 

είλαη θαη ε ζεκαζία ηεο αλαδήηεζεο ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηα δηάθνξα 

γεγνλφηα κεηαμχ ηνπο.  Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Βψξνο (1988),  σο πξνο ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα ν ρξφλνο ππεηζέξρεηαη γηα ηελ επηκέηξεζή ηνπο απφ πνιιέο απφςεηο. Απφ 

ηε κία σο δηάξθεηα ελφο πεξηζηαηηθνχ (π.ρ. ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θξάηεζε απφ 

ην 1914 σο ην 1918) θαη απφ ηελ άιιε σο ν ρξφλνο πνπ πξνεγήζεθε θαη φπνπ 

αληρλεχνληαη ηα αίηηα ηνπ γεγνλφηνο (π.ρ. ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ηα άκεζα θαη 

απψηεξα αίηηα κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην άκεζν  θαη απψηεξν παξειζφλ ηεο 

επξσπατθήο ηζηνξίαο, 40, 50 θαη 80 ρξφληα λσξίηεξα).  Οη έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

ξπζκνχ εμέιημεο ζηελ ηζηνξία θαηαλννχληαη θαιχηεξα κε ηελ αλάιπζε ησλ 

γεγνλφησλ ή ησλ επνρψλ θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ηνπο ζην παξειζφλ ηνπο, 

κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ηφηε ρξφλνπ, κε ηα κέζα εθείλεο ηεο επνρήο.  Ζ εξψηεζε 

«γηαηί» έγηλαλ απηά ηφηε, εθεί, κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ζεκαληηθή γηα λα αξρίζεη ε 

βαζχηεξε ζπνπδή ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηζηαηηθνχ (πνηα ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπσλ θαη ηα 

πνηα αληηθεηκεληθά αίηηα δηακφξθσζαλ έηζη ηε βνχιεζε ησλ αλζξψπσλ). Δπίζεο, 

πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο, άξα πφζν ζεκαληηθφ θαηά ηελ θξίζε ησλ ζχγρξνλσλ αιιά 

θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ είλαη έλα γεγνλφο (Βψξνο, 1988). 

Υξήζηκε αλαπαξάζηαζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ πξηλ θαη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80 απνηειεί 

ν παξαθάησ Πίλαθαο 2
3
. 

                                                             
3 Πεγή : http://www.historischtijdsbesef.nl/en/ontwikkeling-van-historisch-tijdsbesef/  

 

http://www.historischtijdsbesef.nl/en/ontwikkeling-van-historisch-tijdsbesef/
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Μέσπι ηη δεκαεηία ηος ‘80 Από ηη δεκαεηία ηος ‘90 

Απφ ηελ ειηθία ησλ 9/11 Απφ ηελ ειηθία ησλ 5/6 

Αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία Μαζεζηαθή δηαδηθαζία 

Ο σξνινγηαθφο θαη εκεξνινγηαθφο 

ρξφλνο είλαη πξναπαηηνχκελα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηνλ σξνινγηαθφ θαη ηνλ 

εκεξνινγηαθφ ρξφλν 

Πίλαθαο 2: Έξεπλεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ  

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηε Ρεπνχζε, έδσζαλ κία ψζεζε πξνο 

κηα θξηηηθή ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, αλαδεηθλχνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμή 

ηεο. ην ίδην πιαίζην, ζχκθσλα κε ηε Ρεπνχζε θηλείηαη θαη ε Goltham (1972), ε 

νπνία ζεσξεί ηελ «ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή», δειαδή ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ θαη ηελ «πξφθιεζε», ελλνψληαο ηελ πεξηέξγεηα θαη ηελ αληηπαξαβνιή ηεο 

λέαο γλψζεο πξνο ηελ παιηά, ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λφεζεο (Ρεπνχζε, 

2004). 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ θαίλεηαη λα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο  

«ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ είλαη επζέσο αλάινγε ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο, ηεο εθκάζεζεο ηερληθψλ απνκλεκφλεπζεο, ηεο 

ππνβνιήο αλνηθηψλ εξσηεκάησλ , ηεο επαξθνχο γλψζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ, ηεο 

εθκάζεζεο ηεο εηδηθήο ηζηνξηθήο νξνινγίαο, θαη γεληθφηεξα ηεο ελεξγνχ εκπινθήο ηνπο 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία» (Κφθθηλνο, 1998, 307).  Απηφ ην ζπκπέξαζκα, ζηελ 

νπζία, απνδεζκεχεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απφ ηε βηνινγηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ κφλν, αιιά ηε ζπλδέεη κε ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην πιήζνο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ εξεζηζκάησλ πνπ απηφ παξέρεη. 
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1. 6. Η διδαςκαλύα τησ ϋννοιασ του ιςτορικού χρόνου  

1.6.1. Παραδεύγματα από χώρεσ τησ Ευρώπησ 

Ζ Judy Sebba (2000, 23-35), ζην βηβιίν ηεο «Ιζηνξία γηα φινπο», αλαθέξεηαη ζηε 

δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ζηα πιαίζηα ηνπ βξεηαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε 

Βξεηαλία ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη νξγαλσκέλε ζε ηέζζεξα επίπεδα (key 

stages 1, 2, 3, 4). Όια ηα παηδηά παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηα πξψηα 3 

επίπεδα, ελψ φζα ην επηιέγνπλ κεηά ηελ ειηθία ησλ 16 αθνινπζνχλ εηδηθή 

εθπαίδεπζε, ψζηε λα εηζαρζνχλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. ηελ εηζαγσγή ηνπ 

βηβιίνπ γηα ηελ ειιεληθή έθδνζε ε Δηξήλε Νάθνπ θάλεη νξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Βξεηαλίαο. 

ην πξψην επίπεδν (key-stage 1, 5-7 εηψλ) «πξέπεη λα δίλνληαη επθαηξίεο ζηνπο 

καζεηέο λα θαηαλννχλ ην παξειζφλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ην παξφλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα βνεζνχληαη ψζηε λα εληάζζνπλ ηε 

κειέηε ηνπ παξειζφληνο ζε έλα ρξνλνινγηθφ πιαίζην θαη λα θαηαλννχλ κεξηθνχο απφ 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αλαθαιχπηνπκε ζηνηρεία απφ ην παξειζφλ». 

ην δεχηεξν επίπεδν  (key-stage 2, 7-11 εηψλ) «νη καζεηέο πξέπεη λα δηδάζθνληαη γηα 

ζεκαληηθά επεηζφδηα θαη εμειίμεηο ζην παξειζφλ ηεο Βξεηαλίαο, απφ ηα ξσκατθά κέρξη 

ηα ζχγρξνλα ρξφληα, γηα αξραίνπο πνιηηηζκνχο θαη γηα ηελ Ιζηνξία άιισλ πεξηνρψλ ηνπ 

θφζκνπ. Πξέπεη λα βνεζνχληαη λα αλαπηχζζνπλ έλα ρξνλνινγηθφ πιαίζην αλαθνξάο 

δεκηνπξγψληαο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ κειέηεο. Πξέπεη λα 

έρνπλ επθαηξίεο λα δηεπξχλνπλ ηελ ηνπηθή Ιζηνξία θαη λα καζαίλνπλ γηα ην παξειζφλ 

απφ έλα θάζκα πεγψλ πιεξνθφξεζεο». 

ην ηξίην επίπεδν  (key-stage 1, 11-14 εηψλ) «νη καζεηέο πξέπεη λα δηδάζθνληαη γηα 

ηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πνιηηηθή δνκή ζηε 

Βξεηαλία απφ ηηο αξρέο ηνπ Μεζαίσλα κέρξη ηνλ 20
ν
 αηψλα. Πξέπεη λα δηδάζθνληαη γηα 

πιεπξέο ηεο επξσπατθήο θαη ηεο παγθφζκηαο Ιζηνξίαο θαη λα δηαζπλδένπλ ηζηνξηθά 

γεγνλφηα θαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο θαη πεξηνρέο πνπ 

κειεηνχλ. Πξέπεη λα ηνπο δίλνληαη επθαηξίεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζηνξηθή γλψζε πνπ 

έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη γηα λα αμηνινγνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πεγέο πιεξνθφξεζεο 

θαη λα δνκνχλ αθεγήζεηο, πεξηγξαθέο θαη εξκελείεο γηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη 

εμειίμεηο». 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ θάζε ζηαδίνπ, ηα νπνία ζπλδένληαη ζηελά 

κεηαμχ ηνπο,  είλαη ε γλψζε θαη ρξήζε ηεο ρξνλνιφγεζεο. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηε ρξνλνιφγεζε, νη καζεηέο ζην Δπίπεδν 1 πξέπεη: 

 Να ζπζρεηίδνπλ γεγνλφηα θαη αληηθείκελα, ψζηε λα αλαπηχζζνπλ κηα 

αίζζεζε ρξνλνιφγεζεο. 
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 Να ρξεζηκνπνηνχλ θνηλέο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ, φπσο παιηφ, λέν, πξηλ, κεηά, πξηλ απφ πνιχ θαηξφ, εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο, κήλεο, ρξφληα. 

ην Δπίπεδν 2 πξέπεη λα δηδαρζνχλ: 

 Να εληάζζνπλ γεγνλφηα, αλζξψπνπο θαη αιιαγέο ζηηο πεξηφδνπο πνπ έρνπλ 

κειεηήζεη κέζα ζε έλα ρξνλνινγηθφ ζχζηεκα. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ρξνλνινγίεο θαη φξνπο ζρεηηθνχο κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ, φπσο αξραίν, κνληέξλν, π. Υ., κ. Υ., αηψλαο θαη δεθαεηία, θαη φξνπο 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ πεξηφδνπο, φπσο  βηθησξηαλή επνρή θ.α. 

ην Δπίπεδν 3 πξέπεη λα δηδαρζνχλ: 

 Να εληάζζνπλ ηα γεγνλφηα, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο αιιαγέο ησλ πεξηφδσλ 

πνπ έρνπλ κειεηήζεη κέζα ζε έλα ρξνλνινγηθφ ζχζηεκα. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ρξνλνινγίεο, φξνπο θαη παξαδνρέο πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο ηζηνξηθή πεξίνδνο, 

κεζαησληθή πεξίνδνο, Μεηαξξχζκηζε, Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θ.α.  

χκθσλα κε ηε Sebba (2000, 51-52) ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο εθηείλεηαη ζε ηξία επίπεδα ηζηνξηθήο ζθέςεο: ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο 

Ηζηνξίαο, ηηο εξκελείεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ηε ρξήζε ηζηνξηθψλ πεγψλ. 

Άκεζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ έρεη ε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο 

Ηζηνξίαο, φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε ηξεηο ηνκείο: 

1. Αιιαγή θαη ζπλέρεηα 

Μειεηάηαη ε θαηαλφεζε ρξνλνινγηθψλ φξσλ θαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπο ψζηε λα 

πεξηγξαθεί ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Υξνλνιφγεζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί, φπσο 

αλαθέξεηαη, θαη «ε θαηάηαμε ησλ δηαδνρηθψλ γελεψλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ παηδηψλ, 

ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο, ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ επνρψλ». Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο, δειαδή, ηη έρεη αιιάμεη θαη ηη 

έκεηλε ίδην, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζχγθξηζε ηνπ παξφληνο κε ην 

παξειζφλ.   

2. Αηηίεο θαη ζπλέπεηεο 

Έκθαζε δίλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ θάπνηα γεγνλφηα, 

ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ θάπνηα πξφζσπα λα δξάζνπλ φπσο έδξαζαλ. Καζψο επίζεο 

θαη ησλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

3. Γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο 
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εκαληηθφο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ νκνηνηήησλ ή ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ ηνπ παξειζφληνο ή αλάκεζα ζην παξφλ θαη ην παξειζφλ, 

φπσο επίζεο θαη δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζα ζηελ ίδηα πεξίνδν. 

χκθσλα κε ηε McCreedy (2002, 8), ε νπνία παξαζέηεη ζηνηρεία απφ ην Δζληθφ 

Κέληξν γηα ηελ Ηζηνξία ζηα ρνιεία (1994), πξνυπφζεζε γηα ηε ηζηνξηθή ζθέςε ησλ 

καζεηψλ απνηειεί ε ρξνλνινγηθή ζθέςε. Σν παηδί, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα κπνξεί: 

- Να δηαθξίλεη αλάκεζα ζην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ. 

- Να αλαγλσξίδεη ηε ρξνληθή δνκή κηαο ηζηνξηθήο αθήγεζεο ή κηαο ηζηνξίαο. 

- Να αθνινπζεί κηα ρξνληθή ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη δηθέο ηνπ ηζηνξίεο. 

- Να κεηξάεη θαη λα ππνινγίδεη ηνλ εκεξνινγηαθφ ρξφλν. 

- Να εξκελεχεη ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ρξνλνγξακκέο. 

- Να δεκηνπξγεί ρξνλνγξακκέο. 

- Να εμεγεί ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο θαη ηεο ζπλέρεηαο ζην ρξφλν. 

 

ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Bondaruk 

(1989) θαη Spendel (2005), έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ άιιεο δχν: 

-Να ζπγθξίλεη ελαιιαθηηθά κνληέια πεξηνδνιφγεζεο . 

-Να δηαθξίλεη επνρέο θαη πεξηφδνπο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνθχπηεη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε αλάπηπμή ηνπο δελ είλαη νχηε θπζηθή δηαδηθαζία νχηε απνηέιεζκα ηεο 

ςπρνινγηθήο ηνπο αλάπηπμεο (Lorenc & all, 2013, 85). 

 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηζηνξίαο 

ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οιιαλδία, νη De Groot- Reuvekamp, Ros, Van Boxtel θαη Oort 

(2015), έρνπλ αλαπηχμεη έλα κνληέιν κε ηξία επίπεδα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ: 

1
ο
 επίπεδο: αλαδπφκελε θαηαλφεζε (emergent understanding). 

2
ο
 επίπεδο: αξρηθή θαηαλφεζε (initial understanding). 

3
ο
 επίπεδο: ζπλερφκελε θαηαλφεζε (continued understanding). 

ε θάζε έλα απφ ηα ηξία επίπεδα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα εμέιημε φζνλ αθνξά 

θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Οη ζηφρνη απηνί είλαη ην ιεμηιφγην, ε δηαδνρή, ε 

ρξνλνγξακκή, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζχγθξηζε-αληίζεζε. Γηα θάζε έλαλ 

απφ ηνπο ζθνπνχο, νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη είλαη θαζνξηζκέλεο 

θαη απμαλφκελεο δπζθνιίαο θαη θηλνχληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην πην αθεξεκέλν. 

ρεηηθά κε ην ιεμηιφγην, νη καζεηέο θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο ζρεηηθέο κε 

ην ρξφλν θαη ηηο πεξηφδνπο. Γηα ηε δηαδνρή, θαινχληαη λα ηνπνζεηνχλ ζε ζσζηή 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, γεγνλφηα, αληηθείκελα, αλζξψπνπο. ε 

ρξνλνγξακκέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζσζηά γεγνλφηα, άηνκα, αληηθείκελα. 

Καινχληαη, επίζεο, λα εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζε θείκελα θαη 

εηθφλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχλ γεγνλφηα θαη αλζξψπνπο ζηηο ζσζηέο 
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ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σέινο, πξέπεη λα ζπγθξίλνπλ θαη λα θέξλνπλ ζε αληηδηαζηνιή 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αιιαγέο, ηηο νκνηφηεηεο 

θαη ηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Οη 

ηθαλφηεηεο  ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3
4
:  

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, νη καζεηέο ζα 

πξέπεη: 

1. Να ρξεζηκνπνηνχλ ιεμηιφγην ζρεηηθφ κε ην ρξφλν θαη ηηο πεξηφδνπο, φπσο: 

παιηφ-λέν, πξηλ-ηψξα, παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ, δεθαεηία-αηψλαο, π.Υ.- κ.Υ. 

2. Να ηνπνζεηνχλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηζηνξηθέο πεξηφδνπο.  

3. Να ρξεζηκνπνηνχλ ρξνλνγξακκή γηα λα ηνπνζεηήζνπλ γεγνλφηα, αλζξψπνπο 

θαη αιιαγέο ζηηο ζσζηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

4. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηζηνξηθψλ 

πεξηφδσλ ζε θείκελα θαη εηθφλεο. 

5. Να ρξεζηκνπνηνχλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ γηα λα 

ηνπνζεηήζνπλ γεγνλφηα, αλζξψπνπο θαη αιιαγέο ζηηο ζσζηέο πεξηφδνπο ηνπ 

ρξφλνπ. 

6. Να ρξεζηκνπνηνχλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ γηα λα 

θαηαλνήζνπλ πψο νη άλζξσπνη δνχζαλ απηέο ηηο επνρέο. 

7. Να ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο κεηαμχ ηνπο θαη κε ην 

παξφλ θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή θαη ηε ζπλέρεηα 

αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. 

Πίλαθαο 3 (Πεγή: De Groot Van Boxtel Ros & Harnett, 2014. 

 

Με έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζηελ πνξεία, βαζηδφκελνη ζην κνληέιν, θαη αθνχ 

δηακφξθσζαλ έλα εξγαιείν πνπ λα κεηξάεη πψο ηα πάλε νη καζεηέο ζηα ηξία επίπεδα, 

νδεγήζεθαλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά, εληφπηζαλ πσο νη καζεηέο ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ηα πήγαλ θαιχηεξα ζε φινπο ηνπο ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

κηθξφηεξνπο. Δπίζεο, ε απφδνζή ηνπο επεξεάζηεθε απφ παξάγνληεο φπσο ην θχιν, 

κε ηα αγφξηα λα ηα πάλε αξθεηά θαιχηεξα, ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, θαη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, κε κηθξή επίδξαζε (de Groot etc, 2015). 

 

                                                             
4 http://www.historischtijdsbesef.nl/en/definitie-van-historisch-tijdsbesef/ 
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Όπσο αλαθέξνπλ νη Lorenc, Mrozowski, Staniszewski θαη Starczynowska (2013), 

εξεπλψληαο ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο ρξνληθήο θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ ζε 6 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Φηλιαλδία, Γαιιία, Οιιαλδία, Ρσζία, Ζ.Π.Α. θαη Ζλσκέλν 

Βαζίιεην), κέζα απφ ηα θχιια εμεηάζεσλ, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο 

αθνινπζείηαη κηα πνηθηιία κεζφδσλ. Δμαξηάηαη απφ ηελ παξάδνζε ηεο εθάζηνηε 

ρψξαο ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη ηε κνξθή ηεο εμέηαζεο, πνπ ππφθεηηαη ζε 

ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο. Οη κέζνδνη θπκαίλνληαη απφ ζπγγξαθή αθήγεζεο κε 

ρξνλνινγηθή δνκή, ηνπνζέηεζε κηαο πεγήο ζην ζσζηφ ρξνληθφ πιαίζην, αληηζηνίρηζε 

ρξνλνινγηψλ κε γεγνλφηα, θαηαζθεπή ρξνλνγξακκψλ ή ηνπνζέηεζε γεγνλφησλ ή 

αλζξψπσλ ζηε ζσζηή ζεηξά, έληαμε κηαο ρξνλνινγίαο ζην ζσζηφ αηψλα, θαηαλφεζε 

αηηησδψλ ζρέζεσλ. Σα επξήκαηα είλαη αηζηφδνμα, θαζψο δείρλνπλ κηα ζηξνθή απφ ηε 

κεραληζηηθή απνκλεκφλεπζε εκεξνκεληψλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 

1.6.2. Το ελληνικό παρϊδειγμα 

Αναλςηικά ππογπάμμαηα 

ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ην θνηλψο ιεγφκελν 

Γ.Δ.Π.Π.. (ΦΔΚ 303/ 13- 3- 03), βαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ, ησλ ιεγφκελσλ Α.Π.. Με βάζε ηα Α.Π . γξάθνληαη ηα δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα ηνπ θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα απνηειεί 

έλα επηζηεκνληθφ αιιά θαη λνκηθφ θείκελν, κε βάζε ην νπνίν γξάθνληαη ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. Δίλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ην γεληθφηεξν ζθνπφ 

θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο, πξνζδηνξίδεη 

ηελ χιε πνπ ζα δηδαρζεί, ηε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί αιιά θαη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Όζνλ αθνξά, ζπγθεθξηκέλα, ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Ηζηνξίαο, ζ’ απηά 

νξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο πνπ ζα δηδαρζεί ην κάζεκα αιιά ηαπηφρξνλα 

ζθηαγξαθείηαη θαη ν ηχπνο ηνπ κειινληηθνχ πνιίηε, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο 

εθάζηνηε θνηλσλίαο θαη ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηδαρζεί κέζα 

απφ ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ελψ ζηηο επφκελεο 

ηέζζεξηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ε Ηζηνξία απνηειεί μερσξηζηφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο δηαηππψλεηαη ζηα Α.Π. θαη 

Γ.Δ.Π.Π.. σο εμήο: 

«είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Η αλάπηπμε 

ηζηνξηθήο ζθέςεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κέζα απφ ηελ 

εμέηαζε αηηηψλ θαη απνηειεζκάησλ, ελψ ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ηε 

δηακφξθσζε αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο 
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ζην παξφλ θαη ην κέιινλ. Έηζη, κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο ν καζεηήο κπνξεί λα 

απνθηήζεη φρη κφλν ηελ επίγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 

παξειζφληνο, αιιά θαη ηελ αληίιεςε φηη ν ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο νξίδνληαο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηε δσή ηνπ. Ο ζθνπφο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο 

ζπλδέεηαη έηζη κε ην γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία ππεχζπλσλ πνιηηψλ» (Γ.Δ.Π.Π..- Α.Π.., 2003, 184). 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα γίλνπλ ηζηνξηθά εγγξάκκαηνη, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη πσο 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο φπσο ην λα θαηαλννχλ ην ιεμηιφγην ελφο ηζηνξηθνχ 

θεηκέλνπ, λα θαηέρνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Ηζηνξίαο θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ σο κηθξνί ηζηνξηθνί, δειαδή λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο παξφκνηεο κε 

απηέο πνπ δηαζέηεη έλαο ηζηνξηθφο. «Με ηε λέα αληηκεηψπηζε δε δίλεηαη έκθαζε κφλν 

ζηε δεισηηθή αιιά θαη ζηε δηαδηθαζηηθή θαη ελλνηνινγηθή γλψζε (θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ, ελλνηνινγηθή ππνδνκή), πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο «λα καζαίλνπλ πψο 

λα καζαίλνπλ», λα αλαθαιχπηνπλ· δειαδή, ηε γλψζε κε ελεξγεηηθέο κεζφδνπο 

(αμηνπνίεζε πεγψλ, εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο (project) θαη φρη λα ηνπο πξνζθέξεηαη 

απηή έηνηκε»
5
.  

Οη επηκέξνπο ζθνπνί πνπ επηδηψθνληαη ζην Γ.Δ.Π.Π..- Α.Π.. πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν γηα ηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο είλαη νη εμήο: 

Να γλσξίζνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ηεο ειιεληθήο Ιζηνξίαο απφ ηελ 

αξραηφηεηα σο ζήκεξα, θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο Ιζηνξίαο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θαη 

ιαψλ θαη λα ηα ζπζρεηίδνπλ. 

Να βηψζνπλ ηελ αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ζε 

δηάζηεκα καθξψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ . 

Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

ζρεηηθψλ φξσλ. 

Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξνινγία ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη λα απνθηήζνπλ ην 

αλαγθαίν ιεμηιφγην (Γ.Δ.Π.Π..- Α.Π.., 2003, 188). 

Σν ζρνιηθφ βηβιίν απνηειεί ην βαζηθφ κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ αγσγήο  

θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ζηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

(Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 1995, Μαπξνζθνχθεο, 1997, 44-45, ζην Δπζηαζίνπ- 

Καξαγεσξγάθε, 2007, 161). 

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη, ζπλνπηηθά, νη ηδηαίηεξεο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζηα βηβιία 

ηνπ δαζθάινπ θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ ζρεηηθά 

κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ 

                                                             
5 Πεγή: http://www.pischools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko_yliko/dimotiko/istoria.pdf    
 

http://www.pischools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko_yliko/dimotiko/istoria.pdf
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ρξφλν θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Δπηπιένλ, γηα θάζε ηάμε θαίλνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν ζηα αληίζηνηρα βηβιία. 

Ιςτορία Γ΄ Δημοτικοφ 

Ζ χιε ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ μεθηλάεη απφ ηε κπζνινγία θαη θαηαιήγεη ζηελ πξντζηνξία 

θαη ηελ πξσηντζηνξία. ρεηηθά κε ηε κπζνινγία ζθνπφο ηνπ  καζήκαηνο είλαη λα 

έξζνπλ νη καζεηέο ζε κηα πξψηε επαθή κε ηνπο ειιεληθνχο κχζνπο γηα λα ραξνχλ, 

φπσο ηνλίδεη θαη ν Η. Θ. Καθξηδήο, «ηελ νµνξθηά ησλ αξραίσλ µχζσλ απιά θαη 

απξνβιεµάηηζηα, φπσο ραίξνληαη έλα παξαµχζη» λα αληηιεθζνχλ πσο πίζσ απφ θάζε 

κχζν θξχβεηαη θάπνηα ηζηνξηθή αιήζεηα. Απηφ, ηνλίδεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, 

πσο ζα θάλεη «πην νκαιή ηε κεηάβαζε απφ ην κχζν ζηελ ηζηνξία». ην δεχηεξν 

κέξνο ηνπ βηβιίνπ επηδηψθεηαη λα απνθηήζνπλ ηζηνξηθέο γλψζεηο θαη λα θαηαλνήζνπλ 

θάπνηεο ηζηνξηθέο έλλνηεο, ψζηε λα θαηαιήγνπλ ζε απιέο γεληθεχζεηο. Χζηφζν, φπσο 

επηζεκαίλεηαη «ζηηο µηθξέο ηάμεηο νη έλλνηεο πξνζεγγίδνληαη θπξίσο βησµαηηθά, 

δηαηζζεηηθά θαη µε πεξηνξηζµέλε ρξήζε νξνινγίαο». 

ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ δελ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε θαη 

ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά. Πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε ζχζηαζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

αθεγήζεηο ρξνληθνί ζχλδεζκνη, ρξνληθά επηξξήκαηα θαη ρξνληθέο εθθξάζεηο. ρεηηθά 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ ηνλίδεηαη πσο κεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

«επηδηψθνπλ λα ζπλδέζεη ην παηδί ηε ζεκεξηλή θαζεκεξηλή δσή κε ηε δσή ησλ αξραίσλ 

θαη λα αηζζαλζεί ηελ αδηάθνπε ζπλέρεηα ηνπ πνιηηηζκνχ καο». Ηζηνξηθέο γξακκέο 

εκθαλίδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ βηβιίνπ, ρσξίο, σζηφζν, λα ππάξρεη θάπνηα 

πξφηαζε γηα δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. 

Αναπαπάζηαζη ηος σπόνος ζηο ζσολικό εγσειπίδιο ηηρ Γ΄ ηάξηρ 
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Ιςτορία Δ΄ Δημοτικοφ 

ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αμία ηνπ 

ρξφλνπ, σο ζηνηρείν ηνπ γεγνλφηνο. Ο ρξφλνο ππεηζέξρεηαη θαη ζηελ εξκελεία ηνπ 

γεγνλφηνο, αθνχ ε ρξνληθή ζηηγκή ηέιεζεο ελφο γεγνλφηνο ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ θαη ηηο ηερληθέο ηεο επνρήο. Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, πσο 

νη αξραίνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ην ρξφλν κέζα απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαλ ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ(ελαιιαγή κέξαο-λχρηαο, επνρέο).  

Χζηφζν, «ν ρξφλνο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή λνείηαη ζπλήζσο σο επζεία, ζε ζεκεία ηεο 

νπνίαο εγγξάθνληαη ηα γεγνλφηα». Παξά ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ 

έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, ε δηδαθηηθή πξφηαζε πξνζέγγηζεο ηεο, πεξηνξίδεηαη ζηε ρξήζε 

ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ν δάζθαινο λα ζρεδηάζεη ηελ 

ηζηνξηθή γξακκή ζηνλ πίλαθα ή ζε ραξηφλη θαη λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο, αθνχ 

παξαηεξήζνπλ, λα εληνπίζνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε λέα 

ελφηεηα (π.ρ. αξρατθά ρξφληα).  Καηά ηε δηδαζθαιία ησλ πεξζηθψλ πνιέκσλ 

ζεσξείηαη  επίζεο ρξήζηκε ε ζπκπιήξσζε ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο (κεηά απφ θάζε 

κάρε), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ηζηνξηθψλ ραξηψλ ηεο επνρήο. Απηφ γηαηί, 

φπσο ηνλίδεηαη «κε ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ επνπηηθψλ κέζσλ νη καζεηέο 

βνεζνχληαη λα εληαρζνχλ ηζηνξηθά ζην ρψξν ησλ γεγνλφησλ θαη λα απνθηήζνπλ ζσζηφ 

ρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ». Ζ ίδηα ζχζηαζε γηα αλάξηεζε ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο ζε 

εκθαλέο ζεκείν ηεο ηάμεο θαη ζπκπιήξσζή ηεο, γίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ψζηε νη καζεηέο «λα παξαθνινπζήζνπλ  πην εχθνια ηε 

ξνή ησλ γεγνλφησλ». Ζ ηζηνξηθή γξακκή πξνηείλεηαη θαη σο δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ζηα πιαίζηα άιισλ καζεκάησλ. Ο δάζθαινο κπνξεί λα αλαζέζεη ζε νκάδεο καζεηψλ 

λα θαηαζθεπάζνπλ κε πιηθά ηεο επηινγήο ηνπο ηε δηθή ηνπο ηζηνξηθή γξακκή, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ρσξηζκφ ηεο ζε «ηζνκεξή ηκήκαηα ζε αλαινγία κε ηνπο 

αηψλεο ή ηα ρξφληα» θαη λα ηε ζπκπιεξψλνπλ ζε θάζε θεθάιαην. Πξνο ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο ηίζεληαη θαη 

θάπνηεο αζθήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηνπνζέηεζε θάπνησλ γεγνλφησλ ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ ζηε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη ε κεηέπεηηα 

παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αμηνπνηψληαο ηα σο θξάζεηο θιεηδηά. Αληίζηνηρεο 

αζθήζεηο εληνπίδνληαη θαη ζην θεθάιαην κε ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ. 

Αναπαπάζηαζη ηος σπόνος ζηο ζσολικό εγσειπίδιο ηηρ Δ΄ ηάξηρ 
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Ιςτορία Ε΄ Δημοτικοφ 

Ζ πιε ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ην 146 π. Υ. σο θαη ην 1453 κ. Υ. 

ηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ δαζθάινπ ηνλίδεηαη πσο νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη 

λα δηαθξίλνπλ ηηο αηηίεο απφ ηηο αθνξκέο ησλ γεγνλφησλ, αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο βαζηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο, φπσο εθείλεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Ζ έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ είλαη ηαπηηζκέλε κε ην κάζεκα θαη ηε ζπνπδή ηεο ηζηνξίαο. Ζ θαηαλφεζή ηεο 

φκσο είλαη δχζθνιε γηα φινπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά. Όπσο επηζεκαίλεη ν Δπ. 

Παπαλνχηζνο: «ηα παηδηά, 8 έσο 11 εηψλ, δχζθνια κπνξνχλ λα «εγρξνλίζνπλ» κε 

αθξίβεηα έλα ζπκβάλ παιαηφ, πνπ ην πιεξνθνξνχληαη ηψξα. Ο ρξνληθφο ηνπο νξίδνληαο 

είλαη πεξίεξγα ζηελφο θαη εθηείλεηαη πξνο ηα «πίζσ» έσο ηελ παηδηθή ειηθία ησλ 

γνληψλ ή ην πνιχ εθείλε ησλ παππνχδσλ ηνπο» (Παπαλνχηζνο 1976 ζην ΤΠΔΠΘ/Π.Η. 

2006: 23).  

Σν βηβιίν ηνπ δαζθάινπ πξνηείλεη σο έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαηαλφεζεο ηνπ 

ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο ηελ άζθεζή ηνπο ζηε ρξήζε θαη ηε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο 

γξακκήο. «Η ηζηνξηθή γξακκή, θαηά θαλφλα, είλαη έλα νξηδφληην δηάγξακκα πάλσ ζην 

νπνίν ζεκεηψλεηαη, σο αθεηεξία ησλ ρξνληθψλ ππνινγηζκψλ καο, ε Γέλλεζε ηνπ 

Υξηζηνχ. Γεμηά θαη αξηζηεξά απφ ην ζεκείν απηφ ραξάδνπκε ίζα δηαζηήκαηα, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνπκε «αηψλεο», «πξν Υξηζηνχ» ηα αξηζηεξά θαη «κεηά Υξηζηφ» ηα δεμηά. 

Πάλσ ζ’ απηφ ην ρξνληθφ πιαίζην-δηάγξακκα ζεκεηψλεηαη θάζε θνξά ην γεγνλφο πνπ 

ηζηνξνχκε, δίλνληάο ηνπ ηε ζέζε πνπ ηνπ αλήθεη ζην ρψξν ηνπ δηαγξάκκαηνο, κεηά απφ 

θάπνην ή θάπνηα πξνεγνχκελα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν(α) κε απηφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 

αφξαηνο θαη αθεξεκέλνο ρξφλνο γίλεηαη νξαηφο θαη ζπγθεθξηκέλνο, ζπγθξίζηκνο θαη 

θαηαλνεηφο. Οη καζεηέο δελ αθνχλ θαη δε δηαβάδνπλ κφλν ηηο ρξνλνινγίεο. Σηο 

βιέπνπλ, ηηο παξαηεξνχλ, ηηο ζπγθξίλνπλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν: ηηο δηαρεηξίδνληαη». 

(Νηθνιφπνπινο ζην Παπαλνχηζνο 1976: 100-101).Οη καζεηέο, ηνπνζεηψληαο 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα θαη γεγνλφηα, θαη πιηθφ, φπσο πεγέο, ράξηεο, εηθφλεο θαηά 

κήθνο κηαο ηζηνξηθήο γξακκήο, νδεγνχληαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο 

γλψζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. Σν βηβιίν ηνπ δαζθάινπ, ζπλερίδεη, 

πξνηείλνληαο ηελ θαηαζθεπή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηζηνξηθψλ γξακκψλ, σο 

κηα δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο. Ζ ηζηνξηθή γξακκή ζα κπνξνχζε λα 

θαηαζθεπαζηεί «πάλσ απφ ηνλ πίλαθα ή ζε άιιν εκθαλέο κέξνο ηεο αίζνπζαο θαη λα 

ζπκπιεξψλεηαη, κάζεκα-κάζεκα, ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο». Μ’ απηφλ  ηνλ ηξφπν νη 

καζεηέο ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ θαη λα ζηεξίδνληαη ζ’ απηή γηα ηνπο ρξνληθνχο 

ππνινγηζκνχο ηνπο. Σνλίδεηαη, ινηπφλ, πσο «είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη θαη λα 

ιεηηνπξγεί ζε θάζε ζρνιηθή ηάμε, σο επέθηαζε ησλ επηκέξνπο δηαγξακκάησλ ηνπ 

βηβιίνπ». 

Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ρξνληθή αλαθνξά ησλ επνρψλ (αξραία, βπδαληηλή, λεφηεξε) θαη 

ε ρξήζε απιψλ ρξνληθψλ φξσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεγνλφησλ (πξηλ απφ, ηφηε, 
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κεηά), αθνχ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη θαιχηεξα ε αίζζεζε ηεο ρξνληθήο 

αιιεινπρίαο. 

Αναπαπάζηαζη ηος σπόνος ζηο ζσολικό εγσειπίδιο ηηρ  Ε΄ ηάξηρ 

 

 

Ιςτορία Στ΄ Δημοτικοφ 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ Βηβιίνπ ηνπ δαζθάινπ ηεο ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ 

αληηθείκελν ηεο Ηζηνξίαο απνηεινχλ «νη άλζξσπνη κέζα ζην ρξφλν», θαηά ηνλ Λπζηέλ 

Φεβξ, «νη θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο θαη νη κεηακνξθψζεηο ηνπο» ζην ρξφλν, θαηά 

ηνλ εληνκπφ. Σνλίδνπλ πσο ην ηζηνξηθφ παξειζφλ «είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

αλάπιαζε», ε νπνία παξάγεηαη κε βάζε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, δειαδή κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, κεζφδνπο θαη εξγαιεία. Κάλνληαο κηα ζχληνκε αλαδξνκή 

ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε πνπ επηθξαηνχζε θαη πνπ βαζίδνληαλ ζηε «γεγνλνηνινγηθή, 

ηζηνξηθηζηηθή ζρνιή ηνπ 19
νπ

 αηψλα», ζχκθσλα κε ηελ νπνία δίλνληαλ έκθαζε ζηα 

γεγνλφηα θαη ηα πξφζσπα. Όζνλ αθνξά ζην ρξφλν, «θπξίαξρε ήηαλ ε ζέζε ηεο 

ρξνλνινγίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν». Ζ έκθαζε απηή ζηε ρξνλνινγηθή 

πξνζέγγηζε «δηακφξθσλε κηα γελεαινγία ηνπ έζλνπο», ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί 

φθεηιαλ λα αθεγεζνχλ ζηα παηδηά, ψζηε απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο λα ηα ηελ 

απνκλεκνλεχζνπλ. Χζηφζν, νη λέεο έξεπλεο ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ζηξέθνπλ ηε 

δηδαζθαιία πξνο άιιε θαηεχζπλζε. Ζ ηζηνξία αλάγεηαη ζε βαζηθή κνξθή γλψζεο, ε 

νπνία δηακνξθψλεηαη θαη κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί απφ ην άηνκν, κε ζεκαληηθφ 

ξφιν λα δηαδξακαηίδεη ε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ζ χιε ηεο ηζηνξίαο ηεο η΄ Γεκνηηθνχ θαιχπηεη κηα κεγάιε πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 

15
νπ

 αηψλα σο ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Όπσο επηζεκαίλεηαη, ε απνκλεκφλεπζε ησλ 

γεγνλφησλ ηεο καθξάο απηήο πεξηφδνπ δελ απνηειεί ζηφρν ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. Κάζε ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ εκπεξηέρεη κηα «ηζηνξηνγξακκή-ρξνλνιφγην 

κε ηα ζεκαληηθά ηζηνξηθά θαηλφκελα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο κέζα ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ ελφηεηα, ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ηε ρξνλνινγία ηνπο. ηελ 

ηζηνξηνγξακκή-ρξνλνιφγην γίλεηαη πξνζπάζεηα κε γξακκηθήο αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ αιιά ζχλζεζεο ελφο ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν 

ζπκβαίλνπλ ηα θαηλφκελα θαη ηα γεγνλφηα». Ζ ηζηνξηνγξακκή ζπλίζηαηαη λα 

αμηνπνηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είηε ζηελ αξρή είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελφηεηαο. 
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Αιιά θαη ζε θάζε θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ηζηνξηνγξακκή-ρξνλνιφγην κε ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ηνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην 

θείκελν. 

 

Αναπαπάζηαζη ηος σπόνος ζηο ζσολικό εγσειπίδιο ηηρ  η΄ηάξηρ 

 

 

 

 

Κάλνληαο κία ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ Α.Π.. θαη ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ 

Ηζηνξίαο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν, απφ ην 1964 σο ην 2004 ζηε δηδαθηνξηθή ηεο 

δηαηξηβή, ε χξνπ (2009, 17) νδεγείηαη ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. 

Αληαλαθιψληαο ην πλεχκα ηεο εθάζηνηε επνρήο ηα Α.Π.. αλάινγα κε ηε ζεκαζία 

πνπ δίλνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 

αληηιήςεσλ πεξί ρξφλνπ. Ζ ζεκαζία απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή θαη ηνλ ηξφπν 

δηάηαμεο θαη νξγάλσζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ.  πκπεξαίλεη 

πσο «ζηα παξαδνζηαθά Α.Π. ηεο Ιζηνξίαο αθνινπζείηαη ε επζχγξακκε ρξνλνινγηθή 

δηάηαμε κε πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ θαηά δηαδνρηθή ζεηξά θαη εξκελεία ηνπο κε ηελ 

εμεγεηηθή αξρή αίηην- απνηέιεζκα». Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε 

κε ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ν νπνίνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο, αθνχ ε δηάηαμε ησλ πεξηερνκέλσλ δελ ππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ, 

ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο «απνηεινχλ απαξίζκεζε ελνηήησλ, δηαηππσκέλσλ θαηά 
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ππαηληθηηθφ ηξφπν, πνπ παξαπέκπνπλ ζε θνηλνχο ηφπνπο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο θαη 

πξννξίδνληαη γηα απνκλεκφλεπζε κάιινλ παξά γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο». 

Μηα κηθξή βειηίσζε εληνπίδεη ζηα ηειεπηαία Α.Π.. ζηα νπνία εηζάγεηαη ε 

ζεκαηνδφηεζε ηνπ ρξφλνπ σο έλλνηαο, ε νπνία φκσο ζεσξεί πσο είλαη πεξηζζφηεξν 

ηππηθή παξά νπζηαζηηθή, θαζψο ην θπξίαξρν πλεχκα ηνπο εμαθνινπζεί λα είλαη «ε 

επηζθφπεζε κηαο γξακκηθήο ζπλέρεηαο, ηα ίδηα ηα πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο παξακέλνπλ 

ν θχξηνο ππξήλαο ηνπο θαη ε θάιπςε ηεο χιεο απνηειεί ην άιθα θαη ην σκέγα ηεο 

δηδαζθαιίαο». 

Δπηπξφζζεηα, ε Καζίδνπ ζηελ  έξεπλα ηεο κε ζηφρν λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη ηζηνξία, νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα πσο 

«δείρλνπλ άγλνηα θαη αβεβαηφηεηα, κηα επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ 

ζηελ ηζηνξία, ηνπνζεηεκέλεο ζε έλα άρξνλν παξειζφλ, κε αζαθή φξηα». Χζηφζν, απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη αλαγθαία «ε αλάπηπμε κηαο ζηνηρεηψδνπο αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ, 

θαζψο θαη ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο, γεγνλφησλ ή πεξηφδσλ, γηα λα εμνηθεησζνχλ νη 

καζεηέο κε ηε ρξήζε ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο 

ηξφπνπο κέηξεζήο ηνπ» ( Καζίδνπ, 2008, 539). 
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1. 7. Τρόποι ανϊπτυξησ τησ κατανόηςησ του ιςτορικού χρόνου 
Τπάξρνπλ αξθεηνί  απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηα παηδηά, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νπνίσλ 

παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. Κάζε έλαο απφ απηνχο έρεη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα 

ζεκεία ηνπ. εκαληηθφ, ζε θάζε πεξίπησζε, θξίλεηαη λα παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο 

ηνπ ρξφλνπ κέζα απφ ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ.   Απφ ηε κία πιεπξά απνηειεί ζέκα ηνπ εγρεηξηδίνπ, κε ηελ έλλνηα πσο θαιφ 

ζα ήηαλ λα κελ παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο θαη ε νξνινγία ηνπ ρξφλνπ κε 

αθαηάιιεινπο ή δπζλφεηνπο ηξφπνπο.  Απφ ηελ άιιε, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν άηνκν ην νπνίν ζα 

αμηνινγήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ πξηλ απηφ θηάζεη ζηνπο 

καζεηέο. Θα πξέπεη, ινηπφλ, αξρηθά, λα είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη λα είλαη 

ελήκεξνο γηα ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ ζηα βηβιία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αιιά θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ηηο πεξάζεη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ. 

Απηφ πνπ έρεη αξρηθά ζεκαζία, ζχκθσλα κε ηνλ Dawson (2004, 1), είλαη ν 

εληνπηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ παξαλνήζεσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη καζεηέο, ε δηάγλσζε. ηε ινγηθή απηή θηλείηαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

ιάζνπο, ην νπνίν απφ «ζθάικα γίλεηαη εχξεκα απνθαιππηηθφ κηαο θξπθήο ινγηθήο θαη 

ζπλάκα δείθηεο γηα λα θαηαλνεζεί ε ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ» 

(Ρεπνχζε, 2004, 286). Έπεηηα, αθνινπζεί έλα ζαθήο θαη ζηνρεπκέλνο ζρεδηαζκφο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα είλαη εληαγκέλεο ζε έλα πιαίζην, αληί λα είλαη απνθνκκέλεο 

θαη μερσξηζηέο. Έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπνζέηεζεο ζε ζεηξά 

φρη άζρεησλ κεηαμχ ηνπο γεγνλφησλ θαη πξνζψπσλ αιιά λα είλαη εληαγκέλα ζε έλα 

πιαίζην, ζε έλα ζέκα, ψζηε λα έρνπλ θαη θάπνηα ινγηθή ζπλνρή.  Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ θαη λα ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη ελεξγά. Καη, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Dawson (2004, 16), απηφ πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη λα 

πνηθίιινπλ, λα είλαη δηαθνξεηηθέο, έηζη ψζηε λα ζπλαληνχλ ηηο ηδηαίηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο θαη πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Δμάιινπ, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ πξέπεη 

λα γλσξίδεη ηφζν ηηο δπλαηφηεηεο φζν θαη ηηο αδπλακίεο αιιά θαη ηηο παξαλνήζεηο 

ησλ καζεηψλ ηνπ. 

 Πιεζψξα εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί καο πξνζθέξνπλ ηξφπνπο πνπ έρνπλ 

δνθηκαζηεί πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηνπο 

καζεηέο. Οη έξεπλεο αλαθέξνληαη ηφζν ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο φζν θαη ζε 

κεγαιχηεξα παηδηά. χκθσλα κε ηελ  Εαθνπνχινπ (1999, 67- 83), ν θάζε άλζξσπνο 

βηψλεη ηηο αιιαγέο θαη ηε δηάξθεηα απφ ηε κία ζηελ άιιε απφ ηε ζηηγκή πνπ 

γελληέηαη. εκαληηθφ, ινηπφλ, είλαη ην παηδί, απφ κηθξή ειηθία, λα βηψλεη θαηαζηάζεηο 
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πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνπλ αλακλήζεηο πνιχηηκεο γηα ηε δφκεζε φισλ ησλ ελλνηψλ ηνπ 

ρξφλνπ, θαζηζηψληαο έηζη ηα βηψκαηα ζπλδεηηθνχο θξίθνπο κε ην παξειζφλ. 

Υπήζη κλετύδπαρ και πολογιού 

Γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθία πξνηείλεη ηε ρξήζε ηεο θιεςχδξαο, ψζηε λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ. Μπνξεί λα εληαρζεί ζε δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο αγψλεο δξφκνπ ζηελ απιή, γηα παξάδεηγκα πνηνο ζα ηξέμεη κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα κέρξη λα αδεηάζεη ε θιεςχδξα, ή ζαλ πξνεηδνπνίεζε γηα ην πέξαο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο, «κπνξείηε λα δσγξαθίδεηε κέρξη λα αδεηάζεη ε θιεςχδξα», ή αθφκα 

θαη θάλνληαο ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηε δηάξθεηα δχν δξαζηεξηνηήησλ. ηαδηαθά, ε 

θιεςχδξα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα κεγάιν ξνιφη, θάλνληαο αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο «ππάξρεη έλαο 

ρξφλνο αλεμάξηεηνο πνπ «θπιάεη», ελψ, παξάιιεια, γίλνληαη κέζα ζ’ απηφλ πνιιά θαη 

δηάθνξα πξάγκαηα». 

Ημεπολόγια αναμονήρ γεγονόηορ 

Υξήζηκε κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη ε αλακνλή ελφο γεγνλφηνο, γηα ην νπνίν ηα παηδηά 

αλππνκνλνχλ θαη ληψζνπλ ηελ αλάγθε φηη ζέινπλ λα κεηξήζνπλ ηηο εκέξεο ψζπνπ λα 

έξζεη. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα γηα ηελ αλακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη 

ηα εκεξνιφγηα πνπ κεηξάλε ηηο εκέξεο απφ ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ σο ηα Υξηζηνχγελλα. 

