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ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και 

ότι έχει γίνει κατάλληλη αναφορά στις εργασίες τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν 

απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 
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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να ανακαλύψουμε τις αντιλήψεις των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη μορφωτική αξία του μαθήματος της Ιστορίας. Για 

την ανάδειξη των απόψεων των φοιτητών αξιοποιήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης. 

Στο εισαγωγικό κομμάτι της εργασίας αναπτύσσεται το πλαίσιο γύρω από το τι 

προκάλεσε το ενδιαφέρον για την ενασχόληση με την εν λόγω εργασία.   

  Στη συνέχεια, στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, περιλαμβάνονται κεφάλαια 

στα οποία παρουσιάζονται τα Αναλυτικά Προγράμματα της Ιστορίας από τα τέλη του 

20
ου

 αιώνα έως σήμερα, καθώς και τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

στη διδασκαλία της Ιστορίας στο δημοτικό σχολείο, κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Έπειτα, παρουσιάζονται το τελευταίο αναλυτικό πρόγραμμα για το 

συγκεκριμένο μάθημα καθώς και το επίμαχο σχολικό εγχειρίδιο της ΣΤ’ Δημοτικού 

του 2006.  

  Το δεύτερο σκέλος της εργασίας, αφορά στην έρευνα για τις απόψεις των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών για την μορφωτική αξία του μαθήματος της Ιστορίας.  Η 

έρευνα έδειξε πως οι φοιτητές θεωρούν ότι το μάθημα της Ιστορίας έχει μορφωτική 

αξία αλλά χρειάζεται αρκετές βελτιώσεις. 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Ιστορία, μορφωτική αξία, εθνική ταυτότητα, αντιλήψεις 

φοιτητών 
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to discover the perceptions of the candidate teachers 

regarding the formative value of History. For the exposition of the candidate teachers’ 

perceptions the method of interview was used. In the introductory part of the 

dissertation, there are the reasons why interest in this issue was generated.  

    Following, in the theoretical part of the thesis, chapters are included, in 

which curricula of History are presented, since the late 20
th

 century until to date, as 

well as the coursebooks which were used for the teaching of History in primary and 

secondary education, during this specific time period. Afterwards, the latest 

curriculum of History, plus the controversial coursebook of the 6
th

 grade of 

elementary school in 2006, are presented.  

  The second part of this thesis is about the research on candidate teachers’ 

viewpoints regarding the educational value of history education. The survey has 

shown that the candidate teachers believe that History has formative value but it needs 

some improvement interventions in order to become better. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: History, formative value, national identity, perceptions of the 

candidate teachers  



7 

 

Πρόλογος 

 

Το ενδιαφέρον μου γι’ αυτήν την έρευνα προέκυψε καθώς το ζήτημα του 

μαθήματος της Ιστορίας είναι διαχρονικό και αφορά πολλές πτυχές του όπως τη 

διάταξη της ύλης και το σχολικό εγχειρίδιο. Το μάθημα της Ιστορίας βρίσκεται 

συνεχώς στην επικαιρότητα για διάφορους λόγους. Μία από τις πιο πρόσφατες 

περιπτώσεις όπου το μάθημα βρέθηκε στην επικαιρότητα αποτέλεσε και το σχολικό 

εγχειρίδιο της κ. Ρεπούση του 2006, το οποίο εισήχθη στα σχολεία το Σεπτέμβριο 

εκείνου του έτους, και καταργήθηκε ένα χρόνο αργότερα καθώς προκάλεσε κύμα 

αντιδράσεων για λόγους που θα συζητήσουμε στη συνέχεια.   

  Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κ. Βασιλική 

Παπαδοπούλου για την στήριξη και τις οδηγίες που μου παρείχε κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της εργασίας, την Ευμορφία Νικηφορίδου για την βοήθεια που προσέφερε 

και για τη στήριξή της, τους γονείς μου για την οικονομική και ηθική στήριξη καθώς 

και τους στενούς μου φίλους για τη βοήθεια στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας. 
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Εισαγωγή 

 

  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για ζητήματα 

σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας, κάτι που αποδεικνύεται από την αύξηση των 

σχετικών δημοσιεύσεων, ερευνών και επιστημονικών εκδηλώσεων. Οι κύριοι 

προβληματισμοί που σχετίζονται άμεσα με το μάθημα της Ιστορίας, αφορούν τους 

στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος, τον συχνά έντονο ιδεολογικό του 

χαρακτήρα, και το είδος της ιστορικής αντίληψης που καλλιεργεί (Αβδελά, 1998, σελ. 

63).  

  Κατά την Πατεινάρη (σελ. 34 όπως αναφέρει ο Μαυροσκούφης, 1997) «Το 

μάθημα της Ιστορίας θεωρείται συχνά έως ένα από τα πιο επίμαχα του Προγράμματος 

Σπουδών, όχι μόνο λόγω των παιδαγωγικών και ψυχονοητικών παραμέτρων του, 

αλλά κυρίως εξαιτίας των ιδεολογικών, κοινωνικών και πολιτικών προσανατολισμών 

του. Η επιλογή των σκοπών του μαθήματος, των περιεχομένων και των σχολικών 

εγχειριδίων αποτελεί μία πολιτική πράξη, διότι μέσω της «επίσημης» Ιστορίας που 

διαμορφώνεται επιδιώκεται η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σύμφωνα με τις 

δεδομένες αξίες και την επικρατούσα ιδεολογία».  

  Η Ιστορία που διδάσκεται, είναι με άλλα λόγια, «μία αντανάκλαση της 

κυρίαρχης ιδεολογίας καθώς με αυτόν τον τρόπο, εξιδανικεύει ή συσκοτίζει τις 

ερμηνευτικές διαμάχες, οι οποίες σχετίζονται με το εθνικό παρελθόν και τις ταξικές 

συγκρούσεις που διαπερνούν το κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Όμως, η σχολική 

ιστορία σε πολλές χώρες αποτελεί φορέα συντονισμένων προσπαθειών για την 

απεξάρτησή της από την ιδεολογική παράδοση της εθνικής διαπαιδαγώγησης και της 

εγχάραξης της πολιτικής νομιμοφροσύνης» (Ευθυμίου - Μπούντα, 2006, σελ. 28).  

  Κατά τον Μακαρατζή (όπως αναφέρει η Φραγκουδάκη, 1977), στα τέλη του 

19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού εμφανίζεται το κίνημα του «Δημοτικισμού» το 

οποίο υποστηρίζει τη χρήση της δημοτικής γλώσσας έναντι της καθαρεύουσας «για 

την επίτευξη της εθνικής ολοκλήρωσης και της κοινωνικής αλλαγής» (όπ.π., σελ. 86). 

Οι προτεινόμενες αλλαγές των σκοπών της εκπαίδευσης και η δημιουργία ενός 

φιλελεύθερου και σύγχρονου σχολείου συμβάδιζαν με το κίνημα της «Νέας Αγωγής», 

που υποστηρίζει το δημοκρατικό πνεύμα και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά 

ανεξάρτητα από το φύλο και την κοινωνική τους καταγωγή (όπ.π., σελ. 87). Σύμφωνα 

με τον Μακαρατζή (όπως αναφέρει ο Μπουζάκης, 2005), η νέα διδακτική προσέγγιση 
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της Ιστορίας,  αποτέλεσε την αφορμή της διαμάχης που ακολούθησε, γνωστή ως 

«Μαρασλειακά» (1925-1927), η οποία απασχόλησε τόσο την κοινή γνώμη όσο και 

τον πολιτικό κόσμο. Τα βασικότερα σημεία αυτής της διαμάχης ήταν «ο 

παραμερισμός της εθνικής ιστορίας και η διδασκαλία της ιστορίας με βάση τον 

ιστορικό υλισμό» (Μακαρατζής, 2017, σελ.87).   

  Εδώ και χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμάχη που αφορά τη σχολική 

Ιστορία. Η διαμάχη αυτή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 και κορυφώθηκε τη 

δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Husbands, 2004). Η 

διαμάχη σχετίζονταν με το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, στο πλαίσιο 

των διαρκώς αναπτυσσόμενων και μεταβαλλόμενων πολυπολιτισμικών κοινωνιών. 

Επιπρόσθετα υπήρχαν αντιπαραθέσεις που αφορούσαν στο αν θα πρέπει να 

επωμισθεί το βάρος στο περιεχόμενο του μαθήματος ή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αν 

θα πρέπει να υπάρχει διερεύνηση των ιστορικών προβλημάτων από τους μαθητές, αν 

είναι προτιμότερη η εξιστόρηση του παρελθόντος από τους εκπαιδευτικούς και τέλος 

αν αυτοί μπορούν να επιτύχουν το να κατανοήσει ο μαθητής το περιεχόμενο της 

ιστορίας καθώς και να αξιολογήσουν το τι έχουν κατανοήσει (Husbands, όπ.π.). 

   Επιπλέον, υπάρχουν και ορισμένες απόψεις σύμφωνα με τις οποίες θα 

μπορούσαμε να πούμε, - διατηρώντας κάποιες επιφυλάξεις- ότι από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 και έπειτα έχουν γίνει σοβαρές αλλαγές σε ό,τι αφορά τα 

περιεχόμενα των σχολικών βιβλίων της Ιστορίας τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και 

στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της απαλλαγής από 

σοβινιστικές, εθνοκεντρικές και μιλιταριστικές τάσεις της προσαρμογής τους στο 

πνεύμα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών (Γουστέρης, 1998).  

  Κατά τον Μακαρατζή (όπως αναφέρουν οι Αθανασιάδης, 2016 και 

Μαυροσκούφης, 1997), κάποιες προσπάθειες ανανέωσης της διδασκαλίας της 

Ιστορίας στην Ελλάδα συνδέονται με την έκδοση σχολικών εγχειριδίων, τα οποία 

αποσύρονται από τα σχολεία μετά από έντονη αντιπαράθεση. Στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, το 1965, εκδίδεται πρώτα το σχολικό εγχειρίδιο του Κώστα 

Καλοκαιρινού, «Ρωμαϊκή και Μεσαιωνική Ιστορία από το 146 π.Χ. έως το 1453 

μ.Χ.» Β΄ Γυμνασίου, και το 2002, το βιβλίο του Γιώργου Κόκκινου και των 

συνεργατών του, «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου» για τη Γ΄ Ενιαίου 

Λυκείου, ενώ  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 2006, εκδίδεται το βιβλίο της 

Μαρίας Ρεπούση και των συνεργατών της Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού «Στα νεότερα και 

σύγχρονα χρόνια», το οποίο επίσης αποσύρεται.   
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  Ο Μακαρατζής (2017) επισημαίνει πως «σύμφωνα με την Αποστολίδου 

(2013) η αποτυχία των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα οφείλεται στο ότι η σχολική 

ιστορία χρησιμοποιείται από την κρατική εξουσία για τη διαμόρφωση ενός 

ομοιογενούς εθνικού πληθυσμού μέσω της εφαρμογής παραδοσιακών 

ιστοριογραφικών παραδειγμάτων στο σχολείο. Οι αναφορές στην «πολυφωνία» και 

στη μεθοδολογική προσέγγιση των οπτικών γωνιών στο μάθημα της ιστορίας είναι 

αποσπασματική και ανεφάρμοστη στην πράξη. Επίσης, κατά τον Μαρακατζή σελ. 91 

(όπως αναφέρουν και οι Αποστολίδου, Κυρκίνη – Κούτουλα και Σακκά, 2008), 

«έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2009, έδειξε πως 

οι καθηγητές του Λυκείου στην Ελλάδα δε διέθεταν την επιστημολογική εγρήγορση 

να εκτιμήσουν και να διδάξουν την πολυπρισματικότητα της ιστορικής εμπειρίας».  

  Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, υπήρξαν δύο πολύ 

σημαντικές αλλαγές που αφορούσαν στη Διδακτική της Ιστορίας. Η μία σχετίζονταν 

με τη ριζική αναμόρφωση του επιστημολογικού παιδαγωγικού τοπίου και η δεύτερη 

στην επίσης σημαντική αλλαγή του επιστημολογικού ιστοριογραφικού τοπίου 

(Ρεπούση, 2004). Αρχικά με τη διδακτική της Ιστορίας, δόθηκε βαρύτητα στα ίχνη 

των εξελίξεων στο επιστημολογικό ιστοριογραφικό πεδίο της Ιστορίας. Έτσι, στα 

τέλη του 19
ου

 και στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, η Ιστορία ήταν «θετικιστική, 

ερμηνευτική» με σημαντική επιρροή στα σχολεία, τον εκπαιδευτικό να είναι 

εκπαιδευτικά ενεργό και τους μαθητές παθητικούς, ενώ η Ιστορία θεωρούνταν ένα 

«προσληφθέν αντικείμενο» (Husbands, όπ.π., σελ. 172).   

  Σημείο τομής για τη διδακτική της Ιστορίας, όπως και για την επιστήμη της, 

είναι η δεκαετία του 1960, οπότε και υπήρξε η αυτονόμησή της από τη γενική 

διδακτική και η συγκρότησή της ως διεπιστημονικό αντικείμενο. Ωστόσο, παρά τις 

αξιοσημείωτες αλλαγές που σημειώθηκαν στην επιστήμη της Ιστορίας, η Ιστορία, 

όδευε προς το να εξαφανιστεί από τα Προγράμματα Σπουδών, «στριμωγμένη 

ανάμεσα στα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών, με αποτέλεσμα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και τη δεκαετία του 1980 να παρατηρηθεί, όπως προαναφέρθηκε, 

μια στροφή προς παραδοσιακότερα σχήματα διδασκαλίας» (Ρεπούση, όπ.π., σελ. 

286). Σχετικά με τη δεύτερη ριζική αλλαγή, εκείνη της Παιδαγωγικής, κυρίαρχη σ΄ 

αυτήν είναι η στροφή της εκπαίδευσης στο υποκείμενο της μάθησης, στροφή που 

απορρέει από τις κονστρουκτιβιστικές και κοινωνικές θεωρίες μάθησης (Ρεπούση, 

όπ.π., σελ. 286).   

  Στην Ελλάδα οι ιδεολογικοί και θεσμικοί καταναγκασμοί και ο κρατικός 
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αυταρχισμός χειραγωγούν τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. Δίνεται 

έμφαση κυρίως στο γνωστικό περιεχόμενο και όχι στις διαδικασίες μάθησης, ενώ η 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών που το διδάσκουν είναι ελλιπής. Αυτή η υποβάθμιση 

του μαθήματος της Ιστορίας δεν αποτελεί βέβαια αποκλειστικά ελληνική υπόθεση, αν 

και το μάθημα τυγχάνει καλύτερης αντιμετώπισης στις περισσότερες χώρες του 

Δυτικού κόσμου (Κόκκινος & Νάκου, 2006, σελ. 12 – 13).  

  Ακόμα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι επικριτές του μαθήματος, συχνά 

υποστηρίζουν ότι η  Ιστορία, ως μάθημα, θα πρέπει να καταργηθεί από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα  καταθέτοντας ως επιχείρημα το ότι το μάθημα αυτό αποτελεί μία «νεκρή 

γνώση» η οποία δεν είναι δυνατόν να σχετίζεται με τα γνωστικά βιώματα και με τις 

γνωστικές ανάγκες των παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών, ενώ επιπλέον τονίζεται ότι «οι 

εμπειρίες των σύγχρονων πολεμικών συγκρούσεων μείωσαν την ισχύ του 

συγκεκριμένου επιχειρήματος, της βελτίωσης των κοινωνικών και πολιτικών 

συνθηκών και της παιδαγωγικής της ειρήνης μέσω της διδασκαλίας της Ιστορίας» 

(Γουστέρης, όπ.π., σελ. 33).   

  Τέλος, σύμφωνα με την Πατεινάρη σελ. 41 (όπως αναφέρουν οι Κόκκινος & 

Γατσωτής, 2008) «είναι απαραίτητος ο αναπροσανατολισμός της ιστορικής 

εκπαίδευσης, με σκοπό να προσεγγιστούν επίμαχα και συγκρουσιακά θέματα, αλλά 

και θέματα που υπερβαίνουν τον εθνοκεντρισμό και αφορούν τη μεσογειακή, τη 

βαλκανική, την ευρωπαϊκή ή την παγκόσμια Ιστορία». Έτσι μέσα από την 

ενασχόληση των μαθητών με αυτά τα θέματα, οι ίδιοι μπορούν να μελετήσουν την 

ίδια την διαδικασία εθνικής ομογενοποίησης και κρατικής συγκρότησης και τον 

τρόπο που διαμορφώθηκε η «επίσημη» Ιστορία και περιθωριοποιήθηκαν 

συγκεκριμένες ομάδες (κοινωνικές, γλωσσικές, εθνοπολιτισμικές, θρησκευτικές, 

κ.λ.π.).  

  Στη βάση των αντιπαραθέσεων για το μάθημα της Ιστορίας, επιχειρήσαμε να 

ανιχνεύσουμε τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τη μορφωτική αξία του 

μαθήματος της Ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, θέλαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις 

τους σχετικά με το γιατί και αν είναι όντως σημαντικό να διδάσκεται το μάθημα της 

Ιστορίας και αν υλοποιούνται οι στόχοι του στο σημερινό σχολείο, αν το περιεχόμενο 

του μαθήματος είναι εύκολο και κατανοητό και αν έχει εθνοκεντρικά στοιχεία, αν 

προσελκύει τα κίνητρα μάθησης των μαθητών ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύεται το 

μάθημα και ποιες είναι οι πιο κατάλληλες μέθοδοι για να επιτευχθεί αυτό, και τέλος 

το κατά πόσο συμβάλλει η αξιολόγηση στην μορφωτική αξία του μαθήματος.  
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  Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται εν συντομία το ισχύον αναλυτικό 

πρόγραμμα της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση. 

  Στο δεύτερο κεφάλαιο, παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία για το περιεχόμενο, 

τους σκοπούς και τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Ιστορίας τόσο στην 

Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από το 1881 έως σήμερα. 

  Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε αναλυτικότερα το ισχύον αναλυτικό 

πρόγραμμα της Ιστορίας και τα καινοτόμα στοιχεία του. 

  Στο τέταρτο κεφάλαιο, παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία για τις 

αντιπαραθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο της σχολικής Ιστορίας και πιο 

συγκεκριμένα για τα σχολικά  εγχειρίδια. 

   Στο ερευνητικό μέρος, για να ανιχνεύσουμε τις αντιλήψεις των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών για τη μορφωτική αξία του μαθήματος της Ιστορίας, αξιοποιήσαμε τη 

μέθοδο της συνέντευξης. 
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Α. Θεωρητικό μέρος 

 

 

1. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ιστορίας στην εκπαίδευση: μία γενική 

επισκόπηση 

 

Το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα της Ιστορίας εκδίδεται το 2003, στο πλαίσιο 

του καινοτόμου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ).  

Μέχρι το 1997 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπονούσε απευθείας Αναλυτικά 

Προγράμματα. Από το 1997 και μετά, για πρώτη φορά στην Ιστορία της 

Εκπαίδευσης, τα Αναλυτικά Προγράμματα βασίζονται σε Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών το οποίο έδωσε έμφαση στην ενιαιοποίηση της γνώσης, γι’ αυτό και 

ονομάστηκε Ε.Π.Π.Σ. Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών δεν είναι 

Αναλυτικό Πρόγραμμα αλλά πλαίσιο, για την εκπόνηση  Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών, με ενιαίους στόχους και αρχές για το σύνολο των μαθημάτων όλων των 

βαθμίδων. Το Ε.Π.Π.Σ. αναθεωρήθηκε, ολοκληρώθηκε και έγινε και Διαθεματικό. 

Πρόκειται για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, το γνωστό 

ως Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ 303/ 13-03-03). Με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίστηκαν τα  

Αναλυτικά  Προγράμματα Σπουδών, τα γνωστά Α.Π.Σ., και με βάση αυτά γράφτηκαν 

τα νέα βιβλία. Επομένως και τα νέα Α.Π.Σ. και τα νέα βιβλία είναι διαθεματικά 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Το ΔΕΠΠΣ, σύμφωνα με τη ρητορική του, επιδιώκει να 

ανατρέψει την αντίληψη για την αυτοτέλεια των γνωστικών αντικειμένων μέσα από 

την οριζόντια διασύνδεση των περιεχομένων στα επιμέρους ΑΠΣ, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η επεξεργασία των θεμάτων από πολλές οπτικές γωνίες, αξιοποιώντας 

θεμελιώδεις έννοιες των επιστημών, με στόχο αυτές να αποτελούν συνδετικό κρίκο 

των μαθημάτων (Ανδρέου, 2008).  

  Η συγγραφή των διδακτικών βιβλίων στηρίχτηκε στις αρχές και τη φιλοσοφία 

του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ  και σε σύγχρονες παιδαγωγικές, διδακτικές και ιστορικές 

απόψεις και παραδοχές, που τονίζουν την ανάγκη ότι όλες οι διδακτικές ενέργειες, 

(επιλογή, οργάνωση, παρουσίαση, προσέγγιση και επεξεργασία της διδακτέας ύλης) 

πρέπει να υπηρετούν πρωτίστως το βασικό σκοπό του μαθήματος, που εναρμονίζεται 

με το σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή την καλλιέργεια  της ιστορικής συνείδησης και 
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της ιστορικής σκέψης των μαθητών, ώστε αυτοί να καταστούν ιστορικά  εγγράμματοι 

(ιστορικός εγγραμματισμός) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Σημαντική παράμετρος, που 

σχετίζεται με τα νέα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Ιστορίας, είναι όχι μόνο 

το γεγονός ότι ασκήθηκε αυστηρή κριτική στα προηγούμενα, αλλά και ότι εξωγενείς 

παράγοντες επηρέασαν την συγγραφή τους, καθώς πρόκειται για μια εποχή που 

σηματοδοτεί την εμπέδωση από την ελληνική κοινωνία ενός έντονα «αμυντικού» 

εθνικισμού, προερχόμενου κυρίως από τις πολιτικές αναταράξεις που συνέβησαν στα 

Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη με τους μακροχρόνιους πολέμους και τις 

διχοτομήσεις κρατών, όσο και από την έντονη μεταναστευτική κινητικότητα που 

σημάδεψε και την χώρα μας θέτοντας νέους όρους διαπραγμάτευσης και οριοθέτησης 

της ελληνικής ταυτότητας σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Το κλίμα που 

διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια μπορεί να ερμηνεύσει σε μεγάλο βαθμό την 

αντιμετώπιση που είχε από την κοινωνία την περίοδο 2006 - 2007, ένα από τα νέα 

σχολικά εγχειρίδια και πιο συγκεκριμένα το εγχειρίδιο της ΣΤ’ Δημοτικού (Ανδρέου, 

όπ.π.).  

 

2. Το περιεχόμενο, οι σκοποί και τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος 

της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά την περίοδο 

1881-2003 

 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελούσε από την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους πρωτεύον ζήτημα στην ελληνική εκπαίδευση. Στο κομμάτι αυτό, 

παρουσιάζεται το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων του μαθήματος της 

Ιστορίας, ανά περιόδους, το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, καθώς και οι 

σκοποί των εκάστοτε Αναλυτικών Προγραμμάτων. Σημαντική αναφορά πρέπει να 

γίνει και στην περιοδολόγηση καθώς στην παρακάτω ανάλυση, αυτή γίνεται με βάση 

τις σημαντικότερες τομές στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης όπως η αλλαγή 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων ανά διαστήματα για διάφορους λόγους, κυρίως 

πολιτικούς (Βασιλείου, 2009). Έτσι, ξεκινάμε την ανάλυσή μας από το 1881 καθώς 

τότε έχουμε το πρώτο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα της Ιστορίας, 

καθώς επίσης και ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή το μάθημα της Ιστορίας διδασκόταν μαζί 

με τα υπόλοιπα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος χωρίς να αποτελεί 
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ξεχωριστό αντικείμενο (Βασιλείου, όπ.π. σελ. 21). Όσον αφορά στο ιστορικό πλαίσιο, 

λίγα χρόνια νωρίτερα, κατά την οθωνική περίοδο θεμελιώθηκε το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και πήρε τα χαρακτηριστικά εκείνα που διατηρήθηκαν για 

έναν περίπου αιώνα (Τζήκας, 2011, σελ. 135). Καθώς όμως η χώρα δεν μπόρεσε να 

ακολουθήσει την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των δυτικών χωρών, το 

εκπαιδευτικό σύστημα επίσης δεν κατάφερε να ακολουθήσει τις αντίστοιχες εξελίξεις 

(Τζήκας, όπ. π. σελ. 136).  

  Προτού περάσουμε στην παρουσίαση του πρώτου επίσημου αναλυτικού 

προγράμματος για το μάθημα της Ιστορίας, αξίζει να σημειώσουμε ότι από το 1863, 

και με βάση τις οδηγίες του Γενικού Επιθεωρητή των Δημοτικών σχολείων της 

χώρας, Ιωάννη Π. Κοκκώνη στο «Εγχειρίδιο περί δημοτικής Εκπαιδεύσεως», η 

Ιστορία ορίστηκε σαν βοηθητικό μάθημα. Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, «το μάθημα 

της Ιστορίας, διδασκόταν μόνο στα Δημοτικά σχολεία, και μόνο σε σχολεία που 

βρίσκονταν σε πρωτεύουσες επαρχιών, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία το ωρολόγιο 

πρόγραμμα περιλάμβανε ανάγνωση, γραφή και αριθμητική» (Βασιλείου, όπ.π. σελ. 

21). Οι μαθητές, που διδάσκονταν το μάθημα της Ιστορίας, το έκαναν μέσω των 

αναγνωστικών έως και το 1895. Ένα από αυτά τα αναγνωστικά είναι «Ο 

Γεροστάθης» του Λέοντος Μελά» του 1858, το οποίο και είχε ως στόχο, «την ηθική 

και εθνική διαπαιδαγώγηση των Ελληνόπουλων» και περιλάμβανε, ιστορικές 

διηγήσεις, γεγονότα και ρήσεις. Πάντως το συγκεκριμένο αναγνωστικό 

χρησιμοποιήθηκε επίσης τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε περιοχές εκτός των συνόρων 

(Ήπειρος, Μικρά Ασία, Πόντος κ.ά.) (Βασιλείου, όπ.π. σελ. 21).   

  Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα συντελούνται σημαντικές αλλαγές στον τομέα της 

εκπαίδευσης, οι οποίες είχαν ξεκινήσει μερικά χρόνια πριν και είχαν ως σκοπό να 

δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα προσφέρει μια ελληνοπρεπή 

αγωγή στους μαθητές. Αυτές οι αλλαγές είχαν ως προτεραιότητα την Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση καθώς υπήρχε επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση της. Η βελτίωση αυτή 

προέβλεπε την κατάργηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και την εισαγωγή της 

συνδιδακτικής στα σχολεία. Πραγματοποιήθηκε με το Διάταγμα της 3
ης

 Σεπτεμβρίου 

1880 και αποτέλεσε την απαρχή για μια αναδιάρθρωση στην λειτουργία και την 

οργάνωση της σχολικής μονάδας έχοντας ως σκοπό να καταστεί η διδασκαλία στα 

σχολεία «ακριβεστέρα και καρποφορωτέρα». Ωστόσο, η αλλαγή αυτή στη 

διδασκαλία έφερε την πρώτη επίσημη προσπάθεια σύνταξης ενός Αναλυτικού 

Προγράμματος για το Δημοτικό Σχολείο το οποίο κυκλοφόρησε το 1881 και 
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απαρτιζόταν από τις «Στοιχειώδεις πρακτικές οδηγίες περί διδασκαλίας των 

μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς σχολείοις» του Γενικού Επιθεωρητή των Δημοτικών 

Σχολείων Δημητρίου Πετρίδη και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Υπουργείου 

(Βασιλείου, όπ.π.).                                                                                    

  Το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκτός των άλλων, έθετε και  την 

Ιστορία ως αυτόνομο μάθημα (Αβδελά, 1994). Επιπλέον, στο πρόγραμμα αυτό, η 

Ιστορία ορίζεται ως μια από τις τρείς μεγάλες πηγές των γνώσεων όπου οι άλλες δύο 

είναι η θρησκεία και η φύσις απ’ όπου αντλείται η μορφωτική ύλη. Αλληλένδετα, 

φυσικά, με την τριπλή προέλευση της ύλης είναι τα μέσα και οι στόχοι της 

διδασκαλίας. Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται στη Γ΄ και στη Δ΄ τάξη του 

δημοτικού σχολείου και όσον αφορά στην ύλη του μαθήματος αυτού, σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1881, σε αυτήν περιλαμβάνονται οι μυθικοί χρόνοι έως 

και τη σύγχρονη Ιστορία (Αβδελά, όπ.π.). Στην ύλη αυτή εντάσσεται κάθε γνώση που 

αφορά στις δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως για παράδειγμα ο οίκος, η τέχνη, η 

βιομηχανία και άλλα, ενώ παράλληλα στοχεύει σε μία συστηματοποίηση και σε μία 

ιδιοποίηση των ιστορικών γνώσεων τις οποίες έλαβε ο μαθητής όχι μόνο από την 

Ιστορία αλλά και από άλλα μαθήματα του σχολείου. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά 

γίνεται στην φιλοπατρία η οποία παρουσιάζεται μέσω του μαθήματος της Ιστορίας, 

«σαν άγια και ιερή υποχρέωση κάθε πολίτη» (Βασιλείου, όπ.π., σελ. 27).   

  Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1881, οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας 

είναι «η ηθική μόρφωση του παιδιού, η ανάπτυξη εθνικού φρονήματος, και η 

συστηματοποίηση των ιστορικών γνώσεων που διδάσκονται» (Αβδελά, όπ.π., σελ. 

14). 

   Το μάθημα της Ιστορίας θα πρέπει να εξάρει τα σπουδαιότερα κατορθώματα 

καθώς και να προάγει την αντίληψη ότι όποιος είναι άξιος, εργατικός, πατριώτης, 

είναι ικανός να πετύχει στη ζωή του. Σημειώνεται, επίσης, ότι αποφεύγεται η μέθοδος 

της απομνημόνευσης, ενώ σαν μέτρο διδασκαλίας ορίζεται η αντίληψη του κάθε 

μαθητή. Επιπλέον, στο μάθημα της Ιστορίας αποδίδονται από εκείνη ακόμα την 

εποχή πολλοί αλλά και κρίσιμοι στόχοι. Αρχικά, μέσα από το μάθημα της Ιστορίας 

γίνεται μία προσπάθεια μόρφωσης των μαθητών μέσω της συστηματικής προώθησης 

γνώσεων για το παρελθόν, χρησιμοποιώντας γι’ αυτό το σκοπό σύγχρονες για την 

εποχή μεθόδους. Ωστόσο, μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος, όπως εκφράζεται και 

μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα, γίνεται μία προσπάθεια «να διαπλασθούν 

χαρακτήρες, να προσφερθούν στους μαθητές πρότυπα δράσης και συμπεριφοράς, 
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αποσκοπώντας στο να καλλιεργηθεί το εθνικό φρόνημα των παιδιών, κάτι το οποίο 

προκαθορίζει το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης». Με άλλα λόγια, οι μαθητές δεν 

καλούνται να μάθουν απλώς Ιστορία αλλά να μάθουν την Ιστορία εκείνη που 

εξυπηρετεί και προάγει σημαντικούς στόχους, και θα τους κάνει καλούς πολίτες και 

καλούς πατριώτες (Αβδελά, όπ.π., σελ. 14 – 15).   

  Το επόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα δημοσιεύεται το 1890 και είναι έργο του 

Χαρισίου Παπαμάρκου, το οποίο περιέχει ανάλογες ιδέες και στόχους σε σχέση με το 

Πρόγραμμα του 1881. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Δημοτικό σχολείο είναι «η γνώση των περιπετειών του Έθνους, η «εξέγερσις» της 

αγάπης προς τα πάτρια, η αυτοθυσία και ο παραδειγματισμός» (Βασιλείου, όπ.π., σελ. 

27). Έπειτα, συναντούμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1894, το οποίο είναι το τρίτο 

κατά σειρά πρόγραμμα που συντάσσεται, αλλά το πρώτο επίσημο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου που τέθηκε σε ισχύ (Βασιλείου, όπ.π., σελ. 27). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τόσο σε αυτό το Αναλυτικό Πρόγραμμα, άλλα και 

σε αυτό της περιόδου 1913 – 1914, δεν υπάρχουν σκοποί για το συγκεκριμένο 

μάθημα (Αβδελά, όπ.π.) Η ύλη του μαθήματος της Ιστορίας είναι ακριβής: Το πρώτο 

κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Ηρακλής» ενώ το τελευταίο κεφάλαιο έχει τον τίτλο 

«Καποδίστριας, Όθων, Γεώργιος, Προσάρτησις της Επτανήσου και Θεσσαλίας, Οι 

Εθνικοί Πόθοι» (Βασιλείου, όπ.π.). Στο πρόγραμμα αυτό ορίζεται, επίσης, και η 

διδακτέα ύλη του μαθήματος στο τετρατάξιο δημοτικό σχολείο του 1894 στο οποίο η 

Ιστορία διδάσκεται στην Γ΄ και στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού. Η ύλη του μαθήματος 

ξεκινάει με τους μύθους του Ηρακλή και του Θησέα στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού ενώ 

ολοκληρώνεται στην Δ΄ τάξη όπου η ύλη φτάνει στη νεότερη Ιστορία (Αβδελά, 

όπ.π.). Ωστόσο, σημαντικό είναι να τονιστεί το γεγονός ότι τα Αναλυτικά 

Προγράμματα του 1894, όπως και μετέπειτα αυτά του 1913, δεν περιγράφουν τους 

στόχους που πρέπει να υπάρχουν στο μάθημα της Ιστορίας. (Αβδελά, όπ.π.)  

 Το 1895 γίνεται για πρώτη φορά διαγωνισμός για τη συγγραφή των σχολικών 

βιβλίων του μαθήματος της Ιστορίας για το Δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με αυτή την 

προκήρυξη, το ελληνικό κράτος ζητούσε την συγγραφή τεσσάρων σχολικών 

εγχειριδίων, τα οποία θα καλύπτουν τις χρονολογικές περιόδους από τα χρόνια της 

αρχαιότητας μέχρι και τον 19
ο
 αιώνα. «Ενόψει την ανατύπωσης των σχολικών 

εγχειριδίων του 1896 προκύπτει μια επιχείρηση ανάδειξης της ελληνικότητας της 

περιοχής της Μακεδονίας και του Βυζαντίου καθώς και της επιβεβαίωσης μιας 

αδιάκοπης συνέχειας του νέου ελληνικού κράτους ταυτόχρονα με την αποσιώπηση 
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των μελανών στιγμών της Ελληνικής Ιστορίας και τον εξωραϊσμό των ηρωικών 

μορφών της Ελλάδας» (Βασιλείου, όπ.π., σελ. 28).  

 Η περίοδος 1880-1910, έχει μια ιδιαίτερη πολιτική, κοινωνική και οικονομική 

σημασία, καθώς γίνονται έντονες προσπάθειες για την ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό της χώρας, κατά τα πρότυπα των αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης 

(Σκούρα, 2011, σελ. 137). Την ίδια περίοδο, οι δημοτικιστές – με σπουδές στην 

Γερμανία - του Εκπαιδευτικού Ομίλου, μεταφέρουν στην χώρα, τα σύγχρονα 

παιδαγωγικά ρεύματα, ενώ μετά τα γεγονότα στο Γουδί, και πιο συγκεκριμένα το 

1910 εμφανίστηκε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος με σκοπό την ίδρυση ενός πρότυπου 

δημοτικού σχολείου με τη συμμετοχή κορυφαίων δημοτικιστών της εποχής όπως οι 

Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, Γληνός και άλλοι, που ορίζουν την απαρχή μίας νέας 

εποχής (Μπουζάκης, 2011, σελ. 159).  

  Το επόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση έρχεται 

μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα την περίοδο 1913 - 1914. Το  1913, με τα 

νομοσχέδια που κατέθεσε στην ελληνική Βουλή, ο Υπουργός Παιδείας Ιωάννης 

Τσιριμώκος, τα οποία φαίνεται ότι συνέταξε ο Δ. Γληνός, θα ενταθεί η συμμετοχή 

των δημοτικιστών του Εκπαιδευτικού Ομίλου στην εκπαιδευτική πολιτική του 

Ελευθερίου Βενιζέλου. Με τα νομοσχέδια του 1913 δρομολογείται μια νέα 

διάρθρωση του ελληνικού σχολικού συστήματος με τον διαχωρισμό της Μέσης 

Εκπαίδευσης, στην προσπάθεια αντικατάστασης της δομής του Βαυαρικού μοντέλου. 

(Μπουζάκης, όπ. π., σελ. 164 – 165).   

  Αναφορικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1913 - 1914, η Ιστορία 

διδασκόταν στις τέσσερις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (Βασιλείου, 

όπ.π.). Επιπλέον, κατά το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το μάθημα της 

Ιστορίας διδασκόταν με την ίδια ιστορική ύλη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε 

δύο επάλληλους κύκλους: Έναν κατώτερο τριετή στο  ελληνικό σχολείο και έναν 

ανώτερο τετραετή στο γυμνάσιο. Ακόμα, βάσει του προγράμματος αυτού, το 

περιεχόμενο του πρώτου κύκλου ήταν η ελληνική ιστορία από την αρχή μέχρι το 

σήμερα και στο δεύτερο κύκλο διδασκόταν και πάλι η ελληνική ιστορία από την 

αρχαιότητα έως και τις μέρες μας. Εκτός όμως από τα παραπάνω, έπρεπε να 

διδάσκονται και τα κυριότερα γεγονότα της Ρωμαϊκής Ιστορίας και της Ιστορίας της 

Ευρώπης από την αρχή των νέων χρόνων μέχρι σήμερα. Επιπλέον, με το πρόγραμμα 

του 1913 - 1914 το ελληνικό σχολείο δεν απαιτούσε να διδάσκεται μαζί η πολιτική 

ιστορία και τα στοιχεία της Ιστορίας του πολιτισμού (Βουρβέρης, 1970). Πιο 
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συγκεκριμένα, όσον αφορά στο περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1913 - 1914, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται και σε αυτό 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα στον Ηρακλή, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο έχει ως τίτλο «Η 

Ελλάς επί Όθωνος και Γεωργίου Β΄» (Βασιλείου, όπ.π.). Στο εξατάξιο σχολείο του 

1913 το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται έως την ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου 

και έτσι γίνεται μία ανακατανομή της ύλης, όπου στη Γ΄ και στη Δ’ τάξη διδάσκονται 

τα χρόνια της αρχαιότητας, στην Ε’ διδάσκεται η ρωμαϊκή εποχή αλλά και η 

βυζαντινή περίοδος και τέλος, στην ΣΤ’ τάξη διδάσκεται η περίοδος της 

τουρκοκρατίας, η ελληνική επανάσταση και η ζωή στην σύγχρονη και ανεξάρτητη 

Ελλάδα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1913 – 

1914, όσο και σε αυτό του 1894 δεν υπάρχουν σκοποί για το συγκεκριμένο μάθημα. 

(Αβδελά, όπ. π.).   

  Σύμφωνα με τον Σκουλάτο, «στην Ελλάδα, όλα τα κατά καιρούς αναλυτικά 

προγράμματα μέχρι και το 1964, χωρίς απολύτως καμία εξαίρεση, θέτουν ως κύριο 

στόχο του μαθήματος της Ιστορίας τον ηθικό φρονηματισμό και την έξαρση του 

εθνικού φρονήματος» (Σκουλάτος, 1988, σελ. 81). Το σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας 

ακολουθεί πιστά τις οριοθετήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων. Το 1964, 

επιχειρείται για πρώτη φορά στην χώρα μας, η αναθεώρηση των αναλυτικών 

προγραμμάτων του μαθήματος της Ιστορίας στο πλαίσιο της όλης αναγεννηματικής 

προσπάθειας για την παιδεία (Σκουλάτος, όπ.π., σελ. 81).    

  Το 1969 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με το 

Ανώτατο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως και με τη γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας συνέταξε το καινούριο Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο 

είναι ιδεολογικά χρωματισμένο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά. 

(Βασιλείου, όπ.π.). Το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1969 αποτελεί μία 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής που προωθούσε η τότε κυβέρνηση της 

στρατιωτικής δικτατορίας του 1967 (Αβδελά, όπ.π.). Όσον αφορά στο περιεχόμενο 

του μαθήματος της Ιστορίας, σε αυτό το Αναλυτικό Πρόγραμμα το πρώτο κεφάλαιο 

της ύλης τιτλοφορείται «Ηρακλής» ενώ το τελευταίο κεφάλαιο «Η Επανάσταση της 

21
ης

 Απριλίου». Αναφορικά με το τελευταίο κεφάλαιο, σε αυτό γίνεται ορατό το 

αντικομμουνιστικό πνεύμα που προσδίδεται μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος ως 

απόρροια των γεγονότων εκείνης της περιόδου στη χώρα μας.   

  Την ίδια περίοδο, συντελείται τομή στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας, καθώς 

είναι η πρώτη φορά κατά την οποία υπάρχει ξεχωριστό σχολικό εγχειρίδιο για κάθε 
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τάξη. Το βιβλίο που εισάγεται στην ΣΤ’ Δημοτικού έχει τίτλο «Ελληνική Ιστορία των 

Νεότερων Χρόνων» του Κωνσταντίνου Σακκαδάκη, ένα βιβλίο το οποίο είναι 

προσηλωμένο στο πνεύμα και την δύναμη της εξουσίας εκείνης της εποχής. Το βιβλίο 

της ΣΤ’ Δημοτικού περιέχει τις εξής τέσσερις ενότητες: «Τουρκοκρατία εν Ελλάδι» 

σελ. (9-31), «Η προεπαναστατική περίοδος» σελ. (32-52), «Η Μεγάλη Ελληνική 

Επανάστασις του 1821» σελ. (53-130), «Η Ελλάς ως ανεξάρτητον κράτος» σελ. (131-

181). Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου τιτλοφορείται «Η 

21
η
 Απριλίου 1967» (Βασιλείου, όπ.π.).   

  Το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1969 για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, θέτει ως γενικό σκοπό του μαθήματος το «να κατανοήσουν οι μαθητές 

τον ιστορικό βίο του ελληνικού έθνους, να αντλήσουν διδάγματα από την ελληνική 

Ιστορία, να καλλιεργήσουν το συναίσθημα της φιλοπατρίας και να προετοιμαστούν 

ψυχικά και πνευματικά για να καταστούν χρήσιμα μέλη της πολιτικής και εθνικής 

κοινότητας Ελλήνων» (Αβδελά, όπ.π., σελ. 16). Μάλιστα, η γενική αυτή στόχευση 

αναλύεται σε κάποιους συγκεκριμένους «μερικούς» στόχους του συγκεκριμένου 

μαθήματος. Αναλυτικότερα, «τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις, να 

καλλιεργήσουν ιστορική σκέψη και να κατανοήσουν τις αιτιώδεις σχέσεις που 

διέπουν ολόκληρη την Ιστορία. Ταυτόχρονα, το μάθημα της Ιστορίας οφείλει να 

αναπτύξει στα παιδιά την εθνική συνείδηση και επίσης να τα προετοιμάσει για να 

γίνουν χρηστοί και πρόθυμοι πολίτες, ενώ, τέλος, στοχεύει στο να δημιουργήσει 

ανθρώπους πιστούς στην εθνική κληρονομιά». Η Ιστορία στο συγκεκριμένο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα και στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ του δημοτικού σχολείου, 

καλύπτει χρονολογικά την ύλη από τους μυθικούς χρόνους έως και το 1967 (Αβδελά, 

όπ.π., σελ. 16).   

  Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1969 δινόταν έμφαση στην ανάπτυξη του 

εθνικού φρονήματος του κάθε μαθητή και αυτό αποτελούσε και τον γενικό σκοπό της 

διδασκαλίας του μαθήματος αυτού. Πιο συγκεκριμένα, μαθαίνοντας στοιχεία της 

ελληνικής Ιστορίας και αντλώντας διδάγματα από αυτήν, οι μαθητές ετοιμάζονται 

ώστε να διαμορφωθούν ως νέα ικανά μέλη του ελληνικού κράτους. Το πρόγραμμα 

αυτό, παρ’ όλο που δείχνει ότι προωθεί την έννοια της ιστορικής σκέψης, οι στόχοι 

του απλά εξυπηρετούν και βοηθούν τον κεντρικό σκοπό να αναδυθεί, που είναι η 

ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης (Αβδελά, όπ.π.). 

 Το 1974 συντελείται αλλαγή στην εξουσία και η χώρα οδεύει προς τη 

Μεταπολίτευση και στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αυτό είχε σαν 
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αποτέλεσμα να αλλάξουν οι στόχοι και οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας κάτι 

που απαιτούσε την αλλαγή του Αναλυτικού Προγράμματος. Έτσι, το 1977 

παρουσιάζεται το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Δημοτικό σχολείο στο οποίο 

παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα Αναλυτικά 

Προγράμματα (Βασιλείου, όπ. π.). Το νέο αυτό Πρόγραμμα τοποθετείται στην 

συγκυρία της εισόδου της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Συντάχθηκε από το 

ΚΕΜΕ το οποίο όρισε ως σκοπό του μαθήματος της Ιστορίας «την κατανόηση των 

πολιτικών γεγονότων και των πολιτιστικών στοιχείων που συνθέτουν το ιστορικό 

παρελθόν και παρόν του έθνους, την ανάπτυξη του αισθήματος της φιλοπατρίας 

καθώς και την προετοιμασία για ενσυνείδητη και ελεύθερη συμμετοχή στην ζωή του 

ελληνικού λαού και  της ευρύτερης κοινότητας των λαών» (Αβδελά, όπ.π., σελ. 17). 

Η Ιστορία διδάσκεται στις Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου και 

παραθέτει την χρονική περίοδο από τους μυθικούς χρόνους έως τη δεκαετία του 1950 

ενώ προβλέπεται από τους συγγραφείς του Αναλυτικού Προγράμματος ότι «η ύλη 

αφενός μπορεί να συμπτυχθεί, αλλά αφετέρου δεν θα πρέπει να παραλειφθεί κάποιο 

ουσιαστικό στοιχείο ή λεπτομέρεια από την ιστορική συνέχεια του τόπου μας» 

(Αβδελά, όπ.π., σελ. 17). Σε αυτή την καινούρια εποχή για την χώρα αλλά και για την 

εκπαίδευση, το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται από την Γ΄ μέχρι και την ΣΤ΄ τάξη 

του δημοτικού σχολείου με το πρώτο κεφάλαιο να αναφέρεται στις μυθολογικές 

παραδόσεις για τον γενάρχη των Ελλήνων και το τελευταίο κεφάλαιο στη δοκιμασία 

του Έθνους κατά την περίοδο 1944 - 1949 και τη σημασία της εθνικής ενότητας για 

την ανάπτυξη της χώρας.  

  Με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1977 κυκλοφόρησε το 1979 σχολικό 

εγχειρίδιο για το μάθημα της Ιστορίας για την ΣΤ΄ Δημοτικού. Κεντρική ιδέα της 

Ιστορίας του 1979 είναι «η αθανασία και το μεγαλείο του ένδοξου και πολύπαθου 

ελληνικού λαού» (Βασιλείου, όπ.π., σελ. 63). Το σχολικό αυτό εγχειρίδιο των 

Διαμαντόπουλου και Κυριαζόπουλου αποτελείται από 199 σελίδες από τις οποίες οι 

189 είναι η ιστορική αφήγηση. Η διδακτική ύλη χωρίζεται στα εξής κομμάτια: Στην 

αρχή υπάρχει η εισαγωγή του βιβλίου, στο τέλος χρονολογικός πίνακας με τα 

σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου 1453 - 1948, και η ιστορική αφήγηση 

χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η περίοδος 1453 - 

1821 με τίτλο «Η Τουρκοκρατία στην Ελλάδα», στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται  

η Ελληνική Επανάσταση με δύο βασικούς τίτλους: «Η επανάσταση στη 

Μολδοβλαχία» και «Η επανάσταση στην κυρίως Ελλάδα» και στην τρίτη ενότητα, 
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βλέπουμε την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος με τίτλο για τη συγκεκριμένη ενότητα: 

«Διαδοχικές επεκτάσεις του ελληνικού κράτους». Η επιλογή, φυσικά, των τίτλων 

αυτών δεν είναι άσχετη με τις ιδεολογικές απόψεις και τις προτεραιότητες των 

συγγραφέων (Βασιλείου, όπ.π.).  

  Το επόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα έρχεται λίγα χρόνια αργότερα, και 

συγκεκριμένα το 1981. Αυτό το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, είναι αποτέλεσμα της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που καθιέρωσε η πολιτική παράταξη του ΠΑΣΟΚ. 