Αληίζηνηρα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη γηα άιια γεγνλφηα, αξθεί λα ππάξρνπλ 

ζαθψο νξηνζεηεκέλα ηα ζεκεία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αλακνλήο. 

Εναλλαγή μέπαρ και νύσηαρ 

ε παηδηά κηθξήο ειηθίαο είλαη πνιχ δχζθνιν λα βησζεί απηή ε ελαιιαγή, γη’ απηφ θαη 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε ε αλαπαξάζηαζε ηεο είηε κέζα απφ έλα παξακχζη, είηε 

κέζα απφ έλα θνπθινζέαηξν, είηε κέζα απφ ζπδήηεζε γηα θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ 

βίσζε ην παηδί θάπνην βξάδπ. 

Οι μέπερ ηηρ εβδομάδαρ 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο απφ κηθξή ειηθία ηα παηδηά θάλνπλ αλαθνξά ζην 

αββαηνθχξηαθν, θαζψο ηνπο θαίλεηαη σο θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο ππφινηπεο κέξεο. 

Απηφ, ινηπφλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηα βνεζήζεη λα αληηιεθζνχλ θαη ηηο ππφινηπεο 

κέξεο είλαη λα μερσξίδεη θάηη θαη ζ’ απηέο, ψζηε λα είλαη δηαθνξεηηθέο ε κηα απ’ ηελ 

άιιε. Άξα, ρξήζηκν ζα ήηαλ λα επαλαιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

βησζνχλ απφ ηα παηδηά ζε θάζε κέξα.  

Οι μήνερ ηος σπόνος 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κελψλ, ε νπνία είλαη κηα πην αθεξεκέλε έλλνηα, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γεγνλφηα σο ζεκεία αλαθνξάο θαη λα ζπλδεζνχλ κε βηψκαηα ησλ 

παηδηψλ, φπσο Υξηζηνχγελλα γηα ην Γεθέκβξην, 25
ε
 Μαξηίνπ, Πξσηνκαγηά θ. α. Χο 

ζεκεία αλαθνξάο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηα γελέζιηα ησλ παηδηψλ. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ θαη θάπνηεο παξνηκίεο, 
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πνηήκαηα ή θαη ηζηνξίεο γηα ηνλ θάζε κήλα, ελψ ρξήζηκνη είλαη θαη νη πίλαθεο 

αλαθνξάο, φπνπ ηνπνζεηνχληαη φινη νη κήλεο ζηε ζεηξά. 

Εποσέρ ηος σπόνος 

Ζ Εαθνπνχινπ (1999, 119), ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά 

βηψκαηα ησλ επνρψλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ αλακλήζεηο θαη λα θαηαθηήζνπλ 

ζηαδηαθά ηηο έλλνηεο. Γίλεη, ινηπφλ, έκθαζε ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ επαθή κε ηηο 

αιιαγέο ηνπ θαηξνχ, ηεο θχζεο αιιά θαη ησλ ζπλεζεηψλ ησλ αλζξψπσλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο ηεο θχζεο κπνξνχλ λα απαζαλαηίζνπλ ζθελέο, φπσο ηα 

θχιια πνπ πέθηνπλ, ηα άλζε ζηα δέληξα θ.α., νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αξγφηεξα σο παηδαγσγηθφ πιηθφ. Δθηφο απφ ηηο θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εηθφλεο απφ πεξηνδηθά ή πίλαθεο δσγξαθηθήο, θάηη ηη νπνίν ζα 

ηνπο θέξεη ζε επαθή θαη κε ηελ ηέρλε. Ζ Sebba (2000, 99) πξνηείλεη άιιε κία 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ζρνιείν ηεο Αγγιίαο. Δθεί, 

δηακνξθψζεθαλ ηέζζεξηο ηάμεηο ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ 

ρξφλνπ. Μπαίλνληαο ζε θάζε ηάμε νη καζεηέο έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αληίζηνηρε επνρή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

κεηαθέξνληαλ απφ ηελ κία επνρή ζηελ άιιε θαη καγλεηνζθνπνχληαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη αλάθιεζε ηελ επφκελε κέξα. Απηή ε 

αλάθιεζε ήηαλ ζεκαληηθή θαζψο δφζεθε ε επθαηξία λα εληνπηζηνχλ δηαθνξέο ζηηο 

αθεγήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα, ελψ ε δηαδνρή ησλ επνρψλ 

ζρεηίδεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Σα κοςηιά ηος σπόνος 

χκθσλα κε ηε δξαζηεξηφηεηα, παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθά πιηθά, 

ηα νπνία, αθνχ πεξηγξάςνπλ, ηα ηνπνζεηνχλ ζε θνπηηά θαη θάλνπλ ππνζέζεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη γηα ην ηη ζα ηνπο ζπκβεί αλ ηα ζάςνπλ ζην ρψκα. Έπεηηα, ζάβνληαη 

θαη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνζπαζνχλ λα αλαθαιέζνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο θαη λα δνπλ αλ πέηπραλ λα πξνβιέςνπλ ηηο αιιαγέο. Σν ελδηαθέξνλ 

ζα ήηαλ κεγαιχηεξν αλ νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ ηη ζα απνθάιππηαλ ηα 

αληηθείκελα γηα ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθαλ, θαζψο επίζεο θαη πνηα 

αληηθείκελα ζα επέιεγαλ λα ζάςνπλ γηα λα ηα βξνπλ νη επφκελεο γεληέο θαη λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή καο ζήκεξα. 

Ανάπηςξη ηηρ γλώζζαρ 

Ζ Ηζηνξία απαηηεί γλψζε θαη ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο γη’ απηφ θαη ηδηαίηεξα 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θξίλεηαη ε γισζζηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ( Jahoda, 1963,  Fraisse, 1982,Harnet, 1982,  Friedman, 1982). 

Ο West (1981) αλαθέξεη πσο ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ηνπνζεηνχλ ζε ζεηξά 

γεγνλφηα βαζίδεηαη πνιχ ζηε γισζζηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ Cooper πεξηγξάθεη ηε 

γιψζζα σο έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα μεθιεηδψζεη ην παξειζφλ. Δίλαη, ινηπφλ, 

ζεκαληηθφ λα ζρεδηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα επλννχλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ νξνινγία θαη ην ιεμηιφγην ηνπ ρξφλνπ. 
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Αθήγηζη 

Υξήζηκν εξγαιείν κπνξεί λα απνηειέζεη ε ηζηνξηθή αθήγεζε. Καζψο μεδηπιψλεηαη ε 

αθήγεζε ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε δηάθνξεο ρξνλνινγηθέο έλλνηεο, αθνχ είλαη 

δεδνκέλν πσο ζηηο αθεγήζεηο επηβάιιεηαη κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά (McCreedy,2002, 

9). Ζ δσληαλή θαη εθθξαζηηθή αθήγεζε ηζηνξηψλ εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ 

θαη κπνξεί λα απνηειέζεη κηα θαιή βάζε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Alan Farmer θαη Anne Heeley, ηέηνηεο αθεγήζεηο βνεζνχλ 

ηα παηδηά θαη ζηελ «απφθηεζε πξφσξσλ δεηθηψλ», αιιά ηαπηφρξνλα «ππνθηλνχλ ηε 

θαληαζία θαη ηελ πεξηέξγεηα, ελεξγνχλ σο φρεκα γηα ην ηζηνξηθφ ιεμηιφγην, 

δηαβηβάδνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, νδεγνχλ ζε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν θαη ηα θίλεηξα, γηαηί παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν ελέξγεηαο 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηήξσλ». ε κεγαιχηεξεο, δε, ειηθίεο, ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

θιεζνχλ λα επεμεξγαζηνχλ αθεγεκαηηθά θείκελα, ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ρξνληθή δνκή 

ηνπο φζν θαη ζρεηηθά  κε ην ιεμηιφγην ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ (κπξλαίνο, 

2013, 161).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Γαηζσηήο επηζεκαίλεη πσο θαηά ηελ αθήγεζε ν ρξφλνο 

παξνπζηάδεηαη σο κηα ζπλέρεηα γεγνλφησλ κε ζρέζεηο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, κε 

απνηέιεζκα θάπνην γεγνλφο λα παξνπζηάδεηαη σο θπζηθφ απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο 

εμειίμεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φπσο αλαθέξεη, «νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ 

ζπλαξηψληαη αηηηαθά ή γελεηηθά, ε κία θέξεηαη σο απνηέιεζκα ηεο άιιεο». Χζηφζν, 

θάηη ηέηνην απνηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ εξκελεηψλ ηνπ παξειζφληνο, κε 

απνηέιεζκα απηή ε γξακκηθή αληίιεςε ηνπ  ρξφλνπ λα νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζε κηα 

δηαδηθαζία απνκλεκφλεπζεο (Γαηζσηήο, 2006, 596).  

 

Ημεπομηνίερ οπόζημα 

Παξά ην γεγνλφο πσο ε απιή απνκλεκφλεπζε ρξνλνινγηψλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ε εθκάζεζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ 

εκεξνκεληψλ θαη ρξνλνινγηψλ θαίλεηαη πσο κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθή γηα ηνπο καζεηέο, θαζψο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νξφζεκα γηα ηε γλψζε 

θαη θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο (Wood, 1995) ή θαηά ηνλ Moniot (2002, 64) 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θάπνηα «ζεκεία αλαθνξάο ζηελ απίζηεπηε πνιπκνξθία θαη 

ζην ράνο ηνπ θφζκνπ». 

Ο Friedman (1982) αλαθεξφκελνο ζε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εμειηρζεί ε 

θαηαλφεζε ρξφλνπ απφ ηα παηδηά, πξνηείλεη ηα ηξία κνληέια, ηηο πξνθνξηθέο ιίζηεο, 

ηα ζπλεηξκηθά δίθηπα θαη ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Ζ ρξήζε πξνθνξηθψλ ιηζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά απαγγέινπλ, απαξηζκνχλ ιίζηεο θάπνηνπ ζπλφινπ, 

φπσο νη κέξεο ηεο εβδνκάδαο, νη κήλεο, νη επνρέο ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο, 

ιίζηεο απφ ηνπο βαζηιηάδεο θαη ηηο βαζίιηζζέο ηνπο. Χζηφζν, νη ιίζηεο δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα θαζψο απνηειεί κηα κεραληζηηθή δηαδηθαζία, απιήο 

απνκλεκφλεπζεο. Με ηα ζπλεηξκηθά δίθηπα ζπλδένληαη θάπνηα ηδηαίηεξα 
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ραξαθηεξηζηηθά (θνξεζηέο, αξρηηεθηνληθή, έξγα ηέρλεο θ.α.) κε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπο, ελψ νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απνηεινχλ ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο ζεηξάο 

γεγνλφησλ ή πεξηφδσλ κε είηε θπθιηθφ είηε γξακκηθφ ηξφπν (ηξνρνί ησλ επνρψλ, 

ηξελάθη γηα κήλεο, ρξνλνγξακκέο θ.α.). Ζ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ζπλδπάδεηαη κε ηε 

ρξήζε εκεξνινγίσλ θαη σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνηείλεη ε Sebba, ε νπνία 

παξαηεξεί πσο πνιχ ζπρλά ζηα ζρνιεία έρνπλ αλαξηεκέλα ζηνπο ηνίρνπο ηηο εκέξεο 

ηεο εβδνκάδαο, ηνπο κήλεο, ηηο επνρέο ηνπ έηνπο. ε κηθξφηεξεο ειηθίεο ζπρλή είλαη 

θαη ε γξακκή ηεο εκέξαο, φπνπ θαίλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο. ηε Βξεηαλία ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε νδεγία ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, φπνπ ππάξρνπλ ζχκβνια θαη αληηθείκελα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα ππελζπκίζνπλ ζηνπο καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

παξαδνζηαθφ σξνιφγην πξφγξακκα, θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Θεηηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε κέζσλ δηδαζθαιίαο. Με ηε  ρξήζε 

ηνπο δηεπθνιχλεηαη ε κάζεζε θαη κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα 

θαηαθηεζεί πην εχθνια θαη λα επηηεπρζεί, κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε  καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Ο Καλάθεο (1989, 21-22) αλάκεζα ζηα ζεηηθά πνπ ζπγθαηαιέγεη απφ ηε 

δηδαθηηθή ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο αλαθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο, ηελ πξφθιεζε θηλήηξσλ, ζηελ 

ελεξγνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη γεληθφηεξα ζηνλ νηθνλνκηθφηεξν απφ άπνςε 

ρξφλνπ θαη δπλάκεσλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Απαξαίηεηα πξνυπφζεζε, φκσο, 

γηα ηελ επίηεπμε απηνχ απνηειεί ε θαηάιιειε επηινγή θαη ε νξζή ρξήζε εθείλσλ ησλ 

κέζσλ πνπ ππεξεηνχλ θαιχηεξα ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο. Έλα 

κέζν δηδαζθαιίαο κπνξεί λα έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα φηαλ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, φηαλ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη φηαλ βνεζά ην καζεηή λα ειέγρεη ηελ πξφνδφ ηνπ 

(Δπζηαζίνπ- Καξαγεσξγάθε, 2007, 74). 

Οπηικά ζηοισεία 

Ο Παιεθίδεο (2008, 322), αζρνιείηαη κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνλίδεη πσο νη εηθφλεο απνηεινχλ έλα απφ ηα ζηνηρεία 

ηεο γξακκηθήο ζχιιεςεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, φπνπ βαζίδεηαη θαη ε ηζηνξηθή 

αθήγεζε. Παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ρξήζεο ηεο 

εηθφλαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Ζ εηθφλα παξέρεη ζηνπο καζεηέο θίλεηξα 

γηα κάζεζε (Spink, 1990, 105-107), εληζρχεη ηνπο βησκαηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο 

ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο θαη ηελ ελζπλαίζζεζε (Λενληζίλεο, 1999), ελψ 

πξνζζέηεη πσο ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο αηζζεηηθήο 

παηδείαο ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ. ηα επηπιένλ πιενλεθηήκαηα ηνπο ζπγθαηαιέγεηαη θαη 

ην γεγνλφο πσο ε εξκελεία ηνπο δελ απαηηεί αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Καη νη Stow 

θαη Haydan (2000) ζεσξνχλ πσο έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ είλαη ηα νπηηθά ζηνηρεία, ε ρξήζε εηθφλσλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα εξέζηζκα γηα κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ρξφλν. 

Σα παηδηά θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνηεο ζηεξενηππηθέο εηθφλεο ζρεηηθά κε ηηο επνρέο θαη 
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λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ζε πνηα επνρή αλήθεη κηα εηθφλα αλάινγα κε ηηο 

θνξεζηέο ησλ αλζξψπσλ ή θάπνηα άιια ζηνηρεία πνπ εληνπίδνπλ. Ζ ρξήζε απηή ησλ 

εηθφλσλ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηε «δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ηνπ 

παξειζφληνο πιηθνχ πνιηηηζκνχ», θαηέρνληαο ηαπηφρξνλα θαη ξφιν απνδεηθηηθνχ 

ζηνηρείνπ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο (Burke, 2003 

101). Όκσο, ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην παξφλ θαη ην παξειζφλ κπνξεί λα γίλεη ζε 

ιάζνο βάζε, γηα παξάδεηγκα λα δηαθξίλνπλ ην παιηφ απφ ην θαηλνχξην κε βάζε ην 

ρξψκα ηεο θσηνγξαθίαο (ε αζπξφκαπξε ζεσξείηαη ε πην παιηά). Απηή ε παξαλφεζε 

κπνξεί λα δηαηεξεζεί έσο θαη ηελ ειηθία ησλ 8 ή 9 εηψλ, ελψ ζηγά ζηγά θζίλεη. Πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο, ινηπφλ, ζα ήηαλ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο αξρηθά λα 

εληνπίδνπλ θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε απηή ηελ παξαλφεζε ησλ καζεηψλ. Οη 

δάζθαινη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν αζπξφκαπξεο φζν θαη έγρξσκεο 

θσηνγξαθίεο, δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζηε ζσζηή ρξνλνινγηθή 

ζεηξά, αηηηνινγψληαο ηελ απάληεζή ηνπο. 

Ζ ίδηα δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Dawson (2004, 16), ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ησλ πεξηφδσλ. Δηθφλεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ δηάθνξεο πεξηφδνπο θαη θνληηλέο ρξνληθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο πνηα αλήθεη ζε πνηα πεξίνδν κε βάζε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίδνπλ, αηηηνινγψληαο θαη εδψ ηελ απάληεζή ηνπο. 

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζε θάζε νκάδα εηθφλσλ ην ζσζηφ φλνκα ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ θαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζε ρξνλνγξακκή, ηελ νπνία κπνξνχλ 

λα εκπινπηίδνπλ ζηαδηαθά.  ε θάζε πεξίπησζε, θαζνξηζηηθφ θξίλεηαη νη καζεηέο πνπ 

πεξλάλ απφ ηε κία ηάμε ζηελ άιιε λα κελ αθήλνπλ πίζσ ηνπο θαη φζα είραλ δηδαρζεί, 

αιιά λα δηαζηαπξψλνληαη μαλά ζηελ επφκελε ηάμε (Dawson, 2004). ηελ ίδηα  

θαηεχζπλζε, γηα λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζην παξφλ θαη ην παξειζφλ θαη 

λα αλαπηχμνπλ κηα αίζζεζε ρξνλνιφγεζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νπηηθέο 

πεγέο φπσο έξγα ηέρλεο, πίλαθεο, θηίξηα, αξρηηεθηνληθά ζηηι. ε γεληθέο γξακκέο, νη 

εηθφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη «θαηά ηε δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ηνπ παξειζφληνο». 

Λφγσ ηεο θπξηαξρίαο ησλ εηθφλσλ ζηε ζχγρξνλε επνρή ε Νάθνπ (2000, 214) εθηζηά 

ηελ πξνζνρή γηα ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ λα θαιιηεξγνχλ 

δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο νπηηθψλ ζηνηρείσλ, πέξαλ ησλ γξαπηψλ 

θεηκέλσλ, γηα λα κελ νδεγεζνχκε ζε κηα άιιε κνξθή «αλαιθαβεηηζκνχ».  

Υπονογπαμμέρ 

Δπξεία είλαη θαη ε ρξήζε ησλ ρξνλνγξακκψλ, θαζψο απνηειεί κία απφ ηηο 

πξνηηκφηεξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Οη ρξνλνγξακκέο  είλαη απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηάμε θαζψο απνηεινχλ έλαλ απιφ ηξφπν 

νπηηθνπνίεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ. Μπνξνχλ λα είλαη ρεηξνπνίεηεο θαη λα 

θαηαζθεπαζηνχλ κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα (ραξηί, χθαζκα, θ. α. ), θσηνγξαθίεο, 

ρξνλνινγίεο, ιέμεηο. Μπνξεί, επίζεο, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή, κε 

ηε βνήζεηα πξνγξακκάησλ φπσο Word, Excel, Powerpoint. Αθφκε, δηαηίζεληαη 

δσξεάλ εξγαιεία web 2.0, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία 
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ρξνλνγξακκψλ, φπσο ηα: Timerime, dipity, timelinemaker, tiki-toki, xtimeline, 

beedocs, timeglider, timetoast. Ο Davis (2012, 6), αλαθεξφκελνο ζηηο ρξνλνγξακκέο 

ιέεη πσο «απνηεινχλ εξγαιεία ζθέςεο θαη ππεξεηνχλ ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή ηεο 

γλψζεο», ελψ, παξάιιεια, εθηζηά ηελ πξνζνρή, ππνζηεξίδνληαο πσο πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα ρξνλνγξακκή πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, αξρηθά, ην ζθνπφ 

πνπ ζέινπκε λα εμππεξεηεί θαη κεηά λα αλαδεηήζνπκε ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ηεο θαη 

ηε γεληθφηεξε κνξθή ηεο. 

 Ζ Hoodles (1996) πξνηείλεη αξθεηνχο ηξφπνπο ρξήζεο. Απφ ηα κηθξφηεξεο ειηθίαο 

παηδηά, κε ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθψλ ρξνλνγξακκψλ, αθφκα θαη ηξηζδηάζηαησλ, 

κέρξη θαη ρξνλνγξακκέο πνπ εθηείλνληαη ζε ηξία ζηάδηα, απφ ην ηνπηθφ, ζην εζληθφ 

θαη εληέιεη ζην δηεζλέο. εκαληηθή ζεσξείηαη ε έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή πξάμε απφ 

κηθξή ειηθία θαη κε θιηκαθνχκελε δπζθνιία θαη πνιππινθφηεηα θαζψο κεγαιψλνπλ 

ηα παηδηά. Όπσο αλαθέξεη ζην βηβιίν ηεο ε Sebba J. (2000),  o Purkins (1991) 

πεξηγξάθεη ηε ρξήζε «ζθνηληψλ κπνπγάδαο», ζηα νπνία νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θξεκνχλ θάξηεο κε φξνπο πνπ αλαθέξνληαη  ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, φπσο νη κέξεο 

ηεο εβδνκάδαο, νη κήλεο ηνπ ρξφλνπ θαη νη επνρέο. Κάηη αλάινγν κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε θαξηψλ πνπ λα αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο. ηηο 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη έλα ζθφπηκν ιάζνο ζηε ζεηξά 

ησλ γεγνλφησλ ψζηε ηα παηδηά λα ην δηνξζψζνπλ. Δπίζεο, ν Collicot (1993) δείρλεη 

φηη νη ρξνλνινγηθέο γξακκέο κε «ζθνηληά» κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε νη καζεηέο λα ζπζρεηίζνπλ γεγνλφηα θαη εκεξνκελίεο απιψλνληαο δχν 

ζθνηληά παξάιιεια.  Έηζη, κειεηψληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε ηνπηθά, εζληθά θαη 

δηεζλή γεγνλφηα.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Banes & Sebba (1991), ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε πξνζσπηθή 

ηζηνξία ησλ καζεηψλ, θαζψο «παξέρεη έλα ηζρπξφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα καζεηέο ησλ 

νπνίσλ ην λνεηηθφ επίπεδν πξνδηαγξάθεη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζα ηνπο 

ήηαλ αδηάθνξν». O Dawson (2004, 17), δίλεη έκθαζε ζηελ πνηθηιία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ρξνλνγξακκψλ, θαζψο ζεσξεί πσο «είλαη παξάινγε ε 

ππφζεζε πσο επεηδή δηδάζθνπκε έλα ζέκα ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη επαξθέο απφ 

κφλν ηνπ φηη ζα αλαπηχμεη ηε ρξνλνινγηθή ζθέςε θαη θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ». 

πληζηά λα ηηο θαηαζθεπάδνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά απφ ην λα θνηηάλ απιά ηηο 

νινθιεξσκέλεο, θαζψο επίζεο θαη ηε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα θάζε αηψλα 

πνπ αλαπαξηζηάηαη, ψζηε λα βνεζεζεί ε αίζζεζε ηεο δηάξθεηαο ησλ καζεηψλ. 

Αληίζεηα κε ηηο αζπξφκαπξεο, γίλνληαη πην ελδηαθέξνπζεο θαη ειθπζηηθέο, ελψ 

δηεπθνιχλνπλ θαη ηελ αίζζεζε πεξάζκαηνο ηνπ ρξφλνπ. ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζα ζπλέβαιε θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπο κε νπηηθά 

ζηνηρεία, αληί γηα κφλν εκεξνκελίεο ή ιέμεηο. Δπίζεο, εμίζνπ βνεζεηηθφ ζα ήηαλ θαη 

ε αλαθνξά ζηηο ρξνλνγξακκέο γλσζηψλ πξνζψπσλ αληί γηα κφλν αφξηζησλ κεγάισλ 

γεγνλφησλ. 
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Ο κπξλαίνο (2013, 306) πξνηείλεη έλαλ 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ησλ 

ηζηνξηθψλ γξακκψλ (βιέπε παξαπιεχξσο) 

έλαληη ηεο ζπλεζηζκέλεο γξακκηθήο 

ρξνλνινγηθήο κνξθήο. Αληί γηα επζεία 

γξακκή, πξνηείλεη κηα «ηεζιαζκέλε ζην 

ζεκείν ηεο Γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

αηζζεηνπνίεζε ηεο αληίζηξνθεο κέηξεζεο 

ησλ ρξνλνινγηψλ ζηελ π.Υ. πεξίνδν».   

Δπηπιένλ, θάπνηνη καζεηέο επσθεινχληαη 

απφ ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, θάηη ην 

νπνίν ζα απαηηνχζε λα ζηαζνχλ θαη λα 

θηλεζνχλ πάλσ ζηε ρξνλνγξακκή, ψζηε 

λα αληηιεθζνχλ βησκαηηθά πφζν καθξηά 

ή θνληά είλαη έλα γεγνλφο. Δίλαη, 

άιισζηε απνδεθηφ πσο ν θαζέλαο 

καζαίλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ελψ φινη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηή ηελ 

πνηθηιία.  Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε ηδέα ηεο «κεγάιεο αλζξψπηλεο ρξνλνγξακκήο», ε 

νπνία νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη απφ αλζξψπνπο, πνπ ν θάζε έλαο αληηζηνηρεί ζε έλαλ 

αηψλα.  Ο εκπινπηηζκφο ηεο κε αληηθείκελα, εηθφλεο, θαπέια, θαηαζθεπέο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ θάζε αηψλα βνεζάεη ζηελ νπηηθνπνίεζε θαη θαη’  επέθηαζε 

ζην λα ζπκνχληαη πην εχθνια νη καζεηέο. 

 

(Πεγή: http://www.thinkinghistory.co.uk/ActivityBase/BigHumanTimeline.html) 

πλερίδνληαο, ζην ίδην πιαίζην, ηνλίδεη πσο θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληα φρη κφλν 

σο εθαιηήξην γηα θάπνην ηζηνξηθφ ζέκα, αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ γηα λα 

ειεγρζεί ε θαηαλφεζή ηνπ θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κε άιια ζέκαηα. 

Με αληίζηνηρεο ρξνλνγξακκέο πνπ εκπεξηέρνπλ θπζηθή ζπκκεηνρή θαη 

δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ θαη νη ρξνλνινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεγνλφησλ ζην ρξφλν, φπσο ην «π.Υ.- 

κ.Υ.» ή ν «αηψλαο». Κάζε καζεηήο αληηπξνζσπεχεη έλαλ αηψλα, θξαηά κηα θαξηέια 

φπνπ ζην πάλσ κέξνο ηεο θαίλεηαη ε δηάξθεηά ηνπ θαη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην 

ζσζηφ ζεκείν. Θεσξνχληαη απνηειεζκαηηθέο γηαηί απμάλνπλ ην θίλεηξν θαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη νδεγνχλ ζηε κεγαιχηεξε εκπινθή ηνπο.  
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(Πεγή: http://www.thinkinghistory.co.uk/ActivityBase/MakingSenseofBCAD.html) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ε έξεπλα ηνπ Champagne (2016), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο 

νη ρξνλνγξακκέο, σο δηαγξακκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηνλ 

αλζξψπηλν ζπιινγηζκφ θαη θαη’ επέθηαζε λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηζηνξηθήο γλψζεο ησλ καζεηψλ. πλδπάδνληαο νπηηθά θαη ινγηθά ζηνηρεία, 

δηεπθνιχλνπλ ηε κλήκε κε ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ ε νπνία νδεγεί ζε κεγαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο, βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ ζρέζεσλ πξνεγνχκελνπ- επφκελνπ αιιά θαη ζηελ έλλνηα ηεο δηάξθεηαο, αθνχ ηα 

δηαζηήκαηα αλαπαξηζηψληαη ππφ θιίκαθα. Σέινο, επηηξέπεη ηηο ζπγθξίζεηο πεξηφδσλ 

θαη δηαζηεκάησλ κε απνηέιεζκα λα ζπκβάιιεη ζηελ ηζηνξηθή ζθέςε. 

Γε ιείπεη, φκσο, θαη ε αληίζεηε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηζηνξηθέο γξακκέο 

αλ θαη παξέρνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηελ ηδέα ηεο ρξνλνιφγεζεο, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο 

ζπγρξνληθφηεηαο, παξνπζηάδνπλ «πεξηνξηζκέλε εξκελεπηηθή ιεηηνπξγία», αθνχ κε ην 

λα απαγγέινπλ ηα παηδηά ηα γεγνλφηα δελ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπλ 

«απηφ πνπ ζπλέβε» κε «απηφ πνπ ζπλέβαηλε», ελλνψληαο ην ρξφλν ηεο ζχληνκεο θαη 

ηεο καθξάο δηάξθεηαο, θαηά ηε δηάθξηζε ηνπ Braudel. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

εληνπίζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα μερσξηζηά γεγνλφηα, αιιά φρη θαη «ην πψο ην θάζε 

έλα ζρεηίδεηαη κε ην φιν ή πψο ην φιν κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ 

κεξψλ ηνπ». Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε θξάζε ηνπ Shemilt πνπ παξαζέηεη, πνπ 

παξνκνηάδεη ηα παηδηά ζαλ λα βιέπνπλ έλα ηξέηιεξ ηαηλίαο, ρσξίο λα έρνπλ ηδέα ηεο 

ηαηλίαο νιφθιεξεο (Dawson, 2007, 2).  

Οικογενειακή ιζηοπία- Αναβίυζη πποζυπικού παπελθόνηορ 

χκθσλα κε ηε Ρεπνχζε (2004, 352), έλλνηεο φπσο ν ηζηνξηθφο ρξφλνο απνηεινχλ 

έλλνηεο κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηελ ηζηνξηθή γλψζε θαη 

θαηαλφεζε ζην ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, 

«πνιιά πξνγξάκκαηα ηζηνξίαο νξγαλψλνπλ ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ζηελ ηζηνξία, 

ππνζηεξίδνληαο κεζνδνινγηθά ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηελ άκεζε πξνζσπηθή 

εκπεηξία ησλ παηδηψλ ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία». Ξεθηλψληαο, δειαδή, απφ ηνλ αηνκηθά 

βησκέλν ηνπ ρξφλν, πξνρσξάκε ζην ζπιινγηθά βησκέλν, δειαδή απηφλ πνπ 

κνηξάδεηαη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, θαη ζηελ πνξεία απφ ην παξφλ ζην παξειζφλ, 

ψζηε λα θαηαιήμεη ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Ο Λενληζίλεο  (1999), ζέηεη ην δήηεκα ηεο 

ελζσκάησζεο ζεκάησλ νηθνγελεηαθήο ηζηνξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Τπνζηεξίδεη πσο ε νηθνγελεηαθή ηζηνξία απνηειεί «κηθξφθνζκν ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 
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θαη θξίθν ηεο ζπλέρεηαο ηεο ηζηνξηθήο δσήο», θαη πσο ε κειέηε ηεο, κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη ηεο εμέιημεο. Τπνζηεξίδεη, 

επίζεο, πσο φηαλ νη καζεηέο επηρεηξνχλ ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο «κέζα απφ ην παξφλ 

θαη ην άκεζα γλψξηκν θαη νηθείν πεξηβάιινλ», θαζίζηαληαη ηθαλνί λα πξνζδηνξίδνπλ 

ην παξειζφλ «κε ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή θαη ακεζφηεξε εκπεηξία ηνπ ρξφλνπ». Ο 

ρξφλνο απνθηά λφεκα, αθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ θάζε παηδηνχ. 

Αθφκε, ν καζεηήο απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα ζπζρεηίδεη ην παξειζφλ κε ηε δηθή ηνπ 

ζέζε ζην ρξφλν. Ζ Εαθνπνχινπ (1999, 155), επηζεκαίλεη φηη ηα παηδηά, ήδε απφ ηελ 

ειηθία ησλ 4 έσο 6 εηψλ ελδηαθέξνληαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο παξειζφλ. Ζ αλάγθε 

ηνπ αλζξψπνπ λα αλαδεηά ηηο ξίδεο ηνπ είλαη έκθπηε (Λενληζίλεο, 1999, 106). Ζ 

αλαβίσζε θαη ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην παξειζφλ ηνπο ηα βνεζάεη λα ην βάινπλ ζε 

κηα ζεηξά θαη λα ην νξγαλψζνπλ. χκθσλα κε ην Λενληζίλε (1999, 97), ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ε αμηνπνίεζε νηθνγελεηαθψλ καξηπξηψλ , αθνχ 

νη καζεηέο είλαη απηνί πνπ εξεπλνχλ θαη ζπιιέγνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ή ηηο 

καξηπξίεο. 

Υπήζη λεςκυμάηυν 

Πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ιεπθσκάησλ, φπνπ ζα θαίλεηαη ε εμέιημε ηνπ παηδηνχ, 

θαζψο κεγαιψλεη, αθνχ ηνπνζεηήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά, 

απφ ηφηε πνπ ήηαλ κσξφ σο ην ζήκεξα. Γηα λα γίλεη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ε ζχγθξηζε κε ην ηψξα. ηε ζπλέρεηα, ν 

δάζθαινο κπνξεί λα πεξάζεη κέζα απφ ζπδεηήζεηο απφ ηελ ηζηνξία ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

άκεζνπ πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ, ζηελ ηζηνξία ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

(Λενληζίλεο, 1999, 94). Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαλνήζνπλ πσο θαη νη γνλείο 

ηνπο ήηαλ θάπνηε κηθξνί, γη’ απηφ θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη έλα ιεχθσκα κε 

ηελ ηζηνξία θαη ηηο θσηνγξαθίεο φιεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηαδηαθά λα επεθηαζεί θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ πξν- πξνεγνχκελε γεληά. ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ έδεζε ν 

θαζέλαο θαη ζα εληνπηζηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

ζε θάζε επνρή.  

Υπονοδιαγπάμμαηα 

Ζ ζχληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ καζεηψλ απνηειεί κηα 

ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα. ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαγξάθνληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο εκεξνκελίεο γέλλεζεο  ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 

πξνεγνχκελσλ γελεψλ. Ο καζεηήο, κειεηψληαο ην, κπνξεί λα ζπγθξίλεη ρξνλνινγίεο 

θαη ειηθίεο, πξνρσξψληαο έηζη ζε κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ. Σα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, κπνξνχλ, επίζεο, λα εκπινπηηζηνχλ κε θσηνγξαθίεο ή δσγξαθηέο 

(Λενληζίλεο, 1999, 103). Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαγξαθή 

επηηεπγκάησλ ζε αξρείν πνπ πξνηείλεη ε Sebba (2000, 98). Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν γηα ηνλ θάζε καζεηή, ην νπνίν ηνπ παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπο κέζα ζην ρξφλν, θάηη ην νπνίν 
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ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ θαζέλα. Σαπηφρξνλα, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα δψζνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο γηα ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.           

Δημιοςπγία γενεαλογικού δένηπος  

Πεγαίλνληαο, έλα βήκα παξαπέξα, ν Λενληζίλεο (1999, 95), ππνζηεξίδεη πσο ε 

αλάπιαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δέληξνπ ησλ παηδηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Σα ηεθκήξηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

φπσο νη θσηνγξαθίεο, είλαη απηά πνπ ππνδειψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο θαη ηεο 

εμέιημεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη θσηνγξαθίεο απνηεινχλ ηνλ πην επράξηζην 

ηξφπν γηα ηα παηδηά λα πξνζεγγίζνπλ ην παξειζφλ θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

αιιαγήο, εληνπίδνληαο ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζην παξφλ θαη ην 

παξειζφλ. Καζίζηαηαη δπλαηφ λα παξαηεξνχλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο, είηε 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, είηε κε ηελ ελδπκαζία, είηε 

κε ηα γχξσ αληηθείκελα, είηε κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο (Λενληζίλεο, 1999, 112). 

Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ, πέξαλ 

ησλ θσηνγξαθηψλ, φπσο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο, πηζηνπνηεηηθά, άιια έγγξαθα, πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ αλάπιαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δέληξνπ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηνπο κπεί εκκέζσο ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα. Δμνηθεηψλνληαη ζηαδηαθά κε 

ηε κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. ηνλ ίδην ηνκέα ηεο έξεπλαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλεληεχμεηο απφ πξφζσπα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη θαη έλα βήκα παξαπέξα, κε ηε 

δεκηνπξγία νηθνγελεηαθψλ δέληξσλ γλσζηψλ ηνπηθψλ πξνζψπσλ, ή θάπνηνπ πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζε έλαλ πίλαθα ή ζε έλαλ αλδξηάληα. Δθηζηά, σζηφζν, ηελ πξνζνρή 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνλίδνληαο πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, 

θαζψο θάπνηνη κπνξεί λα ε ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Σέινο, ν Λενληζίλεο (1999, 101) ππνζηεξίδεη πσο ε κειέηε ηεο νηθνγελεηαθήο 

ηζηνξίαο «νδεγεί ηνπο  καζεηέο ζηε δηαπίζησζε φηη θάζε πξφζσπν είλαη κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ ηνπ θαη φηη νη άλζξσπνη απφ ηε θχζε ηνπο έρνπλ φινη έλα παξειζφλ 

θαη φηη απηφ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη αμίδεη λα κειεηεζεί θαη λα εξεπλεζεί». 

 ςμβολή ηηρ εκπαίδεςζηρ ζε μοςζεία και ιζηοπικούρ σώποςρ 

Σφζν ε ηππηθή εθπαίδεπζε, κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, φζν 

θαη ε κε ηππηθή, κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηα κνπζεία θαη ηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, αιιά θαη ε άηππε, κέζα απφ παηδηθά βηβιία ζρεηηθά κε ην 

παξειζφλ, είλαη γεκάηεο αλαπαξαζηάζεηο θαη εξκελείεο πιηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αξραηνινγία (Καζβίθεο, 2015, 332-334, Νηθνλάλνπ θαη 

Καζβίθεο, 2008, 56). Ζ αξραηνινγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε καθξά 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, κέζσ ησλ αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θνηλσληψλ ηνπ παξειζφληνο (Καζβίθεο, 2008, 158). 

Ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κπνξνχλ λα είλαη θαη νη 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη άιινπο ηζηνξηθνχο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, αιιά θαη 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, θαζψο επίζεο θαη ε νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ 
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πξνγξακκάησλ ζε θάπνηα απφ απηά. Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε αληηθείκελα 

θαη θνκκάηηα ηνπ παξειζφληνο θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

δνχζαλ παιηά νη άλζξσπνη θαη λα ην ζπγθξίλνπλ κε ηε ζεκεξηλή επνρή, λα 

εληνπίζνπλ ηη έρεη αιιάμεη θαη ηη έκεηλε ίδην. Ο Λενληζίλεο (1999, 99),  ηνλίδεη πσο 

αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα παξαηεξνχλ, λα εξεπλνχλ θαη θαηαλννχλ 

αληηθείκελα. πλερίδνληαο, ηνλίδεη ηε ρξεζηκφηεηα δεκηνπξγίαο ζρνιηθψλ κνπζείσλ, 

φπνπ ηα παηδηά ζα ζπγθεληξψλνπλ αληηθείκελα παιηφηεξσλ επνρψλ. Απηφ ζα 

νδεγήζεη ζηε ζηαδηαθή εμνηθείσζε ηνπο κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, ελψ παξάιιεια 

ζα αξρίζνπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηζηνξία γεληθφηεξα, μεθηλψληαο απφ ηε δηθή 

ηνπο εκπεηξία. 

ηα πιαίζηα ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο πνιιά είλαη θαη ηα πξνγξάκκαηα ηζηνξηθήο 

αλαβίσζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα «λα 

βηψζνπλ φςεηο» κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ θαη λα ηε ζπγθξίλνπλ κε ην παξφλ. 

χκθσλα κε ηε Sebba (2000, 107) ηα επίπεδα εκπινθήο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

4, κπνξεί λα είλαη: 

Απιή παξαθνινχζεζε 

 

Δπίζθεςε ηζηνξηθψλ ηφπσλ. 

Παξαθνινχζεζε άιισλ κε θνζηνχκηα λα 

εθηεινχλ θάπνηα εξγαζία ή λα παίδνπλ 

θάπνηνπο ξφινπο. 

Γξαζηεξηνπνίεζε, αιιά φρη κε ξφιν 

 

πκκεηνρή ζην γλέζηκν/ πιέμηκν, αιιά 

φρη κε ξφιν. 

Με ακθίεζε, αιιά φρη ζε ξφιν 

 

Μεηακθίεζε θαη ζπδήηεζε κε απηνχο 

πνπ ιακβάλνπλ ελεξγά κέξνο. 

πκκεηνρή ζε ξφιν/ δξαζηεξηνπνίεζε 

 

Μεηακθηεζκέλνη ιακβάλνπλ ελεξγά 

κέξνο ζε ξφινπο. 

Γηακνλή Αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαη δξάζε γηα 

κεξηθέο κέξεο/ βδνκάδεο δψληαο «κε ηνλ 

ηξφπν» ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο 

πεξηφδνπ. 

Πίλαθαο 4: Δπίπεδα εκπινθήο ζε πξνγξάκκαηα ηζηνξηθήο αλαβίσζεο. 

ε έλα ηέηνην πξφγξακκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν πξνζεθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, 

ελψ ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

ζρνιείν. 
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Ο πόλορ ηυν Μ.Μ.Ε. 

ηα πιαίζηα ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα Μ.Μ.Δ. ζηα νπνία έρεη 

αλαθεξζεί θαη ν Γαηζψηεο, επηζεκαίλνληαο ηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη θνπιηνχξαο ηφζν ησλ 

καζεηψλ/ ηξηψλ φζν θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, θαζψο πνιχ ζπρλά, ε εηθφλα 

ππνθαζηζηά ηελ ηζηνξηθή επηζηήκε, δεκηνπξγψληαο ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο θαη 

δηαπιάζνληαο ηηο ζπλεηδήζεηο θαη ηηο κλήκεο ηεο λέαο γεληάο.   

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ελαπφθεηηαη ζην ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

εθνδηάζνπλ ηνπο καζεηέο/ ηξηέο ψζηε λα είλαη ηθαλνί/έο λα αληηκεησπίζνπλ θάζε 

είδνπο κπζεχκαηα, ηδενινγίεο ή πξνθαηαιήςεηο πνπ δηαρένληαη ζην επξχηεξν 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Έλα απφ ηα παξαδείγκαηα ζπκβαηηθψλ απφςεσλ 

πνπ αλαπαξάγνληαη κε ηε ζπκβνιή ησλ Μ.Μ.Δ., πνπ αλαθέξνπλ νη J. Black θαη  D. 

D. MacRaild, είλαη θαη ε γξακκηθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, κε ηελ έλλνηα ηεο 

αλζξψπηλεο πνξείαο πνπ θαηαιήγεη ζην παξφλ , κε ηελ αδηάθνπε ξνή δηαθνξεηηθψλ 

πεξηφδσλ. Ζ αληίιεςε απηή εληζρχεηαη κε ηελ εζληθηζηηθή ηδενινγία, φπνπ ε 

γξακκηθή ζπλέρεηα ζεσξείηαη ζηνηρείν εζληθήο ελφηεηαο κε ηηο ξίδεο ηεο βαζηά πίζσ 

ζην ρξφλν, «ππνβαζηάδνληαο ην ηδενιφγεκα ηεο εζληθήο ζπλέρεηαο». Σέινο, δεκνθηιήο 

είλαη θαη ε ηδέα ηεο πξνφδνπ, κε ηελ έλλνηα πσο θάζε λέα πεξίνδνο νδεγεί ηελ 

αλζξσπφηεηα ζε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν δσήο (Γαηζσηήο , 2006, 589). 

Χζηφζν, ηδηαίηεξε πξέπεη λα είλαη ε πξνζνρή φζνλ αθνξά ηνπο αλαρξνληζκνχο πνπ 

εληνπίδνληαη ζπρλά ζηα παξαπάλσ κέζα θαη κπνξνχλ εχθνια λα πξνθαιέζνπλ 

ζχγρπζε ζηνπο καζεηέο. Ο κπξλαίνο (2013, 169) νξίδεη ηνλ αλαρξνληζκφ σο ηε 

«ρξνλνινγηθά ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε πξνζψπσλ, ζπκβάλησλ, αληηθεηκέλσλ, ηδεψλ, 

ιέμεσλ ή ζπλεζεηψλ κέζα ζε έλα ηζηνξηθφ θείκελν», γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα 

παξαπιαλήζεη ηνλ αλαγλψζηε ή ην ζεαηή, πφζν κάιινλ έλα παηδί, απνδίδνληαο 

ζηνηρεία κηαο άιιεο ή ηεο ζεκεξηλήο επνρήο ζε θάπνηα άιιε πεξίνδν. Ο Galan (2015, 

9) ζεσξεί πσο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηαηληψλ ή ζεηξψλ δελ πξέπεη λα κέλνπλ 

αλεθκεηάιιεπηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Σν παξάδεηγκα κε ηνπο «Φιηλζηφνπλο» είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ. Με έλα απφζπαζκα σο αθνξκή κπνξεί λα πξνθχςεη ζπδήηεζε φπνπ 

ζα αλαδεηρζεί πσο πνιιά πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε ζεηξά, φπσο ην απηνθίλεην, 

δελ ππήξραλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηφηε ή πσο νη δεηλφζαπξνη δε ζπλππήξραλ κε ηνπο 

αλζξψπνπο. Σέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ, ηαπηφρξνλα, θαη αθνξκή γηα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά πσο φ, ηη βιέπνπλ ζηελ ηειεφξαζε δελ είλαη πάληα 

αιεζηλφ, ελψ είλαη έλα πξψην βήκα γηα λα δηαθξίλνπλ ην κχζν, ηε θαληαζία απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπαμαηοποίηζη 

χκθσλα κε ηελ  Καβαιηέξνπ (2006, 476), ε δξακαηνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα βξεη 

εθαξκνγή ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, θαζψο έρνπλ θαη ηα δχν αληηθείκελα σο ππξήλα 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηα θίλεηξα θαη ηηο 
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ζπλέπεηεο ησλ αλζξψπηλσλ πξάμεσλ. πλερίδνληαο, αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ Diane Speer θαζηζηνχλ ηε δξακαηνπνίεζε θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο 

Ηζηνξίαο αλαγθαία. Ζ Speer ζεσξεί ην δξάκα κέζν δηέγεξζεο ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο 

νη καζεηέο/ ηξηεο κπνξνχλ λα βηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο Ηζηνξίαο κέζα απφ ηηο δσέο 

ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηηθά ππήξμαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη γεγνλφηα, αλαπηχζζνληαο, 

παξάιιεια θαη δεμηφηεηεο αηηηνιφγεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο. Έξρνληαη 

αληηκέησπνη/πεο  κε ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο, αιιά θαη κε ηηο αηηίεο θαη 

ηηο ζπλέπεηεο ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Όπσο, άιισζηε, αλαθέξεη θαη ε 

Sebba (2000, 138-141), ν βησκαηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ελφο γεγνλφηνο απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο «λα εκπιαθνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθά, λα βηψζνπλ ηελ εκπεηξία θαη λα ελζαξθψζνπλ ηε ζηηγκή». Σν ζέαηξν 

κπνξεί λα κεηαθέξεη ζην «εδψ θαη ηψξα» ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη 

άλζξσπνη ζην παξειζφλ κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην 

ζήκεξα. Δπίζεο, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαθξίλνπλ ην παξφλ απφ ην παξειζφλ, αθνχ 

κε ηε θαληαζία ηνπο κπνξνχλ λα βηψζνπλ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ελψ 

παξάιιεια έρνπλ ηελ επθαηξία λα «βξεζνχλ εθεί ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή». Αθφκε, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ρξήζε νξνινγίαο ζρεηηθήο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε δπλαηφηεηα γηα δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ 

ηνπ ίδηνπ γεγνλφηνο θαζψο επίζεο θαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ. Σέινο, 

εμνηθεηψλεη ηα παηδηά κε ηελ αθήγεζε, δειαδή κε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ 

δηαδνρηθά.  