Αποτελεί, επίσης, μια διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική όχι μόνο από την 

προηγούμενη αλλά και από εκείνη που προώθησε η μετέπειτα πολιτική εξουσία, η 

οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί στον συγκεκριμένο τομέα. Παρόλο που στο 

πρόγραμμα διαφαίνεται μία αλλαγή στους στόχους και τις οδηγίες, στην ουσία 

αποτελεί μία αναδιάρθρωση του προηγούμενου Αναλυτικού Προγράμματος. 

Υπεύθυνο για τις αλλαγές αυτές ήταν αποκλειστικά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα εισήχθη στα σχολεία το 1981 και ήταν χωρισμένο σε 

τέσσερις ενότητες: α. του σκοπούς του μαθήματος, β. ορισμένες βασικές έννοιες της 

ιστορίας, γ. ορισμένες βασικές ιστορικές γενικεύσεις και δ. πιο εξειδικευμένες 

οδηγίες για τον σκοπό και για το περιεχόμενο του μαθήματος. Ο σκοπός του 

μαθήματος της Ιστορίας για το Δημοτικό σχολείο έχει τρία σκέλη: «α. να γνωρίσουν 

τα παιδιά την Ιστορία του ελληνικού έθνους και της ιδιαίτερης πατρίδας τους καθώς 

και τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας, β. να αναπτύξουν ιστορικό 

τρόπο σκέψης και να εξοικειωθούν με τις ιστορικές μεθόδους με σκοπό να 

ενδιαφερθούν για την ιστορική διερεύνηση και γ. να μάθουν να αξιολογούν σωστά 

και να φρονηματίζονται από το παρελθόν και συγχρόνως να αγαπήσουν την πατρίδα 

τους και την δημοκρατία έτσι ώστε να γίνουν καλοί και ευυπόληπτοι πολίτες της 

κοινωνίας» (Αβδελά, όπ.π., σελ. 20).   

  Αναφορικά με το περιεχόμενο του μαθήματος, αυτό αφορά τις τέσσερις από 

τις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου και συγκεκριμένα τις Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις, 

ενώ η ιστορική αφήγηση σε αυτές τις τάξεις ξεκινά από τους μυθικούς χρόνους και 

καταλήγει στο 1980. (Αβδελά, όπ.π.).  

 Λίγο αργότερα, κατά την τριετία 1987-1990, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

εκπόνησε νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Αρχικά, εκπόνησε αναλυτικό πρόγραμμα το 

1987, για τις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού, και έπειτα το 1989, για την ΣΤ΄ 

τάξη του δημοτικού σχολείου, τα οποία δύο προγράμματα δημοσιεύτηκαν στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σαν Προεδρικά Διατάγματα. Το συγκεκριμένο 
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πρόγραμμα τέθηκε σε ισχύ από το σχολικό έτος 1989 – 1990 και παρέμεινε στα 

ελληνικά σχολεία έως την έναρξη της ισχύος το Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 

Σπουδών και των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία και θα 

μελετήσουμε στη συνέχεια της εργασίας αυτής (Βασιλείου, όπ.π.). Το 1987 στο νέο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα που αφορούσε τις Γ΄ Δ΄ Ε΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου και 

το 1989 στο πρόγραμμα που αφορούσε την ΣΤ΄ Δημοτικού οι σκοποί του μαθήματος 

είναι οι ίδιοι για όλες τις τάξεις. Μοναδική διαφορά αποτελεί το περιεχόμενο του 

μαθήματος για καθεμία τάξη. Πιο συγκεκριμένα, η ύλη της Γ΄ Δημοτικού 

αποτελούνταν από έξι κεφάλαια, ξεκινώντας από τα προϊστορικά χρόνια και 

καταλήγοντας στον Μινωικό και τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό. Για την Δ΄ Δημοτικού, η 

ύλη χωριζόταν επίσης σε έξι κεφάλαια, ξεκινώντας από την επανάληψη της ύλης της 

Γ΄ τάξης και φτάνοντας έως την Ρώμη και την καθημερινή ζωή στα χρόνια της 

ρωμαιοκρατίας. Για την Ε΄ Δημοτικού, η ύλη περιλάμβανε εφτά κεφάλαια με πρώτο 

κεφάλαιο το «Έλληνες και Ρωμαίοι» και τελευταίο το «Η πτώση του Βυζαντίου», και 

τέλος, στην ΣΤ΄ η ύλη ξεκινούσε από την επανάληψη της ύλης της Ε΄ και τελείωνε 

στο 1974 (Πελαγίδης, 1999, σελ. 30).   

  Οι σκοποί των Αναλυτικών Προγραμμάτων της συγκεκριμένης τριετίας (1987 

– 1990) για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου στις οποίες διδασκόταν το 

μάθημα της ιστορίας, ήταν για ακόμα μία φορά ξεκάθαροι. Αρχικά, η διδασκαλία του 

μαθήματος στόχευε στο «να έρθουν οι μαθητές σε πρώτη γνωριμία με τον ιστορικό 

βίο του ελληνικού έθνους και της ιδιαίτερης πατρίδας τους, να πάρουν μία γενική 

εικόνα των πιο σημαντικών γεγονότων από την παγκόσμια ιστορία, εκείνων που 

συνδέονται με την ελληνική ή διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο για τις τύχες του 

κόσμου και να κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια του έθνους και την προσφορά του 

στην εξέλιξη του πολιτισμού». Επιπλέον το νέο αυτό Πρόγραμμα επιδίωκε «να 

οδηγήσει τους μαθητές στο να έχουν μια πρώτη εξοικείωση με τον ιστορικό τρόπο 

σκέψης για την κατανόηση των αιτιωδών σχέσεων που διέπουν τα ιστορικά 

φαινόμενα και να αναπτύξουν μια εποικοδομητική στάση απέναντι στην ιστορική 

μάθηση (περιέργεια και ενδιαφέρον, πνεύμα αντικειμενικότητας)» (ΦΕΚ 16/6/1987, 

19/10/1987, 23/11/1987, 6/10/1989). Επιπλέον «οι μαθητές πρέπει να ασκηθούν στον 

τρόπο εργασίας και τις τεχνικές που προσιδιάζουν στην ιστορική επιστήμη (συλλογή, 

ταξινόμηση και έλεγχος του ιστορικού υλικού, ερμηνεία χαρτών και 

σχεδιαγραμμάτων και τέλος στη διατύπωση και επαλήθευση υποθέσεων και στη 

συναγωγή αρχών)» (ΦΕΚ, όπ.π.). Τέλος, σκοποί των συγκεκριμένων Αναλυτικών 
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Προγραμμάτων ήταν «να αναπτύξουν οι μαθητές το συναίσθημα της αγάπης προς την 

πατρίδα και τα δημοκρατικά της ιδεώδη ενώ επίσης και να αξιολογούν σωστά και να 

φρονηματίζονται από τις δημιουργικές πράξεις αλλά και από τα σφάλματα των 

παλαιότερων ώστε να αναπτύξουν την δυνατότητά τους για συνειδητή και ελεύθερη 

συμμετοχή στην ζωή του λαού μας και στην ευρύτερη κοινότητα των εθνών» (ΦΕΚ, 

όπ.π.). Η προσπάθεια όμως ομαδοποίησης των γενικών κατευθυντηρίων σκοπών του 

μαθήματος της Ιστορίας οδηγεί σε δύο ουσιαστικές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι 

«η σημασία του μαθήματος της Ιστορίας θεωρείται δεδομένη, όχι μόνο για την 

ιστορική, με την στενή έννοια του όρου, κατάρτιση της νεολαίας, αλλά και για την 

εκπλήρωση σκοπών που υπερβαίνουν κατά πολύ το αποτέλεσμα μιας ιστορικής 

διδασκαλίας αφού η Ιστορία καλείται να εξυπηρετήσει και έξω – ιστορικούς 

σκοπούς». Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την χρήση όρων και εννοιών με «διττό και 

πολλές φορές με αντιφατικό περιεχόμενο, που η ερμηνεία τους αποτελεί συνισταμένη 

πολλών άλλων παραγόντων» (Γουστέρης, όπ.π, σελ. 36).   

  Τα σχολικά εγχειρίδια που προέκυψαν ως προϊόντα των παραπάνω 

Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι τέσσερα, ένα για κάθε τάξη στις οποίες διδάσκεται 

η Ιστορία, δηλαδή από την Γ΄ έως τη ΣΤ΄ Δημοτικού. Αρχικά, το σχολικό εγχειρίδιο 

της Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού εισήχθη στην εκπαίδευση το 1979 και είχε τον τίτλο 

«Στα πολύ παλιά χρόνια» και σε γενικές γραμμές, με ορισμένες εξαιρέσεις, υπάκουε 

στους όρους διαμόρφωσης του Αναλυτικού Προγράμματος και στις αρχές 

διδασκαλίας σε αυτή την τάξη. Η ύλη του βιβλίου προέρχεται από την μυθική, 

προϊστορική και πρωτοϊστορική παράδοσή μας σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα (Πελαγίδης, όπ.π.).   

  Το σχολικό βιβλίο της Δ΄ Δημοτικού σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

του 1977 έχει τίτλο «Στα αρχαία χρόνια» και στοχεύει να οδηγήσει τα παιδιά στο 

κλίμα αλλά και στο πνεύμα της Αρχαίας Ελληνική Ιστορίας από τα μυκηναϊκά χρόνια 

μέχρι την υποδούλωση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ. Μέσα σε αυτό το 

σχολικό εγχειρίδιο προβάλλεται ο τρόπος ζωής, η κοινωνική οργάνωση, οι επιστήμες 

και οι τέχνες. Επιπλέον, παρουσιάζεται η επιτυχής αναχαίτιση εξωτερικών εχθρών 

(π.χ. Περσικοί Πόλεμοι) και τέλος οι εσωτερικές εμφύλιες διαμάχες, οι οποίες 

οδήγησαν στη ρωμαϊκή κατάκτηση της χώρας (π.χ. Πελοποννησιακοί Πόλεμοι).  

  Στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα άλλαξε και το βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού που 

τιτλοφορήθηκε «Στα βυζαντινά χρόνια» και έχει σαν στόχο να μυήσει τους μαθητές 

στα παρακάτω σημεία της βυζαντινής περιόδου της ελληνικής ιστορίας. Ακόμη, στο 
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συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζονται οι λόγοι της ίδρυσης της Κωνσταντινούπολης 

και της ανάδειξής της σε πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας και με ποιον τρόπο η 

ρωμαϊκή αυτοκρατορία μετεξελίχθηκε, στο ανατολικό της τμήμα από ρωμαϊκή σε 

βυζαντινή όπως επίσης και το πώς ο χριστιανισμός λειτούργησε ως βασικό στήριγμα 

του βυζαντινού κράτους. Επιπλέον, παρουσιάζεται η επιβίωση της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, η οποία διήρκεσε περισσότερο από χίλια χρόνια, λόγω των αγώνων 

των βυζαντινών κατά των εξωτερικών εχθρών, καθώς και οι αλλαγές στην νομοθεσία, 

την διοίκηση, τον πολιτισμό και την τέχνη, λόγω της συν - επίδρασης του 

χριστιανισμού και του ελληνισμού. Τέλος, παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές, ο 

τρόπος ζωής των Βυζαντινών στις πόλεις και στα χωριά.   

  Αναφορικά με το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού, αυτό 

φέρει τον τίτλο «Στα νεότερα χρόνια» και «σκοπός του είναι να μυήσει τους μαθητές 

στην ιστορική πορεία της Νεότερης Ελλάδας, από την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης (1453) μέχρι την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(1979)» (Πελαγίδης, 1999, σελ. 31). Το εγχειρίδιο της Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού 

του 1979 αντικαταστάθηκε το 1997 και αποτέλεσε μια αναθεωρημένη έκδοση του 

εγχειριδίου του 1990. Πάνω στο βιβλίο του 1990 έγιναν ουσιώδεις αλλαγές που 

αφορούσαν κυρίως τη διεύρυνση των στόχων και τη βελτίωση της εικόνας του 

εθνικού άλλου. Όσον αφορά στο αναθεωρημένο εγχειρίδιο του 1997, καινοτομία του 

είναι η προσθήκη του τετραδίου εργασιών, αφού μέχρι τότε οι εργασίες 

ακολουθούσαν το κείμενο στο βιβλίο του μαθητή. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και το 

βιβλίο του δασκάλου και όπως δηλώνεται σε αυτό, τα τρία αυτά βιβλία είναι 

γραμμένα σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση η οποία αφορά και το περιεχόμενο αλλά 

και τη μεθοδολογία του μαθήματος. Η εξιστόρηση καταλαμβάνει στο σύνολο της 271 

σελίδες. Η συγκεκριμένη ύλη, ωστόσο, μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερβολική για 

παιδιά δώδεκα ετών με μόλις δύο διδακτικές ώρες μέσα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελείται από πενήντα μία ενότητες από τις οποίες οι δύο 

είναι εισαγωγικές ενώ οι υπόλοιπες σαράντα εννέα  οργανώνονται σε τρεις ενότητες 

με τίτλους «Ο Ελληνισμός μετά την Άλωση», «Η Μεγάλη Επανάσταση», «Η Ελλάς 

ανεξάρτητο κράτος». Η ύλη ολοκληρώνεται με την ένταξη της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ομοιότητα με το βιβλίο του 1979 αποτελεί το ότι 

η ιστορική αφήγηση ξεκινάει από το 1453 και σταματά το 1981 (Βασιλείου, όπ.π.). 

Ένα, επίσης, βασικό στοιχείο για την δομή του Curriculum του μαθήματος της 

Ιστορίας, όπως και για οποιουδήποτε άλλο μάθημα είναι τα περιεχόμενα διδασκαλίας 
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και τα σχετικά με αυτό στοιχεία, που είναι η επιλογή και η διάταξη της διδακτέας 

ύλης, καθώς επίσης και το σχολικό εγχειρίδιο. Για την επιλογή της ύλης 

διατυπώθηκαν διάφορες αρχές και κριτήρια. Μερικές από αυτές είναι «η 

συμβατότητα με τους σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος, η ηλικία και η 

αντιληπτική ικανότητα των παιδιών, οι δεξιότητες που αποκτώνται και ο βαθμός 

ενδιαφέροντος που προκαλείται στα παιδιά. Επιπλέον, κριτήρια για την επιλογή και 

τη διάταξη της ύλης αποτέλεσαν η συμβολή στην κατανόηση του κόσμου, η δόμηση 

του περιεχομένου, ο σεβασμός για τα δημιουργήματα του κάθε λαού, η αποφυγή 

στερεοτύπων υπέρ ή κατά κάποιου λαού και τέλος, το επιστημονικό και παιδαγωγικό 

ήθος, που υποδεικνύουν την αταλάντευτη αναζήτηση και μετάδοση της αλήθειας» 

(Γουστέρης, όπ.π., σελ. 38 – 39).   

  Οι τελευταίες τροποποιήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος του 1977  

προετοίμασαν μια γενικότερη μεταρρύθμιση η οποία συντελέστηκε με την συγγραφή 

ενός νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Ο σχεδιασμός του νέου αυτού 

Αναλυτικού προγράμματος ξεκίνησε το 2000 με την συγγραφή του από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ τον Μάρτιο του 2003 η 

πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 303 ΚΑΙ 304 τεύχος Β΄, 13/03/2003). Έπειτα, ξεκίνησε και η 

διαδικασία της συγγραφής νέων σχολικών βιβλίων καθώς τα προηγούμενα βιβλία 

ήταν γραμμένα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και κρίθηκαν ακατάλληλα για 

την προώθηση των καινοτόμων στόχων της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής (Βασιλείου, 

όπ.π.).  

  Το σχολικό βιβλίο που αντικατέστησε το εγχειρίδιο του 1997 έχει αρκετές 

καινοτομίες αλλά παρουσίασε και ποικίλες αντιδράσεις. Το συγκεκριμένο σχολικό 

εγχειρίδιο γράφηκε από την Μ. Ρεπούση με τη βοήθεια μίας ομάδας συνεργατών της 

και δημοσιεύτηκε το 2006. Το εγχειρίδιο αυτό φέρει τον τίτλο «Στα νεότερα και 

σύγχρονα χρόνια» και αποτελείται από 137 σελίδες μεγέθους Α4. Στο τέλος του 

σχολικού εγχειριδίου περιέχεται βιβλιογραφία η οποία παρόλο που είναι πλούσια, 

είναι δυσανάλογη της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Το εξώφυλλο είναι παράξενο 

για την συγκεκριμένη τάξη, καθώς απεικονίζει ένα σκαρίφημα αλόγου σε προσπάθεια 

εκκίνησης ή άλματος το οποίο πλαισιώνεται από ένα «αυτόγραφο σπάραγμα» του Δ. 

Σολωμού (Βασιλείου, όπ.π., σελ. 138). Ωστόσο, όσο αξιόλογο και αν είναι το 

μήνυμα, ένας μαθητής της ΣΤ΄ Δημοτικού είναι δύσκολο να κατανοήσει το νόημα 
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από αυτό που απεικονίζεται. Ακόμα, όσον αφορά στο βιβλίο, αυτό αποτελείται από 

πενήντα κεφάλαια τα οποία κατανέμονται σε πέντε ενότητες όπως ορίζεται από το 

Α.Π.Σ. Η πρώτη έχει τίτλο: «Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια» και εκτείνεται σε 14 

σελίδες (1-14). Η δεύτερη έχει τίτλο: «Οι Έλληνες κάτω από την ξένη κυριαρχία» 

(σελ. 15 - 36), η τρίτη: «Η Μεγάλη Επανάσταση» (σελ. 37 - 66), η τέταρτη: «Η 

Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητο κράτος» (σελ. 67 - 89), και η τελευταία: «Η Ελλάδα στον 

20
ο
 αιώνα» (σελ. 90 - 136). Η εξιστόρηση ξεκινάει από τα μέσα του 15

ου
 αιώνα μέχρι 

τα τέλη του 20
ου

 αιώνα όπου σαν τελευταίο γεγονός περιγράφεται η ένταξη της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981. 

   

 

 

3. Το περιεχόμενο, οι σκοποί και τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος 

της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά την περίοδο 

1881-2003 

Η Ιστορία ως διδακτικό αντικείμενο κάνει την εμφάνισή του στα 1836, αλλά 

διδάσκεται μαζί με άλλα διδακτικά αντικείμενα, με σκοπό, μέσω της διήγησης, να 

χαραχτούν στην μνήμη των μαθητών τα κυριότερα γεγονότα, ονόματα και 

χρονολογίες. Στο πρώτο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου 1886 μετά την 

καθιέρωση του τρίσημου σχήματος της ελληνικής ιστορίας (αρχαιότητα – Βυζάντιο - 

νεότερη Ελλάδα), η Ιστορία διδάσκεται με βάση αυτό το σχήμα στις τρεις αντίστοιχες 

τάξεις του Γυμνασίου. Ως προς το περιεχόμενο το σχήμα αυτό διατηρείται και ως 

σήμερα. Στην ύλη των προγραμμάτων του 1894 και του 1896 περιλαμβάνονται 

επίσης και βιογραφικά στοιχεία διάφορων επιφανών, ενώ στο πρόγραμμα του 1897 

και του 1906 δίνεται έμφαση στον πολιτισμό (Σύρου, 2009).  

  Η διδασκαλία του μαθήματος της Ελληνικής Ιστορίας ως ανεξάρτητο 

αντικείμενο στην Ελλάδα θεσμοθετείται επίσημα κατά τα έτη 1913 και 1914. 

Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, το οποίο βρισκόταν σε ισχύ για δεκαεπτά χρόνια, η 

Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα, διαρκούσε επτά έτη και περιελάμβανε τριετή 

φοίτηση στο Ελληνικό σχολείο, και τετραετή στο Γυμνάσιο. Κατά τη διάρκεια της 

επταετούς φοίτησης, οι μαθητές διδάσκονταν την ίδια ύλη στο μάθημα της Ιστορίας, 

από τα αρχαία χρόνια, έως τη σύγχρονη εποχή και στις επτά τάξεις. (Κουτρούμπα, 
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2002 σελ. 117).  

  Ωστόσο, στα 1914, κατά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από τους 

δημοτικιστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου, με την εύνοια του Ελευθερίου Βενιζέλου, 

τα Αναλυτικά Προγράμματα δεν καινοτομούν στον τομέα των διδακτικών στόχων, 

αλλά εκφράζουν την τάση να εναρμονιστεί το σχολείο με την σύγχρονη 

πραγματικότητα. Το πρόγραμμα για το 1914 προβλέπει την διδασκαλία της Ιστορίας 

σε όλες τις τάξεις από τρεις ώρες στην καθεμιά, σε δύο επάλληλους κύκλους με 

ελληνική ιστορία αποκλειστικά στο ελληνικό σχολείο και εισαγωγή στοιχείων 

ευρωπαϊκής ιστορίας στο γυμνάσιο, ως προς την ύλη της πολιτικής ιστορίας (Σύρου, 

όπ.π.). 

  Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, το 1931, με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, 

καθιερώθηκε, η εξαετής φοίτηση, αντί της επταετούς που καταργήθηκε. Η μελέτη της 

Ιστορίας, αποτελεί και εδώ το πρωτεύον ζήτημα, ενώ οι διδάσκοντες καλούνται 

μάλιστα να εξετάσουν και την Ιστορία άλλων λαών με τους οποίους 

αλληλοεπιδρούσαν οι Έλληνες στο παρελθόν, όπως οι Αιγύπτιοι, οι Φοίνικες, οι 

Πέρσες και άλλοι (Κουτρούμπα, όπ.π.).  

  Στο πρόγραμμα του 1931, με την καθιέρωση του εξατάξιου γυμνασίου, 

επιχειρείται ο περιορισμός της κλασσικής παράδοσης χωρίς να αμφισβητείται η 

σημασία του εθνικού προϊόντος και εισάγει τη διδασκαλία της Αγωγής του πολίτη. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ένα ελληνοκεντρικό χαρακτήρα, αλλά αναφέρεται 

και σε άλλους λαούς, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τους Έλληνες (Σύρου, όπ.π.). 

  Το πρόγραμμα του 1935 προσανατολίζεται στην παράδοση ως αντιστάθμισμα 

της εκπαιδευτικής πολιτικής των Φιλελεύθερων και του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. 

Το 1939, το πρόγραμμα που συντάσσεται, ολοκληρώνει την συντηρητική στροφή και 

δίνει έμφαση στην ελληνική ιστορία. Συμπυκνώνει ορισμένα από τα πιο κύρια 

χαρακτηριστικά της διδασκαλίας της Ιστορίας, από το τέλος του 19
ου

 αιώνα και μετά, 

δηλαδή η σχολική ιστορία παρουσιάζεται ως η μόνη ιστορική αλήθεια, χωρίς να 

γίνεται αναφορά  στις διάφορες ιστορικές μεθοδολογίες (Σύρου, όπ.π.).   

  Κατά την περίοδο 1937 – 1961,  η σκοποθεσία του μαθήματος της Ιστορίας 

στις έξι τάξεις του Γυμνασίου δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά, ενώ σε αυτό το 

διάστημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην διδασκαλία των πολιτικών-στρατιωτικών 

γεγονότων και λιγότερο για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα ευρωπαϊκά 

επιτεύγματα (Κουτρούμπα, όπ.π., σελ. 121).   

  Στο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου, η πολιτική μεταβολή της 15
ης

 Ιουλίου 
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1965, τα γνωστά και ως «Ιουλιανά», με την παραίτηση του Γ. Παπανδρέου και την 

αποχώρηση μερίδας βουλευτών, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. θα έχει άμεσες 

επιπτώσεις μεταξύ άλλων και στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 

(Μπουζάκης, όπ. π., σελ 235).  

  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1964, αναφέρεται στο Βασιλικό Διάταγμα υπ’ 

αριθμόν 651 «Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Α’ τάξεως των 

Γυμνασίων της πρώτης βαθμίδος», ΦΕΚ Α 183/24.10.1964, Άρθρον 4, σ. 912, και 

χωρίζεται σε δυο τμήματα. Το πρώτο σχετίζεται με την σκοποθεσία του μαθήματος 

και είναι σύντομο καθώς καλύπτεται σε δέκα σειρές στη μία από τις δύο στήλες από 

τις αποτελείται η σελίδα, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στην διδακτέα ύλη αλλά μόνο 

για την πρώτη τάξη του Γυμνασίου (Σύρου, όπ.π.).  

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι «α. Να διδάξει με ποιους αγώνας και δια 

μέσου πόσων δεινών ο άνθρωπος κατέκτησεν εις την φύσιν, την δεσπόζουσαν θέσιν, 

την οποίαν κατέχει σήμερον και διεμόρφωσε τον κοινωνικόν και πνευματικόν κόσμον 

του και β. να οδηγήσει εις την κατανόησην των ιστορικών γεγονότων δια του 

συσχετισμού αυτών προς παρούσας καταστάσεις και δια της αναλύσεως των 

βαθύτερων αιτιών τα οποία προσδιορίζουν εκάστοτε τας ιστορικάς ζυμώσεις και 

εξελίξεις»
1
 .  

  Ως προς το περιεχόμενο στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου παρατηρούμε ότι 

στο καθορισμό της διδακτέας ύλης τίθενται χρονικά όρια από την αρχαιότητα έως την 

κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., ορίζεται ως «Ιστορία της 

ανθρωπότητος» και επίσης αναφέρονται όλοι οι τίτλοι στις διδακτικές ενότητες 

ξεκινώντας από τα «προϊστορικά δεδομένα» μέχρι το 146 π.Χ., 

συμπεριλαμβανόμενης και μιας μικρής αναφοράς στην ρωμαϊκή πολιτική ιστορία
2
.

 Το 1966, το Πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας που αναφέρεται στο 

Βασιλικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 72 «Περί ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων 

τάξεων τινών σχολείων Δευτεροβάθμιου (Μέσης) Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ Α 16/ 

26.1.1966, στο Άρθρο 1, σ. 96, καθορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα για την πρώτη και 

για την δεύτερη τάξη του Γυμνασίου σε τρείς ώρες την εβδομάδα, ενώ στο Άρθρο 6, 

σ. 100, καθορίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις ίδιες τάξεις.   

  Ο σκοπός της διδασκαλίας παραμένει ο ίδιος σε σχέση με το Πρόγραμμα του 

                                                 
1
 Αναλυτικό πρόγραμμα της Α΄ τάξεως του Γυμνασίου της πρώτης βαθμίδος: http://www.pi-

schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1964_183.pdf , σελ. 912. 
2
 Βλ. υποσημείωση 1. 

http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1964_183.pdf
http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1964_183.pdf
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1964, ενώ στο δεύτερο μέρος αναφέρεται στην διδακτέα ύλη της πρώτης Γυμνασίου 

με ορισμένες διαφορές σε σχέση με το 1964 και έπειτα για την ύλη της δευτέρας 

Γυμνασίου (Σύρου, όπ.π., σελ. 52).   

  Το επόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα, έρχεται το 1969, και σε αυτό το 

πρόγραμμα της  διδασκαλίας του μαθήματος αναφέρεται στο Βασιλικό Διάταγμα υπ’ 

αριθμόν 723, «Περί των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των μαθημάτων 

των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ Α 223/10.11.1969, Άρθρον 2, σσ. 1624-

1630, διαχωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο αναφέρεται στο σκοπό της 

διδασκαλίας - αναλυτικότερο συγκριτικά με αυτό του 1964 - περιλαμβάνει σε μια 

παράγραφο 16 σειρών τον τελικό σκοπό ενώ στην συνέχεια διατυπώνονται και οκτώ 

επιδιωκόμενα μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος αποτελέσματα. Το δεύτερο 

τμήμα αναφέρεται στην διδακτέα ύλη της κάθε τάξης.  

  Ως τελικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας αναφέρεται 

«….η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψεως των μαθητών ώστε να δύνανται ούτοι να 

κατανοούν τα ιστορικά γεγονότα κατά την χρονικήν διαδοχήν και αλληλουχίαν 

αυτών, εν τη συναφεία και τη αλληλεξαρτήσει των, και να ερμηνεύουν αυτά, να 

δύνανται να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να ζουν (να έχουν προσωπικά βιώματα) 

την ιστορικήν εξέλιξιν, το ιστορικόν γίγνεσθαι, δια της κατανοήσεως δε, την 

ερμηνείας και της αναβιώσεως του ιστορικού παρελθόντος να αντλούν εξ’ αυτού 

διδάγματα δια το παρόν». Στη συνέχεια διευκρινίζεται πιο κάτω ότι θα πρέπει: «ο 

μαθητής να δύναται να αισθανθή και να κατανοήσει δι’ όλου του ψυχικού και 

πνευματικού δυναμικού του ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς εν βιολογικό ον αλλ’ 

είναι ον ιστορικόν, και να αποκτήση την συναίσθησιν της προσωπικής του ευθύνης 

δια την ύπαρξιν του ανθρώπου, δια την επιβίωσιν και την πρόοδον της ζωής του 

ανθρώπου ως ιστορικού όντος
3
.  

  Ως προς το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη της Ιστορίας ορίζεται για την πρώτη 

τάξη η Αρχαία Ιστορία ως «Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της 

υποταγής της Ελλάδος υπό των Ρωμαίων (146 π.Χ.). Σύντομος Ιστορία των 

Ανατολικών λαών. Σύντομος Ρωμαϊκή ιστορία»
4
. Στη δεύτερη τάξη διδάσκεται η 

Αρχαία και Μέσων χρόνων Ιστορία ως «Ελληνική Ιστορία από της υποταγής της 

Ελλάδος εις τους Ρωμαίους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των 

                                                 
3
 Βλ. Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης 1969: http://www.pi-

schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1969_225.pdf  
4
   Βλ. υποσημείωση 1. 

http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1969_225.pdf
http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1969_225.pdf
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Τούρκων (146 π.Χ. -1453 μ.Χ.) μετά στοιχείων Γενικής Ιστορίας». Τέλος, στην τρίτη 

τάξη διδάσκεται η «Ελληνική ιστορία από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 

υπό των Τούρκων μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων»
5
.  

  Όσον αφορά στα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν στη Μέση 

Εκπαίδευση, αρχικά για την περίοδο πριν το 1974 χρησιμοποιήθηκε το εγχειρίδιο της 

αρχαίας ιστορίας του 1970 για την πρώτη και για την δεύτερη τάξη του εξατάξιου 

Γυμνασίου. Σε αυτό το εγχειρίδιο, οι περισσότερες σελίδες αναφέρονται κυρίως σε 

πολεμικές συγκρούσεις και σε αφηγήσεις ιστορικών κατορθωμάτων. Δείχνει να 

επιχειρεί την ερμηνεία της Ιστορίας με βάση τις παραμέτρους της αιτιοκρατικής 

σχέσης, ωστόσο προβάλλει αιτίες και αποτελέσματα που παραπέμπουν σε μια μορφή 

ερμηνείας της ιστορίας που είναι μακριά από το να είναι ιστορική (Πάλλα, 1989) 

  Στη συνέχεια, το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1977-1978 είναι το πρώτο μετά 

της αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, και σύμφωνα με το Προεδρικό 

Διάταγμα υπ’ αριθ. 831, «Περί ωρολογίου προγράμματος του Ημερησίου Γυμνασίου 

και αναλυτικού προγράμματος των Α΄ και Β΄ τάξεων αυτού», ΦΕΚ Α΄ 27010/9/77 

και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 309/1976, 2. 

αποφασίστηκε ότι οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας της Ιστορίας στο Γυμνάσιο είναι 

για την πρώτη τάξη τρεις ώρες, για την δεύτερη δύο ώρες και για την Τρίτη δύο ώρες 

ενώ το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο 

αναφέρεται στο σκοπό της διδασκαλίας της Ιστορίας στα σχολεία της Μέσης 

Εκπαίδευσης, ενώ το δεύτερο που ακολουθεί αναφέρεται στον καθορισμό της 

διδακτέας ύλης κατά τάξεις, αλλά μόνο για την πρώτη και την δεύτερη. 

  Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, είναι: «Με τη 

διδασκαλία της Ιστορίας επιδιώκεται να συνειδητοποιήσουν και να ενστερνιστούν 

βαθμιαία οι μαθητές ότι: 

Α) ο ελληνικός και παγκόσμιος πολιτισμός είναι έργο συλλογικής ανθρώπινης 

προσπάθειας, αγώνων και θυσιών, 

Β) ο άνθρωπος οφείλει πολλά στο χτες και ευθύνεται για την οικοδόμηση του 

σήμερα και τον σχεδιασμό του αύριο, 

                                                 
5
   Βλ. υποσημείωση 1. 
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Γ) τα ιστορικά γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις γενεσιουργές και 

αποτελούν αλληλουχία αιτίων (ανθρώπινων αναγκών, κινήτρων και ιδεών) και 

αποτελεσμάτων (ανθρώπινων πράξεων και αντιδράσεων), 

Δ) η διαρκής και προσεκτική αναζήτηση των κινήτρων δράσεως των 

ιστορικών προσώπων, ομάδων και λαών του παρελθόντος οδηγεί, αναλογικά κάπως, 

σε ασφαλέστερες και προσφορότερες αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των 

προκείμενων κάθε φορά προβλημάτων της ανθρώπινης κοινωνίας,  

Ε) οι διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού κάθε κοινωνίας και εποχής 

απεικονίζουν και διάφορους τρόπους εκφράσεως της βιοθεωρίας των ανθρώπων τη 

ίδιας κοινωνίας και εποχής»
6
. 

Ως προς τον σκοπό διδασκαλίας της Ιστορίας στη Γ΄ τάξη αναφέρεται σχετικά 

στο προαναφερθέν Προεδρικό Διάταγμα ότι μέσω της διδασκαλίας της Ιστορίας των 

νεότερων χρόνων επιδιώκεται για τους μαθητές αυτής  της τάξης «μέρος των οποίων 

δεν θα έχουν ίσως άλλην ευκαιρίαν να διδαχθούν νεωτέραν ιστορίαν, να 

παρακολουθήσουν τα επιτεύγματα του νεότερου ανθρώπου και να ενημερωθούν επί 

των προβλημάτων, των επιδιώξεων και των προσδοκιών του σύγχρονου κόσμου, 

ιδιαιτέρως του ευρωπαϊκού και ακόμη ειδικώτερον του Ελληνικού» (Σύρου, όπ.π. 

σελ.  59 – 60).   

  Στο περιεχόμενο και ειδικότερα στην διδακτέα ύλη των τριών τάξεων, 

παρατηρούμε αρχικά ότι στην Α΄ τάξη, η ύλη της ξεκινά από τις απαρχές της 

ανθρώπινης ιστορίας έως το 146 π.Χ. Στη Β΄ τάξη, η ύλη ξεκινά από το 146 π.Χ. έως 

και το 1453 μ.Χ. και τέλος, στην Γ΄ και τελευταία τάξη, αναφέρεται πως η ύλη 

περιλαμβάνει τα νεότερα χρόνια χωρίς όμως να διευκρινίζεται η αρχή και το τέλος 

τους. Ωστόσο, στον κατάλογο περιεχομένων φαίνεται ότι η ύλη αρχίζει από το 

κεφάλαιο «Ανακαλύψεις των νέων χωρών» και τελειώνει με το κεφάλαιο 

«Προβλήματα του μεταπολεμικού ελληνισμού» (Σύρου, όπ.π., 
7
).  

  Το 1977, βάσει του διατάγματος 831, στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, 

καθιερώνεται ότι η Ιστορία ως μάθημα όχι μόνο κορμού για το σύνολο των μαθητών 

αλλά και επιλογής προκειμένου να εξετάζονται σε αυτό ειδικά οι μαθητές της 

θεωρητικής κατεύθυνσης στις Πανελλήνιες εξετάσεις (Κουτρούμπα, όπ.π. σελ. 126). 

                                                 
6
 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου Α΄ και Β΄ τάξεων 1977:  http://www.pi-

schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1977_270.pdf , σελ. 2516. 
7
 Βλ. υποσημείωση 1., σελ. 2516 – 2518. 

http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1977_270.pdf
http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1977_270.pdf
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  Μετά τις εκλογές του 1981, η τότε κυβέρνηση κάνει λόγο για συγγραφή νέων 

σχολικών βιβλίων, τα οποία θα αντικαταστήσουν όσα είναι ακατάλληλα, στοχεύοντας 

στην «ουσιαστική αναμόρφωση» και στον «εκσυγχρονισμό», ζήτημα το οποίο 

θεωρούν ως ένα από τα βασικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης (Μαυροσκούφης, 

1997,  σελ. 77).  

  Καθώς όμως, το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει, κατά το 1984 δεν υπάρχουν 

αλλαγές ούτε στο πρόγραμμα διδασκαλίας ούτε στις ώρες της εβδομαδιαίας 

διδασκαλίας, αλλά ούτε και στην ύλη η οποία καθορίζεται  ως «η προβλεπόμενη από 

τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 831/77, του άρθρου 2 του Π.Δ. 908/78 και του 

άρθρου 1 Π.Δ. 374/78» με επιφύλαξη κάποιων παραγράφων στις οποίες δεν γίνεται 

κάποια αναφορά για αλλαγές στο μάθημα της Ιστορίας. Ο νόμος 1566/85 ως προς τη 

δομή και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αναφέρεται σε ριζικές αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά δεν θεσπίζει 

αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα και παραπέμπει σε αυτά του 1977-1978 

(Σύρου, όπ.π., σελ. 62).  

  Στο εγχειρίδιο που εισήχθη στα ελληνικά σχολεία το 1985, απουσιάζει η 

προσωποκεντρική αφήγηση που υπάρχει στο εγχειρίδιο του 1970 καθώς 

αναπαραγόντουσαν εξ’ ολοκλήρου σχεδόν οι βιογραφίες του Πλουτάρχου. Το 

εγχειρίδιο αυτό της πρώτης Γυμνασίου, αναφέρεται εκτενώς στη αρχαία ελληνική 

ιστορία η οποία ολοκληρώνεται κατά το 330 μ.Χ. με την ίδρυση της 

Κωνσταντινούπολης, ενώ σε αυτό της δεύτερης τάξης, αναφέρεται στην επιρροή που 

άσκησε ο ελληνικός πολιτισμός στην διαμόρφωση του ρωμαϊκού (Πάλλα, όπ.π.). 

 Την Άνοιξη του 1987 το Υπουργείο Παιδείας θα αναγνωρίσει έστω και 

έμμεσα, ότι υπάρχει πρόβλημα εκσυγχρονισμού των σχολικών βιβλίων και θα 

προτείνει να συμπεριληφθεί και αυτό το ζήτημα στη θεματολογία του τότε 

επιχειρούμενου «Διαρκούς Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία» (Μαυροσκούφης, 

όπ.π., σελ. 78).  

  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 2000 εισάγει αλλαγή στα προγράμματα της 

διδασκαλίας της Ιστορίας στο Γυμνάσιο μετά από είκοσι τρία χρόνια. Υπάρχει 

αξιοσημείωτη διαφοροποίηση του προγράμματος αν συγκριθεί με τα προηγούμενα. 

  Όσον αφορά στο σκοπό της διδασκαλίας: «Γενικός σκοπός της είναι η 

ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η γνώση του 

παρελθόντος για την κατανόηση του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος, 

υφίσταται ως βασική ιδέα για τον προσδιορισμό της ιστορικής συνείδησης και της 
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ιστορικής σκέψης. Ειδικότερα, η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, αφορά την 

κατανόηση των ιστορικών γεγονότων και την σύνδεση αιτιών και αποτελεσμάτων, 

ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης, αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς 

στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι με τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να 

αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του 

παρελθόντος, αλλά και την επίγνωση ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται 

άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης 

συνδέεται έτσι με τον γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην 

προετοιμασία συνειδητών πολιτών» (Σύρου, όπ.π., σελ. 64).  

  Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επιδιώκονται και οι επιμέρους σκοποί: 

«Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα μιας 

εξελικτικής πορείας, με υποκείμενα δράσης, για την εξέλιξη αυτή, τους ανθρώπους. 

Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το 

παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματά τους και να προγραμματίσουν ορθά το 

μέλλον. 

Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της κοινωνίας 

στην οποία ζουν. 

Να οικοδομήσουν, μέσα από την μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την εθνική και 

πολιτιστική τους ταυτότητα» (Σύρου, όπ.π., σελ. 64).  

  Ως προς το περιεχόμενο, γίνεται αναφορά στην κατανομή της διδακτέας ύλης 

στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, αρχικά με τον καθορισμό του μαθήματος της Ιστορίας 

κατά τάξη (αρχαία ελληνική – μεσαιωνική - νεότερη και σύγχρονη) και των χρονικών 

ορίων τους.  

  Στο Γυμνάσιο «διδάσκεται η ελληνική ιστορία από την αρχαιότητα έως την 

σύγχρονη εποχή, με συστηματικότερη ανάλυση των πολιτικών, πολιτισμικών, 

οικονομικών και κοινωνικών γεγονότων και φαινομένων της, καθώς και βασική 

σύνδεσή της, με την ευρωπαϊκή και διεθνή ιστορία». Η κατανομή της διδακτέας ύλης 

ξεκινά από την πρώτη τάξη, στην οποία διδάσκεται η Αρχαία Ελληνική Ιστορία μέχρι 

την κλασική περίοδο και ένα βασικό περίγραμμα της Ρωμαϊκής ιστορίας. Στην 

δεύτερη τάξη διδάσκεται η Μεσαιωνική Ελληνική Ιστορία, ενώ στην τρίτη τάξη η 

Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (Σύρου, όπ.π).  

  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 2003 έρχεται, καθώς η ανάπτυξη του 
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Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών ακολουθεί του ΕΠΠΣ το 

οποίο αποτέλεσε σχέδιο «επί χάρτου» για το Γυμνάσιο. Αρχικά αναφέρεται ο σκοπός 

διδασκαλίας του μαθήματος και μετά οι ειδικοί σκοποί διδασκαλίας της Ιστορίας στο 

Γυμνάσιο και τέλος αναφέρονται για κάθε τάξη προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια 

εργασίας. 

  Στη διατύπωση του γενικού σκοπού διδασκαλίας της Ιστορίας γίνεται 

επανάληψη από το πρόγραμμα του 2000, ωστόσο περιέχει κάποιες αλλαγές. Αυτές οι 

αλλαγές όμως, αφενός δεν θεωρούνται σημαντικές, «εφόσον δεν αλλάζουν το πνεύμα 

διατύπωσης του γενικού σκοπού διδασκαλίας της Ιστορίας, αφετέρου δεν 

σημειώνονται στη νέα δημοσίευση των ΔΕΠΠΣ σε ΦΕΚ όπου επανέρχεται η 

διατύπωση των ΕΠΠΣ ως προς το σκοπό διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας» 

(Σύρου, όπ.π., σελ. 70).  

  Ως προς το περιεχόμενο του συγκεκριμένου προγράμματος, αναφέρεται ότι 

«στην υποχρεωτική εκπαίδευση εφαρμόζεται στο μάθημα της Ιστορίας η σπειροειδής 

διάταξη της ύλης. Έτσι, στο Γυμνάσιο διδάσκεται, όπως στο Δημοτικό, η ελληνική 

Ιστορία από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή, με έμφαση στην ανάλυση των 

πολιτικών, πολιτισμικών, οικονομικών και κοινωνικών γεγονότων και φαινομένων. 

Επιπλέον επιχειρείται η βασική σύνδεση της ελληνικής Ιστορίας με την ευρωπαϊκή 

και την παγκόσμια Ιστορία».   

  Στην συνέχεια παρατίθεται η διδακτέα ύλη κατά τάξη, όπου στην πρώτη τάξη 

διδάσκεται η Αρχαία Ελληνική Ιστορία από την προϊστορία έως την ίδρυση της 

Κωνσταντινούπολης το 330 μ.Χ., στην δεύτερη τάξη η Μεσαιωνική και Νεότερη 

Ιστορία από την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας έως τις παραμονές της 

Γαλλικής Επανάστασης. Τέλος, στη Γ΄ τάξη διδάσκεται η Νεότερη και Σύγχρονη 

Ιστορία από την Γαλλική Επανάσταση έως το τέλος του 20
ου

 αιώνα καθώς και η 

Τοπική Ιστορία (Σύρου, όπ. π.). 
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Κριτική Επισκόπηση της Ιστορικής Εξέλιξης των Α.Π. του μαθήματος της 

Ιστορίας 

 

Σύμφωνα με την Αβδελά, από τον 19ο αιώνα έως σήμερα η διάταξη της 

διδακτικής ύλης του μαθήματος της Ιστορίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

παραμένει σε γενικές γραμμές η ίδια. Οι στόχοι των Αναλυτικών Προγραμμάτων με 

τα χρόνια έγιναν πληρέστεροι και πιο σαφείς. Κοινός παρονομαστής όλων των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων που περιλαμβάνουν στόχους για το συγκεκριμένο 

μάθημα αποτελεί το ότι το μάθημα της Ιστορίας χρησιμεύει στην ανάπτυξη της 

εθνικής συνείδησης ή αλλιώς του φρονήματος, της ηθικής μόρφωσης και της 

συνείδησης του πολίτη. Δευτερευόντως, και χωρίς να δηλώνεται η σύνδεσή τους με 

τα παραπάνω, το μάθημα της Ιστορίας αναλαμβάνει να αναπτύξει τις ιστορικές 

γνώσεις, την ιστορική σκέψη και την κατανόηση αιτιωδών σχέσεων, το ενδιαφέρον 

για την μελέτη της Ιστορίας και την εξοικείωση με τις τεχνικές της ιστορικής 

έρευνας. Το μέσο με το οποίο εξυπηρετείται η συνύπαρξη των δύο αυτών 

αντιτιθέμενων σχέσεων είναι η επιλογή γεγονότων και ερμηνειών που προάγουν τους 

κύριους στόχους του πρώτου μέρους , δηλαδή την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης 

και της ηθικής μόρφωσης (Αβδελά, όπ.π. σελ. 22).   

  Με αυτόν τον τρόπο γίνεται γνωστό ότι η διδασκαλία του μαθήματος της 

Ιστορίας καλείται να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα ιστορικούς αλλά και έξω - ιστορικούς 

σκοπούς και ως αποτέλεσμα οι πρώτοι παραπάνω στόχο να υπάγονται ρητά στους 

δεύτερους. «Γιατί εάν κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παράγει εθνική 

συνείδηση στους μαθητές, τότε η επιλογή των γεγονότων θα γίνεται με γνώμονα το 

περιεχόμενο που δίνεται κάθε φορά στη συγκεκριμένη έννοια ανεξάρτητα από 

πορίσματα ιστορικής έρευνας» (Αβδελά, όπ.π., σελ. 22). Ενδιαφέρουσα είναι η 

επισήμανση ότι «η εθνοποιητική λειτουργία της σχολικής Ιστορίας διευρυνόταν 

παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της εθνικής ιστοριογραφίας, η οποία 

εγκόλπωνε σταδιακά στο σώμα της εθνικής Ιστορίας νέες περιόδους όπως τα 

Αλεξανδρινά - Ελληνιστικά χρόνια, το Βυζάντιο, την Τουρκοκρατία» 

(Μαυροσκούφης, 1999, σελ. 44).   

  Με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1881 η θέση του μαθήματος της Ιστορίας 

αναβαθμίστηκε και αυτό προέκυψε ως συνέπεια των κυρίαρχων αντιλήψεων για τον 

ρόλο της Ιστορίας και των επικρατουσών αντιλήψεων της περιόδου. Δείχνει με άλλα 



37 

 

λόγια την κατεύθυνση της Ιστορίας «στην υπηρεσία και τις επιταγές την 

κυριαρχούμενης τότε ιδεολογίας στον ελληνικό λαό, της Μεγάλης Ιδέας» (Βασιλείου, 

όπ.π., σελ. 24). Ο ρόλος και η εικόνα της Ιστορίας, με άλλα λόγια βρίσκεται δηλαδή 

στο συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα σε ανοικτό διάλογο  με τα γεγονότα και τις 

αντιλήψεις εκείνης της εποχής.   

  Το 1913, η διατύπωση της ύλης επιβεβαιώνει τη διατήρηση της 

φρονηματιστικής  λειτουργίας του μαθήματος και την προσπάθεια προώθησης μίας 

συγκεκριμένης ιδεολογίας  με την παράθεση ορισμένων θεμάτων που το πιστοποιούν 

όπως τα «Δεινοπαθήματα των Ελλήνων» ή «Εξισλαμισμός των χριστιανών» 

(Βασιλείου, όπ.π.). Τα επόμενα πενήντα χρόνια από το 1913 υπήρξαν πολλές 

προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση με νέα Αναλυτικά Προγράμματα, 

αλλά το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1913 παρέμεινε στα ελληνικά Δημοτικά σχολεία 

για περισσότερα από πενήντα χρόνια, μέχρι το 1969 και την αλλαγή του Αναλυτικού 

Προγράμματος από την δικτατορική κυβέρνηση (Αβδελά, όπ.π.).   