Ηδηαίηεξε είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ δξάκαηνο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξηλ απφ πφζν 

θαηξφ ζπλέβε έλα γεγνλφο, αθφκα θαη απφ καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε κηα κεγαιχηεξε νκάδα καζεηψλ λα έρεη 

πξφζβαζε ζηε γλψζε. Δπίζεο, πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα εληαρζνχλ ζην ηζηνξηθφ 

ηνπο πιαίζην αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

επθαηξία γηα ηε ρξήζε νξνινγίαο ζρεηηθήο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.(Καβαιηέξνπ, 

2006, 476). Αθνξκή γηα δξακαηνπνίεζε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαη νη δηάθνξεο 

γηνξηέο, φπσο ηα Υξηζηνχγελλα, ε 25
ε
 Μαξηίνπ, ε 28

ε
 Οθησβξίνπ, ε 17

ε
 Ννεκβξίνπ. 

Όπσο αλαθέξεη ε Εαθνπνχινπ (1999, 89), κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά «λα 

θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν», κε βαζηθφ ζηφρν 

ηνπ ενξηαζκνχ λα βησζεί επράξηζηα απφ ηα παηδηά ην γεγνλφο θαη ζηαδηαθά λα 

θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ. 

ΣΠΕ (Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Επικοινυνίαρ) 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο 

θαη ε παξνπζία ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο δεκηνπξγνχλ κηα εληειψο λέα θαηάζηαζε γηα ηε κάζεζε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη Σ.Π.Δ απνηεινχλ παλίζρπξν εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο. Σν δηαδίθηπν έρεη δψζεη κηα λέα δηάζηαζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. Ο Galan (2015), ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
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δηδαζθαιίαο ηνπ ρξφλνπ απφ ηηο κηθξέο θηφιαο ηάμεηο, κε ηελ νξζή ρξήζε 

παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ηεο ρξήζεο ηεο εηθφλαο πξνο 

απηφ ην ζθνπφ θαη ηνλίδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ πιένλ νη Νέεο Σερλνινγίεο 

νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. 

Δθηφο ηνπ φηη πξνζθέξνπλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, εξγαιεία θαη 

πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ρξνλνινγηθψλ 

γξακκψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, παξέρεη αθφκα πην απνηειεζκαηηθέο 

δηδαθηηθέο ηερληθέο ράξε ζηηο πνιπκεζηθέο θαη ππεξκεζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ γηα αμηνπνίεζε. Οη ηζηνξηθέο γξακκέο κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ απφ 

θείκελν θαη εηθφλεο κέρξη ήρν θαη βίληεν θαη κπνξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπο λα 

παξνπζηάδνληαη δπλακηθά θαη δηαδξαζηηθά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε ηνπ πσο 

νη Νέεο Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ «παξάζπξα ζην παξειζφλ», αθνχ 

νπηηθνπνηνχλ θαη επαλαδεκηνπξγνχλ κε επθνιία θαη αθξίβεηα νηηδήπνηε πξνέξρεηαη 

απφ ην παξειζφλ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη ππαξθηφ πηα, κε απίζηεπηε αιεζνθάλεηα. Οη 

Masterman & Rogers (2002) ζπγθαηαιέγνπλ αλάκεζα ζηα ζεηηθά ηνπο ηε δπλαηφηεηά 

ηνπο λα «γεθπξψζνπλ ην θελφ αλάκεζα ζηελ εκπεηξία ησλ παηδηψλ θαη ηηο αθεξεκέλεο 

έλλνηεο», φπσο ν ρξφλνο, νη νπνίεο ηα δπζθνιεχνπλ.  ’ απηφ ην ζεκείν έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί θαη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, κέζσ ησλ ηξηζδηάζηαησλ (3D) ζθελψλ 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κέζσ γξαθηθψλ. Μέζσ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

ηα παηδηά, θαηά ηνλ Galan, ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ «έλα εηθνληθφ ηαμίδη ζην 

παξειζφλ», θαηά ην νπνίν, ζα κπνξεί φρη κφλν λα βιέπεη αιιά θαη λα αιιειεπηδξά κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, «απνθηψληαο ηαπηφρξνλα γλψζεηο, κέζσ κηαο 

δηαδηθαζίαο αλαθάιπςεο» (Galan, 2015, 13). Γελ είλαη, εμάιινπ, ηπραίν πσο νη 

αξραηνιφγνη έρνπλ εθκεηαιιεπηεί ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα γηα λα δείμνπλ ηηο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, επηηξέπνληαο ζην 

ρξήζηε λα θάλεη έλα εηθνληθφ ηαμίδη ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ. Σέινο, επηπιένλ 

πιενλεθηήκαηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ απνηεινχλ ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

ησλ θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ην φηη εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ (Foreman & al.,2007,3).  

Με ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ αλνίγεηαη έλαο λένο νξίδνληαο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, πξέπεη σζηφζν, λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζνρή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη ν Galan είλαη 

ε δπζθνιία πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη κηθξνί καζεηέο αλάκεζα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε θαληαζία. Έλα δεχηεξν είλαη ν θίλδπλνο ηνπ εζηζκνχ πνπ 

κπνξεί λα πξνθιεζεί κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ, αθνχ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαζθέδαζεο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα μεπεξαζηεί κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. 
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1. 8. Οι αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών 
Οη αληηιήςεηο, νη πξαθηηθέο  θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  Δίλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σαπηφρξνλα, δηακνξθψλνπλ ην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ θαη επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα θαη ηελ απφδνζή 

ηνπο, γη’ απηφ θαη είλαη έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ. Ο 

Κνιηάδεο Δ. (2002, 251) νξίδεη ηελ αληίιεςε σο «ηε βαζηθή εθείλε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αλαγλσξίδεη, επηιέγεη, αλαιχεη, νξγαλψλεη, 

ζπλζέηεη θαη εξκελεχεη ηα πιεξνθνξηαθά εξεζίζκαηα θαη ηνπο πξνζδίδεη λφεκα θαη 

ζεκαζία». Δίλαη δεδνκέλν, ζχκθσλα κε ηνλ Pajares (1992) πσο φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ θάπνηεο δηακνξθσκέλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην επάγγεικά 

ηνπο, ην ξφιν ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο αιιά θαη ηνπο καζεηέο ηνπο. Σν παξαπάλσ 

γεγνλφο επεξεάδεη θαη ηηο επηινγέο ηνπο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπο έξγνπ (Ertmer, 2005, 28). 

Γηα λα πεξηγξάςεη απηή ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ν Kagan (1992) ππνγξακκίδεη πσο «νη αληηιήςεηο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ηείλνπλ λα ζπζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζηηι , ην νπνίν είλαη ζπρλά 

εκθαλέο ηφζν ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο φζν θαη ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο» (Ertmer, 

2005, 29). Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλεη ε Fang (1996) δελ είλαη ιίγεο νη έξεπλεο φπνπ 

πξνθχπηεη πσο ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη κηθξή. Οη Ertmer et all ζε έξεπλα ηνπ 2001 

αλαθέξνπλ πσο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ην παξαπάλσ γεγνλφο ζε 

πεξηνξηζκνχο φπσο ε πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Ζ Ertmer 

(2005,29) , θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, φηαλ εξεπλψληαη 

νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην «ηη ιέλε, ηη πξνηίζεληαη 

λα θάλνπλ θαη ηη θάλνπλ» ηειηθά. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί κε ζπληνκία θαη ν ηξφπνο πνπ νη αληηιήςεηο 

απηέο δηακνξθψλνληαη κε θπξίαξρν παξάγνληα ηνλ θνηλσληθνπνηεηηθφ κεραληζκφ 

ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ην άηνκν απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ. Καηά ηνλ Pajares (1992), 

κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ κε βάζε θάπνηα ηπραία γεγνλφηα, θάπνηεο εκπεηξίεο ή κηα 

αιιεινπρία ζπκβάλησλ (Ertmer, 2005, 30). Ζ Ertmer (2005, 30) πξνζζέηεη πσο νη 

κεηέπεηηα εκπεηξίεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξφηεξεο αθνχ ην άηνκν δηαζέηεη θάπνηνπο 

κεραληζκνχο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη λέεο πιεξνθνξίεο ζπλαληψληαη κε ην 

πξνυπάξρνπλ εξκελεπηηθφ πιαίζηφ ηνπ. Απφ ηα παξαπάλσ απνξξέεη πσο νη 

αληηιήςεηο είλαη δχζθνιν λα αλαζεσξεζνχλ, αθνχ ην άηνκν κπνξεί λα δερηεί κηα 

άιιε ηδέα κφλν αλ απηή εμππεξεηεί θάπνην ζηφρν. Χζηφζν, ην φηη θάηη είλαη δχζθνιν 

δε ζεκαίλεη πσο είλαη θαη αλέθηθην. Έηζη θαη νη αληηιήςεηο αιιάδνπλ, ζχκθσλα κε ην 

Nespor (1987), κε βάζε φρη ηε ινγηθή αιιά κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπ θνζκνζεσξίαο, θάηη πνπ απαηηεί πνιιέο θνξέο θαη κηα 
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ζχγθξνπζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Οινθιεξψλνληαο, ν Kagan (1992) 

πσο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο «ζα πξέπεη λα δεηήζεη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

θαηαζηήζνπλ ζαθείο ηηο πξνυπάξρνπζεο πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο, λα δνθηκάζεη ηελ 

αξηηφηεηά ηνπο θαη λα παξέρεη ζηνπο αξράξηνπο πνιιέο επθαηξίεο γηα λα εμεηάζνπλ, λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο ζην ππάξρνλ αμηαθφ ηνπο 

ζχζηεκα» (Ertmer, 2005, 32). 

Απφ ηε ζηηγκή, ινηπφλ, πνπ νη αληηιήςεηο ηνπο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο, θαη 

επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζα επεξεάδνπλ θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο 

Ο Γαηζσηήο Π. (2004), αλαθεξφκελνο ζηελ ηζηνξηθή θνπιηνχξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεσξεί σο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε ηνπο αιιά 

θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ Ηζηνξία σο επηζηήκε θαη ηελ αμία ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά ζηελ ηάμε 

βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην 

ξφιν ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

αιιά θαη ηελ ηζηνξηθή γλψζε. Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ 

θνκβηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο/ηξηεο λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 

Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αιιαγήο είηε ζηνλ ηνκέα ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

θαη ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, είηε ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πξέπεη λα είλαη 

απνδεθηή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα κπνξεί λα είλαη θαη 

εθαξκφζηκε θαη απνηειεζκαηηθή. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ απνδίδεηαη κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  κε δηαξθή 

θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα θαηαλννχλ ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπο θαη λα ηηο 

κεηαθέξνπλ ζηελ ηάμε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Έλα βήκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβάιιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη πξνηείλεη ε Sebba, είλαη ε αλάζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζε απφθνηηνπο ηζηνξηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ηκεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γαηζσηήο, , 2006, 569). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

2. Μϋθοδολογύα 
Σν ελδηαθέξνλ ηεο εξγαζίαο ζηξέθεηαη πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ/ηξησλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, θαη λα ηνπο/ηηο 

βνεζήζνπλ λα ηηο ππεξβνχλ.  Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο βαζίζηεθε ζην 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν. Έρεη παξαηεξεζεί, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

φζν θαη εθηφο ηάμεο, κία έληνλε δπζθνιία ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ινηπφλ, λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο θαη νη 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο απηνί είλαη πνπ αλαιακβάλνπλ 

λα θέξνπλ εηο πέξαο ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Αθφκε, ην ζέκα επηιέρζεθε γηαηί 

δηαπηζηψζεθε πσο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε απηφ, κε 

βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

ηόσοι 

Οη ζηφρνη απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη: 

 Να αλαδεηρζνχλ νη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. 

 Να επηζεκαλζεί ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο/ ηξηεο. 

 Να εληνπηζηνχλ νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ ηάμε νη εθπαηδεπηηθνί 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε κηαο πξνβιεκαηηθήο ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν θαη ε 

ππνγξάκκηζε ηεο αλάγθεο γηα αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ, ψζηε ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο λα θαηαζηεί πην θαηαλνεηφ γηα ηνπο καζεηέο/ ηξηεο. 

Επεςνηηικά επυηήμαηα 

1. Πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ φξν «ηζηνξηθφ ρξφλν» ζην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν; 

2. Πνηεο δηαθνξνπνηήζεηο βιέπνπλ ζηνπο καζεηέο απφ ηελ Α΄ έσο θαη ηελ η΄ 

Γεκνηηθνχ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ; 

3. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ηνπ 

καζεηή; 

4. Ση δπζθνιίεο εληνπίδνπλ- παξαηεξνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ θαη πνηεο δπζθνιίεο εληνπίδνπλ ζηνπο καζεηέο/ηξηέο ηνπ;  
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5. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπο βνεζάεη ψζηε λα 

αληαπεμέξρνληαη ζ’ απηέο ηηο δπζθνιίεο;    

6. Πνηα άιια καζήκαηα θαη ηη είδνπο πιηθφ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ; 

7. Πνηεο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ 

απηέο ηηο δπζθνιίεο;     

8. Με πνηνλ ηξφπν αμηνινγείηαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ; 

9. Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ πσο νη γλψζεηο ηνπο είλαη επαξθείο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη πφζν εχθνιν είλαη ηειηθά λα δηδαρζεί;  

10. Πνηα ε ζηάζε ηνπο, γεληθφηεξα, σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα θαη ηη είδνπο πξννπηηθέο λνκίδνπλ φηη κπνξνχλ λα 

δηαγξαθνχλ;  

Τποθέζειρ    

 Οη ππνζέζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, ήηαλ νη εμήο: 

1. Ζ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ είλαη κηα έλλνηα αξθεηά δχζθνιε. Ζ ρξνληθή 

θαηαλφεζε αλαπηχζζεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη εδξαηψλεηαη ζηελ ειηθία 

ησλ 11-12 εηψλ, δειαδή ζηελ η’ Γεκνηηθνχ. 

2. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιχ πην αλαπηπγκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ σο πξνο ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ αληίιεςε ηνπ βαζκνχ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. 

4. Οη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δελ είλαη επαξθείο ψζηε νη καζεηέο/ ηξηεο λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. 

5. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ ζεκαληηθή γηα ηε δηδαζθαιία.     
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2.1. Μϋθοδοσ τησ ερευνητικόσ προςϋγγιςησ 
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην ζέκα ηεο θαηαλφεζεο ηνπο ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν, δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο γχξσ απφ ην ζέκα, θαζψο επίζεο θαη νη πξαθηηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηηο κεηξηάζνπλ.  

Ζ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ππαγνξεχηεθε απφ ην είδνο ηεο δεηνχκελεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηε θχζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ είραλ ηεζεί. Γειαδή, ην αληηθείκελν 

θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ θαη ηε ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή επηινγή 

πνπ ζα πηνζεηεζεί. Υξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ε 

(εκηδνκεκέλε) ζπλέληεπμε σο εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, εθφζνλ ν ζθνπφο 

ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επηινγή έγηλε βάζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ζηνλ 

ζπλεληεπμηαζηή θαη βάζεη ηνπ είδνπο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ   

Ζ εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε απνηειεί γηα ηνπο Cannell θαη Kahn (1968), κηα ζπδήηεζε 

δχν αηφκσλ, πνπ μεθηλάεη απφ ηνλ ζπλεληεπθηή θαη έρεη σο ζηφρν ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο.  Γηαθέξεη 

απφ ηε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ απαηηεί ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απφςεσλ. Απηφ είλαη θαη ην πιενλέθηεκά ηεο, αθνχ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

κεζφδνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή γηα πεξηζζφηεξν 

βάζνο θαη, φπσο επηζεκαίλεη ν Oppenheim (1992), ηε δπλαηφηεηα γηα ζπιινγή 

πιεζψξαο πιεξνθνξηψλ, ελψ παξάιιεια, εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ θαη 

κεγαιχηεξεο δπζθνιίαο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά (Cohen, Manion 

& Morrison, 2008, 453).  

Ο Ησζεθίδεο (2003) αλαθέξεη πσο νη ζπλεληεχμεηο δηαθξίλνληαη ζε ηξία είδε, 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δφκεζεο ηεο ζπλέληεπμεο, δειαδή αλάινγα κε ην βαζκφ 

ηππνπνίεζεο ηεο απφ ηνλ εξεπλεηή. Απηά είλαη ε δνκεκέλε, ε εκηδνκεκέλε θαη ε κε 

δνκεκέλε ζπλέληεπμε. πγθεθξηκέλα, ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδεηαη 

απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ. Ζ ζπλέληεπμε απηήο ηεο κνξθήο 

ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο γεληθέο, αλνηρηέο εξσηήζεηο θαη ζέκαηα πνπ έρεη θαζνξίζεη απφ 

πξηλ ν εξεπλεηήο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξνζπαζεί λα θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε κε 

ηνλ εξσηψκελν, δηεπζχλνληαο κε δηαθξηηηθφ ηξφπν ηε ζπδήηεζε (Κπξηαδή, 2001). 

 Χζηφζν,  ζχκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε (2003), παξνπζηάδεη πνιχ κεγαιχηεξε επειημία 

σο πξνο ηελ ζεηξά πνπ ζα ηεζνχλ νη εξσηήζεηο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ 

θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν. 

Αθφκε, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, είλαη δπλαηφ λα πξνζζαθαηξεζνχλ  εξσηήζεηο θαη 

ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε. Δπίζεο, κέζα απφ ηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο κπνξνχλ 

λα δηεπθξηληζηνχλ νπνηεζδήπνηε παξαλνήζεηο ή κπνξεί λα πξνθχςνπλ απξφβιεπηεο 

απαληήζεηο, πνπ κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα ππνδείμνπλ ππνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ 

εμεηαζηεί (Cohen, Manion & Morrison , 2008, 463).  
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Αθνχ, ινηπφλ, γίλεη θαζνξηζκφο ησλ θχξησλ αμφλσλ θαη ησλ βαζηθψλ εξσηεκάησλ 

ηεο ζπδήηεζεο, ζηελ πνξεία, γίλεηαη  πξνζαξκνγή ηνπο, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη κε βάζε ηε δπλαηφηεηα ηνπ εξσηψκελνπ λα αλαπηχμεη ηα ζέκαηα 

φπσο εθείλνο επηζπκεί (Κπξηαδή, 2001).ηελ πεξίπησζε ησλ εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ, ινηπφλ, ε  ειεπζεξία ηνπ εξσηψκελνπ δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο εξσηήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα έρεη πνηνηηθφ ραξαθηήξα, 

βαζηθή επηδίσμε είλαη ν εξσηψκελνο λα δψζεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία θαη πεξηγξαθή,  

ρξεζηκνπνηψληαο δηθέο ηνπ ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο θαη φρη κφλν απηέο πνπ ηνπ 

επηβάιινληαη απφ έλα ηππνπνηεκέλν θαη απζηεξά δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κηαο 

ηππνπνηεκέλεο ζπλέληεπμεο. Αληίζεηα, νη απαληήζεηο ζηε ζπλέληεπμε ζπκβάιινπλ 

ζηε δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ θαζψο δηαπιέθεηαη ε ζπιινγή θαη 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ (Κπξηαδή, 2001).  

Ζ επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο σο 

εξγαιείν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζεσξήζεθε ε πιένλ θαηάιιειε, αθνχ νη πνηνηηθέο 

κέζνδνη έρνπλ σο ζηφρν ηε «δηεξεχλεζε ησλ πνηνηήησλ», δειαδή, ζηνρεχνπλ ζην λα 

πεξηγξάςνπλ, λα αλαιχζνπλ, λα εξκελεχζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα θνηλσληθά 

θαηλφκελα (Ησζεθίδεο, 2001). χκθσλα κε ηνλ Tuckman «απνθηψληαο πξφζβαζε ζε 

φζα βξίζθνληαη ζην κπαιφ ηνπ αηφκνπ» κπνξνχκε λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ (Cohen, Manion 

& Morrison, 2008, 452). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ θάπνην δήηεκα, ε πνηνηηθή κέζνδνο θαη ε 

επηινγή ηεο ζπλέληεπμεο σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, απνηεινχλ ηα θαιχηεξα 

κέζα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο. Ζ ηερληθή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ζεσξήζεθε 

θαηάιιειε, δηφηη είλαη απηή πνπ κπνξεί λα αληρλεχζεη θαη έηζη λα ζπιιέμνπκε, κέζσ 

απηήο, κε επηηπρία, ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο πξαθηηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ρσξίο παξάιιεια λα 

απνθιείεη ηελ χπαξμε ειεχζεξεο ζπδήηεζεο, ηελ παξάζεζε ζθέςεσλ, απφςεσλ θαη 

εκπεηξηψλ (Κπξηαδή, 2001). 

 

ύνηαξη ηος οδηγού ζςνένηεςξηρ 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη 

πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αλάγθεο ηεο θαη ζην θνηλφ ην νπνίν απεπζχλεηαη. Δπεηδή δε 

βξέζεθαλ παξφκνηεο έξεπλεο δελ ήηαλ δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνηλά εξσηήκαηα 

ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Με βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνέθπςαλ ηξεηο ζεκαηηθνί άμνλεο θαη ζε θάζε 

άμνλα αληηζηνηρίζηεθαλ νη θαηάιιειεο εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα: 

1
ορ

 Θεμαηικόρ άξοναρ: Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ 

- Ση ζεκαίλεη γηα ζαο ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ; 
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- Πψο ζεσξείηε πσο απηή εμειίζζεηαη ζηνπο καζεηέο, κε ηελ πάξνδν ησλ ηάμεσλ: 

- Ση πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα έρνπλ θαηαθηήζεη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη ηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν; 

- Πνηνπο παξάγνληεο ζεσξείηε θαζνξηζηηθνχο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ; 

- Έρεηε παξαηεξήζεη δηαθνξέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ην 

θχιν ησλ παηδηψλ; 

- Έρεηε παξαηεξήζεη δηαθνξέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζε καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθή ζρνιηθή επίδνζε; 

- Έρεηε παξαηεξήζεη δηαθνξέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζε παηδηθά κε 

δηαθνξεηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν; 

- Πηζηεχεηε πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα δηδάμνπλ ηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν ζηνπο καζεηέο; 

- Θεσξείηε πσο ε πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ; 

 

2
ορ

 Θεμαηικόρ άξοναρ: Γπζθνιίεο πνπ εληνπίδνπλ 

- Πνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη απνηξεπηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ ζην ειιεληθφ ζρνιείν; 

- Πνηεο δπζθνιίεο πηζηεχεηε/εληνπίδεηε πσο αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο; 

 

3
ορ 

Θεμαηικόρ άξοναρ: Πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

- Πφζν εχθνιν είλαη λα δηδαρζεί ν ηζηνξηθφο ρξφλνο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

ηζηνξίαο; 

- Πνηεο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ηάμε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ; 

- Πνηα άιια καζήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ πξνο απηφ ην ζθνπφ; 

- Πνηα ε γλψκε ζαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηε (ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, αζθήζεηο); αο βνεζάεη;  

- Ση είδνπο πιηθφ (θσηνγξαθίεο, θείκελν, θ.α) πηζηεχεηε πσο βνεζάεη πεξηζζφηεξν 

ηνπο καζεηέο; 
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- Γηεξεπλάηε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ αξρή ηεο θάζε ρξνληάο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν; 

- Με πνην ηξφπν γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζηελ 

ηάμε; 

- Υξεζηκνπνηείηε ρξνλνγξακκή; Αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν (δξαζηεξηφηεηεο); 

 

 

2.2. Σχεδιαςμόσ τησ ϋρευνασ 
ηελ αξρηθή θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηέζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  θαη θαηφπηλ 

απνθαζίζηεθε ηη είδνπο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαλ  γηα  ηελ  έξεπλα.  Αθνχ  

εθηηκήζεθε  πσο  ε  θαιχηεξε  κέζνδνο  γηα  ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ε 

ζπλέληεπμε, επηιέρζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ιφγσ 

ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Καηφπηλ μεθίλεζε ε 

θαηαζθεπή ησλ αμφλσλ ηεο ζπλέληεπμεο, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα,  θαη ε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ. 

 Οη εξσηήζεηο ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ, εθηφο απφ ηηο αξρηθέο νη νπνίεο ήηαλ γεληθέο θαη 

δηεξεπλνχζαλ ην θχιν, ηα έηε ππεξεζίαο, ην επίπεδν ζπνπδψλ, ηηο ηάμεηο ζηηο νπνίεο 

δίδαμαλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. ην ζηάδην απηφ επηιέρηεθε ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ 

νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζε ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

β. ζηηο δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνπλ θαη γ. ζηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σέινο, 

δεηήζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Αθνινχζεζε  ε  πηινηηθή  εθαξκνγή  ηεο δηαδηθαζίαο ζε ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο, θαηά  

ηελ  νπνία  εθηηκήζεθε  θαηά  πξνζέγγηζε  ν  απαηηνχκελνο  ρξφλνο δηεμαγσγήο  ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη εληνπίζηεθαλ ζεκεία ηα νπνία δπζθφιεπαλ ή δελ θαηαλννχζαλ 

πιήξσο νη εξσηψκελνη, ηα νπνία θαη ηξνπνπνηήζεθαλ 

 

2.3. Η διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων 
Διεξαγυγή ηηρ ζςνένηεςξηρ 

χκθσλα κε ηελ Παξαζθεπνπνχινπ- Κφιιηα (2008), νη ζπλεληεχμεηο νθείινπλ λα 

ππαθνχλ ζηελ επηζηεκνληθή δενληνινγία θαη ζε θάπνηνπο θαλφλεο. Αξρηθά, είλαη 

ζεκαληηθφ ν εξεπλεηήο λα πξνζαξκνζηεί ζην πξφγξακκα ηνπ εξσηψκελνπ, ζηνλ ηφπν 

θαη ην ρξφλν, πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ ίδην θαη λα θξνληίζεη γηα ηε δεκηνπξγία θηιηθνχ 

θιίκαηνο. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηνλ Tuckman 

(1972), θάπνηνη βαζηθνί θαλφλεο νη νπνίνη πξέπεη λα ηεξεζνχλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

αξρή θάζε ζπλέληεπμεο, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ κε εηιηθξίλεηα γηα ην ζθνπφ 
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ηεο ζπλέληεπμεο. Δμεγήζεθε ν ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ απαληήζεσλ φπνπ θαη 

πάξζεθε ε ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα ηε καγλεηνθψλεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, 

δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο εγγπήζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη αλσλπκίαο, δειαδή 

εμεγήζεθε  φηη  δε ζα αλαθεξφηαλ ζε θακηά πεξίπησζε ην φλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

ζηελ έξεπλα, αιιά νχηε θαη ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Δπίζεο, έγηλε πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ αλακελφκελνπ ρξφλνπ ηεο ζπλέληεπμεο, ελψ  ελεκεξψζεθαλ φηη ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαθφςνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (Cohen, Manion & 

Morrison , 2008, 470). Έηζη θαλελφο είδνπο πίεζε ή θαηαλαγθαζκφο δελ αζθήζεθε 

ζηα ππνθείκελα, ηα νπνία είραλ  ζε  θάζε  πεξίπησζε  ηε  δπλαηφηεηα  λα  αξλεζνχλ  

ηε  ζπκκεηνρή  ηνπο  ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, επηηεχρζεθε, δειαδή, ε ζπλεηδεηή 

ζπλαίλεζε. 

Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζε ήζπρν πεξηβάιινλ, εθηφο ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ. Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην πψο αληηδξνχζε ν ζπλεληεπθηήο ζηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, αιιά θαη ζην πψο έζεηε ηηο εξσηήζεηο ψζηε λα 

κελ πξνθαηαιακβάλεη ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο. Δπίζεο δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζην λα κε γλσζηνπνηνχληαη νη απφςεηο ηνπ ζπλεληεπθηή. Έκθαζε δφζεθε, επίζεο, 

ζηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ ζπλεληεπθηή ψζηε λα είλαη ν θαηάιιεινο πνπ ζα βνεζνχζε 

ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ (Κπξηαδή, 2001). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ν ζπλεληεπθηήο είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαζαθελίδεη εξσηήζεηο αιιά 

δίλνληαλ θαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επεθηαζνχλ θαη λα αλαιχζνπλ 

πεξαηηέξσ ηελ απάληεζή ηνπο (Cohen, Manion & Morrison, 2008, 468). Σέινο, νη 

ζπλεληεχμεηο  ερνγξαθήζεθαλ  κε ςεθηαθφ καγλεηφθσλν  γηα  λα  ππάξρεη  ε 

δπλαηφηεηα  αλαιπηηθήο  θαηαγξαθήο  ησλ  απαληήζεσλ  ησλ  εξσηψκελσλ.  Ζ  

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θπκαίλνληαλ απφ 20 έσο 40 

ιεπηά. 

 

Ππόζβαζη ζηο πεδίο – διαδικαζία 

ηφρνο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ηε ζπλέληεπμε ζε  

βάζνο  θαη  ηελ  ειεπζεξία  ζπδήηεζεο  πνπ  παξέρεηαη  κέζα  απφ  ηα  είδε  απηά  ηεο 

ζπλέληεπμεο,  ήηαλ  λα  δνζεί  ε  δπλαηφηεηα  λα  αλαδπζνχλ  θαη  άιιεο  θαηεγνξίεο  

θαη δεδνκέλα απφ ηνπο εξσηψκελνπο. Έλα βαζηθφ κέιεκά καο ήηαλ λα 

δεκηνπξγήζνπκε κε ηηο  εξσηήζεηο  ηηο  θαηάιιειεο  ζπλζήθεο  γηα  λα  κπνξέζνπλ  νη  

εξσηψκελνη  λα  καο δηεγεζνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηεο απφςεηο ηνπο γηα ην ζέκα 

ηεο έξεπλάο καο. ηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο νη εξσηψκελνη ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

ζθνπφ ηεο ζπλέληεπμεο,  θαζψο θαη γηα ην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη, δφζεθαλ νη 

απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δενληνινγίαο θαη ελεκεξψζεθαλ 

φηη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ ελεκέξσζε απηή είρε θαη 

κηα εηζαγσγηθή έλλνηα ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζνχζε. Σν ίδην έγηλε θαη κε ηελ 

ηειεπηαία εξψηεζε ε νπνία ζα έθιεηλε ηε ζπλέληεπμε θαη αθνξνχζε ηηο πξνηάζεηο 
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ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα ηηο φπνηεο βειηηψζεηο  πνπ  πηζαλφλ  ζα  κπνξνχζαλ  λα  

βειηηψζνπλ  ηελ  ππάξρνπζα  θαηάζηαζε (Κπξηαδή, 2001).  

Καηά ηελ νξγάλσζε ηεο κεζφδεπζεο έγηλε πξνζπάζεηα: 

- Να δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην 

ζέκα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο. 

- Να δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ηνπο σο πξνο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. 

- Να εληνπηζηνχλ νη δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη νη δάζθαινη θαηά 

ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ. 

- Να δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο  

βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ απφ ηα παηδηά. 

- Να αλαγλσξηζηνχλ νη πξαθηηθέο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξάζνπλ ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο. 

Μεζνδνινγηθά ε έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, κε ηελ ηερληθή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Όπσο, αλαθέξζεθε ήδε, ην 

εξγαιείν ζπιινγήο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ νη 30 εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο.  

 

 

2.4. Συμμετϋχοντεσ 
Ζ δεηγκαηνιεςία πνπ εθαξκφζηεθε νξίδεηαη σο «βνιηθή δεηγκαηνιεςία» θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ησλ πιεζηέζηεξσλ ζηνλ εξεπλεηή αηφκσλ, απηψλ, δειαδή, 

πνπ είλαη πην εχθνια πξνζβάζηκα θαη δηαζέζηκα γηα ηελ έξεπλα (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008, 170).  

Απηφ ην είδνο δεηγκαηνιεςίαο δε δηαζθαιίδεη έλα δείγκα αληηπξνζσπεπηηθφ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ νδεγεί ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ. Όκσο, ε γελίθεπζε δελ απνηειεί ζηφρν γηα κηα πνηνηηθή έξεπλα, θάηη πνπ 

δελ απνηεινχζε θαη ζθνπφ ηεο εξεπλήηξηαο. Ζ έλλνηα ηεο γελίθεπζεο ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα αληηθαζίζηαηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη 

είλαη «θαηά πφζν ν ρψξνο, ε νκάδα ή ην θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ εξεπλήζεθε 

ηαηξηάδεη κε άιινπο ρψξνπο, άιιεο νκάδεο ή άιια θνηλσληθά θαηλφκελα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηνλ εξεπλεηή» (Κπξηαδή, 2000, 281). Σα ζπκπεξάζκαηα, ινηπφλ, ηεο 

παξνχζαο κειέηεο δπλεηηθά ηζρχνπλ γηα εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, πνπ δηαζέηνπλ αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά, θπξίσο, δειαδή, φηη έρνπλ 

δηδάμεη ζε φιεο ηηο ηάμεηο πνπ δηδάζθεηαη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν. 
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Δπηπιένλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα εχθνια 

δηαζέζηκα γηα ηελ έξεπλα, αθνχ ε πξφζβαζε ηεο εξεπλήηξηαο ζε απηά ήηαλ εχθνιε, 

κε απνηέιεζκα λα δείρλνπλ ηε δηάζεζε θαη ηελ πξνζπκία λα κνηξαζηνχλ κε 

κεγαιχηεξε άλεζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο ζθέςεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο 

ηνπο. Πξνθχπηεη, δειαδή, απφ ηα παξαπάλσ πσο αλ θαη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο δελ 

νδεγεί ζε γεληθεχζεηο, σζηφζν, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιχηεξε θαη πην 

ζθαηξηθή αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο. Ζ δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο κε αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα ήηαλ πέξα απφ ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εξεπλήηξηαο, γη’ απηφ θαη 

επηιέρζεθε έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο. Γελ είλαη, εμάιινπ, ηπραίν ην γεγνλφο φηη 

πνιιέο έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζε βνιηθφ δείγκα, θαζψο ην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

είλαη δχζθνιν λα βξεζεί. 

Σν δείγκα, ινηπφλ, απνηέιεζαλ 30 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη 20 

ήηαλ γπλαίθεο, ελψ νη 10 ήηαλ άλδξεο. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο απνηέιεζε ην αλ έρνπλ δηδάμεη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο 

έζησ κία θνξά ζε θάζε κία απφ ηηο ηάμεηο πνπ δηδάζθεηαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (Γ΄, 

Γ΄, Δ΄, η΄). Απηφ ην θξηηήξην εμαζθάιηδε ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηα δηδαθηηθά 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη γεληθφηεξα ζα είραλ κία θαιή γλψζε ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ αληίζηνηρσλ ηάμεσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αλαθέξνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο 

δηδαζθαιίαο αιιά θαη θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. 

 

 

2.5. Τα χαρακτηριςτικϊ του δεύγματοσ 
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 30, ζπλνιηθά, εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηνπο 

νπνίνπο νη 10 είλαη άλδξεο θαη νη άιινη 20 είλαη γπλαίθεο, αλαινγία ε νπνία 

αληαπνθξίλεηαη σο έλα βαζκφ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα αλήθεη ζην γπλαηθείν θχιν. Δπηιέρζεθε ζθφπηκα, νη 

κηζνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ ιηγφηεξα ή ην πνιχ 15 έηε ππεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ελψ νη άιινη κηζνί πεξηζζφηεξα απφ 15 ρξφληα, κε βαζηθφ πεξηνξηζκφ 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο λα έρνπλ δηδάμεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο ζε θάζε ηάμε (Πίλαθαο 1).  

 

Έηη ςπηπεζίαρ 

  < ή = 15 >15 

Άλδξεο 5 5 

Γπλαίθεο 10 10 

ύνολο 15 15 
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Πίλαθαο 1: Έηε ππεξεζίαο εθπαηδεπηηθψλ 

 

Γηάγξακκα 1: Έηε ππεξεζίαο εθπαηδεπηηθψλ 

 

 

  

Ακαδημία και 

εξομοίυζη Π.Σ.Δ.Ε. Μεηαπηςσιακό 2ο πηςσίο 

Άλδξεο 4 6 3   

Γπλαίθεο 10 10 7 2 

ύνολο 14 16 10 2 

Πίλαθαο 2: Δπίπεδν ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

 

 Ο Πίλαθαο 2  θαηαγξάθεη ην επίπεδν ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ζρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, δηεηνχο θνίηεζεο, αθνινπζψληαο 

εμνκνίσζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο, ζηε ζπλέρεηα, κε ην αληίζηνηρν ην Παηδαγσγηθψλ 

ηκεκάησλ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο. Πεξίπνπ νη άιινη κηζνί νινθιήξσζαλ Παηδαγσγηθά 

Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην έλα ηξίην 

έρεη παξαθνινπζήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα είλαη γπλαίθεο, 

ελψ κφλν δχν απφ απηνχο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο δεχηεξν πηπρίν απφ θάπνην άιιν 

ηκήκα θαη λα αλήθνπλ ζην γπλαηθείν θχιν, επίζεο. 
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Γηάγξακκα 2: Δπίπεδν ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ή δεχηεξν πηπρίν, θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο, νη 7 είλαη γπλαίθεο, ππεξηεξψληαο έλαληη ησλ αλδξψλ, 

νη νπνίνη είλαη 3. Δπίζεο, θαη νη δχν εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη θάπνηα 

δεχηεξε ζρνιή είλαη γπλαίθεο. 

  Μεηαπηςσιακό 2ο πηςσίο 

Άλδξεο 3   

Γπλαίθεο 7 2 

ύνολο 10 2 

Πίλαθαο 3: Καηνρή κεηαπηπρηαθνχ ή δεχηεξνπ πηπρίνπ 
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Γηάγξακκα 3: Καηνρή κεηαπηπρηαθνχ ή δεχηεξνπ πηπρίνπ 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην θαηά πφζν έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

θάπνηα επηκφξθσζε πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην κάζεκα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, 

νη απαληήζεηο ηνπο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

  Επιμόπθυζη ζηην Ιζηοπία 

  Ναη Όρη 

Άλδξεο 2 8 

Γπλαίθεο 11 9 

ύνολο 13 17 

Πίλαθαο 4: Δπηκφξθσζε ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο 

Όπσο  παξαηεξνχκε, ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο θαίλεηαη λα 

κελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θακία επηκφξθσζε ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, κε 

ιηγφηεξνπο λα απαληάλε ζεηηθά. Δλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο πσο αθφκε θαη άηνκα 

κε πάλσ απφ 15 ρξφληα ππεξεζίαο, παξά, δειαδή, ηελ εκπεηξία ηνπο ζην ρψξν, δελ 

έηπρε λα παξαθνινπζήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο επηκφξθσζε. 
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Γηάγξακκα 4: Δπηκφξθσζε ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο 

 

ηνλ Πίλαθα 5, πνπ αθνινπζεί, εκθαλίδνληαη νη επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά 

κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία πξνηηκνχλ λα δηδάζθνπλ Ηζηνξία. 

  Γ΄ ηάξη Δ΄ ηάξη Ε΄ ηάξη η΄ ηάξη 

Άλδξεο 5 4 2 3 

Γπλαίθεο 8 5 9 1 

χλνιν 13 9 11 4 

Πίλαθαο 5: Σάμε πξνηίκεζεο δηδαζθαιίαο Ιζηνξίαο 

Αλαιπηηθά, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα δείρλνπλ πξνηίκεζε ζην λα 

δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ. Αθνινπζεί ε 

πξνηίκεζε γηα ηελ Δ΄ ηάμε, ηελ Γ΄ ελψ ε η΄  ζπγθεληξψλεη ηηο ιηγφηεξεο 

πξνηηκήζεηο. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ν ιφγνο πνπ νδεγεί ζηελ 

επηινγή κηαο  ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο, θαίλεηαη λα είλαη αξρηθά, ε δηθή ηνπο πξνζσπηθή 

πξνηίκεζε ζε θάπνηα πεξίνδν ηεο Ηζηνξίαο θαη ε έθεζε ηνπο πξνο απηή. χκθσλα κε 

ηηο αλαθνξέο ηνπο, επηιέγνπλ θάπνηα ηάμε, αηηηνινγψληαο «γηαηί κ’ αξέζεη ην 

αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη» (ζπλ. 4
ε
 , αλδ.) ή « γηαηί κ’ αξέζεη πνιχ ε βπδαληηλή» 

(ζπλ. 9
ε
, γπλ.) ή «γηαηί κ’ αξέζεη πεξηζζφηεξν ε κπζνινγία θαη ε πξντζηνξία» (ζπλ. 27

ε
 

, γπλ.). Έλαο, επίζεο, ιφγνο, είλαη θαη ην ηη ζεσξνχλ πσο αξέζεη πεξηζζφηεξν ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη γξακκέλα ηα δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα. Γη’ απηφ θαη ε πξνηίκεζε ζηε Γ΄ ηάμε έξρεηαη πξψηε, θαζψο αξέζεη 

πεξηζζφηεξν ζηνπο καζεηέο. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ πσο ηελ 

πξνηηκνχλ «γηαηί είλαη κπζνινγία θαη είλαη πην εχθνιε απφ ηηο ππφινηπεο» (ζπλ. 1
ε
, 
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γπλ.) θαη «είλαη ζε ζηηι παξακχζη, ηα παηδηά ηε δέρνληαη πνιχ φκνξθα, κε ελζνπζηαζκφ, 

ηνπο αξέζεη· ελψ ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε» 

(ζπλ. 5
ε
 , γπλ.). Σειεπηαία θαίλεηαη λα είλαη ε Ηζηνξία ηεο η΄ ηάμεο, αθνχ, ζχκθσλα 

κε ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, «ηεο η΄ είλαη άζιην ην βηβιίν» (ζπλ. 4
ε
 , αλδ.). 

Αληίζεηα, «πξνηηκψ ηεο Γ΄ γηαηί είλαη έλα βηβιίν πνιχ πην άξηηα δνκεκέλν. Τπάξρεη 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηα γεγνλφηα θαη ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Δίλαη έλα βηβιίν ην 

νπνίν ζεσξψ φηη είλαη πην θαινγξακκέλν» (ζπλ. 24
ε
 , γπλ.). 

 

Γηάγξακκα 5: Σάμε πξνηίκεζεο δηδαζθαιίαο Ιζηνξίαο 

Σέινο, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεηαη ν ηφπνο πνπ εξγάδνληαη ηελ 

παξνχζα πεξίνδν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Έγηλε κία δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζε απηά πνπ 

βξίζθνληαη ζε επαξρηαθέο πεξηνρέο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6, νη πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εξγάδνληαη ζε επαξρηαθέο πεξηνρέο, 

αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη πεξηνρέο ησλ λνκψλ Πέιιαο, 

Αηησιναθαξλαλίαο, Λαθσλίαο θαη Λάξηζαο. Αληίζεηα, ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο πφιεηο ηεο Λάξηζαο, ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο 

Καζηνξηάο, εξγάδνληαλ ηελ επνρή ηεο έξεπλαο νη ιηγφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

δείγκαηνο.  

  Αζηικό κένηπο Επαπσία 

Άλδξεο 1 9 

Γπλαίθεο 6 14 

ύνολο 7 23 

Πίλαθαο 6: Σφπνο εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ 
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Γηάγξακκα 6: Σφπνο εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ 
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3.  Τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ 

3.1. Κατηγορύεσ και υποκατηγορύεσ ανϊλυςησ 
Οη αλαθνξέο, νη νπνίεο ζπγθεληξψζεθαλ, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 30 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νιηγνζέζησλ θαη πνιπζέζησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νκαδνπνηήζεθαλ ζηνπο εμήο 

ηέζζεξηο (4) ζεκαηηθνχο άμνλεο:  

Α) Αληηιήςεηο, Β) Γπζθνιίεο, Γ) Πξαθηηθέο θαη Γ) Πξνηάζεηο.  

Κάζε ζεκαηηθφο άμνλαο εμεηδηθεχεηαη κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο κε ηεο ζεηξά ηνπο αλαιχνληαη ζε 

ππνθαηεγνξίεο. Γηα ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα («Αληηιήςεηο») δεκηνπξγήζεθαλ 

ζπλνιηθά νη παξαθάησ επηά (7) θαηεγνξίεο: 1) Καηαλφεζε ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, 2) 

Δμέιημε θαηαλφεζεο ηζηνξηθνχ ρξφλνπ αλά ηάμε, 3) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 4) 

Γλψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, 5) Υξεζηκφηεηα πξνζσπηθνχ παξειζφληνο παηδηψλ, 6) 

Απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ (εχθνιν- δχζθνιν) θαη 7) Απφςεηο 

γηα ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. 

ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα («Γπζθνιίεο») ζπγθεληξψζεθαλ νη παξαθάησ δχν 

θαηεγνξίεο: 1) Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη 

2) Γπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο. 

Οη απαληήζεηο γηα ηνλ ηξίην ζεκαηηθφ άμνλα («Πξαθηηθέο») θαηαηάρζεθαλ ζηηο εμήο 

επηά (7) θαηεγνξίεο: 1) ηξαηεγηθέο, 2) Μαζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, 3) 

Τιηθφ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη, 4) Γηεξεχλεζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, 5) Σξφπνο 

αμηνιφγεζεο θαηαλφεζεο ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, 6) Υξήζε ηζηνξηθήο γξακκήο θαη 7) 

Σξφπνο δεκηνπξγίαο ηζηνξηθήο γξακκήο. 

Σέινο, γηα ηνλ ηέηαξην ζεκαηηθφ άμνλα («Πξνηάζεηο») ζπγθεληξψζεθαλ δεδνκέλα γηα 

ηηο παξαθάησ (2) θαηεγνξίεο: 1) ρνιείν θαη δηδαζθαιία, 2) Οηθνγέλεηα  

Δπηπιένλ, ζπληάρζεθαλ πίλαθεο δεδνκέλσλ, κε φιεο ηηο ζεκαηηθέο, θαζψο θαη  ηηο 

θαηεγνξίεο θαη ηνπο θσδηθνχο πνπ ηνπο ζπλαπνηεινχλ αλά ζεκαηηθφ άμνλα 

[Παξάξηεκα 2]. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά, αλά ζεκαηηθφ άμνλα, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ 30 εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ αλαιχζεθαλ πνηνηηθά θαη εξκελεχζεθαλ 

κε βάζε ηνπο πίλαθεο αλά ζεκαηηθφ άμνλα. 

  

3.2. Οι αντιλόψεισ για τον ιςτορικό χρόνο 

3.2.1. Κατανόηςη του ιςτορικού χρόνου 

ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα, φπσο ζεκεηψλεηαη ζην [Παξάξηεκα 2], εκθαλίδνληαη 

δέθα θαηεγνξίεο θαη ζηελ πξψηε απ’ απηέο νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο γηα ην ηη ζεκαίλεη γηα απηνχο/έο ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, αλαθεξφκελνη/εο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ εζηηάδνπλ ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξνλνιφγεζε, ηελ πεξηνδνιφγεζε, ζε έλλνηεο ζρεηηθέο κε 

ην ρξφλν, ζηελ έληαμε ελφο γεγνλφηνο ή πξνζψπνπ ζην εθάζηνηε ρξνληθφ πιαίζην, 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κε κηα επξχηεξε έλλνηα θαη ζηε ζχγθξηζε γεγνλφησλ ή 

πεξηφδσλ.  

Ζ θαηεγνξία ηεο σπονολόγηζηρ ζπκπεξηιακβάλεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο, ηελ 

ηνπνζέηεζε γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξηθή γξακκή, ηνλ ηξφπν ρξνλνιφγεζεο θαη ηελ 

απνκλεκφλεπζε ζεκαληηθψλ ρξνλνινγηψλ.  

Δηδηθφηεξα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί πσο 

ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπνζέηεζεο 

γεγνλφησλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζε κηα ηζηνξηθή γξακκή, αλαθέξνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

«λα έρεη ζην κπαιφ ηνπ ηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ» (1
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«λα κπνξεί λα ηα ηνπνζεηεί ζε ζεηξά… πνην πξνεγείηαη θαη πνην αθνινπζεί» (9
ε 

ζπλ., γπλ.) ,  

«λα ηα ηνπνζεηεί ζηελ ηζηνξηθή γξακκή κε ηε ζσζηή ζεηξά» (1
ε 

ζπλ. , γπλ.) θαη 

γεληθά  

«λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηελ αιιεινπρία ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ» (27
ε 

ζπλ., 

άλδξ.).  

 

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ σο ζηνηρείν ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

ηελ απνκλεκφλεπζε ζεκαληηθψλ ρξνλνινγηψλ, ρξνλνινγηψλ νξφζεκσλ. 