  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1969 είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η 

Ιστορία προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε εξουσίας, καθώς η αλλαγή αυτή  

της εξουσίας στη χώρα επέφερε και τη δημιουργία νέου Αναλυτικού Προγράμματος, 

προσαρμοσμένου στα μέτρα των Δικτατόρων (Βασιλείου, όπ.π.). Από το 1977 και 

μετά καταβάλλεται προσπάθεια να ανανεωθούν τα περιεχόμενα της σχολικής 

Ιστορίας με την σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων και εγχειριδίων 

(Μαυροσκούφης, όπ.π.).   

  Τα βασικά χαρακτηριστικά των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των βιβλίων 

Ιστορίας από το 1881 έως και το 1969 ήταν η αποκλειστική ενασχόληση με την 

ελληνική ιστορία και τη λειτουργία του μαθήματος πάνω σε αρκετά επίπεδα. Η 

μεγάλη αλλαγή που συντελέστηκε με την εισαγωγή του Αναλυτικού Προγράμματος 

του 1987 - 1989 είναι μια απόδειξη της μετατόπισης που συντελέστηκε την τελευταία 

δωδεκαετία στην διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας (Βασιλείου, 2009). 

Ωστόσο, παρά τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στον τομέα της σχολικής Ιστορίας  

ιδιαιτέρως στις περιόδους 1964 - 1965, 1976 - 1978 και 1983 - 1985, οι ιδεολογικοί 

προσανατολισμοί του μαθήματος παρέμειναν αναλλοίωτοι (Μαυροσκούφης, όπ.π.).  

  Συνοψίζοντας, όπως σημειώνει και η Πατεινάρη, «η σχολική Ιστορία στα τέλη 

του 19
ου

 αιώνα παρέχει «ελληνοπρεπή» και ηθικοπλαστική αγωγή. Από τότε μέχρι 

και τη μεταπολίτευση, με διάλειμμα την μεταρρύθμιση του 1964, χαρακτηριστικά της 

σχολικής Ιστορίας στην Ελλάδα αποτελούν η αρχαιολατρία, η ένταξη του Βυζαντίου 
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στον εθνικό κορμό και η στροφή στη νεότερη Ιστορία, αποκλείοντας όμως οτιδήποτε 

δε θεωρείται ελληνικό» (Πατεινάρη, όπ. π., σελ 39). 
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4. Το μάθημα της Ιστορίας στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα: 

σύγχρονες τάσεις 

 

 

4.1   ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

  Βασικό πρόβλημα της σχολικής Ιστορίας, είναι οι σκοποί διδασκαλίας του 

μαθήματος, που διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό της μορφωτικής 

αξίας του μαθήματος αυτού, σε άμεση συνάφεια με την επιλογή και την διάταξη του 

περιεχομένου του μαθήματος αυτού. Για το θέμα, βέβαια, σχετικά με το πού πρέπει 

να αποβλέπει η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας υπάρχουν πολλές απόψεις. 

Επιπρόσθετα, γίνεται κατανοητό ότι «ανάλογα με τη βαρύτητα που αποκτούν οι 

σκοποί του μαθήματος, καθορίζεται και η θέση του μαθήματος στην εκπαίδευση, 

αλλά και οι συγκεκριμένες επιδιώξεις της διδακτικής διαδικασίας, οι οποίες 

εκτείνονται από την απλή συσσώρευση γνώσης έως την καλλιέργεια της ιστορικής 

σκέψης και την μύηση των μαθητών στην ερμηνεία των ιστορικών πηγών» 

(Μαυροσκούφης, 1997, σελ. 18-19). 

 Αναφορικά με το σκοπό του μαθήματος της Ιστορίας, όπως διατυπώθηκε στο 

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ του 2002, αυτός είναι: «Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της 

ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των 

ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων ενώ η 

καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των 

ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων 

που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Ο 

σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι µε το 

γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων 

πολιτών» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, σελ. 3915). 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Ειδικοί σκοποί 

«Στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού η Ιστορία είναι ενταγμένη στο 

διεπιστημονικό διδακτικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Στις τέσσερις 

ανώτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου η Ιστορία διδάσκεται ως χωριστό 

διδακτικό αντικείμενο, και µε τη διδασκαλία της επιδιώκεται οι μαθητές: 

  Να έρθουν σε επαφή µε τους σημαντικότερους  ελληνικούς μύθους και 

ειδικότερα µε αυτούς που έχουν παγκόσμια απήχηση.  

 Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες ευρύτερης και µμερικότερης 

αναφοράς, να τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε δυνητικές 

γενικεύσεις.  

 Να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις της ελληνικής Ιστορίας 

από την αρχαιότητα ως σήμερα, καθώς και στοιχεία της Ιστορίας των 

άλλων πολιτισμών και λαών και να τα συσχετίζουν. 

 Να βιώσουν την αλλαγή που συντελείται στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων σε διάστημα µακρών χρονικών περιόδων. 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα της κατανόησης του χρόνου και της χρήσης 

των σχετικών όρων.  

 Να εξοικειωθούν µε την ορολογία της ιστορικής επιστήμης και να 

αποκτήσουν το αναγκαίο λεξιλόγιο.  

 Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα  για τη 

διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου. 

 Να ενημερωθούν για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και 

εθνικές διαφοροποιήσεις των κοινωνιών τις οποίες μελετούν.   

 Να κατανοούν και να αποδέχονται τις πολιτισμικές, θρησκευτικές ή άλλες 

διαφοροποιήσεις ως θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων σε µμία 

δημοκρατική κοινωνία και ως θετικό παράγοντα της εξέλιξής της.  

 Να αποκτήσουν εθνική συνείδηση, αγάπη για τη χώρα τους και διάθεση 

ειρηνικής συνύπαρξης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης µε τους 

γειτονικούς λαούς. 

 Να γνωρίσουν τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των ανθρώπων 

στην ιστορική πορεία τους.  
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 Να θέτουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις σχετικές µε τη 

διδασκόμενη ιστορική ύλη.  

 Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές ιστορικές 

πληροφορίες µμέσα από μία ποικιλία πηγών, χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία ή άλλα μέσα για να ανακοινώνουν απλά ιστορικά θέματα. 

 Να ασκηθούν στο να οργανώνουν και να ανακοινώνουν την ιστορική τους 

γνώση και άποψη προφορικά ή γραπτά, µέσω διαφόρων τεχνικών του 

περιγραφικού, αναφορικού λόγου.  

 Να αξιοποιούν διάφορες ευκαιρίες για την ενασχόλησή τους µε την 

Ιστορία της περιοχής τους και την ένταξή της στον ευρύτερο εθνικό 

ιστορικό χώρο. 

 Να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν υπεύθυνη 

στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα 

παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό» (ΦΕΚ 

303Β/13-03-2003, σελ. 3918 – 3919). 

 

4.2 Χαρακτηριστικά του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το 

μάθημα της Ιστορίας 

«Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαφοροποιείται από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα της δεκαετίας του ’80 στη διάρθρωσή του, στην οργάνωση των 

περιεχομένων και τις μεθοδολογικές υποδείξεις. Όσον αφορά στα περιεχόμενα είναι 

εμφανής η διαφοροποίησή του ως προς τη Μυθολογία, την Τοπική Ιστορία, την 

συνοπτική παρουσίαση της διδακτέας ύλης και την ανάπτυξη σύγχρονων θεμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, «αναβαθμίζεται και αυτονομείται» η Ελληνική Μυθολογία, η 

οποία δεν συνεξετάζεται παράλληλα με την προϊστορία και την πρωτοϊστορία, όπως 

προβλεπόταν στο προηγούμενο Αναλυτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, θεσμοθετείται η 

Τοπική Ιστορία με τη διάθεση διδακτικού χρόνου γι’ αυτήν στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και τη διατύπωση στόχων και μεθοδολογικών υποδείξεων. Ακόμα, 

περιορίζεται η διδακτέα ύλη και προτείνονται για ανάπτυξη σύγχρονα θέματα» 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Επιμορφωτικό υλικό, 2006, σελ. 4).   

  Σχετικά με τη διάρθρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, αυτή 

διαφοροποιείται επίσης, γιατί πέρα από τους στόχους και τα περιεχόμενα, 

αναπτύσσονται ενδεικτικές δραστηριότητες για την επίτευξη των επιδιώξεων του 
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μαθήματος και των επιμέρους στόχων κάθε  ενότητας.  

  Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του 2003, διαφοροποιείται, επίσης, και στις 

μεθοδολογικές υποδείξεις του, αφού αναπτύσσονται σ’ αυτό (στην εισαγωγή και τα 

επιμέρους μαθήματα) εκτός των άλλων και τρόποι για τη διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης. Τονίζεται, τέλος, σ’ αυτό η ανάγκη να αξιοποιούνται οι ιστορικές πηγές για 

τη διδασκαλία του μαθήματος και δίνονται οδηγίες για την αξιοποίηση του 

διαδικτύου, την κατανομή του διδακτικού χρόνου, τη σύνταξη σχεδίων εργασίας, τη 

χρήση μουσειοσκευών και άλλων εργασιών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όπ.π., σελ. 4). 

  Η διάταξη της ύλης, για το μάθημα της Ιστορίας, ακολουθεί την εξής πορεία. 

Στην Γ’ τάξη, το σχολικό εγχειρίδιο κάνει λόγο για την μυθολογία έως τα 

προϊστορικά χρόνια, την Κνωσσό και τις Μυκήνες σε σύνολο 51 ενοτήτων. Στην 

συνέχεια, στην Δ’ τάξη, οι μαθητές  διδάσκονται τα ιστορικά γεγονότα από την 

περίοδο της Γεωμετρικής εποχής έως και την κατάκτηση της Ελλάδας από τους 

Ρωμαίους το 146 π.Χ. σε σύνολο 51 ενοτήτων. Στην Ε’ τάξη, η ύλη ξεκινά από τα 

ελληνορωμαϊκά χρόνια, διαπερνά ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και 

καταλήγει στην Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς το 1453 μ.Χ. μέσα σε 51 

διδακτικές ενότητες. Τέλος, στη ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού, η ύλη του μαθήματος της 

Ιστορίας αρχίζει από την περίοδο την κυριαρχίας των Οθωμανών και τα γεγονότα της 

νεότερης Ιστορίας στην Ευρώπη, καταλήγοντας στην σύγχρονη Ιστορία τόσο της 

Ελλάδας αλλά και ολόκληρου του κόσμου, μέσα σε 60 διδακτικές ενότητες. 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπ.π.).  
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5. Οι ιδεολογικοπολιτικές αντιπαραθέσεις για το Περιεχόμενο της 

σχολικής Ιστορίας: η περίπτωση των Σχολικών Εγχειριδίων 

 

  Στην Ελλάδα, το μάθημα της Ιστορίας έχει βρεθεί πολλές φορές στο 

στόχαστρο ποικίλων αντιπαραθέσεων για διάφορα θέματα που αφορούν το 

συγκεκριμένο μάθημα τόσο όσον αφορά στο περιεχόμενο του μαθήματος όσο και 

στο σχολικό βιβλίο. Τελευταία αφορμή αντιπαράθεσης αποτέλεσε το νέο σχολικό 

εγχειρίδιο της ΣΤ’ Δημοτικού που γράφηκε από την κ. Ρεπούση και την συγγραφική 

της ομάδα (Βασιλείου, όπ.π., σελ. 133 - 134 ). 

  Εδώ και αρκετά χρόνια, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαμάχη, η οποία και αφορά 

τη σχολική Ιστορία. Αυτή η διαμάχη έχει τις ρίζες της κατά τη δεκαετία του 1960 και 

διήρκησε ακόμη και κατά τη δεκαετία του 1980 και κορυφώθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990. Η αντιπαράθεση αυτή αφορούσε κατά κύριο λόγο το 

περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο πλαίσιο 

των πολυπολιτισμικών κοινωνιών που συνεχώς αλλάζουν και αναπτύσσονται 

(Πατεινάρη, 2013).  

  Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το εθνικιστικού τύπου μοντέλο 

διδασκαλίας της Ιστορίας βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Συνεχώς πληθαίνουν οι 

συζητήσεις που αφορούν το κατά πόσο θα ήταν σωστό να αντικατασταθεί το 

συγκεκριμένο μοντέλο, από ένα άλλο, πιο καινούργιο, το οποίο θα επικεντρώνεται η 

ιστορία της ανθρωπότητας και ο στόχος του θα είναι η ανάλυση του παρελθόντος και 

του παρόντος της κοινωνίας, και όχι η συγκρότηση «κλειστών συλλογικών 

ταυτοτήτων» (Πατεινάρη, όπ. π.).  

 Όσον αφορά το σχολικό εγχειρίδιο της ΣΤ’ Δημοτικού του 2006, παρά την 

πρωτοφανή προετοιμασία για τα ελληνικά δεδομένα αναφορικά με τη συγγραφή 

αυτού του νέου βιβλίου, που έγινε σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Α.Π.Σ.  του 

2003, ώστε να εισαχθεί στα σχολεία από την νέα περίοδο (2006-2007), προέκυψαν 

πολλές αντιδράσεις για το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, από την πρώτη στιγμή της 

έκδοσής του. Αξιοσημείωτο των αντιπαραθέσεων αυτών, είναι το γεγονός ότι 

δέχθηκε έντονες κριτικές. Ακόμα, οι συνέπειες της βραχυχρόνιας εφαρμογής του 

σχολικού βιβλίου αυτού ήταν αρκετές. Πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε σύντομα ένας μη 

αναμενόμενος διχασμός σε εθνικό επίπεδο πάνω στον οποίο ειπώθηκαν λέξεις όπως 

«προδότης» και «πατριώτης» και μάλιστα αυτή η κατάσταση οδήγησε στην 
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απομάκρυνση της τότε Υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου από την 

Κυβέρνηση Καραμανλή. Παρά το γεγονός ότι το σχολικό εγχειρίδιο αποσύρθηκε, οι 

αντιπαραθέσεις αυτές δεν σταμάτησαν, καθώς κάποιοι συνέχισαν να προβάλλουν 

επιχειρήματα κατά του νέου σχολικού εγχειριδίου, ενώ κάποιοι άλλοι λιγότεροι  

εμφανίστηκαν ως υπερασπιστές του. Η πλειοψηφία των πολιτικών, των 

διανοουμένων, εκπροσώπων της Εκκλησίας και μέρους της κοινωνίας αντέδρασαν 

πολύ έντονα, ενώ οι ψυχραιμότεροι απλώς διατύπωσαν αρνητικά σχόλια εναντίον 

αυτής της προσπάθειας. Το ζήτημα αυτό απέκτησε μεγάλες διαστάσεις σε μικρό 

χρονικό διάστημα κάτι που κατέληξε στο να απομακρυνθεί η κοινή γνώμη από την 

ουσία της υπόθεσης (Βασιλείου, όπ.π., σελ. 133 – 134).   

  Οι υπερασπιστές του συγκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου, κοινωνικοί 

επιστήμονες και ιστορικοί κατά την πλειοψηφία, πρόβαλαν τη μεθοδολογική 

εγκυρότητα και την πολυπολιτισμική προσέγγιση, στοιχεία που κατά τη γνώμη τους, 

διέθετε και προωθούσε το συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Ωστόσο, και αυτοί αντέδρασαν 

έντονα, κατηγορώντας τους αντιτιθέμενους προς το σχολικό εγχειρίδιο, για 

«φασισμό, μυθολαγνεία και άρνηση του μέλλοντος» (Βασιλείου, όπ. π., σελ. 134). 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, οι έντονες αντιπαραθέσεις για το συγκεκριμένο σχολικό 

εγχειρίδιο διήρκεσαν πολύ. Ακόμα και σχεδόν δύο χρόνια μετά την έκδοση του 

σχολικού εγχειριδίου, το θέμα παρέμενε ιδιαίτερα επίκαιρο και αυτό κατά κύριο λόγο 

οφείλονταν στο γεγονός ότι η διανομή του στα σχολεία είχε αργήσει αλλά και η 

δεύτερη και ανανεωμένη έκδοσή του η οποία περιείχε πολλές και επουσιώδεις 

αλλαγές, δεν επηρέασαν την ουσία και το πνεύμα του έργου αυτού.  

  Οι επικριτές του σχολικού εγχειριδίου της Μ. Ρεπούση, από την άλλη, 

σχολίασαν αρνητικά πολλά σημεία του, αλλά περισσότερο συζητήθηκε το γεγονός 

ότι παρουσιάστηκε ως «συνωστισμός» η προσπάθεια των Ελλήνων της Σμύρνης να 

μπουν σε πλοία κατά τον διωγμό τους από τους Τούρκους στο λιμάνι της Σμύρνης, 

το 1922, όταν η πόλη καιγόταν (Άρθρο στην Εφημερίδα «Η Καθημερινή», 25/12/15). 

Επιπλέον, ο Χ. Αθανασιάδης, στο συγκεκριμένο άρθρο της εφημερίδας «η 

Καθημερινή» αναφέρει: «Το κεντρικό διακύβευμα της διαμάχης ήταν η εθνοποιητική 

λειτουργία του. Όπως είχε υπογραμμίσει στο πόρισμά της η Ακαδημία Αθηνών, «το 

εγχειρίδιο δεν συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής μνήμης και της ελληνικής 

αυτογνωσίας» (όπ.π.). Έπειτα, ο ίδιος συνεχίζει, επισημαίνοντας πως δεν είναι τυχαίο 

ότι οι επικρίσεις εναντίον του σχολικού εγχειριδίου της Μ. Ρεπούση αφορούσαν 

πρωτίστως τον τρόπο με τον οποίο το εγχειρίδιο πραγματεύεται «α) τις ένδοξες 
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σελίδες και τα τραύματα του έθνους, εφόσον χρησιμοποιούνται συνήθως για να 

επιτευχθεί η εθνική συσπείρωση και ομοψυχία, β) τη σχέση ελληνισμού-ορθοδοξίας, 

εφόσον η συνάρθρωσή τους αποτέλεσε ιστορικά τον σκληρό πυρήνα της ελληνικής 

ταυτότητας, και γ) το ιστορικό βάθος του ελληνισμού, εφόσον η αντοχή στον χρόνο 

καταδεικνύει τη ζωτικότητα και την αξία ενός έθνους» (Άρθρο στην εφημερίδα «Η 

Καθημερινή», όπ.π.). 

  Αναφορικά με όσους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση και τα 

κίνητρά τους, σχετικά με το εγχειρίδιο αυτό, αυτοί χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η 

πρώτη ομάδα, είναι αυτοί που πραγματικά προβληματίστηκαν από τα θέματα  και τα 

σφάλματα που εντόπισαν στο βιβλίο. Η δεύτερη ομάδα, αποτελείται από τα άτομα 

εκείνα, τα οποία θεώρησαν το νέο αυτό βιβλίο σαν ένα καλό μέσο για να πλήξουν το 

κύρος των «αντιπάλων» τους και τέλος, η τρίτη ομάδα, αποτελείται από τα άτομα 

εκείνα τα οποία βρήκαν έναν τρόπο διαμέσου του οποίου «θα πλήξουν την ανία τους 

και θα επιδείξουν στομφώδη σοφολογιοσύνη» (Βασιλείου, όπ. π., σελ. 134 - 135).  

Οι βίαιες ενέργειες και οι ύβρεις των φανατικότερων κατηγόρων, κυρίως της 

ακροδεξιάς πολιτικής πλευράς της χώρας, οδήγησαν σε ανάλογες αντιδράσεις από 

τους άλλους κατηγορουμένους. Ωστόσο, η υπεράσπιση της ελευθερίας της έρευνας 

και του επιστημονικού λόγου έγινε το κύριο σύνθημα των πανεπιστημιακών αλλά και 

των εκπαιδευτικών που πρότειναν την παραμονή του βιβλίου στα σχολεία. 

(Βασιλείου, όπ.π.). 
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5.1 Το Αποσυρθέν Σχολικό Εγχειρίδιο «Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια» 

(2006) 

  Στο παρόν υποκεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε ορισμένα στοιχεία αναφορικά με το 

περιεχόμενο του αποσυρθέντος σχολικού εγχειριδίου του 2006, για το οποίο, όπως 

προαναφέραμε, δημιουργήθηκε έντονος δημόσιος διάλογος που διήρκεσε δύο έτη 

(Άρθρο στο εκπαιδευτικό ενημερωτικό δίκτυο alfavita.gr, 26/10/15).   

  Έτσι, σύμφωνα με την ανάλυση του σχολικού αυτού εγχειριδίου που 

επιχειρείται από τη Βασιλείου, σε κάθε ενότητα, η πρώτη σελίδα λειτουργεί σαν μία 

εισαγωγή στο περιεχόμενο του κεφαλαίου. Επιπλέον, η εισαγωγή αποτελείται από μια 

πρόταση δύο γραμμών όπου δίνεται η κεντρική ιδέα από τους συγγραφείς, την 

παρουσίαση των κεφαλαίων από την κάθε ενότητα, ένα αντιπροσωπευτικό 

ντοκουμέντο το οποίο είναι είτε χάρτης, είτε εικόνα, μια ιστορική γραμμή με τα 

σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου του κεφαλαίου, και τέλος μια ερώτηση, την 

οποία οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν μετά την διδασκαλία της 

ενότητας. Το κάθε ένα κεφάλαιο περιέχει ένα συνοδευτικό κείμενο 200 - 220 λέξεων 

το οποίο, όπως τονίζεται και στο βιβλίο του δασκάλου, δεν θα πρέπει να 

απομνημονεύεται από τους μαθητές, όπως επίσης και το γλωσσάριο, τις ιστορικές 

πηγές, ένα δισέλιδο με τον τίτλο «μαθητείας στην Ιστορία» και τέλος τη «σύνθεση» 

(Βασιλείου, όπ.π., σελ. 139 – 140).  

           Η επιλογή των πηγών έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία σύμφωνα με 

τους συγγραφείς ήταν η αναγνωσιμότητα για τα παιδιά της συγκεκριμένης τάξης 

καθώς και η προώθηση των στόχων του κεφαλαίου. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει 

μια ανακεφαλαίωση μίας σελίδας, που στοχεύει να προσδώσει στους μαθητές μία 

ολοκληρωμένη εικόνα από τα κυριότερα γεγονότα του κεφαλαίου που μόλις 

διδάχτηκαν. Η ανακεφαλαίωση αυτή περιέχει ένα κείμενο μισής σελίδας, έναν 

πίνακα, την απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε στους μαθητές στην αρχή του 

κεφαλαίου, και τέλος ένα κείμενο τριών σειρών μέσα σε χρωματιστό πλαίσιο το 

οποίο αποτελεί και το συμπέρασμα του κεφαλαίου όπως και ορισμένες σχετικές 

εικόνες (Βασιλείου, όπ.π.).   

  Το συνολικό εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος της Ιστορίας για το δημοτικό 

σχολείο περιλαμβάνει για κάθε τάξη που διδάσκεται το μάθημα, το βιβλίο του 

μαθητή, το τετράδιο εργασιών, ένα βιβλίο για τον δάσκαλο, και ένα εκπαιδευτικό CD 

- rom για τον μαθητή. Σημαντικό χαρακτηριστικό των νέων σχολικών βιβλίων είναι 
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το ότι δημιουργήθηκαν από αυτόνομες και διαφορετικές συγγραφικές ομάδες, σε 

πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη γενιά των σχολικών βιβλίων της Ιστορίας. Με 

την συγκεκριμένη διαδικασία, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε μία ενιαία επιστημολογική 

αντίληψη, όπως κατά συνέπεια προκύπτει και από την δομή των τεσσάρων σχολικών 

βιβλίων, όσο και από τις εντελώς διαφοροποιημένες εισαγωγές και μεθοδολογικές 

υποδείξεις των αντίστοιχων βιβλίων για τους εκπαιδευτικούς. Οι παραπάνω 

επισημάνσεις επιβεβαιώνονται και από την σύνθεση των συγγραφικών ομάδων καθώς 

το βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού συγγράφηκε από την κ. Ρεπούση, η οποία είναι 

καθηγήτρια Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τρείς εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα υπόλοιπα τρία βιβλία η συγγραφική ομάδα 

αποτελείται από εκπαιδευτικούς που προέρχονται τόσο από την Πρωτοβάθμια όσο 

και από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου στην περίπτωση του σχολικού βιβλίου 

της Γ΄ τάξης υπερτερούν. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι τα CD - rom 

έχουν δημιουργηθεί και αυτά από διαφορετικές επιστημονικές ομάδες σε σχέση με το 

αντίστοιχο υλικό της κάθε τάξης, ώστε να υπάρχει η «επιστημονική πολυγλωσσία» 

για την σχολική Ιστορία ακόμα και για την ίδια τάξη (Ανδρέου, όπ.π., σελ. 86).    

  Ένα άλλο επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό, κοινό για όλα τα βιβλία 

Ιστορίας για το Δημοτικό που εισήχθησαν στα σχολεία το 2006, αποτελεί η απουσία 

της πειραματικής εφαρμογής και διαμορφωτικής αξιολόγησης, μία διαδικασία 

ιδιαίτερα σημαντική για την παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού καθώς αυτή 

μπορεί να δώσει ανατροφοδότηση και κριτικές προς τις συγγραφικές ομάδες με 

εμπειρικά δεδομένα για ζητήματα όπως είναι η οργάνωση της ύλης, η οπτική 

εμφάνιση, η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων και των μορφών ελέγχου της 

μάθησης, η νοηματική συνάφεια, συνέπεια, συνέχεια και πληρότητα του 

περιεχομένου και γενικότερα η απόκρισή του στα ψυχολογικά και 

κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα των ηλικιών στις οποίες απευθύνονται (Ανδρέου, 

όπ.π.).  

  Κατά τον Ανδρέου, σε αντίθεση με σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας των 

υπόλοιπων τάξεων που εισήχθησαν στα σχολεία τη συγκεκριμένη περίοδο, στο 

σχολικό βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού, το οποίο έχει διαφορετική δομή, υπάρχει ένα 

μικρό αρχικό κείμενο, συχνά με πυκνό νοηματικό περιεχόμενο και με έναν καθαρά 

εισαγωγικό χαρακτήρα. Σε αρκετές περιπτώσεις διδακτικών ενοτήτων 

«παρατηρούνται προβλήματα εκφοράς και διατύπωσης του ιστορικού λόγου, 

σύνθετης συντακτικής δομής και μεγέθους των προτάσεων, γλωσσικού ύφους, και 
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νοηματικής συνάφειας, τα οποία, σε συνάρτηση με την αύξηση της ιστορικής 

πληροφορίας δυσχεραίνουν τη διαδικασία προσέγγισης και κατανόησης των σχετικών 

κειμένων, προβλήματα που αφορούν κυρίως εγχειρίδια της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, αν 

και σε διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, στο σχολικό βιβλίο της 

ΣΤ΄ τάξης, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο ζήτημα της χρήσης επιστημονικού λόγου 

στα εισαγωγικά κείμενα και συνεπώς, καθίσταται δύσκολη η κατανόησή τους από τα 

παιδιά ηλικίας  11-12 ετών» (Ανδρέου, όπ.π. σελ. 87).   

  Ο σκοπός της συγγραφής του βιβλίου, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του 

δασκάλου, δεν αφορά την αποστήθιση των ιστορικών γεγονότων αυτής της μεγάλης 

περιόδου που παρουσιάζεται, αλλά τη διαμόρφωση ενός γενικότερου πλαισίου 

οργανωτικού αλλά και ερμηνευτικού για τις ιστορικές εξελίξεις και την απόκτηση 

μιας ιστορικής εικόνας. Με άλλα λόγια, η ιστορική γνώση σε μια τριπλή δυναμική με 

πρώτη τη δηλωτική, που αναφέρεται στην γνώση περιεχομένου, δεύτερη τη 

διαδικαστική μεθοδολογική, που αναφέρεται στην γνώση των μεθόδων της ιστορίας 

και τέλος τρίτη, την εννοιολογική, που αναφέρεται στην κατανόηση των ιστορικών 

εννοιών. Μια ιδιομορφία του νέου σχολικού εγχειριδίου είναι η εγγύτητα με το 

παρόν, η οποία με βάση τους συγγραφείς του βιβλίου συνέβαλε σημαντικά στην 

επιλογή της προσέγγισης. Αυτή η εγγύτητα με το παρόν σχετίζεται με το ότι στο 

οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον των παιδιών υπάρχουν άτομα που μπορεί να 

συμμετείχαν σε κάποιο από τα γεγονότα που προβάλλονται μέσα στις ενότητες του 

βιβλίου είτε ενεργά στα γεγονότα είτε σαν θεατές. Με βάση αυτό, οι συγγραφείς 

στοχεύουν, όπως και οι ίδιοι αναφέρουν, να λειτουργήσουν εισαγωγικά στα ιστορικά 

θέματα που έχουν διχαστική δυναμική προβάλλοντας μια μη πολωτική εικόνα και να 

λειτουργήσουν διορθωτικά στις ανταγωνιστικές συλλογικές μνήμες (Βασιλείου, 

όπ.π.). 

  



49 

 

Πίνακες Αναλυτικών Προγραμμάτων Ιστορίας (1881-2003) 

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας 1881-1977 

Έτη Τάξη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

1881 Γ΄- Δ΄ Μυθικοί χρόνοι έως σύγχρονη Ιστορία 

1913 Γ΄ Αρχαιότητα 

1913 Δ΄ Ρωμαϊκή περίοδος 

1913 Ε΄ Βυζαντινή περίοδος 

1913 ΣΤ΄ Σύγχρονη Ελλάδα 

1969 Γ΄- ΣΤ΄ Μυθολογία (Άθλοι του Ηρακλή) - Σύγχρονη    

Ελλάδα 

1977 Γ΄- ΣΤ΄ Μυθικοί χρόνοι - 1950 

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας 1987-2002 

Έτη Τάξη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

1987 Γ΄ Προϊστορία 

Α. Ο άνθρωπος κατασκευαστής 

Β. Ο σύγχρονος άνθρωπος 

Γ. Ο άνθρωπος παραγωγός 

Δ. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα μέταλλα 

Πρωτοϊστορία 

Ε. Η ζωή στη Μινωική Κρήτη 

ΣΤ. Η ζωή στις Μυκήνες 

1987 Δ΄ I. Επανάληψη της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού 

II. Γεωμετρικά χρόνια 

III. Αρχαϊκά χρόνια 

IV. Κλασσικά χρόνια 

     Α) Οι Περσικοί πόλεμοι 

     Β) Ο χρυσός αιώνας 

     Γ) Ο Πελοποννησιακός πόλεμος 

     Δ) Τα ταραγμένα χρόνια 

     Ε) Το μακεδονικό κράτος 

V. Ελληνιστικά χρόνια 

     Α) Ο ελληνικός κόσμος κατά τον Αλέξανδρο 

     Β) Η Ρώμη κατακτά την Ελλάδα 

VI. Συμπληρωματικά πολιτισμικά στοιχεία 

1987 Ε΄ Α.  Επανάληψη της Ιστορίας της Δ’ τάξης 

Β. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι 

Γ. Η Αυτοκρατορία αλλάζει 

Δ. Ανάπτυξη και δημιουργία του Βυζαντινού 

κράτους 

Ε. Η Βυζαντινή εποποιία 

ΣΤ. Το Βυζάντιο ακτινοβολεί ως κέντρο του 

Ελληνισμού και της ορθοδοξίας 

Ζ.  Παρακμή και πτώση του Βυζαντίου 

1989 ΣΤ΄ Εισαγωγή 

Ο Ελληνισμός μετά την Άλωση (1453-1821) 
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Η Επανάσταση και το νέο Ελληνικό κράτος 

(1821-1914) 

Από τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο έως τις μέρες 

μας (1914-1974) 

2003 Γ΄ Μυθολογία 

Προϊστορία-Πρωτοϊστορία 

2003 Δ΄ Γεωμετρικά χρόνια –Αρχαϊκά χρόνια 

Κλασικά χρόνια 

Ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια 

Θέματα από την αρχαία ιστορία- Τοπική 

Ιστορία 

2003 Ε΄ Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι 

Η αυτοκρατορία αλλάζει πρωτεύουσα και 

θρησκεία 

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και 

αναπτύσσεται 

Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί 

Το Βυζάντιο φτάνει στην ακμή του 

Το Βυζάντιο παρακμάζει 

Θέματα από την Βυζαντινή Ιστορία- Τοπική 

Ιστορία 

2003 ΣΤ΄ Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια 

Ο ελληνισμός μετά την άλωση 

Η Επανάσταση του 1821 

Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος 

Η Ελλάδα τον 20
ο
 αιώνα 

 

Σκοποί  του μαθήματος της Ιστορίας 1881-1977 

Έτη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

1881 «Σκοπός της εν Δημοτικώ Σχολείω διδασκαλίας της Ελληνικής 

Ιστορίας είναι ουχί η των ιστορικών συμβάντων, των χρονολογικών 

και των ονομάτων προσώπων απομνημόνευσις και η  εν γένει εν τη 

συνειδήσει του παιδός αποταμίευσις ύλης ιστορικής ύλης, αλλά το μεν 

η δι’ αυτής ηθική μόρφωσις αυτού, η έμπνευσις φρονήματος εθνικού 

και φιλοτιμίας, όπως καταστή μέλος άξιον μεγαλουργήσαντος έθνους, 

το δε η συστηματοποίησις εκ των ενόντων των ιστορικών γνώσεων, ας 

εκ των διαφόρων μαθημάτων των εν τω Σχολείω διδασκομένων, 

επορίσθη και η ιδιωτικοποίησις αυτών…  

Ανάγκη να εξαληφθή από των παίδων, του λαού η δόξα, ότι μικροί 

παίδες πτωχού πατρός, ουδεν δύνανται να πραξωσιν υπερ της μεγάλης 

πατρίδος, αναμενούσης από μεγάλων και ισχυρών το μεγαλείον της. Η 

τοιαύτη δόξα παραλύει τους εθνικούς και κοινωνικούς δεσμούς, 

ανοίγει ρήγμα κοινωνικόν και αντίθεσιν των πολιτών προς τους 

ισχυρούς και πλουσίους… 

Είναι δε διδακτέα γεγονότα όσα κινούντα το ενδιαφέρον, δύνανται να 

χρησιμεύσουσιν προς εξέγερσιν του εθνικού φρονήματος και 

μόρφωσιν του χαρακτήρος». 

1913 Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1913 δεν περιλαμβάνονται 

σκοποί στο μάθημα της Ιστορίας 
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1969 Γενικός Σκοπός: «Γενικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας 

είναι να καταστήσει ικανούς τους μαθητάς να κατανοούν τον ιστορικόν 

βίον του Ελληνικού Έθνους και να αντλούν διδάγματα από την 

Ελληνικήν Ιστορίαν, να καλλιεργήσει το συναίσθημα της φιλοπατρίας 

αυτών και να παρασκευάση τούτους ψυχικώς και πνευματικώς, ώστε 

να αποβούν χρήσιμα μέλη της πολιτικής και εθνικής κοινότητος των 

Ελλήνων». 

Μερικοί Σκοποί:     

Ειδικότερον δια του μαθήματος της Ιστορίας επιδιώκονται οι κάτωθι 

μερικοί σκοποί: 

1. Η μετάδοσις και η υπό των μαθητών πρόσκτησις ιστορικών 

γνώσεων, ίνα ικανοποιηθεί η φύσει υπάρχουσα εις αυτούς ορμή 

προς γνώσιν του παρελθόντος 

2. Η ανάπτυξις και η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψεως ήτοι της 

ικανότητος των μαθητών προς κατανόησιν των αιτιωδών 

σχέσεων των ιστορικών γεγονότων και γενικώτερον της 

ιστορικής εξελίξεως 

3. Η διέγερσις διαφέροντος προς ασχολίαν με ιστορικά θέματα και 

η ανάπτυξις της ικανότητος προς μελέτην, έρευναν και κρίσιν 

αυτών 

4. Η καλλιέργεια της εθνικής συνειδήσεως, του χρέους προς το 

παρελθόν και της ευθύνης δια το παρόν και την δημιουργίαν 

του μέλλοντος 

5. Η διάπλασις χρηστών και ενθουσιωδών πολιτών, ικανών όπως 

ενταχθούν εις την πολιτικήν και εθνικήν κοινότητα και 

συμβάλουν εις την περοφρούρισιν της εθνικής κληρονομιάς και 

την ανάπτυξιν του πολιτισμού της πατρίδος 
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1977 Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας είναι «η 

κατανόηση των πολιτικών γεγονότων και πολιτιστικών στοιχείων που 

συνθέτουν ιστορικό παρελθόν και παρόν του Έθνους, η ανάπτυξη του 

συναισθήματος της φιλοπατρίας και η προετοιμασία για ενσυνείδητη 

και ελεύθερη συμμετοχή των μαθητών στην ζωή του λαού μας και της 

ευρύτερης κοινότητας των Εθνών». 

Γενικά:  

1. Η ιστορική αλήθεια παρουσιάζεται στους μαθητές ανεπηρέαστη 

από κάθε άλλη σκοπιμότητα 

2. Για την εδραίωση της ορθής ιστορικής σκέψεως των μαθητών ο 

δάσκαλος τους υποβοηθεί να κατανοήσουν, όχι μόνο τη 

χρονική αλληλουχία, αλλά και την αιτιώδη αλληλεξάρτηση των 

ιστορικών γεγονότων. 

3. Κατά τη διδασκαλία της ιστορίας οι μαθητές οδηγούνται 

κατάλληλα από το δάσκαλό τους στην αξιολόγηση και το ν 

ορθό χαρακτηρισμό των ιστορικών προσώπων και των πράξεών 

τους. 

4. Δίνεται έμφαση σε γεγονότα που επιβεβαιώνουν την ιστορική 

συνέχεια του Έθνους, που αναφέρονται στον πολιτισμό των 

Ελλήνων και που τονίζουν την αγαθή επίδραση του 

χριστιανισμού στην ιστορική πορεία του Έθνους 

5. Υπογραμμίζονται τα στοιχεία και γεγονότα που δείχνουν την 

πλατιά ακτινοβολία και την παγκοσμιότητα του ελληνικού 

πολιτισμού και τις επιδράσεις του στην εξέλιξη και στη 

διαμόρφωση του πραγματικού πολιτισμού 

6. Γίνεται έξαρση των μεγάλων ιστορικών προσωπικοτήτων και 

των χαρακτηριστικών περιστατικών, που μπορεί να 

συμβάλλουν θετικά στην ηθική μόρφωση, στον εθνικό 

φρονηματισμό, στην καλλιέργεια ελεύθερου φρονήματος και 

στην ανάπτυξη της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών  

Σκοποί  του μαθήματος της Ιστορίας 1987-1989 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Έτος Τάξη Σκοποί  

1987 Γ΄ Δ΄  

Ε΄ 

Σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας είναι να 

βοηθήσουν τους μαθητές να: 

1. Να έρθουν σε πρώτη γνωριμία με τον 

ιστορικό βίο του ελληνικού έθνους και της ιδιαίτερης 

πατρίδας τους 

2. Να πάρουν μια γενική εικόνα των πιο 

σημαντικών γεγονότων από την παγκόσμια ιστορία, 

εκείνων που συνδέονται με την ελληνική ή 

διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο για τις τύχες του 

κόσμου 

3. Να έχουν μια πρώτη εξοικείωση με τον 

ιστορικό τρόπο σκέψης για την κατανόηση των 

αιτιωδών σχέσεων που διέπουν τα ιστορικά φαινόμενα 

4. Να κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια του 
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Έθνους και την προσφορά του στην εξέλιξη του 

πολιτισμού 

5. Να ασκηθούν στον τρόπο εργασίας και τις 

τεχνικές που προσιδιάζουν στην ιστορική επιστήμη 

(συλλογή, ταξινόμηση και έλεγχος ιστορικού υλικού, 

ερμηνεία χαρτών και σχετικών διαγραμμάτων, 

διατύπωση και επαλήθευση υποθέσεων, συναγωγή 

αρχών κλπ. 

6. Να αναπτύξουν εποικοδομητική στάση 

απέναντι στην ιστορική μάθηση (περιέργεια και 

ενδιαφέρον, πνεύμα αντικειμενικότητας, επιθυμία και 

διεύρυνση των ιστορικών τους γνώσεων). 

7. Να αξιολογούν σωστά και να 

φρονηματίζονται από τις δημιουργικές πράξεις, αλλά 

και από τα σφάλματα των παλαιοτέρων, ώστε να 

αναπτύξουν τη δυνατότητά τους για συνειδητή και 

ελεύθερη συμμετοχή στη ζωή του λαού μας και την 

ευρύτερη κοινότητα των εθνών 

8. Ν α αναπτύξουν το συναίσθημα της αγάπης 

προς την πατρίδα και τα δημοκρατικά ιδεώδη 

1989 ΣΤ΄ » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 

 

Σκοποί  του μαθήματος της Ιστορίας 2003 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Έτος Τάξη Άξονες 

γνωστικού 

περιεχομένου 

Σκοποί 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ Μυθολογία 1.Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την 

ελληνική μυθολογία και για τις επιβιώσεις της 

στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την τέχνη. 

2.Να έλθουν σε επαφή με την 

πολιτιστική τους κληρονομιά. 

Προϊστορία 

και 

Πρωτοϊστορία 

1.Να κάνουν συσχετίσεις και να 

προβαίνουν σε απλές γενικεύσεις . 

2. Να προβληματιστούν για την σχέση 

του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και 

τον αγώνα του για πρόοδο. 

Δ΄ Γεωμετρικά 

χρόνια- 

Αρχαϊκά 

χρόνια 

1.Να εκτιμήσουν την αξία της 

συνεργασίας και των κοινών δεσμών. 

2.Να προβληματιστούν για τη σχέση 

του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και 

τον αγώνα του για την πρόοδο. 

Κλασικά 

χρόνια 

1.Να συσχετίσουν γεγονότα της 

κλασσικής εποχής με παρόμοια γεγονότα της 

σημερινής εποχής και να προβούν σε 

δυνητικές γενικεύσεις. 

2.Να αναγνωρίζουν τις αξίες της 

δημοκρατίας και της ελευθερίας . 
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2003 

Ελληνιστικά 

και ρωμαϊκά 

χρόνια 

1.Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές 

έννοιες που συνάγονται από τα σημαντικότερα 

γεγονότα της εποχής. 

2.Να συνειδητοποιήσουν την σημασία 

της ανάγκης για ειρήνη και συνύπαρξη των 

λαών. 

Θέματα από 

την αρχαία 

ιστορία- 

Τοπική ιστορία 

1.Να ενδιαφερθούν για την καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων στα αρχαία χρόνια. 

2.Να εκτιμήσουν την πολιτισμική τους 

κληρονομιά. 

Ε΄ Οι Έλληνες 

και οι Ρωμαίοι 

1.Να κατανοήσουν τον 

πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, και να εκτιμήσουν την 

παγκόσμια προσφορά της. 

2.Να σέβονται τις παραδόσεις, τις 

πεποιθήσεις, τις ιδέες των άλλων. 

Η 

αυτοκρατορία 

αλλάζει 

πρωτεύουσα 

και θρησκεία 

1.Να προβληματιστούν για τα 

σημαντικά από τον ελληνισμό και την 

παγκόσμια ιστορία γεγονότα της περιόδου. 

2.Να σέβονται τις παραδόσεις, τις 

πεποιθήσεις κτλ. των άλλων και να 

αποδέχονται το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας. 

Το βυζαντινό 

κράτος 

μεγαλώνει και 

αναπτύσσεται 

1.Να κατανοήσουν τον αποφασιστικό 

ρόλο που διαδραματίζουν οι ηγέτες στην 

Ιστορία. 

2.Να εκτιμήσουν την σημασία της 

ειρήνης, της ασφάλειας και της συνεργασίας. 

Το βυζαντινό 

κράτος και οι 

γειτονικοί λαοί 

1.Να γνωρίσουν τους γειτονικούς 

λαούς της βυζαντινής αυτοκρατορίας και τις 

σχέσεις που ανέπτυξε με αυτούς. 

2.Να εκτιμήσουν την πολιτική των 

Βυζαντινών απέναντι στους γειτονικούς λαούς. 

Το Βυζάντιο 

φτάνει στην 

ακμή του 

1.Να εμπεδώσουν βασικές ιστορικές 

έννοιες που έχουν σχέση με τα γεγονότα της 

εποχής, να προβαίνουν σε συσχετισμούς, 

αξιολογήσεις και δυνητικές γενικεύσεις. 

2.Να εκτιμούν τις αξίες της ανθρώπινης 

ζωής και της δικαιοσύνης. 

Το Βυζάντιο 

παρακμάζει 

1.Να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν 

την προσφορά του Βυζάντιου στον παγκόσμιο 

πολιτισμό. 

2. Να αναγνωρίζουν την ανάγκη της 

διεθνούς συνεργασίας. 

Θέματα από 

την βυζαντινή 

Ιστορία- 

Τοπική ιστορία 

1.Να ενδιαφερθούν για την καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων στα βυζαντινά χρόνια. 

2.Να σέβονται τον πολιτισμό και τις 

παραδόσεις όλων των εποχών και όλων των 

λαών. 

3.Να ασχοληθούν με θέματα της 

ιστορίας του τόπου τους. 
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ΣΤ΄ Η Ευρώπη στα 

νεότερα χρόνια 

1.Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές 

έννοιες που συνδέονται με τη συγκεκριμένη 

ιστορική περίοδο 

2.Να εκτιμήσουν την προσφορά της 

Ευρώπης στον παγκόσμιο πολιτισμό και την 

αξία της διεθνούς ειρήνης. 

Ο ελληνισμός 

μετά την 

Άλωση 

1.Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα 

γεγονότα που συνέβησαν στον ελληνικό χώρο 

από την Άλωση έως την Επανάσταση του ’21. 

2.Να εκτιμήσουν την αξία της ειρήνης, 

της ελευθερίας, της συνεργασίας των λαών, 

της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

όλων των ατόμων και να διαμορφώσουν 

θετική στάση για αυτά. 

Η Επανάσταση 

του 1821 

1.Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα 

γεγονότα (Κοινωνικά, στρατιωτικά, 

οικονομικά, πολιτικά, διπλωματικά, κ.α.) από 

τις παραμονές της .Επανάστασης έως τη 

δολοφονία του Καποδίστρια 

2.Να εκτιμήσουν τους αγώνες για 

ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. 

Η Ελλάδα 

ανεξάρτητο 

κράτος 

1.Να προσεγγίσουν την έννοια της 

εθνικής ολοκλήρωσης. 

2.Να εκτιμήσουν τις συνεχείς 

προσπάθειες για εθνική ανεξαρτησία και 

κοινωνική δικαιοσύνη. 

Η Ελλάδα τον 

20
ο
 αιώνα 

1.Να γνωρίσουν τις εξελίξεις και τα 

σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στον 

ελληνικό και παγκόσμιο χώρο κατά τον 20
ο
 

αιώνα. 

2.Να αναπτύξουν θετική στάση για τη 

διεθνή ειρήνη, σε συνδυασμό με το σεβασμό 

στο δημοκρατικό πολίτευμα. 
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Β. Ερευνητικό μέρος 

 

 

Μεθοδολογία έρευνας 

 

 

1. Σκοπός της έρευνας 

 

Στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας ασχοληθήκαμε με τη θέση του 

μαθήματος της Ιστορίας στην εκπαίδευση, από τα τέλη του 19
ο
 αιώνα έως και 

σήμερα, μέσα από δύο βασικούς άξονες που φανερώνουν τη μορφωτική αξία του, τα 

περιεχόμενα και τη σκοποθεσία του, καθώς και μέσα από σχολικά εγχειρίδια που 

αποτέλεσαν προϊόντα ορισμένων αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της 

Ιστορίας. Στο ερευνητικό μέρος αυτής της εργασίας, θα επεκταθούμε και σε δύο 

ακόμα άξονες του μαθήματος, τη μεθόδευση, η οποία συνιστά επίσης κομμάτι της 

μορφωτικής αξίας του μαθήματος, αλλά και την αξιολόγηση η οποία είναι πολύ 

σημαντική για την πορεία της διδασκαλίας του μαθήματος. Οι έντονες 

αντιπαραθέσεις που έχουν προηγηθεί σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και 

τα σχολικά εγχειρίδια, κίνησαν το ενδιαφέρον μας να ασχοληθούμε με την παρούσα 

εργασία. Έτσι,  θελήσαμε να εξετάσουμε τις απόψεις αυτών που έχουν άμεση σχέση 

με το θέμα της διδασκαλίας της Ιστορίας και, επομένως, σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να διερευνήσουμε ποιες είναι οι απόψεις των φοιτητών/ - τριών, που 

είναι υποψήφιοι/ - ες εκπαιδευτικοί, σχετικά με τη μορφωτική αξία του μαθήματος 

της Ιστορίας.   

  Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε τις απόψεις τους για τη χρησιμότητα ή μη 

των βασικών στοιχείων που συναποτελούν και φανερώνουν τη μορφωτική αξία του 

μαθήματος, όπως είναι η σκοποθεσία του μαθήματος, το περιεχόμενό του και ο 

τρόπος με τον οποίο διδάσκεται. Θα εξετάσουμε, επίσης, και τις απόψεις των 

φοιτητών για την αξιολόγηση του μαθήματος ως ένα βασικό κομμάτι μέσα στη 

λειτουργία του σχολείου. Για τη διεξαγωγή της έρευνας, επιλέξαμε ένα δείγμα το 

οποίο αποτελείται από δέκα (10) υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν 
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διδαχθεί το μάθημα της Διδακτικής της Ιστορίας. Η έρευνα έγινε μέσω συνεντεύξεων 

από φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας.  

 

 

 

2. Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας, όπως έχει ήδη σημειωθεί, είναι να 

ανιχνεύσουμε τις αντιλήψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη μορφωτική αξία 

της Ιστορίας. Έτσι, αναπτύξαμε τέσσερις άξονες περιεχομένων στη συνέντευξη: τη 

σκοποθεσία, τα περιεχόμενα, τη μεθόδευση και την αξιολόγηση του μαθήματος. Οι 

τρεις από αυτούς, η σκοποθεσία, τα περιεχόμενα και η μεθόδευση, αποτελούν 

στοιχεία που συναπαρτίζουν τη μορφωτική αξία του μαθήματος. Η αξιολόγηση 

εντάχθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης καθώς αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για 

το οποίο αξίζει να εξετάσουμε τις απόψεις των φοιτητών. 

 

1. Σκοποθεσία: Γιατί πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; Είναι 

όντως σημαντικό να διδάσκεται; Υλοποιούνται οι στόχοι του στο σημερινό σχολείο; 

2. Περιεχόμενα: Είναι το περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας ελκυστικό 

και κατανοητό για τους μαθητές; Έχει εθνοκεντρικά στοιχεία; 

3. Μεθόδευση: Είναι ενδιαφέρων ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος της 

Ιστορίας; Προσελκύει τα κίνητρα μάθησης των μαθητών; Ποιες είναι οι πιο 

κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας για τη δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης 

των μαθητών; 

4. Αξιολόγηση: Προσδίδει η αξιολόγηση μορφωτική αξία στο μάθημα της 

Ιστορίας; Είναι απαραίτητη ή όχι η ύπαρξή της στο μάθημα της Ιστορίας;  
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3. Συμμετέχοντες 

 

Τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι φοιτητές στα 

Παιδαγωγικά Τμήματα της Ελλάδας που έχουν παρακολουθήσει τη Διδακτική της 

Ιστορίας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, αφού «πληθυσμός σε μια έρευνα είναι 

όλη η υπό εξέταση ομάδα ανθρώπων» (Verma & Mallick, 2004, σελ. 310). Το δείγμα 

της έρευνας αποτέλεσαν 10 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Φλώρινας που φυσικά έχουν κάνει Διδακτική της Ιστορίας, μιας και 

«το δείγμα πρέπει να είναι ομοιογενές και οι συμμετέχοντες να μοιράζονται κοινές 

εμπειρίες για ένα φαινόμενο που μελετάται από τον ερευνητή» κατά τους Πουρκό & 

Δαφέρμο (σελ. 423) (όπως αναφέρει ο Cutcliffe, 1999).   

  Αξιοποιήθηκε η μέθοδος της βολικής δειγματοληψίας, η οποία «περιλαμβάνει 

την επιλογή των ατόμων που βρίσκονται πιο κοντά στον ερευνητή και τη μετέπειτα 

λειτουργία τους ως υποκειμένων που συμμετέχουν και βοηθούν στη συνέχεια της 

ερευνητικής διαδικασίας» (Cohen & Manion, 2008, σελ. 170). Έτσι, επιλέξαμε το 

δείγμα μας να αποτελείται αποκλειστικά από φοιτητές που έχουν κάνει τη Διδακτική 

της Ιστορίας για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευελιξία στα 

ερωτήματα της συνέντευξης. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια οι συνεντευξιαζόμενοι να 

αισθανθούν άνετα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επιλέξουν οι ίδιοι το χώρο στον 

οποίο θα προτιμούσαν να γίνει η συνέντευξη και το χρόνο που θα τους εξυπηρετούσε 

περισσότερο. Επίσης, δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την τήρηση της 

ανωνυμίας τους. Η ηλικία σχεδόν όλων των συμμετεχόντων ήταν τα 22 χρόνια ενώ 

μόλις ένας φοιτητής ήταν 27 ετών, καθώς κατά την παρούσα φάση φοιτά για την 

απόκτηση δεύτερου πτυχίου στο Τμήμα μας. Το δείγμα επιλέχθηκε, επίσης, μέσα από 

την αξιοποίηση των γνωριμιών του ερευνητή και σύμφωνα πάντοτε με την προθυμία 

των ίδιων των υποκειμένων να συμμετάσχουν στην έρευνα. 

.  
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4. Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

Για τη συλλογή των δεδομένων της συνέντευξης, επιλέχθηκε η ποιοτική 

μέθοδος της συνέντευξης. Ποιοτική χαρακτηρίζεται η συνέντευξη διότι «δεν 

αξιοποιεί αριθμητικά δεδομένα και μαθηματικούς υπολογισμούς καθώς και γιατί η 

έρευνα πραγματοποιείται σε πραγματικές και όχι σε τεχνητές, πειραματικά 

ελεγχόμενες συνθήκες» (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010, σελ. 30). Βασικός μας στόχος 

από την αρχή της συγκεκριμένης έρευνας, ήταν να διερευνήσουμε τις απόψεις των 

φοιτητών απέναντι στη μορφωτική αξία του μαθήματος της Ιστορίας και έτσι η  

ποιοτική μέθοδος της συνέντευξης κρίθηκε ως η πιο κατάλληλη για την συγκεκριμένη 

περίπτωση. Στόχος μας ήταν, με άλλα λόγια, να δούμε αναλυτικά τη σκέψη των 

φοιτητών πάνω σε ορισμένες πτυχές του θέματος κάποιες από τις οποίες μάλιστα 

έχουν αποτελέσει σημεία έντονων διαλόγων στη χώρα μας. Η συνέντευξη κατά τους 

Verma & Mallick (όπως αναφέρουν και οι Powney και Watts, 1984) είναι «μια 

συζήτηση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους, όπου ένας ή περισσότεροι 

από τους συμμετέχοντες αναλαμβάνει την ευθύνη να εκθέσει το περιεχόμενο αυτών 

που έχουν ειπωθεί» (Verma & Mallick, όπ.π., σελ. 245).  

  Αναλυτικότερα, αξιοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη καθώς, όπως 

επισημαίνουν και οι Παπαιωάννου & Θεοδωράκης & Γούδας (2003) «η ημιδομημένη 

συνέντευξη: Είναι πιο ευέλικτη μορφή συνέντευξης. Επιτρέπει να εμβαθύνει κανείς 

περισσότερο. Μπορεί να αλλάξουν οι διευκρινιστικές ερωτήσεις ή και η σειρά των 

ερωτήσεων. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις πιλοτικές έρευνες». Ακόμα, η 

ημιδομημένη συνέντευξη αποτελείται από «ένα σύνολο προκαθορισμένων, κατά 

κάποιον τρόπο, ερωτήσεων και χρησιμοποιείται συχνά από νέους ποιοτικούς 

μελετητές ώστε να έχουν έναν οδηγό για τα θέματα που θεωρούν ότι είναι σημαντικά 

να καλύψουν στο πλαίσιο της συνέντευξης. Ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης 

παρουσιάζει ευελιξία: α) ως προς την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων 

ανάλογα με τον ερωτώμενο, β) ως προς την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με 

συμμετέχοντες που κρίνονται κατάλληλοι, γ) ως προς τη σειρά με την οποία τίθενται 

οι ερωτήσεις και δ) ως προς την πρόσθεση ή αφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων για 

συζήτηση» (Ίσαρη & Πουρκός όπ.π, σελ. 97).   
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5. Διαδικασία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων 

 

Για τη συλλογή των δεδομένων οργανώθηκαν συναντήσεις με δέκα (10) 

φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 

Φλώρινας, σε ώρα και χώρο που εξυπηρετούσε το δείγμα. Οι φοιτητές αρχικά είχαν 

στη διάθεσή τους ορισμένα λεπτά για να μελετήσουν τις ερωτήσεις της συνέντευξης. 

Όσον αφορά στον τρόπο συλλογής των δεδομένων, η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε 

με τη χρήση ψηφιακού καταγραφέα φωνής, με τη βοήθεια του οποίου οι συνεντεύξεις 

ηχογραφήθηκαν ώστε να μην χαθούν δεδομένα που θα μπορούσαν να παραλειφθούν 

εάν απλά ο ερευνητής κρατούσε σημειώσεις πάνω στα λεγόμενα των 

συνεντευξιαζόμενων. Επιπρόσθετα, αυτή η πιθανότητα παράλειψης κάποιων 

δεδομένων, θα μπορούσε να οδηγήσει ίσως ακόμα και στην παραποίηση του 

νοήματος και έτσι στην έλλειψη εγκυρότητας στην έρευνά μας. Η χρήση ψηφιακού 

καταγραφέα φωνής συνέβαλε, επίσης, στην καταγραφή ακόμα και του 

σκαμπανεβάσματος της φωνής, και στην επικέντρωση, έτσι, της προσοχής του 

συνεντευκτή στις εκφράσεις του προσώπου και της γλώσσας του σώματος του 

συνεντευξιαζόμενου, στοιχεία σημαντικά για τον συνεντευκτή ώστε να γνωρίζει πώς 

να διαμορφώσει την επόμενη ερώτηση (Verma & Mallick, όπ.π.).      

  Επιπλέον, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των ερωτήσεων και της σειράς 

και του τρόπου με τον οποίο είναι διατυπωμένες, κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή 

αρχικά δύο πιλοτικών συνεντεύξεων. Οι πιλοτικές αυτές συνεντεύξεις συνέβαλαν 

ώστε να γίνουν έπειτα αναπροσαρμογές σε κάποιες ερωτήσεις, σύμφωνα με τις 

δυσκολίες που αναδείχθηκαν μέσα από την πιλοτική εφαρμογή της έρευνας. Ακόμα, 

έγινε προσπάθεια οι ερωτήσεις να είναι αρκετά συγκεκριμένες ώστε «να 

επικεντρώνεται η συζήτηση στο υπό μελέτη φαινόμενο, χωρίς να επεκτείνεται σε 

πληροφορίες εκτός θέματος» κατά τους Πουρκό και Δαφέρμο (σελ. 424) (όπως 

αναφέρει ο Charmaz, 2006).  

  Για την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκαν οι δέκα (10) 

μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις αυτές αρχικά 

απομαγνητοφωνήθηκαν χρησιμοποιώντας τον ακριβή λόγο των συνεντευξιαζόμενων 

συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων του προφορικού λόγου, και έπειτα 

αναλύθηκαν ανά άξονα σύμφωνα με τη «Θεματική ανάλυση». Η «θεματική 

ανάλυση» προτιμήθηκε γιατί χαρακτηρίζεται από «θεωρητική ελευθερία» και 
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«ευελιξία» και «η επιλογή της ως μεθόδου ανάλυσης δεν προϋποθέτει, από μόνη της, 

τη δέσμευση των ερευνητών σε συγκεκριμένες οντολογικές ή επιστημολογικές 

θέσεις, όπως συμβαίνει με άλλες ποιοτικές αναλύσεις» (Ίσαρη & Πουρκός, όπ. π., 

σελ. 117). Οι τρεις από τους τέσσερις άξονες ανάλυσης αποτελούν στοιχεία που 

συναπαρτίζουν τη μορφωτική αξία της Ιστορίας, ενώ ο τέταρτος αποτελεί ένα βασικό 

κομμάτι μέσα στη λειτουργία του σχολείου, με εφαρμογή σε όλα τα μαθήματα και 

επομένως και στο μάθημα της Ιστορίας. 
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6. Παρουσίαση δεδομένων 

 

Σκοποθεσία Α.Π.: 

Η σκοποθεσία του μαθήματος της Ιστορίας αποτελεί έναν από τους τέσσερις 

άξονες που συναπαρτίζουν τη μορφωτική αξία του μαθήματος. Στον άξονα, αυτό, 

αξιοποιήσαμε ερωτήσεις που αφορούν στο γιατί πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της 

Ιστορίας, ποιοι είναι κατά τη γνώμη των φοιτητών οι σκοποί του μαθήματος αυτού,  

πώς υλοποιούνται ο σκοπός και οι στόχοι του μαθήματος και ποιο νόημα αποκτά η 

ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής 

ταυτότητας των μαθητών, μέσα στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής κοινωνίας όπου 

ζούμε.  

  Αναφορικά με το ερώτημα γιατί πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της 

Ιστορίας, όλοι οι φοιτητές που πήραν μέρος στη συγκεκριμένη έρευνα, τόνισαν την 

αναγκαιότητα να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο για πολλούς 

λόγους. Η πιο χαρακτηριστική άποψη, της οποίας το περιεχόμενο απαντάται σε όλες 

τις συνεντεύξεις των φοιτητών είναι η παρακάτω: «Θεωρώ απαραίτητο το μάθημα της 

Ιστορίας στο σχολείο καθώς τα παιδιά πρέπει να μάθουν το ιστορικό τους παρελθόν». 

Φαίνεται, δηλαδή, πως ο βασικότερος λόγος για τον οποίο πρέπει να διδάσκεται το 

μάθημα της Ιστορίας σύμφωνα με τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς μας, είναι το να 

έχουν οι μαθητές γνώσεις για το παρελθόν.  

  Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους, έθιξαν με τις απαντήσεις 

τους, την αναγκαιότητα της ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 

συνείδησης των μαθητών, ως κάτι που μόνο αυτό το μάθημα μπορεί να προσφέρει: 

«Tο μάθημα της ιστορίας, βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν την ιστορική τους 

σκέψη και την ιστορική τους συνείδηση, που είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για τους 

ίδιους». 

   Επίσης, πολλοί φοιτητές, θεωρούν ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να 

διδάσκεται καθώς αυτό υποδεικνύει στους μαθητές λάθη που έγιναν στο παρελθόν 

έτσι ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Ενδεικτική είναι η παρακάτω άποψη, 

δια της οποίας επισημαίνεται ότι: «μέσω του μαθήματος της ιστορίας οι μαθητές 

μαθαίνουνε την ιστορία της χώρας τους, γίνονται πιο καλοί άνθρωποι, δηλαδή να μην 

επαναλαμβάνονται τα λάθη, που έχει κάνει η ανθρωπότητα στο παρελθόν».  

  Ακόμα, υπήρχαν απόψεις από λίγους φοιτητές οι οποίες έθιξαν, επίσης, και το 
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ότι το μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται επειδή παρέχει στα παιδιά την δυνατότητα να 

κάνουν μια πιο κριτική θεώρηση του σήμερα˙ «…το μάθημα της ιστορίας, θεωρώ ότι 

πρέπει να διδάσκεται για να μάθουν οι μαθητές και να γνωρίσουν την ιστορία του 

παρελθόντος, τα γεγονότα που συνέβησαν και να… έχουν μια κριτική θεώρηση και του 

σήμερα ας πούμε… εεεε… έτσι ώστε να κατανοήσουν και το μέλλον μέσω του 

παρελθόντος» καθώς και το ότι το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν την 

πολιτισμική τους ταυτότητα: «Το μάθημα της ιστορίας είναι σημαντικό να διδάσκεται 

γιατί οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και να 

πληροφορηθούν για γεγονότα του παρελθόντος».  

  Σχετικά με την ερώτηση για το ποιοι είναι κατά τη γνώμη των φοιτητών οι 

σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας, όλοι οι φοιτητές/ - τριες αναφέρουν στις 

απαντήσεις τους τον υπάρχοντα σκοπό του μαθήματος, δηλαδή την ανάπτυξη της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης, σημειώνοντας κάποιοι από αυτούς 

και τον όρο «ιστορική εγγραμματοσύνη» και επισημαίνοντας ότι η επίτευξη του 

σκοπού αυτού θα βοηθούσε στο να σχεδιάσουμε καλύτερα το μέλλον αποφεύγοντας 

τα λάθη του παρελθόντος: «Σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας… σίγουρα (είναι) να 

προάγει την ιστορική σκέψη και την ιστορική συνείδηση… εεε… να το αναλύσω λίγο 

περισσότερο… να δημιουργήσει ιστορικά εγγράμματους πολίτες, πολίτες οι οποίοι να 

γνωρίζουν την ιστορία τους, την προέλευσή τους, την πολιτισμική τους κληρονομιά». 

Μόλις μία φοιτήτρια, εκτός από την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της 

ιστορικής συνείδησης πιστεύει πως σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας είναι και η 

διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας: «Κάποιοι σκοποί του μαθήματος της ιστορίας, 

πιστεύω πως είναι η διαμόρφωση της εθνικής μας ταυτότητας, εεε… να μάθουμε 

κάποια γεγονότα του παρελθόντος, επίσης η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και 

συνείδησης... αυτά».   

  Έπειτα, στην ερώτηση για το πώς σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας και 

για το αν και με ποιον τρόπο επιτυγχάνονται δύο από τους στόχους του Αναλυτικού 

Προγράμματος της Ιστορίας που είναι: «Να εκτιμούν οι μαθητές τις αξίες της 

ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης» και να «Να εκτιμήσουν την αξία της 

συνεργασίας και των κοινών δεσμών», οι φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας 

δήλωσαν πως στο σημερινό σχολείο δεν επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι. Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνά μας αρχικά αναφέρονται στη σχέση των παραπάνω 

στόχων με το μάθημα της Ιστορίας και έπειτα προτείνουν ορισμένους τρόπους με 

τους οποίους πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Έτσι, πιο 
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συγκεκριμένα, αναφορικά με τη σχέση των παραπάνω στόχων με το μάθημα της 

Ιστορίας, μια φοιτήτρια επισημαίνει: «Θεωρώ πως μέσω του μαθήματος της Ιστορίας 

οι μαθητές… μπορούν να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους όπως προανέφερα, και 

έτσι εκτιμούν την αξία της ζωής και του δίκαιου αλλά και τη σημασία της συνεργασίας 

μεταξύ χωρών. Παραδείγματος χάρη, η Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία ήταν μεταξύ 

της Ελλάδας και της Τουρκίας για την ανταλλαγή των πληθυσμών και έτσι... θα 

μπορούσε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε πόλεμος άρα βλέπουμε ότι... εεε… την σημασία 

της ζωής όπως και της δικαιοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών».  

  Ένας άλλος φοιτητής όσον αφορά στο πώς σχετίζονται οι παραπάνω στόχοι 

με το μάθημα της Ιστορίας, δήλωσε: «Όσον αφορά τις αξίες της ανθρώπινης ζωής και 

της δικαιοσύνης έχουμε δει δυστυχώς παραδείγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας 

όπου αυτά δεν έγιναν σεβαστά. Για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου υπήρξε 

μοναρχία, σε περιπτώσεις όπου υπήρξε δικτατορία, όπου και η ανθρώπινη ζωή και η 

δικαιοσύνη καταλύθηκαν με δραματικές συνέπειες. Όσον αφορά τη συνεργασία και τους 

κοινούς δεσμούς έχουμε δει περιπτώσεις στις οποίες όταν υπήρξε πραγματική 

συνεργασία και όχι μια επικαλυμμένη προσπάθεια εδραίωσης κάποιου έθνους - όπως 

για παράδειγμα στη συμμαχία της Δήλου, όπως ξεκίνησε στην αρχή - πραγματικά η 

συνεργασία και οι κοινοί δεσμοί μπορούν να βοηθήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη».    

 Σχετικά με το αν επιτυγχάνονται και το πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν αν 

δεν συμβαίνει αυτό, η συγκεκριμένα φοιτήτρια αναφέρει: «Κατά τη γνώμη μου, όπως 

είναι σήμερα δομημένο το μάθημα της Ιστορίας οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς αλλά θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω διαφόρων παιχνιδιών 

ρόλων ούτως ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόμενο του μαθήματος».                                    

Κάτι παρόμοιο φαντάζεται και μία άλλη φοιτήτρια ως τρόπο με τον οποίο μπορούν 

να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, αφού και η ίδια ανέφερε: «Όπως είναι σήμερα το 

μάθημα της Ιστορίας, θεωρώ πως οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν… εε... 

παρόλα αυτά με κάποιο θεατρικό, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να παίξουν… εεεε… 

ευχάριστα ρόλους ανάλογα με την ενότητα που διδάσκονται οι στόχοι θα είναι 

ευκολότερο να επιτευχθούν». 

  Σε επόμενη ερώτηση αναφορικά με το αν επιτυγχάνεται ή όχι ένας ακόμα από 

τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος της Ιστορίας που είναι το να 

«σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα 

κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, 

στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό», οι περισσότεροι φοιτητές του δείγματός μας 
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απάντησαν πως ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται έτσι όπως διδάσκεται το μάθημα 

στο σημερινό σχολείο, ενώ αρκετοί σημείωσαν πως ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται εν 

μέρει.  

  Όλοι οι φοιτητές, όμως, διατύπωσαν τις προτάσεις τους σχετικά με το γιατί 

δεν επιτυγχάνεται πλήρως αυτός ο στόχος και σχετικά με το πώς θα μπορούσε να 

επιτευχθεί. Έτσι, οι περισσότεροι φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας σημείωσαν πως 

ο συγκεκριμένος στόχος δεν επιτυγχάνεται στο σχολείο λόγω του ότι δεν προωθείται 

η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Μία φοιτήτρια χαρακτηριστικά 

αναφέρει: «Όχι (δεν επιτυγχάνεται ο παραπάνω στόχος), καθώς ο τρόπος που 

διδάσκεται η Ιστορία στα σημερινά σχολεία δεν ενδείκνυται για την μακροπρόθεσμη 

γνώση και κριτική θεώρηση των πραγμάτων καθώς οι μαθητές μαθαίνουν την ιστορία 

παπαγαλία φτάνοντας σε ένα σημείο με την πάροδο του χρόνου να γνωρίζουν ελάχιστα 

ίσως και λανθασμένα κάποια πράγματα».  

  Αρκετοί φοιτητές ανέφεραν το ότι ο στόχος «να σχηματίζουν οι μαθητές 

προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα 

πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που 

αυτό είναι δυνατό», δεν επιτυγχάνεται πλήρως καθώς στη διδασκαλία της Ιστορίας 

υπάρχει αρκετά το εθνοκεντρικό στοιχείο. Χαρακτηριστική είναι η άποψη μίας 

φοιτήτριας, η οποία επισημαίνει: «Έτσι όπως διδάσκεται σίγουρα και δεν… εε... 

διαμορφώνεται, διότι οι μαθητές δεν αποκτούν τόσο… μια γενικότερη άποψη για τα 

κοινωνικά, εθνικά ευρωπαϊκά και σίγουρα για τα παγκόσμια προβλήματα, το μόνο που 

εστιάζει η σύγχρονη ιστορία είναι στο να προβάλλει ένα εθνοκεντρικό χαρακτήρα και 

να… προβάλλει περισσότερο την ανωτερότητα ενός έθνους και ενός λαού». 

  Επιπλέον, επίσης αρκετοί φοιτητές φαίνεται να θεωρούν ως βασικό 

παράγοντα για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, τους κατάλληλους χειρισμούς του 

εκπαιδευτικού, που περιλαμβάνουν το να αξιοποιεί πρόσθετο υλικό στη διδασκαλία 

του και να μη χρησιμοποιεί το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Ενδεικτικά 

είναι δύο αποσπάσματα από απόψεις φοιτητών που υποστηρίζουν τα παραπάνω. 

Έτσι, μία φοιτήτρια αναφέρει: «Ως κάποιο βαθμό επιτυγχάνεται… να διαμορφώσει 

δηλαδή υπεύθυνη στάση  για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και 

τα παγκόσμια προβλήματα, αλλά θεωρώ επίσης ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια 

παραπάνω ανατροφοδότηση στο μάθημα της ιστορίας για αυτά τα ζητήματα, δηλαδή ο 

εκπαιδευτικός θα μπορούσε να φέρει περισσότερες πληροφορίες, να κάνει το μάθημα 

πιο ενδιαφέρον, πιο παραστατικό μέσα στην τάξη έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα 
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και οι μαθητές αυτά τα προβλήματα». Μία άλλη φοιτήτρια σημειώνει: «Εεεε, δεν 

νομίζω, ίσως….. συμβαίνει εν μέρει, αλλά όχι και 100%, ο τρόπος που διδάσκεται η 

Ιστορία σήμερα στο σχολείο είναι το λιγότερο που μπορώ να πω βαρετός, γιατί… εε…, 

ο δάσκαλος μιλάει, οι μαθητές απλά ακούν και παπαγαλίζουν, δεν… διαμορφώνεται 

αυτή η… στάση να πούμε».  

   Ακόμα, ορισμένοι λιγότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες υπογραμμίζουν πως ο 

παραπάνω στόχος του Αναλυτικού Προγράμματος της Ιστορίας θα μπορούσε να 

επιτευχθεί αν αξιοποιούνταν η αρχή της διαθεματικότητας και έτσι συνδεόταν το 

μάθημα της Ιστορίας με αυτό της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και αν 

οργανώνονταν στην τάξη παιχνίδια ρόλων. Χαρακτηριστική είναι η άποψη μιας 

φοιτήτριας που συνοψίζει και τα δύο παραπάνω στοιχεία: «Με τον τρόπο που 

διδάσκεται η Ιστορία πλέον... εεε δεν επιτυγχάνεται εύκολα ο σκοπός αυτός, έτσι θεωρώ 

πως θα έπρεπε να υπάρξει μια διαθεματικότητα στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ Δημοτικού με το 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και στις μικρότερες τάξεις δηλαδή στη 

Γ΄ και στη Δ΄ θα μπορούσαν να υπάρξουν συχνά παιχνίδια ρόλων».  

  Έπειτα, στην ερώτηση σχετικά με το πώς μπορεί να υλοποιηθεί ο γενικός 

σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, που είναι η ανάπτυξη της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης, οι περισσότεροι/ - ες φοιτητές/ - 

τριες απάντησαν πως ο σκοπός αυτός μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από τις επισκέψεις 

πεδίου και την ενσυναίσθηση, η οποία με τη σειρά της επιτυγχάνεται μέσω των 

παρελάσεων και των δραματοποιήσεων ρόλων στις εθνικές εορτές και όχι μόνο: 

«Εεε… αυτός ο σκοπός για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 

συνείδησης εεε… θεωρώ ότι μπορεί να υλοποιηθεί με μια επίσκεψη πεδίου σε έναν 

ιστορικό τόπο, σε ένα μνημείο εεε… ή σε κάποιο μουσείο ακόμη, για να δουν και από 

κοντά ακόμη… να γνωρίσουν οι μαθητές κάποιους ήρωες ή κάποια συγκεκριμένα 

αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν τότε και σήμερα δεν (χρησιμοποιούνται)» και 

«Πιστεύω ότι μπορεί να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ενσυναίσθησης καθώς ο μαθητής 

για να μπορέσει καλύτερα να αναγνωρίσει τα γεγονότα και να είναι σε θέση να σκεφτεί, 

είναι (πρέπει) να μπει στο κλίμα και στην κουλτούρα της κάθε εποχής και κατάστασης ο 

ίδιος, είτε μέσω μιας μικρής αναπαράστασης μέσα στην τάξη είτε μέσω μιας 

παράστασης σε κάποια σχολική γιορτή».   

  Ορισμένοι/ -ες λιγότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες αναφέρουν πως ο γενικός 

σκοπός διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από τις 

πηγές «Πιστεύω πως μπορεί να υλοποιηθεί, μέσα από πηγές, οι μαθητές δεν θα μάθουν 
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μόνο ένα ιστορικό γεγονός, αλλά θα αναπτύξουν στάση ουδέτερη και θα μπορούν αυτό 

που διαβάζουν να μάθουνε να το κρίνουν, να αναπτύξουν δηλαδή την ιστορική τους 

σκέψη» και μέσα από την αποφυγή του δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας 

«Εεε… πρώτα πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που διδάσκεται, αυτό το 

δασκαλοκεντρικό…». Τέλος, μόλις μία φοιτήτρια κρίνει πως ο γενικός σκοπός 

διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την επαφή 

των παιδιών με τη διαδικασία συγγραφής της Ιστορίας: «…εεε… τώρα για ιστορική 

σκέψη, να έρθουν σε επαφή με την διαδικασία συγγραφής της Ιστορίας, να μπορέσουν 

δηλαδή να… να κατανοήσουν πως γράφεται η Ιστορία, γιατί γράφεται η Ιστορία, ποια 

είναι η χρησιμότητά της».    

  Στον άξονα της σκοποθεσίας, τέλος, συμπεριλάβαμε την ερώτηση σχετικά με 

το ποιο νόημα παίρνει η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των παιδιών, μέσα στα πλαίσια της 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην οποία ζούμε. Στην ερώτηση αυτή λάβαμε τρεις 

διαφορετικές απαντήσεις από τους/ τις φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας.  

  Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις (4) από αυτούς επεσήμαναν πως το μάθημα 

πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των παιδιών για να 

διατηρηθούν τα στοιχεία του πολιτισμού μας: «Σίγουρα θα πρέπει να διδάσκεται 

(βοηθώντας στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των μαθητών) γιατί σε 

διαφορετική περίπτωση τα παιδιά θα αποκοπούν από τις ρίζες τους και αυτό θα 

αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού τους καθώς και την εθνική τους 

ταυτότητα». Άλλοι τέσσερις (4) φοιτητές/ - τριες πιστεύουν ότι το μάθημα της 

Ιστορίας θα πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας αλλά με 

μέτρο, ώστε να μη φτάσουμε στο άκρο του εθνοκεντρισμού: «Το ότι ζούμε σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσουμε και την ιστορική μας 

ταυτότητα… εεε... σίγουρα αυτό πρέπει να… το μετριάσουμε να μην… τονίζουμε 

συνεχώς το πόσο Έλληνες είμαστε, αλλά… όχι και να το παραμερίσουμε στην άκρη για 

χάρη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας». Τέλος, δύο (2) φοιτητές/ - τριες πιστεύουν 

πως το μάθημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει την εθνική 

ταυτότητα των μαθητών γιατί με αυτόν τον τρόπο, κατά τους συγκεκριμένους 

φοιτητές, το μάθημα γίνεται εθνοκεντρικό: «…έχουμε να κάνουμε με μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία, οπότε υπάρχουν και μέλη... εεε… που ανήκουν στην 

κοινωνία τα οποία δεν ανήκουν στην ίδια πολιτισμική κοινότητα, οπότε δεν μπορούμε  

να έχουμε μια εθνοκεντρική Ιστορία και να μαθαίνουμε μόνο την Ιστορία από ένα λαό 
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και ένα έθνος γιατί αυτό σίγουρα και θα διαμορφώσει ρατσιστικές αντιλήψεις αλλά και 

δεν βοηθάει τα άτομα που είναι από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες να κατανοήσουν 

και τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα».   

  Συνοψίζοντας, όλοι/- ες οι φοιτητές/ -τριες του δείγματός μας προβάλλουν την 

αναγκαιότητα να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας για να μάθουν οι μαθητές το 

ιστορικό τους παρελθόν και να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη, για να αναπτυχθεί η 

ιστορική τους σκέψη και συνείδηση, καθώς και για να τους παρασχεθεί η δυνατότητα 

μιας κριτικής θεώρησης του σήμερα και τέλος, της κατανόησης της πολιτισμικής τους 

ταυτότητας. Ακόμα, όπως είδαμε, όλοι οι φοιτητές/ - τριες, θεωρούν σκοπό του 

μαθήματος της Ιστορίας, την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 

συνείδησης, που είναι και ο νομοθετημένος σκοπός διδασκαλίας του μαθήματος της 

Ιστορίας, και μόλις μία φοιτήτρια και τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης. Ο 

γενικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος πιστεύουν ότι μπορεί να υλοποιηθεί 

μέσα από δραματοποιήσεις και τις παρελάσεις κατά τις εθνικές εορτές, μέσα από 

πηγές και επισκέψεις πεδίου, καθώς και μέσα από την αποφυγή του 

δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας και την επαφή των μαθητών με τη 

διαδικασία συγγραφής της Ιστορίας. Όπως διαπιστώσαμε, επίσης, αναφορικά με τους 

στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος της Ιστορίας που αφορούν στις αξίες της 

ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης αλλά και στη συνεργασία και τους κοινούς 

δεσμούς, οι φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας επισήμαναν πως αυτοί οι στόχοι δεν 

επιτυγχάνονται και ότι για να επιτευχθούν θα πρέπει να αξιοποιούνται παιχνίδια 

ρόλων. Ακόμα, σχετικά με τον στόχο του Αναλυτικού Προγράμματος της Ιστορίας 

που αφορά στο να σχηματίζουν οι μαθητές προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν 

υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα 

παγκόσμια προβλήματα, οι περισσότεροι φοιτητές/ - τριες δήλωσαν πως δεν 

επιτυγχάνεται στο ελληνικό σχολείο ενώ αρκετοί ότι επιτυγχάνεται εν μέρει. Οι 

τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτός ο στόχος να επιτευχθεί πλήρως, είναι, όπως 

ανέφεραν οι φοιτητές, το να προωθηθεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με τη 

διδασκαλία της Ιστορίας, να μην υπάρχουν εθνοκεντρικά στοιχεία στο μάθημα, ο 

εκπαιδευτικός να προβαίνει σε κατάλληλους διδακτικούς χειρισμούς, να υπάρχουν 

παιχνίδια ρόλων στη διδασκαλία και να διασυνδεθεί το μάθημα της Ιστορίας 

διαθεματικά με αυτό της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Τέλος, όσον αφορά στο 

ποιο νόημα παίρνει η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, μέσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία στην 
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οποία ζούμε, αρκετοί φοιτητές/ - τριες απάντησαν πως το μάθημα θα πρέπει να 

συμβάλλει και στην παρούσα φάση στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των 

παιδιών, αρκετοί είπαν πως αυτό πρέπει να συμβαίνει με μέτρο, έχοντας σεβασμό και 

προς τους άλλους πολιτισμούς, και λίγοι απάντησαν πως το μάθημα δεν θα πρέπει να 

αξιοποιείται για τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των μαθητών.   

   

 

Περιεχόμενα Α.Π.:  

Το περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας αποτελεί κι αυτό έναν από τους 

άξονες που συναπαρτίζουν τη μορφωτική αξία του μαθήματος. Έτσι, στον άξονα 

αυτό θα παρουσιάσουμε τις απόψεις των φοιτητών/ - τριών σχετικά με την ιστορική 

αφήγηση των διδακτικών ενοτήτων στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, σχετικά με το 

πώς πιστεύουν ότι θα πρέπει να διδάσκονται τα συγκρουσιακά θέματα στο σχολείο 

σύμφωνα με το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα και ποια είναι αυτά, καθώς και τις 

απόψεις τους αναφορικά με το αν το περιεχόμενο του μαθήματος είναι εθνοκεντρικό 

ή όχι.  

  Όσον αφορά στον τομέα των περιεχομένων, και συγκεκριμένα τις απόψεις 

των φοιτητών/ - τριών για την ιστορική αφήγηση των διδακτικών ενοτήτων στα 

σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, οι περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ -τριες του δείγματός μας 

απάντησαν πως το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων είναι απλό στις μικρότερες 

τάξεις, ενώ γίνεται δύσκολο στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, δηλαδή στην Ε΄ 

και την ΣΤ΄ Δημοτικού. Τα προβλήματα που εντοπίζουν οι φοιτητές/ - τριες στα 

συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια αφορούν στο δύσκολο λεξιλόγιο, τη μεγάλη έκταση 

των κειμένων και το μεγάλο πλήθος των πληροφοριών που παρουσιάζουν. Μία 

φοιτήτρια συγκεκριμένα σημείωσε: «Στη Γ΄ και στη Δ΄ Δημοτικού… εε τα κείμενα 

είναι αρκετά κατανοητά και προσιτά για τους μαθητές, πράγμα το οποίο αρχίζει να μην 

ισχύει σιγά-σιγά στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς η έκταση των κειμένων 

μεγαλώνει και το λεξιλόγιο… τείνει να γίνεται όλο και πιο επιστημονικό». 

Άλλη μία φοιτήτρια, επίσης ανέφερε: «Σίγουρα το σχολικό βιβλίο δεν είναι κατανοητό 

από το σύγχρονο μαθητή˙ ειδικότερα τα μαθήματα των μεγαλύτερων τάξεων είναι πολύ 

πυκνογραμμένα, παρουσιάζουν καταιγισμό γεγονότων και δεν μπορεί ένας μαθητής, να 

διδάσκεται με τον παραδοσιακό τρόπο και με την αποστήθιση να καταφέρει να 
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συγκρατήσει όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα που παρουσιάζονται σε μία μόνο σελίδα». 

  Ακόμα, σχετικά με την ιστορική αφήγηση των σχολικών εγχειριδίων της 

Ιστορίας στο Δημοτικό, ορισμένοι λιγότεροι φοιτητές δηλώνουν πως όλα τα σχολικά 

εγχειρίδια, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού είναι δύσκολα για τους ίδιους λόγους 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, παραθέτουμε την παρακάτω άποψη: 

«Δεν θεωρώ ότι είναι πάντα εύκολο στην κατανόησή του το μάθημα, γιατί… συναντάμε 

πολλά κείμενα που είναι πολύ πυκνογραμμένα, με πολλά ονόματα, πολλές χρονολογίες 

που δεν νομίζω ότι έχουν και κάποια ουσία στο να τα θυμούνται όλα αυτά τα παιδιά». 

  Τέλος, μία φοιτήτρια θεωρεί πως η ιστορική αφήγηση των σχολικών 

εγχειριδίων της Ιστορίας είναι σε κάποιες ενότητες απλή και σε κάποιες άλλες 

δύσκολη εξαιτίας της έλλειψης συνοχής στα κείμενα της ιστορικής αφήγησης αλλά 

και της μπερδεμένης σειράς παράθεσης των γεγονότων. Έτσι, η ίδια επισημαίνει: «Σε 

μερικά θέματα είναι, σε μερικά θέματα όχι. Είναι αναλόγως το μάθημα. Είναι μερικά 

μαθήματα όπου υπάρχει ένα τεράστιο κείμενο, χωρίς συνοχή, υπάρχουνε πάρα πολλά 

στοιχεία μέσα, και έτσι ο μαθητής μπερδεύεται, δεν ξέρει ποια σειρά να ακολουθήσει. 

Επίσης, οι χρονολογίες είναι μπερδεμένες, από μια χρονολογία μπορεί να πάει σε μια 

άλλη και μετά να επιστρέψει στην επόμενη, και αυτό μπερδεύει τους μαθητές και δεν 

είναι εύκολη η κατανόησή του».  

  Στην ερώτηση αναφορικά με το πώς πρέπει να διδάσκονται τα συγκρουσιακά 

θέματα της Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα και 

ποια είναι αυτά, σχεδόν όλοι οι φοιτητές/ - τριες δήλωσαν πως τα συγκρουσιακά 

θέματα θα πρέπει να διδάσκονται κρατώντας ουδέτερη στάση και παρουσιάζοντας 

και τις δύο πλευρές. Χαρακτηριστική είναι η άποψη μιας φοιτήτριας η οποία 

υπογραμμίζει: «Πρέπει να παρουσιάζονται σαφώς και οι δυο πλευρές μέσα από 

ιστορικές πηγές και έρευνες, αφήνοντας στην κάθε κρίση του παιδιού να επιλέξει τι 

θεωρεί πιο σωστό...». Μόλις μία (1) φοιτήτρια, βέβαια, δήλωσε πως κατά τη 

διδασκαλία των συγκρουσιακών θεμάτων θα πρέπει να εφαρμόζουμε τη μέθοδο του 

debate και έτσι να καταλήγουμε σε κάποιο συμπέρασμα: «Θα πρέπει να κρατάμε μια 

ουδέτερη στάση ως εκπαιδευτικοί, αλλά θα ήταν καλό να ρωτήσουμε ποια είναι η 

άποψη των μαθητών και αν υπάρχουνε διαφορετικές απόψεις να κάνουμε ένα είδος 

debate για να ακούσουμε και την άποψη του ενός και την άποψη του άλλου και έτσι θα 

βγάλουμε συμπεράσματα».  

  Παραδείγματα συγκρουσιακών θεμάτων, σύμφωνα με τους/ τις 

περισσότερους/ -ες φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας είναι ο εμφύλιος πόλεμος του 



71 

 

1946 – 1949 και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων: «Συγκρουσιακά θέματα είναι κυρίως 

απόψεις της Ιστορίας που παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικές 

πλευρές, για παράδειγμα έχει (υπάρχει) κυρίως ιδεολογική φόρτιση όσον αφορά 

ζητήματα όπως ήταν ο εμφύλιος… όπως ήταν το ολοκαύτωμα, όπου υπάρχει η 

ακροδεξιά και η ακροαριστερά, αυτά κυρίως». Ένα ακόμη παράδειγμα, το οποίο 

αναφέρθηκε από ορισμένους/ -ες λιγότερους/ -ες φοιτητές/ -τριες, είναι αυτό της 

Μικρασιατικής Καταστροφής: «...Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δύο 

πλευρές. Για παράδειγμα θα πω ένα θέμα το οποίο ακόμα διχάζει και σίγουρα 

χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς, όπως το παράδειγμα της Μικρασιατικής Καταστροφής. 

Καλώς ή κακώς στην εποχή μας υπάρχουν παιδιά διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης, και παιδιά που κατάγονται από τις περιοχές εκείνες τα οποία η κουλτούρα 

τους ορίζει διαφορετικά γεγονότα για αυτό το φαινόμενο, οπότε δεν μπορούμε να 

ασπαστούμε και την άποψη της άλλης πλευράς γιατί εννοείται ότι θα υπάρξει διχασμός 

στα παιδιά που κατάγονται από τη κουλτούρα υποδοχής. Οπότε ίσως θα έπρεπε να 

γίνει, να βρεθεί μία χρυσή τομή ώστε να αναφέρει ο εκπαιδευτικός και τις δύο απόψεις 

για να ξέρετε παιδιά η μία πλευρά υποστηρίζει αυτό, η άλλη αυτό και θα πρέπει να 

σεβαστούμε και τις δύο…».  

  Σε επόμενη ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος, παρατηρούμε 

ότι όλοι/ ες σχεδόν οι φοιτητές/ -τριες - πλην μιας - συμφωνούν στο γεγονός ότι το 

μάθημα της Ιστορίας σήμερα είναι όντως εθνοκεντρικό καθώς όπως όλοι αναφέρουν, 

τα σχολικά εγχειρίδια προβάλλουν την «ανωτερότητα» του ελληνικού έθνους 

απέναντι στους άλλους και ιδιαίτερα στους γειτονικούς λαούς: «Πιστεύω πως είναι 

εθνοκεντρικό ιδιαίτερα στις πιο μεγάλες τάξεις, εεεε…. γιατί στην ουσία προβάλλεται 

από τη δική μας την πλευρά, κάποια ιστορικά γεγονότα, από την πλευρά ας πούμε των 

νικητών, και όταν χάνουμε, πολλές φορές δεν το αναφέρουμε καν ή μέσα από μία σειρά 

στο σχολικό εγχειρίδιο, με αποτέλεσμα να προβάλλουμε την χώρα μας συνέχεια, να 

ανυψώνουμε την εθνική μας συνείδηση, ότι νικάμε συνέχεια, και οι υπόλοιποι όχι» και 

«Ναι, θεωρώ ότι το μάθημα της ιστορίας είναι εθνοκεντρικό δηλαδή εστιάζει 

περισσότερο στο δικό μας έθνος, δεν αναφέρεται δηλαδή τόσο στα έθνη των άλλων 

χωρών, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ας πούμε μια αναφορά και στους άλλους 

πολιτισμούς, στην ιστορία και άλλων τόπων, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να 

συγκρίνουν… να κατανοήσουν και ότι οι άλλοι πολιτισμοί και οι χώρες είχαν και αυτοί 

την δική τους ιστορία».  

  Συνοψίζοντας, η ιστορική αφήγηση των διδακτικών ενοτήτων των σχολικών 
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εγχειριδίων του μαθήματος της Ιστορίας στο Δημοτικό, κρίνεται από τους/ τις 

περισσότερους/ -ες φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας δύσκολη στην κατανόησή της 

στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, από μερικούς δύσκολη σε όλες τις τάξεις και 

από μία φοιτήτρια σε ορισμένες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού. 

Οι λόγοι για τους οποίους η ιστορική αφήγηση δεν θεωρείται εύκολη για τους 

μαθητές του Δημοτικού είναι το δύσκολο λεξιλόγιο, η μεγάλη έκταση των κειμένων,  

το μεγάλο πλήθος των πληροφοριών που παρουσιάζουν, καθώς και η έλλειψη 

συνοχής των κειμένων και η μπερδεμένη χρονολογικά παράθεση κάποιων γεγονότων. 

Σχετικά με τα συγκρουσιακά θέματα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κρατούν 

ουδέτερη στάση κατά την παρουσίασή τους στην τάξη και να παραθέτουν και τις δύο 

πλευρές σύμφωνα με σχεδόν όλους/ -ες τους/ τις φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας, 

και να χρησιμοποιούν τη μέθοδο του debate, σύμφωνα με μία φοιτήτρια. 

Παραδείγματα συγκρουσιακών θεμάτων, όπως σημειώθηκε από τους/ τις φοιτητές/ -

τριές μας, είναι ο εμφύλιος πόλεμος των ετών 1946 – 1949, το Ολοκαύτωμα των 

Εβραίων και η Μικρασιατική Καταστροφή. Αναφορικά με το αν το μάθημα της 

Ιστορίας είναι εθνοκεντρικό, όλοι/ -ες οι φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας, εκτός 

από μία, θεωρούν πως όντως το μάθημα είναι εθνοκεντρικό, καθώς προβάλλει 

συνεχώς την υπεροχή του ελληνικού έθνους έναντι των άλλων ενώ αποσιωπά 

περιπτώσεις αδυναμίας ή και άδικης μεταχείρισης από τη μεριά των Ελλήνων και 

προβάλλει τα άλλα έθνη ως κατώτερα και βάναυσα.  

 

 

Μεθόδευση:  

Η μεθόδευση του μαθήματος της Ιστορίας αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά 

άξονα που αποτελεί κι αυτός κομμάτι της μορφωτικής αξίας του μαθήματος. Η 

μεθόδευση σχετίζεται με τον τρόπο που διδάσκεται το μάθημα και έτσι σε αυτόν τον 

άξονα αξιοποιήσαμε ερωτήσεις που αφορούσαν στις απόψεις των φοιτητών/ -τριών 

σχετικά με το ρόλο του σχολικού εγχειριδίου στη διδασκαλία της Ιστορίας, το ρόλο 

των πηγών αλλά και άλλων εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας του μαθήματος. 

Επίσης, αξιοποιήσαμε ερωτήσεις που αφορούσαν στο πώς θα δίδασκαν οι ίδιοι οι 

φοιτητές το μάθημα για να δραστηριοποιήσουν τα κίνητρα μάθησης των μαθητών και 

στο αν πιστεύουν ότι οι επισκέψεις πεδίου συμβάλλουν στην κατανόηση του 
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περιεχομένου του μαθήματος.  

  Στον άξονα της μεθόδευσης του μαθήματος της Ιστορίας, παρατηρούμε ότι 

όλοι οι φοιτητές θεωρούν πως το σχολικό εγχειρίδιο θα πρέπει να έχει έναν 

συμπληρωματικό ρόλο στην διδασκαλία του μαθήματος και όχι να χρησιμοποιείται 

πιστά από τον εκπαιδευτικό: «Το εγχειρίδιο δεν πιστεύω ότι πρέπει να το αφαιρέσουμε 

εντελώς, στην διδασκαλία μας, αλλά καλό θα ήταν να πηγαίνει παράλληλα, με την δικιά 

μας διδασκαλία, να κάνουμε το μάθημα μέσα από πηγές, θεωρώ ότι είναι πολύ 

σημαντικές».  