πγθεθξηκέλα ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηνπ:  

«λα κπνξεί λα πεη θάπνηνο πφηε έγηλαλ ηα γεγνλφηα»(6
ε 
ζπλ., άλδ.), δειαδή  

«λα αληηζηνηρίδεη ρξνλνινγίεο κε ηζηνξηθά γεγνλφηα» (11
ε 

ζπλ., γπλ.), ηνπιάρηζηνλ  

«ηα πην γλσζηά θαη πην ζεκαληηθά» (14
ε  

ζπλ., γπλ.).  

Αθφκε ειάρηζηεο ήηαλ θαη νη αλαθνξέο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ρξνλνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ησλ 

εηψλ, θπξίσο ζηελ π.Υ. πεξίνδν αλαθέξνληαο σο ζεκαληηθφ:  

«ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδνπκε ηα έηε» (2
ε
 ζπλ. γπλ.), θαη ην λα θαηαλνήζνπλ  

«ηνλ ηξφπν πνπ αξηζκνχζαλ, φηη ζην π. Υ. θαηεβαίλνπκε θαη ζην κ. Υ. αλεβαίλνπκε» 

(12
ε
 ζπλ., γπλ.) ή λα κπνξνχλ  

«λα πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ ρξφληα, λα αλεβνθαηεβαίλνπλ» (3
ε 

ζπλ., άλδξ.) 

ζην π. Υ. θαη ην κ. Υ. 

 

Ζ θαηεγνξία ησλ εννοιών ηος σπόνος πεξηιακβάλεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο, ηελ έλλνηα 

π.Υ.- κ.Υ., ην ζεκείν κεδέλ θαη ηηο έλλνηεο πξηλ/κεηά θαη παξφλ/παξειζφλ/κέιινλ. 
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Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ην λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ζχκβαζε ηνπ π.Υ. θαη κ.Υ.:  

«λα θαηαλνήζνπλ ηελ Ιζηνξία πξηλ ηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ θαη κεηά» (12
ε
 ζπλ., 

γπλ.), ελψ ιίγνη ήηαλ απηνί πνπ ηφληζαλ σο ζεκαληηθφ ην ζεκείν κεδέλ,  

«λα αληηιακβάλεηαη ην ζεκείν κεδέλ, ηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

«λα εληνπίδεη ζαλ αξρή ην κεδέλ» (12
ε
 ζπλ., γπλ.).  

ηελ θαηεγνξία ηεο πεπιοδολόγηζηρ ζπκπεξηιακβάλνληαη δχν ππνθαηεγνξίεο, λα 

κπνξεί θάπνηνο λα αληηιακβάλεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηφδσλ αιιά θαη ηε 

δηάξθεηά ηνπο.   

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πσο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ θάπνηνο:  

«λα έρεη κία αίζζεζε πεξηνδνιφγεζεο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«λα αληηιακβάλεηαη ηηο πεξηφδνπο θαη ηηο επνρέο» (3
ε
 ζπλ., άλδ.), λα 

αληηιακβάλεηαη φηη:  

«ππάξρνπλ θάπνηεο πεξίνδνη» (14
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη  

«λα κπνξεί λα ηηο μεθαζαξίδεη, π.ρ. θιαζηθή επνρή… αξγφηεξα ξσκαηνθξαηία» (5
ε
 

ζπλ., γπλ.) θαη λα ηηο «ηαθηνπνηεί» (22
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Παξάιιεια, κία κφλν ήηαλ ε αλαθνξά εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζεσξεί ζεκαληηθή ηε 

γλψζε ηεο δηάξθεηαο ησλ πεξηφδσλ, δειαδή ν καζεηήο / ε καζήηξηα: 

«λα γλσξίδεη πνηα είλαη ηα φξηα γηα ηελ αιιαγή θάζε ηζηνξηθήο πεξηφδνπ» (21
ε
 ζπλ., 

γπλ.), δειαδή πφηε αξρίδεη θαη πφηε ηειεηψλεη. 

Αξθεηνί ήηαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ηην ένηαξη ενόρ γεγονόηορ ή ενόρ πποζώπος ζε ένα σπονικό 

πλαίζιο, είηε ζε κηα επξχηεξε πεξίνδν, είηε ζην π.Υ. θαη κ.Υ.: 

«λα ηνπνζεηεί ηα γεγνλφηα ζην πξν Υξηζηνχ θαη ζην κεηά Υξηζηφλ» (9
ε
 ζπλ., γπλ.), 

φηη 

 «ε λαπκαρία ηεο αιακίλαο έγηλε π.Υ.» (15
ε
 ζπλ., γπλ.). Αθφκε,  

«λα κε ζπγρέεη ηζηνξηθέο επνρέο, λα κπεξδεχεη, δειαδή, φηη ν Κνινθνηξψλεο έδεζε 

ην 300 π. Υ θαη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο ην 1800» (19
ε
 ζπλ., άλδξ.) θαη  

«λα εληάζζεη ηα γεγνλφηα ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην» (28
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Αληίζηνηρεο ήηαλ θαη νη αλαθνξέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε γεληθφηεξε διάπκεια ηος 

σπόνος. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο αιιά θαη κε κηα γεληθφηεξε αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. 

ρεηηθά κε ηνπο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ σο 

ζεκαληηθφ:  

«λα κπνξεί λα θάλεη ζχλδεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κε ην ζήκεξα, δειαδή πφζν 

απέρεη ρξνλνινγηθά» (22
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη  

«λα ππνινγίδεη πφζν θαηξφ πξηλ έγηλε θάηη» (11
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη απηφ γηαηί είλαη πνχ 

πηζαλφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο  
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«λα μέξεη κία ρξνλνινγία αιιά δε ζα μέξεη πφζα ρξφληα έρνπλ πεξάζεη» (4
ε
 ζπλ., 

άλδξ.).  

Αθφκε, αλαθεξφκελνη/εο ζηε γεληθφηεξε αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ, ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπ λα θαηαιαβαίλεη ν καζεηήο ην  

«γηα πφζν θνληά ή καθξηά ηνπ κηιάο» (8
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη πσο  

«πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη φηη θάηη έγηλε πνιχ παιηά θαη θάηη άιιν πην πξφζθαηα, 

λα έρεη κηα αίζζεζε ηνπ πφζν καθξηά απφ ην ζήκεξα είλαη θάηη» (14
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Σέινο, ζηελ θαηεγνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

ππάξρεη ε ππνθαηεγνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζύγκπιζη γεγονόηυν ή πεπιόδυν. Οη 

αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ είλαη νη ιηγφηεξεο, 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηνλίδνπλ σο ζεκαληηθφ ν καζεηήο/ηξηά λα κπνξεί:  

«λα ζπγθξίλεη έλα γεγνλφο, κηα κάρε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν κε 

παιηφηεξα» (16
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη  

«λα ζπγθξίλεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα εθείλεο ηεο επνρήο κε ην ζήκεξα» (22
ε
 ζπλ., 

γπλ.).   

 

3.2.2. Εξϋλιξη ςτην κατανόηςη του ιςτορικού χρόνου 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εμέιημε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο/ηξηέο κε θξηηήξην ηελ ειηθηαθή ηνπο σξίκαλζε, 

φπσο ηελ έρνπλ εληνπίζεη νη εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, νη αλαθνξέο ηαμηλνκήζεθαλ ζε 

ηξεηο ππνθαηεγνξίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηα φζα νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ρεηξηζηνχλ θαη ζηα φζα δπζθνιεχνληαη ζε ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ ρξφλν, αλάινγα κε 

ην αλ βξίζθνληαη ζηηο ηάμεηο Α΄- Β΄, Γ΄- Γ΄ ηάμεηο θαη Δ΄- η ΄.  

Πεξίπνπ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ άκεζα ηελ εμέιημε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κε ηελ ειηθηαθή εμέιημε ησλ παηδηψλ, ζεκεηψλνληαο πσο: 

«ζηηο κηθξέο ηάμεηο δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν ζίγνπξα. Με ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ βειηηψλνληαη θαη εμειίζζνληαη» (17
ε
 ζπλ., άλδξ.) ή  

«φζν πεξλάλε ηα ρξφληα θαιχηεξα είλαη» (30
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

Δπηπιένλ, επηρεηξνχλ λα πεξηγξάςνπλ, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε, 

ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, αλάινγα κε ηελ 

ηάμε πνπ θνηηνχλ. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ησλ πεξηζζνηέξσλ, νη καζεηέο/ηξηεο ησλ Α΄ 

θαη Β΄ ηάμεσλ  κπνξνχλ λα βάινπλ ζε ζεηξά, λα ηαθηνπνηήζνπλ, ην δηθφ ηνπο 

πξνζσπηθφ ρξφλν, «ην πξφγξακκά ηνπο» (26
ε
 ζπλ., γπλ.), ην δηθφ ηνπο πξφζθαην 

παξειζφλ. Έηζη,  
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«κπνξνχλ λα βάινπλ ζε ζεηξά φ, ηη έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξα, μχπλεζα, 

έπιπλα ηα δφληηα, πήγα ζρνιείν θαη άιια, σο ην βξάδπ» (14
ε
 ζπλ., γπλ.) ή «έθαλα 

απηφ ην πξσί, θάλσ απηφ ηψξα, ζα θάλσ απηφ ην κεζεκέξη, ην απφγεπκα, ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο» (15
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Αληηιακβάλνληαη, δειαδή «ηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ κέζα ζηελ εκέξα» (18
ε
 ζπλ., 

άλδξ.), φκσο «κφλν ηα πνιχ πξφζθαηα γεγνλφηα ηνπ θνληηλνχ παξειζφληνο» (25
ε
 

ζπλ., γπλ.). 

Καη’ επέθηαζε, φπσο επηζεκαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ 

δηάθξηζε αλάκεζα ζην παξφλ, ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ, αθνχ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα ρεηξίδνληαη έλλνηεο, φπσο «ρζεο», «ηψξα», «αχξην». Αληηιακβάλνληαη: 

 «ηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ κέζα ζηελ εκέξα θαη θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηνπ ρζεο θαη 

ηνπ αχξην» (18
ε
 ζπλ., άλδξ.). «Ωζηφζν, ρεηξίδνληαη ηηο έλλνηεο  

«πνιχ πεξηνξηζκέλα… αιιά ζεσξψ φηη δελ έρνπλ αθφκε θαηαλφεζε ηφζν πνιχ ηνπ 

ρξφλνπ… θαη θαηαλννχλ ην ρξφλν ζχκθσλα κε θάπνηα γεγνλφηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο» (22
ε
 ζπλ., γπλ.), ζπλνςίδεη κία εθπαηδεπηηθφο. 

ηηο ηάμεηο απηέο, φπσο δειψλνπλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί, ηα παηδηά έξρνληαη ζε 

επαθή θαη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ έλλνηεο φπσο νη κέξεο ηεο εβδνκάδαο, νη κήλεο 

θαη νη επνρέο, δειαδή κπνξνχλ: 

«ηηο κέξεο, ηνπο κήλεο, λα ηνπο βάδνπλ ζε ρξνληθή ζεηξά» (29
ε
 ζπλ., γπλ.).  

«Γχξσ ζηα 7- 8 λνκίδσ φηη εδξαηψλνληαη νη έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ ζην κπαινπδάθη ησλ 

παηδηψλ ηεο Α΄ θαη ηεο Β΄… κέρξη ηφηε είλαη κεραληθά» (21
ε
 ζπλ., γπλ.), αλαθέξεη 

κία δαζθάια. 

Απφ ηελ άιιε, κία εθπαηδεπηηθφο ζπκπιεξψλεη πσο:  

«ηηο κηθξέο ηάμεηο είλαη πην δχζθνιν λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν… φρη 

κφλν, δειαδή, ην παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ αιιά θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ… . 

Μπνξεί λα ηνπ θαίλεηαη πνιχ κεγάιν ή κηθξφ ην δηάζηεκα. Να κελ κπνξεί λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 1 ρηιηεηία είλαη 1000 ρξφληα, φπσο εγψ δελ κπνξψ λα 

θαηαλνήζσ πφζν είλαη ην έλα ηξηζεθαηνκκχξην θαη θάηη…» (29
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Γεληθά, ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε, κε βάζε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

θαίλεηαη πσο ζηελ ζθέςε ησλ παηδηψλ ππάξρεη κηα ρξνληθή ζεηξά κε «αξρή, κέζε, 

ηέινο» (24
ε
 ζπλ., γπλ.), βάδνληαο ηα γεγνλφηα πνπ αθεγνχληαη ζε ρξνληθή ζεηξά «ζαλ 

παξακχζη, ζαλ αθήγεκα», ρσξίο φκσο λα «ηνπνζεηνχλ ηε γλψζε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα» 

(12
ε
 ζπλ., γπλ.) , δειαδή λα ηα εληάζζνπλ ζε ρξνλνινγηθφ πιαίζην. 

’ απηφ ην ζπκπέξαζκα θαίλεηαη λα νδεγεί θαη ε παξαηήξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πσο νη καζεηέο θαη καζήηξηεο «ρξεζηκνπνηνχλ θαη καζαίλνπλ λα ρεηξίδνληαη ιέμεηο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην παξειζφλ» (11
ε
 ζπλ., γπλ.), νη νπνίεο, σζηφζν, είλαη πνιχ 

γεληθέο θαη δελ αληηζηνηρνχλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, φπσο, γηα 
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παξάδεηγκα, «θάπνηε, παιηά, ζηα παιηά ρξφληα, θάπνηε ήηαλ» (11
ε
 ζπλ., γπλ.), θξάζεηο 

πνπ ζπκπίπηνπλ θαη κε απηέο πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη θαλείο θαηά ηελ αθήγεζε ελφο 

παξακπζηνχ. 

Έλα βήκα παξαπέξα, κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ ηα παηδηά «ηνπνζεηνχλ ηνλ πξνζσπηθφ 

ηνπο ρξφλν ζε ζεηξά κε ην γελεαινγηθφ δέληξν» (11
ε
 ζπλ., γπλ.), ρσξίο πάιη ηε ζχλδεζε 

κε ρξνλνινγίεο. 

Ζ Γ΄ ηάμε είλαη κηα θξίζηκε ηάμε γηα πνιινχο θαζψο ηφηε εηζάγεηαη ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο, κε πεξηερφκελν θπξίσο ηε κπζνινγία, ζην ζρνιείν. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

πσο νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ κηα γεληθφηεξε αληίιεςε ησλ ελλνηψλ «πξν Υξηζηνχ» θαη 

«κεηά Υξηζηφλ», ρσξίο, σζηφζν, λα γίλεηαη αλαθνξά ζε ρξνλνινγίεο. Οη 

καζεηέο/ηξηεο, δειαδή,   

«κπνξνχλ λα πνπλ αλ θάηη έγηλε πξν Υξηζηνχ ή κεηά Υξηζηφλ ρσξίο λα κπνξνχλ λα 

νξίζνπλ εκεξνκελία» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.), αληηιακβάλνληαη  

«φηη μεθηλάκε ζαλ βάζε καο ηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ θαη θάπνηα γεγνλφηα έγηλαλ 

πξηλ θαη θάπνηα γεγνλφηα έγηλαλ κεηά» (7
ε
 ζπλ. γπλ.). Δπίζεο, ζην δηάζηεκα απηφ 

«κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ αλ θάηη αλήθεη ζηελ πεξίνδν π. Υ. ή κ. Υ.» (14
ε
 ζπλ. γπλ.). 

Όκσο, θαηά ηε γλψκε κηαο δαζθάιαο,  

«γχξσ ζηελ Γ΄ κε ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία, ην Μέγα Αιέμαλδξν θαη ηνπο αγψλεο 

ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, αξρίδεη ιίγν λα μεθηλάεη ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ» 

(21
ε
 ζπλ., γπλ.).  

ηελ ειηθία απηή, γχξσ ζηα 10,  

«μεθηλάλ λα θαηαλννχλε ην π.Υ. θαη ην κ Υ. θαη ιίγν λα θαηαιαβαίλνπλ φηη είκαζηε 

2000 ρξφληα πεξίπνπ κεηά ηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ», θάηη ην νπνίν «κέρξη ηφηε 

γίλεηαη κεραληθά» (21
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Σφηε είλαη πνπ αξρίδνπλ ζηγά ζηγά λα αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη θαη δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο ρξνλνιφγεζεο ζην π.Υ. θαη ην κ.Υ., «φηη ηα ρξφληα π.Υ. ηα θαηεβαίλνπκε, κ.Υ. 

αλεβαίλνπκε» (22
ε
 ζπλ., γπλ.), αθνχ βέβαηα ηνπο ην εμεγήζεη θάπνηνο. 

ηελ ειηθία απηή ζεσξείηαη, επίζεο, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη είλαη εθηθηφ, ηα 

παηδηά λα  

«κπνξνχλ εχθνια λα μερσξίζνπλ ην ρζεο, ηψξα, αχξην, κεηά, δειαδή ην παξφλ, ην 

παξειζφλ θαη ην κέιινλ» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.), φπσο επίζεο θαη λα  

«κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ θάπνηα πξφζθαηα γεγνλφηα ζε ζεηξά απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο» (7
ε
 ζπλ., γπλ.). Δπηπιένλ,  

«κπνξνχλ λα βάινπλ ζε ζεηξά γεγνλφηα φρη κφλν απφ ην θνληηλφ παξειζφλ αιιά θαη 

ηη έγηλε πέξζη, πξφπεξζη… πφηε γελλήζεθαλ, πφζα ρξφληα πέξαζαλ» (25
ε
 ζπλ., γπλ.), 
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αιιά θαη απφ ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα «πφηε γελλήζεθε ν 

κπακπάο, ν παππνχο» (11
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Χζηφζν, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο ε ζεκαληηθφηεξε 

δπζθνιία ησλ παηδηψλ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ρξνλνιφγεζεο ζηελ πξν Υξηζηνχ 

πεξίνδν, δειαδή ε αληίζηξνθε ρξνλνιφγεζε. Όπσο παξαηεξνχλ:  

«ηνπο δπζθνιεχεη ζην π. Υ. πνπ κεηξάκε αληίζηξνθα, ηνπο θαίλεηαη παξάμελν» (18
ε
 

ζπλ., άλδξ.), φηη, δειαδή,  

«φζν κηθξαίλεη ε εκεξνκελία, ηα ρξφληα φζν ιηγνζηεχνπλε πάκε πην θνληά ζηε 

Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ» (15
ε
 ζπλ., γπλ.). ην ζεκείν απηφ:  

«κπνξεί λα ηα κπεξδεχνπλ, λα λνκίδνπλ φηη είλαη ην ίδην ην 35 π. Υ. κε ην 35 κ. Υ. 

Να θξαηάλε δειαδή κφλν ηνλ αξηζκφ ζην κπαιφ ηνπο , φρη ην π. Υ. θαη ην κ. Υ.» (1
ε
 

ζπλ., γπλ.). ε γεληθέο γξακκέο, ελψ  

«θαηαιαβαίλνπλ ηη ζεκαίλεη (ην π. Υ. θαη ην κ. Υ)… κπεξδεχνληαη φηαλ κεηξάλε 

αλάπνδα, πξνο ηα πίζσ» (30
ε
 ζπλ. άλδξ.).  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην παξάδεηγκα πνπ παξαζέηεη έλαο δάζθαινο, ν νπνίνο, 

παξάιιεια, ηνλίδεη θαη ηε ζεκαζία ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ πφζν πξέπεη λα 

επηκείλεη ν εθπαηδεπηηθφο:  

«Με ξψηεζαλ «γηαηί θαηεβαίλνπλ πξνο ηα θάησ;» θαη είπα πσο πξέπεη λα θηάζνπκε 

ζην κεδέλ (0). Αλ δελ ην πεη ν δάζθαινο, λα ην εμεγήζεη, ην παηδί ην καζαίλεη αιιά 

δελ ην μέξεη. Αλ δελ ην ηνλίζεη ν δάζθαινο φηη είκαζηε π. Υ.. θαη θαηεβαίλνπκε δε ζα 

ην θαηαιάβεη κφλνο ηνπ» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Μία αθφκε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ πεξίνδν απηή είλαη θαη ν ρεηξηζκφο 

ελλνηψλ, φπσο απηψλ ηνπ αηψλα, ηεο δεθαεηίαο, ηεο ρηιηεηίαο, ησλ πεξηφδσλ. Παξά ην 

γεγνλφο πσο, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα παηδηά ησλ ηάμεσλ 

απηψλ μέξνπλ, ή έρνπλ αθνχζεη φηη έλαο αηψλαο αληηζηνηρεί ζε εθαηφ ρξφληα, κηα 

δεθαεηία ζε δέθα θαη κηα ρηιηεηία ζε ρίιηα, σζηφζν, ε δπζθνιία έγθεηηαη ζην λα 

απνδψζνπλ κηα ρξνλνινγία κε βάζε απηέο ηηο έλλνηεο. Αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηα 

ιεγφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ:  

«ην φηη έλαο αηψλαο απνηειεί 100 ρξφληα πηζηεχσ φηη ην θαηαλννχλ, γηαηί ην έρνπλ 

πεη θαη ζε άιια καζήκαηα απφ πξνεγνχκελεο ρξνληέο. κσο φηη ν αηψλαο είλαη ν 

18
νο

 απφ ην 1700 κέρξη ην 1799 δελ κπνξνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ εχθνια, γηαηί 

βιέπνπλ 18
νο

 αηψλαο, άξα πξέπεη λα ‘λαη απφ ην 1800 κέρξη ην 1899. Σνπο θαίλεηαη 

δχζθνιν λα αληηιεθζνχλ φηη είλαη κηα εθαηνληαεηία πξηλ απφ απηφ πνπ ιέλε ζαλ 

αξηζκφ» (7
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Μηα άιιε εθπαηδεπηηθφο, ζπκπιεξψλεη πσο:  

«δελ λνκίδσ, φκσο, φηη κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα γεγνλφηα εθεί, π.ρ. πνηα 

δεθαεηία γελλήζεθε ν κπακπάο… ελψ ζηελ η΄ κπνξνχλ» (11
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ πσο έλλνηεο, φπσο, ην φηη ν αηψλαο «έρεη 100 ρξφληα ην 

μέξνπλ απφ ηε Γ΄» (25
ε
 ζπλ., γπλ.), ελψ, φζν πεξλάλε ηα ρξφληα θαη πξνρσξψληαο 
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πξνο ηελ η΄ κπνξνχλ ζηαδηαθά λα ηηο ρεηξίδνληαη, ρσξίο απαξαίηεηα λα ζεκαίλεη φηη 

ζα θηάζνπλ ζηε πιήξε θαηαλφεζή ηνπο. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ζηελ πεξίνδν απηή θαη κηα δπζρέξεηα ζηελ 

γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο δηάξθεηάο ηνπ. Πέξαλ ηνπ φηη 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπο: 

«αξγνχλ λα θαηαιάβνπλ πξηλ πφζα ρξφληα ζπλέβεζαλ» (2
ε
 ζπλ., γπλ.) ηα γεγνλφηα  

θαη  

«πφζα ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ην ζήκεξα» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

«δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ην πφζν παιηά έγηλε θάηη. Γελ έρνπλ θαιή αληίιεςε 

ηνπ ρξφλνπ» (30
ε
 ζπλ., άλδξ.). Άξα,  

«ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη αθξηβψο ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

ζνλ αθνξά ην ρξφλν… γηαηί ρξφλνο δελ είλαη κφλν ε ρξνλνινγία. Μπνξεί λα ηνπ 

θαίλεηαη πνιχ κεγάιν ή κηθξφ ην δηάζηεκα. Να κελ κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 

1 ρηιηεηία είλαη 1000 ρξφληα… απιά έρνπλ ζην κπαιφ, κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ 

ρνλδξηθά ην ρξφλν ζε πνιχ παιηά θαη πην θνληά ζην ζήκεξα… θαη ζε κεγάιεο 

πεξηφδνπο… λα ηελ θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηελ Ιζηνξία ζε κεγάιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, 

π. ρ.  Πξντζηνξία» (29
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Σν ίδην ππνζηεξίδεη θαη κηα αθφκε εθπαηδεπηηθφο επηζεκαίλνληαο πσο ηα παηδηά:  

«έξρνληαη ζε επαθή κε θάπνηεο ιέμεηο, φπσο γεσκεηξηθή πεξίνδνο, πξντζηνξία, 

επνρή ηνπ ραιθνχ αιιά δελ αληηιακβάλνληαη πφζν καθξηά ζπλέβεζαλ φζα 

ζπλέβεζαλ. Έρνπλ αθνχζεη ηηο ιέμεηο αιιά δελ κπνξνχλ θαη εχθνια λα ηηο βάινπλ ζε 

ζεηξά, είλαη ζθφξπηεο ζην κπαιφ ηνπο» (14
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Άιιε κηα δπζθνιία πνπ εληνπίδνπλ είλαη ην λα ηνπνζεηήζνπλ ηα γεγνλφηα ζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά κε αθξίβεηα:  

«ηηο Γ΄ θαη Γ΄ δελ κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα γεγνλφηα ρξνληθά απφιπηα, κφλν 

ζην πεξίπνπ κπνξνχλ. Έρνπλ φκσο ζην κπαιφ ηνπο ζην π. Υ., κ. Υ. Γειαδή κπνξνχλ 

λα πνπλ αλ θάηη έγηλε πξν Υξηζηνχ ή κεηά Υξηζηφλ ρσξίο λα κπνξνχλ λα νξίζνπλ 

εκεξνκελία» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.). Με άιια ιφγηα,  

«απιά έρνπλ ζην κπαιφ, κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ρνλδξηθά ην ρξφλν ζε πνιχ παιηά 

θαη πην θνληά ζην ζήκεξα… θαη ζε κεγάιεο πεξηφδνπο… λα ηελ θαηεγνξηνπνηήζνπλ 

ηελ Ιζηνξία ζε κεγάιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, π. ρ.  Πξντζηνξία» (29
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Σελ θαηάζηαζε επηηείλεη, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ε πιεζψξα ησλ 

ρξνλνινγηψλ κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπα ηα παηδηά θαη ηηο νπνίεο 

δπζθνιεχνληαη λα απνκλεκνλεχζνπλ. Όκσο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξεί 

λα απνκλεκνλεχζεη ρξνλνινγίεο θαη κπνξεί λα ηηο βάιεη ζε ζεηξά,  

«δε ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα θαηαιάβεη ζίγνπξα ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν γηαηί αλ βάιεηο 

έλα παηδάθη λα αξηζκήζεη, λα βάιεη ζε ζεηξά, π.ρ. Πνιπηερλείν, Β΄ Παγθφζκηνο, 
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1821… κπνξεί λα ηα βάιεη ζαλ αξηζκνχο, επεηδή μέξεη ηνπο αξηζκνχο, φρη ηίπνηα 

άιιν» (8
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Σέινο, ιίγνη εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ σο δπζθνιία θαη ηε δηάθξηζε ηεο 

κπζνινγίαο απφ ηελ Ηζηνξία, αθνχ  

«ηα κηθξφηεξα παηδηά, πνπ δηδάζθνληαη πξψηα κπζνινγία, ζπγρένπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηνπο κχζνπο, ζηελ πνξεία γίλεηαη ε απνκπζνπνίεζε θαη απνθηνχλ 

ζπλαίζζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ» (2
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«Με ξσηάλ… θχξηε, απηφ έγηλε αιήζεηα;… αθφκα θαη κεγαιχηεξα παηδηά ην θάλνπλ» 

(4
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

«δπζθνιεχνληαη… λα πνπλ πφηε θάηη είλαη αιεζηλφ, έγηλε ζη’ αιήζεηα θαη πφηε είλαη 

θαληαζηηθφ» (9
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

ηελ Δ΄ θαη ζηε η΄ πηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ιφγσ θαη ηεο ειηθίαο αιιά 

θαη ηεο σξηκφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ πεξηζζφηεξα 

πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν θαη γεληθφηεξα:  

«Γεληθά, δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηε Γ΄ ηάμε απ’ φηη ζηελ η΄» (9
ε
 ζπλ., γπλ.) 

θαη «φζν κεγαιψλνπλ, ηφζν πεξηζζφηεξα θαηαθηνχλ θαη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ»(14
ε
 

ζπλ., γπλ.). 

Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ πσο ηα παηδηά έρνπλ κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηελ 

ηνπνζέηεζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ζε ζεηξά, δειαδή:  

«φζν κεγαιψλνπλ θαηαθηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο, γηαηί 

είλαη πην ψξηκα», ελψ ηα γεγνλφηα  

«αξρίδνπλ θαη ηα νξγαλψλνπλ ιίγν θαιχηεξα, κπαίλνπλ ζε κηα ζεηξά» (14
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

Δπίζεο, νη καζεηέο:  

«αληηιακβάλνληαη θάπνηνπο φξνπο φπσο… ηη ζεκαίλεη ρξνληθή πεξίνδνο», φπσο γηα 

παξάδεηγκα:  

«ηη είλαη πξντζηνξία, κπζνινγία, ηζηνξία, ηηο πεξηφδνπο» (15
ε
 ζπλ., γπλ.),θαη 

κπνξνχλ λα ηηο «ηνπνζεηήζνπλ, λα ηηο ηαμηλνκήζνπλ απηέο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο» 

(7
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Παξάιιεια, πιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο: 

«κπνξνχλ λα ζπγθξαηνχλ πεξηζζφηεξεο ρξνλνινγίεο θαη λα ζπλδένπλ ηε ρξνλνινγία 

κε ην αληίζηνηρν ηζηνξηθφ γεγνλφο» (29
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Σψξα, αλαθνξηθά κε ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, απηέο: 
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«είλαη ζε ζέζε ρεηξηζηνχλ πην δχζθνιεο έλλνηεο… πλδπάδνπλ γεγνλφηα, αίηηα, 

ζπλέπεηεο, θαη αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο ρξνλνιφγεζεο, σο ζχλζεηε 

δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ρξφλνπ, πνπ πξνυπνζέηεη θξηηηθή ζθέςε» (23
ε
 ζπλ., 

άλδξ.) θαη γεληθά είλαη ζε ζέζε: 

 «δηαβάδνληαο κηα ηζηνξηνγξακκή ηελ εξκελεχνπλ θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα 

γεγνλφηα πάλσ ζ’ απηή» (22
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Ζ θπξηφηεξε, φκσο δπζθνιία πνπ αλαγλσξίδνπλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί είλαη ε έληαμε 

κηαο ρξνλνινγίαο ζηνλ αληίζηνηρν αηψλα ή ζηελ αληίζηνηρε δεθαεηία:  

«ηη ν αηψλαο είλαη ν 18
νο

 απφ
 
ην 1700 κέρξη ην 1799 δελ κπνξνχλ λα ην 

θαηαλνήζνπλ εχθνια, γηαηί βιέπνπλ 18
νο

 αηψλαο, άξα πξέπεη λα ‘λαη απφ ην 1800 

κέρξη ην 1899. Σνπο θαίλεηαη δχζθνιν λα αληηιεθζνχλ φηη είλαη κηα εθαηνληαεηία 

πξηλ απφ απηφ πνπ ιέλε ζαλ αξηζκφ» (7
ε
 ζπλ., γπλ.), ή  

«… φηαλ ιέκε 19
νο

 αηψλαο δπζθνιεχνληαη λα νξηνζεηήζνπλ φηη μεθηλά απφ ην 1801 

σο ην 1900» (29
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο:  

«ιίγα παηδηά ην θαηαθέξλνπλ απηφ» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.), θαη πσο αθφκα θαη  

«ζηελ η΄ ην εδξαηψλνπλ θπξίσο νη θαινί καζεηέο», ελψ δελ είλαη ιίγεο νη 

πεξηπηψζεηο πνπ  

«θηάλνπλ ζε ειηθία λα πάλε αθφκα θαη Λχθεην ηα παηδηά θαη λα κελ κπνξνχλ λα 

μερσξίζνπλ ηνπο αηψλεο» (5
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Θεσξνχλ πσο «αλ δελ ην έρεη πεη ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη δεδνκέλν, δελ ην 

αληηιακβάλνληαη θαη δελ είλαη απηνλφεην» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.), ηνλίδνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ην ξφιν ηνπο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. 

 

3.2.3. Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την κατανόηςη του ιςτορικού 

χρόνου  

Αλαθνξηθά κε ηελ ηξίηε θαηεγνξία ησλ γεληθφηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, εδψ νη εθπαηδεπηηθνί εθζέηνπλ ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο σο πξνο ην πνηνπο ζεσξνχλ παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Μέζα 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ζπγθξνηήζεθαλ 7 

ππνθαηεγνξίεο παξαγφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1) ρνιείν, 2) Ηθαλφηεηεο ηνπ/ηεο 

καζεηή/ηξηαο, 3) Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, 4) Κνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην, 5) 

ρνιηθή επίδνζε, 6) Κνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη 7) Φχιν. 

ρεηηθά, ινηπφλ, κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνλίδεη ηε ζημαζία ηος 

ζσολείος θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ α) κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη β) ησλ επνπηηθψλ 

κέζσλ. 

Θέινληαο λα δψζνπλ έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά: 

«θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ην ηη ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζεηο γηα λα ην 

δηδάμεηο ζην παηδί γηα λα ην κάζεη θαη λα ηη θαηαλνήζεη» (7
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«ηη θάλεη ν δάζθαινο γηα λα ηνπ ην κάζεη, πφζν πνιχ επηκέλεη θαη αζρνιείηαη» (14
ε
 

ζπλ., γπλ.),  

«ε θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν βνεζάεη» (8
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη  

«απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη θαη ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεη ν δάζθαινο ζ’ 

απηφ» (11
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Σνλίδνπλ πσο:  

«ζέιεη αλαπαξαζηάζεηο… δειαδή, ρξεηάδεηαη κφληκα ε ρξνλνγξακκή θαη λα 

ηνπνζεηείο πάλσ ζε απηή ηα γεγνλφηα. Καη λα ηε δείρλεηο ζπλέρεηα, θαη απηά λα 

δείρλνπλε» (16
ε
 ζπλ., γπλ.)  θαη ηε ζεκαζία ηνπ λα  

«ηνπ  ηα παξνπζηάζεηο απιά, κε απιά γεγνλφηα» (21
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο δειψλνπλ, εληζρχεηαη κε ηε ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ. 

ην επνπηηθφ πιηθφ ζπγθαηαιέγνληαη θαη «ηα ζρεδηαγξάκκαηα κε ρξνλνινγίεο» (1
ε
 

ζπλ., γπλ.), «νη ράξηεο» (22
ε
 ζπλ., γπλ.), αιιά θαη «ηα βηβιία πνπ δηαβάδνπλ ζηηο 

βηβιηνζήθεο» (5
ε
 ζπλ., γπλ.), κε έκθαζε ζηα ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ηε 

ζεκαζία ηεο εηθφλαο, θαζψο, φπσο ππνζηεξίδνπλ: 

«φηαλ ην βιέπεη, ην αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα» (24
ε
 ζπλ., γπλ.). Γειαδή, φπσο 

επηζεκαίλεη κία εθπαηδεπηηθφο:  

«παίδεη ξφιν θαη ην πφζν ειθπζηηθφ είλαη ην κάζεκα (3
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Γεληθά, θαίλεηαη λα ζεσξνχλ, αλ θαη δελ εθθξάδεηαη αθξηβψο έηζη, πσο ε επξχηεξε 

ελαζρφιεζε κε ηελ ηζηνξία ζπκβάιιεη θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. 

Αθνινπζεί ε άπνςε πσο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ οι ικανόηηηερ ηυν ίδιυν 

ηυν μαθηηών/ ηπιώλ, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία α) ηεο σξίκαλζήο ηνπο, θάηη ην νπνίν 

εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, β) ηεο αληίιεςεο - εμππλάδαο ηνπο, γ) ηεο 

επρέξεηαο πνπ έρεη ζηα Μαζεκαηηθά αιιά θαη δ) ηνπ θαηά πφζν αληηκεησπίδεη 

θάπνηνπ είδνπο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Λίγν ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξνληαη ζηελ σξηκφηεηα ησλ 

παηδηψλ, ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ ειηθία ηνπο θαη λα 

απμάλεηαη ζηαδηαθά κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ. Πηζηεχνπλ φηη:  

«ε ειηθία είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο» (14
ε
 ζπλ., γπλ.), θαη φηη  
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«παίδεη ξφιν ε λνεηηθή αλάπηπμε, ε σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ. ζν κεγαιψλεη μέξεη 

θαιχηεξα κεηά» (8
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη «ηφζν πην πνιιά πξάγκαηα κπνξεί λα ρεηξηζηεί» 

(28
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη: 

«φζν απμάλεηαη ε ειηθία, φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ βειηηψλεηαη απηή ε 

θαηαλφεζε», (7
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«πξννδεπηηθά ηειείσο» (16
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«έρεη λα θάλεη πνιχ ε εκπεηξία, απιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ σξηκάδεη θαη 

θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα θάπνηα πξάγκαηα» (13
ε
 ζπλ., γπλ.).  

ε γεληθέο γξακκέο: 

 «ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ έρεη λα θάλεη κε ην πφζν ψξηκν είλαη ην παηδί» 

(9
ε
 ζπλ., γπλ.), ελψ, αληίζεηα,   

«ε ζχγρπζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηηο πνιιέο πιεξνθνξίεο ζην αλψξηκν κπαινπδάθη 

ηνπο γηα λα θαηαιάβεη» (21
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Αξθεηνί είλαη θαη νη δάζθαινη/ιεο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε αληίιεςε, ε εμππλάδα 

ηνπ παηδηνχ, ην λνεηηθφ ηνπ ππφβαζξν, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα. Γειψλνπλ 

πσο απνηειεί παξάγνληα  

«ζίγνπξα αλ είλαη έμππλν ή φρη, γνληδηαθνί παξάγνληεο, γηαηί αλ δελ είλαη θαιά φζν 

θαη λα δηαβάδεη δε ζα κπνξεί.» (1
ε
 ζπλ., γπλ.), πσο  

«είλαη θαη ιίγν ζέκα αληίιεςεο… εμαξηάηαη απφ ην πψο αληηιακβάλνληαη γεληθά θαη 

ην ρξφλν θαη ηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα» (12
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Γειαδή, εμαξηάηαη:  

«απφ ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ζίγνπξα. Αλ θηάλεη κέρξη έλα ζεκείν γλσζηηθά… 

αλ ηνπνζεηεί ηζηνξηθά ηα γεγνλφηα… εκείο ην παξνπζηάδνπκε αιιά αλ δελ έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα είλαη ρακέλνο ρξφλνο» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

πκπεξαζκαηηθά, δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία:  

«ζηελ έθεζε πνπ έρεη ην παηδί, άιια πηζηεχσ φηη ηα πηάλνπλε πην εχθνια θαη άιια 

πην δχζθνια… φια παίδνπλε ξφιν» (26
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Πξνέθηαζε ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ είλαη θαη νη αλαθνξέο ζηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ λα αληηκεησπίδεη ν καζεηήο/ ηξηα, θαζψο:  

«φηαλ έρεη ρακειή λνεκνζχλε ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πξνθαλψο δελ κπνξεί…» 

(29
ε
 ζπλ., γπλ.), ζεσξψληαο πσο  

«αλ ππάξρνπλ θάπνηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απηφ ελλνείηαη φηη είλαη θάπνην 

εκπφδην γηα αθεξεκέλεο έλλνηεο» (7
ε
 ζπλ., γπλ.).  
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Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ ηφζν απνηξεπηηθφ παξάγνληα ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ψζηε νη δάζθαινη/ιεο λα ζεσξνχλ αδχλαην λα ηνλ 

θαηαλνήζνπλ, ιέγνληαο πσο:  

«ηα παηδάθηα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζίγνπξα δπζθνιεχνληαη πην πνιχ. Γελ κηιάσ 

γη’ απηά ηα παηδάθηα» (13
ε
 ζπλ., γπλ.), φπσο επίζεο θαη  

«Σψξα αλ έρεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηη λα θάλεηο; Ση ηξφπν λα θάλεηο θαη ηη λα 

εθαξκφζεηο γηα λα ην θαηαιάβεη;» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.) 

Σέινο, ιίγνη δάζθαινη/ιεο πηζηεχνπλ πσο ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

ζρεηίδεηαη κε «ηε καζεκαηηθά αληίιεςε» (29
ε
 ζπλ., γπλ.) ηνπ παηδηνχ, ππνζηεξίδνληαο 

πσο:  

«αλ δελ είλαη θαιφ ζηα Μαζεκαηηθά ζα δπζθνιεπηεί θαη ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, φρη 

ζηελ Ιζηνξία σο αθήγεζε…» (29
ε
 ζπλ., γπλ.) .  

Δπίζεο, κε ηα Μαζεκαηηθά ζπλδέεηαη θαη «ε επρέξεηα ζηνπο αξηζκνχο» (19
ε
 ζπλ., 

άλδξ.), αθνχ έρνπλ παξαηεξήζεη πσο:  

«ηα παηδηά πνπ είλαη θαιχηεξα ζηα Μαζεκαηηθά έρνπλ θαη θαιχηεξε αληίιεςε ζηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν. Γηαηί είλαη αλαγθαζηηθά αξηζκνί, ρξνλνινγίεο» (19
ε
 ζπλ., άλδξ.) 

θαη, γεληθά,  

«είλαη Μαζεκαηηθά, κελ ην μερλάκε απηφ…» (25
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Μεγάιε ζεκαζία απνδίδνπλ θαη ζην οικογενειακό πεπιβάλλον ηυν παιδιών αιιά 

θαη ζην επξχηεξν κοινυνικοπολιηιζμικό ηοςρ πλαίζιο. 

Όζνλ αθνξά ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη επεξεάδεη ηα 

παηδηά ζε φινπο ηνπο ηνκείο, απφ κηθξή θηφιαο ειηθία.  

χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο «ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ γηα αξρή θέξλεη ην 

παηδί ζε πξψηε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, δείρλνληαο θσηνγξαθίεο θαη 

εμεγψληαο φηη εδψ ήηαλ κσξφ εδψ λήπην θιπ ή κε ζπδήηεζε θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

νηθνγελεηαθφ δέληξν» (2
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη ηα εξεζίζκαηα ηα 

νπνία παξέρνπλ ζηα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 «ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ… θαη ην πφζν αζρνινχληαη γεληθφηεξα» (11
ε
 

ζπλ., γπλ.), 

 «ηη ζπδεηήζεηο γίλνληαη, πσο εκβαζχλεη, νη ηαηλίεο πνπ βιέπεη θαη πσο ηηο 

εληάζζνπλ» (5
ε
 ζπλ., γπλ.), ή 

 «κπνξεί έλα παηδί λα δηαβάδεη πνιιά ηζηνξηθά βηβιία ή νη γνλείο ηνπ λα δηαβάδνπλ 

πνιιά ηζηνξηθά βηβιία» (9
ε
 ζπλ., γπλ.).  
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Παξάιιεια κε ηελ νηθνγέλεηα, πνιιέο θνξέο «επηζθέπηνληαη κνπζεία, δηάθνξνπο 

ρψξνπο θαη εληάζζνπλ κεηά ηηο γλψζεηο ηνπο ζε έλα άιιν ζεκείν. Γειαδή ιέλε, 

θνίηα, απηφ ην αγγείν αλήθεη ζ’ απηή ηελ επνρή, πνχ ηελ θάλαηε;-ζηελ Γ΄ηάμε» (5
ε
 

ζπλ., γπλ.). «ίγνπξα αλ θάπνην παηδί θνπβαιάεη πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα απφ ην 

ζπίηη ηνπ ζα  έρεη έλα φθεινο, αιιά θαη πάιη, αλ ηα δηδαρζνχλ ζσζηά, δε ζα έρεη 

ηδηαίηεξν ζέκα» (14
ε
 ζπλ., γπλ.).  

 

Αληίζεηα, «φηαλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο θαη ζην ζρνιείν, αλαγθαζηηθά θαη ζ’ απηφ ην ζέκα δε δίλεη βάζε» 

(19
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξμε θαη κία αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νηθνγέλεηα 

δε ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, θαζψο: 

 «απφ ηε ζηηγκή πνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα δε ζπδεηάλε γηα ηέηνηεο έλλνηεο…. 

πλήζσο γηα ηα δηθά ηνπο κπνξεί λα ιέλε, γηα ηελ νηθνγέλεηα, γηα ηηο δεθαεηίεο ίζσο, 

φρη φκσο γηα παξαπάλσ» (8
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Δπηπξφζζεηα, ην κοινυνικοπολιηιζμικό πλαίζιο έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη σο 

παξάγνληαο ηελ νηθνγέλεηα, αθνινπζψληαο ηελ ζε αλαθνξέο. Οξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί εληφπηζαλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην αλ έλα παηδί έρεη κεγαιψζεη ζε 

πφιε ή ζε ρσξηφ, κε ην αλ δέρεηαη εξεζίζκαηα θαη ηνπ παξέρνληαη βηψκαηα, θαζψο 

επίζεο θαη ζε ζρέζε κε ην αλ θνηηά ζε πνιπζέζην ή νιηγνζέζην ζρνιείν. 

ρεηηθά κε ην κέξνο φπνπ δεη θαη κεγαιψλεη έλα παηδί, έρεη ζεκαζία, θαηά ηε γλψκε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

 «αλ είλαη πφιε ή ρσξηφ, ην ζρνιείν πνπ πεγαίλεη, νιηγνζέζην, πνιπζέζην» (4
ε
 ζπλ., 

άλδξ.),  

κε ηελ έλλνηα ησλ εξεζηζκάησλ ησλ νπνίσλ ηνπ παξέρνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή.  

«Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα πφιε κεγάιε πνπ έρεη πην πνιιά κνπζεία είλαη πην εχθνιν 

λα αληηιεθζνχλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν» (5
ε
 ζπλ., γπλ.) ή  

«Αλ έρεη κεγαιψζεη ζε κηα ηζηνξηθή πεξηνρή ή ζε κία πφιε πνπ έρεη πεξηζζφηεξα 

εξεζίζκαηα…» (24
ε
 ζπλ., γπλ.).  

πλνιηθά: 

 «φζεο πεξηζζφηεξεο παξαζηάζεηο ηφζν θαιχηεξα κπνξεί θαη αληηιακβάλεηαη ηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν θαη ηα γεγνλφηα. Οη παξαζηάζεηο, ηα εξεζίζκαηα πνπ έρεη ην βνεζνχλ 

πξνο ην θαιχηεξν» (29
ε
 ζπλ., γπλ.),  

ελψ ζεηηθή ραξαθηεξίδεηαη θαη ε επαθή κε άιινπο πνιηηηζκνχο θαη αλζξψπνπο, αθνχ, 

φηαλ, γηα παξάδεηγκα: 

 «κε θάπνην παηδί απφ ηελ Αιβαλία, καζαίλεη θαη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία θαη έρεη 

θαιχηεξε θξηηηθή θαη αθαηξεηηθή ζθέςε, δειαδή απφ ην φιν θξαηάεη ηελ νπζία» (29
ε
 

ζπλ., γπλ.). 
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Δπίζεο, ε κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο παξάγνληεο ηη 

γενικόηεπη ζσολική επίδοζη αιιά θαη ην κοινυνικοοικονομικό επίπεδο ησλ 

καζεηψλ/ ηξηψλ.  

Όζνλ αθνξά ηο κοινυνικοοικονομικό επίπεδο, ε πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

πηζηεχνπλ φηη επεξεάδεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ επεηδή: 

 «ηα πην πινχζηα παηδηά έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ζε 

εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο» (1
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Δπηπιένλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ: 

  «εθδξνκέο ζε δηάθνξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, 

ζε κνπζεία, καληεία, αξραία ζέαηξα…» (5
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«λα παξαθνινπζνχλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο» (29
ε
 ζπλ., γπλ.). Άξα, «έρνπλ 

πεξηζζφηεξα βηψκαηα γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, 

επεηδή έρνπλ θάηη θαη νπηηθά κπνξνχλ αλ θαηαλνήζνπλ ζε πνηα επνρή αλήθεη» (1
ε
 

ζπλ., γπλ.).  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ηνλίδνπλ είλαη ε πξφζβαζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζε βηβιία 

δηφηη: 

 «ζν πην αλεβαζκέλν είλαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ ηφζν 

πεξηζζφηεξν θαηαλννχλ θαη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, γηαηί έρνπλ πνιιά βηβιία, 

δηαβάδνπλ δειαδή» (5
ε
 ζπλ., γπλ.) ή 

 «έρνπλ δηαβάζεη θάπνηα βηβιία, ψζηε λα αληηιακβάλνληαη θάπνηα γεγνλφηα ή ηε 

ζεηξά ηνπο».   (7
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Αθφκε, 

 «κπνξεί λα είλαη πην πξνζεγκέλνο ν πεξίγπξφο ηνπ θαη νη γνλείο λα ην βνεζάλε ιίγν 

πεξηζζφηεξν ζην ζπίηη (17
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

φπσο επίζεο θαη λα ηνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα: 

 «επηπιένλ θξνληηζηήξηα» (29
ε
 ζπλ., γπλ.). 