  Οι μόνοι λόγοι που σημειώθηκαν αναφορικά με τα θετικά της χρήσης του 

σχολικού εγχειριδίου στην τάξη, αφορούν στο ότι το σχολικό εγχειρίδιο βοηθάει τον 

εκπαιδευτικό στην οργάνωση της ύλης, τα παιδιά στο να εστιάσουν στα πιο 

σημαντικά, και στο ότι μπορεί ο εκπαιδευτικός απλά να αξιοποιήσει κάποιες 

εικονιστικές πηγές μέσα από αυτό: «Σίγουρα είναι εγχειριδιοκεντρικό (το εκπαιδευτικό 

μας σύστημα), προσφέρει βέβαια θετικά, βοηθά και τον εκπαιδευτικό να οργανώσει 

καλύτερα την ύλη, αλλά και τα παιδιά να εστιάσουν σε βασικά σημεία της ενότητας, 

απλά δεν πρέπει να γίνει εστίαση μόνο σ’ αυτό. Θα πρέπει δηλαδή και ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός να παραπέμπει τα παιδιά σε πηγές εκτός του σχολικού εγχειριδίου, 

εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο, ιστορικά εγχειρίδια, πλην του σχολικού, εεεε… θα πρέπει 

και ο ίδιος να μην εστιάζει εκεί πέρα, αλλά δηλαδή να αξιοποιεί και άλλες μεθόδους 

στη διδασκαλία του, δηλαδή να έχει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά όχι αποκλειστικό». 

   Επιπλέον, τονίζεται από όλους/ - ες τους/ τις φοιτητές/ -τριες η χρήση πηγών 

ως ένα μέσο το οποίο μπορεί να προσφέρει γνώσεις στα παιδιά με έναν πιο εμπειρικό 

τρόπο. Με άλλα λόγια να αποκτήσουν τις ιστορικές γνώσεις που προσφέρονται μέσα 

από βιωματικές καταστάσεις. Μεταξύ των θετικών σχετικά με τη χρήση των πηγών 

στη διδασκαλία της Ιστορίας περιλαμβάνονται η διασταύρωση των ιστορικών 

πληροφοριών και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών: «…δηλαδή να 

υπάρχει το σχολικό εγχειρίδιο αλλά και να διασταυρώνονται οι πληροφορίες που 

παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο και οι μαθητές να μπορούν να λαμβάνουν γνώσεις και 

πέραν του σχολικού εγχειριδίου, μέσα  από πηγές», και «Ναι οι πηγές θα πρέπει να 

έχουν μεγάλο ρόλο για να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα οι μαθητές, 

αλλά να αναπτύξουν και την κριτική τους σκέψη».  

  Όσον αφορά στην ερώτηση σχετικά με το ποιες εναλλακτικές μέθοδοι θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας, οι 

περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ -τριες αναφέρονται στην ταινία ιστορικού περιεχομένου 
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και στις νέες τεχνολογίες για την προβολή σχετικών με το μάθημα βίντεο και 

εικόνων. Έτσι, για την ταινία μια φοιτήτρια αναφέρει: «Τώρα μια εναλλακτική 

μέθοδος διδασκαλίας, πέρα από τις πηγές και το σχολικό εγχειρίδιο, θα μπορούσε να 

είναι ένα βίντεο ή μια ταινία, με κάποια ιστορικά γεγονότα, εεεεε… θα μπορούσε να 

είναι και ένα ντοκιμαντέρ, να προβληθεί». Για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ένας  

φοιτητής σημειώνει: «Οι λεγόμενες Τ.Π.Ε. δηλαδή οι τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνίας, μπορεί να αξιοποιηθεί ο υπολογιστής, όχι μόνο για διαδίκτυο, θα 

μπορούσε να προβληθεί στους μαθητές ένα βίντεο, ενδεχόμενα σχετικό με την ενότητα, 

διάφορες εικόνες. Να πω εδώ ότι για παράδειγμα επειδή το έχω και πρόσφατο, 

αξιοποίησα εικόνες σε κάποια μαθήματα,  και μπορεί να φαίνεται ένα απλό μέσο, τα 

παιδιά δείξαν πάρα πολύ ενδιαφέρον…».  

  Ορισμένοι λιγότεροι/ - ες φοιτητές/ - τριες απάντησαν ότι εναλλακτικές 

μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας στο μάθημα της Ιστορίας είναι η δραματοποίηση και 

οι επισκέψεις πεδίου: «…Επίσης πιστεύω στην δύναμη του θεάτρου πάρα πολύ εγώ, 

θεωρώ ότι είναι το καλύτερο σχολείο και ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος 

τόσο το βιωματικό θέατρο, όσο και να δουν μια παράσταση» και «…επίσης 

δραματοποίηση, πολλές φορές ειδικά στις πρώτες τάξεις αλλά και σε μεγαλύτερες 

τάξεις, μερικές ενότητες προσφέρονται για δραματοποίηση, επισκέψεις πεδίου». 

  Τέλος, μόλις μία φοιτήτρια αναφέρθηκε στη μέθοδο του project και στις 

βιωματικές δραστηριότητες και επίσης μόλις μία στη διερευνητική μέθοδο μέσα από 

την επεξεργασία πηγών: «…βιωματικές δραστηριότητες, πηγές, επισκέψεις πεδίου 

όπου υπάρχει η δυνατότητα, δημιουργία ενός project» και «…Εναλλακτικές μεθόδους 

που θα μπορούσε να ακολουθήσει είναι κυρίως η διερευνητική μέθοδος πιστεύω, που 

θα μπορούσαν οι μαθητές μέσα από τη διερεύνηση διάφορων πηγών να καταλήξουν 

στην νέα γνώση και όχι να τους δοθεί έτοιμη από την αρχή». 

  Στην ερώτηση αναφορικά με το πώς θα δίδασκαν οι φοιτητές/ - τριες του 

δείγματός μας το μάθημα της Ιστορίας για να δραστηριοποιήσουν τα κίνητρα 

μάθησης των μαθητών λάβαμε διάφορες απαντήσεις. Αναλυτικότερα, οι 

περισσότεροι φοιτητές/ - τριες δήλωσαν ότι θα αξιοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες 

ώστε να προβάλλουν βίντεο και εικόνες από το διαδίκτυο αλλά και να 

δημιουργήσουν παρουσιάσεις του powerpoint σχετικές με το μάθημα. Ενδεικτικές 

είναι δύο απόψεις φοιτητριών του δείγματός μας, οι οποίες επισήμαναν: «Οι μαθητές 

πράγματι θεωρούν βαρετό το μάθημα της Ιστορίας καθώς έχουνε να επεξεργαστούνε 

έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών και να αποστηθίσουν ημερομηνίες. Προκειμένου 
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λοιπόν να ενθαρρύνω και να διεγείρω το ενδιαφέρον των μαθητών θα τους παρουσίαζα 

την ενότητα μάλλον σε powerpoint ίσως με τη μορφή κόμικ ή με την μορφή 

παραμυθιού», και «Άλλες εναλλακτικές μεθόδους που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω 

είναι το διαδίκτυο, διότι με την προβολή ενός προτζέκτορα (θα μπορούσα) να τους 

δείξω ορισμένες εικόνες από το μάθημα, να τους εξηγήσω, να τις αναλύσω, να γίνει 

ανάλυση αυτών των εικόνων, εεε… για να τους επεξηγήσω το ρόλο που είχαν δηλαδή 

τότε περισσότερο αυτές οι εικόνες εκείνη την εποχή και να τις συγκρίνουμε επίσης με 

την σημερινή μας εποχή, αν ισχύει δηλαδή αυτό και σήμερα».  

  Τρεις φοιτητές/ - τριες δήλωσαν πως για να δραστηριοποιήσουν τα κίνητρα 

μάθησης των μαθητών θα χρησιμοποιούσαν τις πηγές. Χαρακτηριστική είναι η 

άποψη ενός φοιτητή ο οποίος σημειώνει: «Ισχύει αυτό, ότι δηλαδή πολλές φορές οι 

μαθητές το βαριούνται το μάθημα, πιστεύω πως εγώ θα το έκανα μόνο μέσα από πηγές, 

το κείμενο δεν θα το διαβάζανε καθόλου οι μαθητές, αλλά θα το πήγαινα παράλληλα, 

μέσα από τις εικόνες, να δω και τις απόψεις των ίδιων των μαθητών πριν από το 

μάθημα, και μετά αργότερα…». Επιπλέον, δύο φοιτήτριες ανέφεραν ότι στη 

διδασκαλία τους θα αξιοποιούσαν τα ενδιαφέροντα των μαθητών για να 

δραστηριοποιήσουν τα κίνητρα μάθησής τους: «Θα έκανα φαντάζομαι το μάθημα με 

αντικείμενα που θα τους ενδιέφεραν˙ π.χ. οπτικοακουστικό υλικό, ζωγραφική, 

γλωσσικά παιχνίδια, εξωτερικές δραστηριότητες» και άλλες δύο το ότι θα έβαζαν τους 

μαθητές να εργαστούν σε ομάδες «…θα τους έβαζα να δουλέψουν σε ομάδες με 

διάφορες πηγές…», και «…ο χωρισμός σε ομάδες, όπου θα έχουν να διαπραγματευτούν 

διαφορές ενότητες ενός θέματος».     

  Ακόμα, από μία αναφορά σαν μέσα δραστηριοποίησης των κινήτρων μάθησης 

των μαθητών, είχαμε στην αξιοποίηση του μοντέρνου μοντέλου διδασκαλίας του 

μαθήματος της Ιστορίας: «Σίγουρα θα απέφευγα να εφαρμόσω μια παραδοσιακή 

διδασκαλία, ένα παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, θα προσπαθούσα να καταφύγω 

στο  μοντέρνο μοντέλο να βάλω τους μαθητές να έχουν τη δική τους ερμηνεία ο 

καθένας…», στην ταινία ιστορικού περιεχομένου «Ναι, είναι αρκετά βαρετό. Έχω και 

εγώ αυτή τη θύμηση ως παιδί, και εγώ βαριόμουν πάρα πολύ το μάθημα… εεε… νομίζω 

ότι εάν διδάσκεις το μάθημα, χωρίς το να πρέπει  τα παιδιά να παπαγαλίσουν ένα 

κείμενο και μέσα από ένα παιχνίδι, ή μέσα από μια ταινία όπως είπαμε και παραπάνω, 

νομίζω θα γίνει πολύ πιο ευχάριστο, θα το δουν με άλλο μάτι», στη μέθοδο project 

«Ειδικότερα σε μικρότερες ηλικίες ενθουσιάζονται πάρα πολύ… εεε… γενικά με τη 

παροχή ευκαιριών για ενεργητική μάθηση, ενδεχόμενη εμπλοκή σε κάποιο project…», 
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και στις κινητικές δραστηριότητες: «Επιπλέον θα προτιμούσα κάποιες δραστηριότητες, 

οι οποίες θα είναι κινητικές, για παράδειγμα θα τους κάνω κάποια χρονογραμμή, 

εεεε… στην οποία θα χρειάζεται οι μαθητές να σηκώνονται, να κολλάν εικόνες, να 

πηγαίνουν στο χάρτη και να δείχνουν κάποιες περιοχές, πράγματα τα οποία, θα 

κινούνται και οι ίδιοι οι μαθητές, και να τους μένουν πράγματα από το μάθημα». 

  Τέλος, αναφορικά με το αν συμβάλλουν οι επισκέψεις πεδίου στην κατανόηση 

του μαθήματος της Ιστορίας, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις των φοιτητών/ - τριών, 

όλοι πιστεύουν πως οι επισκέψεις πεδίου βοηθούν, εκτός από μία φοιτήτρια η οποία 

κρίνει ότι είναι προτιμότερη η περιήγηση σε ιστορικούς χώρους μέσα στην τάξη 

μέσω του διαδικτύου, λόγω του ότι στις επισκέψεις πεδίου τα παιδιά συνήθως δεν 

δείχνουν ενδιαφέρον: «Θα βοηθούσανε να κατανοήσουνε (οι μαθητές το περιεχόμενο 

του μαθήματος), αλλά πολλές φορές οι επισκέψεις πεδίου με αυτόν τον τρόπο που 

γίνονται είναι βαρετές για τους μαθητές και όταν λένε να πάμε, παραδείγματος χάρη, σε 

ένα μουσείο, οι περισσότεροι μαθητές βαριούνται και δεν παρακολουθούν αυτά που 

τους εξηγείς εκείνη την ώρα. Γι’ αυτό καλύτερο θα ήτανε να γίνει μέσω του διαδικτύου, 

δηλαδή ενώ είσαι μέσα στην τάξη, να δείχνεις ένα μουσείο για να μπορούν να 

παρακολουθούν οι μαθητές, γιατί όταν είσαι σε ένα μουσείο με όλους αυτούς τους 

μαθητές σίγουρα οι μισοί θα βλέπουν αλλού και οι άλλοι μισοί αλλού, και εσύ θα 

δείχνεις άλλο πράγμα».   

  Όλοι οι υπόλοιποι/ -ες φοιτητές/ -τριες πιστεύουν, όπως σημειώσαμε, πως οι 

επισκέψεις πεδίου συμβάλλουν στην κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος 

της Ιστορίας. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως αναφέρεται, οι επισκέψεις πεδίου βοηθούν 

στην καλύτερη κατανόηση του καταλοίπου και των προθέσεων του δημιουργού: 

«Εννοείται πως θα βοηθούσαν, θα ήταν πολύ καλό να έρθουν σε επαφή με κάποιο 

ιστορικό μνημείο, να πάνε σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο ο οποίος θα είχε ιστορική 

σημασία γιατί οι μαθητές θα μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα και αυτό το οποίο 

θέλει να περάσει το ίδιο το κατάλοιπο και αυτό το οποίο θέλει να περάσει ο δημιουργός 

με τη δημιουργία αυτού του ιστορικού μνημείου και θα μπορούσαν να αναπτύξουν 

καλύτερα και μια δική τους άποψη πάνω… στη χρησιμότητα και στο τι θέλει να περάσει 

αυτό το μνημείο». Επίσης, οι μαθητές κατανοούν περισσότερο το περιεχόμενο του 

μαθήματος της Ιστορίας, διότι, όπως σημειώνεται από ορισμένους/ -ες φοιτητές/ -

τριες του δείγματός μας, με τις επισκέψεις πεδίου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 

τον ιστορικό χώρο και οπτικοποιούν όσα μαθαίνουν στην τάξη: «Ναι, θα βοηθούσαν 

αρκετά οι επισκέψεις πεδίου, εε διότι θα είχανε… θα ήταν και μια επαφή με το χώρο 
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και τα αντικείμενα, οι μαθητές θα μπορούσαν να τα αγγίξουν, να τα επεξεργαστούν», 

και «Σίγουρα οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθήσουν στην κατανόηση του μαθήματος 

καθώς τα παιδιά θα μπορούσαν να οπτικοποιήσουν και να συνδυάσουν τα όσα 

διδάσκονται στη σχολική αίθουσα».    

  Καταλήγοντας, σύμφωνα με τους/ τις φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας, το 

σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στη διδασκαλία του 

μαθήματος. Αναφορικά με τις πηγές και τις επισκέψεις πεδίου, αυτές κατά τους/ τις 

φοιτητές/ -τριες του δείγματός μας, συμβάλλουν στην κατανόηση του περιεχομένου 

του μαθήματος, οι μεν πρώτες ως μέσα διασταύρωσης των ιστορικών πληροφοριών 

και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών και οι δε δεύτερες ως μέσα 

καλύτερης κατανόησης του καταλοίπου και των προθέσεων του δημιουργού και 

οπτικοποίησης των γνώσεων. Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας στο μάθημα της 

Ιστορίας, είναι σύμφωνα με τους/ τις φοιτητές/ - τριές μας, η ταινία ιστορικού 

περιεχομένου, οι νέες τεχνολογίες για την προβολή σχετικών με το μάθημα βίντεο και 

εικόνων, η δραματοποίηση, οι βιωματικές δραστηριότητες, τα project, και οι 

επισκέψεις πεδίου. Τέλος, οι φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας, για να 

δραστηριοποιήσουν τα κίνητρα μάθησης των μαθητών θα αξιοποιούσαν τις νέες 

τεχνολογίες, τις πηγές, το μοντέρνο μοντέλο διδασκαλίας, και θα δημιουργούσαν 

σχετικές με το μάθημα παρουσιάσεις του powerpoint, στοιχεία τα οποία, όπως 

φάνηκε, θεωρούν και ως εναλλακτικές μεθόδους και μέσα διδασκαλίας του 

μαθήματος της Ιστορίας. 
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Αξιολόγηση:  

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό κομμάτι του μαθήματος, καθώς σε αυτήν 

στηρίζεται ένα μέρος της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Αποτελεί τον 

τέταρτο κατά σειρά άξονα ανάλυσης του λόγου στην παρούσα έρευνα. Στον άξονα 

αυτό, χρησιμοποιήσαμε ερωτήσεις που αφορούσαν στο αν είναι απαραίτητη η 

αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας, πώς θα πρέπει να γίνεται ώστε να 

αξιοποιήσουμε και τις υψηλότερες κλίμακες της ταξινομίας του Bloom, και τέλος 

κάποιες ερωτήσεις που αφορούν στον εκπαιδευτικό, και πιο συγκεκριμένα το πόσο 

ασφαλείς νιώθουν οι φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας να διδάξουν το μάθημα της 

Ιστορίας με τις ιστορικές γνώσεις που διαθέτουν, αν θα μπορούσαν να το διδάξουν 

χωρίς τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου και πώς θα μπορούσαν να διαχωρίσουν 

στους μαθητές τούς τους όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και «φιλοπατρία».   

  Έτσι, στον άξονα της αξιολόγησης, παρατηρούμε πως οι περισσότεροι/ -ες 

φοιτητές/ -τριες του δείγματός μας θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση 

στο συγκεκριμένο μάθημα, αλλά με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Ένας από τους 

τρόπους που μας ανέφεραν οι φοιτητές/ - τριες, είναι τα παιχνίδια γνώσεων (κουίζ, 

σταυρόλεξα, παιχνίδια με εικόνες…), καθώς όπως σημειώνεται: «Η αξιολόγηση… θα 

μπορούσε να γίνει μέσω διαφόρων κουίζ καθώς και μέσω παιχνιδιού ερωτήσεων 

μεταξύ των παιδιών ούτως ώστε… να μην νιώθουν ότι αυτή τη στιγμή αξιολογούνται 

προ… προφανώς με αυτόν τον τρόπο θα… αν ένιωθαν ότι αξιολογούνται θα 

αγχώνονταν αλλά αν παίζουν μεταξύ τους νιώθουν ότι διασκεδάζουν με οδηγό τις 

γνώσεις τους». Ένας ακόμη τρόπος αξιολόγησης, είναι, σύμφωνα με τους/ τις 

φοιτητές/ - τριές μας οι πηγές με αντικρουόμενες απόψεις: «Θα πρέπει να παρέχουμε 

ευκαιρίες στους μαθητές ώστε να καταβάλλουν την προσωπική τους άποψη, να ασκηθεί 

η κριτική τους ικανότητα˙ ένα παράδειγμα που μου έρχεται γρήγορα στο μυαλό, είναι να 

παραθέσουμε για το ίδιο θέμα πηγές, που έχουν αντίθετη άποψη. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

θα υπάρξει μια σύγκρουση και οι μαθητές, χωρίς τη δική μας επέμβαση θα κληθούνε να 

σκεφτούνε, ποια άποψη ασπάζονται, γιατί την ασπάζονται αυτή…». Επιπλέον, οι 

φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας απάντησαν πως η αξιολόγηση των μαθητών θα 

μπορούσε να γίνεται και μέσα από την παρακολούθηση της συμμετοχής τους σε 

ομάδες εργασίας: «Ναι, νομίζω… ότι αν αφήσουμε στην άκρη αυτό το χαρτί και μολύβι 

και δούμε λίγο τους μαθητές πως εργάζονται σε ομάδες εργασίας, πόσο ενεργοί είναι 

στο μάθημα… τι… ή αν τους αφήσεις να φέρουν απόψεις… και δικές τους έρευνες μέσα 
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στην τάξη, ναι, δηλαδή από το κατά πόσο ενεργοί είναι, αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι το 

σημαντικό». 

  Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση, είναι σύμφωνα με 

τους περισσότερους φοιτητές μας, το ότι μας βοηθά να δούμε τι έμαθαν οι μαθητές: 

«Θεωρώ πως η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας είναι απαραίτητη καθώς μέσω της 

αξιολόγησης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν οι μαθητές έχουν κατανοήσει επαρκώς 

τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας». Σύμφωνα με ορισμένους λιγότερους η 

αξιολόγηση συμβάλλει στην αναμόρφωση του μαθήματος: «Βέβαια και είναι 

απαραίτητη η αξιολόγηση σε κάθε μάθημα… γιατί είναι σημαντικό για να υπάρχει αυτό 

το μάθημα πρέπει να υπάρχει και αναμόρφωση,  πρέπει να υπάρχει αλλαγή, η γνώση 

ανανεώνεται, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό, προκύπτουν νέες έρευνες, όπως για 

παράδειγμα είχαμε και με τη Αμφίπολη νέα ευρήματα, θα πρέπει να γίνονται γνωστά και 

στους ιστορικούς και στους μαθητές και στον οποιονδήποτε διδάσκεται το γνωστικό 

αντικείμενο της Ιστορίας», και κατά μία φοιτήτρια η αξιολόγηση βοηθά στο να 

συμμετέχουν οι μαθητές στο μάθημα: «Στο συγκεκριμένο μάθημα… η αξιολόγηση 

κατά τη γνώμη μου θεωρείται απαραίτητη καθώς χωρίς αυτή οι μαθητές είναι αμφίβολο 

για το εάν θα συμμετείχαν ενεργά στο μάθημα».  

  Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, υπήρχαν και αρκετοί οι οποίοι φάνηκαν 

αρνητικοί απέναντι στο ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητών, υπογραμμίζοντας ότι 

η αξιολόγηση προκαλεί στα παιδιά άγχος και φόβο και ότι δεν μαθαίνουν σωστά γιατί 

μαθαίνουν το μάθημα μόνο και μόνο για να έχουν καλή βαθμολογία. Χαρακτηριστική 

είναι η άποψη μιας φοιτήτριας, η οποία υπογραμμίζει: «Θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν 

στο μυαλό τους ότι θα βαθμολογηθούν και γι’ αυτό πρέπει να κατακτήσουν την ιστορική 

γνώση», και ο φοιτητής λίγο μετά συνεχίζει: «μαθαίνεις ό,τι μαθαίνεις τότε, 

(μαθαίνεις) την Ιστορία τέλεια για να πάρεις κάποιο βαθμό, αλλά δεν το κάνεις 

βιωματικά, δεν το κάνεις επειδή εσύ έχεις ενδιαφέρον να μάθεις Ιστορία, με 

αποτέλεσμα, αν περάσει κάποιος καιρός να απαγκιστρωθείς από αυτή τη γνώση».  

  Στην ερώτηση αναφορικά με το πώς θα πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση, ώστε 

εκτός από τις χαμηλότερες κλίμακες της ταξινομίας του Bloom (γνώση, κατανόηση, 

εφαρμογή) να έχουμε και τις υψηλότερες κλίμακες (ανάλυση, ερμηνεία, αξιολόγηση), 

οι περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας απάντησαν πως για να 

έχουμε και τις υψηλότερες κλίμακες είναι απαραίτητη για τους μαθητές, η ενεργητική 

μάθηση μέσα από την αναζήτηση και την ενασχόληση με διάφορες πηγές σχετικές με 

το ίδιο θέμα. Αξιοσημείωτη είναι η άποψη ενός φοιτητή ο οποίος συγκεκριμένα 
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σημειώνει: «…ένα παράδειγμα που μου έρχεται γρήγορα στο μυαλό, είναι να 

παραθέσουμε για το ίδιο θέμα πηγές, που έχουν αντίθετη άποψη. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

θα υπάρξει μια σύγκρουση και οι μαθητές, χωρίς τη δική μας επέμβαση θα κληθούνε να 

σκεφτούνε, ποια άποψη ασπάζονται, γιατί την ασπάζονται αυτή…».   

  Ορισμένοι/ -ες λιγότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες δήλωσαν πως για να έχουμε και 

τις υψηλότερες κλίμακες της ταξινομίας του Bloom, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

διάφορα παιχνίδια γνώσεων: «Θεωρώ πως για να γίνει πιο αποτελεσματική η 

αξιολόγηση είναι να τη συνδυάσουμε με παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να 

εφαρμόσουμε είναι ένα παιχνίδι γνώσεων. Για παράδειγμα στο τέλος κάθε ενότητας θα 

μπορούσαμε να ρωτάμε τους μαθητές… εεε...  κάποιες ερωτήσεις τις οποίες θα έχουν 

γράψει οι ίδιοι σε κάποιες κάρτες». Επιπλέον, από μία αναφορά, ως τρόπους με τους 

οποίους θα πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση για να έχουμε και τις υψηλότερες 

κλίμακες της ταξινομίας του Bloom, είχαμε στην αυτοαξιολόγηση και στη μέθοδο 

project: «Πιστεύω ότι για να έχουμε υψηλότερες κλίμακες, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούμε διάφορες πηγές, αλλά και να βάζουμε τους ίδιους τους μαθητές να 

αυτοαξιολογήσουν τον εαυτό τους…» και  «…θα μπορούσαμε να τους μυήσουμε εμείς 

ενδεχόμενα σε κάποιο project…». Τέλος, μόλις μία (1) φοιτήτρια φαίνεται πως 

πιστεύει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε στο μάθημα και τις υψηλότερες 

κλίμακες της ταξινομίας του Bloom λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου, και έτσι η 

ίδια χαρακτηριστικά αναφέρει: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι 

τέτοιο όσον αφορά στο να ανέβει κλίμακες… καθώς η αξιολόγηση είναι κάτι που το 

έχουμε όλοι συνδυάσει ότι… πρέπει να γίνεται στο τέλος και έτσι δεν υπάρχει αρκετός 

χρόνος για την εφαρμογή ποιοτικότερων μεθόδων αξιολόγησης».  

  Σε επόμενη ερώτηση, που αφορά στη διδακτική ετοιμότητα των υποψηφίων 

εκπαιδευτικών, και πιο συγκεκριμένα στο αν αισθάνονται ασφαλείς, σύμφωνα με τις 

ιστορικές γνώσεις που διαθέτουν, να διδάξουν το μάθημα της Ιστορίας, οι 

περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας απάντησαν πως δεν 

αισθάνονται ασφαλείς, διότι δεν έχουν τις απαραίτητες ιστορικές γνώσεις: «Όχι δεν 

έχω καθόλου ασφάλεια, δεν θεωρώ ότι κατέχω τις σωστές γνώσεις και αυτό οφείλεται 

στα μαθητικά μου χρόνια που, και μένα δεν μου τα δίδαξαν σωστά ίσως». Ορισμένοι 

λιγότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες δήλωσαν πως νιώθουν εν μέρει ασφαλείς να διδάξουν 

το μάθημα της Ιστορίας, και η ασφάλεια αυτή εξαρτάται από το πόσο καλά 

γνωρίζουν την εκάστοτε διδακτική ενότητα: «Η ασφάλεια που νιώθουμε όταν 

καλούμαστε να διδάξουμε το μάθημα της  Ιστορίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
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ενότητα. Για παράδειγμα, σε ενότητες στις οποίες έχουμε καλύτερη… επίγνωση των 

γεγονότων είμαστε πιο ασφαλείς στη… εεε… διδασκαλία, ενώ σε αυτές που έχουμε 

λιγότερο… μικρότερη επίγνωση των γεγονότων είμαστε λιγότερο ασφαλείς». Τέλος, 

μόλις μία (1) φοιτήτρια απάντησε πως δεν αισθάνεται ασφαλής όταν έρχεται 

αντιμέτωπη με δύσκολα προσεγγίσιμες ιστορικές έννοιες: «…Δεν νιώθω ιδιαίτερα 

ασφαλής σε δύσκολα προσεγγίσιμες έννοιες οι οποίες θα μπορούσαν να 

χαρακτηρίζονται από διχογνωμίες,… εεε όπως ας πούμε είναι η διαφορά των όρων του 

πολιτισμού και της κουλτούρας».  

  Στη συνέχεια, στην ερώτηση για το αν θα μπορούσαν οι φοιτητές/ - τριες να 

διδάξουν το μάθημα της Ιστορίας χωρίς τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου, οι 

περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες απάντησαν ότι δεν θα μπορούσαν εύκολα να 

παραμερίσουν το σχολικό εγχειρίδιο λόγω της ασφάλειας που τους παρέχει κυρίως 

για την οργάνωση της διδασκαλίας τους, αλλά και, σύμφωνα με μία φοιτήτρια, για να 

έχουν και οι μαθητές μία εύκολα προσβάσιμη πηγή ιστορικών πληροφοριών: «Εεε… 

θεωρώ ότι δεν θα ήταν τόσο εύκολο αυτό, δηλαδή να καταργούσα το σχολικό 

εγχειρίδιο… εεε… διότι πάλι παίρνεις κάποιες ιδέες από το σχολικό εγχειρίδιο, τον 

τρόπο δηλαδή οργάνωσης. Δηλαδή γενικά πως θα οργανώσεις το μάθημα, κάποιες 

έννοιες, λέξεις, γενικά αν δεν υπήρχε το σχολικό εγχειρίδιο θα έπρεπε να αναζητούμε 

πληροφορίες από το διαδίκτυο και γενικά δεν θα ξέραμε πόσο σαφείς (ενν. σωστές) θα 

ήταν αυτές οι πληροφορίες» και «Σίγουρα δεν πιστεύω ότι το να καταφύγουμε στην 

κατάργηση του σχολικού εγχειριδίου θα ήταν το καλύτερο. Οι μαθητές χρειάζονται 

κάποιο υλικό, χρειάζεται να καταφεύγουν κάπου, απλά θα πρέπει ορισμένα πράγματα 

να μπορούν να μην… να μην είναι τόσο ευκολόπιστοι στην γνώση την οποία δέχονται, 

να μπορούν να… να  αναζητούν πληροφορίες να διασταυρώνουν την αλήθεια των 

γεγονότων, και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, σίγουρα να προσπαθήσει να κάνει κάτι πιο 

ευχάριστο για τους μαθητές, να τους παρέχει διαφορετικό υλικό και όχι μόνο το 

σχολικό εγχειρίδιο το οποίο θα ήταν αρκετά βαρετό για τους μαθητές και το μόνο που 

θα τους προκαλέσει θα είναι πλήξη και ανία».  

  Υπήρχαν, όμως, και αρκετοί/ -ές φοιτητές/ -τριες οι οποίοι/ -ες δήλωσαν πως 

θα μπορούσαν να διδάξουν το μάθημα της Ιστορίας και χωρίς τη χρήση του σχολικού 

εγχειριδίου, με κάποιους/ -ες από αυτούς/ -ές να αναφέρουν πως αυτό θα μπορούσε 

να συμβεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν το 

κατάλληλο υλικό για τη διδασκαλία της εκάστοτε ενότητας: «Αφού θα είχα 

συγκεντρώσει το κατάλληλο υλικό… όπως για παράδειγμα πηγές, χάρτες και τα λοιπά, 
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και με την χρήση των νέων μέσων τεχνολογίας... προτζέκτορα και ηλεκτρονικού 

υπολογιστή θα μπορούσα να διδάξω το μάθημα με διαφάνειες (ppt)».  

  Τέλος, στην ερώτηση αναφορικά με το πώς θα μπορούσε ένας εκπαιδευτικός 

να διαχωρίσει στους μαθητές του τις έννοιες «εθνικισμός», «πατριωτισμός», 

«φιλοπατρία», οι περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες απάντησαν πως αυτό θα 

μπορούσε να γίνει μέσα από την απλή επεξήγηση των παραπάνω όρων στους 

μαθητές: «Νομίζω πως… ένας εκπαιδευτικός… εεε… θα μπορούσε να διαχωρίσει 

στους μαθητές του τους όρους αυτούς εξηγώντας απλά τη σημασία τους. Δηλαδή… 

εεε… θα εξηγούσε στους μαθητές ότι ο εθνικισμός είναι κάτι ακραίο, ότι σημαίνει πως 

θεωρούμε τους αλλοδαπούς κατώτερους, ενώ ότι… ο πατριωτισμός και η φιλοπατρία 

σημαίνουν την αγάπη για την πατρίδα και έχουν… θετική χροιά».   

  Ορισμένοι/ -ες λιγότεροι/ -ες φοιτητές/ -τριες ανέφεραν ότι ο εκπαιδευτικός 

θα μπορούσε να διαχωρίσει στους μαθητές του τους παραπάνω όρους δίνοντάς τους 

φύλλα εργασίας με αντιστοιχίσεις των όρων με τον ορισμό τους «…καθώς επίσης (θα 

μπορούσε ο εκπαιδευτικός) και να αναθέσει στους μαθητές την επίλυση αντιστοιχίσεων 

όπου στην μία πλευρά θα υπήρχε ο όρος και στην άλλη ο ορισμός», και ορισμένοι/ -ες 

άλλοι/ -ες ότι θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να προβάλλει στην τάξη μία ταινία η 

οποία να δείχνει τις συνέπειες του εθνικισμού: «Ο εθνικισμός θεωρώ ότι είναι κάτι το 

αρκετά ακραίο, οπότε ίσως να έδειχνα κάποιο παράδειγμα εθνικισμού, στον 

υπολογιστή, προτζέκτορα, κάποια ταινία, ή ντοκιμαντέρ. Ο πατριωτισμός μοιάζει με την 

φιλοπατρία, είναι να αγαπάνε την πατρίδα τους, και αυτό θα το έκανα με την μορφή 

βίντεο προκειμένου να βλέπουν οι μαθητές ζωντανά παραδείγματα και από αυτά τα δύο 

ώστε να τα κατανοήσουν καλύτερα».   

  Τέλος, στην ερώτηση αναφορικά με το πώς θα μπορούσε ένας εκπαιδευτικός 

να διαχωρίσει στους μαθητές του τους όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και 

«φιλοπατρία», είχαμε από μία αναφορά ως τρόπους για να επιτευχθεί αυτό, στην 

κατασκευή εννοιολογικών χαρτών: «Εμμμ… θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να 

κατασκευάσει εννοιολογικούς χάρτες όπου να διαχωρίζονται οι έννοιες αυτές…», στα 

σταυρόλεξα: «Θεωρώ πως ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να το επιτύχει… μέσα από 

αντιστοίχιση των όρων με τους ορισμούς καθώς και μέσα από σταυρόλεξα», στο 

παιχνίδι ρόλων: «Εεε είναι δύσκολοι όροι και πολύ κοντά ο ένας στον άλλο σίγουρα, 

εδώ φαντάσου καλά - καλά και εγώ τους μπερδεύω πολλές φορές… αλλά ίσως αν 

χωρίζαμε τα παιδιά, σε μικρές ομάδες και δίναμε σε κάθε ομάδα κάποιους διαλόγους 

και θα έπρεπε να… λογομαχήσουν μεταξύ τους, θα μπορούσαμε να δούμε πως μιλάει 
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ένας πατριώτης, ένας φιλοπάτρις και όλα αυτά…» και στο κολάζ: «…και σίγουρα… με 

κάτι ακόμα βιωματικό κατά προτίμηση… έτσι ώστε να αποτυπωθούν την μνήμη τους, 

και να… υπάρχουν κάπου μέσα στην τάξη ίσως σε ένα κολάζ ή σε μια άλλη 

κατασκευή». 

  Συνοψίζοντας, σχετικά με το αν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα 

της Ιστορίας, για τους/ περισσότερους/ -ες φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας, το 

μάθημα πρέπει να αξιολογείται καθώς μας βοηθά να εντοπίσουμε τι έμαθαν οι 

μαθητές, συμβάλλει στην αναμόρφωση του μαθήματος καθώς και ως κίνητρο για 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα. Η αξιολόγηση, όμως, σύμφωνα με 

αυτούς τους/ τις φοιτητές/ - τριες δεν πρέπει να ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο 

των τεστ και της προφορικής εξέτασης, αλλά να γίνεται μέσω παιχνιδιών γνώσεων, 

μέσω της ενασχόλησης με διάφορες πηγές που περιέχουν αντικρουόμενες απόψεις 

μεταξύ τους, και μέσα από την παρακολούθηση της ικανότητάς τους να συμμετέχουν 

ενεργά σε ομάδες εργασίας. Οι φοιτητές/ - τριες που δήλωσαν ότι δεν πρέπει να 

υπάρχει αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας, στηρίζουν την άποψή τους 

επισημαίνοντας ότι η αξιολόγηση προκαλεί άγχος και φόβο στους μαθητές και οι 

μαθητές δεν μαθαίνουν σωστά, αλλά αποκτούν γνώσεις τις οποίες συγκρατούν 

βραχυπρόθεσμα απλά για να λάβουν καλή βαθμολογία. Επιπλέον, σχετικά με το πώς 

θα πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση ώστε εκτός από τις χαμηλότερες κλίμακες της 

ταξινομίας του Bloom (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή) να έχουμε και τις υψηλότερες 

(ανάλυση, ερμηνεία, αξιολόγηση), οι περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες δήλωσαν 

πως αυτή πρέπει να γίνεται μέσω της αναζήτησης από τους μαθητές και της 

ενασχόλησης με διαφορετικές πηγές για το ίδιο θέμα, λιγότεροι/ - ες φοιτητές/ - τριες 

ανέφεραν πως θα πρέπει να αξιοποιείται η μέθοδος project και η αυτοαξιολόγηση των 

μαθητών, ενώ μία φοιτήτρια δήλωσε πως δεν μπορούμε να έχουμε τις υψηλότερες 

κλίμακες ταξινομίας του Bloom λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου. Ακόμα, όπως 

διαπιστώσαμε, οι περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες δεν αισθάνονται ασφαλείς να 

διδάξουν το μάθημα της Ιστορίας λόγω έλλειψης των απαραίτητων ιστορικών 

γνώσεων, ορισμένοι αισθάνονται εν μέρει ασφαλείς, και μία φοιτήτρια νιώθει 

έλλειψη ασφάλειας απέναντι σε δύσκολα προσεγγίσιμες έννοιες. Όσον αφορά στο 

σχολικό εγχειρίδιο, οι περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ - τριες δήλωσαν πως δεν θα 

μπορούσαν εύκολα να διδάξουν το μάθημα της Ιστορίας χωρίς τη χρήση του, όμως 

αρκετοί/ -ές επίσης σημείωσαν το αντίθετο. Τέλος, σύμφωνα με τους περισσότερους/ 

-ες φοιτητές/ - τριές μας, ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει στους 
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μαθητές του τους όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και «φιλοπατρία», με απλή 

επεξήγηση των όρων, σύμφωνα με ορισμένους/ -ες λιγότερους/ -ες, με αντιστοιχίσεις 

των όρων με τον ορισμό τους, και από μία αναφορά είχαμε στην κατασκευή 

εννοιολογικών χαρτών, στα σταυρόλεξα, στο παιχνίδι ρόλων και στο κολάζ. 
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Συζήτηση 

 

Στο προηγούμενο κομμάτι, είδαμε αρκετές απόψεις των φοιτητών/ - τριών 

σχετικά με τη σκοποθεσία, τα περιεχόμενα, τη μεθόδευση και την αξιολόγηση του 

μαθήματος της Ιστορίας. Στο σημείο αυτό, θα προχωρήσουμε στη συζήτηση 

αναφορικά με τις απόψεις των φοιτητών/ - τριών για τη μορφωτική αξία της Ιστορίας.  

  Έτσι, όσον αφορά στη σκοποθεσία, παρατηρούμε ότι όλοι οι φοιτητές/ -τριες 

του δείγματός μας τονίζουν την αναγκαιότητα να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας 

προβάλλοντας αρκετά επιχειρήματα. Όμως, στην ερώτηση που αφορούσε στο αν 

επιτυγχάνονται οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος της Ιστορίας «Να εκτιμούν 

οι μαθητές τις αξίες της ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης» και «Να εκτιμήσουν 

την αξία της συνεργασίας και των κοινών δεσμών», οι φοιτητές δήλωσαν πως αυτοί 

οι δύο στόχοι δεν επιτυγχάνονται έτσι όπως διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας στο 

σχολείο. Επίσης, στην ερώτηση σχετικά με το εάν επιτυγχάνεται και ένας ακόμα 

στόχος του Αναλυτικού Προγράμματος της Ιστορίας, που είναι να: «σχηματίζουν οι 

μαθητές προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, 

τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό 

που αυτό είναι δυνατό», οι περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ -τριες, του δείγματός μας 

επεσήμαναν ότι, ο συγκεκριμένος στόχος δεν επιτυγχάνεται στο σχολείο, ενώ 

ορισμένοι ότι επιτυγχάνεται εν μέρει.   Οι απόψεις τους αυτές για τους στόχους του 

Αναλυτικού Προγράμματος της Ιστορίας μάλλον απορρέουν από τις εμπειρίες τους 

από τις παρακολουθήσεις διδασκαλιών των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 

της Πρακτικής τους Άσκησης.  

  Από την άλλη πλευρά, ίσως το γεγονός ότι οι φοιτητές υπογράμμισαν την 

αναγκαιότητα να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο, να οφείλεται στις 

γνώσεις που αποκόμισαν κατά την παρακολούθηση της Διδακτική της Ιστορίας, ως 

υποχρεωτικού μαθήματος - μέρους της πρακτικής άσκησης - στην Παιδαγωγική 

Σχολή Φλώρινας, και όπως διαπιστώνεται, οι φοιτητές αυτοί πιστεύουν στην αξία του 

μαθήματος. Σε παρόμοια έρευνα της Ζερβού, κατά την οποία το δείγμα αποτελούνταν 

από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί αυτοί είχαν εντελώς αντίθετη 

άποψη για τη σπουδαιότητα του μαθήματος, μιας και οι περισσότεροι δήλωσαν πως 

δεν είναι σημαντικό εξαιτίας πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει (Ζερβού, 

2012). Όσον αφορά στο ότι οι φοιτητές δήλωσαν πως δεν επιτυγχάνονται οι δύο 
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πρώτοι παραπάνω στόχοι, η άποψή τους αυτή πιθανότατα να απορρέει από τις 

εμπειρίες που αποκόμισαν από τις παρατηρήσεις διδασκαλιών των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της Παιδαγωγικής Σχολής 

Φλώρινας, όπου οι δάσκαλοι αυτοί ως επί το πλείστον χρησιμοποιούσαν το 

παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο κατά την άποψη των φοιτητών αποτελεί 

τροχοπέδη για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Τέλος, όσον αφορά στον δεύτερο 

παραπάνω στόχο, το γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές απάντησαν πως αυτός δεν 

επιτυγχάνεται στο σχολείο και ορισμένοι λιγότεροι πως επιτυγχάνεται εν μέρει, ίσως 

να οφείλεται και σε αυτήν την περίπτωση στις μεθόδους των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών, τις οποίες παρατήρησαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 

άσκησης.   

  Στην συνέχεια, όσον αφορά στο περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας, 

στην ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο είναι κατανοητή η ιστορική αφήγηση των 

διδακτικών ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος Ιστορίας στο 

Δημοτικό, το γεγονός ότι οι περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ -τριες, του δείγματός μας 

δήλωσαν ότι είναι δύσκολη στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, κάποιοι ότι είναι 

δύσκολη σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και μία φοιτήτρια ότι είναι δύσκολη σε 

ορισμένες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων, ίσως να σχετίζεται με το γνωστό 

πρόβλημα των «κακογραμμένων» σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας. Σε αντίστοιχη 

έρευνα της Ζαπατέτα σχετικά με τις απόψεις εκπαιδευτικών για την Ιστορία στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί εκείνοι πιστεύουν, όπως αναφέρεται, 

πως «καλώς έχει η διαίρεση της ελληνικής ιστορίας σε αρχαία, βυζαντινά και νεότερα 

χρόνια, όμως όλοι θα ήθελαν κάτι διαφορετικό σε ζητήματα που άπτονται είτε της 

ποσότητας της ύλης είτε στην εμφάνιση και διατύπωση όσων γράφονται μέσα σε 

αυτά» (Ζαπατέτα, 2007, σελ. 60).  

   Αναφορικά με το εάν το μάθημα της Ιστορίας είναι εθνοκεντρικό, το γεγονός 

ότι όλοι/ -ες οι φοιτητές/ -τριες, εκτός από μία, θεωρούν πως είναι όντως 

εθνοκεντρικό, πιθανότατα απορρέει από το περιεχόμενο των σπουδών τους και πιο 

συγκεκριμένα από τις ιδέες που προωθεί η Διδακτική της Ιστορίας, καθώς και από 

την ίδια την επαφή τους με τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας τα οποία κρίνουν ότι 

έχουν πολλά εθνοκεντρικά στοιχεία. Όπως αναφέρει και η Ζαπατέτα «το 

εθνοκεντρικό - ελληνοκεντρικό και ταυτόχρονα γεγονοτολογικό παράδειγμα, κρίνεται 

σήμερα ανελαστικό περιορίζοντας τους διανοητικούς ορίζοντες των παιδιών, αφού 

ταυτόχρονα συνδέεται με πρακτικές αποστήθισης και αναπαραγωγής του» 
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(Ζαπατέτα, οπ. π. σελ.  5). 

  Όσον αφορά στη μεθόδευση του μαθήματος της Ιστορίας, σύμφωνα με όλους 

τους φοιτητές μας, το σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά 

στη διδασκαλία του μαθήματος. Ίσως, η άποψή τους αυτή να οφείλεται στο γεγονός 

ότι τα σχολικά εγχειρίδια χρήζουν αρκετών βελτιώσεων. Σε έρευνα που διεξήχθη το 

2008, κατά τον Πομάκη (όπως αναφέρει ο Μαυροσκούφης, 2009), η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών 82,5% απάντησαν πως χρησιμοποιούν εκτός από το σχολικό βιβλίο 

και άλλη βιβλιογραφία.    

  Σχετικά με τις πηγές και τις επισκέψεις πεδίου, όλοι/ -ες οι φοιτητές/ -τριες 

του δείγματός μας, πιστεύουν πως συμβάλλουν στην κατανόηση του περιεχομένου 

του μαθήματος της Ιστορίας, όπως σημειώσαμε παραπάνω, για αρκετούς λόγους. 

Αυτό ίσως να συμβαίνει, λόγω της εκπαίδευσής τους ως υποψηφίων εκπαιδευτικών, 

μέσω της οποίας, προωθείται η ενασχόληση με τις πηγές στην τάξη καθώς και οι 

επισκέψεις πεδίου ως κάποια από τα πιο κατάλληλα μέσα για την κατανόηση του 

περιεχομένου του μαθήματος. Όπως αναφέρει και η Ρεπούση, «η διδακτική χρήση 

των ιστορικών πηγών στο μάθημα της ιστορίας αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη για 

την προσέγγιση του παρελθόντος» (Ρεπούση, 2004, σελ. 302). Επιπλέον, σύμφωνα με 

έρευνα της Ζερβού για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο με τη χρήση πηγών, 

όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που αποτελούσαν το δείγμα της έρευνας, είχαν 

θετική στάση όσον αφορά στην αξιοποίηση των πηγών στο μάθημα της Ιστορίας, με 

επτά να τις κρίνουν «απαραίτητες» και πολύ «σημαντικές» και τέσσερις «χρήσιμες» 

(Ζερβού, όπ.π., σελ. 72). Ακόμα, όσον αφορά στις επισκέψεις πεδίου, σε έρευνα της 

Ευσταθίου – Καραγεωργάκη, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούσαν το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας, 

προτείνουν την εφαρμογή τους - ανάμεσα σε άλλες μεθόδους - παρ’ όλο που οι ίδιοι/ 

-ες δεν αξιοποιούν νέες μεθόδους διδασκαλίας (Ευσταθίου – Καραγεωργάκη, 2007).

 Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας στο μάθημα της Ιστορίας, είναι, όπως 

είδαμε, σύμφωνα με τους/ τις φοιτητές/ - τριές μας, η ταινία ιστορικού περιεχομένου, 

οι νέες τεχνολογίες για την προβολή σχετικών με το μάθημα βίντεο και εικόνων, η 

δραματοποίηση, οι βιωματικές δραστηριότητες, τα project, και οι επισκέψεις πεδίου. 

Οι φοιτητές/ -τριες, ίσως αναφέρθηκαν στις παραπάνω μεθόδους διδασκαλίας, όπως 

και σε άλλες ερωτήσεις, επηρεασμένοι από τις σπουδές τους, και συγκεκριμένα από 

τη Διδακτική της Ιστορίας, όπου προωθούνται οι παραπάνω μέθοδοι.   

  Όσον αφορά στη δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης των μαθητών, οι 
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φοιτητές/ -τριες του δείγματός μας θα αξιοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες, τις πηγές, 

το μοντέρνο μοντέλο διδασκαλίας, και θα δημιουργούσαν σχετικές με το μάθημα 

παρουσιάσεις του powerpoint, στοιχεία τα οποία, όπως είδαμε, θεωρούν και ως 

εναλλακτικές μεθόδους και μέσα διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. 

Επομένως, όπως και για τις απόψεις τους για τις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 

στο μάθημα της Ιστορίας, έτσι και εδώ, οι απόψεις τους για τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν τα κίνητρα μάθησης των μαθητών μάλλον 

πηγάζουν από τις σπουδές τους. Σε παρόμοια έρευνα της Ζαπατέτα για το μάθημα της 

Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αυτοί που εξέφραζαν καινοτόμες 

αντιλήψεις και διδακτικές πρακτικές, όπως αυτές που εξέφρασαν οι φοιτητές/ -τριες 

του δείγματός μας, ήταν εκείνοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος που έχουν 

παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα σε κάποια χρονική στιγμή της καριέρας 

τους στη Διδακτική της Ιστορίας (Ζαπατέτα, όπ.π.). Επιπλέον, σύμφωνα με την 

Ζερβού (σελ. 54), όπως φάνηκε σε έρευνα του Μαυροσκούφη το 2009, «οι 

εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν πώς να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών».  

  Τέλος, αναφορικά με το αν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της 

Ιστορίας, όπως διαπιστώσαμε, οι απόψεις των φοιτητών/ -τριών διίστανται, καθώς οι 

περισσότεροι/ -ες φοιτητές/ -τριες, επεσήμαναν ότι θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, 

αλλά όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ ορισμένοι λιγότεροι, δήλωσαν πως δεν 

πρέπει να υπάρχει καθώς είναι μια αγχογόνος διαδικασία. Ένα γενικό συμπέρασμα 

από τα παραπάνω, είναι το ότι η αξιολόγηση με τη σημερινή της μορφή, δεν 

προκρίνεται από κανέναν/ καμία φοιτητή/ -τρια, και ίσως αυτό να οφείλεται στις 

εμπειρίες τους από τα μαθητικά τους χρόνια, κατά τα οποία η αξιολόγηση, όπως 

ανέφεραν, προκαλούσε και στους ίδιους άγχος. Ήδη σε έρευνα του Ξωχέλλη κατά τα 

έτη 1980 – 85, επισημάνθηκε το γεγονός ότι οι παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης 

που εφαρμόζονταν και τότε, δεν συνδέονταν με την, όπως σημειώνει ο Ξωχέλλης, 

παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης (Μαυροσκούφης, 1999).  

  Συμπερασματικά, όπως διαπιστώνουμε, οι απόψεις των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών στον άξονα της σκοποθεσίας, υποδεικνύουν πως το μάθημα της 

Ιστορίας έχει μορφωτική αξία. Αναφορικά με τον άξονα των περιεχομένων, της 

διδακτικής μεθόδευσης του μαθήματος και της αξιολόγησης, οι απόψεις των 

φοιτητών/ - τριών δείχνουν ένα μάθημα το οποίο χρήζει βελτιώσεων σε αυτούς τους 

τομείς. Επομένως, θα μπορούσαμε, βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης των 

δεδομένων, να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι το μάθημα έχει μορφωτική αξία για 
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τους/ τις φοιτητές/ - τριες του δείγματός μας, καθώς πρέπει να έχει θέση στο δημοτικό 

σχολείο, αλλά απαιτεί αρκετές διορθωτικές επεμβάσεις στα περιεχόμενα και στη 

διδακτική του μεθόδευση, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η 

αξιολόγηση σε αυτό, για να γίνει καλύτερο.   

  Πρέπει να αναφερθεί πως δεν εντοπίσαμε σχετικές έρευνες στις οποίες το 

δείγμα να αποτελείται από φοιτητές/ -τριες παιδαγωγικών τμημάτων και έτσι 

αξιοποιήσαμε άλλες σχετικές έρευνες στις οποίες το δείγμα αποτελούσαν εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί για να προχωρήσουμε στις σχετικές συγκρίσεις των ευρημάτων μας. 

Σχετικά με τη δική μας έρευνα, όπως διαπιστώσαμε οι φοιτητές/ -τριες του δείγματός 

μας θεωρούν πως το μάθημα της Ιστορίας έχει μορφωτική αξία αλλά χρειάζεται 

βελτιώσεις. 

  Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, όμως, δεν μπορούν να γενικευθούν 

καθώς ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή είναι περιορισμένος 

και το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό και έτσι ίσως αυτό να περιορίζει την 

αντικειμενικότητα των ευρημάτων μας.   

  Στο μέλλον θα μπορούσαν να διενεργηθούν και άλλες παρόμοιες έρευνες 

καθώς το ζήτημα ης διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, παραμένει πάντα 

επίκαιρο και σημαντικό. Ειδικότερα, σχετικά με τη σκοποθεσία του μαθήματος είναι 

καλό να εκπονηθούν ορισμένες έρευνες προσανατολισμένες στους στόχους του 

Αναλυτικού Προγράμματος της Ιστορίας και πιο συγκεκριμένα στο αν αυτοί 

επιτυγχάνονται στο σχολείο ή αν αυτό δεν συμβαίνει τι θα έπρεπε να αλλάξει ώστε να 

επιτευχθούν. Επίσης, οι έρευνες σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος, καλό θα 

ήταν να επεκταθούν και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς παρατηρήσαμε μια 

έλλειψη ερευνών στη βαθμίδα αυτή. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη διδακτική 

μεθόδευση του μαθήματος της Ιστορίας, ίσως να συντελούσε στην ποιοτική 

αναβάθμιση του μαθήματος το να διενεργούνταν περισσότερες έρευνες έχοντας ως 

δείγμα υποψηφίους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα εξέφραζαν τις απόψεις τους σχετικά 

με το πώς θα πρέπει να διδάσκεται το μάθημα. Τέλος, αξίζει να υλοποιηθούν στο 

μέλλον έρευνες σχετικά με την αξιολόγηση του μαθήματος της Ιστορίας διότι, όπως 

διαπιστώσαμε, δεν υπάρχουν αρκετές σχετικές έρευνες παρόλο που το ζήτημα της 

αξιολόγησης στο μάθημα αυτό, όπως και σε όλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς 

είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον πιο κατάλληλο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών 

αφού αυτή επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή τους.  
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Παράρτημα 

 

Οδηγός Συνέντευξης 

 

Σκοποθεσία Α.Π.: 

1. Γιατί κατά τη γνώμη σας πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

2. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας; 

3. Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος της 

Ιστορίας είναι οι μαθητές: «Να εκτιμούν τις αξίες της ανθρώπινης ζωής και της 

δικαιοσύνης» και να «Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας και των κοινών 

δεσμών». Α) Πώς αυτοί οι δύο στόχοι σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας 

(αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα). Β) Πώς πιστεύετε ότι αυτοί επιτυγχάνονται 

στο μάθημα; 

4. Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Δημοτικό είναι: «Να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν υπεύθυνη 

στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια 

προβλήματα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό». Επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός έτσι 

όπως διδάσκεται η ιστορία στο ελληνικό σχολείο; Αν όχι, τι θα έπρεπε να αλλάξει 

κατά τη γνώμη σας;  

5. Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι «η ανάπτυξη της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης». Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να 

υλοποιηθεί; 

6. Μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο νόημα παίρνει η 

ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής 

ταυτότητας των παιδιών; 
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Περιεχόμενα Α.Π.: 

1. Πώς κρίνετε την ιστορική αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο; Είναι εύκολη στην κατανόησή της από το μαθητή; 

2. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να διδάσκονται τα συγκρουσιακά θέματα της 

Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο ΑΠ; Αναφέρετε μερικά παραδείγματα 

συγκρουσιακών θεμάτων. 

3. Πιστεύετε ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από το 

σχολικό εγχειρίδιο, είναι εθνοκεντρικό; Αν ναι, αιτιολογήστε την άποψή σας. 

 

Μεθόδευση: 

1. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του σχολικού 

βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία της Ιστορίας; Πιστεύετε ότι οι πήγες θα πρέπει να 

έχουν ρόλο στην διδασκαλία του μαθήματος; 

2. Εκτός από το σχολικό βιβλίο με ποιες άλλες εναλλακτικές μεθόδους και 

μέσα διδασκαλίας θα μπορούσε να διδαχθεί μία διδακτική ενότητα;  

3. Κάποιοι/ες μαθητές/ - τριες θεωρούν βαρετό το μάθημα της ιστορίας; Πώς 

θα το δίδασκες εσύ για να δραστηριοποιήσεις τα κίνητρα μάθησης των μαθητών; 

4. Πιστεύετε ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, στο να 

κατανοήσουν το μάθημα της ιστορίας; 

 

Αξιολόγηση: 

1. Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας; 

2. Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο χαμηλές 

κλίμακες της ταξινομίας του Bloom (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή). Πώς πρέπει να 

γίνεται ώστε να έχουμε και τις υψηλότερες κλίμακες (ανάλυση, ερμηνεία, 

αξιολόγηση;) 

 



96 

 

 

 

Διδάσκων: 

1. Πόσο ασφαλείς νιώθετε, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που έχετε, να 

διδάξετε το μάθημα της Ιστορίας; 

2. Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να διδάξετε το μάθημα της Ιστορίας χωρίς τη 

χρήση του σχολικού εγχειριδίου; 

3. Πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει στους μαθητές τους 

όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και «φιλοπατρία»; 
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Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις 

 

Συνέντευξη 1 

 

Σκοποθεσία Α.Π.: 

 

1.  Γιατί κατά τη γνώμη σου πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

Θεωρώ απαραίτητο το μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο… εεε καθώς εεε… τα παιδιά 

πρέπει να μάθουν το ιστορικό τους παρελθόν δηλαδή να κατανοήσουν για ποιον λόγο 

συνέβη κάθε γεγονός ώστε να μην ξανασυμβούν διάφορα λάθη του παρελθόντος.  

2.  Τι καταλαβαίνεις από τους όρους «ιστορική σκέψη» και «ιστορική 

συνείδηση». Μπορείς να κάνεις τη διάκριση αυτών των δύο όρων; 

Όσον αφορά την ιστορική σκέψη ... εεε... νομίζω ότι έχει να κάνει με το να σκεφτούν τα 

παιδιά κριτικά τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως συνέβη κάθε τι στο 

παρελθόν. Τώρα όσον αφορά την ιστορική συνείδηση θεωρώ ότι… είναι προκειμένου 

τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τους ακριβείς λόγους που συνέβησαν κάποια πράγματα 

στο παρελθόν και έτσι θα καταφέρουν να επιτύχουν την ενσυναίσθηση ώστε να 

κατανοήσουν καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα. 

3.  Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος 

της Ιστορίας είναι οι μαθητές: «Να εκτιμούν τις αξίες της ανθρώπινης 

ζωής και της δικαιοσύνης» και να «Να εκτιμήσουν την αξία της 

συνεργασίας και των κοινών δεσμών». Α) Πώς αυτοί οι δύο στόχοι 

σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας; 

Θεωρώ πως μέσω του μαθήματος της ιστορίας οι μαθητές… μπορούν να αναπτύξουν 

την ενσυναίσθησή τους όπως προανέφερα και έτσι εκτιμούν την αξία της ζωής και του 

δίκαιου αλλά και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ χωρών παραδείγματος χάρη, η 

Συνθήκη της Λωζάννης η οποία ήταν μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας για την 

ανταλλαγή των πληθυσμών και έτσι.. θα μπορούσε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε 

πόλεμος άρα βλέπουμε ότι... εεε… την σημασία της ζωής όπως και της δικαιοσύνης και 

της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.  
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Β) Με ποιον τρόπο πιστεύεις ότι αυτοί οι δύο στόχοι επιτυγχάνονται μέσα 

στο μάθημα; 

Κατά τη γνώμη μου, όπως είναι σήμερα δομημένο το μάθημα της Ιστορίας οι στόχοι 

αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς αλλά θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω 

διαφόρων παιχνιδιών ρόλων ουτωσώστε τα παιδιά να κατανοήσουν πλήρως το 

περιεχόμενο του μαθήματος. 

4.  Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Δημοτικό είναι: «Να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να 

διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα 

εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που 

αυτό είναι δυνατό». Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος έτσι όπως διδάσκεται 

η Ιστορία στο ελληνικό σχολείο; Αν όχι, τι θα έπρεπε να αλλάξει κατά τη 

γνώμη σας;  

Με τον τρόπο που διδάσκεται η Ιστορία πλέον... εεε... δεν επιτυγχάνεται εύκολα ο 

σκοπός αυτός, έτσι θεωρώ πως θα έπρεπε να υπάρξει μια διαθεματικότητα στην πέμπτη 

και στην έκτη δημοτικού με το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής και στις 

μικρότερες τάξεις δηλαδή στην τρίτη και στην τετάρτη θα μπορούσαν να υπάρξουν 

συχνά παιχνίδια ρόλων. 

5.  Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι «η ανάπτυξη της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης». Πώς πιστεύεις ότι 

μπορεί να υλοποιηθεί; 

Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης αλλά και της ιστορικής συνείδησης θεωρώ πως είναι 

σχετικά εύκολο να επιτευχθεί μέσω των επισκέψεων πεδίου σε διάφορα ιστορικά 

μνημεία ή και σε μουσεία. 

6.  Μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο νόημα παίρνει 

η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της εθνικής ταυτότητας των παιδιών; 

Μέσω… του μαθήματος της Ιστορίας… τα παιδιά μαθαίνουν τα εθνικά τους 

χαρακτηριστικά και μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές με αυτά των άλλων χωρών 

επομένως θεωρώ πως έτσι μπορούν να διαμορφώσουν την εθνική τους ταυτότητα. 
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Περιεχόμενα Α.Π.:  

1.  Πώς κρίνεις την ιστορική αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο. Είναι εύκολη στην κατανόησή της από το μαθητή; 

Στη Γ΄ και στη Δ΄ Δημοτικού… εεε τα κείμενα είναι αρκετά κατανοητά και προσιτά για 

τους μαθητές πράγμα το οποίο αρχίζει να μην ισχύει σιγά-σιγά στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ 

Δημοτικού καθώς η έκταση των κειμένων μεγαλώνει και το λεξιλόγιο… τείνει να 

γίνεται όλο και πιο επιστημονικό. 

2.  Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται τα συγκρουσιακά θέματα 

της Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα; 

Μπορείς να αναφέρεις μερικά παραδείγματα από συγκρουσιακά θέματα; 

Θεωρώ πως θα πρέπει να αναλύονται από τον εκπαιδευτικό και οι δύο όψεις του 

νομίσματος… και κυρίως να μην μεροληπτεί ως προς μία κατεύθυνση. Παράδειγμα 

αποτελεί, παράδειγμα είναι οι συνέπειες ενός εμφυλίου πολέμου οι οποίες πρόκειται να 

επηρεάζουν για πολλά χρόνια μια κοινωνία και έτσι τα παιδιά θα πρέπει να 

ενημερωθούν για όλες τις πτυχές του ζητήματος.  

3. Πιστεύεις ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από το 

σχολικό εγχειρίδιο, είναι εθνοκεντρικό; Αν ναι μπορείς να αιτιολογήσεις 

την άποψη σου; 

Το… σχολικό εγχειρίδιο θεωρείται εθνοκεντρικό καθώς… εεε παρουσιάζει 

εγκωμιαστικά τα επιτεύγματα των Ελλήνων,  δηλαδή υπερτονίζει την ανωτερότητα του 

ελληνικού πολιτισμού σε σχέση με άλλους… πολιτισμούς κυρίως γειτονικούς. 

 

Μεθόδευση: 

1. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία της Ιστορίας; Πιστεύεις ότι 

οι πήγες θα πρέπει να έχουν ρόλο στην διδασκαλία του μαθήματος; 

Σε ένα σύστημα όπου το εγχειρίδιο κατέχει κεντρική θέση σίγουρα δεν μπορεί να 

αφαιρεθεί εντελώς από τη διαδικασία της διδασκαλίας αλλά δεν πρέπει… και  να 

χρησιμοποιείται αποκομμένο από άλλες μεθόδους παραδείγματος χάρη τη χρήση νέων 
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τεχνολογιών. Τώρα όσον αφορά τις πηγές θεωρώ ότι επίσης πρέπει να έχουνε ρόλο στη 

διδασκαλία καθώς προσφέρουνε περαιτέρω πληροφορίες. 

2.  Πιστεύεις ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι ή μέσα 

διδασκαλίας σύμφωνα με τα οποία θα μπορούσε να διδαχθεί μία  

διδακτική ενότητα του μαθήματος της Ιστορίας;  

Φυσικά θεωρώ επίσης ότι μπορεί να προβληθεί και κάποια ταινία ιστορικού 

περιεχομένου ουτωσώστε να μπορέσουμε να διεγείρουμε πιο πολύ το ενδιαφέρον των 

μαθητών. 

3. Κάποιοι μαθητές και κάποιες μαθήτριες θεωρούν βαρετό το μάθημα της 

Ιστορίας. Πώς θα το δίδασκες εσύ για να δραστηριοποιήσεις τα κίνητρα 

μάθησης των μαθητών; 

Οι μαθητές πράγματι θεωρούν βαρετό το μάθημα της Ιστορίας καθώς έχουνε να 

επεξεργαστούνε έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών και να αποστηθίσουν ημερομηνίες. 

Προκειμένου λοιπόν να ενθαρρύνω και να διεγείρω το ενδιαφέρον των μαθητών θα του 

παρουσίαζα την ενότητα μάλλον σε powerpoint ίσως με τη μορφή κόμικ ή με την μορφή 

παραμυθιού. 

4.  Ωραία. Πιστεύεις ότι οι επισκέψεις πεδίου θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

τους μαθητές, στο να κατανοήσουν το μάθημα της Ιστορίας; 

Σίγουρα οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθήσουν στην κατανόηση του μαθήματος καθώς τα 

παιδιά θα μπορούσαν να οπτικοποιήσουν  και να συνδυάσουν τα όσα διδάσκονται στην 

σχολική αίθουσα.   

 

Αξιολόγηση: 

1.  Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας; 

Στο συγκεκριμένο μάθημα… η αξιολόγηση κατά τη γνώμη μου θεωρείται απαραίτητη 

καθώς χωρίς αυτή οι μαθητές είναι αμφίβολο για το εάν θα συμμετείχαν ενεργά στο 

μάθημα. 

2.  Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο 

χαμηλές κλίμακες της ταξινομίας του Bloom, όπως για παράδειγμα η 

γνώση, η κατανόηση, η εφαρμογή. Πώς πρέπει να γίνεται ώστε να έχουμε 

και τις υψηλότερες κλίμακες; 
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Η αξιολόγηση… θα μπορούσε να γίνει μέσω διαφόρων κουίζ καθώς και μέσω 

παιχνιδιού ερωτήσεων μεταξύ των παιδιών ουτωσώστε… να μην νιώθουν ότι αυτή τη 

στιγμή αξιολογούνται προ… προφανώς με αυτόν τον τρόπο θα… αν ένιωθαν ότι 

αξιολογούνται θα αγχώνονταν αλλά αν παίζουν μεταξύ τους νιώθουν ότι διασκεδάζουν 

με οδηγό τις γνώσεις τους. 

Διδάσκων: 

1.  Πόσο ασφαλής νιώθεις, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που έχεις, να 

διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας; 

…Δεν νιώθω ιδιαίτερα ασφαλής σε δύσκολα προσεγγίσιμες έννοιες οι οποίες θα 

μπορούσαν να χαρακτηρίζονται από διχογνωμίες… εεε όπως ας πούμε είναι η διαφορά 

των όρων του πολιτισμού και της κουλτούρας.  

2.  Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας χωρίς τη 

χρήση του σχολικού εγχειριδίου; 

Θεωρώ πως θα μπορούσα να το διδάξω υπό την προϋπόθεση ότι θα είχα συγκεντρώσει 

επαρκές πρόσθετο πληροφοριακό υλικό το οποίο θα μπορούσε… να καλύψει… τις 

ανάγκες της ενότητας…  

3.  Ωραία. Και τέλος, πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει 

στους μαθητές τους όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και 

«φιλοπατρία»; 

Εμμμ… θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να κατασκευάσει εννοιολογικούς χάρτες όπου να 

διαχωρίζονται οι έννοιες αυτές καθώς επίσης και να αναθέσει στους μαθητές την 

επίλυση αντιστοιχίσεων όπου στην μία πλευρά θα υπήρχε ο όρος και στην άλλη ο 

ορισμός. 

Σε ευχαριστώ πολύ. 
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Συνέντευξη 2 

 

 

Σκοποθεσία Α.Π. 

1.   Γιατί κατά τη γνώμη σου πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

Μέσα από το μάθημα της Ιστορίας τα παιδιά ανακαλύπτουν για τα γεγονότα του 

παρελθόντος... εεε… αλλά και τα στοιχεία του πολιτισμού τους. Μέσα από αυτά 

προσπαθούν να εξελιχθούν καλύτερα στο μέλλον. 

2.   Τι καταλαβαίνεις με τους όρους «ιστορική σκέψη» και «ιστορική 

συνείδηση»; Μπορείς να κάνεις τη διάκριση αυτών των δύο όρων; 

Η ιστορική σκέψη είναι να αναπτύξουν τα παιδιά κριτική ικανότητα και να 

κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους... εεε... συνέβη κάτι, ένα γεγονός στο 

παρελθόν. Ιστορική συνείδηση προβλέπει στην ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπουν τα 

παιδιά στον ρόλο της Iστορίας και να κατανοήσουν καλύτερα τους λόγους οι οποίοι 

οδήγησαν στα γεγονότα του παρελθόντος. 

3.   Ωραία. Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος της 

Ιστορίας είναι οι μαθητές: «Να εκτιμούν τις αξίες της ανθρώπινης ζωής 

και της δικαιοσύνης» και να «Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας 

και των κοινών δεσμών». Πως αυτοί οι δύο στόχοι σχετίζονται με το 

μάθημα της Ιστορίας; 

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, στόχος του μαθήματος της Ιστορίας είναι να 

επιτύχουμε την ενσυναίσθηση… Μέσα από αυτή οι μαθητές θα καταφέρουν να 

εκτιμήσουν την αξία της ζωής και του δίκαιου αλλά και τη σημασία της συνεργασίας 

μεταξύ των χωρών π.χ. μέσα από κάποια συνθήκη… όπως για παράδειγμα την 

ανταλλαγή πληθυσμών. 

4.  Πώς πιστεύεις ότι αυτοί οι δύο στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα στο 

μάθημα; 

Όπως είναι σήμερα το μάθημα της Ιστορίας, θεωρώ πως οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν 

να επιτευχθούν… εεε... παρόλα αυτά με κάποιο θεατρικό, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν 

να παίξουν… εεε… ευχάριστα ρόλους ανάλογα με την ενότητα που διδάσκονται οι 

στόχοι θα είναι ευκολότερο να επιτευχθούν.  
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5. Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Δημοτικό είναι οι μαθητές: «Να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να 

διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα 

εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που 

αυτό είναι δυνατό». Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος έτσι όπως διδάσκεται 

η Iστορία στο ελληνικό σχολείο; Αν όχι, τι θα έπρεπε να αλλάξει κατά τη 

γνώμη σου;  

Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται σήμερα το μάθημα της Ιστορίας δεν είναι εύκολο να 

επιτευχθούν… να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Θα πρέπει να οργανωθούν… για να 

επιτευχθεί περισσότερες επισκέψεις σε πεδία όπως μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 

και άλλα τέτοια, εμμ, και να υπάρχουν, να οργανώνονται συχνότερα παιχνίδια ρόλων 

και θεατρικά.  

6.   Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι «η ανάπτυξη της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης». Πώς πιστεύεις ότι 

μπορεί να υλοποιηθεί; 

Όπως ανέφερα και προηγουμένως η ιστορική σκέψη και η ιστορική συνείδηση μπορεί 

να επιτευχθεί εύκολα με επισκέψεις πεδίου σε αρχαιολογικά μουσεία για παράδειγμα, 

καθώς και με θεατρικά και με παιχνίδια ρόλων. 

7.   Ωραία. Τέλος, μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο 

νόημα παίρνει η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει 

στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των παιδιών; 

Το μάθημα της Ιστορίας είναι σημαντικό στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας 

καθώς μέσα από αυτό τα παιδιά μπορούν να… εεεε… μάθουν τα χαρακτηριστικά του 

πολιτισμού τους και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους. 

 

Περιεχόμενα Α.Π. 

1.   Πώς κρίνεις την ιστορική αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο; Είναι εύκολη στην κατανόησή της από το μαθητή; 

Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού δηλαδή τη Γ΄ και τη Δ΄… όπου παρουσιάζεται το 

μάθημα της ιστορίας η αφήγηση των κειμένων είναι εύκολα κατανοητή καθώς είναι… 

τα κείμενα είναι μικρής έκτασης… δηλαδή έτσι είναι πιο εύκολα κατανοητά από τα 
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παιδιά ενώ στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ το περιεχόμενο δυσκολεύει με ανάλογα δύσκολο 

λεξιλόγιο και μεγαλύτερη έκταση στο κείμενο. 

2.   Ωραία. Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται τα συγκρουσιακά 

θέματα της Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα; Μπορείς να αναφέρεις μερικά παραδείγματα από τέτοια 

συγκρουσιακά θέματα;  

Θεωρώ πως ο εκπαιδευτικός πρέπει να κρατά ουδέτερη στάση και να αναλύει και τις 

δύο απόψεις των συγκρουσιακών ζητημάτων. Για παράδειγμα στον εμφύλιο πόλεμο θα 

πρέπει να αναλύονται και οι δύο όψεις… του εμφυλίου. 

3.   Πιστεύεις ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από το 

σχολικό εγχειρίδιο, είναι εθνοκεντρικό; Αν ναι, μπορείς να αιτιολογήσεις 

την άποψή σου; 

Θεωρώ πως το σχολικό εγχειρίδιο είναι σε μεγάλο βαθμό εθνοκεντρικό καθώς 

παρουσιάζει τα κατορθώματα και τα επιτεύγματα του ελληνικού κράτους και… το 

παρουσιάζει ως ανώτερο σε σχέση με κάποια άλλα κράτη.  

Μεθόδευση: 

1.   Ωραία. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Α) Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία της Ιστορίας; 

...Το σχολικό εγχειρίδιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα από τον 

εκπαιδευτικό… καθώς αυτός πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε δικό του υλικό το 

οποίο έχει συγκεντρώσει από το Διαδίκτυο ή άλλες πηγές και καθώς θα είναι καλύτερο 

να είναι καλύτερο να χρησιμοποιεί νέα μέσα τεχνολογίας τα οποία διεγείρουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών. 

Β) Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι πήγες μέσα στο μάθημα της Ιστορίας. 

Πιστεύεις ότι αυτές θα πρέπει όντως να έχουν ρόλο στην διδασκαλία του 

μαθήματος; 

…Οι πηγές είναι καλό να χρησιμοποιούνται καθώς περιέχουν επιπρόσθετα ιστορικά 

γεγονότα. 
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2.   Εκτός από το σχολικό βιβλίο υπάρχουν κατά την γνώμη σου άλλες 

εναλλακτικές μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας μέσω των οποίων θα 

μπορούσε να διδαχθεί μία  διδακτική ενότητα στο μάθημα της Ιστορίας;  

 Είναι καλό… πέρα… από το σχολικό βιβλίο να δείξουμε και στα παιδιά κάποια ταινία 

η οποία θα έχει σχέση με ιστορικά γεγονότα όπως για παράδειγμα… την ταινία με την 

Τροία. 

3.   Συνήθως οι μαθητές και οι μαθήτριες θεωρούν βαρετό το μάθημα της 

Ιστορίας. Πώς θα το δίδασκες εσύ για να δραστηριοποιήσεις τα κίνητρα 

μάθησης των μαθητών; 

Το μάθημα θεωρείται όντως βαρετό από τους μαθητές καθώς έχουν… εεε... να 

επεξεργαστούν μεγάλο όγκο δεδομένων και... εεε... δύσκολους ιστορικούς όρους. 

Παρόλα αυτά θα μπορούσε να γίνει πιο ενδιαφέρον με τη χρήση νέων τεχνολογιών και 

την προβολή κάποιου βίντεο ή κάποιας παρουσίασης στο  powerpoint εμπλουτισμένη με 

αρκετές εικόνες. 

4.  Πιστεύεις ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, στο να 

κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα της ιστορίας; 

Σίγουρα οι επισκέψεις πεδίου βοηθάν σε πολύ μεγάλο βαθμό… καθώς οι μαθητές είναι 

σε θέση να συνδυάσουν εεε... όσα είδαν, όσα άκουσαν στην τάξη με αυτά που θα δούνε 

στις επισκέψεις πεδίο για να κατανοήσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα γεγονότα. 

 

Αξιολόγηση: 

1.   Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας; 

 Θεωρώ πως αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας είναι απαραίτητη καθώς μέσω της 

αξιολόγησης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν οι μαθητές έχουν κατανοήσει επαρκώς 

τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας. 

2.   Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο 

χαμηλές κλίμακες της ταξινομίας του Bloom όπως είναι για παράδειγμα η 

γνώση, η κατανόηση και η εφαρμογή. Πώς πρέπει να γίνεται ώστε να 

έχουμε και τις υψηλότερες κλίμακες, όπως η ανάλυση, η ερμηνεία και η 

αξιολόγηση; 
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 Θεωρώ πως για να γίνει πιο αποτελεσματική η αξιολόγηση είναι να τη συνδυάσουμε με 

παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι ένα παιχνίδι 

γνώσεων. Για παράδειγμα στο τέλος κάθε ενότητας θα μπορούσαμε να ρωτάμε τους 

μαθητές… εεε...  κάποιες ερωτήσεις τις οποίες θα έχουν γράψει οι ίδιοι σε κάποιες 

κάρτες. 

Διδάσκων: 

1.  Πόσο ασφαλής νιώθεις, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που έχεις, να 

διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας; 

Η ασφάλεια που νιώθουμε όταν καλούμαστε να διδάξουμε το μάθημα της  Ιστορίας 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενότητα. Για παράδειγμα σε ενότητες στις οποίες 

έχουμε καλύτερη… επίγνωση των γεγονότων είμαστε πιο ασφαλείς στη… εεε… 

διδασκαλία, ενώ σε αυτές που έχουμε λιγότερο… μικρότερη επίγνωση των γεγονότων 

είμαστε λιγότερο ασφαλείς. 

2. Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας χωρίς τη 

χρήση του σχολικού εγχειριδίου; 

Αφού θα είχα συγκεντρώσει το κατάλληλο υλικό… όπως για παράδειγμα πηγές, χάρτες 

και τα λοιπά, και με την χρήση των νέων μέσων τεχνολογίας... προτζέκτορα και 

ηλεκτρονικού υπολογιστή θα μπορούσα να διδάξω το μάθημα με διαφάνειες. 

3.  Ωραία. Και τέλος, πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει 

στους μαθητές, τους όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και 

«φιλοπατρία»; 

Θεωρώ πως ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να το επιτύχει… μέσα από αντιστοίχιση των 

όρων με τους ορισμούς καθώς και μέσα από σταυρόλεξα. 

Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.  
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Συνέντευξη 3 

 

 

Σκοποθεσία Α.Π.: 

1.  Γιατί κατά τη γνώμη σου πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

 

Το μάθημα της Ιστορίας είναι σημαντικό να διδάσκεται γιατί οι μαθητές μπορούν να 

κατανοήσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και να πληροφορηθούν για γεγονότα του 

παρελθόντος. 

2.  Ωραία. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σκοποί του μαθήματος της 

Ιστορίας;  

Σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας… Σίγουρα να προάγει την ιστορική σκέψη και την 

ιστορική συνείδηση… εεε… να το αναλύσω λίγο περισσότερο… να δημιουργήσει 

ιστορικά εγγράμματους πολίτες, πολίτες οι οποίοι να γνωρίζουν την ιστορία τους, την 

προέλευσή τους, την πολιτισμική τους κληρονομιά. 

3.  Ωραία. Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του 

μαθήματος της Ιστορίας είναι οι μαθητές να εκτιμούν τις αξίες της 

ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης και να εκτιμήσουν την αξία της 

συνεργασίας και των κοινών δεσμών. Πώς αυτοί οι δύο στόχοι 

σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας; Μπορείς να αναφέρεις 

παραδείγματα; 

Όσον αφορά την αξία της ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης… εεε… ναι… εεε... οι 

αξίες φαίνονται από το γεγονός ότι αντιπαραβάλλονται οι αξίες που υπήρχαν στο 

παρελθόν με τις αξίες που έχουμε σήμερα… εεε… και η αξία του πολέμου, οποιαδήποτε 

αξία γενικά υπήρχε στο παρελθόν, μετά όσον αφορά την δικαιοσύνη πάλι έτσι με μια 

αντιπαράθεση, ότι στο παρελθόν είχαμε την γνώμη ας πούμε των πιο ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων, αυτό ήταν και το δίκαιο ας πούμε που επικρατούσε, σε αντίθεση με 

τώρα που έχουμε περάσει σε ένα άλλο πολίτευμα… εεε…  και υπάρχει διαφορετικά η 

έννοια της δικαιοσύνης μετά… αυτό που λέμε για την συνεργασία και τους κοινούς 

δεσμούς έχουμε να κάνουμε με τις συμμαχίες και με πολέμους που γινόντουσαν παλιά.  
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4.  Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Δημοτικό είναι να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν 

υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, πολιτιστικά, εθνικά, τα ευρωπαϊκά και 

τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό.  

Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος έτσι όπως διδάσκεται η Ιστορία στο 

ελληνικό σχολείο;  

Έτσι όπως διδάσκεται σίγουρα  και δεν… εεε... διαμορφώνεται, διότι οι μαθητές δεν 

αποκτούν τόσο… μια γενικότερη άποψη για τα κοινωνικά, εθνικά ευρωπαϊκά και 

σίγουρα για τα παγκόσμια προβλήματα, το μόνο που εστιάζει η σύγχρονη Ιστορία είναι 

στο να προβάλλει ένα εθνοκεντρικό χαρακτήρα και να… προβάλλει περισσότερο την 

ανωτερότητα ενός έθνους και ενός λαού. 

5.  Ωραία. Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη 

της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Πώς πιστεύεις ότι 

αυτός μπορεί να υλοποιηθεί; 

Ωραία,… εεε… σίγουρα οι μαθητές θα πρέπει να πληροφορηθούν και για την Ιστορία... 

εεε… άλλων λαών και να αναπτύξουν έτσι αλλά και για την δική τους ιστορία και  έτσι 

να έχουν μια ιστορική συνείδηση, να γνωρίζουν τα γεγονότα του παρελθόντος… τη θέση 

του δικού τους πολιτισμού… εεε… τώρα για ιστορική σκέψη, να έρθουν σε επαφή με 

την διαδικασία συγγραφής της ιστορίας, να μπορέσουν δηλαδή να… να κατανοήσουν 

πως γράφεται η Ιστορία, γιατί γράφεται η Ιστορία, ποια είναι η χρησιμότητά της. 

6.  Ωραία. Μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο νόημα 

παίρνει η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των παιδιών; Μήπως πρέπει να 

αλλάξει αυτό κάπως;  

…Δεν πρέπει να αλλάξει γιατί έχουμε να κάνουμε με μια πολυπολιτισμική κοινωνία, 

οπότε υπάρχουν και μέλη... εεε… που ανήκουν στην κοινωνία τα οποία δεν ανήκουν 

στην ίδια πολιτισμική κοινότητα, οπότε δεν μπορούμε  να έχουμε μια εθνοκεντρική 

Ιστορία και να μαθαίνουμε μόνο την Ιστορία από ένα λαό και ένα έθνος γιατί αυτό 

σίγουρα και θα διαμορφώσει ρατσιστικές αντιλήψεις αλλά και δεν βοηθάει τα άτομα 

που είναι από  διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες να κατανοήσουν και τη δική τους 

πολιτισμική ταυτότητα. 
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Περιεχόμενα Α.Π.: 

1.  Ωραία. Πώς κρίνεις την αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο; Είναι εύκολη στην κατανόησή της από το μαθητή; 

Σίγουρα το σχολικό βιβλίο δεν είναι κατανοητό από το σύγχρονο μαθητή ειδικότερα τα 

μαθήματα των μεγαλύτερων τάξεων είναι πολύ πυκνογραμμένα, παρουσιάζουν 

καταιγισμό γεγονότων και δεν μπορεί ένας μαθητής… εεε… να διδάσκεται με τον 

παραδοσιακό τρόπο και με την αποστήθιση να καταφέρει να συγκρατήσει όλα αυτά τα 

ιστορικά γεγονότα που παρουσιάζονται σε μία μόνο σελίδα. 

Ωραία άρα πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει , ναι πρέπει να αλλάξει, η ιστορική 

αφήγηση του κάθε μαθήματος ως προς την ευκολία και ως προς το μέγεθος που 

πιάνει η κάθε ιστορική αφήγηση. 

2.  Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται  τα συγκρουσιακά θέματα 

της Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα; 

Μπορείς να αναφέρεις κάποιο παράδειγμα από συγκρουσιακά θέματα;   

Συγκρουσιακά θέματα είναι κυρίως απόψεις της Ιστορίας που παρουσιάζονται με 

διαφορετικό τρόπο από διαφορετικές πλευρές, για παράδειγμα έχει κυρίως ιδεολογική 

φόρτιση όσον αφορά ζητήματα  όπως ήταν ο εμφύλιος… όπως ήταν το ολοκαύτωμα 

όπου υπάρχει η ακροδεξιά και η ακροαριστερά, αυτά κυρίως. 

3.  Θεωρείς  ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από το 

σχολικό βιβλίο, είναι εθνοκεντρικό; Αν ναι, αιτιολόγησε την άποψή σου. 

Ναι, αυτό το είχα απαντήσει και πιο πριν, είναι εθνοκεντρικό καθώς παρουσιάζει τα 

γεγονότα από την δική μας σκοπιά μόνο και κυρίως τις περιπτώσεις που 

εμφανίζονται,… εεε… οι άλλοι λαοί είναι μόνο στην περίπτωση την οποία 

ευεργετούνται από εμάς και όχι στην περίπτωση που μας έχουν βοηθήσει και μας έχουν 

ευεργετήσει. 
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Μεθόδευση: 

1.  Ωραία. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Α) Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία της Ιστορίας;  

Είναι ο ρόλος του σχολικού βιβλίου… δεν είναι μόνο να προάγει τη νέα γνώση, θα 

πρέπει να είναι… να συνεπικουρεί, δηλαδή να υπάρχει το σχολικό εγχειρίδιο αλλά και 

να διασταυρώνονται οι πληροφορίες που παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο και οι μαθητές 

να μπορούν να λαμβάνουν γνώσεις και πέραν του σχολικού εγχειριδίου, μέσα από 

πηγές. 

Β) Συνήθως τα σχολικά εγχειρίδια περιλαμβάνουν και πηγές, πιστεύεις ότι θα 

πρέπει και αυτές να έχουν ρόλο στην διδασκαλία του μαθήματος; 

Θα πρέπει να έχουν ρόλο στην διδασκαλία του μαθήματος, σίγουρα οι μαθητές θα 

πρέπει και να αναζητούν την νέα γνώση, και να ερμηνεύουν και να αναλύουν την 

ιστορική γνώση η οποία παρέχεται και από τις πηγές. 

2.  Εκτός από το σχολικό βιβλίο υπάρχουν άλλες εναλλακτικές μέθοδοι ή  

μέσα διδασκαλίας στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η διδασκαλία μία 

διδακτικής ενότητας της Ιστορίας;  

Εναλλακτικές μεθόδους που θα μπορούσε να ακολουθήσει είναι κυρίως η διερευνητική 

μέθοδος πιστεύω, που θα μπορούσαν οι μαθητές μέσα  από την διερεύνηση διάφορων 

πηγών να καταλήξουν στην νέα γνώση και όχι να τους δοθεί έτοιμη από την αρχή, μετά 

όσο για τα μέσα θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε νέες τεχνολογίες, είτε να δουν 

κάποιο βίντεο το οποίο να αναφέρεται στην ενότητα και να αναπτύξουν και αυτοί τα 

συμπεράσματά τους… εεε… είτε κάποιες εικόνες τις οποίες θα κληθούν να περιγράψουν 

για να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα για το πώς πραγματικά έγιναν κάποια  

γεγονότα. 

3.  Κάποιοι μαθητές και κάποιες μαθήτριες θεωρούν βαρετό το μάθημα της 

Ιστορίας. Πώς θα το δίδασκες εσύ για να δραστηριοποιήσεις τα κίνητρα 

μάθησης των μαθητών; 
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Σίγουρα θα απέφευγα να εφαρμόσω μια παραδοσιακή διδασκαλία, ένα παραδοσιακό 

μοντέλο διδασκαλίας, θα προσπαθούσα να καταφύγω στο  μοντέρνο μοντέλο να βάλω 

τους μαθητές να έχουν τη δική τους ερμηνεία ο καθένας, να μπορέσουν να 

παρακολουθήσουν και  κάποιο… υλικό το οποίο να ξεφεύγει από τη κλασική 

διδασκαλία του σχολικού βιβλίου, ίσως να μελετήσουν κάποια πηγή είτε είναι 

εικονιστική είτε γραπτή. 

4.  Ωραία. Θεωρείς ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, 

στο να κατανοήσουν το μάθημα της Ιστορίας; 

Εννοείται πως θα βοηθούσαν, θα ήταν πολύ καλό να έρθουν σε επαφή με κάποιο 

ιστορικό μνημείο, να πάνε σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο ο οποίος θα είχε ιστορική 

σημασία γιατί οι μαθητές θα μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα και αυτό το οποίο 

θέλει να περάσει το ίδιο το κατάλοιπο και αυτό το οποίο θέλει να περάσει ο δημιουργός 

με τη δημιουργία αυτού του ιστορικού μνημείου και θα μπορούσαν να αναπτύξουν 

καλύτερα και μια δική τους άποψη πάνω… στη χρησιμότητα και στο τι θέλει να περάσει 

αυτό το μνημείο. 

 

Αξιολόγηση: 

1.   Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο μάθημα; 

Βέβαια και είναι απαραίτητη η αξιολόγηση σε κάθε μάθημα… γιατί είναι σημαντικό για 

να υπάρχει αυτό το μάθημα πρέπει να υπάρχει και αναμόρφωση, πρέπει να υπάρχει 

αλλαγή, η γνώση ανανεώνεται, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό, προκύπτουν νέες 

έρευνες, όπως για παράδειγμα είχαμε και με τη Αμφίπολη νέα ευρήματα, θα πρέπει να 

γίνονται γνωστά και στους ιστορικούς και στους μαθητές και στον οποιονδήποτε 

διδάσκεται το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας. 

2.  Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο 

χαμηλές κλίμακες της ταξινομίας του Bloom όπως είναι η γνώση, η 

κατανόηση και η εφαρμογή. Πώς πρέπει να γίνεται ώστε να έχουμε και 

τις υψηλότερες κλίμακες δηλαδή την ανάλυση, την ερμηνεία, και την 

αξιολόγηση; 

Είναι αυτό το ότι δεν θα παρέχουμε τυποποιημένη γνώση στους μαθητές, οι μαθητές θα 

πρέπει οι ίδιοι να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν κάποιες γνώσεις που θα 

προβάλλονται μέσα από κάποιο υλικό που θα τους δίνεται είτε από πηγές, είτε θα 
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πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι στο διαδίκτυο ή σε ιστορικά βιβλία και έτσι θα μπορούν 

να αξιολογήσουν και κατά πόσο οι γνώσεις οι οποίες παρέχονται μέσα από το σχολικό 

εγχειρίδιο είναι αληθείς και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 100% και  να 

προβάλλουν έτσι ένα εθνοκεντρικό χαρακτήρα.  

 

Διδάσκων: 

1.  Ωραία. Πόσο ασφαλής νιώθεις, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που 

ήδη έχεις,  να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας; 

Σίγουρα δεν νιώθω καμία ασφάλεια. Οι γνώσεις οι οποίες κατέχω ανταποκρίνονται σ’ 

αυτά που θέλει να περάσει το σχολικό εγχειρίδιο οπότε θα πρέπει να αναζητήσω πολύ 

περισσότερα ιστορικά βιβλία, να διασταυρώσω τις γνώσεις που κατέχω και να 

εμπλουτίσω τις γνώσεις μου ακόμα περισσότερο. 

2.  Θεωρείς ότι θα μπορούσες να διδάξεις το μάθημα χωρίς τη χρήση του 

σχολικού εγχειριδίου, δηλαδή με την κατάργησή του από το μάθημα; 

Σίγουρα δεν πιστεύω ότι το να καταφύγουμε στην κατάργηση του σχολικού εγχειριδίου 

θα ήταν το καλύτερο. Οι μαθητές χρειάζονται κάποιο υλικό, χρειάζεται να καταφεύγουν 

κάπου, απλά θα πρέπει ορισμένα πράγματα να μπορούν να μην… να μην είναι τόσο 

ευκολόπιστοι στην γνώση την οποία δέχονται, να μπορούν να… να  αναζητούν 

πληροφορίες να διασταυρώνουν την αλήθεια των γεγονότων, και ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός, σίγουρα να προσπαθήσει να κάνει κάτι πιο ευχάριστο για τους μαθητές, 

να τους παρέχει διαφορετικό υλικό και όχι μόνο το σχολικό εγχειρίδιο το οποίο θα ήταν 

αρκετά βαρετό για τους μαθητές και το μόνο που θα τους προκαλέσει θα είναι πλήξη 

και ανία. 

Οπότε δηλαδή πιστεύεις ότι το σχολικό βιβλίο πρέπει να έχει ρόλο στην  

διδασκαλία , αλλά να μην είναι το κέντρο, δεν πρέπει να είναι το κέντρο. 

3.  Ωραία. Και τέλος, πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει 

στους μαθητές τους όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και 

«φιλοπατρία»; 

Εδώ είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες, σίγουρα θα πρέπει να  διδάξει ότι ο καθένας μας 

είναι λογικό να έχει μια αγάπη για την πατρίδα του. Σίγουρα η φιλοπατρία είναι κάτι το 

οποίο θα πρέπει να διδάσκεται, θα πρέπει να εκτιμούμε το έθνος μας, να εκτιμούμε την 
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κληρονομιά μας την πολιτισμική, την κοινωνική, την ιστορική, αλλά δεν θα πρέπει να 

καταφεύγουμε σε ακρότητες, δηλαδή δεν θα πρέπει να καταφεύγουμε στον εθνικισμό. Ο 

εθνικισμός είναι η προσήλωση στη δική μας κουλτούρα στο δικό μας πολιτισμό και η μη 

αποδοχή των άλλων πολιτισμών. Σίγουρα θα πρέπει γι’ αυτό είναι σημαντικό να 

προσεγγίζονται και οι ιστορικές γνώσεις των άλλων πολιτισμών να μαθαίνουμε και την 

ιστορία διαφορετικών λαών να μην εστιάζουμε μόνο στη δική μας ή και τα ίδια 

γεγονότα να μην παρουσιάζονται μόνο από τη δική μας σκοπιά, και όχι μόνο να 

αναφέρονται οι άλλοι λαοί στις περιπτώσεις που μόνο έχουν ευεργετηθεί από μας αλλά 

και στις περιπτώσεις που μας έχουν βοηθήσει και έχουν συμβάλει στα δικά μας 

ιστορικά γεγονότα… όσον αφορά για τον πατριωτισμό… ναι… πατριωτισμός κυρίως 

είναι… η φιλοπατρία είναι συνώνυμο του πατριωτισμού, οπότε είναι σημαντικό να 

προβάλλουμε στους μαθητές ότι πρέπει να είναι φιλόπατρις να είναι… να διακατέχονται 

από πατριωτισμό, αλλά να μην καταφεύγουν στον εθνικισμό δηλαδή είναι ο 

διαχωρισμός του εθνισμού και του εθνικισμού. Εθνισμός είναι η αγάπη για το έθνος 

τους, πρέπει να αγαπούν το έθνος τους, θα πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία τους αλλά 

δεν θα πρέπει να υπάρχει και η… αντιπαλότητα σε οποιοδήποτε άλλο πολιτισμό, σε 

οποιοδήποτε άλλο έθνος, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει ο εθνικισμός. 

Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. 
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Συνέντευξη 4 

 

 

Σκοποθεσία Α.Π.: 

1.  Γιατί κατά τη γνώμη σου πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

Το μάθημα της Ιστορίας, θεωρώ ότι πρέπει να διδάσκεται γιατί οι μαθητές πρέπει… να 

γνωρίσουν τον πολιτισμό του τόπου μας και τον πολιτισμό άλλων χωρών φυσικά, εεε… 

να μάθουν και να γνωρίσουν την ιστορία του παρελθόντος, τα γεγονότα που συνέβησαν 

και να… έχουν μια κριτική θεώρηση και του σήμερα ας πούμε… εεεε… έτσι ώστε να 

κατανοήσουν και το μέλλον μέσω του παρελθόντος. 

2.  Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας;  

Οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας είναι… να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές αξίες 

και στάσεις του παρελθόντος, τις συμπεριφορές των ανθρώπων τότε και να τους 

συγκρίνουμε με τους ανθρώπους του σήμερα… εεε... την καθημερινή τους ζωή δηλαδή 

πώς ήταν και να… κάνουν κάποιες συγκρίσεις, να μάθουν γενικά την ιστορία του τόπου 

τους πιο συγκεκριμένα και των άλλων τόπων.  

3.  Ωραία. Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του 

μαθήματος της Ιστορίας είναι οι μαθητές να εκτιμούν τις αξίες της 

ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης και να εκτιμήσουν την αξία της 

συνεργασίας και των κοινών δεσμών. Πως αυτοί οι δύο στόχοι 

σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας; Μπορείς να αναφέρεις και μερικά 

παραδείγματα; 

Εεεμμ… αυτοί οι δύο στόχοι σχετίζονται με το μάθημα της ιστορίας διότι ας πούμε οι 

μαθητές μέσα από διάφορα κεφάλαια και ενότητες… εεε… μαθαίνουν να εκτιμούν τις 

ανθρώπινες αξίες της ζωής και της δικαιοσύνης όπως ορισμένοι ήρωες παράδειγμα… 

τα κατορθώματά τους, τι έχουν κάνει από το παρελθόν μέχρι σήμερα… και να... 

εκτιμούν επίσης την αξία της συνεργασίας και των κοινών δεσμών… εεε… διότι μέσα 

από το μάθημα της ιστορίας και κάποιες εικονιστικές πηγές  που μπορούμε να τους 

δείξουμε και… σαν ομάδες μπορούνε να δουλέψουνε δηλαδή και ομαδικά για να 

υπάρξει και η συνεργασία. 
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4.  Ωραία. Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της 

Ιστορίας στο Δημοτικό είναι, να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να 

διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα 

εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που 

αυτό είναι δυνατό. Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος έτσι όπως διδάσκεται η 

Ιστορία στο ελληνικό σχολείο;  

Ως κάποιο βαθμό επιτυγχάνεται… να διαμορφώσει δηλαδή υπεύθυνη στάση για τα 

κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, 

αλλά θεωρώ επίσης ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια παραπάνω ανατροφοδότηση στο 

μάθημα της ιστορίας για αυτά τα ζητήματα, δηλαδή ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να 

φέρει περισσότερες πληροφορίες, να κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον, πιο παραστατικό 

μέσα στην τάξη έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα και οι μαθητές αυτά τα 

προβλήματα. 

5.  Ωραία. Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη 

της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Πώς πιστεύεις ότι 

αυτός μπορεί να υλοποιηθεί; 

Εεε… αυτός ο σκοπός για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 

συνείδησης εεε… θεωρώ ότι μπορεί να υλοποιηθεί με μια επίσκεψη πεδίου σε έναν 

ιστορικό τόπο, σε ένα μνημείο εεε… ή σε κάποιο μουσείο ακόμη, για να δουν και από 

κοντά ακόμη… να γνωρίσουν οι μαθητές κάποιους ήρωες ή κάποια συγκεκριμένα 

αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν τότε και σήμερα δεν. 

Κάποια στοιχεία της παράδοσης δηλαδή, ναι κάποια στοιχεία της παράδοσης. 

6.  Μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο νόημα παίρνει 

η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της εθνικής ταυτότητας των παιδιών; Μήπως αυτό πρέπει να αλλάξει; 

Εεε… θεωρώ ότι αυτό… εεε… πρέπει να αλλάξει… εεε διότι όπως είπαμε δεν θα πρέπει 

απλά να γίνεται απλά η… επεξήγηση του μαθήματος μόνο από τον εκπαιδευτικό στους 

μαθητές, γιατί έτσι οι μαθητές καταντούν να βαριούνται το μάθημα, να μην θέλουν… να 

το βρίσκουν κάτι ανούσιο ότι δεν θα τους χρειαστεί σε κάτι στο μάλλον, εεε… γι’ αυτό 

θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερο υλικό και ανατροφοδότηση μέσα στην τάξη για να 

μπορούν οι μαθητές να μπορούν συγκρατήσουν και να πάρουν πράγματα από αυτό  που 

θα τους χρειαστούν και στο  μέλλον. 



116 

 

 

 

Περιεχόμενα Α.Π.: 

1.  Πώς κρίνεις την ιστορική αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο; Είναι ευκολοκατανόητη από τους μαθητές; 

Εεε… θεωρώ ότι η ιστορική αφήγηση… εεε… του κάθε μαθήματος, δεν είναι… στις 

μεγαλύτερες τάξεις ειδικά δεν είναι τόσο κατανοητή στους μαθητές… εεε γιατί… εεε 

χρησιμοποιούν λίγο πιο δύσκολη ορολογία εεε… για τους μαθητές οι οποίοι δεν έχουν 

εξειδικευτεί και στις πιο μικρές τάξεις για να μπορέσουν να κατανοήσουν και αυτήν την 

εεε αφήγηση, επομένως θα έπρεπε να υπάρχει με πιο απλό τρόπο γραμμένη έτσι ώστε να 

κατανοήσουν πλήρως οι μαθητές τι είναι αυτό που θα διδαχθούν σε κάθε σχολικό 

βιβλίο. 

Άρα πιστεύεις ότι περιέχει η ιστορική αφήγηση ιδιαίτερα στις μεγάλες τάξεις 

δύσκολες λέξεις για τα παιδιά, ακριβώς, που δεν θα μπορούσαν να τις κατανοήσουν 

και συνεπώς δεν θα μπορούσαν να κατανοήσουν το μάθημα. Εεε σε ορισμένες 

φάσεις ναι αναλόγως φυσικά και το μαθητή. 

2.  Ωραία. Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται τα συγκρουσιακά 

θέματα της Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα; Μπορείς να αναφέρεις κάποια παραδείγματα;   

Εεε, ορισμένα θέματα σε σχέση με τα συγκρουσιακά θέματα… εεε... ας πούμε ο 

εμφύλιος πόλεμος... εεε… το ολοκαύτωμα… εεε… θα πρέπει  να εξηγηθεί καταρχάς 

στους μαθητές τι είναι αυτά τα θέματα… εεε... γιατί θα πρέπει να τα διδάσκουμε… και 

έτσι ώστε να κατανοήσουν… πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα γεγονότα εκείνη την εποχή. 

3.  Ωραία. Θεωρείς ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από 

το σχολικό βιβλίο, είναι εθνοκεντρικό;  

Ναι, θεωρώ ότι το μάθημα της Ιστορίας είναι εθνοκεντρικό δηλαδή εστιάζει 

περισσότερο στο δικό μας έθνος, δεν αναφέρεται δηλαδή τόσο στα έθνη των άλλων 

χωρών... εεε... ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ας πούμε μια αναφορά και στους άλλους 

πολιτισμούς, στην ιστορία και άλλων τόπων, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να 

συγκρίνουν… να κατανοήσουν και ότι οι άλλοι πολιτισμοί και οι χώρες είχαν και αυτοί 

την δική τους ιστορία.  
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Μεθόδευση: 

1.  Ωραία. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Α) Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας;  

…Πιστεύω ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι εθνοκεντρικό, ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στο μάθημα της ιστορίας εεε… θα πρέπει ας πούμε να… γίνονται 

περισσότερες συζητήσεις στο μάθημα γενικά… αναλόγως φυσικά και το μάθημα, να… 

δηλαδή να μην εστιάζει ο τόσο εκπαιδευτικός στο εγχειρίδιο, εεε αλλά να κάνει και δικά 

του πράγματα μέσα στην τάξη, δηλαδή μερικές φορές να μην το χρησιμοποιεί και καν 

αν είναι δυνατόν. 

Δηλαδή σε κάποια μαθήματα να χρησιμοποιεί το εγχειρίδιο και σε κάποια όχι, 

δηλαδή, πιστεύεις ότι σε κάποια μαθήματα υπάρχουν πιο πολλά πράγματα 

καλύτερα από το σχολικό βιβλίο που μπορούν να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός. 

Ναι φυσικά   

Β) Ωραία. Συνήθως οι πηγές χρησιμοποιούνται και αυτές στην διδασκαλία του 

μαθήματος. Πιστεύεις ότι πρέπει και αυτές να έχουν ρόλο; 

Ναι θεωρώ ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι πηγές, εεε… διότι μέσω από αυτές οι 

μαθητές διευρύνουν τις γνώσεις τους έχουν, εεε… αποκτούν περισσότερη κριτική 

αντίληψη και γνώση, μαθαίνουν ας πούμε να βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές μέσα 

από αυτές τις πηγές και με το κείμενο της ενότητας, το μάθημα.  

2.  Ωραία. Εκτός από το σχολικό βιβλίο, ποιες άλλες εναλλακτικές μεθόδους 

και μέσα διδασκαλίας θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις για να διδάξεις 

μία  διδακτική ενότητα στο μάθημα της Ιστορίας;  

Άλλες εναλλακτικές μεθόδους που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω είναι το διαδίκτυο, 

διότι με την προβολή ενός προτζέκτορα να τους δείξω ορισμένες εικόνες από το 

μάθημα, να τους εξηγήσω, να τις αναλύσω, να γίνει ανάλυση αυτών των εικόνων, εεε… 

για να τους επεξηγήσω το ρόλο που είχαν δηλαδή τότε περισσότερο αυτές οι εικόνες 

εκείνη την εποχή και να τις συγκρίνουμε επίσης με την σημερινή μας εποχή, αν ισχύει 

δηλαδή αυτό και σήμερα. 
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3.  Κάποιοι μαθητές και κάποιες μαθήτριες θεωρούν βαρετό το μάθημα της 

Ιστορίας. Πώς θα το δίδασκες εσύ για να τους δραστηριοποιήσεις τα 

κίνητρα μάθησης; 

Εεε… εγώ θα δίδασκα το μάθημα, ας πούμε θα το έκανα πιο παραστατικό με μια 

δραματοποίηση ή ένα παιχνίδι ρόλων, δηλαδή να αναπαραστήσουνε κάποιον ήρωα 

να… ας πούμε κάποιος να ήταν αυτοκράτορας, κάποιος άλλος κάτι άλλο, έτσι ώστε να 

κατανοήσουνε πιο καλά τους ρόλους που είχαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και 

το ίδιο με την δραματοποίηση ή ομαδικά, ας πούμε να δουλέψουμε ομαδικά και η κάθε 

ομάδα να αναπαραστήσει το δικό της ρόλο. 

4. Θεωρείς ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, στο να 

κατανοήσουν το μάθημα; 

Ναι, θα βοηθούσαν αρκετά οι επισκέψεις πεδίου, εεε διότι θα είχανε… θα ήταν και μια 

επαφή με το χώρο και τα αντικείμενα, οι μαθητές θα μπορούσαν να τα αγγίξουν, να τα 

επεξεργαστούν.  

 

Αξιολόγηση: 

1. Ωραία. Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας; 

Θεωρώ ναι ότι είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας, όπως και στα 

άλλα τα μαθήματα εεε… διότι χωρίς την αξιολόγηση δεν μπορεί να βελτιωθεί και να 

αναθεωρηθεί ένα μάθημα… γιατί εεε… από την διδασκαλία ενός μαθήματος πρέπει να 

κάνουμε την αξιολόγησή του για να δούμε πως θα είναι και το επόμενο μάθημα. 

Υπάρχει περισσότερο ανατροφοδότηση για να δούμε και το ενδιαφέρον των μαθητών, τι 

τους προσελκύει κάθε φορά τι είναι αυτό που τους κάνει να βαριούνται και άλλα. 

2. Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο χαμηλές 

κλίμακες της ταξινομίας του Bloom όπως είναι η γνώση, η κατανόηση και 

η εφαρμογή. Πώς πρέπει να γίνεται ώστε να έχουμε και τις υψηλότερες 

κλίμακες, την ανάλυση, την  ερμηνεία και την αξιολόγηση δηλαδή; 

Εεεε… θεωρώ ότι για να υπάρχουν και οι υψηλότερες κλίμακες όπως η ανάλυση η 

ερμηνεία και η αξιολόγηση, εεε… θα έπρεπε δηλαδή ο εκπαιδευτικός με τη σειρά του να 

αναθέτει περισσότερες πηγές, εικονιστικές και γραπτές στους μαθητές και μέσα από 

αυτές τις πηγές να γίνεται ανάλυση και μετά αξιολόγησή τους και γενικά και αξιολόγηση 
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όλου του μαθήματος… να τις ερμηνεύουν, γενικά και όχι δηλαδή μόνο στις πηγές του 

βιβλίου να βασίζονται και δικές του πηγές δηλαδή… 

Διδάσκων: 

1.  Ωραία. Σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που διαθέτεις, νιώθεις 

ασφάλεια να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας; 

Ως κάποιο βαθμό, ναι, νιώθω ασφάλεια περισσότερο φυσικά στις μικρότερες τάξεις 

στην τρίτη και τετάρτη δημοτικού τα οποία ας πούμε εγώ τα βρίσκω λίγο πιο 

ενδιαφέροντα τα μαθήματα και πιο κατανοητά και για μένα και για τους μαθητές 

πιστεύω, εεε και επίσης υπάρχουν και πιο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ας πούμε στη 

Γ΄ Δημοτικού που υπάρχει η μυθολογία, είναι πιο ενδιαφέρον… τα μαθήματα αλλά και 

στα άλλα ας πούμε εεε λίγο τα βιβλία κάπως  δεν είναι τόσο καλά γραμμένα, θα 

μπορούσε με λίγο πιο κατανοητό τρόπο να υπήρχε πιο απλή ίσως ορολογία για να 

μπορούν να τα επεξεργάζονται οι μαθητές πιο εύκολα. 

2.   Θεωρείς ότι θα μπορούσες να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας μη 

χρησιμοποιώντας το σχολικό εγχειρίδιο; 

Εεε… θεωρώ ότι δεν θα ήταν τόσο εύκολο αυτό, δηλαδή να καταργούσα το σχολικό 

εγχειρίδιο… εεε… διότι πάλι παίρνεις κάποιες ιδέες από το σχολικό εγχειρίδιο, τον 

τρόπο δηλαδή οργάνωσης. Δηλαδή γενικά πως θα οργανώσεις το μάθημα, κάποιες 

έννοιες, λέξεις, γενικά αν δεν υπήρχε το σχολικό εγχειρίδιο θα έπρεπε να αναζητούμε 

πληροφορίες από το διαδίκτυο και γενικά δεν θα ξέραμε πόσο σαφείς θα ήταν αυτές οι 

πληροφορίες.  

3.   Πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει στους μαθητές τους 

όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και «φιλοπατρία»; 

Εεεε… θεωρώ ότι ένας εκπαιδευτικός θα έπρεπε αρχικά να… φιλοπατρία να πει ότι 

είναι η αγάπη για την πατρίδα, η φανατική ως ένα βαθμό και φανατισμός περισσότερο 

εθνικισμός βέβαια, εθνικισμός… ας πούμε ότι… κάποιος ας πούμε αγαπά πολύ το 

έθνος μας… εεε… και φιλοπατρία και πατριωτισμός… εεε… ότι πρέπει να είμαστε 

πατριώτες, εννοείται να υποστηρίζουμε την πατρίδα μας… και να συνεισφέρουμε ότι 

μπορούμε δηλαδή για το καλό της πατρίδας μας, αλλά να μην δημιουργηθούν όμως 

ρατσιστικές αντιλήψεις και στερεότυπα που θα φανατίσουν αργότερα τους μαθητές. 

Ωραία. Σ’ ευχαριστώ πολύ. 
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Συνέντευξη  5 

 

Σκοποθεσία Α.Π.: 

1.  Γιατί κατά τη γνώμη σου πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

Γιατί… εεε… το μάθημα της Ιστορίας, βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν την 

ιστορική τους σκέψη και την ιστορική τους συνείδηση, που είναι πολύ σημαντικό για 

τους ίδιους. 

2.  Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας;  

Εεε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει… ο σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας, είναι να 

γνωρίσουν οι μαθητές το παρελθόν, για να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα το 

παρόν και να σχεδιάσουν ακόμα καλύτερα το μέλλον τους.    

3.  Ωραία. Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του 

μαθήματος της Ιστορίας είναι «οι μαθητές να εκτιμούν τις αξίες της 

ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης» και «να εκτιμήσουν την αξία της 

συνεργασίας και των κοινών δεσμών». Πώς αυτοί οι δύο στόχοι 

σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας; Μπορείς να αναφέρεις 

συγκεκριμένα παραδείγματα;   

Εεε… απλά πιστεύω ότι αυτοί οι στόχοι θέλουν να μας πουν, εεεε… φαίνονται 

βασικά… μέσα στο μάθημα της Ιστορίας, όταν… από τα γεγονότα που μας έδειχναν… 

ότι οι άνθρωποι σχημάτιζαν τις πρώτες πόλεις… εεε… έπρεπε να συμβιώσουν μαζί εεε 

και επίσης έπρεπε να συνεργαστούν για να πετύχουν τον κοινό σκοπό ο οποίος ήτανε το 

φαγητό ή ένας πόλεμος είτε το να χτίσουν ένα κατάλυμα… αυτό. 

4.  Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Δημοτικό είναι να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν 

υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα 

ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που αυτό είναι 

δυνατό. Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος έτσι όπως διδάσκεται η Ιστορία 

στο ελληνικό σχολείο σήμερα;  

Εεεε, δεν νομίζω, ίσως… συμβαίνει εν μέρει, αλλά όχι και 100%, ο τρόπος που 

διδάσκεται η Ιστορία σήμερα στο σχολείο είναι το λιγότερο που μπορώ να πω βαρετός, 

γιατί… εεε… ο δάσκαλος μιλάει, οι μαθητές απλά ακούν και παπαγαλίζουν, δεν… 
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διαμορφώνεται αυτή η… στάση να πούμε… εεε… δεν βάζει ο εκπαιδευτικός τους 

μαθητές να σκεφτούν να συγκρίνουν, να γνωρίσουν κάτι άλλο πέρα από το ελληνικό 

τόσο καλά ώστε να μπουν σ’ αυτή τη σύγκριση. 

Άρα δηλαδή τους απομονώνει με την παραδοσιακή διδασκαλία μέσα στο μάθημα. 

Ακριβώς.   

5.  Ωραία. Ο γενικός σκοπός τώρα της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η 

ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Πώς 

πιστεύεις ότι μπορεί να υλοποιηθεί; 

Εεε… Πρώτα πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που διδάσκεται, αυτό το 

δασκαλοκεντρικό, επίσης νομίζω ότι  θα βοηθήσει πάρα πολύ αν οι μαθητές αναλάβουν 

ένα ρόλο δράσης κατά την εμπλοκή τους στην Ιστορία, όπως, ας πούμε να τους 

βοηθήσει αν δουν αν παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση, ή κάτι, ή μια ταινία, 

κάτι διαφορετικό τέλος πάντων.  

6.  Ωραία. Μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο νόημα 

παίρνει η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των παιδιών; Μήπως πρέπει να 

αλλάξει αυτό; 

Το ότι ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσουμε και 

την ιστορική μας ταυτότητα… εεε... σίγουρα αυτό πρέπει να… το μετριάσουμε να μην… 

τονίζουμε συνεχώς το πόσο Έλληνες είμαστε, αλλά… όχι και να το παραμερίσουμε στην 

άκρη για χάρη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

 

Περιεχόμενα Α.Π. 

1.  Πώς κρίνεις την ιστορική αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο; Είναι εύκολη στην κατανόησή της από το μαθητή; 

 Δεν θεωρώ ότι είναι πάντα εύκολο στην κατανόησή του το μάθημα, γιατί… συναντάμε 

πολλά κείμενα που είναι πολύ πυκνογραμμένα, με πολλά ονόματα, πολλές χρονολογίες 

που δεν νομίζω ότι έχουν και κάποια ουσία στο να τα θυμούνται όλα αυτά τα παιδιά. 

2.  Ωραία. Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται τα συγκρουσιακά 

θέματα της Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο Αναλυτικό 
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Πρόγραμμα; Μπορείς να αναφέρεις κάποιο παράδειγμα από 

συγκρουσιακά θέματα;   

Τέτοια συγκρουσιακά θέματα θεωρώ ότι θα πρέπει να διδάσκονται αντικειμενικά,  

δηλαδή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει απλά να παραθέτει τα γεγονότα, γιατί δεν ξέρει τι 

ακροατήριο έχει από κάτω και να μην παίρνει όσο γίνεται καμία θέση. Εεε τώρα, 

παραδείγματα συγκρουσιακά θα είναι του εμφυλίου και του Ολοκαυτώματος και πολλά 

άλλα. 

3.  Θεωρείς ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από το 

σχολικό εγχειρίδιο, είναι εθνοκεντρικό; 

Εεε ναι, θεωρώ ότι είναι λίγο εθνοκεντρικό, έως πολύ, προσπαθούμε γενικά να 

προβάλουμε την μια πλευρά των γεγονότων, αυτή που μας συμφέρει συνήθως, και να 

μειώσουμε… τα κακά που έχουμε φέρει εμείς στην Ιστορία και τα αδύνατά μας σημεία. 

 

Μεθόδευση Α.Π.:  

1.  Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Α) Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία της Ιστορίας;  

Απάντηση: Ναι, είναι εγχειριδιοκεντρικό, θεωρώ ότι ο ρόλος του θα πρέπει να είναι 

διακοσμητικός να πω ή βοηθητικός, πολύ λίγο. Δεν νομίζω ότι το βιβλίο μπορεί να 

προσφέρει… πάρα πολλά πράγματα στους μαθητές. Ίσως ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε 

να το αξιοποιήσει πιο πολύ για κάποιες εικόνες που και πάλι αυτό δεν το θεωρώ 

απαραίτητο, γιατί μπορεί να τους προβάλει μια παρουσίαση και να κάνει το μάθημα, 

πολύ διαφορετικό. 

Άρα πιστεύεις ότι το βιβλίο θα μπορούσε να μη χρησιμοποιείται  από το δάσκαλο. 

Ναι το πιστεύω. 

Β) Ένα σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία παίζουν και οι πηγές. Αυτές πιστεύεις 

θα πρέπει να έχουν ρόλο στην διδασκαλία του μαθήματος; 

Απάντηση: Ίσως μ’ αυτές και μόνο θα έπρεπε να γίνεται το μάθημα, οι πηγές, μας 

μεταφέρουν καλύτερα τα γεγονότα από ότι το κείμενο γιατί συνήθως είναι μαρτυρίες 

ή… μια εικόνα ίσο με χίλιες λέξεις, που λένε, οπότε ναι, θα πρέπει να έχει το κεντρικό 

ρόλο κιόλας. 
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Άρα θεωρείς ότι οι πηγές είναι κάτι πιο ζωντανό, στην ιστορία. Σίγουρα. 

Προσφέρει βιώματα και εμπειρίες και θα κατανοήσουν καλύτερα σύμφωνα με την 

άποψή σου, ναι, το μάθημα της ιστορίας.  

2. Εκτός από το σχολικό βιβλίο με ποιες άλλες εναλλακτικές μεθόδους και 

μέσα διδασκαλίας θα μπορούσε να διδαχθεί μία διδακτική ενότητα;  

Απάντηση: Ναι, η ταινία θα ήταν ένας πολύ σημαντικός τρόπος να διδάξουμε ένα 

ιστορικό γεγονός. Επίσης πιστεύω στην δύναμη του θεάτρου πάρα πολύ εγώ, θεωρώ ότι 

είναι το καλύτερο σχολείο και ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος τόσο το 

βιωματικό θέατρο, όσο και να δουν μια παράσταση. 

3. Ωραία. Πολλοί μαθητές θεωρούν βαρετό το μάθημα της Ιστορίας. Πώς θα 

το δίδασκες εσύ για να δραστηριοποιήσεις τα κίνητρα μάθησης των 

μαθητών; 

Απάντηση: Ναι, είναι αρκετά βαρετό. Έχω και εγώ αυτή τη θύμηση ως παιδί, και εγώ 

βαριόμουν πάρα πολύ το μάθημα… εεε… νομίζω ότι εάν διδάσκεις το μάθημα, χωρίς 

το να πρέπει  τα παιδιά να παπαγαλίσουν ένα κείμενο και μέσα από ένα παιχνίδι ή μέσα 

από μια ταινία όπως είπαμε και παραπάνω, νομίζω θα γίνει πολύ πιο ευχάριστο, θα το 

δουν με άλλο μάτι. 

4. Θεωρείς ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, στο να 

κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα; 

Απάντηση: Πολύ, πάρα πολύ κιόλας, δηλαδή, το να διδάσκεις το αρχαίο θέατρο και να 

βρίσκεσαι μέσα σε ένα αρχαίο θέατρο, νομίζω είναι το ιδανικό, βοηθά πάρα πολύ, 

αφού τα παιδιά μπορούν να αφουγκραστούν τον χώρο καλύτερα, και να νιώσουν τα 

γεγονότα πιο κοντά τους και ναι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται εκεί. 

 

 

Αξιολόγηση: 

1.  Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας; 

Αξιολόγηση. Γενικά δεν είμαι πολύ υπέρ της αξιολόγησης, αλλά θα μου πεις και τι να 

κάνω, πώς να ελέγξω. Αλλά να γίνεται, σίγουρα με διαφορετικό τρόπο. 

 Έχεις υπόψη σου κάποιο τρόπο; 
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Ναι, νομίζω… ότι αν αφήσουμε στην άκρη αυτό το χαρτί και μολύβι και δούμε λίγο 

τους μαθητές πως εργάζονται σε ομάδες εργασίας, πόσο ενεργοί είναι στο μάθημα… τι 

ή αν τους αφήσεις να φέρουν απόψεις… και δικές τους έρευνες μέσα στην τάξη, ναι, 

δηλαδή από το κατά πόσο ενεργοί είναι, αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι το σημαντικό. 

2.   Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο 

χαμηλές κλίμακες της ταξινομίας του Bloom όπως είναι η γνώση, η 

κατανόηση και η εφαρμογή. Πώς πρέπει να γίνεται ώστε να έχουμε και 

τις υψηλότερες κλίμακες όπως είναι η ανάλυση, η ερμηνεία, η 

αξιολόγηση; 

 Εεε… θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε τους μαθητές να είναι πιο ενεργοί μέσα στο 

μάθημα, να είναι βασικά ενεργοί μέσα στο μάθημα της ιστορίας και όχι έτσι απλά 

παθητικοί, έτσι θα μπορούν να ανακαλύπτουν, να συνθέτουν μόνοι τους πληροφορίες 

και στο τέλος να κρίνουν μόνοι τους αν εκεί που φτάσανε τελικά… εεε…  είναι… να 

παίρνουν μόνοι τους μια απόφαση, να μην τους καθοδηγούμε στο σωστό ή λάθος εμείς. 

Διδάσκων: 

1.  Ωραία. Πόσο ασφάλεια νιώθεις, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που 

εσύ διαθέτεις, για να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας; 

Όχι δεν έχω καθόλου ασφάλεια, δεν θεωρώ ότι κατέχω τις σωστές γνώσεις και αυτό 

οφείλεται στα μαθητικά μου χρόνια που και μένα δεν μου τα δίδαξαν σωστά ίσως. 

2.  Ωραία. Θεωρείς ότι θα μπορούσες να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας 

χωρίς τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου; 

Ναι, και αυτό μπορώ να στο πω, γιατί δίδαξα Ιστορία τώρα στην Β’ φάση (της 

Πρακτικής Άσκησης του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας) και η αλήθεια είναι ότι προτίμησα να μην 

χρησιμοποιήσω καθόλου το βιβλίο, παρά μόνο κάτι πηγές και ένα παιχνιδάκι το οποίο 

είδα ότι δουλεύει πολύ πολύ καλύτερα, και μαθητές που ήταν αδιάφοροι, με τα λεγόμενα 

της δασκάλας, ήταν πολύ ενεργοί. 

Άρα πιστεύεις ότι το σχολικό εγχειρίδιο, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για 

το μάθημα εκτός από αυτό. Ναι. 

3.   Πως ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει στους μαθητές τους 

όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και «φιλοπατρία»; 
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Εεε είναι δύσκολοι όροι και πολύ κοντά ο ένας στον άλλο σίγουρα, εδώ φαντάσου καλά 

- καλά και εγώ τους μπερδεύω πολλές φορές… αλλά ίσως αν χωρίζαμε τα παιδιά, σε 

μικρές ομάδες και δίναμε σε κάθε ομάδα κάποιους διαλόγους και θα έπρεπε να… 

λογομαχήσουν μεταξύ τους, θα μπορούσαμε να δούμε πως μιλάει ένας πατριώτης, ένας 

φιλοπάτρις και όλα αυτά  εεε, ίσως και μετά από όλα αυτά με ένα βιντεάκι, ένα μικρό 

που θα δείχνει αυτές τις τρείς προσωπικότητες για να γίνουν λίγο πιο καλά κατανοητές.  

Ωραία. Σ ευχαριστώ πολύ. 
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Συνέντευξη 6 

 

Σκοποθεσία Α.Π.: 

1. Γιατί κατά τη γνώμη σου πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Εεε… γιατί μέσω του μαθήματος της Ιστορίας οι μαθητές μαθαίνουνε την 

ιστορία της χώρας τους, γίνονται πιο καλοί άνθρωποι, δηλαδή να μην 

επαναλαμβάνονται τα λάθη, που έχει κάνει η ανθρωπότητα στο παρελθόν… 

2. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας;  

Απάντηση: Να κάνει υπεύθυνους πολίτες με εθνική και ιστορική συνείδηση, και επίσης 

να αναπτύξει την κριτική του σκέψη. 

3. Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος 

της Ιστορίας είναι «οι μαθητές να εκτιμούν τις αξίες της ανθρώπινης 

ζωής και της δικαιοσύνης» και «να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας 

και των κοινών δεσμών». Πώς αυτοί οι δύο στόχοι σχετίζονται με το 

μάθημα της Ιστορίας;   

Απάντηση: Κοίτα, ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό για συνεργασία 

είναι, όταν οι Έλληνες ενώθηκαν μεταξύ τους για να πολεμήσουν τον κοινό εχθρό που 

ήταν ο Τούρκος στην Επανάσταση του 1821… συνεργασία… οι Έλληνες πολλές φορές 

συνεργάστηκαν μεταξύ τους όταν υπήρχε ένας κοινός εχθρός, όταν ήρθαν πάλι οι 

Πέρσες, συνεργάστηκαν όλοι μαζί, η δικαιοσύνη, υπήρχανε νόμοι τους οποίους 

τηρούσανε όσο να μπορεί να λειτουργήσει και η κοινωνία τους σωστά. 

4. Ωραία. Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της 

Ιστορίας στο Δημοτικό είναι «οι μαθητές να σχηματίζουν προσωπική 

άποψη και να διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα 

πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, 

στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό». Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος έτσι 

όπως διδάσκεται η Ιστορία στο ελληνικό σχολείο; Αν ναι πώς , αν όχι 

γιατί; 

Απάντηση: Αν επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος… εν μέρει επιτυγχάνεται αναλόγως 

πιστεύω είναι και με τον εκπαιδευτικό πως θα το χειριστεί το όλο ζήτημα, τώρα εάν 

είναι ένας εκπαιδευτικός που απλά θέλει να διαβάσει όλο το κείμενο, να υπογραμμίσουν 
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οι μαθητές μερικά σημεία και αυτό, εκεί να τελειώσει, όχι δεν επιτυγχάνεται αυτός ο 

στόχος, αλλά εάν είναι ένας δημοκρατικός εκπαιδευτικός, σίγουρα θα… αναπτύξει 

στους μαθητές του την κριτική τους σκέψη και μέσα από αυτό θα επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος. Εεε… θα τους μάθει και άλλα πράγματα πέρα από το σχολικό βιβλίο, θα τους 

δώσει πηγές, για να το κατανοήσουν καλύτερα και ο ίδιοι. 

5. Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι «η ανάπτυξη της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης». Πώς θεωρείς ότι 

μπορεί να υλοποιηθεί; 

Απάντηση: Πιστεύω ότι μέσα από τις εθνικές εορτές και τις παρελάσεις και… γιατί 

μέσω των παρελάσεων οι μαθητές μπαίνουνε στην θέση αυτών που πολέμησαν εκείνη 

την περίοδο και έτσι αναπτύσσεται η ιστορική τους συνείδηση, εεε… αλλά και μέσω των 

εθνικών εορτών, περισσότεροι οι μικροί μαθητές όταν τους δίνει ο εκπαιδευτικός 

κάποιο ρόλο μπαίνουνε μέσα  σ αυτό το ρόλο και έτσι αναπτύσσεται η ιστορική τους 

σκέψη, ότι να έτσι πολέμησε αυτός ο άνθρωπος, έτσι εκείνος… 

6. Μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο νόημα παίρνει 

η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της εθνικής ταυτότητας των παιδιών; Μήπως πρέπει να αλλάξει αυτό; 

Απάντηση: Θα έπρεπε να διαμορφώνει εθνική ταυτότητα στα παιδιά γιατί πάνω από 

όλα δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είμαστε Έλληνες, αλλά δεν θα πρέπει να υποτιμούμε 

και τους άλλους λαούς, γιατί είπαμε ότι ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου 

υπάρχουνε πολλά παιδιά, από διαφορετικές κοινωνίες και έτσι δεν θα πρέπει μέσω της 

ιστορίας, να μειώνουμε τον πολιτισμό του άλλου, αλλά να τον σεβόμαστε, αλλά όχι και 

να καταπατάμε τον ελληνικό πολιτισμό σε βάρος του και έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει… 

και ο ελληνικός πολιτισμός αλλά και οι άλλοι πολιτισμοί να είναι ίσοι. 

 

Περιεχόμενα Α.Π.: 

1. Πώς κρίνεις την ιστορική αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο; Είναι εύκολο στην κατανόησή του από το μαθητή; 

Απάντηση: Σε μερικά θέματα είναι, σε μερικά θέματα όχι. Είναι αναλόγως το μάθημα. 

Είναι μερικά μαθήματα όπου υπάρχει ένα τεράστιο κείμενο, χωρίς συνοχή, υπάρχουνε 

πάρα πολλά στοιχεία μέσα, και έτσι ο μαθητής μπερδεύεται, δεν ξέρει ποια σειρά να 

ακολουθήσει. Επίσης, οι χρονολογίες είναι μπερδεμένες, από μια χρονολογία μπορεί να 
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πάει σε μια άλλη και μετά να επιστρέψει στην επόμενη, και αυτό μπερδεύει τους 

μαθητές και δεν είναι εύκολη η κατανόησή του. 

2. Πως πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται  τα συγκρουσιακά θέματα 

της Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα; 

Μπορείς να αναφέρεις μερικά παραδείγματα από συγκρουσιακά θέματα;   

Απάντηση: Συγκρουσιακά θέματα όπως παραδείγματος χάρη, ήταν ο Β’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος. Τώρα πως θα πρέπει να το διδάξουμε. Θα πρέπει να κρατάμε μια ουδέτερη 

στάση ως εκπαιδευτικοί, αλλά θα ήταν καλό να ρωτήσουμε ποια είναι η άποψη των 

μαθητών και αν υπάρχουνε διαφορετικές απόψεις να κάνουμε ένα είδος debate για να 

ακούσουμε και την άποψη του ενός και την άποψη του άλλου και έτσι θα βγάλουμε 

συμπεράσματα. 

3. Πιστεύεις ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από το 

σχολικό εγχειρίδιο, είναι εθνοκεντρικό; 

Απάντηση: Είναι εθνοκεντρικό γιατί πολλές φορές βλέπουμε τους Έλληνες που είναι οι 

καλοί και όλοι οι άλλοι λαοί είναι οι κακοί. Ότι εμείς είμαστε, πάνω από όλους είμαστε, 

εεε… δεν είμαστε κακοί και να σκοτώνουμε τους άλλους, όχι εμείς πάντα είμαστε οι 

καλοί και αυτό το έχουμε αναπτύξει και στους ίδιους τους μαθητές ότι οι Έλληνες είναι 

πρώτοι σε όλα και δεν φταίνε ποτέ. 

 

Μεθόδευση Α.Π.: 

1. Ωραία. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία της Ιστορίας; Πιστεύεις ότι 

οι πήγες θα πρέπει να έχουν ρόλο στην διδασκαλία του μαθήματος; 

Απάντηση: Ναι, οι πηγές θα πρέπει να έχουν μεγάλο ρόλο για να μπορούν να 

κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα οι μαθητές, αλλά να αναπτύξουν και την κριτική 

τους σκέψη. Επίσης ωραίες είναι και οι εικονιστικές πηγές και… όπου δεν θα πούμε 

στους μαθητές από την αρχή τι παρουσιάζεται μέσω της πηγής αλλά να προσπαθήσουνε 

σιγά - σιγά να καταλάβουνε τι παρουσιάζει και δεν θα πρέπει το μάθημα να γίνεται 

μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο, γιατί πολλές φορές εμείς οι δάσκαλοι διαβάζουμε μόνο 

το κείμενο και δεν στρεφόμαστε κάπου αλλού. 
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2. Ωραία. Εκτός από το σχολικό βιβλίο με ποιες άλλες εναλλακτικές 

μεθόδους ή μέσα διδασκαλίας θα μπορούσε να διδαχθεί μία διδακτική 

ενότητα στο συγκεκριμένο μάθημα; 

Απάντηση: Ωραία. Θα μπορούσε να διδαχθεί μέσω του διαδικτύου, μέσω μιας ταινίας, 

μέσω εικόνων… εεε… δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή αυτά μου έρχονται στο μυαλό. 

3. Πολλοί μαθητές και μαθήτριες θεωρούν βαρετό το μάθημα της ιστορίας. 

Πώς θα το δίδασκες εσύ για να δραστηριοποιήσεις τα κίνητρα μάθησης 

των μαθητών; 

Απάντηση: Δεν θα το έκανα μέσα από το εγχειρίδιο, αλλά θα προσπαθούσα να βρω 

ποια είναι τα κίνητρα των παιδιών… εεε… θα χρησιμοποιούσα διαδίκτυο που είναι 

πολύ οικείο στους μαθητές, θα τους έβαζα να δουλέψουν σε ομάδες με διάφορες 

πηγές… αυτά… 

4. Πιστεύεις ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, στο να 

κατανοήσουν το μάθημα της ιστορίας; 

Απάντηση: Θα βοηθούσανε (οι πηγές) να κατανοήσουνε (οι μαθητές το μάθημα της 

Ιστορίας), αλλά πολλές φορές οι επισκέψεις πεδίου με αυτόν τον τρόπο που γίνονται 

είναι βαρετές στους μαθητές και όταν λένε να πάμε παραδείγματος χάρη σε ένα 

μουσείο, οι περισσότεροι μαθητές βαριούνται και δεν παρακολουθούν αυτά που τους 

εξηγείς εκείνη την ώρα. Γι’ αυτό καλύτερο θα ήτανε να γίνει μέσω του διαδικτύου, 

δηλαδή ενώ είσαι μέσα στην τάξη, να δείχνεις ένα μουσείο για να μπορούν να 

παρακολουθούν οι μαθητές, γιατί όταν είσαι σε ένα μουσείο με όλους αυτούς τους 

μαθητές σίγουρα οι μισοί θα βλέπουν αλλού και οι άλλοι μισοί αλλού, και εσύ θα 

δείχνεις άλλο πράγμα.  

 

 

Αξιολόγηση:  

1. Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Πιστεύω είναι απαραίτητη στο μάθημα της Ιστορίας γιατί δεν μπορείς να 

καταλάβεις, εάν έχουν κατανοήσει οι μαθητές αυτά που θέλεις εσύ ο ίδιος. Αλλά δε θα 

πρέπει να είναι τόσο αυστηρή, δηλαδή θα πρέπει να γίνει με διάφορους τρόπους και όχι 
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μόνο με ένα τεστ γιατί εκείνη τη στιγμή ένας μαθητής μπορεί να είναι αγχωμένος ή να 

είναι κουρασμένος και να μην μπορεί να αποδώσει αυτά που ξέρει.  

2. Ωραία. Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο 

χαμηλές κλίμακες της ταξινομίας του Bloom όπως είναι η γνώση, η  

κατανόηση, και η εφαρμογή. Πώς πρέπει να γίνεται ώστε να έχουμε και 

τις υψηλότερες κλίμακες όπως είναι η ανάλυση, η ερμηνεία, και η 

αξιολόγηση; 

Απάντηση: Πιστεύω ότι για να έχουμε υψηλότερες κλίμακες, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούμε διάφορες πηγές, αλλά και να βάζουμε τους ίδιους τους μαθητές να 

αυτοαξιολογήσουν τον εαυτό τους  αλλά να κάνουν και διάφορες δραστηριότητες και να 

μη μένουμε μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο. 

 

Διδάσκων:  

1. Πόσο ασφαλής νιώθεις, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που εσύ έχεις, 

να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Δεν νιώθω και πολύ ασφαλής, γιατί πιστεύω ότι δεν έχω αποκτήσει ακόμα 

τις ιστορικές  γνώσεις εκείνες που χρειάζεται, και όταν πάω να διδάξω πολλές φορές 

νιώθω τον εαυτό μου ότι δεν ξέρει πολλά πράγματα και φοβάμαι μη ρωτήσει κάτι 

κάποιος μαθητής και δεν ξέρω πώς να του απαντήσω. Γι’ αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει 

να δώσω περισσότερη έμφαση ώστε να μάθω τα ιστορικά γεγονότα και να διαβάσω 

περισσότερη Ιστορία. 

2. Θεωρείς ότι θα μπορούσες να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας χωρίς τη 

χρήση του σχολικού εγχειριδίου; 

Απάντηση: Δεν είμαι σίγουρη γιατί το σχολικό εγχειρίδιο σε βάζει στο να μη φοβάσαι 

αν κάνεις κάποιο λάθος, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω πηγές, αλλά όχι, θέλω να 

βλέπουν οι μαθητές λίγο και το σχολικό εγχειρίδιο. 

3. Ωραία. Και τέλος, πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει 

στους μαθητές τους όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και 

«φιλοπατρία»; 

Απάντηση: Εεε… για αυτούς τους όρους θα χρησιμοποιούσα μια ταινία η οποία θα 

ήταν μάλλον πολύ εθνικιστική εεε… και θα τους εξηγούσα ότι αυτό το πράγμα είναι ο 
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εθνικισμός, δηλαδή το ότι αγαπάμε πάρα πολύ την δική μας πατρίδα και μισούμε τους 

άλλους λαούς... εεε... θα τους έλεγα ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα αλλά 

ότι πρέπει να πάμε στον άλλο όρο που είναι ο πατριωτισμός ή η φιλοπατρία, δηλαδή να 

αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά όχι να μισούμε τους άλλους λαούς. Να τους έχουν σαν 

ίσους με εμάς, αλλά όχι και να αφήσουμε πίσω την δικιά μας πατρίδα, δηλαδή ή 

πατριωτισμός ή φιλοπατρία. 

Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. 
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Συνέντευξη 7 

 

Σκοποθεσία Α.Π.: 

1. Γιατί κατά τη γνώμη σου πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Πιστεύω ότι πρέπει να διδάσκεται ώστε οι μαθητές να μπορούν να 

αντιληφθούν σίγουρα το παρελθόν, και τα θετικά του τα οποία ενδεχόμενα να υπάρχουν 

και στις μέρες μας και μπορούν να βοηθήσουν, να υπάρξει συνοχή αλλά κυρίως και τα 

αρνητικά τους ώστε να μπορέσουν να αποφευχθούνε.  

2. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας;  

Απάντηση: Ο σκοπός είναι να γνωρίσουμε το παρελθόν, όχι μόνο του έθνους μας αλλά 

και όλου του κόσμου γιατί υπήρξαν πολύ σημαντικοί πολιτισμοί  που συνέβαλαν και 

στον δικό μας λαό αλλά και γενικότερα προσέφεραν πολλά στην ανθρωπότητα. Επίσης 

πρέπει όπως είπα και πριν να διασωθούν και τα θετικά και τα αρνητικά, δηλαδή να 

διασωθούν τα θετικά και να διασωθεί η γνώση των αρνητικών ώστε να αποφευχθούν. 

3. Ωραία. Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του 

μαθήματος της Ιστορίας είναι οι μαθητές να εκτιμούν τις αξίες της 

ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης  και να εκτιμήσουν την αξία της 

συνεργασίας και των κοινών δεσμών. Πώς αυτοί οι δύο στόχοι 

σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας; Μπορείς να αναφέρεις κάποια 

παραδείγματα;  

Απάντηση: Όσον αφορά τις αξίες της ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης έχουμε 

δει δυστυχώς παραδείγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας όπου αυτά δεν έγιναν 

σεβαστά. Για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου υπήρξε μοναρχία, σε περιπτώσεις όπου 

υπήρξε δικτατορία, όπου και η ανθρώπινη ζωή και η δικαιοσύνη καταλύθηκαν με 

δραματικές συνέπειες. Όσον αφορά τη συνεργασία και τους κοινούς δεσμούς έχουμε δει 

περιπτώσεις στις οποίες όταν υπήρξε πραγματική συνεργασία και όχι μια επικαλυμμένη 

προσπάθεια εδραίωσης κάποιου έθνους, όπως για παράδειγμα στη συμμαχία της Δήλου, 

όπως ξεκίνησε στην αρχή όπου πραγματικά η συνεργασία και οι κοινοί δεσμοί μπορούν 

να βοηθήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. 

4. Πολύ ωραία. Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της 

Ιστορίας στο Δημοτικό είναι να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να 
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διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα 

εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που 

αυτό είναι δυνατό. Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος σήμερα, έτσι όπως 

διδάσκεται η Ιστορία στο ελληνικό σχολείο; Αν ναι πώς, αν όχι γιατί; 

Απάντηση: Θεωρώ πως όχι. Θεωρώ πως όχι γιατί… πέρα (απ’) το ότι η Ιστορία που 

διδάσκεται είναι καθαρά εθνοκεντρική, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται η ιστορία 

είναι σαν να είναι κάτι θέσφατο το οποίο τα παιδιά πρέπει να το ασπαστούνε χωρίς να 

ενισχύεται η κριτική τους ικανότητα και η ικανότητα να σχηματίζουν προσωπική άποψη 

για αυτά τα θέματα.  

5. Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Πώς θεωρείς εσύ ότι 

αυτό μπορεί να υλοποιηθεί; 

Απάντηση: Πιστεύω ότι μπορεί να υλοποιηθεί καταρχάς με προσέγγιση των πηγών, όχι 

όμως  σε ένα πλαίσιο όπου ο εκπαιδευτικός θα λέει στα παιδιά τι προσπαθεί να πει αυτή 

η πηγή σε ένα πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά τα ίδια να καταβάλουν την προσωπική τους 

άποψη. Επίσης με πληθώρα εποπτικού υλικού, με επισκέψεις ιστορικών πεδίων και 

ιστορικών μνημείων... εεεε… και γενικά με μια διαφοροποίηση στη μεθοδολογία 

δηλαδή πάλι τα παιδιά να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η προσωπική τους άποψη πάνω 

στα θέματα που πραγματεύονται τα σχολικά εγχειρίδια. 

6. Μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο νόημα παίρνει 

η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της εθνικής ταυτότητας των παιδιών; Μήπως πρέπει να αλλάξει αυτή η 

ιδέα; 

Απάντηση: Σίγουρα θα πρέπει να διδάσκεται γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα 

παιδιά θα αποκοπούν από τις ρίζες τους και αυτό θα αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του 

πολιτισμού τους καθώς και την εθνική τους ταυτότητα. 

 

 

Περιεχόμενα Α.Π.:   

1. Πώς κρίνεις την ιστορική αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο; Είναι εύκολη στην κατανόησή της από το μαθητή; 
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Απάντηση: Όχι. Ειδικά εγώ που πρόσφατα δίδαξα στην Α΄ Δημοτικού διαπίστωσα ότι 

πολλά πράγματα, πολλές ενότητες μάλλον απαρτίζονται από λεπτομέρειες που κατά την 

άποψή μου μπορούσαν να παραβλεφθούν. Τόσες λεπτομέρειες της ιστορικής αφήγησης, 

κουράζουν και δυσκολεύουν τα παιδιά. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν λιγότερα και 

πιο καίρια σημεία, και τα παιδιά να μην κουράζονται κατά την πραγμάτευσή τους αλλά 

να μπορούν να τα αφομοιώσουν και πιο εύκολα για να τα θυμούνται.  