ε ζπζρέηηζε κε ηο κοινυνικοοικονομικό επίπεδο βξίζθεηαη θαη ην αλ ην παηδί 

κεγαιψλεη ζε κηα κεγάιε πφιε ή ζε κηα επαξρία αλαθνξηθά κε ηα εξεζίζκαηα πνπ 

δέρεηαη θαη ηα άηνκα κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεηαη, ρσξίο, σζηφζν, λα απνηειεί θαη 

θαλφλα. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ε κφξθσζε ησλ γνλέσλ θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηινχλ ζηα  παηδηά ηνπο, δειαδή: 

 «αλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζσζηνχο ρξφλνπο ην θαηαιαβαίλνπλ… φζν πην ζσζηά 

ρεηξίδνληαη ην ιφγν ηφζν πην εχθνια θαηαλννχλ, π.ρ. νη Αιβαλνί πνπ δελ μέξνπλ ηε 

γιψζζα δελ κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ» (11
ε
 ζπλ., γπλ.), ή, ζχκθσλα κε έλα άιιν 

παξάδεηγκα: 
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 «Φαίλεηαη θαη δηαθνξά κε ηα παηδηά ησλ αιινδαπψλ… έλα παηδάθη κε κακά 

θηιφινγν έρεη δηαθνξά»    (12
ε
 ζπλ., γπλ.).  

εκαληηθή είλαη θαη ε παξαηήξεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 

  «Μπνξεί θάπνηνο λα είλαη θησρφο θαη λα είλαη πνιχ κνξθσκέλνο» (9
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Ληγφηεξεο ήηαλ νη αλαθνξέο ζηηο νπνίεο δελ εληνπίδεηαη θακία δηαθνξά αλάκεζα 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ελψ, 

αθφκε ιηγφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ πσο δελ είραλ αληίζηνηρε εκπεηξία, αθνχ:  

«φινη κνπ νη καζεηέο κέρξη ηψξα ήηαλ καζεηέο επαξρίαο κε επίπεδν κέηξην ή θάησ 

ηνπ θαλνληθνχ» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.) θαη  

«ηα παηδάθηα καο, πνπ θάλνπκε κάζεκα, είλαη ιίγν πνιχ ην ίδην θαη είλαη ζηε ίδηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε» (25
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθεη κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε 

γεληθφηεξε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ, ππνζηεξίδνληαο πσο απηνί κε ζπλνιηθά θαιή επίδνζε ζηα ζρνιηθά καζήκαηα 

ζα έρνπλ θαη θαιχηεξε επίδνζε ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν,  

«ίζσο ιφγσ ηεο πην ζρνιαζηηθήο κειέηεο ηεο ηζηνξίαο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.), ηνλίδνληαο: 

 «ρη φζνη παπαγαιίδνπλ ηελ ηζηνξία, κφλν φζνη φλησο κειεηνχλ θαη θαηαλννχλ» 

(2
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη φηη: 

 «έλαο πνπ δηαβάδεη ηελ Ιζηνξία ζα αζρνιεζεί αλαγθαζηηθά θαη κε ηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν, ζα ηνλ θαηαλνήζεη θαιχηεξα» (25
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Απηφ, σζηφζν, δε ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ θαη: 

  «εμαηξέζεηο θαθψλ καζεηψλ» πνπ ηνπο αξέζεη λα αζρνινχληαη κε ηελ Ιζηνξία θαη 

«επεηδή αθξηβψο έρνπλ ηελ έθεζε, ηα θαηαλννχλ» (26
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Ζ ζεκαζία πνπ ζα δψζεη ν καζεηήο/ηξηα, επίζεο, έρεη ζεκαζία, αθνχ: 

«έλαο θαιφο καζεηήο θαηαλνεί ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Έλαο θαθφο δελ ηνλ θαηαλνεί 

επεηδή δε δίλεη ηελ θαηάιιειε πξνζνρή. Μπνξεί έλαο καζεηήο λα αληηιεθζεί θάηη 

αιιά λα είλαη αδηάθνξνο θαη λα κελ ην απνδψζεη» (9
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Σέινο, ιίγνη είλαη απηνί πνπ αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην 

θχιν ησλ παηδηψλ. Ζ κεγαιχηεξε κεξίδα ζεσξεί πσο ην θχιν δελ απνηειεί 

παξάγνληα θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη πσο: 

«θαη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα δε ραίξνληαη θαη πνιχ φηαλ πξέπεη λα κάζνπλ 

ρξνλνινγίεο» (14
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Αληίζεηα, ε ειηθία, ν δείθηεο λνεκνζχλεο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ε 

γεληθφηεξε επίδνζε ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

θαηαλφεζή ηνπ. 
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3.2.4. Απόψεισ για την επϊρκεια των γνώςεων των εκπαιδευτικών 

ηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ζεσξνχλ 

πσο νη γλψζεηο πνπ έρνπλ είλαη επαξθείο γηα λα δηδάμνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο, ε πιεηνςεθία απάληεζε πσο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, κε ιίγνπο 

λα ζεσξνχλ πσο είλαη αλεπαξθείο γλσζηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δειψζεηο δαζθάισλ πνπ ζεσξνχλ σο δεδνκέλν ην λα 

γλσξίδνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα:  

«δελ κπνξψ λα θαληαζηψ έλαλ εθπαηδεπηηθφ λα κε γλσξίδεη λα δηδάμεη ηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν» (18
ε
 ζπλ., άλδξ.) ή 

 «λαη, έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο… δελ λνκίδσ πσο θάπνηνο δπζθνιεχεηαη» (27
ε
 

ζπλ., άλδξ.).  

Χζηφζν, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο πνπ απάληεζαλ φηη έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

γλψζεηο, αλαγλψξηζαλ πσο είλαη ζέκα δηάζεζεο, επηκνλήο, εθαξκνγήο θαιψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ, θαζψο επίζεο θαη πξνεηνηκαζίαο. Αλαγλσξίδνπλ, 

δειαδή, πσο έλα κεγάιν κεξίδην επζχλεο βαξαίλεη ηνπο ίδηνπο αθνχ: 

«έρνπκε ηηο γλψζεηο, αιιά πζηεξνχκε ζε θαιέο πξαθηηθέο, θαη πζηεξνχκε ζε 

παξαδείγκαηα, θαη πζηεξνχκε ζε θαηεπζχλζεηο» (21
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη πσο:  

«έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαζέλα λα βξεη επηπιένλ ηξφπνπο γηα λα ην 

πεξάζεη…» (26
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Ζ πξνζπάζεηα ηνπο απηή κπνξεί λα εληζρπζεί: 

«κε δηθή ηνπο πξνζσπηθή κειέηε θαη εξγαζία» (22
ε
 ζπλ., γπλ.), επεηδή 

 «ε κάζεζε θαη ε θαηαλφεζε ζέιεη ζπλερή εμάζθεζε , αλαλέσζε κε θαηλνχξηα 

πξάγκαηα…» (21
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Μηα εθπαηδεπηηθφο κε πνιπεηή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε πξνζζέηεη πσο:  

«νη θαηλνχξηνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πην πνιιέο ηδέεο, πην πνιιή φξεμε… ςάρλνπλ 

πην πνιχ θαη κπνξνχλε λα βξνχλε πνιινχο ηξφπνπο γηα λα δηδάμνπλ ηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν. Δκείο… νη παιηνί εθπαηδεπηηθνί κέλνπλ ζηε γλσζηή ηζηνξηθή γξακκή ηνπ 

ρξφλνπ, πνπ ηε βάδνπλε ςειά ζηνλ πίλαθα θαη λνκίδνπλ φηη ην παηδί ζα θαηαιάβεη» 

(21
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Πνιχηηκε βνήζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ, εθηφο απφ ηα 

ζεκηλάξηα θαη ην δηαδίθηπν, κηαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί:  

«έρνπλ ή κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο, εθφζνλ δνχκε ηελ πεξίνδν ηεο 

πιεξνθνξίαο ελφο θφζκνπ, φπνπ θπξηαξρεί ην δηαδίθηπν θαη ηα ςεθηαθά κέζα» (23
ε
 

ζπλ., άλδξ.),  

ψζηε λα αλαδεηήζνπλ λέεο ηξφπνπο, ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο γηαηί:  
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«αλ πξνζπαζήζεηο βξίζθεηο θαη ηξφπνπο αλ ζεο λα ην θάλεηο» (25
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Βέβαηα,  εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη πξνεηνηκαζία πνπ θάλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηδάμνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν αιιά θαη επηκνλήο.  

«Αλ πάλε πξνεηνηκαζκέλνη ζην κάζεκα» (29
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη κε  

«ιίγε επηκνλή» (11
ε
 ζπλ., γπλ.)   

δελ είλαη θαη ηφζν δχζθνιν αληηθείκελν.  

Ζ επηκνλή είλαη απαξαίηεηε θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, κε έκθαζε:  

«ζηελ αλαπαξάζηαζε, ηελ εηθνλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξφλνπ» (16
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

Καη, ηέινο, φπσο επηζεκαίλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο:  

«νη γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα λα δηδάμεη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν είλαη απνηέιεζκα 

ρξφληαο πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο θαη αηνκηθνχ δήινπ σο πξνο ην δηδαθηηθφ ηνπ 

αληηθείκελν» (28
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

 Πνιινί ήηαλ θαη απηνί πνπ επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ ζρεηηθήο 

επηκφξθσζε, πξνηείλνληαο πσο:  

«θαιφ ζα ήηαλ νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη λα αθηεξψλνπλ θάπνηεο ζπλαληήζεηο πνπ 

θάλνπλ θαη ζ’ απηφ ηνλ ηνκέα» (11
ε
 ζπλ., γπλ.),  

κε κηα εθπαηδεπηηθφ λα ηνλίδεη, παξάιιεια, πσο ηα ζεκηλάξηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

Ηζηνξίαο γεληθφηεξα είλαη πνιχ ιίγα, δειψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά:  

«εγψ γηα λα θαληαζηείο έρσ λα θάλσ ζεκηλάξην ζηελ Ηζηνξία… πφζα ρξφληα» (22
ε
 

ζπλ., γπλ.).  

Τπήξμαλ θαη θάπνηεο αλαθνξέο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηζαλ πσο δε δίλεηαη ε 

θαηάιιειε ζεκαζία απφ κέξνπο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ίζσο γηαηί: 

«ζεσξνχλ άιια πξάγκαηα πην ζεκαληηθά» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.), φπσο, γηα παξάδεηγκα: 

«ίζσο δελ ηνπο λνηάδεη λα κάζνπλ ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά αιιά λα κάζνπλ λα 

παπαγαιίδνπλ ρξνλνινγίεο» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Δπίζεο,   

«ζεσξνχλ πνιιά πξάγκαηα δεδνκέλα» (14
ε
 ζπλ., γπλ.), επεμεγψληαο πσο: 

 «επεηδή θάηη είλαη δεδνκέλν γη’ απηνχο λα πηζηεχνπλ πσο είλαη δεδνκέλν θαη γηα ηα 

παηδηά» (14
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη φηη:  

«πνιιέο θνξέο ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη επεηδή απηνί ην θαηαλννχλ σο ελήιηθεο, φηη 

είλαη εχθνιν θαη λα ην θαηαλνήζεη θαη ην παηδί» (16
ε
 ζπλ., γπλ.).  
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Χο αηηίεο απηήο ηεο αδπλακίαο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη ν δηδαθηηθφο ρξφλνο 

δελ επαξθεί πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δχζθνια δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ, ηα νπνία είλαη αξθεηά ζηελ πεξίπησζε κηαο 

ρψξαο, φπσο ε Διιάδα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ελφο εθπαηδεπηηθνχ γηα ην 

ζέκα:  

«δελ μέξσ θαηά πφζν εζηηάδνπλ, ίζσο δελ ηνπο θηάλεη θαη ν ρξφλνο. Ίζσο έρνπλ 

κνλνζέζην ζαλ εκέλα θαη δελ πξνιαβαίλνπλ. Γε βνεζάλε θαη ηα βηβιία, λα κε 

κηιήζσ γηα ην βηβιίν ηεο η΄ δεκνηηθνχ» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Σέινο, έλα κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο δελ έρεη ηηο γλψζεηο πνπ ζα έπξεπε 

θαη πσο:  

«ε δηδαζθαιία γηα ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν γίλεηαη επηδεξκηθά θαη ην ζεκείν αλαθνξάο 

είλαη ην π. Υ., κ. Υ., ρσξίο λα εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

Έλαο εθπαηδεπηηθφο επεθηείλεη ην πξφβιεκα ζηε γεληθφηεξε ζρέζε ηεο θνηλσλίαο κε 

ηελ ηζηνξία, ηνλίδνληαο φηη:  

«νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ κηα εηθφλα ηεο θνηλσλίαο, κηα επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο, 

ε νπνία, δπζηπρψο, απνδεηθλχεηαη πσο είλαη αληζηφξεηε» (17
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

3.2.5. Απόψεισ για τη χρηςιμότητα του προςωπικού παρελθόντοσ 

των παιδιών  

ηελ εξψηεζε γηα ην θαηά πφζν ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πσο ε αλάπιαζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ησλ παηδηψλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απάληεζε πσο ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ζίγνπξα ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ, κε ειάρηζηνπο λα κε 

γλσξίδνπλ ή λα πηζηεχνπλ ην αληίζεην. Αθφκε φκσο θαη φζνη δελ έρνπλ εθαξκφζεη 

ζηελ ηάμε ηνπο κηα αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχλ πσο απνηειεί κηα πνιχ θαιή 

ηδέα, εηδηθά ζηηο κηθξέο ηάμεηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ηελ:  

«πξψηε αίζζεζε θαη επαθή πνπ έρνπλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ» (2
ε
 ζπλ., γπλ.), θαη 

 «κπνξεί λα  απνηειέζεη έλα κέζν εμνηθείσζεο, κηα πξψηε επαθή, κηα πξψηε 

γλσξηκία ψζηε λα θαηαλνήζεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν» (28
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Σα παηδηά «μεθηλάλ απφ ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ρξφλν» (11
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη θαζψο ε 

έλλνηα ηνπ ρξφλνπ  

«πξνθχπηεη πξνζσπηθά θαη βησκαηηθά» (23
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

 «ηα βνεζάεη λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ρξνληθά θαη θαη’ επέθηαζε ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.). 
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 Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί:  

«αλ κπνξνχλ λα βάινπλ ηα γεγνλφηα ηεο δηθήο ηνπο δσήο ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά… 

κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα δηεπξχλνπλ απηέο ηηο γλψζεηο αξγφηεξα θαη ζε άιια 

γεγνλφηα, πνπ λα κπνξνχλ λα ηα βάινπλ θαη απηά ζε ζεηξά» (7
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Μηα επηπιένλ βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα δξαζηεξηφηεηα ζαλ θη απηή είλαη 

θαη ε ζπλδέζεηο ζηηο νπνίεο πξνρσξνχλ ηα παηδηά, θαζψο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα: 

 «λα κάζνπλ γηα ηε δηθή ηνπο ηζηνξία θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ θαη 

θάπνην γεγνλφο ηεο δηθήο ηνπο ηζηνξίαο κε θάηη πνπ έγηλε ζηελ Διιάδα ή ηνλ θφζκν 

θαη λα ην ζπκνχληαη» (14
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Χο βαζηθέο ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνπλ ην γελεαινγηθφ δέληξν , ην 

νπνίν κε  

«παξαζηαηηθφ ηξφπν π.ρ. δέληξν, ξίδεο, θνξκφο, θχιια» (1
ε
 ζπλ., γπλ.),  

είλαη πην επράξηζην θαη πξνζηηφ γηα ηα παηδηά, αιιά θαη ηελ ηνπνζέηεζε δηθψλ ηνπο 

ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ ζε ηζηνξηθή γξακκή, αθνχ:  

«αλ βάινπλ ζηελ ηζηνξηνγξακκή γλσζηά ηνπο ζπγγεληθά πξφζσπα ζα ζπλδέζνπλ ηελ 

εκεξνκελία κε ην πξφζσπν θαη ζα ην θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα απφ θάηη άγλσζην» (1
ε
 

ζπλ., γπλ.).  

Έλαο δάζθαινο ζπλνςίδεη ζε ιίγεο γξακκέο:  

«ε αληηζηνηρία ρξφλνπ θαη πξνζψπσλ, γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα δηθή ηνπο 

ηζηνξία, ην δηθφ ηνπο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ή αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα 

ζπκβάιινπλ γεληθφηεξα ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη γηαηί φρη θαη ζηελ 

θαηάθηεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ» (23
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

 

3.2.6. Απόψεισ για τη διδαςκαλύα του ιςτορικού χρόνου  

Διάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί, φηαλ ξσηήζεθαλ γηα ην πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη λα 

δηδαρζεί ν ηζηνξηθφο ρξφλνο, απάληεζαλ πσο απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία. 

Πεξίπνπ νη κηζνί ππνζηήξημαλ πσο είλαη θάηη ην δχζθνιν, ελψ νη άιινη κηζνί πσο 

είλαη κελ εχθνιν αιιά ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Αλαιπηηθά, φζνη ππνζηήξημαλ πσο είλαη θάηη ην δχζθνιν αλαθέξζεθαλ ζηελ έιιεηςε 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεζψξα ηεο δηδαθηέαο χιεο, θάηη γηα ην 

νπνίν παξαπνληνχληαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Ο ρξφλνο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο:  
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«αθηεξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα γεγνλφηα, ζηηο πιεξνθνξίεο» (7
ε
 ζπλ., γπλ.), φπσο 

επίζεο θαη  

«ζηηο πνιιέο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη ην βηβιίν» (11
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Ζ έιιεηςε ρξφλνπ είλαη ηφζν ζνβαξφ ζέκα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζε πξνθαιεί: 

 «άγρνο θαη απνηξνπή απφ ην λα πάξνπλ κεγάιεο ηάμεηο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Χο ιχζε, πξνηείλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ε χιε ζην κάζεκα:  

«λα παξνπζηάδεηαη ζε απινπνηεκέλε κνξθή» (27
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

ελψ κηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε είλαη απηή ελφο δαζθάινπ ν νπνίνο ιέεη πσο:  

«πξέπεη λα μεθχγεηο ιίγν απφ ηελ χιε, λα θάλεηο 2-3 καζήκαηα εηζαγσγηθά, λα 

αθηεξψζεηο 3 καζήκαηα πξηλ κπεηο ζην βηβιίν, κε ζρεδηαγξάκκαηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ» (19
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Ο ξφινο ηνπ ίδηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη, επίζεο, πνιχ ζεκαληηθφο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ πσο:  

«απαηηείηαη επάξθεηα» (17
ε
 ζπλ., άλδξ.), θαη  

«πξνζσπηθή δνπιεηά» (24
ε
 ζπλ., γπλ.) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κέζα απφ ηελ:  

«θαηάιιειε γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ» (17
ε
 ζπλ., άλδξ.) θαη  

«ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ επνπηηθνχ πιηθνχ».  

εκαληηθή ραξαθηεξίδεηαη θαη ε  

«πξνεηνηκαζία» (28
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

ε «πξνζπάζεηα» (26
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη ε επηκνλή πνπ ζα δείμεη. 

 ην παξαπάλσ πιαίζην θηλείηαη θαη ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ηζηνξηθψλ γξακκψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

«ζέιεη πνιιέο επαλαιήςεηο θαη ηζηνξηθή γξακκή γηα λα ηε βιέπνπλ» (14
ε
 ζπλ., γπλ.), 

«λα ππάξρεη ζηα κάηηα ηνπ παηδηνχ, λα είλαη κφληκα ηνπνζεηεκέλε» (8
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Ο δάζθαινο κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο απηφ ην ζθνπφ:  

«κε πιήζνο βησκαηηθψλ, εκπεηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ… ηα γελεαινγηθά δέληξα, 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζε» (21
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Σέινο, ε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζα ήηαλ πην εχθνιε αλ θαη νη ίδηνη νη 

καζεηέο ήηαλ γεληθφηεξα πην επηκειείο, κε ην λα :  

«λα έξρνληαη θάζε κέξα δηαβαζκέλα» (1
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη, θαηά ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 
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 «σξηκφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή» (5
ε
 ζπλ., γπλ.),  

ε νπνία είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ ειηθία, επεηδή:  

«ηαλ ηα παηδηά είλαη πην ψξηκα ειηθηαθά, πηζηεχσ φηη αληηιακβάλνληαη επθνιφηεξα 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

Δπηπξφζζεηα, σο παξάγνληεο αλαθέξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη:  

«ηε γεληθφηεξε αληίιεςή ηνπο γηα ην ρψξν θαη ην ρξφλν» (12
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

 

3.2.7. Απόψεισ για τα διδακτικϊ εγχειρύδια  

Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχ δεηήζεθε θαη ε άπνςή ηνπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

παξέρεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Ζ γλψκε πνπ 

ζρεκαηίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο γηα ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαη ην πιηθφ πνπ 

παξέρνπλ είλαη κάιινλ αξλεηηθή. 

Αλάκεζα ζηα αξλεηηθά ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ε δχζθνιε γιψζζα, ε ππθλφηεηα 

πιεξνθνξηψλ θαη φηη ηα γεγνλφηα δελ αλαθέξνληαη κε ηε ζεηξά. Δπίζεο, νη ηζηνξηθέο 

γξακκέο, νη εηθφλεο θαη γεληθά ην πιηθφ πνπ εκπεξηέρνπλ δελ θξίλεηαη επαξθέο θαη 

βνεζεηηθφ. 

Χο έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα αλαθέξεηαη ν φγθνο ηεο χιεο, ζπγθεθξηκέλα:  

«ε ππθλφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε 1 ζειίδα» (1
ε
 ζπλ., γπλ.), θάηη ην νπνίν:  

«κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ιαλζαζκέλε αληίιεςε γηα ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν» (18
ε
 ζπλ., 

άλδξ.).  

χκθσλα κε κία δαζθάια:  

«ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην είλαη ππθλνγξακκέλν, πνιιέο πιεξνθνξίεο καδεκέλεο, κηθξά 

γξάκκαηα, ιίγν ρψξν γηα λα ζεκεηψζνπλ πάλσ νη καζεηέο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Σν πξφβιεκα εληζρχεηαη κε ηε δχζθνιε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα βηβιία. Ζ 

γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πσο είλαη:  

«θαθνγξακκέλα» (13
ε
 ζπλ., γπλ.), κε  

«δχζθνιν ιεμηιφγην» (2
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη κε 

«θξαζενινγία, πνπ πνιιέο θνξέο δπζθνιεχεη ζε κέγηζην βαζκφ ηνπο καζεηέο» (17
ε
 

ζπλ., άλδξ.). 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ επηζεκαίλνπλ είλαη θαη φηη:  

«πνιιέο θνξέο δελ αλαθέξεη κε ηε ζεηξά ηα γεγνλφηα θαη δπζθνιεχεη αθφκε πην πνιχ 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ» (2
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«άιια γίλεηαη απηφ ην κπξνο- πίζσ πνπ είπακε, ν αλαρξνληζκφο» (24
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη 

 «έρεη πηζσγπξίζκαηα ζηηο εκεξνκελίεο» (25
ε
 ζπλ., γπλ.),  
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κε απνηέιεζκα λα κπεξδεχεη πεξηζζφηεξν ηα παηδηά. 

Οινθιεξψλνληαο, κηθξφ κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθνί πηζηεχεη ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηζηνξηθέο γξακκέο, φπσο επίζεο θαη ην βηβιίν λα είλαη:  

«ιίγν πην εκπινπηηζκέλν κε εηθφλεο… λα ζπλδπάδνπλ ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα κε κηα 

εηθφλα θαη κε κηα ρξνλνινγία» (15
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Αληίζεηα, νη αζθήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 

3.3. Δυςκολύεσ 

3.3.1. Αποτρεπτικού παρϊγοντεσ ςτη διδαςκαλύα του ιςτορικού 

χρόνου  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απνηξεπηηθνί θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν. 

Ο παξάγνληαο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηίδεηαη κε ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Ο φγθνο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ην πιήζνο ησλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ ρξνλνινγηψλ κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη νη καζεηέο 

απνηειεί έλα θνκκάηη ηνπ. Αξρηθά:  

«ε χιε είλαη πνιχ κεγάιε αλά ηάμε» (2
ε
 ζπλ., γπλ.), κε  

«πιεζψξα γεγνλφησλ θαη εκεξνκεληψλ θαη νλνκάησλ ζ’ ζε έλα κάζεκα» (25
ε
 ζπλ., 

γπλ.), θαη γεληθά κε  

«πνιιέο πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα γίλεηαη κεγάιε εκβάζπλζε» (12
ε
 ζπλ., γπλ.), 

θάηη ην νπνίν ζε απηή ηελ ειηθία ηνπο δπζθνιεχεη. 

Ζ δπζθνιία εληείλεηαη κε ην «δχζθνιν ιεμηιφγην» (2
ε
 ζπλ., γπλ.) κε ην νπνίν έξρνληαη 

αληηκέησπνη νη καζεηέο ζηα βηβιία ηεο Ηζηνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γεγνλφηα ηα 

νπνία πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη αλαθαηεκέλα φζνλ αθνξά ζηε «ρξνλνινγηθή 

ζεηξά πνπ γίλνληαη ηα καζήκαηα» (26
ε
 ζπλ., γπλ.). Γηα παξάδεηγκα:  

«πνιιέο θνξέο, ην βηβιίν, ζέινληαο λα αλαιχζεη ζέκαηα φπσο είλαη ε νηθνλνκία ζην 

Βπδάληην, εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην Βπδάληην θαη θνηλσληθή δσή ζην Βπδάληην, αληί 

λα ηα έρεη φια καδί ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ηα ζπάεη ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο. Καη ελψ κηιάκε γηα ηνλ Ινπζηηληαλφ ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, ζην Α 

θεθάιαην, θαη ηνλ έρνπκε μεράζεη πηα, ηνλ έρνπκε αθήζεη πίζσ, έξρεηαη ην ηάδε 

θεθάιαην λα καο κηιήζεη γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη λάηνο πάιη ν Ινπζηηληαλφο, 

πνπ ηνλ αθήζακε πέληε καζήκαηα πίζσ» (ζπλ. 16, γπλ.). 

Όια ηα παξαπάλσ γίλνληαη αθφκα εληνλφηεξα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θαη ηεο πίεζεο 

ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, εηδηθά ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία,  αθνχ  
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«δε θηάλεη ην 45ιεπην γηα ηε ζσζηή δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο» (2
ε
 

ζπλ., γπλ.).  

Απηή ε έιιεηςε νδεγεί ζην λα:  

«θιέβνπκε απφ ηελ Ιζηνξία, θιέβνπκε… δίλνπκε πνιιή βάζε ζηα Μαζεκαηηθά θαη 

ζηε Γιψζζα. Η Ιζηνξία είλαη έλα απφ ηα καζήκαηα πνπ θιέβνπκε ρξφλν» (15
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

Ζ έιιεηςε θαη ε κε επαξθήο ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε 

νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλαλ αθφκε παξάγνληα. 

Ο εθπαηδεπηηθφο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, απνηειεί έλαλ επηπιένλ παξάγνληα. Ζ 

γλσζηηθή ηνπ επάξθεηα:  

«λα κελ μέξσ εγψ ε ίδηα… ηελ χιε πνπ ζα δηδάμσ» (1
ε
 ζπλ., γπλ.),  

φπσο αλαθέξεη κία εθπαηδεπηηθφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πφζν θαιά πξνεηνηκαζκέλνο 

είλαη, βξίζθνληαη ζηελ αξρή.  

Καηφπηλ, αθνινπζεί ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο: 

«ην γεγνλφο φηη δελ αζρνινχκαζηε θαζφινπ κε ηζηνξηνγξακκέο, θαζφινπ κε πεγέο 

απφ άιια έληππα, κε πεγέο γεληθά απφ ην βηβιίν, ηνπο ράξηεο θαη άιια κέζα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ» (22
ε
 ζπλ., 

γπλ.),  

αιιά θαη, ζχκθσλα κε κηα άιιε άπνςε:  

«Η ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ σο βαζηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ» (23
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

ε νπνία κφλν πεξηνξηζηηθή κπνξεί λα είλαη. 

Αθνινπζεί ε αδηαθνξία απφ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

«φηη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ην ζεσξεί δεδνκέλν φηη ηα παηδηά ην μέξνπλ θαη λα 

κε δψζεη ηδηαίηεξε βάζε. Να ζεσξήζεη άιια πην ζεκαληηθά» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.) θαη  

«επεηδή είλαη θαη θάηη πνπ είλαη εθηφο χιεο, αο πνχκε, κπνξεί λα ην ζεσξεί θαη 

δεπηεξεχνλ ν εθπαηδεπηηθφο» (19
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ, 

ν νπνίνο εμεγεί πσο:  

«ε ηειεφξαζε ίζσο φηη ζήκεξα δείρλεη ηνλ Ηξαθιή γεκάην αζάθεηεο θαη αλππφζηαηα 

πξάγκαηα. Έρνπλ θαηαζηξαηεγήζεη ηα πάληα. Σνλ παξνπζηάδνπλ ζαλ έλαλ άλζξσπν 

ζεκεξηλφ, ζχγρξνλν, ρσξίο λα αλαθέξεηαη πνπζελά ε επνρή, δειαδή θάηη ζαλ ηα 

παξακχζηα, κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, γεληθά θαη αφξηζηα» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.). 
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3.3.2. Δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν οι μαθητϋσ/τριεσ  

ηνλ παξαθάησ ζεκαηηθφ άμνλα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Εεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθέξνπλ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ εληνπίζεη, κε ηηο νπνίεο έξρνληαη 

αληηκέησπνη νη καζεηέο/ηξηεο.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο εληφπηζε δπζθνιίεο ζην ρεηξηζκφ θάπνησλ ελλνηψλ απφ 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο. Αλάκεζα ζηηο έλλνηεο απηέο ζπγθαηαιέγνπλ ην π.Υ- κ.Υ., ηνλ 

αηψλα, ηε δεθαεηία, ην ζεκείν κεδέλ, ηε ζπλέρεηα αιιά θαη έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ρξφλν. 

Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο αλαδεηθλχνπλ σο δπζθνιία ηε δηάθξηζε ηνπ «πξν 

Υξηζηνχ» κε ην «κεηά Υξηζηφλ», θαη ε ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά γεγνλφησλ ζ’ απηέο ηηο 

πεξηφδνπο, κε θπξηφηεξν ζεκείν απηφ ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ησλ εηψλ θαηά ηελ 

πεξίνδν «πξν Υξηζηνχ».  

Όπσο ηνλίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη, νη καζεηέο/ηξηεο αληηιακβάλνληαη εχθνια ηε 

δηάθξηζε «π. Υ. – κ. Υ.», φηη, δειαδή, θάηη έγηλε πξηλ ηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ θαη 

θάηη άιιν κεηά,   

«μέξνπλ φηη ν Υξηζηφο είλαη ζηε κέζε θαη φ, ηη γίλεηαη πξηλ είλαη π. Υ. θαη φ, ηη 

γίλεηαη κεηά ηε Γέλλεζε είλαη κ. Υ.» (5
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Σν κφλν ίζσο πνπ παξαηεξνχλ σο πξνο απηφ είλαη πσο νξηζκέλα παηδηά κπνξεί λα 

θάλνπλ ιάζνο  

«ζην φηη δελ ην ιέλε ζσζηά, δειαδή αληί γηα «κεηά Υξηζηφλ» λα πνπλ «κεηά 

Υξηζηνχ»» (14
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Χζηφζν, δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη φηαλ πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ θάπνην γεγνλφο ζηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν, δειαδή: 

«ηα γεγνλφηα κεηά αλ θάηη είλαη π. Υ θαη ην βάινπλ κ. Υ. είλαη άιιν ζέκα. 

Μπεξδεχνληαη πάιη» (5
ε
 ζπλ., γπλ.),αιιά θαη, γεληθφηεξα  

 

«λα θαηαλνήζνπλ ηνλ πξν Υξηζηνχ ρξφλν, πνπ είλαη θαη πην καθξηλφο απφ ηελ επνρή 

ηνπο» (29
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Ζ βαζηθή, φκσο, δπζθνιία έξρεηαη ζηε ρξνλνιφγεζε. Γηα ηα παηδηά δελ είλαη εχθνιν, 

ελψ έρνπλ ζπλεζίζεη λα κεηξάλε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, μεθηλψληαο απφ ην 

κηθξφηεξν πξνο ην κεγαιχηεξν, θάπνηα ζηηγκή λα πξέπεη λα κεηξήζνπλ αληίζηξνθα, 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξίνδν πξν Υξηζηνχ. 

«Γελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα γεγνλφηα πνπ γίλνληαη πξν Υξηζηνχ γηαηί ε 

ρξνλνιφγεζε γίλεηαη αληίζηξνθα θαη απηφ ηνπο δπζθνιεχεη αξθεηά» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.), 
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 «έρνπλ δπζθνιία ζην π.Υ., ζηελ αληίζηξνθε κέηξεζε, ζην θαηέβαζκα» (12
ε
 ζπλ., 

γπλ.).  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα απφ ηελ ηάμε πνπ παξαζέηεη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

πσο:  

«έρεη λα θάλεη κε ζέλα πφζν ζα επηκείλεηο. Σν 400 π. Υ. έγηλε απηφ ην 480 έγηλε ην 

άιιν. Με ξψηεζαλ «πξνο ηα θάησ πάκε;». Αλ δε κε ξσηνχζαλ κπνξεί λα κελ έδηλα 

ζεκαζία» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

Ο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο αλαγλσξίδεη, παξάιιεια, πσο θάπνηεο θνξέο κπνξεί 

θάπνηα πξάγκαηα λα ζεσξνχληαη δεδνκέλα γηα ηνπο ελήιηθεο, φρη, φκσο, θαη γηα ηα 

παηδηά θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο επηκνλήο πνπ θαιφ είλαη λα 

ραξαθηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Ζ αληίζηξνθε ρξνλνιφγεζε ζπλδέεηαη ζηελά θαη κε ην ζεκείν κεδέλ, ηελ  

«ελαιιαγή π. Υ.- κ.Υ» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.),  ην νπνίν αλαθέξζεθε σο δπζθνιία, θαη 

απηφ γηαηί:  

«δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ γηαηί μαθληθά απφ εθεί θαη πξνο ηα εκπξφο κεηξάκε 

πξνο ηα πάλσ ελψ απφ θεη θαη πίζσ κεηξάκε αλάπνδα. Μπεξδεχνληαη…», ε νπνία, 

φκσο, 

«μεπεξληέηαη ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο» (27
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Ζ ακέζσο επφκελε δπζθνιία ζρεηίδεηαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ ελλνηψλ «αηψλαο» θαη 

«δεθαεηία». χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη φηη έλαο αηψλαο έρεη εθαηφ ρξφληα θαη πσο κηα δεθαεηία απνηειείηαη 

απφ δέθα, ρσξίο, απαξαίηεηα, φκσο  

«λα θαηαιαβαίλνπλ πφζν κεγάιε δηάξθεηα έρνπλ» (13
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Αθφκε, ίζσο δελ κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ  

«… πφζνη αηψλεο πέξαζαλ απφ ηφηε…;» (10
ε
 ζπλ., γπλ.),  

δειαδή, απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ γεγνλφο. 

Ζ κεγάιε δπζθνιία έγθεηηαη ζην λα εληάμνπλ κηα ρξνλνινγία ζηνλ αληίζηνηρν αηψλα 

ή δεθαεηία θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή:  

«λα βξίζθνπλ γηα πνηα εθαηνληαεηία κηιάκε» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

χκθσλα κε κηα άιιε εθπαηδεπηηθφ:  

«κεγάιε δπζθνιία έρνπλ ζην λα πνπλ φηη ην 1821 αλήθεη ζηνλ 19
ν
 αηψλα. 

Μπεξδεχνληαη γηαηί βιέπνπλ κπξνζηά ην 18 θαη ιέλε 18
νο

. Καη ζηηο δεθαεηίεο ην 

ίδην» (14
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Καη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο θαη πνιινί ελήιηθεο αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα 

δπζθνιία:  
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«αθφκα θαη ηνπο ελήιηθεο αλ ξσηήζεηο δελ ηνπο έρνπλ  απνζαθελίζεη ηνπο αηψλεο. 

Δθεί πνπ ηειεηψλεη ν έλαο θαη αξρίδεη ν άιινο ππάξρεη κεγάιε αζάθεηα» (5
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

Όζνλ αθνξά ζηηο έλλνηεο, έλα άιιν δχζθνιν ζεκείν είλαη πσο ζε θάπνηεο πεξηφδνπο 

απνδίδεηαη έλα φλνκα, κε απνηέιεζκα ε πεξίνδνο εθείλε λα αλαθέξεηαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν φλνκα, ρσξίο λα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα ηα ρξνληθά ηνπο φξηα, 

φπσο:  

«γηα παξάδεηγκα Αλαγέλλεζε πνπ έρεη ζηελ η΄ ή ν ρξπζφο αηψλαο» (25
ε
 ζπλ., γπλ.), 

ή, γηα παξάδεηγκα:  

«ιέκε Μεζαίσλαο, εληάμεη, λα ην πξνζδηνξίζνπκε ιίγν, λα ηνπο πεηο αξηζκνχο, 

ρξνλνινγίεο» (15
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Σν θαηλφκελν νμχλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθά δχζθνιν ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ηηο  

«δηαηππψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία» (17
ε
 ζπλ., άλδξ.), αιιά 

θαη εμαηηίαο  

«ηνπ δηθνχ ηνπο θησρνχ ιεμηινγίνπ» (28
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

Ζ παξαηήξεζε ελφο δαζθάινπ είλαη θαηεγνξεκαηηθή: 

 «ζεσξψ φηη ην ιεμηιφγην θαη θάπνηεο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  ζηα βηβιία ησλ 

κεγάισλ ηάμεσλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ινγηθή «Έλα ζρνιείν γηα φινπο». Κάπνηεο 

θνξέο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπο ρξεηάδεηαη κηα μερσξηζηή δηδαθηηθή ψξα θαη φρη κία απιή 

εξκελεία» (18
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Μηα, επίζεο, δπζθνιία πνπ εληνπίδνπλ ιίγνη εθπαηδεπηηθνί θαη έρεη ζρέζε κε ηα 

βηβιία, είλαη θαη ε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα, ε δηάξζξσζε ησλ 

καζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα:  

«ελψ κπνξεί λα βξηζθφκαζηε, γηα παξάδεηγκα, ζην 1821, κπνξεί λα ζε πάεη ζην 1824 

θαη λα ζε μαλαγπξίζεη ζην 1810, παξάδεηγκα ζνπ ιέσ… απηά ηα κπξνο- πίζσ πνπ 

θάλεη, δελ ππάξρεη ρξνληθή ζεηξά ζηα καζήκαηα, ην έλα κάζεκα κπνξεί λα κηιάεη γηα 

ην ηψξα, ην επφκελν γηα ην ρζεο θαη ην επφκελν γηα ην κεζαχξην, αιιά δελ είλαη κε 

ηε ζεηξά» (24
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Αληίζηνηρν είλαη θαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα πνπ έξρεηαη απφ ηε ζρνιηθή ηάμε  

«ζε έλα κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο ζηε Γ΄ Γεκνηηθνχ αλαθέξεη ηελ Αξγνλαπηηθή 

εθζηξαηεία θαη έλα παηδάθη κε ξψηεζε «Ο Ηξαθιήο δελ πέζαλε;». Δπεηδή 

αζρνινχκαζηαλ πξηλ κε ηε δσή ηνπ Ηξαθιή θαη ηνλ είδε κεηά πάιη ζηελ Αξγνλαπηηθή 

εθζηξαηεία, κπεξδεχηεθε» (7
ε
 ζπλ., γπλ.). 
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Ζ έλλνηα ηεο «ζπλέρεηαο» είλαη άιιε κηα ζεκαληηθή έλλνηα γηα ηνπο ηζηνξηθνχο, ε 

νπνία, σζηφζν, αλαθέξζεθε κφλν απφ κηα εθπαηδεπηηθφ. πγθεθξηκέλα:  

«δελ θαηαιάβαηλαλ φηη ε βπδαληηλή απηνθξαηνξία ήηαλ ε ζπλέρεηα ηεο ξσκατθήο… 

Δίδα φηη απηά ηα δχν πξάγκαηα δελ ηα ζπλδχαδαλ έηζη. Σα ζπλδχαδαλ φηη, ίζσο ην 

έρνπκε πεξάζεη θαη έηζη, φηη ην Βπδάληην ήηαλ θάηη πνιχ ειιεληθφ, φηη ήηαλ ζπλέρεηα 

ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ήζειε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα ην θαηαιάβνπλε θαιά» 

(15
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Δθηφο, φκσο, απφ ην ρεηξηζκφ ησλ ελλνηψλ, πνιινί εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ ηελ 

έληνλε δπζρέξεηα ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ ζηε ρξνλνιφγεζε θαη ζηελ ηνπνζέηεζε 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ ζηε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά.  

«Γελ κπνξνχλ λα ηα (γεγνλφηα) ηνπνζεηήζνπλ ρξνληθά, ζε ζεηξά» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

«Να ηνπνζεηήζνπλ ηηο ρξνλνινγίεο ζηελ ηζηνξηθή γξακκή, δειαδή λα είλαη ζηε 

ζσζηή ζεηξά» (9
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«Γπζθνιεχνληαη λα βάινπλ ζε ζεηξά ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, γεγνλφηα…» (14
ε
 ζπλ., 

γπλ.) 

Ζ ρξνλνιφγεζε ηαπηίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηελ αληηζηνίρηζε ελφο 

γεγνλφηνο, ελφο πξνζψπνπ, ελφο αληηθεηκέλνπ κε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνλνινγία, 

δεμηφηεηα ε νπνία απαηηεί θαη έληνλε ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πεξηγξάθνπλ φηη ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη:  

«λα δψζνπλ ρξνλνινγία ζην γεγνλφο γηαηί κπνξεί λα μέξνπλ ην γεγνλφο αιιά λα κε 

ζπκνχληαη πφηε έγηλε» (1
ε
 ζπλ., γπλ.), δελ κπνξνχλ λα  

«ζπλδέζνπλ ηελ εκεξνκελία κε ην γεγνλφο ζην νπνίν αλαθέξεηαη» (9
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 Δπηπξφζζεηα, δελ κπνξνχλ λα  

«ηνπνζεηήζνπλ έλα πξφζσπν ζηελ πεξίνδν πνπ έδεζε» ή  

«έλα αληηθείκελν ζε κηα πεξίνδν» (11
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Ζ πιεζψξα ησλ ρξνλνινγηψλ, ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηάζηαζε.  

«Γπζθνιεχνληαη κε ηηο πνιιέο ρξνλνινγίεο θαη ηα νλφκαηα» (2
ε
 ζπλ., γπλ.),   

«πφζν εχθνιν είλαη λα ζπγθξαηνχλ πνιιέο ρξνλνινγίεο θαη γεγνλφηα ζε έλα 

κάζεκα;» (29
ε
 ζπλ., γπλ.),  

αλαξσηηέηαη κία δαζθάια, θαη ζπλερίδεη ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηεο ζηε ζέζε ησλ 

παηδηψλ:  

«ζπκάκαη ζ’ έλα κάζεκα ζηε Γ΄ γηα ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο πνπ είρε 4-5 καδί. Σηο 

μερλνχζα θη εγψ πνπ ήκνπλ κεγάιε» (29
ε
 ζπλ., γπλ.). 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, εληχπσζε πξνθαιεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλ θαη 

ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά, ην γεγνλφο πσο ηα παηδηά κπεξδεχνπλ αθφκε θαη ρξνλνινγίεο 

πνπ απνηεινχλ νξφζεκα ζηελ ειιεληθή Ηζηνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην 1821, ην 

1940, ην 1973, δειαδή:  

«γηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ιέσ, φρη γηα ιεπηνκέξεηεο. Αθφκα  κπεξδεχνπλ θαη ην 1821 

κε ην 1940 πνιιέο θνξέο θαη αο θάλνπκε θαη γηνξηέο» (14
ε
 ζπλ., γπλ.), δειψλνληαο 

πσο: 

 «ιίγα είλαη ηα παηδηά πνπ ηνπο ιεο 1940, 1821 θαη κπνξνχλ θαη ην θαηαλννχλ ζηελ 

η ηάμε» (5
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Μία δαζθάια πνπ έρεη εληνπίζεη ην δήηεκα αλαθέξεη:  

«ζηηο επεηείνπο κπεξδεχνληαη πνιχ, παξφιν πνπ θαηαλαιψλνπκε πάξα πνιχ ρξφλν 

εθεί» θαη αλαξσηηέηαη «δελ μέξσ γηαηί… θαληάζνπ ζηα άιια πνπ δελ αθηεξψλνπκε 

ηφζν ρξφλν ηη γίλεηαη… ην ράνο!» (11
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Μηα κηθξή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίδεη σο δπζθνιία ηελ αληίιεςε κηαο 

γεληθφηεξεο αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ην πφζν πνιχ ή ιίγν δηαξθεί θάηη,  

«ην πφζν καθξηά ή θνληά βξίζθεηαη θάηη απφ ην ζήκεξα» (8
ε
 ζπλ., γπλ.)  

ή ην πφζν απέρεη κηα πεξίνδνο απφ κία άιιε. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

«δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ζην παξειζφλ πφζν παιηά κπνξεί λα ήηαλε θαη πφζα 

ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ηφηε κέρξη ηψξα» (26
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Σέινο, ιίγνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ηε ζχγθξηζε δηαθφξσλ επνρψλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο σο κηα απαηηεηηθή δηαδηθαζία γηα 

ηνπο καζεηέο/ ηξηεο. Αθφκα θαη ε ζχγθξηζε παιαηφηεξσλ επνρψλ κε ην ζήκεξα ηνπο 

δπζθνιεχεη  

«δελ κπνξνχλε… φζν πην πίζσ πάκε, λα θαηαιάβνπλε ηηο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα 

είρακε κε ην ηψξα» (26
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 Έλαο δάζθαινο παξαζέηεη άιιν έλα πεξηζηαηηθφ απφ ηελ ηάμε ηνπ:  

«κηινχζακε γηα ηε κάρε ησλ Θεξκνππιψλ θαη ιέεη έλαο καζεηήο: «δελ έβγαδε έλα 

νπινπνιπβφιν λα ηνπο δηαιχζεη φινπο;» Απηνί ζεσξνχλ πσο ν πφιεκνο γηλφηαλ 

αιιηψο, φπσο ζήκεξα. Απηή είλαη ε πην πξνζθηιήο εηθφλα πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο 

γηα ηνλ πφιεκν, δε ζθέθηνληαη φηη παιηά πνιεκνχζαλ ζψκα κε ζψκα» (3
ε
 ζπλ., 

άλδξ.). 
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3.4. Πρακτικϋσ  

3.4.1. Χρόςη ςτρατηγικών  

ηελ εξψηεζε πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχ, αλαθνξηθά κε ην ηη είδνπο 

ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο έθαλε ιφγν γηα ηε ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο. 

«Η ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο είλαη ην Α θαη ην Ω» (1
ε
 ζπλ., γπλ.),  

εκπινπηηζκέλε κε:  

«εηθφλεο θαη ιέμεηο θιεηδηά» (2
ε
 ζπλ., γπλ.), ζπκπιεξψλεη κία άιιε εθπαηδεπηηθφο.  

Ο ηξφπνο πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο πνηθίιεη απφ εθπαηδεπηηθφ ζε εθπαηδεπηηθφ. 

 «Κξεκάσ θάπνηα θχιια Α4 κε ρξσκαηηζηέο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ δηάθνξεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο ζε κηα ζεηξά, ε κία πίζσ απφ ηελ άιιε θαη θαζψο θάλνπκε ηα 

θνκκάηηα ηεο Ιζηνξίαο ιέκε φηη «είκαζηε ζ’ απηφ ην θνκκάηη» (5
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

«Σελ έρνπκε ζηνλ ηνίρν θαη φζν πξνρσξάκε θαη θάλνπκε ηα επφκελα καζήκαηα, 

πξνζζέηνπκε ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα» (14
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Πνιινί επηιέγνπλ λα ηελ θάλνπλ καδί κε ηα παηδηά  

«ζα θαηαζθεπάζνπκε καδί κε ηνπο καζεηέο κηα ηζηνξηνγξακκή, γηα λα έρνπλ θαη νη 

ίδηνη, γηαηί αλ πάξνπλ κέξνο ζηελ θαηαζθεπή ζα ηελ θαηαιάβνπλ θαιχηεξα» (22
ε
 

ζπλ., γπλ.).  

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ πνπ παξέρνπλ απνηειεί γηα άιινπο 

θαιή ζπκπιεξσκαηηθή ζηξαηεγηθή.  

«Η εηθφλα έρεη κεγάιε δχλακε» (12
ε
 ζπλ., γπλ.),  

ελψ ηα βίληεν  «θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ» (28
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο  

«ςεθηαθψλ ηζηνξηθψλ γξακκψλ, κε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο»(23
ε
 ζπλ., άλδξ.), ην 

κάζεκα γίλεηαη «πην ελδηαθέξνλ» (12
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Βέβαηα, φπσο ηνλίδεη κηα εθπαηδεπηηθφο, ε εηθφλα θαιφ είλαη λα κε δηαρσξίδεηαη απφ 

ηελ αθήγεζε, γηαηί  

«κπνξείο λα πεηο πην δχζθνια πξάγκαηα κε απιέο θξάζεηο, απινπνίεζε ηνπ ιφγνπ, 

ζαλ παξακχζη. Σνπο ιείπεη απηφ. Λέσ παξακχζηα ζπλέρεηα. Σν ηάκπιεη δελ κπνξεί 

λα ην δψζεη απηφ. Έρνπλ κεγάιε αλάγθε λα αθνχζνπλ» (12
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

ηελ ίδηα ινγηθή κε ηελ ηζηνξηθή γξακκή είλαη θαη ε δξαζηεξηφηεηα:  

«ην θνπηί ηνπ ρξφλνπ», φπνπ «κέζα ζην θνπηί ππάξρνπλ θάξηεο κε γεγνλφηα θαη ηα 

βάδνπλ ζε κηα ζεηξά ζαλ παηρλίδη- επαλάιεςε», αιιά θαη ε «θαηαγξαθή 

εκεξνινγίνπ κε ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα» (2
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Οξηζκέλνη, πνπ δελ θαηαζθεπάδνπλ ηζηνξηθή γξακκή, ρξεζηκνπνηνχλ απηή πνπ 
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«ππάξρεη ζηα δηδαθηηθά βηβιία» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

 αιιά ζρεδηάδνπλ θαη ζηνλ πίλαθα,  

«ηε ζρεδηάδσ θαη βάδσ ηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, ηφηε πνπ μεθίλεζε ν ππνηηζέκελνο 

αλαπηπγκέλνο δπηηθφο θφζκνο θαη ρσξίδνπκε ζε δηαζηήκαηα 100 ρξφλσλ, αηψλεο» 

(3
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Με βάζε ηελ ηζηνξηθή γξακκή κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ εξσηήζεηο φπνπ νη 

καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, 

δειαδή:  

«αλάινγα κε ηα γεγνλφηα ιέκε πφζα ρξφληα πξηλ θαη κεηά είλαη απφ ην πξνεγνχκελν 

θαη ην επφκελν γεγνλφο»(9
ε
 ζπλ., γπλ.) ή αθφκε θαη 

«εξσηήζεηο γηα ηελ ειηθία εξψσλ θαη παηρλίδηα κε απηφ π. ρ. πφζν ρξνλψλ ζα ήηαλ 

ζήκεξα αλ δνχζε ν Κνινθνηξψλεο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Δπίζεο, γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ, ην πφζν πνιχ ή ιίγν είλαη, 

πξνηάζεθε ε ρξήζε ηνπ αξηζκεηήξην, εηδηθά ζηηο κηθξέο ηάμεηο πνπ ηα παηδηά  

«δελ μέξνπλ ηη ζα πεη έλαο αηψλαο, είλαη κηα ιέμε κφλν. Βιέπνπλ ηηο κπίιηεο θαη 

θαηαιαβαίλνπλ φηη έλαο ρξφλνο είλαη κηα κπίιηα θαη φηη ν αηψλαο έρεη πνιιέο 

κπίιηεο» (8
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Αξθεηνί δάζθαινη ππνζηεξίδνπλ πσο βνεζεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα 

ζρεδηαγξάκκαηα:  

«ζε θάζε κάζεκα, κε ην ηη ζπλέβε ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν θαη ππνγξάκκηζε…» 

(24
ε
 ζπλ., γπλ.)  

θαη νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη  

«Φπιιάδηα εξγαζηψλ κε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.), φπσο 

«αληηζηνηρίζεηο γεγνλφησλ θαη ρξνλνινγηψλ» (11
ε
 ζπλ., γπλ.), θπξίσο ζε 

επαλαιεπηηθά ηεζη. 

Άιιε κία ζηξαηεγηθή είλαη ε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ην πξνεγνχκελν,  θαη, φπσο 

αλαθέξεη κηα δαζθάια,  

«πξηλ απφ θάζε κάζεκα αλαθνξά ζην κεδέλ (0) θαη πνπ βξηζθφκαζηε π. Υ. ή κ. Υ.» 

(2
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο 

 «ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ην νπνίν δηδάζθνπκε, πξηλ απφ απηφ, ην ζπλδένπκε κε ηα 

πξνεγνχκελα, φρη κε ηα επφκελα. Γειαδή, είλαη έλα θνκκαηάθη ηνπ παδι ηεο 

γξακκήο» (19
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

Ζ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή ζπλδπάδεηαη κε ηε ζπρλή επαλάιεςε  

«θαη ζπρλά γπξλάκε πίζσ θαη ηα μαλαιέκε» (14
ε
 ζπλ., γπλ.).  
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Ζ δεμηφηεηα ζχλδεζεο πξνεγνχκελνπ - επφκελνπ θαη ηνπνζέηεζεο γεγνλφησλ ζε 

ζεηξά κπνξεί λα εληζρπζεί θαη κε δξαζηεξηφηεηεο ζε άιια καζήκαηα, φπσο ε 

Γιψζζα, κε ην:  

«λα θηηάμνπλ έλα θφκηθ, αλά δχν, αλά ηξεηο θαη λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα ζηελ 

ηζηνξία, ηη έγηλε πξψην, ηη έγηλε δεχηεξν. Ή δηαβάδσ έλα θείκελν θαη βάδνπλ ζηα 

θνπηάθηα ηνλ αξηζκφ, αξηζκνχλ ηα γεγνλφηα» (13
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Μέζσ ηεο επαλάιεςεο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ε απνκλεκφλεπζε ζεκαληηθψλ 

ρξνλνινγηψλ, ηηο νπνίεο  

«πξέπεη λα ηηο κάζνπλ θαη λα ηηο θξαηάλε θαιά» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

«Σνλίδνπκε ηα πνιχ ζεκαληηθά γεγνλφηα , ηηο πνιχ ζεκαληηθέο ρξνλνινγίεο»3., 

«φπσο ην 1821, ην 1940 θαη θάπνηεο άιιεο λα ηηο κάζνπλ απ’ έμσ» (30
ε
 ζπλ., 

άλδξ.). 

 «Μεξηθέο θνξέο θάλνπκε επαλάιεςε γεγνλφηα κε ρξνλνινγίεο κε κνξθή παηρληδηνχ, 

πξνθνξηθά ιέσ γεγνλφηα θαη πξέπεη λα πνπλ γξήγνξα ηηο ρξνλνινγίεο» (14
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

εκαληηθή ζεσξείηαη, επίζεο, θαη ε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ, δειαδή:  

«ζ’ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ηη θνηλσληθή νξγάλσζε έρνπκε, ηη πνιίηεπκα, ηη 

αζρνιίεο, ζηελ άιιε ηη έγηλε, πψο εμειίρζεθαλ ηα πξάγκαηα» (7
ε
 ζπλ., γπλ.). 

ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ δηαθνξψλ ψζηε λα κείλνπλ ζηε κλήκε ηνπο κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δσγξαθηθήο  

«λα δσγξαθίζνπλ κηα ζθελή απφ θάπνηα πεξίνδν, πψο λνκίδνπλ φηη ζα ήηαλ κηα 

επνρή, κηα πεξίνδνο» (14
ε
 ζπλ., γπλ.) 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ παξειζφληνο θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ 

επηζεκάλζεθε σο ζηξαηεγηθή.  

«Δξσηήζεηο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ην δηθφ ηνπο παξειζφλ, κε ηελ νηθνγέλεηα, κε 

πιεξνθνξίεο απφ ην ζπίηη, παίξλνληαο έλα γεγνλφο απφ ην κάζεκα λα ην 

αλαπηχμνπκε, λα ην αλαιχζνπκε, λα ην δξακαηνπνηήζνπκε. Πάλησο δξάζεηο πνπ λα 

απαηηνχλ ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ» (21
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Με απηφ ηνλ ηξφπν ην παηδί κπνξεί λα νδεγεζεί θαη ζην: 

«λα ζπλδέεη ηελ νηθνγέλεηα κε γεγνλφηα επξχηεξα» (8
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Σέινο, κηα αμηνζεκείσηε πξαθηηθή πνπ θαηαγξάθεθε είλαη ε αθηέξσζε ελφο αξηζκνχ 

εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ζηελ αξρή θάζε ρξνληάο, κε ζθνπφ κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε ηεο Ηζηνξίαο απφ ηφηε πνπ εκθαλίζηεθε ν άλζξσπνο ζηε Γε κέρξη θαη ηε 

ζεκεξηλή επνρή. Όπσο επηζεκαίλεη ν δάζθαινο:  

«νξίδνπκε απηφ σο αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη πξνζπαζψ λα ηνπο βάισ 

θαη ζρεκαηνπνηεκέλα, δειαδή πφηε είλαη ην 800 π. Υ., πφηε είλαη ην 500… θαη ηα 

θελά πνπ ρξεζηκνπνηψ ζηε γξακκή, πξνζπαζψ λα είλαη αλάινγα κε ηα κεγέζε… θαη 
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αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζα ζην κάζεκα, αλαθαιψ, λα έρνπλ ζην κπαιφ 

ηνπο απηή ηε δηάηαμε» (19
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

3.4.2. Μαθόματα που μπορούν να αξιοποιηθούν  

Ο ηζηνξηθφο ρξφλνο δε δηδάζθεηαη κφλν κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Τπάξρεη 

έλα πιήζνο καζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

έδσζαλ ηδέεο γηα ηα καζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 

ρεδφλ φινη ηφληζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, μεθηλψληαο κε ην: 

«λα δηαβάδνπλ αξηζκνχο» (8
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη  

«κε ην λα κάζνπλ ηε ζεηξά ησλ αξηζκψλ, πνηνο πξνεγείηαη θαη πνηνο έπεηαη» (2
ε
 

ζπλ., γπλ.).  

Δπίζεο, κε «πξνβιήκαηα ρξφλνπ» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.) ή  

«κε πξνβιήκαηα κε ειηθίεο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.).  

«Τπάξρνπλ αζθήζεηο ζηα Μαζεκαηηθά «απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο παιηάο 

επνρήο σο ηψξα πφζα ρξφληα πέξαζαλ;», «θαηαξγήζεθαλ επί Θενδνζίνπ θαη έγηλαλ 

μαλά ην 1896. Πφζα ρξφληα πέξαζαλ;» θαη πξέπεη λα θάλεηο ηηο αθαηξέζεηο» (8
ε
 

ζπλ., γπλ.).  

Δπίζεο, κε ηα Μαζεκαηηθά, καζαίλνπλ:  

«λα θάλνπλ πξάμεηο θαη λα δνπλ πφηε έγηλε θάηη ή πφζν απέρεη απφ ην ζήκεξα… 

αιιά θαη λα θάλνπλ θαη έιεγρν γηαηί βγάδνπλ έλα απνηέιεζκα θαη δε ζθέθηνληαη αλ 

κπνξεί λα ηζρχεη φλησο» (14
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Βαζηθφ είλαη θαη λα θαηαλνήζνπλ πσο γηα λα ππνινγίζσ κηα πεξίνδν πνπ εκπεξηέρεη 

θαη ρξφληα απφ ηελ πξν Υξηζηνχ πεξίνδν, πξέπεη λα θάλσ πξφζζεζε, φπσο 

επηζεκαίλεη κηα εθπαηδεπηηθφο  

«κε ηηο ρξνλνινγίεο ζην π.Υ. λα θαηαιάβνπλ φηη ρξεηάδεηαη πξφζζεζε» (8
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

Αθφκε, κε ην λα κάζνπλ ζε πφζα ρξφληα αληηζηνηρεί έλαο αηψλαο, κηα ρηιηεηία, κηα 

δεθαεηία, αιιά θαη 

 «γηα ηε δηάξθεηα ρξνληθψλ πεξηφδσλ» (7
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Γεληθά, κέζα απφ ηηο πξάμεηο ησλ Μαζεκαηηθψλ  

«εληνπίδνπλ ρξνληθά πξψηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κεηά ηελ νηθνγέλεηα θαη κεηά ηνλ 

ππφινηπν θφζκν» (12
ε
 ζπλ., γπλ.). 
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Πνιινί ήηαλ θαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ε Γιψζζα κπνξεί λα βνεζήζεη, θαζψο 

κέζα απφ ηε Γξακκαηηθή θαη ηηο αζθήζεηο ηεο, ηα παηδηά κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ην 

παξειζφλ, απφ ην παξφλ θαη ην κέιινλ. Ζ Γξακκαηηθή ζπκβάιιεη, κε ηε  

«δηάθξηζε ζε παξνληηθνχο, παξειζνληηθνχο, κειινληηθνχο» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.) 

ρξφλνπο, κέζα απφ  

«ηελ κεηαηξνπή θεηκέλνπ απφ ην παξφλ ζην παξειζφλ» (11
ε
 ζπλ., γπλ.), κε  

«ηελ εθκάζεζε ησλ ρξφλσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε γεγνλφηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζσζηφ ρξφλν, δειαδή ππεξζπληέιηθν γηα θάηη πνπ είρε γίλεη 

πξηλ απφ θάηη άιιν, αφξηζην γηα θάηη πνπ έγηλε ζην παξειζφλ κηα θνξά» (7
ε
 ζπλ., 

γπλ.),  

«κε ην κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ρξφλνπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ πφηε έγηλε ηη» 

(2
ε
 ζπλ., γπλ.), αιιά θαη  

«κε ην λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά θάπνηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ρξφλν, φπσο ρξνληθά επηξξήκαηα, ρξνληθέο θξάζεηο» (14
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

 

Δπηπξφζζεηα, ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο αιιά θαη κέζσ ηνπ Αλζνινγίνπ θαη ηεο 

Έθζεζεο, ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηελ αθήγεζε  

«κε ζσζηή ρξήζε ρξφλσλ» (11
ε
 ζπλ., γπλ.), αιιά θαη  

«ζε επίπεδν πξνθνξηθήο ή γξαπηήο αλαθνξάο ελφο γεγνλφηνο, πνπ έρεη αξρή, κέζε, 

ηέινο, μεθηλάεη απφ θάπνπ, εμειίζζεηαη θαη ηειεηψλεη, εηδηθά ζηε Έθζεζε πνπ πξέπεη 

λα αθεγεζνχκε ηα γεγνλφηα κε ηε ζεηξά ρξνληθά» (24
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Ζ επηινγή θεηκέλσλ κέζα απφ ην Αλζνιφγην  

«πνπ έξρνληαη θαη θνιιάλε ζηα γεγνλφηα πνπ δηδάζθνληαη» (16
ε
 ζπλ., γπλ.) ζην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο,  

«ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν αληηζηνηρεί απφ απηά πνπ έρνπκε δηδαρζεί» (16
ε
 ζπλ., 

γπλ.), «καζήκαηα ή θείκελα γχξσ απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηα νπνία δηδάζθεηο» 

(19
ε
 ζπλ., άλδξ.), αιιά θαη  

«ηα επεηεηαθά καζήκαηα» (25
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Οη καζεηέο θαινχληαη, κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν λα  

«εληάμνπλ ζε ρσξνρξνληθφ πιαίζην» (28
ε
 ζπλ., άλδξ.) ηα θείκελα. 

 

Σέινο, κέζα απφ ηε Γιψζζα θαη ηηο  

«ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο, ηηο νπνίεο ήδε ρξεζηκνπνηνχκε εθεί» (23
ε
 ζπλ., άλδξ.), 

γίλεηαη ε «επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ» (23
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

αιιά θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ιεμηινγίνπ «πνπ έρεη ζρέζε κε ην ρξφλν» (20
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

 

ρεδφλ νη κηζνί δάζθαινη αλαθέξζεθαλ θαη ζηα Θξεζθεπηηθά, ζπλδένληάο ηα κε  
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«ηελ ελαιιαγή π.Υ- κ.Υ.» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.)., κε  

«ην κεδέλ (0) ην ζεκείν αλαθνξάο, ηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

«Έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ Υξηζηνχ, θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ ην 

δηαρσξηζκφ» (10
ε
 ζπλ., γπλ.),  

ηη έγηλε, δειαδή, πξηλ γελλεζεί ν Υξηζηφο θαη ηη κεηά. 

Αξθεηνί ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο, ζηηο κηθξέο ηάμεηο. Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ηα παηδηά 

καζαίλνπλ, αξρηθά γηα ην ρξφλν  

«ηη ζεκαίλεη ρξφλνο, κε ηη κεηξηέηαη θαη ηα ινηπά…» (24
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Δπίζεο, καζαίλνπλ γηα ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή ηζηνξία κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ην  

«γελεαινγηθφ δέληξν» (24
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ  

«ηηο αιιαγέο ζηνλ ηφπν ηνπο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη λα κηιήζνπλ γηα ηηο αιιαγέο, 

φπσο «πρ πψο γηλφηαλ ηα γεθχξηα παιηά θαη πψο ηψξα» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

Ζ Μειέηε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε  

«δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θάπνησλ ελνηήησλ ηεο Ιζηνξίαο» (28
ε
 ζπλ., άλδξ.), θαζψο 

επίζεο θαη «κε επηζθέςεηο ζε κνπζεία» (12
ε
 ζπλ., γπλ.) 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθέο ήηαλ θαη νη αλαθνξέο γηα ηα Δηθαζηηθά. Οη καζεηέο/ηξηεο κε ην 

 «λα δσγξαθίδνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο» (7
ε
 ζπλ., γπλ.), 

 νδεγνχληαη ζην λα θάλνπλ ηηο ζπγθξίζεηο θαη λα εληνπίζνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξέο,  

«γηα παξάδεηγκα… ηε δεθαεηία εθείλε πψο δνχζαλ νη άλζξσπνη, ηη ρξεζηκνπνηνχζαλ 

παιηά θαη ηη ζήκεξα;» (11
ε
 ζπλ., γπλ.). 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο κπνξνχλ, επίζεο,  λα αμηνπνηεζνχλ  

«δηάθνξνη πίλαθεο δσγξαθηθήο, αθφκε θαη απφ ηηο παιηέο βξαρνγξαθίεο, απφ ηα 

ζπήιαηα πνπ δσγξάθηδαλ ζην βξάρν κέρξη ζχγρξνλνη πίλαθεο κε αθεξεκέλε ηέρλε» 

(5
ε
 ζπλ., γπλ.),  

ψζηε λα ηνπο εληάμνπλ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν θαη έηζη  

«ή λα ζπλδέζνπλ θάζε πεξίνδν κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα» (21
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Σν κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ζπγθέληξσζε θάπνηεο αλαθνξέο. Οη καζεηέο/ηξηεο κε ην 

 «λα ζπλδένπλ ην γεγνλφο κε ηνλ ηφπν, π.ρ. ν Μ. Αιέμαλδξνο πνηεο ρψξεο 

θαηέθηεζε» (1
ε
 ζπλ., γπλ.),  
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θαζηζηά ην γεγνλφο πην νηθείν. Αλ δε γίλεη απηή ε ζχλδεζε, ππνζηεξίδεη ε 

εθπαηδεπηηθφο  

«κπνξεί λα ην μεράζνπκε» (1
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Πνιχ ιίγεο αλαθνξέο ζπγθεληξψλνπλ καζήκαηα φπσο ε Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή 

Αγσγή, ε Φπζηθή, ε Θεαηξηθή Αγσγή, νη ΣΠΔ, ε Γπκλαζηηθή, ε Μνπζηθή θαη ε 

Δπέιηθηε Εψλε. 

Ζ ΚΠΑ κε ηελ εθκάζεζε ησλ πνιηηεπκάησλ θάζε επνρήο, γηα παξάδεηγκα  

«ηφηε είρακε βαζηιεία, ηφηε δηθηαηνξία…» (2
ε
 ζπλ., γπλ.), ή  

«500π. Υ. ςήθηδαλ έηζη θαη ζήκεξα έηζη» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.),  

κε ηελ έλλνηα ηεο ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ επνρψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Ζ Φπζηθή  

«Με θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ρξφλν, πψο ηνλ κεηξάκε ή κε ην 

πφηε έγηλαλ δηάθνξεο εθεπξέζεηο…» (26
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Ζ Θεαηξηθή Αγσγή κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο  

«λα παίμνπλ ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο, λα αλαζέζεηο θάπνηνπο ξφινπο ή λα ηνπο 

βγάινπλ κφλνη ηνπο αλ είλαη κεγάια παηδηά θαη λα πεηο «εζείο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάζεηε απηή ηε ζθελή, απηφ ην θνκκάηη, εζείο ην άιιν», θαη κεηά λα ηα 

βάινπλ θαη ζε κηα ζεηξά» (13
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Ζ Γπκλαζηηθή, κε 

 «παηρλίδηα απφ άιιεο επνρέο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.),  

νη ΣΠΔ γηαηί  

«θάλνπλ πην επράξηζηή ηε κάζεζε θαη κπνξνχλ λα ην κάζνπλ θαιχηεξα» (29
ε
 

ζπλ.,γπλ.)  

θαη ε Μνπζηθή θαη ε Δπέιηθηε Εψλε, ρσξίο θάπνηα αηηηνιφγεζε. 

 

3.4.3. Εύδη βοηθητικού υλικού  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

πηζηεχνπλ πσο βνεζάεη πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν. Σν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαίλεηαη λα είλαη πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο. Οη εηθφλεο ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν βνεζεηηθέο γηαηί ηα παηδηά  

«φηαλ βιέπνπλ θάηη ην εληππψλνπλ θαιχηεξα» (7
ε
 ζπλ., γπλ.), ζε ζρέζε κε ην λα 

δηαβάζνπλ έλα θείκελν, 

 «γηαηί ε εηθφλα είλαη απηή πνπ κέλεη πην πνιχ ζηα παηδηά» (11
ε
 ζπλ., γπλ.),  

αιιά ρξεηάδεηαη θαη ηνλ αλάινγν ηξφπν πνπ ζα παξνπζηαζηεί γηα  
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«λα ηνπο πξνθαιέζεη εληχπσζε» (11
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Γελ είλαη ηπραία θαη ε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί γηα ηηο εηθφλεο πσο 

 «κηα εηθφλα ρίιηεο ιέμεηο» (29
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Σψξα, φζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ εηθφλσλ,  

«αθφκα θαη εηθφλεο κφδαο κε ην ληχζηκν, απφ ηα αξραία, ην ηνκάξη πνπ θνξνχζαλ 

παιηά, ην ρηηψλα θη απηφ ζα βνεζνχζε. Απζεληηθφ πιηθφ» (5
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Σν ίδην κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε ηελ πξνβνιή ελφο βίληεν 

 «απφ ηηο επνρέο… απφ ην κάζεκα πνπ θάλνπλε» (26
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Τπνζηεξηθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν ράξηεο, θαζψο  

«ππάξρνπλ ράξηεο πνπ δείρλνπλ πψο ήηαλ ε απηνθξαηνξία πξηλ, πψο ήηαλ κεηά» 

(20
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν  

αθνχ «δνπλ θαη ην ππφκλεκα θαη πνπ αλαθέξνληαη «κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη 

ζπλδέζεηο ηεο ηνπνζεζίαο κε ηελ αληίζηνηρε ρξνλνινγία» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

Βέβαηα, ν ζπλδπαζκφο εηθφλαο θαη θεηκέλνπ ή αθήγεζεο ιεηηνπξγεί αθφκα πην 

απνηειεζκαηηθά θαηά ηε γλψκε ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο  

«ηη σθειεί λα δείμεηο κηα εηθφλα αλ δελ θάλεηο κηα αθήγεζε γηα λα πεηο ζε πνηα 

πεξίνδν αλήθεη, λα ηε ζπλδέζνπλ κε θάηη γηα λα ηνπο κείλεη. Απφ ηελ άιιε, αλ απιά 

κηιάο θαη δε βιέπνπλ θαη θάηη δε ζα ηνπο κείλεη γηα πνιχ» (14
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Σα ζρεδηαγξάκκαηα αλαθέξνληαη, επίζεο, ρσξίο, σζηφζν, λα αηηηνινγείηαη κηα ηέηνηα 

επηινγή θαη νη ηζηνξηθέο γξακκέο πνπ ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα ηα νη αηηίεο ηεο 

επηινγήο ηνπο. Οη πεγέο, αλαθέξνληαη, επίζεο,  

 «γηαηί αλ μέξαλ φηη ηελ Ιιηάδα θαη ηελ Οδχζζεηα ηελ έγξαςε γχξσ ζην 750 π.Υ. ζα 

πεγαίλεη ην κπαιφ ηνπο εθεί» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Λίγνη είλαη απηνί πνπ κηιάλε γηα δηαδξαζηηθφ πιηθφ, φπσο ινγηζκηθά θαη εηθνληθέο 

πεξηεγήζεηο, αμηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη Νέεο 

Σερλνινγίεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ:  

«νη καζεηέο ππνβνεζνχληαη ηδηαίηεξα κέζα απφ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο, ινγηζκηθά ή 

ςεθηαθέο πιαηθφξκεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα πεξηεγεζνχλ εηθνληθά, ελψ 

ηαπηφρξνλα ε κάζεζε απνθηά παηγληψδε ραξαθηήξα» (23
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

Σέινο, αθφκε πην ιίγεο είλαη νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζηηο βησκαηηθέο δξάζεηο, σο 

βνεζεηηθφ πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο. ε απηέο εληάζζνληαη:  

«ηα ζεαηξηθά, ηα πνηήκαηα, ηξαγνχδηα» (1
ε
 ζπλ., γπλ.),  

πνπ βνεζνχλ ζηε γεληθφηεξε θαηαλφεζε ηεο Ηζηνξίαο αιιά θαη  

«επηζθέςεηο ζε κνπζεία, αξραηνινγηθέο πεξηνρέο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.). 
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3.4.4. Διερεύνηςη προηγούμενων γνώςεων μαθητών/ τριών  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο ζηελ εξψηεζε θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί 

δηεξεπλνχλ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν νη κηζνί απάληεζαλ πσο δελ ην έρνπλ θάλεη σο ζήκεξα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο πνπ απάληεζαλ πσο δελ ην έρνπλ θάλεη πνηέ, αηηηνιφγεζαλ ηελ απάληεζή 

ηνπο ιέγνληαο πσο, δελ είλαη εχθνιν  

«εηδηθά φηαλ καο πηέδεη ν ρξφλνο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θπξίσο ζηα 

νιηγνζέζηα ζρνιεία» (29
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Παξφια απηά, ην ζεσξνχλ πνιχ θαιή ηδέα ψζηε λα ην εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

θάπνηα άιιε ρξνληά,  

«δελ ην θάλσ, αιιά πηζηεχσ φηη ζα ήηαλ πνιχ ζσζηφ λα γίλεη.»(26
ε
 ζπλ., γπλ.), θαη 

«κνπ δίλεηο ηδέα γηα άιιε ρξνληά» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

Απφ ηνπο ππφινηπνπο κηζνχο νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ πσο ην θάλνπλ κε ηε κνξθή 

ζχληνκεο αλαθνξάο, πεξίιεςεο, ηεο χιεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο,  

«γηα λα δεηο πνπ αθξηβψο βξίζθνληαη, ηη έρνπλ θαηαθηήζεη απφ ηε πξνεγνχκελε 

ρξνληά, πνηα γεγνλφηα ζεκαληηθά ζπγθξάηεζαλ θαη λα αξρίζεηο απφ ‘θεη, ηη έγηλε 

κεηά, ην ζπλδέεηο», «γηα λα ηα έρνπλ ζε ζεηξά ζην κπαιφ ηνπο» (27
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά θάπνηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, σο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, γηα παξάδεηγκα: 

 «ηηο δηάθνξεο γηνξηέο ζην ζρνιείν, πξνζπαζψ λα δσ αλ κπνξνχλε λα ηα 

ηνπνζεηήζνπλε ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπο γέλλεζε, ην παξφλ. Πξηλ πφζα ρξφληα 

λνκίδνπλ φηη έγηλε, γηαηί πνιιά παηδηά ζεσξνχλ φηη ή θάηη έγηλε πάξα πνιιά παιηά, 

δελ έρνπλ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ, πφζν παιηά έγηλε θάηη» (7
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 Καη ζπλερίδνληαο, έλα βήκα παξαπέξα, αλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηέηνηα 

γεγνλφηα νξφζεκα ζηε ζεηξά ζε κηα ηζηνξηθή γξακκή, θάλνληαο  

«κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ ρξφλνπ, φ, ηη έρνπκε πεη ζηνλ πίλαθα θαη ηνπνζεηνχκε ηα 

βαζηθά γεγνλφηα» (8
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

3.4.5. Αξιολόγηςη κατανόηςησ ιςτορικού χρόνου  

Οη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ θαηαλνήζεη ηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν. Αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν γξαπηέο φζν θαη πξνθνξηθέο εξσηήζεηο. Αλαιπηηθά, 

ζρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ σο ηξφπν αμηνιφγεζεο ην λα δεηάλε απφ 
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ηνπο/ ηηο καζεηέο/ηξηεο λα αληηζηνηρίζνπλ γεγνλφηα κε ρξνλνινγίεο, ιέγνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά πσο:  

«ζηα ηεζη πάληα ππάξρεη κηα εξψηεζε αληηζηνίρηζεο κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα» (4
ε
 ζπλ., 

άλδξ.). 

Μεγάιν κέξνο ηνπο απάληεζε πσο ζαλ κέζν αμηνιφγεζεο, αλαζέηνπλ ζηα παηδηά λα 

ηνπνζεηήζνπλ γεγνλφηα ζηε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά ή λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνηα 

ηζηνξηθή γξακκή. Εεηάλε λα βάινπλ  

«ηα γεγνλφηα ζε κηα ζεηξά, ζεκαληηθά πάληα γεγνλφηα, πνην έγηλε πξψην, πνην 

δεχηεξν, πνην ηξίην» (12
ε
 ζπλ., γπλ.), ιέγνληαο  

«πνηα πξνεγήζεθαλ πνηψλ» (5
ε
 ζπλ., γπλ.). Δπίζεο, ζπρλά δεηείηαη λα γίλεη 

 «ηνπνζέηεζε εκεξνκεληψλ πάλσ ζηελ ηζηνξηθή γξακκή» (1
ε
 ζπλ., γπλ.), θαζψο 

επίζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο  

«λα ζπκπιεξψζνπλ ηα γεγνλφηα ζε κηα ηζηνξηθή γξακκή» (20
ε
 ζπλ., γπλ.) ή, 

ιηγφηεξεο θνξέο  

ε «δεκηνπξγία γξακκήο απφ ηνλ ίδην ην καζεηή ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο» (22
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

 

Πνιινί ήηαλ θαη απηνί πνπ αλέθεξαλ πσο δεηάλε απφ ηα παηδηά λα ζπκεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνινγίεο θαη γεγνλφηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα 

καζήκαηα θαη λα ηα ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο, σο πξνεγνχκελν θαη επφκελν. Πην 

ζπρλά εληνπίδεηαη θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

απνκλεκφλεπζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Χζηφζν, έκθαζε δίλνπλ κφλν ζηηο πην 

ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο θαη φρη ζε φιεο φζεο αλαθέξνληαη ζην εθάζηνηε κάζεκα. 

χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ γίλεηαη  

«ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο φηαλ δεηάσ λα κνπ πνπλ πφηε έγηλε θάηη, θπξίσο ηα 

πην ζεκαληηθά, φρη ηηο ιεπηνκέξεηεο» (14
ε
 ζπλ., γπλ.), ή φηαλ δεηάλε λα  

«αλαθέξνπλ πφηε έγηλε ην γεγνλφο, κφλν ζηηο πην ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο» (4
ε
 ζπλ., 

άλδξ.).  

Γεληθά, ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα ζπκνχληαη ηα παηδηά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν παίδεη ε  

«ζπρλή πξνθνξηθή επαλάιεςε» (16
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Αλάκεζα ζηα γεγνλφηα πνπ αμηνινγνχληαη σο ζεκαληηθά θαη δεηνχληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη θάπνηα νξφζεκα, φπσο νη ρξνλνινγίεο ησλ εζληθψλ επεηείσλ 

πνπ πνιχ ζπρλά ζπγρένπλ νη καζεηέο/ηξηεο, γεγνλφο πνπ πξνβιεκαηίδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Μία δαζθάια αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:  
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«επηκέλσ ιίγν πεξηζζφηεξν ζηηο επεηείνπο γηαηί κπεξδεχνληαη πνιχ, παξφιν πνπ 

θαηαλαιψλνπκε πάξα πνιχ ρξφλν εθεί. Γελ μέξσ γηαηί… θαληάζνπ ζηα άιια πνπ 

δελ αθηεξψλνπκε ηφζν ρξφλν ηη γίλεηαη… ην ράνο!» (11
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Πέξα, ινηπφλ, απφ ην λα αλαθαινχλ ρξνλνινγίεο, λα ηηο ζπλδένπλ κε γεγνλφηα θαη λα 

ηνπνζεηνχλ ηα γεγνλφηα ζε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά έλαο κφλν εθπαηδεπηηθφο 

αλέθεξε πσο αμηνινγεί ηε ρξήζε ελλνηψλ θαη ιεμηινγίνπ ζρεηηθνχ κε ην ρξφλν, θαηά 

πφζν, δειαδή, ην παηδί ρξεζηκνπνηεί  

«ην θαηάιιειν ιεμηιφγην, ρξήζε ξεκάησλ, ελλνηψλ» (18
ε
 ζπλ., άλδξ.).  

Μία ήηαλ, επίζεο, θαη ε αλαθνξά γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, σο 

ηξφπνπ αμηνιφγεζεο, δειαδή, νη καζεηέο/ηξηεο λα κπνξνχλ λα  

«ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο πεξηφδνπο, ζε ζρέζε κ’ απηφ πνπ είρακε κάζεη. 

Μαζαίλνπκε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, αλ κπνξνχλε ηε ζπγθξίλνπλ κε 

ηελ πξνεγνχκελε ή ηελ πξνπξνεγνχκελε» (7
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Σέινο, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ εληάζζνληαη θαη 

άιινη ηξεηο ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. Μία θάλεη ιφγν γηα ην  

«θνπηί ηνπ ρξφλνπ» (2
ε
 ζπλ., γπλ.),  

σο δξαζηεξηφηεηα επαλάιεςεο, φπνπ πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά ρξνλνινγηθά 

θαξηέιεο πνπ βξίζθνληαη ζην θνπηί, θάηη πνπ απνηειεί κηα κνξθή παηρληδηνχ. 

Δπηπιένλ, κία αλαθνξά γίλεηαη ζηε ρξήζε ηεο δσγξαθηθήο,  

«ζηα κηθξά παηδηά κπνξνχκε θαη κε κηα δσγξαθηά, πξφζσπα νηθνγέλεηαο λα ηα 

δσγξαθίζνπλ κε ζεηξά γέλλεζεο» (11
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Μία αθφκε αλαθνξά γίλεηαη ζηε ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα  

«κε αθνξκέο απφ βηβιία ηζηνξηθά, κέζα απφ ηε ινγνηερλία, δειαδή. Ννκίδσ φηη 

είλαη πνιχ θαιή γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη κέζα απφ ηε 

ινγνηερλία πνπ κηιάεη γηα γεγνλφηα θαη ηζηνξηθέο πεξηφδνπο» (21
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

3.4.6. Χρόςη ιςτορικόσ γραμμόσ  

Ζ ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηηο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα δηδάμνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο. Απηφ πνπ δηαθέξεη απφ εθπαηδεπηηθφ ζε εθπαηδεπηηθφ είλαη ν ηξφπνο 

πνπ επηιέγεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ηάμε θαη ην είδνο ηεο. Έηζη, πνιινί 

επηιέγνπλ λα ηε θηηάρλνπλ κφλνη/εο ηνπο θαη λα ηελ έρνπλ αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο 

ζεκείν ζηελ αίζνπζα, σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα καζήκαηα.  
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«Δίλαη ηνπνζεηεκέλε πάλσ απφ ηνλ πίλαθα» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.)  

«ηελ θνιιάκε… ηελ παξαηεξνχκε» (5
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη  

«επηζεκαίλνπκε ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα» (10
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Μηα εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη:  

«Κάζε θνξά πνπ ζα μεθηλήζσ λα αθεγνχκαη έλα κάζεκα, ζα είκαη κπξνζηά ηελ 

ηζηνξηθή γξακκή θαη ζα δείρλσ ζε πνην ηζηνξηθφ ζεκείν βξηζθφκαζηε» (24
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

Άιινη επηιέγνπλ λα ηε ζπκπιεξψλνπλ ζηαδηαθά ζε θάζε κάζεκα.  

«ηελ αξρή είλαη θελή, ρσξίο γεγνλφηα, άδεηα. ηε ζπλέρεηα θάζε θνξά πνπ 

πξνρσξάκε ζην κάζεκα θαη ζπλαληάκε έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο» (1
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«πξνζζέηνπκε ηε ρξνλνινγία θαη ην θαηλνχξην ηζηνξηθφ γεγνλφο» (29
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Γειαδή, ε ηζηνξηθή γξακκή  

«εκπινπηίδεηαη πξννδεπηηθά» (23
ε
 ζπλ., άλδξ.), 

 « ζχκθσλα κε ηε ξνή ησλ καζεκάησλ» (22
ε
 ζπλ., γπλ.).  

 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ πσο ρξεζηκεχεη ηδηαίηεξα θαη ζαλ επαλάιεςε θαζψο: 

«δηδάζθνληαο ηα επφκελα γεγνλφηα, θάλσ κηα αλαδξνκή θαη μαλά ηα βιέπνπκε ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα» (8
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 Κάπνηνη, πνπ δελ ηελ έρνπλ κφληκα ηνπνζεηεκέλε ζηνλ ηνίρν, ηε δσγξαθίδνπλ, φπνηε 

θξίλεηαη απαξαίηεην ζηνλ πίλαθα. Δίηε ζηελ αξρή ηεο θάζε ρξνληάο  

«φπνηα ηάμε θαη λα πάξσ, ζηνλ πίλαθα θάλσ κία ηζηνξηθή γξακκή» (19
ε
 ζπλ., 

άλδξ.), 

 είηε φπνηε ρξεηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο,  

«ηελ ψξα πνπ δηδάζθακε έθαλα θάπνηα ηζηνξηθή γξακκή ζηνλ πίλαθα» (13
ε
 ζπλ., 

γπλ.),  

ρξεζηκεχεη γηα λα ηνπνζεηεζνχλ θαιχηεξα ηα παηδηά ζην ρξφλν θαη λα ζπλδέζνπλ ηα 

γεγνλφηα. 

Λίγνη είλαη θαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηελ ηζηνξηθή γξακκή πνπ 

απνηππψλεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν, θάλνπλ, δειαδή,  

«ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο ηνπ βηβιίνπ» (11
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Σέινο, κία κφλν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί:  

«Καξηέιεο πνπ θηηάρλνπκε παξέα κε ηνπο καζεηέο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.), ζηελ ίδηα ινγηθή 

κε απηή ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο, ηηο νπνίεο «αλαθαηεχνπκε θαη ηηο μαλαβάδνπκε ζηε 

ζεηξά» (2
ε
 ζπλ., γπλ.). 
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3.4.7. Τρόποσ δημιουργύασ ιςτορικόσ γραμμόσ  

Όζνλ αθνξά, ηψξα, ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο, ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληάεη πσο θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Πνιιέο θνξέο, φπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, είλαη ήδε 

αλαξηεκέλε απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο. 

Λίγνη είλαη απηνί πνπ δίλνπλ πξσηνβνπιία ζηνπο καζεηέο/ηξηεο, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαηαζθεπή ηεο, αλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ λα 

γίλεηαη καδί κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο, αθνχ:  

«ηα ίδηα ηα παηδηά είλαη πην ζεκαληηθφ λα ην θάλνπλ απφ ην λα ην θάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο» (7
ε
 ζπλ., γπλ.). 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί, ζρεδηάδνπλ κηα γξακκή κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ρξνλνινγίεο θαη ηα παηδηά  

«κπνξνχλ λα θηηάμνπλ ην θαξηειάθη κφλα ηνπο θαη είλαη πάληα εθεί ηνπνζεηεκέλν 

ζαλ ζεκείν αλαθνξάο» (1
ε
 ζπλ., γπλ.). Άιινη θηηάρλνπλ θαξηέιεο  

«παξέα κε ηνπο καζεηέο», θνιιψληαο πάλσ  

«κηα-δπν ζρεηηθέο εηθφλεο πνπ θφβνπκε απφ παιηφ βηβιίν ή απφ ίληεξλεη,  γξάθνπκε 

ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ηνπνζεηνχκε» (2
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Διάρηζηνη αλαζέηνπλ κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα ζηνπο καζεηέο, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, κία δαζθάια πνπ πνιιέο θνξέο δεηνχζε απφ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ κηα 

ηζηνξηθή γξακκή  

«ζε δπάδεο… θαη λα ηελ παξνπζηάζνπλ» (13
ε
 ζπλ., γπλ.), ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε 

ηε δηαδηθαζία. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε δξαζηεξηφηεηα «κπνπγάδα ηεο Ηζηνξίαο», πνπ πεξηγξάθεη 

κία εθπαηδεπηηθφο.  

«Δίρα πξνεηνηκάζεη ηηο ρξνλνινγίεο, ηνπο αξηζκνχο δειαδή, πνπ ζα ηνπο θφιιαγα 

πάλσ ζην ραξηί ηνπ κέηξνπ, ζηε γξακκή πνπ είρα θηηάμεη… είρα εηνηκάζεη εηθφλεο, 

ηίηινπο απφ ηα γεγνλφηα θαη ηα ηνπνζεηνχζακε… ήηαλ έλα παηρλίδη ησλ νκάδσλ, 

θάζε νκάδα αλαιάκβαλε ηη ζα βάιεη, πνηνο ζα θεξδίζεη θαη ηα ηνπνζεηνχζαλ» (16
ε
 

ζπλ., γπλ.). 

 

3.5 Προτϊςεισ- Προοπτικϋσ  
ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηε 

γλψκε ησλ νπνίσλ, ζα ζπλέβαιαλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο. Οη πξνηάζεηο ηνπο απεπζχλνληαη ηφζν πξνο ην ζρνιείν 

γεληθφηεξα αιιά θαη πξνο ηελ νηθνγέλεηα. ε ζρέζε κε ην ζρνιείν πξνηείλνπλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. 
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πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλεη αιιαγέο θη 

βειηηψζεηο ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί, 

κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζεσξνχλ πσο ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ εληνπίδνπλ ζηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ καζήκαηνο είλαη ν 

φγθνο ηεο χιεο ηελ νπνία πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ.  χκθσλα κε ηε γλψκε ηνπο, ηα 

βηβιία πεξηέρνπλ κηα πιεζψξα πιεξνθνξηψλ, νλνκάησλ θαη ρξνλνινγηψλ, κε πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο, κε απνηέιεζκα λα κε  

«κέλεη ηίπνηα ζηα παηδηά, νχηε θαλ ηα πνιχ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζα έπξεπε λα 

μέξνπλ φινη, γηα παξάδεηγκα ην 1821 θαη ην 1940, ή ε άισζε θαη άιια» (14
ε
 ζπλ., 

γπλ.). Ζ πξψηε πξφηαζή ηνπο είλαη:  

«λα κεησζεί ε χιε» (1
ε
 ζπλ., γπλ.),  

«ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη πεξηζζφηεξε νπζία» (5
ε
 ζπλ., γπλ.). Με ηα βηβιία λα: 

 «πεξηέρνπλ ιηγφηεξα γεγνλφηα θαη ηα πην ζεκαληηθά, επνκέλσο θαη ιηγφηεξεο 

εκεξνκελίεο… ζα βνεζνχζε λα έρνπκε πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε 

κε ηα γεγνλφηα» (6
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

Δπίζεο, κία αθφκε δπζθνιία πνπ επηζεκαίλνπλ ζηα βηβιία είλαη πσο είλαη ν ηξφπνο 

πνπ είλαη γξακκέλα, θάηη πνπ ηα θαζηζηά δπζλφεηα, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 

απηφ πνπ δηδάζθεηαη ζηελ η΄ ηάμε. Υαξαθηεξηζηηθά, κία εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη: 

 «λα αιιάμνπλ ηα βηβιία, εηδηθά ηεο η΄, ην νπνίν είλαη έλα πνιχ δχζθνιν βηβιίν, 

θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα ηνπο καζεηέο» (24
ε
 ζπλ., γπλ.), ελψ κία άιιε 

ζπκπιεξψλεη πσο πξέπεη  

«λα γίλνπλ πην επθνινλφεηα ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, λα απεπζχλνληαη ζε καζεηέο 

θαη φρη λα είλαη ζαλ εγθπθινπαίδεηα. Γελ κπνξεί λα κε ζεο παπαγαιία θαη λα έρεηο 

ηέηνηα θείκελα» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

Όζνλ αθνξά ζηα βηβιία, ηνλίδεηαη απφ ιίγνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε αλάγθε γηα 

εκπινπηηζκφ ηνπο κε πιηθφ πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν θαη λα κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί θαιχηεξα ζηελ ηάμε αιιά θαη κε πην παηγληψδε ηξφπν. Μία 

εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη:  

«ηα βηβιία ζηηο πξψηεο ζειίδεο λα έρνπλε κία ηζηνξηθή γξακκή, απφ ηα πξψηα 

ρξφληα κέρξη ην ζήκεξα, λα ππάξρεη κία αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

κέζα ζηνλ νπνίν ν άλζξσπνο έδεζε» (19
ε
 ζπλ., άλδξ.) ελψ κία άιιε,  

 

«λα εκπινπηηζηεί ην βηβιίν κε εηθφλεο θαη κε απιέο, ηχπνπ παηρλίδη, αζθεζνχιεο, 

γεγνλφηα ζηε ζεηξά, θξππηφιεμα, λα ζπλδέζνπλ έλα γεγνλφο κε ρξνλνινγία κέζα απφ 

παηρλίδη» (12
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Ζ θαιχηεξε θαηαλνκή ηεο χιεο απνηειεί κία επηπιένλ πξφηαζε, ψζηε λα ππάξρεη κηα 

ζεηξά ζην ρξφλν, αθνχ  
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«θαη έλαο άλζξσπνο κεγαιχηεξνο λα ηα δηαβάζεη ηνπ παίξλεη ιηγάθη κέρξη λα ηα 

ζπλδέζεη» (16
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Όια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ιίγν δηδαθηηθφ ρξφλν πνπ είλαη δηαζέζηκνο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, θαζηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε πην δχζθνιε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ πσο:  

«ν ρξφλνο δε θηάλεη» (12
ε
 ζπλ., γπλ.), θαη  

«ε χιε καο πηέδεη πάληα, ζέινπκε λα ηξέρνπκε γηα λα κε ράλνπκε καζήκαηα…» (5
ε
 

ζπλ., γπλ.), θάηη ην νπνίν  

«είλαη εηο βάξνο ησλ παηδηψλ» (5
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Γη’ απηφ, φπσο δειψλεη κία δαζθάια  

«ζα έπξεπε ίζσο λα γίλεηαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ηελ εβδνκάδα ην κάζεκα ηεο 

Ιζηνξίαο» (26
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Πνιιέο ήηαλ θαη νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε 

γλψκε ηνπο, πξσηεχνλ ξφιν θαηέρεη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε λέεο 

κεζφδνπο θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα  

«επηκνξθψλνληαη ζε λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιία» (14
ε
 ζπλ., γπλ.), 

παξαθνινπζψληαο 

 «ζεκηλάξηα απφ ζπγγξαθείο ηζηνξηθψλ βηβιίσλ θαη ηζηνξηθνχο» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.) θαη 

γεληθφηεξα  

«λα είλαη ζε κία ζπλερή δηαδηθαζία επηκφξθσζεο, απηνβειηίσζεο θαη αλαδήηεζεο 

γηα λα κπνξέζνπλ  λα βνεζήζνπλ θαη ηνπο καζεηέο ηνπο» (28
ε
 ζπλ., άλδξ.). 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ πσο πξέπεη:  

«λα δίλεηαη έκθαζε ζε πην γεληθά αιιά ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο Ιζηνξίαο» (2
ε
 ζπλ., 

γπλ.),  

«λα επηκέλνπκε, δειαδή, ζε θάπνηα πξάγκαηα, ζε θάπνηα ζεκαληηθά, θαη λα κελ 

έρνπκε νιφθιεξε ηε ρξνληά πνιιά πνιιά πνιιά ζηνηρεία γηα κία πεξίνδν ρξνληθή 

ηζηνξηθή… πνπ ζηελ νπζία, ην παηδί δε ζπγθξαηεί ηίπνηα» (21
ε
 ζπλ., γπλ.) 