Άρα θεωρείς ότι στις μικρές τάξεις, ιδιαίτερα στην τρίτη δημοτικού υπάρχουν 

πάρα πολλές λεπτομέρειες από τις οποίες τις οποίες θα μπορούσανε να 

αποφύγουνε. Επιπλέον έχει λεχθεί ότι σε βιβλία μεγαλύτερων τάξεων όπως είναι η 

Ε΄ και η ΣΤ΄ θα μπορούσαμε να πούμε ότι το λεξιλόγιο είναι πιο πολύ 

επιστημονικό, ότι δηλαδή υπάρχουν πολλές δύσκολες λέξεις για τα παιδιά. Ποια 

είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό; 

Εγώ από τη μία, διαφωνώ στην υπερβολική απλοποίηση του λεξιλογίου καθώς 

υπάρχουν κάποιες ιστορικές έννοιες που δεν μπορούν να διατυπωθούν αλλιώς, χωρίς 

επιστημονικούς όρους και είναι και σημαντικό να μαθαίνουν τα παιδιά, από την άλλη 

ναι θεωρώ, ότι πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό 

μεταξύ… από την μία της ύπαρξης επιστημονικών εννοιών και από την άλλη ενός 

λεξιλογίου προσιτού για το επίπεδο και… της ηλικίας των παιδιών. 

2. Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται τα συγκρουσιακά θέματα της 

Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα; 

Μπορείς να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα από τέτοια συγκρουσιακά 

θέματα;  

Απάντηση: Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δύο πλευρές. Για παράδειγμα θα 

πω ένα θέμα το οποίο ακόμα διχάζει και σίγουρα χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς, όπως 

το παράδειγμα της Μικρασιατικής Καταστροφής. Καλώς ή κακώς στην εποχή μας 

υπάρχουν παιδιά διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, και παιδιά που κατάγονται 

από τις περιοχές εκείνες τα οποία η κουλτούρα τους ορίζει διαφορετικά γεγονότα για 

αυτό το φαινόμενο, οπότε δεν μπορούμε να ασπαστούμε και την άποψη της άλλης 

πλευράς γιατί εννοείται ότι θα υπάρξει διχασμός στα παιδιά που κατάγονται από τη 

κουλτούρα υποδοχής. Οπότε ίσως θα έπρεπε να γίνει, να βρεθεί μία χρυσή τομή ώστε 

να αναφέρει ο εκπαιδευτικός και τις δύο απόψεις για να ξέρετε παιδιά η μία πλευρά 

υποστηρίζει αυτό, η άλλη αυτό και θα πρέπει να σεβαστούμε και τις δύο, μπορούμε να 
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κάνουμε και διαθεματικότητα δηλαδή να αξιοποιήσουμε το χώρο της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής να πούμε δηλαδή ότι παιδιά έχουμε δημοκρατία και ένα σημαντικό 

δικαίωμα στη δημοκρατία είναι η ελεύθερη άποψη, θα πρέπει να είναι σεβαστές και οι 

δύο απόψεις, και ίσως θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε την ευκαιρία εδώ για 

ενεργητική μάθηση, να τους παραπέμψουμε οι ίδιοι δηλαδή να ψάξουμε στο διαδίκτυο 

και σ’ άλλες πηγές ώστε να διαμορφώσουν οι ίδιοι άποψη. 

Άρα θεωρείς ότι πρέπει να ακούγονται και οι δύο πλευρές και ο δάσκαλος να τηρεί 

μια ουδέτερη στάση. Ναι. 

3. Ωραία. Κρίνεις ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από 

το σχολικό εγχειρίδιο, είναι εθνοκεντρικό;  

Απάντηση: Βεβαίως, βεβαίως, δηλαδή, αυτό είναι και το χρόνιο πρόβλημα της 

ιστορίας, ότι πάντα, έτσι θα το πω… λίγο λαϊκά, ότι πάντα οι Έλληνες είναι καλύτεροι 

όλων, οι αδικημένοι, χτυπημένοι από τη μοίρα και πάντα τα υπόλοιπα έθνη είναι οι 

εχθροί, αυτοί που πάντα φέρθηκαν απαίσια στους Έλληνες. 

 

Μεθόδευση Α.Π.: 

1. α) Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία της Ιστορίας;  

Απάντηση: Σίγουρα είναι εγχειριδιοκεντρικό, προσφέρει βέβαια θετικά βοηθά βέβαια 

και τον εκπαιδευτικό να οργανώσει καλύτερα την ύλη, αλλά και τα παιδιά να εστιάσουν 

σε βασικά σημεία της ενότητας, απλά δεν πρέπει να γίνει εστίαση μόνο σ’ αυτό. Θα 

πρέπει δηλαδή και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να παραπέμπει τα παιδιά σε πηγές εκτός του 

σχολικού εγχειριδίου, εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο, ιστορικά εγχειρίδια, πλην του 

σχολικού, εεε… θα πρέπει και ο ίδιος να μην εστιάζει εκεί πέρα,  αλλά δηλαδή να 

αξιοποιεί και άλλες μεθόδους στη διδασκαλία του, δηλαδή να έχει ένα σημαντικό ρόλο, 

αλλά όχι αποκλειστικό.  

β) Μέσα στην καθημερινή διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, υπάρχουν 

και οι πήγες. Πιστεύεις ότι θα πρέπει να έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο στην 

διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας; 
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Απάντηση: Βεβαίως, απλά όπως προαναφέρθηκε, όχι με τον τρόπο που γίνονται τώρα, 

δηλαδή είναι για μένα ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να αποτελέσουν μέσο με 

το οποίο οι μαθητές θα διαμορφώσουν την προσωπική τους άποψη 

Άρα μέσα από εμπειρίες θα πρέπει οι μαθητές να διαμορφώσουν μόνοι τους τις 

απόψεις τους για τα γεγονότα της ιστορίας. Ναι. 

2. Ωραία. Εκτός από το σχολικό βιβλίο με ποιες άλλες εναλλακτικές 

μεθόδους ή μέσα διδασκαλίας θα μπορούσε να διδαχθεί μία διδακτική 

ενότητα;  

Απάντηση: Οι λεγόμενες Τ.Π.Ε. δηλαδή οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας, μπορεί να αξιοποιηθεί ο υπολογιστής, όχι μόνο για διαδίκτυο, θα 

μπορούσε να προβληθεί στους μαθητές ένα βίντεο, ενδεχόμενα σχετικό με την ενότητα, 

διάφορες εικόνες. Να πω εδώ ότι για παράδειγμα επειδή το έχω και πρόσφατο, 

αξιοποίησα εικόνες σε κάποια μαθήματα,  και μπορεί να φαίνεται ένα απλό μέσο, τα 

παιδιά δείξαν πάρα πολύ ενδιαφέρον, επίσης δραματοποίηση, πολλές φορές ειδικά στις 

πρώτες τάξεις αλλά και σε μεγαλύτερες τάξεις, μερικές ενότητες προσφέρονται για 

δραματοποίηση, επισκέψεις πεδίου. 

3. Πολλοί μαθητές θεωρούν βαρετό το μάθημα της Ιστορίας. Πώς θα το 

δίδασκες εσύ για να δραστηριοποιήσεις τα κίνητρα μάθησης των 

μαθητών; 

Απάντηση: Είναι λίγο σχετική απάντηση με την προηγούμενη, δηλαδή ας πούμε ότι 

ακόμα και το πιο απλό εποπτικό υλικό εικόνας μπορεί να τους ενεργοποιήσει το 

ενδιαφέρον εάν είναι εύστοχες, ή κάποιο βίντεο ενδεχόμενα. Ειδικότερα σε μικρότερες 

ηλικίες ενθουσιάζονται πάρα πολύ… εεε… γενικά με τη  παροχή ευκαιριών για 

ενεργητική μάθηση, ενδεχόμενη εμπλοκή σε κάποιο project, ο χωρισμός σε ομάδες, 

όπου θα έχουν να διαπραγματευτούν διαφορές ενότητες ενός θέματος.  

4. Πιστεύεις ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, στο να 

κατανοήσουν το μάθημα της ιστορίας; 

Απάντηση: Όπως προαναφέρθηκε, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα,  

βέβαια θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη προετοιμασία, μια παροχή ενός 

κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου, ώστε τα παιδιά να μην τον δουν απλά ως ένα 

περίπατο, αλλά να μπορέσουν να καταλάβουν και την συναισθηματική αλλά και την 

ιστορική αξία και σίγουρα την παράδοση που κουβαλάει, ο εκάστοτε χώρος. 
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Ναι αλλά συνήθως σε αυτές τις επισκέψεις πεδίου, οι μαθητές δείχνουν σαν να 

βαριούνται, σαν να μην έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Έχεις εσύ κάποιο τρόπο ώστε να 

κάνεις τους μαθητές να παρακολουθήσουν με πιο μεγάλο ενδιαφέρον μια επίσκεψη 

πεδίου; 

Ίσως εάν προηγηθεί κάποια συζήτηση για αυτό το μνημείο, ώστε να μπορέσουν να 

αντιληφθούν οι μαθητές γιατί θα πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη, και τι σημασία 

κουβαλάει. Ίσως και η παροχή κινήτρων και εξωτερικών ακόμα κινήτρων. Ας πούμε 

ακόμα και τη βαθμολογία, θεωρώ ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει εδώ, ας πούμε, όχι 

ακριβώς η βαθμολογία, ή ότι ας πούμε παιδιά θα εμπλακούμε σε κάποιο project μετά 

σχετικό με  αυτό το μνημείο, θα σας υποβάλλω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό, 

ακόμα και αυτό μια μερίδα μαθητών μπορεί να τους βοηθήσει, να δραστηριοποιηθούν 

και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή, και μετά όχι μόνο στα εξωτερικά κίνητρα, ας 

δώσουμε και μερικά εσωτερικά ίσως και κάποια δραστηριότητα σχετική με αυτή την 

επίσκεψη που μπορεί να τα ενεργοποιήσει, ας πούμε, δηλαδή, κάποιο παιχνίδι σε αυτό 

το χώρο να γίνει κάποια δραστηριότητα. 

 

Αξιολόγηση:  

1. Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Όχι. Εεε… θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν στο μυαλό τους ότι θα 

βαθμολογηθούν και γι’ αυτό πρέπει να κατακτήσουν την ιστορική γνώση, αυτό πρώτον 

τα επιφορτίζει με περισσότερο άγχος, και δεύτερον όπως τολμώ να ομολογήσω και στη 

δικιά μου περίπτωση, όπως και μιας μεγάλης μερίδας ανθρώπων, είναι βραχυπρόθεσμη 

γνώση, δηλαδή, μαθαίνεις ότι μαθαίνεις τότε την ιστορία τέλεια για να πάρεις κάποιο 

βαθμό, αλλά δεν το κάνεις βιωματικά, δεν το κάνεις επειδή εσύ έχεις ενδιαφέρον να 

μάθεις ιστορία, με αποτέλεσμα, αν περάσει κάποιος καιρός να απαγκιστρωθείς από 

αυτή τη γνώση. 

Άρα θεωρείς, ότι τα παιδιά υποχρεώνονται να μάθουν το μάθημα ώστε να πάρουν 

καλούς βαθμούς, και όχι να κρατήσουν, αυτό που πρέπει να κρατήσουν, καθαρά 

την ιστορική γνώση. Ναι. 

2. Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο χαμηλές 

κλίμακες της ταξινομίας του Bloom όπως είναι η γνώση, η κατανόηση, η 
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εφαρμογή. Πώς θα πρέπει να γίνεται το μάθημα ώστε να έχουμε και τις 

υψηλότερες κλίμακες όπως είναι η ανάλυση, η ερμηνεία, και η 

αξιολόγηση; 

Απάντηση: Θα πρέπει να παρέχουμε ευκαιρίες στους μαθητές ώστε να καταβάλλουν 

την προσωπική τους άποψη, να ασκηθεί η κριτική τους ικανότητα, ένα παράδειγμα που 

μου έρχεται γρήγορα στο μυαλό, είναι να παραθέσουμε για το ίδιο θέμα πηγές, που 

έχουν αντίθετη άποψη. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια  σύγκρουση και οι μαθητές, 

χωρίς τη δική μας επέμβαση θα κληθούνε να σκεφτούνε, ποια άποψη ασπάζονται, γιατί 

την ασπάζονται αυτή, όπως επίσης, αυτό που προαναφέρθηκε, θα μπορούσαμε να τους 

μυήσουμε εμείς ενδεχόμενα σε κάποιο project, και στην αναζήτηση πρόσθετου πλην του 

εγχειριδίου υλικού. Ίσως θα μπορούσαμε και εμείς να τους βοηθήσουμε παραπέμποντάς 

τους σε ιστότοπους μεν αλλά με πάλι συγκρουσιακό περιεχόμενο δε, ώστε και οι ίδιοι να 

σκεφτούν γιατί εδώ πέρα γράφει διαφορετικά πράγματα, γιατί ο εκπαιδευτικός μας 

έδωσε αλληλοσυγκρουόμενες πηγές, εμείς ποια ασπαζόμαστε, γιατί; Πρέπει να το 

ψάξουμε και εμείς περαιτέρω σε άλλες πηγές για να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη 

άποψη;   

 

Διδάσκων: 

1. Ωραία. Πόσο ασφαλής νιώθεις, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που 

εσύ διαθέτεις, για να διδάξεις ένα μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Δυστυχώς δεν νιώθω καθόλου σίγουρος. Είναι αυτό που είπα πριν, χωρίς 

να θέλω να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, το γεγονός ότι όλα τα χρόνια της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο βασικός στόχος της εκπαίδευσής 

μου ήταν να τα μαθαίνω καλά μεν, αλλά για το βαθμό δε, με απέτρεπε από το να γίνουν 

κτήμα μου οι γνώσεις, οπότε σίγουρα χωρίς επαρκή προετοιμασία, δε νιώθω καθόλου 

σίγουρος να το διδάξω. 

2. Θεωρείς ότι θα μπορούσες να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας 

αποπέμποντας το σχολικό εγχειρίδιο; 

Απάντηση: Ναι, σίγουρα όπως είπα και πριν, είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, 

απλά δεν θα παρέπεμπα μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο.  
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3. Ωραία. Και τέλος, πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει 

στους μαθητές τους όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και 

«φιλοπατρία»; 

Απάντηση: Θα κατέβαλα καταρχάς κάθε προσπάθεια, να τους εξηγήσω ότι ο 

εθνικισμός είναι η πιο ακραία και η πιο αρνητική μορφή. Αυτό ίσως θα μπορούσα να το 

εφαρμόσω και διαθεματικά αξιοποιώντας και τους ορισμούς της διαφοράς του 

εθνικισμού και της γνήσιας εθνικότητας, από το μάθημα της έκθεσης, και από το 

μάθημα της γλώσσας στην πρωτοβάθμια. Όσον αφορά τον πατριωτισμό και τη 

φιλοπατρία, θα προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι έχει λεπτές διαφορές και θα 

προσπαθούσα να τους ωθήσω περισσότερο προς τη φιλοπατρία, με τις κατάλληλες 

παρεμβάσεις. 

Ωραία. Σ’ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ.  
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Συνέντευξη 8 

 

Σκοποθεσία Α.Π.: 

1. Γιατί κατά τη γνώμη σου πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Εεεε… πιστεύω ότι το μάθημα της Ιστορίας θα πρέπει να διδάσκεται γιατί  

με αυτό τον τρόπο θα μάθουμε την ιστορία του δικού μας λαού, του πολιτισμού μας από 

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα εεεε… επίσης και για τους πολιτισμούς άλλων χωρών, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, εεε... κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. 

2. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας;  

Απάντηση: Κάποιοι σκοποί του μαθήματος της ιστορίας, πιστεύω πως είναι η 

διαμόρφωση της εθνικής μας ταυτότητας, εεε… να μάθουμε κάποια γεγονότα του 

παρελθόντος, επίσης η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και συνείδησης... αυτά. 

3. Ωραία. Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του 

μαθήματος της Ιστορίας είναι «οι μαθητές να εκτιμούν τις αξίες της 

ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης» και να «εκτιμήσουν την αξία της 

συνεργασίας και των κοινών δεσμών». Πώς αυτοί οι δύο στόχοι 

σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας; Μπορείς να αναφέρεις 

συγκεκριμένα παραδείγματα;   

Απάντηση: Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, να εκτιμούν τις αξίες της αξίες της 

ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης πιστεύω πως για την ανθρώπινη ζωή θα 

μπορούσαμε να πούμε ένα παράδειγμα είναι ο πόλεμος, ότι το σωστότερο είναι να μην 

γίνονται πόλεμοι, οι μαθητές να κατανοήσουν ότι με τους πολέμους χάνονται ζωές, 

ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο δεν είναι καλό, και τώρα στη δικαιοσύνη, για 

παράδειγμα στην περίοδο της δικτατορίας, ότι με αυτό το  τρόπο, οι μαθητές θα 

καταλάβουν ότι, αυτό είναι καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τώρα στο 

δεύτερο στόχο, να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας και των κοινών δεσμών, πάλι 

θα πω για τους πολέμους, εεε… ότι στην περίοδο πολέμων εκεί είναι που θα φανεί η  

συνεργασία ανάμεσα στους ανθρώπους, εεε… σε κάποιες εεε… μεταξύ κάποιων 

περιοχών. Επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο η συνεργασία χωρών. 

4. Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Δημοτικό είναι «να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν 
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υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα 

ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που αυτό είναι 

δυνατό». Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος έτσι όπως διδάσκεται η Ιστορία 

στο ελληνικό σχολείο; Αν ναι πώς, αν όχι γιατί; 

Απάντηση: Θεωρώ πως ο συγκεκριμένος στόχος δεν επιτυγχάνεται πλήρως, πιστεύω 

πως εν μέρει, μέχρι ένα σημείο ίσως να αναπτύξουν κάποια στάση, αλλά όχι υπεύθυνη, 

έτσι πως γίνεται το μάθημα της Ιστορίας θεωρώ, πρώτοι απλά οι μαθητές, μαθαίνουν 

τα ιστορικά γεγονότα, αλλά να μπορούν να προβάλλουν μια προσωπική άποψη, και να 

αναπτύξουν κάποια στάση απέναντι σ’ αυτά, δεν μπορούν να το κάνουν. 

5. Ωραία. Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη 

της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Πώς πιστεύεις ότι 

μπορεί να υλοποιηθεί; 

Απάντηση: Πιστεύω πως μπορεί να υλοποιηθεί, μέσα από πηγές, οι μαθητές δεν θα 

μάθουν μόνο ένα ιστορικό γεγονός, αλλά θα αναπτύξουν στάση ουδέτερη και θα 

μπορούν αυτό που διαβάζουν να μάθουνε να το κρίνουν, να αναπτύξουν δηλαδή την 

ιστορική τους σκέψη.  

6. Μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο νόημα παίρνει 

η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της εθνικής ταυτότητας των παιδιών; Μήπως πρέπει να αλλάξει αυτή η 

ιδέα; 

Απάντηση: Πιστεύω, πως όχι, δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί παρόλο που υπάρχει 

πολυπολιτισμικότητα, στην κοινωνία μας, αυτό δεν πρέπει να αναιρέσουμε ότι εμείς ας 

πούμε στην δικιά μας χώρα, είμαστε Έλληνες. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε 

την εθνική μας ταυτότητα, γιατί αν δεν το κάνουμε θα ξεχάσουμε τη χώρα μας, και 

πλέον θα γίνουμε όλοι ένα. Σωστό είναι να γνωρίσουμε την ιστορία του τόπου μας, να 

μπορέσουμε να αναπτύξουμε την εθνική μας ταυτότητα, εεε… και αυτό με την 

πολυπολιτισμικότητα, θεωρώ πως, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νόημα. Δεν πρέπει 

να αλλάξει η ιδέα. 

 

Περιεχόμενα Α.Π.: 

1. Πώς κρίνεις την ιστορική αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο; Είναι εύκολη στην κατανόησή της από το μαθητή; 
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Απάντηση: Η ιστορική αφήγηση του μαθήματος, θεωρώ πως στα σχολικά βιβλία είναι 

δυσνόητη, εεε… και πιστεύω πως οι μαθητές, ιδιαίτερα στις μεγάλες τάξεις, 

δυσκολεύονται πάρα πολύ στην κατανόησή του, και χρειάζεται να το διαβάζουν και να 

το ξαναδιαβάζουν το μάθημα, γι’ αυτό καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιείται καθόλου 

το κείμενο, αλλά με κάποιο τρόπο είτε μέσα από εικονιστικές πηγές, να γίνεται έτσι το 

μάθημα, και οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο και κατανοούν καλύτερα το μάθημα, και 

τους μένει κάτι. 

2. Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται  τα συγκρουσιακά θέματα 

της Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα; 

Μπορείς να αναφέρεις μερικά παραδείγματα από συγκρουσιακά θέματα;   

Απάντηση: Τώρα τα συγκρουσιακά θέματα είναι όντως ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο 

πρόβλημα. Πιστεύω, ότι ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να κρατά ουδέτερη στάση, 

προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες παρεξηγήσεις, εεε… ας πούμε μπορεί ν έχουμε 

ένα μαθητή καταγωγής γερμανικής, και να διδάξουμε το θέμα με το ολοκαύτωμα, με 

τους Εβραίους και πρέπει να προσέξουμε, πως θα το θέσουμε, το θέμα. Επίσης, και ο 

εμφύλιος είναι ένα καλό παράδειγμα, όπου μπορεί να έχουμε από διάφορα άτομα, 

κάποιοι μαθητές μπορεί να είναι από οικογένειες αριστερών, ή δεξιών και να υπάρχουν 

κάποιες συγκρούσεις, γι’ αυτό καλό είναι ο εκπαιδευτικός να μην προβάλει κάποια 

προσωπική άποψη, να είναι αρκετά ουδέτερος και να τηρεί μια ουδέτερη στάση, εεε… 

αυτό. 

3. Πιστεύεις ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από το 

σχολικό εγχειρίδιο, είναι εθνοκεντρικό; Αν ναι αιτιολόγησε την άποψή 

σου. 

Απάντηση: Πιστεύω πως είναι εθνοκεντρικό ιδιαίτερα στις πιο μεγάλες τάξεις, εεε… 

γιατί στην ουσία προβάλλεται από τη δική μας την πλευρά, κάποια ιστορικά γεγονότα, 

από την πλευρά ας πούμε των νικητών, και όταν χάνουμε, πολλές φορές δεν το 

αναφέρουμε καν ή μέσα από μία σειρά στο σχολικό εγχειρίδιο, με αποτέλεσμα να 

προβάλλουμε την χώρα μας συνέχεια, να ανυψώνουμε την εθνική μας συνείδηση, ότι 

νικάμε συνέχεια, και οι υπόλοιποι όχι. 
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Μεθόδευση Α.Π.: 

1. Ωραία. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία της Ιστορίας; Πιστεύεις ότι 

οι πήγες θα πρέπει να έχουν ρόλο στην διδασκαλία του μαθήματος; 

Απάντηση: Το εγχειρίδιο δεν πιστεύω ότι πρέπει να το αφαιρέσουμε εντελώς, στην 

διδασκαλία μας, αλλά καλό θα ήταν να πηγαίνει παράλληλα, με την δικιά μας 

διδασκαλία, να κάνουμε το μάθημα μέσα από πηγές,  θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, 

ιδιαίτερα οι εικονιστικές,  εεε… κάποιες ασκήσεις του βιβλίου θα μπορούσαν να μην 

γίνουνε, για αυτό να μην το χρησιμοποιούμε, αλλά κυρίως μέσα από πηγές να γίνεται το 

μάθημα. 

2. Εκτός από το σχολικό βιβλίο με ποιες άλλες εναλλακτικές μεθόδους και 

μέσα διδασκαλίας θα μπορούσε να διδαχθεί μία διδακτική ενότητα;  

Απάντηση: Τώρα μια εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας, πέρα από τις πηγές και το 

σχολικό εγχειρίδιο, θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο ή μια ταινία, με κάποια ιστορικά 

γεγονότα, εεε… θα μπορούσε να είναι και ένα ντοκιμαντέρ, να προβληθεί. 

3. Κάποιοι μαθητές θεωρούν βαρετό το μάθημα της Ιστορίας. Πώς θα το 

δίδασκες εσύ για να δραστηριοποιήσεις τα κίνητρα μάθησης των 

μαθητών; 

Απάντηση: Ισχύει αυτό, ότι δηλαδή πολλές φορές οι μαθητές το βαριούνται το μάθημα, 

πιστεύω πως εγώ θα το έκανα μόνο μέσα από πηγές, το κείμενο δεν θα το διαβάζανε 

καθόλου οι μαθητές, αλλά θα το πήγαινα παράλληλα, μέσα από τις εικόνες, να δω και 

τις απόψεις των ίδιων των μαθητών πριν από το μάθημα, και μετά αργότερα. Επιπλέον 

θα προτιμούσα κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι κινητικές, για παράδειγμα 

θα τους κάνω κάποια χρονογραμμή, εεε… στην οποία θα χρειάζεται οι μαθητές να 

σηκώνονται, να κολλάν εικόνες, να πηγαίνουν στο χάρτη και να δείχνουν κάποιες 

περιοχές, πράγματα τα οποία, θα  κινούνται και οι ίδιοι οι μαθητές, και να τους μένουν 

πράγματα από το μάθημα. 

4. Πιστεύεις ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, στο να 

κατανοήσουν το μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Φυσικά και πιστεύω ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, 

για παράδειγμα να πάνε σε ένα μουσείο, φυσικά χρειάζεται και κάποιος σωστός 
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ξεναγός, με τις σωστές γνώσεις, αλλά με αυτό τον τρόπο πιστεύω ότι οι μαθητές ακόμα 

και εμπειρικά, θα αποκτήσουν κάποια πράγματα, θα τα δουν και είναι κάτι 

προτιμότερο, από την κλασική εικόνα στον υπολογιστή, από το να τα δουν κανονικά 

μπροστά τους, εεε… και με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουν, να αγαπούν το μάθημα της 

Ιστορίας και θα το βρουν πιο ενδιαφέρον. 

 

Αξιολόγηση: 

1. Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Η αξιολόγηση, όντως θα έπρεπε να γίνεται στο μάθημα της Ιστορίας, αλλά 

όχι με την μορφή των τεστ, γιατί οι μαθητές, με αυτόν τον τρόπο μόνο να αγχώνονται 

καταφέρνουν, εεε… με κάποιες ίσως ερωταποκρίσεις, ή με κάποια δραστηριότητα, για 

παράδειγμα από προηγούμενο μάθημα, να την κάνουν οι μαθητές στο επόμενο μάθημα, 

να δούμε αν το έχουν κατανοήσει, αλλά να είναι πιο ευχάριστο στους μαθητές, μια 

δραστηριότητα, ας πούμε παιχνίδι εικόνων, κάποιο σταυρόλεξο, κάτι που δεν θα τους 

θυμίζει το τεστ. 

2. Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο χαμηλές 

κλίμακες της ταξινομίας του Bloom όπως είναι η γνώση, η κατανόηση, η 

εφαρμογή. Πώς πρέπει να γίνεται ώστε να έχουμε και τις υψηλότερες 

κλίμακες όπως η ανάλυση, η ερμηνεία, η αξιολόγηση; 

Απάντηση: Τώρα για να γίνει στις υψηλότερες κλίμακες, πιστεύω πως μέσω από 

κάποια πηγή, θα μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν, κατά πόσο, έχουνε μάθει το 

μάθημα, το έχουν κατανοήσει. 

 

 

Διδάσκων: 

1. Πόσο ασφαλής νιώθεις, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που έχεις, να 

διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Εεε… προσωπικά δεν νιώθω καθόλου ασφαλής, να το διδάξω το μάθημα 

της Ιστορίας… πιστεύω, ότι χρειάζεται πολύ διάβασμα. 
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2. Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας χωρίς τη 

χρήση του σχολικού εγχειριδίου; 

Απάντηση: Εεε… θεωρώ πως χωρίς το σχολικό εγχειρίδιο δεν θα μπορούσα να το 

διδάξω, αλλά δεν θα το χρησιμοποιούσα και πάρα πολύ. Πιστεύω, ότι θα το είχα σαν 

οδηγό για τη διδασκαλία μου. 

3. Πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει στους μαθητές τους 

όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και «φιλοπατρία»; 

Απάντηση: Ο εθνικισμός θεωρώ ότι είναι κάτι το αρκετά ακραίο, οπότε ίσως να 

έδειχνα κάποιο παράδειγμα εθνικισμού, στον υπολογιστή, προτζέκτορα, κάποια ταινία, 

ή ντοκιμαντέρ. Ο πατριωτισμός μοιάζει με την φιλοπατρία, είναι να αγαπάνε την 

πατρίδα τους, και αυτό θα το έκανα με την μορφή βίντεο προκειμένου να βλέπουν οι 

μαθητές ζωντανά παραδείγματα και από αυτά τα δύο ώστε να τα κατανοήσουν 

καλύτερα. 
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Συνέντευξη 9 

 

Σκοποθεσία Α.Π.:  

1. Γιατί κατά τη γνώμη σου πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Οι μαθητές είναι αναγκαίο να γνωρίζουν στοιχεία του παρελθόντος, 

ιστορικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών για να φτάσουμε στο σήμερα και να 

αποτρέψουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Καθώς η Ιστορία επαναλαμβάνεται.  

2. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας;  

Απάντηση: Σκοποί της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας είναι οι μαθητές μέσα 

από τα σχολικά εγχειρίδια να καλλιεργηθούν οι μαθητές με ιστορικά γεγονότα, να 

αναπτύξουν την ιστορική συνείδηση και την ιστορική σκέψη να μορφωθούν ιστορικά με 

τα απαραίτητα για την ηλικία τους γεγονότα, να αναπτύξουν τον ιστορικό 

εγγραμματισμό. 

3. Ωραία. Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του 

μαθήματος της Ιστορίας είναι οι μαθητές να εκτιμούν τις αξίες της 

ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης και να εκτιμήσουν την αξία της 

συνεργασίας και των κοινών δεσμών. Πώς αυτοί οι δύο στόχοι 

σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας; Μπορείς να αναφέρεις 

συγκεκριμένα παραδείγματα; 

Απάντηση: Μέσα από συγκεκριμένα ιστορικά περιστατικά οι μαθητές θα μάθουν να 

εκτιμούν την ανθρώπινη ζωή και την αξία της δικαιοσύνης, η Ιστορία είναι γεμάτη από 

ανθρώπους που καταδικάστηκαν άδικα και τους αφαιρέθηκε άδικα η ελευθερία τους π.χ 

ο θάνατος του Θ. Κολοκοτρώνη, π.χ. δύο, μπροστά στο κοινό αίσθημα για την 

ελευθερία ολόκληρη η Ελλάδα ενώθηκε προκριμένου να αντιμετωπίσει τον Τούρκο 

κατακτητή. 

4.  Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Δημοτικό είναι «να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν 

υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα 

ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που αυτό είναι 

δυνατό». Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος έτσι όπως διδάσκεται η Ιστορία 

στο ελληνικό σχολείο; Αν ναι πώς, αν όχι γιατί; 
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Απάντηση: Όχι καθώς ο τρόπος που διδάσκεται η ιστορία στα σημερινά σχολεία δεν 

ενδείκνυται για την μακροπρόθεσμη γνώση και κριτική θεώρηση των πραγμάτων καθώς 

οι μαθητές μαθαίνουν την Ιστορία παπαγαλία φτάνοντας σε ένα σημείο με την πάροδο 

του χρόνου να γνωρίζουν ελάχιστα ίσως και λανθασμένα κάποια πράγματα. 

5. Ωραία. Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη 

της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Πώς πιστεύεις ότι 

μπορεί να υλοποιηθεί; 

Απάντηση: Πιστεύω ότι μπορεί να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ενσυναίσθησης καθώς 

ο μαθητής για να μπορέσει καλύτερα να αναγνωρίσει τα γεγονότα και να είναι σε θέση 

να σκεφτεί είναι να μπει στο κλίμα και στην κουλτούρα της κάθε εποχής και 

κατάστασης ο ίδιος είτε μιας μικρής αναπαράστασης μέσα στην τάξη είτε με μιας 

παράστασης σε κάποια σχολική γιορτή. 

6. Μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο νόημα παίρνει 

η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της εθνικής ταυτότητας των παιδιών; Μήπως πρέπει να αλλάξει αυτή η 

ιδέα; 

Απάντηση: Φυσικά και πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει μέχρι(ς) ενός βαθμού, καθώς 

καλό θα ήταν πρώτα να μάθουμε την δική μας Ιστορία και στην συνέχεια να μάθουμε 

και κάτι παραπάνω. Μη γνωρίζοντας όμως την δική μας ιστορία δεν πιστεύω ότι θα 

βοηθήσει να μάθουμε ιστορίες άλλων τόπων γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαθούμε 

πολιτισμικά. 

 

Περιεχόμενα Α.Π.:  

1. Πώς κρίνεις την ιστορική αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο; Είναι εύκολη στην κατανόησή της από το μαθητή; 

Απάντηση: Κάποια σχολικά εγχειρίδια το προσφέρουν αυτό και κάποια άλλα όχι          

(συνήθως των μεγάλων τάξεων) καθώς προσπαθούν μέσα σε μια σελίδα να αναφέρουν 

μια πληθώρα γνώσεων όπου συνήθως μπερδεύουν τους μαθητές. 

2. Ωραία. Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται  τα συγκρουσιακά 

θέματα της Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο ΑΠ; Ανάφερε 

μερικά παραδείγματα από συγκρουσιακά θέματα.   
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Απάντηση: Πρέπει να παρουσιάζονται σαφώς και οι δυο πλευρές μέσα από ιστορικές 

πηγές και έρευνες, αφήνοντας στην κάθε κρίση του παιδιού να επιλέξει τι θεωρεί πιο 

σωστό. Παραδείγματα όπως Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική 

καταστροφή. 

3. Πιστεύεις ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από το 

σχολικό εγχειρίδιο, είναι εθνοκεντρικό; Αν ναι αιτιολογήστε την άποψη 

σου. 

Απάντηση: Όχι δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. 

 

Μεθόδευση Α.Π.: 

1. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία της Ιστορίας; Πιστεύεις ότι 

οι πήγες θα πρέπει να έχουν ρόλο στην διδασκαλία του μαθήματος; 

Απάντηση: Σαφώς και θα έπρεπε να έχουν αρκετά μεγάλο ρόλο στην διδασκαλία του 

μαθήματος καθώς μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές περισσότερα πράγματα από 

απτά γεγονότα και καταγραφές σε σχέση με το κείμενο που έχει γράψει η συγγραφική 

ομάδα του βιβλίου. Καθαρά συμβουλευτικός θα πρέπει να είναι ο ρόλος του βιβλίου και 

ο τρόπος  διδασκαλίας του μαθήματος βρίσκεται στο χέρι του κάθε δασκάλου και στον 

τρόπο που θέλει να κάνει το μάθημα.  

2. Εκτός από το σχολικό βιβλίο με ποιες άλλες εναλλακτικές μεθόδους και 

μέσα διδασκαλίας θα μπορούσε να διδαχθεί μία διδακτική ενότητα;  

Απάντηση: Ναι, ταινία είναι πολύ καλή ιδέα, χάρτες, προτζέκτορα, βιωματικές 

δραστηριότητες, πηγές, επισκέψεις πεδίου όπου υπάρχει η δυνατότητα, δημιουργία ενός 

project 

3. Κάποιοι μαθητές θεωρούν βαρετό το μάθημα της ιστορίας. Πώς θα το 

δίδασκες εσύ για να δραστηριοποιήσεις τα κίνητρα μάθησης των 

μαθητών; 

Απάντηση: Θα έκανα φαντάζομαι το μάθημα με αντικείμενα που θα τους ενδιέφεραν… 

π.χ. οπτικοακουστικό υλικό, ζωγραφική, γλωσσικά παιχνίδια, εξωτερικές 

δραστηριότητε.ς 
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4. Πιστεύεις ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, στο να 

κατανοήσουν το μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Πάρα πολύ, αλλιώς να κάνεις το μάθημα στην τάξη και αλλιώς σε ένα 

μουσείο για παράδειγμα… τα παιδιά… μπαίνουν στο «κλίμα» της Ιστορίας. 

 

Αξιολόγηση: 

1. Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Ναι, όπως και σε κάθε μάθημα. Ο δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει τι 

έμαθαν οι μαθητές του κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

2. Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο χαμηλές 

κλίμακες της ταξινομίας του Bloom όπως η γνώση, η κατανόηση, η 

εφαρμογή. Πώς πρέπει να γίνεται ώστε να έχουμε και τις υψηλότερες 

κλίμακες όπως η ανάλυση, η ερμηνεία, η αξιολόγηση; 

Απάντηση: Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο όσον αφορά στο να 

ανέβει κλίμακες καθώς η αξιολόγηση είναι κάτι που το έχουμε όλοι συνδυάσει ότι… 

πρέπει να γίνεται στο τέλος και έτσι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για την εφαρμογή 

ποιοτικότερων μεθόδων αξιολόγησης. Αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι θα 

μπορούσε… να γίνεται και αξιολόγηση… κατά τη διάρκεια του μαθήματος και σίγουρα 

όχι πάντα με τη μορφή του τεστ. 

 

Διδάσκων: 

1. Πόσο ασφαλής νιώθεις, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που έχεις, να 

διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας; 

Απάντηση: Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι γνωρίζει πολύ καλά Ιστορία και σίγουρα θα 

πρέπει να διαβάσω για το κάθε τι που θα πρέπει να διδάξω.  

2. Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας χωρίς τη 

χρήση του σχολικού εγχειριδίου; 

Απάντηση: Ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσα να μη χρησιμοποιήσω το σχολικό εγχειρίδιο 

και να χρησιμοποιήσω μόνο άλλες πηγές για την οργάνωση και διδασκαλία του 

μαθήματος της Ιστορίας. 
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3. Πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει στους μαθητές τους 

όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και «φιλοπατρία»; 

Απάντηση: Με εννοιολογική παρουσίαση αυτών των λέξεων… και σίγουρα… με κάτι 

ακόμα βιωματικό κατά προτίμηση… έτσι ώστε να αποτυπωθούν την μνήμη τους, και 

να… υπάρχουν κάπου μέσα στην τάξη ίσως σε ένα κολάζ ή σε μια άλλη κατασκευή. 
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Συνέντευξη 10 

 

 

Σκοποθεσία Α.Π.: 

1. Γιατί κατά τη γνώμη σου πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας; 

Το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να διδάσκεται εεε… για να μάθουν οι μαθητές τι έγινε 

στο παρελθόν εξετάζοντας αιτίες και συνέπειες των… γεγονότων και των πράξεων των 

ανθρώπων.  

2. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας; 

Οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας είναι… νομίζω… η εκμάθηση των γεγονότων 

του παρελθόντος και η ανάπτυξη της… ιστορικής συνείδησης των μαθητών. 

3. Δύο από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος της 

Ιστορίας είναι οι μαθητές: «Να εκτιμούν τις αξίες της ανθρώπινης ζωής 

και της δικαιοσύνης» και «Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας και 

των κοινών δεσμών». Α) Πώς αυτοί οι δύο στόχοι σχετίζονται με το 

μάθημα της Ιστορίας (ανάφερε συγκεκριμένα παραδείγματα). Β) Πώς 

πιστεύεις ότι αυτοί επιτυγχάνονται στο μάθημα; 

Εεε… ο πρώτος στόχος σχετίζεται με το μάθημα της Ιστορίας γιατί… βλέποντας τις 

συνέπειες των πολέμων μπορούν οι μαθητές να καταλάβουν τη σημασία της 

ανθρώπινης ζωής και μέσα από την εκμάθηση των γεγονότων της δικτατορίας, να 

κατανοήσουν τη σημασία της δικαιοσύνης, η οποία… τότε σαν αξία είχε καταλυθεί 

καθώς επικρατούσε… το δίκαιο του ισχυρού. Τώρα… εεε… ο δεύτερος στόχος 

σχετίζεται με το μάθημα της Ιστορίας γιατί βλέποντας, για παράδειγμα… τις μικρές 

κοινωνίες των ανθρώπων της προϊστορίας, μπορεί κανείς να καταλάβει πως οι αξίες 

της συνεργασίας και των κοινών δεσμών ήταν αυτές που τους βοήθησαν να φτιάξουν 

εκείνες τις μικρές κοινωνίες. 

4. Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Δημοτικό είναι: «Να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να 

διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα 

εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο βαθμό που 

αυτό είναι δυνατό». Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος έτσι όπως διδάσκεται 
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η Ιστορία στο ελληνικό σχολείο; Αν όχι, τι θα έπρεπε να αλλάξει κατά τη 

γνώμη σου;  

Νομίζω πως δεν επιτυγχάνεται πλήρως αυτός ο στόχος στο σχολείο γιατί… εεε… στο 

σχολείο δε δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να… εκφράσουν την άποψή τους, κάτι το 

οποίο θα έπρεπε να γίνεται, εεε… ασκώντας τους μαθητές στο να ανιχνεύουν τα θετικά 

και τα αρνητικά ορισμένων πράξεων και έτσι… να διαμορφώνουν άποψη γι’ αυτά.  

5. Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι «η ανάπτυξη της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης». Πώς πιστεύεις ότι 

μπορεί να υλοποιηθεί; 

Ο καλύτερος τρόπος για να υλοποιηθεί ο γενικός σκοπός της Ιστορίας είναι η 

δραματοποίηση και τα παιχνίδια ρόλων μέσα από τα οποία μπορεί να αναπτυχθεί η 

ενσυναίσθηση των παιδιών, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού αυτού. 

6. Μέσα στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ποιο νόημα παίρνει 

η ιδέα ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της εθνικής ταυτότητας των παιδιών; 

Εεε… τα παιδιά πρέπει να διαμορφώσουν την εθνική τους ταυτότητα, μένοντας 

«ανοιχτοί» απέναντι στη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς. 
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Περιεχόμενα Α.Π.: 

1. Πώς κρίνεις την ιστορική αφήγηση του κάθε μαθήματος στο σχολικό 

βιβλίο; Είναι εύκολη στην κατανόησή της από το μαθητή; 

Εεε… πιστεύω ότι… η ιστορική αφήγηση είναι δύσκολη στα σχολικά εγχειρίδια των δύο 

τελευταίων τάξεων του Δημοτικού καθώς εεε… εκεί παρουσιάζονται υπερβολικά 

πολλές πληροφορίες και τα κείμενα έχουν πολύ μεγάλη έκταση και κουράζουν τους 

μαθητές. 

2. Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται τα συγκρουσιακά θέματα της 

Ιστορίας στο σχολείο με βάση το επίσημο ΑΠ; Ανάφερε μερικά 

παραδείγματα συγκρουσιακών θεμάτων. 

Εεε… παραδείγματα συγκρουσιακών θεμάτων είναι ο εμφύλιος πόλεμος και… ίσως και 

το ολοκαύτωμα των Εβραίων, με την έννοια ότι… μπορεί να υπάρχουν παιδιά από τη 

Γερμανία στην τάξη και έτσι να χρειαστεί προσοχή στο χειρισμό του θέματος. Τα 

συγκρουσιακά θέματα γενικά θα πρέπει να διδάσκονται με μεγάλη προσοχή και πάντοτε 

κρατώντας ουδέτερη στάση και παρουσιάζοντας εεε… και τις δύο πλευρές. 

3. Πιστεύεις ότι το μάθημα της Ιστορίας, όπως εκφράζεται μέσα από το σχολικό 

εγχειρίδιο, είναι εθνοκεντρικό; Αν ναι, αιτιολόγησε την άποψή σου. 

Ναι, είναι εθνοκεντρικό καθώς παρουσιάζονται συνεχώς τα κατορθώματα των 

Ελλήνων ενώ αποσιωπώνται όσα κακά διέπραξαν οι ίδιοι. 

 

Μεθόδευση: 

1. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι είναι 

εγχειριδιοκεντρικό. Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 

σχολικού βιβλίου στη σύγχρονη διδασκαλία της Ιστορίας; Πιστεύεις ότι 

οι πήγες θα πρέπει να έχουν ρόλο στην διδασκαλία του μαθήματος; 

Πιστεύω ότι… το σχολικό βιβλίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στη 

διδασκαλία του μαθήματος, ενώ οι πηγές θα πρέπει να έχουν… κεντρικό ρόλο καθώς 

μέσα από αυτές μπορούν οι μαθητές να διασταυρώσουν γεγονότα και… πράξεις. 

2. Εκτός από το σχολικό βιβλίο με ποιες άλλες εναλλακτικές μεθόδους και 

μέσα διδασκαλίας θα μπορούσε να διδαχθεί μία διδακτική ενότητα;  
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Εκτός από το σχολικό βιβλίο μία διδακτική ενότητα θα μπορούσε να διδαχθεί μέσα από 

βίντεο, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς και… εεε… μέσα από 

ομαδικά project μέσα από τα οποία προκαλείται… η τριβή των μαθητών με τα ιστορικά 

θέματα. 

3. Κάποιοι/ες μαθητές/ - τριες θεωρούν βαρετό το μάθημα της Ιστορίας. 

Πώς θα το δίδασκες εσύ για να δραστηριοποιήσεις τα κίνητρα μάθησης 

των μαθητών; 

Θα χρησιμοποιούσα τις νέες τεχνολογίες για την προβολή σχετικών βίντεο και εικόνων 

και επίσης θα… θα δημιουργούσα παρουσιάσεις powerpoint που θα συγκέντρωναν τις 

πιο βασικές πληροφορίες του μαθήματος ώστε οι μαθητές να… εεε… να μην 

κουράζονται έχοντας πληθώρα πληροφοριών μπροστά τους. 

4. Πιστεύεις ότι οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές, στο να 

κατανοήσουν το μάθημα της Ιστορίας; 

Ναι, οι επισκέψεις πεδίου θα βοηθούσαν τους μαθητές να κατανοήσουν το μάθημα της 

Ιστορίας καθώς… εεε… αυτές δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση 

επαφή με τα ιστορικά μνημεία για τα οποία μαθαίνουν απλά πληροφοριακά στο 

σχολείο. 

 

 

Αξιολόγηση: 

1. Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας; 

Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας γιατί με αυτήν μπορούμε να 

δούμε… εεε… τι έμαθαν οι μαθητές και να παίρνουμε ανατροφοδότηση για την 

ποιότητα της διδασκαλίας μας. 

2. Συνήθως η αξιολόγηση των ιστορικών γνώσεων κινείται στις πιο χαμηλές 

κλίμακες της ταξινομίας του Bloom. (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή). Πώς 

πρέπει να γίνεται ώστε να έχουμε και τις υψηλότερες κλίμακες (ανάλυση, 

ερμηνεία, αξιολόγηση); 

Εεε… για να έχουμε και τις υψηλότερες κλίμακες… εεε… η αξιολόγηση των ιστορικών 

γνώσεων θα πρέπει να μην γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά αξιοποιώντας 

πηγές… βάζοντας τους μαθητές να συγκρίνουν πληροφορίες…  και λοιπά. 
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Διδάσκων: 

1. Πόσο ασφαλής νιώθεις, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που έχεις, να 

διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας; 

Εεε… δεν νιώθω ιδιαίτερα ασφαλής να διδάξω το μάθημα της Ιστορίας τώρα… αλλά 

είμαι πρόθυμη να μάθω περισσότερα… εεε… με προσωπική μελέτη τελειώνοντας τις 

σπουδές μου. 

2. Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να διδάξεις το μάθημα της Ιστορίας χωρίς τη 

χρήση του σχολικού εγχειριδίου; 

Μέσα στη διδασκαλία… εεε… ναι θα μπορούσα να μην το χρησιμοποιήσω καθόλου… 

αλλά ως βάση για την οργάνωση και το σχεδιασμό της διδασκαλίας μου… η αλήθεια 

είναι πως θα το ήθελα. 

3. Πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να διαχωρίσει στους μαθητές τους 

όρους «εθνικισμός», «πατριωτισμός» και «φιλοπατρία»; 

Νομίζω πως… ένας εκπαιδευτικός… εεε… θα μπορούσε να διαχωρίσει στους μαθητές 

του τους όρους αυτούς εξηγώντας απλά τη σημασία τους. Δηλαδή… εεε… θα εξηγούσε 

στους μαθητές ότι ο εθνικισμός είναι κάτι ακραίο, ότι σημαίνει πως θεωρούμε τους 

αλλοδαπούς κατώτερους, ενώ ότι… ο πατριωτισμός και η φιλοπατρία σημαίνουν την 

αγάπη για την πατρίδα και έχουν… θετική χροιά.  

 

 

 