 θαη γεληθά λα ηνλίδνληαη  

«ιηγφηεξεο ρξνλνινγίεο, νη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο ηνπιάρηζηνλ» (25
ε
 ζπλ., γπλ.), 

ψζηε λα κε θηάλνπκε ζην ζεκείν λα κε  

«κέλεη ηίπνηα ζηα παηδηά, νχηε θαλ ηα πνιχ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζα έπξεπε λα 

μέξνπλ φινη, γηα παξάδεηγκα ην 1821 θαη ην 1940, ή ε άισζε θαη άιια» (14
ε
 ζπλ., 

γπλ.), φπσο ηνλίδεη κία δαζθάια. 

 

Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ πσο δελ επηκέλνπλ φζν ρξεηάδεηαη ζην 

λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, είηε γηαηί ην ζεσξνχλ σο 
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δεδνκέλν είηε επεηδή δε ην ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθφ κε άιια.  Όπσο αλαθέξεη κία 

δαζθάια 

«δε δίλνπλ ηφζε βάζε ζην αλ θαηάιαβαλ ηα παηδηά ηελ ηζηνξηθή γξακκή… πην πνιχ 

δίλνπλ βάζε ζηα γεγνλφηα, αλ ηα ιέλε ζσζηά» (13
ε
 ζπλ., γπλ.)  

θαη ζπλερίδνληαο επηζεκαίλεη πσο ελψ ηα παηδηά δελ μέξνπλ θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν,  

«νη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη μεθηλάκε θαη ην έρνπκε σο δεδνκέλν» (13
ε
 ζπλ., γπλ.)  

πσο ηηο μέξνπλ. Καιφ ζα ήηαλ, επίζεο,  

«νη εθπαηδεπηηθνί λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ θαη κέζσ… ζσζηήο κεζφδνπ» (19
ε
 ζπλ., άλδξ.), κε ην λα  

«επηκείλνπλ πην πνιχ θαη λα δίλνπλ κεγαιχηεξε βάζε» (4
ε
 ζπλ., άλδξ.) ζην δήηεκα 

απηφ.   

Σέινο, νξηζκέλνη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο επνπηηθψλ κέζσλ,  

«βίληεν, πξνηδέθηνξα ζηελ ηάμε» (3
ε
 ζπλ., άλδξ.), ψζηε  

«λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ καζήκαηνο κε νπηηθναθνπζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ» (28
ε
 ζπλ., άλδξ.), θάηη ην νπνίν ζα ζπλέβαιε ζηελ  

«αχμεζε ηνπ θηλήηξνπ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Οη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη πνιιέο 

θαη πνηθίιινπλ.  Βνεζεηηθέο κπνξνχλ, επίζεο, λα θαλνχλ νη ζπρλέο επαλαιήςεηο 

αιιά θαη ε  

«αλαπαξάζηαζε θαη εηθνλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ» (16
ε
 ζπλ., γπλ.)  

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηζηνξηθέο γξακκέο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηάζζεηαη ππέξ θαη ρξεζηκνπνηεί ήδε ηζηνξηθή 

γξακκή ζηελ ηάμε. Ζ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο, ινηπφλ, απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή πνπ 

πξνηείλεηαη. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε  

«ηνπνζέηεζε ηζηνξηθήο γξακκήο ζηελ ηάμε, πνπ λα ππάξρεη κφληκα θαη λα 

εκπινπηίδεηαη» (8
ε
 ζπλ., γπλ.),  

ε ρξήζε ηεο νπνίαο λα είλαη ζπρλή θαη ζπλερήο,  

«λα εληαρζεί ζε θάζε κάζεκα, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη ε δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο… 

φρη φπνηε ζπκφκαζηε» (8
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη  

«λα ππάξρεη αλαξηεκέλε, γηαηί ζπλεζίδεη ην κάηη θαη θαηαγξάθεηαη θαη κέλεη» (16
ε
 

ζπλ., γπλ.).  

Δπίζεο, θαιφ ζα ήηαλ λα ζπλνδεχεηαη ε ρξήζε ηεο κε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  

«λα γίλνληαη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπνζέηεζεο γεγνλφησλ πάλσ ζε 

ηζηνξηθή γξακκή ζηελ ηάμε» (27
ε
 ζπλ., άλδξ.) θαη άιιεο φπσο  

«ζεηξνζέηεζε γεγνλφησλ θαη αληηζηνίρηζε ρξνλνινγηψλ- γεγνλφησλ» (8
εο

 ζπλ., 

γπλ.). 



133 

 

Υξήζηκεο ζα κπνξνχζαλ λα απνδεηρζνχλ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε κηαο εθπαηδεπηηθνχ 

θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο  

«λα καδέςνπλ παιηά αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα θάλνπλ κηα έθζεζε π.ρ. 

ζίδεξν κε θάξβνπλν θαη λα γξάςνπλ ιίγα ιφγηα γη’ απηφ. πιινγή παηρληδηψλ πνπ 

έπαηδαλ παιηά νη παππνχδεο θαη νη γηαγηάδεο» (8
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ αλαθέξνπλ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο σο κηα απνδνηηθή ζηξαηεγηθή. Μία εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε λα γίλνπλ νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία  

«πην εχθνιεο θαη ιηγφηεξεο γξαθεηνθξαηηθέο», θαζψο επίζεο θαη λα ζπλνδεχνληαη 

«κε ζρεηηθέο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηεο επίζθεςεο» (2
ε
 ζπλ., γπλ.).  

Ζ πξφηαζε ζπκπιεξψλεηαη απφ κία άιιε εθπαηδεπηηθφ πνπ πξνηείλεη  

«επηζθέςεηο ζε κνπζεία, δηαθφξσλ επνρψλ, ιανγξαθηθφ, βπδαληηλφ, ξσκατθφ…» (5
ε
 

ζπλ., γπλ.),  

ησλ νπνίσλ ζα πξνεγείηαη θάπνηα πξνεηνηκαζία απφ ην ζρνιείν.  

Δλδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θάλεθε ζε κία 

εθπαηδεπηηθφ ε δηάηαμε ησλ εθζεκάησλ ζην «Γηαρξνληθφ» κνπζείν ηεο Λάξηζαο , 

φπνπ ηα εθζέκαηα αθνινπζνχλ ρξνλνινγηθή ζεηξά…  

«μεθηλάεη απφ ηελ πξντζηνξία, ην βπδάληην θαη θηάλεηο σο ην ζήκεξα» (12
ε
 ζπλ., 

γπλ.).  

 Δπίζεο, επηζθέςεηο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνληαη θαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ 

 «απφ εηδηθνχο φπσο αξραηνιφγνπο, ηζηνξηθνχο θιπ» (2
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Οη επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζπλδένληαη άκεζα κε ηε 

βησκαηηθή κάζεζε θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα  

«γίλνπλ κηθξνί ηζηνξηθνί εξεπλεηέο, δειαδή, λα αξρίδνπλ κφλνη ηνπο λα ςάρλνπλ 

γεγνλφηα, κφλνη ηνπο λα αλαθαιχπηνπλ ηε κάζεζε» (22
ε
 ζπλ., γπλ.) θαη γεληθφηεξα  

«ν ηζηνξηθνί ζηφρνη είλαη πην θνληά ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη κπνξνχλ λα 

γίλνληαη αιιεινζρεηίζεηο θαη ζπγθξίζεηο κε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα» (22
ε
 ζπλ., 

γπλ.). 

ηελ ελίζρπζε ηεο  

«βησκαηηθή πξνζέγγηζεο θαη ηεο  εξεπλεηηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο» (18
ε
 ζπλ., 

άλδξ.)  

κπνξεί λα ζπκβάιεη, θαηά ηε γλψκε ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαη   

«ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Ιζηνξίαο λα ζπλδεζεί ζηελά κε απηφ ηεο Θεαηξηθήο 

Αγσγήο ζε φιεο ηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο θαη ε εθάζηνηε πιεξνθνξία λα κπνξεί λα 

πξνθχπηεη βησκαηηθά κέζα απφ ζεαηξηθνχο δηαιφγνπο» (23
ε
 ζπλ., άλδξ.). 
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ηελ έξεπλα κπνξεί λα ζπλδξάκεη θαη ε ιήςε ζπλεληεχμεσλ, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο,  

«απφ παππνχδεο πνπ ήηαλ απηφπηεο κάξηπξεο ησλ γεγνλφησλ» (29
ε
 ζπλ., γπλ.)  

γηαηί, θαηά ηεο γλψκε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαζθάιαο  

«ην ζεκαληηθφ είλαη λα δεηάλε πιεξνθνξίεο απφ πξφζσπα θνληηλά γηαηί φηαλ ζνπ 

ιέεη ε γηαγηά κηα ηζηνξία δέλεζαη πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ ηφπν ζνπ θαη 

ηελ Ιζηνξία γηαηί αγαπάο ην πξφζσπν πνπ έδεζε ηελ ηζηνξία» (29
ε
 ζπλ., γπλ.),  

θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε  

«πξνγξάκκαηα επέιηθηεο δψλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή ηζηνξία» (2
ε
 ζπλ., γπλ.). 

 

Ο επηδησθφκελνο ζηφρνο κπνξεί λα θαηαθηεζεί πην εχθνια αλ ζηε δηδαζθαιία 

εληαρζνχλ θαη ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά νη Νέεο Σερλνινγίεο, κε δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ινγηζκηθά, πνπ λα έρνπλ παηγληψδε κνξθή. 

Σέινο, νη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νινθιεξψλνληαη κε απφςεηο πξνο κηα 

γεληθφηεξε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. ην πιαίζην απηφ ηεο επξχηεξεο 

αιιαγήο ην πξψην βήκα ζα ήηαλ  

«λα μεθηλάκε απφ απιέο έλλνηεο απφ πνιχ λσξίο, αο πνχκε γηαηί φρη απφ ηελ Α΄ 

Γεκνηηθνχ, φζνλ αθνξά έλλνηεο ρξνληθέο» (7
ε
 ζπλ., γπλ.).  

ηε ζπλέρεηα, φπσο πξνηείλεη κηα άιιε δαζθάια, ζα κπνξνχζε ν ηζηνξηθφο ρξφλνο 

θαη νη ζρεηηθέο έλλνηεο  

«λα γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο, π.ρ. ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ, πνπ 

μεθηλνχλ ηελ Ιζηνξία, λα δηδάζθνληαη απφ ηνπο δαζθάινπο ζηνπο καζεηέο νη έλλνηεο 

απηέο θαη ζηγά ζηγά λα ηηο θαηαθηνχλ θαη κεηά λα πξνρσξνχλ ζηελ επφκελε ηάμε θαη 

λα καζαίλνπλ ηε ζεηξά θαη αλαιπηηθά ηα γεγνλφηα… πξηλ δηδαρζνχλ ηα γεγνλφηα, ηα 

αλαιπηηθά, ηα πνιιά πνπ ππάξρνπλ λα γηλφληνπζαλ δηάθνξεο αζθήζεηο, φπνπ ηα 

παηδηά λα θαηαθηνχλ απφ πην κηθξέο ηάμεηο θάπνηεο έλλνηεο» (13
ε
 ζπλ., γπλ.). 

Άιιε κηα ρξήζηκε ζηξνθή, ζα ήηαλ, ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ λα μεθηλάκε απφ 

ηα βηψκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, μεθηλψληαο απφ ην 

ηψξα πξνο ην παξειζφλ,  

«ζα κπνξνχζε λα μεθηλήζνπκε ίζσο απφ ην  ηψξα, ηη ζπκβαίλεη ηψξα θαη ζηγά ζηγά 

λα πξνρσξήζνπκε πξνο ην παξειζφλ. Γειαδή απ’ απηφ πνπ έρεη ην παηδί ζαλ 

πξνζσπηθή εκπεηξία, κπνξεί λα ην βνεζνχζε λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν» (7
ε
 ζπλ., γπλ.). 

χκθσλα κε ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νηθνγέλεηα ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη, 

κε ηε ζεηξά ηεο, ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, παξέρνληαο πεξηζζφηεξα 

εξεζίζκαηα ζηα παηδηά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θπξίσο κε ηελ επίζθεςε ζε κνπζεία 

θαη δηάθνξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 

Δπηπιένλ, ν ίδηνο νη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα δείρλνπλ  
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«πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ» (19
ε
 ζπλ., άλδξ.)  

θαη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο ψζηε λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα θείκελα ζηελ Ηζηνξία, 

βειηηψλνληαο ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο, κε ην  

«λα εμαζθεζνχλ νη ίδηνη ζην λα κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία 

ηνπ καζήκαηνο θαη λα αθαηξέζνπλε ηα πεξηηηά» (24
ε
 ζπλ., γπλ.). 
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4. Συζότηςη- Συμπερϊςματα 
Γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε θαη λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα, κειεηήζεθε ην πιηθφ πνπ ζπιιέρζεθε απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ην 

θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλα άιισλ εξεπλψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Απφιπηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εξεπλψλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, 

θαζψο ζηε βηβιηνγξαθία δελ εληνπίζηεθε θάπνηα κε αθξηβψο ίδην πεξηερφκελν κε ηελ 

παξνχζα. 

Σν ππώηο επεςνηηικό επώηημα ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ (Πψο αληηιακβάλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνλ φξν «ηζηνξηθφ ρξφλν» ζην δεκνηηθφ ζρνιείν;) αλαθέξεηαη ζηε 

λνεκαηνδφηεζε πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε 

ζηνλ φξν «ηζηνξηθφο ρξφλνο». Απφ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη πσο ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν κε ηε 

ρξνλνιφγεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ λα ηνπνζεηνχλ γεγνλφηα ζε 

ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά, κε ηε βνήζεηα θάπνησλ εκεξνκεληψλ- «νξφζεκσλ», νη 

νπνίεο ρξεηάδνληαη απνκλεκφλεπζε. Λίγν ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αλαθέξζεθαλ 

ζηε δηαρείξηζε απφ ηνπο καζεηέο/ ηξηεο ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν, κε θπξίαξρε ηε ζχκβαζε «π.Υ.-κ.Υ.», ελψ αθνινπζεί ην ζεκείν «κεδέλ» θαη 

νη έλλνηεο «πξηλ- κεηά» θαη «παξειζφλ- παξφλ- κέιινλ». Λίγνη ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πεξηνδνιφγεζε, κε έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο θαη φρη ηφζν ζηε δηάξθεηά ηνπο. Σηο ίδηεο αλαθνξέο ζπγθεληξψλεη θαη ε έληαμε 

ελφο γεγνλφηνο ή ελφο πξνζψπνπ ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην, ελψ ην ίδην ιίγεο είλαη θαη 

νη απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο πνπ απαηηνχληαη, φζν θαη κε κηα γεληθφηεξε αίζζεζε 

ηνπ ρξφλνπ. 

 ηε βηβιηνγξαθία έρεη επηρεηξεζεί ε απφδνζε ελφο νξηζκνχ γηα ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. 

Καηά ηνπο Thornton & Vukelich (1988) ν ηζηνξηθφο ρξφλνο νξίδεηαη σο «ε ηθαλφηεηα 

λα πεξηγξάςεηο έλα άηνκν, έλα κέξνο, έλα ηερλνχξγεκα ή έλα γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηνπ είδνπο ρξνληθή γιψζζα». Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα 

νξηζκνχ εκπεξηέρεη ηφζν ζηνηρεία ηεο δεισηηθήο γλψζεο, φζν θαη ηεο κεζνδνινγηθήο, 

αθνχ αλαθέξεηαη θαη ζηε ρξήζε «ρξνληθήο γιψζζαο», δειαδή ρξνληθψλ ελλνηψλ. Ο 

ηζηνξηθφο ρξφλνο δελ αθνξά κφλν ηε ρξνλνιφγεζε, πνπ ζχκθσλα κε ηε Hoodles 

(1996) απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα αληηζηνηρίδνπλ γεγνλφηα θαη 

πξνζσπηθφηεηεο κε ρξνλνινγίεο θαη ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζηε 

ζεηξά κε ηελ νπνία ζπλέβεζαλ (Masterman & Rogers, 2002), δειαδή λα θηηάρλνπλ 

έλα ρξνληθφ γεγνλφησλ, ή λα γλσξίδνπλ θαη επηζεκαίλνπλ κία εκεξνκελία. Αληίζεηα, 
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είλαη κηα πην ζχλζεηε έλλνηα, πνπ πεξηιακβάλεη, θαηά ηε Sebba (2000, 51-52) ηνκείο 

φπσο απηφο ηεο «αιιαγήο θαη ηεο ζπλέρεηαο», ησλ «αίηησλ θαη ζπλεπεηψλ» θάπνηνπ 

γεγνλφηνο, αιιά θαη ηε «γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

παξειζφληνο», ψζηε, ζχκθσλα κε ηνπο Lorenc et al  (2013) απηφ λα απνθηήζεη λφεκα 

θαη λα κπνξεί λα εξκελεπζεί.. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη Stow & Haydn (2000,86) 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα δίλνπλ εμεγήζεηο θαη λα θαηαλννχλ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ λα 

ηνπνζεηνχλ γεγνλφηα ζε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά, κε έλα κηθξφ αξηζκφ ηνπο λα 

αλαθέξεηαη ζηε γλψζε θαη ην ρεηξηζκφ θάπνησλ ελλνηψλ ή ηελ αίζζεζε ηεο δηάξθεηάο 

ηνπ, θάηη πνπ απέρεη πνιχ απφ ην επξχ θάζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ κε βάζε ηελ ηξέρνπζα επηζηεκνληθή ζπδήηεζε. 

 

ρεηηθά κε ην δεύηεπο επεςνηηικό μαρ επώηημα (Πνηεο δηαθνξνπνηήζεηο βιέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο απφ ηελ Α΄ έσο θαη ηελ η΄ Γεκνηηθνχ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ;), ην νπνίν εζηηάδεη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εληνπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο ζην 

θάζκα ηεο ζρνιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο απφ ηελ Α΄ έσο θαη ηελ η΄ Γεκνηηθνχ, 

θαίλεηαη φηη απηνί ζεσξνχλ πσο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ειηθία. πγθεθξηκέλα, απφ 

ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ, θαίλεηαη πσο ε απφδνζή ησλ παηδηψλ, ηφζν ζηε 

ρξνλνιφγεζε, φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ελλνηψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, 

βειηηψλεηαη απφ ηάμε ζε ηάμε, κε κηα πην νινθιεξσκέλε αληίιεςε λα έξρεηαη ζηελ 

η΄ ηάμε. 

Ζ δηαπίζησζε απηή, σζηφζν, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα πνξίζκαηα ησλ λεφηεξσλ 

εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο αθφκα θαη παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ, ρνλδξηθά έζησ, ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ θαη λα έρνπλ κηα 

πεξηνξηζκέλε αληίιεςε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ (Vukelih θαη Thornton, 1990, Barton 

θαη Levstik, 1996, Γεκεηξηάδνπ, 2002). χκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε πσο κε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε κπνξεί λα ππάξμεη βειηίσζε, θάηη ην 

νπνίν απνζπλδέεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κε ηε βηνινγηθή σξίκαλζε. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γη’ 

απηφ θαη θαζνξηζηηθή θξίλεηαη ε αιιαγή ηνπ δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο (Ρεπνχζε, 

2004, Κφθθηλνο, 1998, Lorenc et al, 2013). Δλδερνκέλσο, φκσο, ε δηαθνξνπνίεζε 

απηή λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί λνεκαηνδνηνχλ δηαθνξεηηθά ηελ 

έλλνηα «ηζηνξηθφο ρξφλνο», απ’ φηη νη ηζηνξηθνί. Έρνληαο ζην κπαιφ ηνπο πσο 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξησλ λα ζεηξνζεηνχλ γεγνλφηα 

ρξνλνινγηθά, ζπλδένληάο ηε, δειαδή, θαηά θχξην ιφγν κε ηε ρξνλνιφγεζε, είλαη 

ινγηθφ λα ζεσξνχλ πσο ε ηθαλφηεηα απηή αλαπηχζζεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, νη  εθπαηδεπηηθνί εξσηήζεθαλ θαη γηα ηνπο 

παπάγονηερ πνπ ζεσξνχλ φηη επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 



138 

 

(Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ;). ρεδφλ φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη, εηδηθφηεξα, ησλ κεζφδσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε αιιά θαη ησλ επνπηηθψλ 

κέζσλ. 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο λεφηεξεο 

έξεπλεο, αθνχ, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη αλαγλσξηζηεί ε ζπκβνιή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο Simsek (2007) πξνηείλεη κηα πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία κέιεκα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε νξγάλσζε ζηξαηεγηθψλ, κεζφδσλ, 

ηερληθψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη πιηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη 

ηεο ρξνλνιφγεζεο ζηα παηδηά.  Όζν γηα ην επνπηηθφ πιηθφ, πνιινί εξεπλεηέο  (Booth, 

1969, Rogers,1984, Barton θαη Levstik, 1996) ηνλίδνπλ πσο ε ρξήζε θαηάιιεινπ 

επνπηηθνχ πιηθνχ, κε έκθαζε ζηηο εηθφλεο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθή. 

Λίγν ιηγφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο βαζηθφ παξάγνληα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ καζεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηελ σξίκαλζε ηνπ, θάηη πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ ειηθία, ην λνεηηθφ ηνπ επίπεδν, ηελ επρέξεηα πνπ έρεη ζηα Μαζεκαηηθά αιιά θαη 

ην θαηά πφζν αληηκεησπίδεη θάπνηνπ είδνπο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

ρεηηθά κε ηε ρξνλνινγηθή αιιά θαη ηε λνεηηθή (IQ) ειηθία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Anselmo (1967), θαηέιεμε 

πσο ππάξρεη κία βαζκηαία εμέιημε ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

θαη ηε ζρνιηθή ηάμε, κε ην IQ θαη ηε λνεηηθή ειηθία λα ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηε 

ρξνλνινγηθή. Με ηελ επρέξεηα ζηα Μαζεκαηηθά ζπκθσλνχλ θαη νη Stow θαη Haydan 

(2000) θαη West (1978, 1982), δίλνληαο έκθαζε ζηε γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αξίζκεζεο θαη γεληθφηεξα ζηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο δελ έρεη εληνπηζηεί έξεπλα πνπ λα 

ζπζρεηίδεη επζέσο ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κε ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, σζηφζν, ε ξήζε ηεο Sebba (2000, 167) είλαη ραξαθηεξηζηηθή: «νη καζεηέο 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα ζηελ εκπεηξία απηή (δειαδή ηε κειέηε 

ηεο Ιζηνξίαο). Δάλ απηφ γίλεη πξαθηηθά θαηαλνεηφ ή φρη, απηφ ελαπφθεηηαη ζε εζάο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο». Παξαζέηεη ηα ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο ηνπ Wilson (1985) ν νπνίνο 

δήηεζε απφ καζεηέο «ρακειψλ επηηεπγκάησλ» λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ 

καζήκαηνο. Οη απαληήζεηο ηνπο αθνξνχζαλ ζηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη φρη 

ζην πεξηερφκελν. Με ηε ζεηξά ηεο, πξνηείλεη ηελ ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία, αθνχ «παξέρεη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα καζεηέο ησλ νπνίσλ ην λνεηηθφ επίπεδν πξνδηαγξάθεη φηη ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζα ηνπο ήηαλ αδηάθνξν», ζε ζπλδπαζκφ κε ρξνλνινγηθέο 

γξακκέο νη νπνίεο ζηαδηαθά επηθεληξψλνληαη φιν θαη ιηγφηεξν ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο, ψζηε λα γίλεηαη πην πξνζηηφ ηζηνξηθφ πεξηερφκελν. Δπηπιένλ, πξνηείλεη γηα 

καζεηέο κε πεξηνξηζκέλεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ κέζσ ηεο δσγξαθηθήο, ηεο δεκηνπξγίαο εηθφλσλ ζηνλ 

ππνινγηζηή, ηεο επηινγήο θάπνησλ θσηνγξαθηψλ αλάκεζα ζε πνιιέο ή ηεο γξαθήο. 
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«Η ρξήζε εηθφλσλ θαη θσηνγξαθηψλ έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δελ απαηηεί αλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο». Αλάκεζα ζε απηέο ζπγθαηαιέγεη θαη ηε ζεαηξηθή πξάμε, ηε ζπκβνιή ηεο 

νπνίαο αλαδεηθλχεη ζε έξεπλά ηεο ε Peter (1994).  ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ κε 

ηα δηάθνξα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ νξζή ρξήζε ηεο (Sebba, 2000, 101-143). 

Οη κηζνί εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζην ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ 

παηδηψλ, ζεσξψληαο δεδνκέλε ηελ επίδξαζή ηνπ απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα ηνπ. 

Γίλνπλ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα παηδηά, θάηη 

ην νπνίν θαίλεηαη λα ζπλδένπλ κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. ην ζεκείν 

απηφ, ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη σο παξάγνληαο 

ηελ νηθνγέλεηα. Σα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην παηδί, νη εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηά ηνπ 

(επηζθέςεηο ζε κνπζεία, εθδξνκέο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, πξφζβαζε ζε βηβιία) ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Αξθεηνί ηα ζπλδένπλ κε ηε δηακνλή ζε πφιε ή ζε 

ρσξηφ, ζεσξψληαο πσο θάπνηνο πνπ δεη ζε πφιε έρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θαη 

πξφζβαζε ζηα παξαπάλσ. ε ζρέζε κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ, 

νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη επεξεάδεη, ζπλδένληάο ην κε ηε δσή ζε 

πφιε ή ζηελ επαξρία, φπσο πξναλαθέξζεθε, αιιά θπξίσο κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ γνλέσλ θαη φρη ηφζν κε ην νηθνλνκηθφ. ην ίδην πιαίζην κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

θπκαίλεηαη θαη ε ζχλδεζε πνπ θάλνπλ κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ, δειαδή 

αλ είλαη παηδηά αιινδαπψλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα. Θεσξνχλ πσο αλ νη γνλείο είλαη 

απφ άιιε ρψξα δε ζα έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ρεηξίδνληαη ηε γιψζζα ην ίδην θαιά, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ δπζθνιίεο θαη ηα παηδηά. 

ε γεληθέο γξακκέο,  νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε επξχηεξε ηζηνξηθή θνπιηνχξα 

ησλ καζεηψλ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθείσζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν θαη ηελ θαηαλφεζή 

ηνπ, είηε επεηδή νη γνλείο έρνπλ πςειφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην θαη αζρνινχληαη, είηε 

ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζρνιείνπ (επαξρία, αζηηθφ πεξηβάιινλ) θαη ησλ επηινγψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σελ επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ 

αλαδεηθλχεη θαη ζε έξεπλά ηνπ θαη ν Barton (1998), αλαθέξνληαο πσο αθφκα θαη 

παηδηά κηθξήο ειηθίαο κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηήζνπλ ζε ζεηξά ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο εκπεηξίεο, ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ έκαζαλ ζην ζρνιείν θαη ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηηο αιιαγέο πνπ δηέθξηλαλ ζηηο 

θσηνγξαθίεο. ηα πιαίζηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο δελ έρεη εληνπηζηεί 

έξεπλα πνπ λα ζπζρεηίδεη επζέσο ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κε ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ (αλ είλαη αιινδαπνί ή φρη), κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 

δηαζηαπξσζεί αλ θάηη ηέηνην ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Χζηφζν, έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ ηελ θνκβηθή ζεκαζία ηεο γισζζηθήο επρέξεηαο θαη 

επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ππάξρνπλ, θάηη ην νπνίν ελδερνκέλσο λα δίλεη έλα 

πιενλέθηεκα ζηα παηδηά πνπ κεηξηθή ηνπο γιψζζα είλαη ε γιψζζα ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία δνπλ έλαληη ησλ αιινδαπψλ. 
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Σν θχιν ησλ καζεηψλ δε θαίλεηαη λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, βάζεη ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα λα κελ έρνπλ δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο. Ζ 

δηαπίζησζε απηή, σζηφζν, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα θάπνησλ εξεπλψλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, ε νπνία αλαθέξεη πσο ηα αγφξηα ηα 

θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα απφ ηα θνξίηζηα (Anselmo, 1967, de Groot- Reuvekamp et al, 

2015).  

Ζ κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθεη κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε 

γεληθφηεξε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, 

ππνζηεξίδνληαο πσο ηα παηδηά κε ζπλνιηθά θαιή επίδνζε ζηα ζρνιηθά καζήκαηα ζα 

έρνπλ θαη θαιχηεξε επίδνζε ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη 

πσο δελ ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Ο Keville (1966), ζπλεγνξεί ζηελ παξαπάλσ ζέζε 

κε έξεπλά ηνπ πνπ έδεημε πσο παηδηά κε πςειή επίδνζε είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζην 

ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά 

ρακειήο επίδνζεο. 

Χζηφζν, ζηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο, κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηψλ 

πξνθχπηνπλ θαη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη δελ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. εκαληηθή ζεσξείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ε γισζζηθή επάξθεηα ησλ 

παηδηψλ, δειαδή, ε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν θαη ηεο 

ηδηαίηεξεο νξνινγίαο ηνπ (Donalson, 1978, Cooper , 1992, Husbands, 2004). Αθφκε, 

ε αλαδήηεζε ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηα δηάθνξα γεγνλφηα κεηαμχ ηνπο 

θαη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δίλνπλ ζπλεθηηθέο εμεγήζεηο γηα ηα γεγνλφηα θαη λα 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο ζπκβάιιεη, επίζεο, ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

(Βψξνο, 1988,  Stow θαη Haydan, 2000).  

Οη εθπαηδεπηηθνί φηαλ εξσηήζεθαλ γηα ηηο δςζκολίερ (Ση δπζθνιίεο εληνπίδνπλ- 

παξαηεξνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ;) πνπ παξαηεξνχλ καηά ηη 

διδαζκαλία ηος ιζηοπικού σπόνος, αλαθέξζεθαλ ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Ζ γλψκε 

πνπ ζρεκαηίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο γηα απηά θαη ην πιηθφ πνπ παξέρνπλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ είλαη κάιινλ αξλεηηθή. Ο φγθνο ηεο δηδαθηέαο 

χιεο, ην δχζθνιν ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε ππθλφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

αιιά θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία παξαηίζεληαη ηα γεγνλφηα ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνπλ. Σελ θαηάζηαζε εληείλεη ε έιιεηςε θαη ε πίεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, εηδηθά ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία. Παξφκνηα, φζνλ αθνξά ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη θαη ε άπνςε ηνπ Moniot (2002, 290) πνπ απνδίδεη ηελ 

θαηάζηαζε ζην φηη ππάξρεη αλάγθε λα δηαηππσζνχλ πνιιά θαη ζεκαληηθά πξάγκαηα 

ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν, κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη ιεμηιφγην πνπ κπνξεί λα είλαη 

εχθνια δηαρεηξίζηκνη απφ ηνπο ελήιηθεο, αιιά κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη ηα 

παηδηά. Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηε 

Βαθαινχδε (2014, 297) σο έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο δε ε θαηάζηαζε απηή δε βνεζάεη «ζηελ νινθιήξσζε κηαο 

θνηλσληθν- επνηθνδνκηζηηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο». Αληίζεηα, ελζαξξχλεη ηελ 
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παξαδνζηαθνχ ηχπνπ δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε, κε ηελ έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ 

απνκλεκφλεπζε. Πξνηείλεη, δε, σο ιχζε, ηελ χπαξμε δίσξσλ καζεκάησλ. 

ηε ιίζηα ησλ δπζθνιηψλ πνπ επηζεκαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη λα 

πξνζηεζνχλ θαη  νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην, φπσο νη γλψζεηο θαη ε 

πξνεηνηκαζία ηνπ, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ε έιιεηςε ή ε κε ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ 

αιιά θαη ε ηειεφξαζε. Ζ επηζήκαλζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ γηα ην ξφιν ηεο 

ηειεφξαζεο, αλ θαη κνλαδηθή, έξρεηαη ζε ηαχηηζε κε ηνλ Galan  (2015, 9) ν νπνίνο 

ζεσξεί πσο ηα παηδηά πξέπεη λα εμαζθνχληαη απφ κηθξή ειηθία ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. 

Κάπνηεο πεξηπηψζεηο ηαηληψλ ή ζεηξψλ (π.ρ. νη Φιηλζηννπλο) κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αθνξκή γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά πσο φ, ηη βιέπνπλ ζηελ 

ηειεφξαζε δελ είλαη πάληα αιεζηλφ (πεξίπησζε αλαρξνληζκψλ), ελψ είλαη έλα πξψην 

βήκα γηα λα δηαθξίλνπλ ην κχζν, ηε θαληαζία απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, κε βάζε ηε δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία,  αλαθέξζεθαλ ζηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δςζκολίερ με ηιρ οποίερ έπσονηαι ανηιμέηυποι οι 

μαθηηέρ/ ηπιερ ηνπο (Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ;). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο εληφπηζε δπζθνιίεο 

ζην ρεηξηζκφ θάπνησλ ελλνηψλ. Αλάκεζα ζηηο έλλνηεο απηέο ζπγθαηαιέγνπλ ην π.Υ- 

κ.Υ., ηνλ αηψλα, ηε δεθαεηία, ην ζεκείν κεδέλ, ηε ζπλέρεηα αιιά θαη έλλνηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ρξφλν. Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο αλαδεηθλχνπλ σο δπζθνιία ηε 

δηάθξηζε ηνπ «πξν Υξηζηνχ» κε ην «κεηά Υξηζηφλ», θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά 

γεγνλφησλ ζ’ απηέο ηηο πεξηφδνπο, κε θπξηφηεξν ζεκείν απηφ ηνπ αληίζηξνθνπ 

ηξφπνπ κέηξεζεο ησλ εηψλ θαηά ηελ πεξίνδν «πξν Υξηζηνχ». Όπσο ηνλίδνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη, νη καζεηέο/ηξηεο αληηιακβάλνληαη εχθνια ηε δηάθξηζε «π. Υ. – κ. Υ.», 

φηη, δειαδή, θάηη έγηλε πξηλ ηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ θαη θάηη άιιν κεηά, αλ θαη δελ 

ην εθθξάδνπλ πάληα ζσζηά. Χζηφζν, δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη φηαλ πξέπεη λα 

ηνπνζεηήζνπλ θάπνην γεγνλφο ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν, Ζ βαζηθή, φκσο, δπζθνιία 

έξρεηαη ζηε ρξνλνιφγεζε. Γηα ηα παηδηά δελ είλαη εχθνιν, ελψ έρνπλ ζπλεζίζεη λα 

κεηξάλε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, μεθηλψληαο απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην 

κεγαιχηεξν, θάπνηα ζηηγκή λα πξέπεη λα κεηξήζνπλ αληίζηξνθα, αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξίνδν πξν Υξηζηνχ. Ζ αληίζηξνθε ρξνλνιφγεζε ζπλδέεηαη ζηελά θαη κε ην ζεκείν 

κεδέλ. 

Ζ ακέζσο επφκελε θαηά ζεηξά δπζθνιία ζρεηίδεηαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ ελλνηψλ 

«αηψλαο» θαη «δεθαεηία». χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη φηη έλαο αηψλαο έρεη εθαηφ ρξφληα θαη πσο κηα δεθαεηία απνηειείηαη 

απφ δέθα, ρσξίο, απαξαίηεηα, φκσο λα θαηαιαβαίλνπλ πφζν κεγάιε δηάξθεηα έρνπλ 

απηά ηα δηαζηήκαηα. Ζ κεγαιχηεξε, φκσο, δπζθνιία έγθεηηαη ζην λα εληάμνπλ κηα 

ρξνλνινγία ζηνλ αληίζηνηρν αηψλα ή δεθαεηία θαη ην αληίζηξνθν. Όζνλ αθνξά ζηηο 

έλλνηεο, έλα άιιν δχζθνιν ζεκείν είλαη πσο ζε θάπνηεο πεξηφδνπο απνδίδεηαη έλα 

φλνκα, κε απνηέιεζκα ε πεξίνδνο εθείλε λα αλαθέξεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα, 

ρσξίο λα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα ηα ρξνληθά ηνπο φξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

«Αλαγέλλεζε», «ρξπζφο αηψλαο», «Μεζαίσλαο». Σελ παξαηήξεζε επηβεβαηψλνπλ 
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θαη νη Thornton & Vukelich (1988, 74) ιέγνληαο πσο ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα 

πεξηγξαθεί κηα πεξίνδνο, φπσο γηα παξάδεηγκα «ην πξψην ηέηαξην ηνπ 18
νπ

 αηψλα», ή 

κε αξηζκνχο «1701- 1725» ή κε θάπνην πξνζδηνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πεξηφδνπ. Σν θαηλφκελν νμχλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθά δχζθνιν ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Ο Moniot (2002, 290) απνδίδεη ην δήηεκα 

ζηελ χπαξμε ηεο αλάγθεο λα δηαηππσζνχλ πνιιά θαη ζεκαληηθά πξάγκαηα ζε 

πεξηνξηζκέλν ρψξν. Δίλαη, άιισζηε, γεγνλφο πσο ηα ζρνιηθά βηβιία γξάθνληαη απφ 

ελήιηθεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ, είηε ελ γλψζεη είηε ελ αγλνία ηνπο, φξνπο 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο. 

Αξθεηέο νκνηφηεηεο παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηα φζα αλέθεξαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ζηα φζα θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, ζρεηηθά κε θάπνηεο έλλνηεο. ε έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαθνξηθά κε «ην ζχζηεκα ρξνλνιφγεζεο, ην βαζηθφ 

ιεμηιφγην ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αηψλα ζσζηά» θαη ηελ 

θαηαλφεζε θάπνησλ ελλνηψλ, κηθξφ ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ κπνξνχζαλ 

λα πνπλ ζε πνηνλ αηψλα δνχκε ζήκεξα θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

«αηψλα» κε αθξίβεηα θαη νξζφηεηα. Δπηπιένλ, πνιινί ήηαλ νη καζεηέο πνπ γλψξηδαλ 

ηε ζεκαζία ηνπ «π. Υ.» θαη ηνπ «κ. Υ.», κε ηελ ίδηα επηζήκαλζε, πσο θάπνηεο θνξέο 

ε πξνθνξά δελ ήηαλ ζσζηή. Σα δεδνκέλα απηά θέξλνπλ ζην πξνζθήλην, ζχκθσλα κε 

ηνπο εξεπλεηέο, ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο, θάηη ην νπνίν 

επηβεβαηψλνπλ θαη νη Thornton & Vukelich (1988), ηνλίδνληαο πσο ηθαλφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη θαη εηδηθεχνληαη ζηε γιψζζα πνπ αθνξά ζην ρξφλν, βαζίδνληαη ζηε 

δηδαζθαιία θαη «δε ζα απνθηεζνχλ, εθηφο θη αλ δηδαρζνχλ ιεπηνκεξψο» (Stow & 

Haydn, 2013, 90). Καη ν Μπνλίδεο (1995, 205) εληνπίδεη δπζθνιία ζηηο θξάζεηο «α΄ 

θαη β΄ κηζφ ηνπ αηψλα», «π.Υ.- κ.Υ..» θαη ζηηο έλλνηεο «αηψλαο» θαη «δεθαεηία». 

Απνδίδεη «ζηε ιαλζαζκέλε γλψζε πνπ έρνπλ γηα ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα» ηε 

δπζθνιία ησλ παηδηψλ λα ιχζνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη «ν 

ηξφπνο κέηξεζεο θαη ππνινγηζκνχ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ π.Υ. θαη κ.Υ. είλαη 

δηαθνξεηηθφο». 

Μηα, επίζεο, δπζθνιία πνπ εληνπίδνπλ ιίγνη εθπαηδεπηηθνί θαη έρεη ζρέζε κε ηα 

βηβιία, είλαη θαη ε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα, ε δηάξζξσζε ησλ 

καζεκάησλ. Μία εθπαηδεπηηθφο, πεξηέγξαςε ην παξαπάλσ δήηεκα κε ηνλ φξν 

«αλαρξνληζκφο», αιιά σο αλαρξνληζκφο νξίδεηαη «ε ρξνλνινγηθά ιαλζαζκέλε 

ηνπνζέηεζε πξνζψπσλ, ζπκβάλησλ, αληηθεηκέλσλ, ηδεψλ, ιέμεσλ ή ζπλεζεηψλ κέζα 

ζε έλα ηζηνξηθφ θείκελν» (κπξλαίνο, 2013, 169), θαη φρη ε κε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

παξνπζίαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ζ έλλνηα ηεο 

«ζπλέρεηαο» είλαη άιιε κηα ζεκαληηθή έλλνηα γηα ηνπο ηζηνξηθνχο, ε νπνία, σζηφζν, 

αλαθέξζεθε κφλν απφ κηα εθπαηδεπηηθφ σο δπζθνιία.   

Δθηφο, φκσο, απφ ην ρεηξηζκφ ησλ ελλνηψλ, πνιινί εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ ηελ 

έληνλε δπζρέξεηα ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ ζηε ρξνλνιφγεζε θαη ζηελ ηνπνζέηεζε 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ ζηε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά. Ζ 

ρξνλνιφγεζε ηαπηίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηελ αληηζηνίρηζε ελφο γεγνλφηνο, 

ελφο πξνζψπνπ, ελφο αληηθεηκέλνπ κε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνλνινγία, δεμηφηεηα ε 
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νπνία απαηηεί θαη έληνλε ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/ 

ηξηψλ. Ζ πιεζψξα ησλ ρξνλνινγηψλ, ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηάζηαζε. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, φκσο, εληχπσζε πξνθαιεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλ θαη ζπκβαίλεη πνιχ 

ζπρλά, ην γεγνλφο πσο ηα παηδηά κπεξδεχνπλ αθφκε θαη ρξνλνινγίεο πνπ απνηεινχλ 

νξφζεκα ζηελ ειιεληθή Ηζηνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην 1821, ην 1940, ην 1973. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε ηαπηίδεηαη κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ άγλνηα απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ ζεκαληηθψλ εκεξνκεληψλ- 

«νξφζεκσλ». Απνδίδνπλ ην θαηλφκελν ζηε ζηξνθή απφ ηε γεγνλνηνινγηθή Ηζηνξία 

πνπ απνδίδεηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη ζηελ νπνία θπξηαξρνχζε ε αθήγεζε, ζε κηα 

Ηζηνξία πνπ ε έκθαζή ηεο ζηξέθεηαη ζην πεξηερφκελν θαη ηελ θξηηηθή εμέηαζε ησλ 

πεγψλ. Απφ εθεί, δειαδή, πνπ δηλφηαλ έκθαζε ζην λα καζαίλνπλ ηα παηδηά κε ηε 

ζεηξά ηα γεγνλφηα θαη λα απνκλεκνλεχνπλ εκεξνκελίεο, μαθληθά κε ηε ζηξνθή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, παξαγθσλίζηεθε ε γλψζε απηή (Stow & Haydn, 2000, 84). Νέεο 

θσλέο, σζηφζν, ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία εθκάζεζεο θάπνησλ ζεκαληηθψλ εκεξνκεληψλ 

θαη ρξνλνινγηψλ, θαζψο θαίλεηαη πσο κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα βνεζεηηθή γηα 

ηνπο καζεηέο, απνηειψληαο νξφζεκα γηα ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο 

(Wood, 1995, Moniot, 2002). 

Μηα κηθξή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίδεη σο δπζθνιία ηελ αληίιεςε κηαο 

γεληθφηεξεο αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ην πφζν πνιχ ή ιίγν δηαξθεί θάηη, ή ην 

πφζν απέρεη κηα πεξίνδνο απφ κία άιιε. Σέινο, ιίγνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ηε 

ζχγθξηζε δηαθφξσλ επνρψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ 

ηνπο σο κηα απαηηεηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο/ ηξηεο. Αθφκα θαη ε ζχγθξηζε 

παιαηφηεξσλ επνρψλ κε ην ζήκεξα ηνπο δπζθνιεχεη εμίζνπ. ηε ιίζηα ησλ 

δπζθνιηψλ έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Οη 

πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηε καζεκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα (Jahoda, 1963, Barton & Levstik, 

1994, Hodkinson, 1995, Haydn, 1999), κε ηε γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη ρξνλνινγίεο (Masterman & Rogers, 2002, 3).  

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο πσο νη εθπαηδεπηηθνί εληνπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Όκσο, ε 

πιεηνςεθία ηνπο αλαθέξεηαη ζην ρεηξηζκφ ελλνηψλ θαη ηε ζσζηή ρξνλνιφγεζε, κε 

ηελ έλλνηα ηεο ηνπνζέηεζεο ζηε ζσζηή ζεηξά γεγνλφησλ. Πνιινί ιίγνη ήηαλ απηνί 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε γεληθφηεξε αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ, ή ζηνλ εληνπηζκφ νκνηνηήησλ 

θαη δηαθνξψλ, ζπγθξίλνληαο πεξηφδνπο. Ζ δηαπίζησζε απηή ελδερνκέλσο νθείιεηαη  

ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ νη ίδηνη αιιά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κέζσ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο.  

Ζ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε δίλεη απάληεζε θαη ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα (Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπο βνεζάεη ψζηε λα αληαπεμέξρνληαη 
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ζ’ απηέο ηηο δπζθνιίεο; ) γηα ην θαηά πφζν ην εκπαιδεςηικό ςλικό ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ηνπο βοηθάει ψζηε λα αληαπεμέξρνληαη ζ’ απηέο ηηο δπζθνιίεο, κε ηελ 

απάληεζε λα είλαη θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθή.  

Αλαγλψξηζαλ, σζηφζν, θαη ην κεξίδην επζχλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ζέηνληαο ην δήηεκα ηεο γλσζηηθήο ηνπ επάξθεηαο θαη ηεο θαιήο 

πξνεηνηκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμεη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν αιιά θαη, γεληθφηεξα, ην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επίζεο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπο, 

εμαξηάηαη θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν ζηε δηδαζθαιία. 

Σέινο, πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο, πνιχ ζπρλά, ζεσξείηαη δεδνκέλν πσο 

ηα παηδηά έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ρσξίο λα έρνπλ πξνβεί ζηνλ απαξαίηεην 

έιεγρν ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, κε απνηέιεζκα λα κε δίλνπλ ηδηαίηεξε βάζε 

ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε άιια δεηήκαηα, πνπ ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφηεξα.  

πγθεθξηκέλα, ζε εξψηεζε πνπ ηνπο απεπζχλζεθε γηα ην αλ δηεξεπλνχλ ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν νη κηζνί 

απάληεζαλ πσο δελ ην έρνπλ θάλεη σο ζήκεξα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ 

απάληεζαλ πσο δελ ην έρνπλ θάλεη πνηέ, αηηηνιφγεζαλ δε ηελ απάληεζή ηνπο 

ιέγνληαο πσο, δελ είλαη εχθνιν εμαηηίαο ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ, ζεσξψληαο ην, 

σζηφζν, πνιχ θαιή ηδέα ψζηε λα ην εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θάπνηα άιιε 

ρξνληά. Άιινη ζεσξνχλ πσο ε γλψζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ ρξνλνινγηψλ εκπεξηέρεηαη 

ζηε δηαδηθαζία απηή ή ην ηη ζπκνχληαη ηα παηδηά απφ ηελ χιε ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξνληάο. Δίλαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ πσο δε γίλεηαη ζσζηή δηεξεχλεζε ησλ 

πξνυπαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ. 

Τπέξκαρνο ηεο ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ν δάζθαινο έρεη 

πιήξε αληίιεςε γηα ην πνηεο έλλνηεο έρεη θαηαλνήζεη ν θάζε καζεηήο, είλαη ε Sebba 

θαη πξνηείλεη δξαζηεξηφηεηεο κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο ην ίδην πεξηερφκελν ζπρλά δίλεη ηελ 

επθαηξία ζε θάπνηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ κηα έλλνηα θαη ζε θάπνηνπο άιινπο 

κηα δηαθνξεηηθή θαη ν θάζε καζεηήο αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Sebba, 

91). Αιιά θαη νη Stow & Haydn (2000, 95) εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα κελ θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ην ηη γλσξίδνπλ ή δε γλσξίδνπλ νη 

καζεηέο. Πξνηείλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή αλίρλεπζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ 

παξαλνήζεψλ ηνπο, νη νπνίεο, αθνχ επηζεκαλζνχλ, πξέπεη λα μεθαζαξηζηνχλ. Σέινο, 

ζην ίδην πιαίζην γηα εμαθξίβσζε ηνπ ηη έρεη γίλεη γλσζηφ, ν Moniot (2000, 214), 

εζηηάδεη θαη ζην ξφιν ηνπ ζθάικαηνο, ηνπ ιάζνπο. Σν ιάζνο ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ 

θαη ρξήζηκν «κε ηελ έλλνηα φηη θαηαλνψληαο ηε θχζε ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εκθαλίδνληαη», εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηήο κπνξνχλ λα θαηνξζψζνπλ λα ηα 

πεξηνξίζνπλ θαη λα ηα ειέγμνπλ. Με ηα φζα παξαζέηεη παξαθάησ, γίλεηαη ζαθήο ε 

ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο ησλ πξνυπαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζην ζχλνιφ ηεο: «Αλ νη λέεο πιεξνθνξίεο πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ 
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θαζέλα, εληαζζφκελεο ζην πιαίζην ζθέςεο θαη αληηιήςεσλ πνπ ηνλ θαζνξίδνπλ ζε κηα 

δεδνκέλε ζηηγκή, ζα ήηαλ επθηαίν αλ ε εθπαίδεπζε ιάκβαλε ππφςε ηα φζα ήδε 

γλσξίδνπλ νη καζεηέο απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία θαη θηινζνθία, ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ηαμηλνκνχλ, αληηιακβάλνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη εθείλν πνπ ζεσξνχλ φηη 

ηνπο επηβάιιεηαη λα κάζνπλ, ηηο δσηηθέο αξρέο ησλ ζθαικάησλ ηνπο, ην πιαζκαηηθφ 

θελφ ηεο άγλνηάο ηνπο. Έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ακειεί ηελ πηπρή απηή 

απινχζηαηα δελ είλαη ξεαιηζηηθφ». 

Σν έθην εξεπλεηηθφ εξψηεκα (Πνηα άιια καζήκαηα θαη ηη είδνπο πιηθφ ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ;) ζρεηίδεηαη κε ηα μαθήμαηα θαη ην είδορ ηος ςλικού πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί έδσζαλ ηδέεο γηα ηα καζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. ρεδφλ φινη ηφληζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζεηξάο ησλ αξηζκψλ, ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξνληθήο απφζηαζεο θαη 

ηεο δηάξθεηαο αλάκεζα ζηα γεγνλφηα, θαη ηεο Γιψζζαο, κέζα απφ ηε Γξακκαηηθή θαη 

ηηο αζθήζεηο ηεο, πνπ θαζηζηά ηα παηδηά ηθαλά λα δηαθξίλνπλ ην παξειζφλ, απφ ην 

παξφλ θαη ην κέιινλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηνπο ρξφλνπο θαη ηηο ρξνληθέο 

θξάζεηο, λα αθεγνχληαη κε ρξνληθή ζεηξά κηα ηζηνξία. Αθνινπζνχλ ηα Θξεζθεπηηθά, 

κε ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθέξνληαη ζ’ απηά, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην 

ζεκείν κεδέλ, ηεο Γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ, αιιά θαη ζηε ζχκβαζε π.Υ.- κ.Υ. Γηα ηηο 

κηθξφηεξεο ειηθίεο αλαθέξζεθε ην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, κε έκθαζε 

ζην ρξφλν γεληθφηεξα θαη πψο κεηξάηαη, κε γελεαινγηθά δέληξα πνπ απνηεινχλ κηα 

πξψηε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηελ Ηζηνξία, αιιά θαη κε ηηα αιιαγέο θαη κεηαβνιέο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθέο ήηαλ θαη νη αλαθνξέο 

γηα ηα Δηθαζηηθά είηε κε ην λα δσγξαθίζνπλ θαη λα απνδψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

δηαθφξσλ επνρψλ, είηε κε ηε ρξήζε έξγσλ ηέρλεο. ηνλ θαηάινγν πξνζηίζεηαη ην 

κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, κε ηε ζχλδεζε ηνπ γεγνλφηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηφπν, ε  

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ε Φπζηθή, ε Θεαηξηθή Αγσγή, νη ΣΠΔ, ε 

Γπκλαζηηθή, ε Μνπζηθή θαη ε Δπέιηθηε Εψλε, κε κεκνλσκέλεο αλαθνξέο. 

Γηαθξίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ πσο νη εθπαηδεπηηθνί, ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ζρεδφλ φια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Αλ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δε 

θαίλνληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα πεηζηηθά, εληνχηνηο, απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, θαίλεηαη πσο κπνξεί λα ππάξμεη κηα βάζε γηα θάηη 

ηέηνην.   

Ο κπξλαίνο (2013, 161), ζηα πιαίζηα ηεο «ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ρξνληθήο δηάζηαζεο 

ησλ πξαγκάησλ» εληάζζεη ηελ αμηνπνίεζε ζρεδφλ φισλ ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ, 

πξνζζέηνληαο επηπιένλ ζε φζα αλέθεξαλ νη εθπαηδεπηηθνί ή αηηηνινγψληαο ηελ 

επηινγή ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. πγθεθξηκέλα, ζηα επηπιένλ καζήκαηα 

ζπγθαηαιέγνληαη ε Μνπζηθή «θξαηψληαο ην ξπζκφ ζηα ηξαγνχδηα, κε ηξαγνχδηα γηα 

ηηο επνρέο, κνπζηθά παηρλίδηα πνπ εμνηθεηψλνπλ ηα παηδηά κε ηε ρξνληθή 

δηαθνξνπνίεζε», ηε Φπζηθή Αγσγή κε ηελ «παξνπζίαζε αζιεκάησλ, παηρληδηψλ ησλ 

παιαηφηεξσλ επνρψλ, νιπκπηαθά ξεθφξ ηαρχηεηαο», ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κε «ηε 
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ρξνλνιφγεζε ησλ εθεπξέζεσλ», ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή κε «ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ησλ πνιηηεπκάησλ», ηηο Ξέλεο Γιψζζεο κε «ηελ εθκάζεζε ρξνληθψλ 

εθθξάζεσλ». Κιείλεη, δε, κε ηελ παξαηήξεζε πσο ν ρξφλνο «κπνξεί λα δηδάζθεηαη 

κέζα απφ φια ηα δηαθξηηά καζήκαηα (teaching across the curriculum), αιιά θαη ηηο 

πνηθίιεο δηαζεκαηηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο. 

Αλαθεξφκελνη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ πσο βνεζάεη 

πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, ην 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαίλεηαη λα είλαη πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Οη εηθφλεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ραξηψλ) ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν βνεζεηηθέο γηαηί 

ηα παηδηά, ελψ θαη ν ζπλδπαζκφο εηθφλαο θαη θεηκέλνπ ή αθήγεζεο (ζρεδηάγξακκα, 

ηζηνξηθή γξακκή) ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. Ζ άπνςή ηνπο έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε 

ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Νάθνπ, 2000, Stow θαη Haydan, 2000, Burke, 

2003, Dawson, 2004, Παιεθίδεο, 2008), φπνπ ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε νπηηθψλ 

ζηνηρείσλ αλαθέξεηαη σο βνεζεηηθή, παξαζέηνληαο πιήζνο πιενλεθηεκάησλ. 

Λίγνη, αληίζεηα, είλαη απηνί πνπ κηιάλε γηα δηαδξαζηηθφ πιηθφ, φπσο ινγηζκηθά θαη 

εηθνληθέο πεξηεγήζεηο, αμηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ αθφκε πην ιίγεο 

είλαη νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζηηο βησκαηηθέο δξάζεηο, φπσο ηα ζεαηξηθά, ηα 

ηξαγνχδηα, νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Ζ παξαπάλσ 

δηαπίζησζε, σζηφζν, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα λέα επξήκαηα θάπνησλ εξεπλψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ράξε ζηηο πνιπκεζηθέο θαη ππεξκεζηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα αμηνπνίεζε. Καηά ηνλ Galan (2015) oη Νέεο 

Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ «παξάζπξα ζην παξειζφλ», αθνχ νπηηθνπνηνχλ 

θαη επαλαδεκηνπξγνχλ κε επθνιία θαη αθξίβεηα νηηδήπνηε πξνέξρεηαη απφ ην 

παξειζφλ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη ππαξθηφ πηα, κε απίζηεπηε αιεζνθάλεηα. Αξθεηέο 

είλαη θαη νη έξεπλεο πνπ παξαζέηνπλ ηα ζεηηθά ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ (Masterman & Rogers, 2002, Foreman et al,2007,  Galan., 2015). 

Ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κπνξνχλ λα είλαη θαη νη 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη άιινπο ηζηνξηθνχο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Καηά ηε 

Γεκεηξηάδνπ (2002, 123) ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ ζην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο αλαπαξάζηαζεο ηνπ παξειζφληνο 

ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ, κε απνηέιεζκα ην αθεξεκέλν λα γίλεηαη ζπγθεθξηκέλν.  

χκθσλα κε ηνλ Λενληζίλε (1999),δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο λα 

έξζνπλ ζε έξζνπλ ζε επαθή κε ζηνηρεία θαη θνκκάηηα ηνπ παξειζφληνο θαη λα θάλνπλ 

ππνζέζεηο, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

επνρψλ.  Δληνχηνηο, παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηέηνηνπ είδνπο επηζθέςεηο κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ, δελ αλαθέξνληαη ζπρλά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.   
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Σν έβδνκν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα (Πνηεο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ απηέο ηηο δπζθνιίεο;) αθνξά ζηηο  μεθόδοςρ και ηιρ 

ζηπαηηγικέρ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο θαη λα δηδάμνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. ρεδφλ φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ σο πξαθηηθή ηε ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο, κε ηνπο 

κηζνχο απφ απηνχο λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ, θαηά θχξην ιφγν, σο ζηαζεξφ ζεκείν 

αλαθνξάο, αλαξηεκέλε ζηνλ ηνίρν ηεο αίζνπζαο, ελψ ιηγφηεξνη είλαη εθείλνη πνπ ηε 

ζπκπιεξψλνπλ ζηαδηαθά κε ην πέξαζκα ησλ καζεκάησλ. Αξθεηνί είλαη θαη απηνί 

πνπ πξνηηκνχλ λα ηε ζρεδηάδνπλ κφλνη ηνπο ζηνλ πίλαθα, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν 

(ρσξίο, δειαδή, λα είλαη κφληκα ζηνλ ηνίρν), ελψ ιίγνη ρξεζηκνπνηνχλ κφλν απηή πνπ 

πξνηείλεη ην ζρνιηθφ βηβιίν. Παξαηεξείηαη, δειαδή, κεησκέλε ή ιαλζαζκέλε 

δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ γξακκψλ, παξά ην γεγνλφο πσο νη πεξηζζφηεξνη 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπο.  

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε βξίζεη πεξαηηέξσ πξαθηηθψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπο. Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο απεπζχλνληαη 

ζε καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ, γη’ απηφ θαη πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ην επίπεδν 

ηεο δπζθνιίαο ηνπο. ηηο απαληήζεηο ζπκπεξηέιαβαλ νξηζκέλεο κφλν απφ απηέο, φπσο 

ηα ζρεδηαγξάκκαηα, ε ζχλδεζε πξνεγνχκελνπ- επφκελνπ, ε επηζήκαλζε ζεκαληηθψλ 

εκεξνκεληψλ θαη ν ππνινγηζκφο πφζσλ ρξφλσλ πέξαζαλ, ε αλαθνξά ζηελ 

νηθνγέλεηα, θαη ρσξίο λα θάλνπλ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπο. Μπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε πσο νη εθπαηδεπηηθνί, είηε δελ έρνπλ επίγλσζε ηεο χπαξμεο ηνπ 

πιήζνπο ησλ πξαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, είηε ηηο αμηνπνηνχλ κε 

ιάζνο ηξφπν, είηε δελ έρνπλ ηε δηάζεζε ή ην ρξφλν γηα λα ην θάλνπλ ζσζηά. 

Αλαθεξφκελνη ηψξα ζηηο κεζφδνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηδάμνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν ζηε βηβιηνγξαθία, ηα 

απνηειέζκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ αλαδεηθλχνπλ πιεζψξα ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ. 

Γπζηπρψο, φκσο, δε θαίλεηαη λα αμηνπνηνχληαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

είηε επεηδή δελ είλαη ελήκεξνη γηα ηηο πξαθηηθέο απηέο, είηε επεηδή δε ζεσξνχλ ην 

δήηεκα ζεκαληηθφ ή γηαηί δελ πξνιαβαίλνπλ, ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ. Οη Barton & Levstik (1997) ππνζηεξίδνπλ πσο νη ηζηνξηθέο γξακκέο θαη νη 

παγθφζκηνη ράξηεο ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζε θάζε αίζνπζα, αξθεί λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην ζσζηφ ηξφπν θαη κε ηηο ζσζηέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ν 

Simsek (2007) πξνζζέηεη πσο κφλν αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ «ληεθφξ» δελ έρνπλ λα 

πξνζθέξνπλ θάηη απφ απηά πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αλεπάξθεηαο ή ηεο κε ζσζηήο ρξήζεο πξαθηηθψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί θαη ε εμήο αληίθαζε. ε εξψηεζε πνπ ηνπο έγηλε γηα ηη αλ 

ζεσξνχλ ηελ αλάπιαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ησλ καζεηψλ/ηξησλ 

(π.ρ. δεκηνπξγία γελεαινγηθνχ δέληξνπ) σο δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη, ζρεδφλ φινη έθξηλαλ πσο ζα κπνξνχζε λα θαλεί ρξήζηκε. Δληνχηνηο, ζηελ 
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εξψηεζε γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη, κφλν δχν απάληεζαλ πσο 

θάλνπλ θάπνηα αλαθνξά. 

ε εξψηεζε ζρεηηθή κε ηνλ ηπόπο αξιολόγηζηρ ηος ιζηοπικού σπόνος ζην ζρνιείν, 

νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν γξαπηέο φζν θαη πξνθνξηθέο 

εξσηήζεηο. ρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηελ αληηζηνίρηζε γεγνλφησλ 

κε ρξνλνινγίεο, ζηελ ηνπνζέηεζε γεγνλφησλ ζηε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά ή λα 

ζπκπιήξσζε θάπνηαο ηζηνξηθήο γξακκήο. Πνιινί ήηαλ θαη απηνί πνπ αλέθεξαλ πσο 

δεηάλε απφ ηα παηδηά λα ζπκεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνινγίεο θαη γεγνλφηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα θαη λα ηα ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο, σο 

πξνεγνχκελν θαη επφκελν. Πην ζπρλά εληνπίδεηαη θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο 

θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Χζηφζν, 

έκθαζε δίλνπλ κφλν ζηηο πην ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο θαη φρη ζε φιεο φζεο 

αλαθέξνληαη ζην εθάζηνηε κάζεκα, ελψ έκθαζε δίλεηαη θαη ζηε ζπρλή επαλάιεςε. 

Αλάκεζα ζηα γεγνλφηα πνπ αμηνινγνχληαη σο ζεκαληηθά θαη δεηνχληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη θάπνηα νξφζεκα, φπσο νη ρξνλνινγίεο ησλ εζληθψλ επεηείσλ 

πνπ πνιχ ζπρλά ζπγρένπλ νη καζεηέο/ηξηεο, γεγνλφο πνπ πξνβιεκαηίδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Μεκνλσκέλεο ήηαλ νη απαληήζεηο πνπ ζπλέδεζαλ ηελ αμηνιφγεζε κε 

ηε ρξήζε ελλνηψλ θαη ιεμηινγίνπ ζρεηηθνχ κε ην ρξφλνπ. Σν ίδην ιίγεο ήηαλ  θαη νη 

αλαθνξέο ζε παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηε ρξήζε ηεο δσγξαθηθήο ή ηεο 

ινγνηερλίαο σο κέζσλ αμηνιφγεζεο.  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε αμηνιφγεζε ηεο ρξνλνινγηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ην 19
ν
 αηψλα ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

απνκλεκφλεπζε γεγνλφησλ θαη ρξνλνινγηψλ. Ζ παξαπάλσ ηάζε θαίλεηαη λα 

ηξνπνπνηείηαη ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ηζηνξηθήο ρνιήο ησλ Annales, κε απνηέιεζκα 

λα ζεσξείηαη ζεκαληηθή ηθαλφηεηα ε θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο θαη ηεο δηάξθεηαο. Με 

ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηε γεγνλνηνινγηθή θαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά Ηζηνξία, 

παξαηεξήζεθε κηα «ζηξνθή πξνο ηελ αλαδήηεζε εμεγήζεσλ θαη εξκελεηψλ ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη ησλ γεγνλφησλ», ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ πεγψλ θαη ςάρλνληαο γηα ζρέζεηο αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην 

παξφλ. ην πιαίζην απηφ βαζηθέο ρξνλνινγίεο-«νξφζεκα» είλαη αλαγθαίεο  «γηα ηε 

ζχγθξηζε ηνπ πιηθνχ πνπ απαηηείηαη, ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ην 

ζρεκαηηζκφ κηαο πην αλεμάξηεηεο ζχλζεζεο» (Lorenc et al, 2013, 85). 

Απφ ηελ έξεπλα ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο αμηνινγείηαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζε έμη ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη Lorenc et al, (2013) εληνπίδνπλ 

ηελ χπαξμε δχν κνξθψλ. Απφ ηε κία αμηνινγείηαη ην θαηά πφζν νη καζεηέο είλαη 

ηθαλνί λα δεκηνπξγνχλ ρξνλνγξακκέο, λα ηνπνζεηνχλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

γεγνλφηα, λα επηζεκαίλνπλ ην πξψην ή ην ηειεπηαίν γεγνλφο. ε θάζε πεξίπησζε, 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχνπλ ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ρξνλνγξακκή. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε 

λα θάλνπλ καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο αλάκεζα ζε ρξνλνινγίεο, θάηη πνπ, σζηφζν, 

εκθαλίδεηαη ιηγφηεξν ζπρλά. Οη εξεπλεηέο ζπκπεξαίλνπλ πσο πνιιέο πηπρέο ηεο 
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ρξνλνινγηθήο ζθέςεο δελ αμηνινγνχληαη κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δνκήο ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, ηεο εμήγεζεο ηεο 

αιιαγήο θαη ηεο ζπλέρεηαο, ηεο ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ πεξηνδνιφγεζεο 

ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε κία έλδεηα ζε 

ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, ελψ φζνη ππάξρνπλ ζρεηίδνληαη κε ηελ απιή ηνπνζέηεζε 

γεγνλφησλ ζε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζηε βάζε πξνεγνχκελνπ- επφκελνπ θαη 

θάπνηεο θνξέο ζηε ζπκπιήξσζε ρξνλνγξακκψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη είλαη πην 

ζπλαθείο κε  ηηο αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ παιαηφηεξα θαη βαζίδνληαλ ζηελ 

απνκλεκφλεπζε ρξνλνινγηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ρξνληθψλ, απέρνληαο αξθεηά απφ ηηο 

ζχγρξνλεο. 

ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα (Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ πσο νη γλψζεηο ηνπο είλαη 

επαξθείο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ;) πνπ αθνξά ζην θαηά πφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ πσο νη γνώζειρ ηνπο είλαη επαξθείο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ζρεδφλ φινη απάληεζαλ πσο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο.  

Πεξίπνπ νη κηζνί ζπκπιήξσζαλ πσο  απνηειεί ζέκα δηάζεζεο, επηκνλήο, εθαξκνγήο 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ, θαζψο επίζεο θαη πξνεηνηκαζίαο. Αλαγλσξίδνπλ, 

δειαδή, πσο έλα κεγάιν κεξίδην επζχλεο βαξαίλεη ηνπο ίδηνπο. Σελ αλάδεημε ηεο 

αιιαγήο ηνπ δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζε πξσηαξρηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ηνπνζεηνχλ πνιινί εξεπλεηέο 

(Vukelich & Thornton, 1988, Barton & Levstik, 1996, Stow & Haydn, 2013).   

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο πνιχ ιίγνη ήηαλ εθείλνη/εο πνπ επεζήκαλαλ ηελ 

αλάγθε ζρεηηθήο επηκφξθσζεο, θάηη ην νπνίν ίζσο λα εξκελεχεηαη πσο δε ζεσξνχλ 

πσο έρνπλ λα κάζνπλ θάηη επηπιένλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν, επεηδή ην ζεσξνχλ 

απιφ θαη δηαρεηξίζηκν ή ίζσο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια. 

Ζ άπνςε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζεσξεί ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε Sebba (2000, 

165) κέζα απφ ζεκηλάξηα πνπ λα επηηξέπνπλ ηε κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε πάλσ ζην 

αληηθείκελν ηεο Ηζηνξίαο, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ «ζπλδηδαζθαιίεο, ζπιινγηθή εξγαζία 

θαη ζπζηεκαηηθή βνήζεηα θάπνηνπ πην έκπεηξνπ πξνο θάπνηνλ πην άπεηξν, αλ ζέινπκε 

ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο». 

Δπηπξφζζεηα, ξσηήζεθαλ γηα ην πφζν εύκολο ή δύζκολο ζεσξνχλ ηειηθά φηη είλαη 

λα δηδαρζεί ν ηζηνξηθφο ρξφλνο, κε πεξίπνπ κηζνχο λα ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη θάηη ην 

δχζθνιν, ελψ νη άιινη κηζνί πσο είλαη κελ εχθνιν αιιά ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. Αλαιπηηθά, φζνη ππνζηήξημαλ πσο είλαη θάηη ην δχζθνιν 

αλαθέξζεθαλ ζηελ έιιεηςε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεζψξα ηεο 

δηδαθηέαο χιεο, θάηη γηα ην νπνίν παξαπνληνχληαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν. Ο ξφινο ηνπ ίδηνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξίζηεθε πνιχ ζεκαληηθφο, κε 

έκθαζε ζηηο γλψζεηο ηνπ, ηελ πξνεηνηκαζία, ηε ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ, ηελ 

πξνζπάζεηα θαη ηελ επηκνλή πνπ ζα δείμεη, θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 
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ρξεζηκνπνηήζεη. Αιιά θαη ν παξάγνληαο «καζεηήο» αλαθέξεηαη, ζε ζρέζε κε ηελ 

επηκέιεηά ηνπ αιιά θαη ηελ ειηθία θαη ηελ σξηκφηεηά ηνπ. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε αξρηθή δπζθνιία πνπ εληνπίδνπλ νη 

εξεπλεηέο έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ν ρξφλνο είλαη κηα έλλνηα αθεξεκέλε, θάηη πνπ 

δελ είλαη ρεηξνπηαζηφ, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο. Γελ είλαη 

άιισζηε ηπραίν φηη, θαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Piaget, παιηφηεξα, ε απφθηεζε 

ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ έξρνληαλ ζην ζηάδην ηεο ηππηθήο λφεζεο ζηελ ειηθία 11-

12 εηψλ. Σφηε ήηαλ κφλν πνπ ηα παηδηά κπνξνχζαλ λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη 

αθεξεκέλα θαη θαη’ επέθηαζε λα ζέηνπλ εξσηήκαηα, λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο θαη 

λα νδεγνχληαη ζε ζπκπεξάζκαηα, θάηη ην νπνίν πξνυπνζέηεη ε ηζηνξηθή ζθέςε 

(Masterman, 2002, Ρεπνχζε, 2004). Δπίζεο, φπσο αλαθέξεη ε McCreedy (2002, 9), νη 

αληηιήςεηο γηα ην ρξφλν δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν αιιά θαη απφ ηνλ έλαλ 

πνιηηηζκφ ζηνλ άιιν. Οη πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη 

καζεηέο/ηξηεο ζρεηίδνληαη θαη κε ηε καζεκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα (Jahoda, 1963, 

Barton & Levstik, 1994, Hodkinson, 1995, Haydn, 1999), κε ηε γλψζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη ρξνλνινγίεο (Masterman & 

Rogers, 2002, 3). Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ κε 

ηε βηβιηνγξαθία πσο νη εθπαηδεπηηθνί κάιινλ ππνηηκνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ, ζεσξψληαο ηε ζαλ θάηη ην εχθνιν, ίζσο επεηδή νη πεξηζζφηεξνη ηελ έρνπλ 

απιά ζπλδέζεη ηελ ηνπνζέηεζε γεγνλφησλ ζηε ζεηξά, παξαβιέπνληαο ή αγλνψληαο 

άιιεο παξακέηξνπο ηεο.  

χκθσλα κε ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ οι πποηάζειρ πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο, απεπζχλνληαη 

ηφζν πξνο ην ζρνιείν γεληθφηεξα αιιά θαη πξνο ηελ νηθνγέλεηα. ε ζρέζε κε ην 

ζρνιείν νη πεξηζζφηεξνη πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλεη αιιαγέο θη βειηηψζεηο ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζεσξνχλ πσο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ εληνπίδνπλ 

ζηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ καζήκαηνο είλαη ν φγθνο ηεο χιεο ηελ νπνία πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηνχλ. χκθσλα κε ηε γλψκε ηνπο, ηα βηβιία πεξηέρνπλ κηα πιεζψξα 

πιεξνθνξηψλ, νλνκάησλ θαη ρξνλνινγηψλ, κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, κε απνηέιεζκα 

λα δπζθνιεχνληαη νη καζεηέο/ ηξηεο. Δπίζεο, κία αθφκε δπζθνιία πνπ επηζεκαίλνπλ 

ζηα βηβιία είλαη πσο είλαη ν ηξφπνο πνπ είλαη γξακκέλα, θάηη πνπ ηα θαζηζηά 

δπζλφεηα, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηφ πνπ δηδάζθεηαη ζηελ η΄ ηάμε, ελψ 

ηνλίδεηαη θαη ε αλάγθε γηα εκπινπηηζκφ ηνπο κε πιηθφ πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν θαη λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαιχηεξα ζηελ ηάμε αιιά θαη κε πην 

παηγληψδε ηξφπν. Ζ θαιχηεξε θαηαλνκή ηεο χιεο απνηειεί κία επηπιένλ πξφηαζε, 

ψζηε λα ππάξρεη κηα ζεηξά ζηε ρξνλνινγηθή ζεηξά κε ηελ νπνία παξαηίζεληαη ηα 

καζήκαηα. Όια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ιίγν δηδαθηηθφ ρξφλν πνπ είλαη 

δηαζέζηκνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, θαζηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε πην δχζθνιε.  
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Πνιιέο ήηαλ θαη νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε 

γλψκε ηνπο, πξσηεχνλ ξφιν θαηέρεη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε λέεο 

κεζφδνπο θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ 

πσο πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηα γεληθφηεξα θαη πην ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα 

θαη γεληθά λα ηνλίδνληαη ιίγεο αιιά ζεκαληηθέο ρξνλνινγίεο. Δπηπξφζζεηα, νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ πσο δελ επηκέλνπλ φζν ρξεηάδεηαη ζην λα δηδάμνπλ 

ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, είηε γηαηί ην ζεσξνχλ σο δεδνκέλν είηε 

επεηδή δε ην ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθφ κε άιια.  Σέινο, νξηζκέλνη ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο ρξήζεο επνπηηθψλ κέζσλ.  

Οη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη πνιιέο 

θαη πνηθίιινπλ.  Βνεζεηηθέο κπνξνχλ, επίζεο, λα θαλνχλ νη ζπρλέο επαλαιήςεηο 

αιιά θαη νη ηζηνξηθέο γξακκέο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηάζζεηαη ππέξ θαη 

ρξεζηκνπνηεί ήδε ηζηνξηθή γξακκή ζηελ ηάμε, αλ θαη φπσο θάλεθε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φρη πάληα κε ην ζσζηφ ηξφπν θαη ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο, ινηπφλ, απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή πνπ 

πξνηείλνπλ είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη ζπλερψο, ζπλνδεπφκελε απφ θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα. Αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ αλαθέξνπλ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο σο κηα απνδνηηθή ζηξαηεγηθή, αθνχ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηε βησκαηηθή κάζεζε. Ο επηδησθφκελνο ζηφρνο κπνξεί λα θαηαθηεζεί πην εχθνια 

αλ ζηε δηδαζθαιία εληαρζνχλ θαη ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά νη Νέεο Σερλνινγίεο, κε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ινγηζκηθά, πνπ λα έρνπλ παηγληψδε κνξθή. Σέινο, νη πξνηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νινθιεξψλνληαη κε απφςεηο πξνο κηα γεληθφηεξε αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. ην πιαίζην απηφ ηεο επξχηεξεο αιιαγήο ην πξψην βήκα ζα 

ήηαλ λα μεθηλά ε πξνζέγγηζε ρξνληθψλ ελλνηψλ απφ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Γ΄ ηάμε θαη εμήο λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθή. Άιιε 

κηα ρξήζηκε ζηξνθή, ζα ήηαλ λα μεθηλάκε απφ ηα βηψκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, μεθηλψληαο απφ ην ηψξα πξνο ην παξειζφλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νηθνγέλεηα ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβάιεη, κε ηε ζεηξά ηεο, ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, παξέρνληαο 

πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα ζηα παηδηά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θπξίσο κε ηελ 

επίζθεςε ζε κνπζεία θαη δηάθνξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Παξάιιεια, νη ίδηνη νη 

καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο 

ψζηε λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα θείκελα ζηελ Ηζηνξία, βειηηψλνληαο ηηο 

αλαγλσζηηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε αιιαγή ηνπ δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο 

θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, κε ηελ παξαδνρή πσο ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ θαη νη κεζνδεπκέλεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο επηδξνχλ ζηελ θαηαλφεζε 

απφ ηα παηδηά ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Γηθαίσο, άξα, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο 

πξνηάζεηο πξνο κηα ηέηνηνπ είδνπο αιιαγή είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο πσο ζεσξεηηθά νη πεξηζζφηεξνη 
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αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπο, ζηελ πξάμε δελ εθαξκφδνπλ ηα φζα πξνηείλνπλ. Ζ 

Δπζηαζίνπ- Καξαγεσξγάθε (2007, 17), ζπλνςίδεη ιέγνληαο πσο «ε ειιηπήο 

θαηάθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία εηδηθήο 

δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηνλ φγθν ηεο δηδαθηέαο χιεο, επηβαξχλεη ην δηδαθηηθφ έξγν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ ηνπο επηηξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νπζηαζηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηνπο εγθισβίδεη ζηελ επηθαλεηαθή θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ζην 

δηδαθηηζκφ». Πξνυπνζέζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ζεσξεί 

πσο είλαη ηφζν ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε δηάθνξεο κνξθέο φζν 

θαη ε παξνρή θηλήηξσλ γηα εζεινχζηα επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Φπζηθά απηέο νη αιιαγέο ζα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη ζηελ νπζηαζηηθφηεξε 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηνπ απφ ηα παηδηά.  

 

 

Προεκτϊςεισ 
Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηηο απφςεηο 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζην δεκνηηθφ, πξνέθπςαλ επηπιένλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζθέςεηο γηα πηζαλέο πξνεθηάζεηο ηεο. 

Αλαιφγνπ ζέκαηνο έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί κε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

δείγκαηνο, γεγνλφο πνπ ζα επέηξεπε ίζσο θαη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Δλψ ην ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο κειέηεο επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα είρε ελδηαθέξνλ ε δηεμαγσγή έξεπλαο κε ζέκα ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ νη καζεηέο ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. ε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζα θαηέιεγε κηα 

έξεπλα πνπ ζα εληφπηδε ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ ή θάπνηα πνπ ζα 

κεηξνχζε ην βαζκφ θαηαλφεζεο θάπνησλ ρξνληθψλ θξάζεσλ θαη ελλνηψλ. Δπηπιένλ 

αληηθείκελν έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη ην θαηά πφζν ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ρξνληθψλ ελλνηψλ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ γεληθφηεξα. θνπφ ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε πξνβνιή ησλ ζθέςεψλ ηνπο, 

ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

πην ελδηαθέξνπζα δηδαζθαιία. 

Αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, κία έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ επίδξαζε 

ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κφλν νθέιε ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη. 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ γηα 

ην πψο βηψλνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κφλν νθέιε κπνξεί λα απνδψζεη, θαζψο αλ 

ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε νπηηθή θαη ησλ δχν απφ ηνπο εθπνλεηέο ησλ Αλαιπηηθψλ 
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Πξνγξακκάησλ  θαη απφ ηελ Πνιηηεία γεληθφηεξα, ηφηε ίζσο θαηαθέξνπκε φινη καδί 

λα βειηηψζνπκε ηελ εηθφλα ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαη ελ θαηαθιείδη λα 

αλαβαζκίζνπκε ην ειιεληθφ ζρνιείν. 
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Παρϊρτημα 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: Οδεγφο ζπλέληεπμεο 

ΓΕΝΙΚΕ 

Φχιν: …… 

Έηε ππεξεζίαο: …….. 

Δπίπεδν ζπνπδψλ (αθαδεκία 2εηνπο θνίηεζεο, παηδαγσγηθή ζρνιή 4εηήο, 

κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ): …….. 

Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα επηκφξθσζε/ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο; ………… 

Έρσ δηδάμεη ηζηνξία ζηηο παξαθάησ ηάμεηο: …… 

Πξνηηκψ λα δηδάζθσ ηζηνξία ζηηο: …… 

ΑΝΣΙΛΗΦΕΙ 

1.  Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ην φηη θάπνηνο θαηαλνεί ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν; 

2. Πψο ζεσξείηε φηη ε θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ εμειίζζεηαη ζηνπο 

καζεηέο , κε ηελ πάξνδν ησλ ηάμεσλ: Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαθηνχλ 

αλάινγα κε ηελ ειηθία (πνηα ζε κηθξέο ειηθίεο θαη πνηα αξγφηεξα-ηη έρεηε 

παξαηεξήζεη εκπεηξηθά);  

3. Πνηνπο ζεσξείηε θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ; Απφ ηη δειαδή επεξεάδεηαη ν καζεηήο; 

4. Έρεηε παξαηεξήζεη δηαθνξέο σο πξνο ην θχιν ησλ παηδηψλ ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ; 

5. Έρεηε παξαηεξήζεη δηαθνξέο σο πξνο ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ;  

6. Έρεηε παξαηεξήζεη δηαθνξέο σο πξνο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ 

παηδηψλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ; 

7. Πηζηεχεηε πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα 

δηδάμνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν ζηνπο καζεηέο; 

8. Θεσξείηε πσο ε αλάπιαζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ησλ παηδηψλ (δηθή ηνπο 

ηζηνξία, γελεαινγηθφ δέληξν) ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ; 

ΔΤΚΟΛΙΕ 

1. Πνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη απνηξεπηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζην ειιεληθφ ζρνιείν; 

2. Πνηεο δπζθνιίεο πηζηεχεηε/εληνπίδεηε πσο  αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο; 

Τπάξρνπλ θάπνηεο έλλνηεο ζηηο νπνίεο δπζθνιεχνληαη;  
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ΠΡΑΚΣΙΚΕ 

1. Πφζν εχθνιν είλαη λα δηδαρζεί ν ηζηνξηθφο ρξφλνο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο; 

2. Πνηεο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ηάμε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ; 

3. Πνηα άιια καζήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ πξνο απηφ ην ζθνπφ; 

4. Πνηα ε γλψκε ζαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη (ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, αζθήζεηο); αο βνεζάεη;  

5. Ση είδνπο πιηθφ πηζηεχεηε πσο βνεζάεη πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο; 

6. Γηεξεπλάηε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ αξρή ηεο θάζε 

ρξνληάο ζρεηηθά κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν; 

7. Με πνην ηξφπν γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

ζηελ ηάμε; 

8. Υξεζηκνπνηείηε ρξνλνγξακκή; Αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν (δξαζηεξηφηεηεο); 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 

1. Με πνηνπο ηξφπνπο (πξνηάζεηο) ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ε θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν; 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: Άμνλεο  

ΑΞΟΝΔ ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

 

ΠΟΗΟΣΗΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΑΝΑΦΟΡΔ 

ΑΝΣΙΛΗΦΕΙ 

 

 

 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

 

Καηαλφεζε 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

εηξνζέηεζε γεγνλφησλ-

ηνπνζέηεζε ζε ρξνλνγξακκή, 

πξνεγνχκελν-επφκελν, 

αληηζηνίρηζε ρξνλνινγία-

γεγνλφο, παξφλ-παξειζφλ, 

κέιινλ, ζεκαληηθά γεγνλφηα 

1, 2, 4, 5, 6, 

7, 9, 11, 13;, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

20, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29  

  Έλλνηεο (π. Υ-κ.Υ., ζεκείν 

κεδέλ, πξηλ-κεηά 

2, 3, 5, 6, 11, 

12, 13, 14, 

22 

  Σξφπνο ρξνλνιφγεζεο, 

ππνινγηζκνχ εηψλ  

2, 3, 12 

  Πεξηνδνιφγεζε- επνρέο 2, 3, 5, 14, 

21, 22 

  Έληαμε γεγνλφηνο ή πξνζψπνπ 

ζε πεξίνδν, ή ζε π. Υ., κ. Υ. 

7, 9, 10, 15, 

19, 28 

  Απφζηαζε απφ ην ζήκεξα, 

αίζζεζε ρξφλνπ, ππνινγηζκφο 

κε καζεκαηηθά 

4, 8, 11, 14, 

22 
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  χγθξηζε γεγνλφησλ, πεξηφδσλ 16, 22, 23 

    

ΔΡΩΣΗΗ 2    

Γπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ  

ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ 

Α΄- Β΄ Υζεο, ηψξα, αχξην 3, 15, 18  

  Παξφλ παξειζφλ κέιινλ 3, 13, 14, 22, 

29 

  «ζηα παιηά ηα ρξφληα», 

«θάπνηε», «παιηά» 

10, 11, 22, 

25 

  Γελεαινγηθφ δέληξν 11 

  Πξνζσπηθφο ρξφλνο ζε ζεηξά, 

πξφζθαην παξειζφλ 

11, 14, 15, 

18, 22, 25, 

26  

  αλ παξακχζη, αθήγεκα 12, 24  

  Μέξεο, κήλεο, επνρέο 13, 18, 19, 

20, 21, 29  

  Πξσί, βξάδπ 22 

    

 Γ΄- Γ΄ χγρπζε πξαγκαηηθφηεηαο 

κχζνπ 

2, 4, 9, 28  

  Όρη θαιή αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ 2, 4, 8, 10, 

14, 21, 29 

  πγρένπλ γεγνλφηα θαη 

ρξνληθέο πεξηφδνπο 

2, 21 

  Γπζθνιία ζηελ π. Υ. κέηξεζε  1, 2, 3, 4, 8, 

15, 16, 18, 

22, 23, 24, 

26,  27, 29 

  Σνπνζέηεζε γεγνλφησλ ζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη ζε 

επξχηεξεο πεξηφδνπο  

3, 6, 14, 23, 

29 

  Αηψλαο δεθαεηία ρηιηεηία 3, 7, 11, 13, 

14, 16, 18, 

25 

  Έρνπλ γεληθή αίζζεζε ηνπ π.Υ. 

– κ.Υ. (ρσξίο ρξνλνινγίεο) 

5, 6, 7, 13, 

14, 15, 20, 

21, 22, 23, 

24, 26  

  Σνπνζέηεζε γεγνλφησλ ζε 

ζεηξά απφ δηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

7, 11, 25, 26  

  Γπζθνιία ζηελ απνκλεκφλεπζε 

εκεξνκεληψλ 

9 

  Γπζθνιία ρεηξηζκνχ ελλνηψλ 23 

 Δ΄- η΄ Έληαμε ρξνλνινγίαο ζε αηψλα 

(δπζθνιία) 

3, 4, 5, 7, 25, 

26, 29 

  πγθξαηνχλ πεξηζζφηεξεο 6, 29 
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ρξνλνινγίεο 

  Αληίιεςε φξσλ φπσο ρξνληθή 

πεξίνδνο(κπνξνχλ) 

7, 23 

  Σνπνζέηεζε ηαμηλφκεζε 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

7, 15 

  Σνπνζέηεζε ζε ζεηξά 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ(κπνξνχλ) 

9, 14, 20, 22, 

23, 24, 25 

    

ΔΡΩΣΗΗ 3 Παξάγνληεο Δμππλάδα-γνλίδηα, ηθαλφηεηεο,  

καζεζηαθέο 

1, 3, 6, 7, 12, 

25, 26, 29 

  Βηψκαηα-εκπεηξίεο(κνπζεία,  1, 4, 5, 25, 

29 

  Δπνπηηθφ πιηθφ(εηθφλεο, 

ράξηεο, βηβιία 

1, 5, 9, 16, 

22, 24, 29 

  Μέζνδνο δηδαζθαιίαο, 

ζηξαηεγηθέο, ειθπζηηθφ κάζεκα 

1, 2, 3, 7, 8, 

10, 11, 13, 

14, 15, 16,  

18, 20, 21, 

23, 24, 25, 

26, 27, 28, 

29 

  Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 2, 3, 4, 5, 8, 

9, 10, 11, 13, 

15, 19, 25, 

26, 29 

  Κνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πιαίζην(πφιε-ρσξηφ, 

πνιπζέζην-νιηγνζέζην 

4, 5, 10, 19, 

23, 24, 28, 

29 

  Ζιηθία, λνεηηθή αλάπηπμε, 

σξίκαλζε 

7, 8, 9, 13, 

14, 15, 16, 

20, 21, 22, 

28 

  Μαζεκαηηθή επρέξεηα 19, 25, 29 

    

ΔΡΩΣΗΗ 4 Φχιν καζεηψλ Καιχηεξα αγφξηα 15, 16, 19, 

24, 25, 26 

  Καιχηεξα θνξίηζηα 1, 12 

  Σν ίδην 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 

17, 18, 

20,21, 22, 

23,  29 

    

ΔΡΩΣΗΗ 5 ρνιηθή επίδνζε Καιχηεξνη νη θαινί  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 

19, 20, 21, 

23, 24, 25, 
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27, 28, 29 

  Όρη απαξαίηεηα 7, 9, 15, 16, 

17, 18, 22, 

26 

    

ΔΡΩΣΗΗ 6 Κνηλσληθννηθνλνκη

θφ επίπεδν 

Δπεξεάδεη 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 17, 

23, 26, 29 

  Γελ επεξεάδεη 16, 19, 21, 

22, 24, 27, 

28 

  Όρη πάληα 18, 20 

  Γελ είρα ηέηνηα εκπεηξία, ίδην 

επίπεδν παηδηψλ  

6, 25 

    

ΔΡΩΣΗΗ 7 Γλψζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ 

Δπαξθείο 1, 7, 8, 12, 

13, 18, 19, 

20, 27, 30 

  Αλεπαξθείο 6, 10, 15, 17, 

24   

  Ναη, αιιά δε δίλνπλ ζεκαζία 4, 6, 14, 16  

  Ναη, αιιά ρξεηάδνληαη 

επηκφξθσζε 

2, 3, 5, 9,11,  

21, 22, 26, 

28 

  Θέκα δηάζεζεο, επηκνλήο, 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ, πξνεηνηκαζία 

1, 11, 13, 21, 

22, 23 , 25, 

26, 28, 29 

    

ΔΡΩΣΗΗ 8 Υξεζηκφηεηα 

πξνζσπηθνχ 

παξειζφληνο 

Ναη 1, 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11,12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19 20 

21, 22, 23, 

24, 25, 26 

  Όρη ηδηαίηεξα 5 

  Γελ μέξσ 4, 27 

    

ΔΤΚΟΛΙΕ Απνηξεπηηθνί 

παξάγνληεο γηα 

δηδαζθαιία 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

Δθπαηδεπηηθφο (γλψζεηο, 

πξνεηνηκαζία, ζεσξεί θάηη 

δεδνκέλν, ηξφπνο δηδαζθαιίαο) 

1, 4, 5, 10, 

11, 17, 19, 

22, 23 

  Έιιεηςε ρξφλνπ 2, 4, 5, 7, 8, 

11, 12, 14, 

15,  24, 25, 

26 
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  Μαζεηέο (έιιεηςε θηλήηξνπ) 8 

  Όγθνο χιεο- πιήζνο γεγνλφησλ 

θαη ρξνλνινγηψλ 

2, 6, 12, 13, 

14, 18, 20, 

21, 25 

  Γχζθνια βηβιία- ιεμηιφγην 2, 4, 6, 10, 

16, 18, 19, 

28 

  Έιιεηςε επνπηηθψλ κέζσλ 3, 5, 7, 9, 10, 

18,  24  

  Σειεφξαζε 3  

  Αλαρξνληζκνί ζην βηβιίν(ζεηξά 

γεγνλφησλ, δνκή) 

16, 19, 26  

  Γελ ππάξρνπλ 27 

  απνζηήζηζε 29 

    

ΕΡΧΣΗΗ 2 Γπζθνιίεο 

καζεηψλ 

Υξνλνιφγεζε γεγνλφησλ , 

ηνπνζέηεζε ζε ζεηξά,  

1, 2, 5, 6, 9, 

11, 13, 14, 

22, 23, 28 

  χγθξηζε επνρψλ(νκνηφηεηεο, 

δηαθνξέο) 

3, 22, 26,  

  Αηψλαο 4, 5, 7, 10, 

13, 14, 15 

  π. Υ. – κ. Υ. 4, 5, 7, 10, 

12, 14, 19, 

27, 29 

  Πξνζζαθαίξεζε εηψλ 4 

  Παξάιιεια γεγνλφηα(θάηη 

έγηλε ηελ ίδηα επνρή ζε άιιν 

κέξνο) 

7  

  Απφζηαζε απφ ην ζήκεξα, 

αίζζεζε ρξφλνπ 

8, 12, 26  

  Απνκλεκφλεπζε ρξνλνινγηψλ 9, 14, 29 

  αληηζηνίρηζε 11, 14, 15  

  δεθαεηία 14, 18 

  ζπλέρεηα 15 

  Σν ζεκείν κεδέλ 16, 27 
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