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και τη ζωή σου θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη στην ανθρώπινη
κοινωνία, αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστερο και διαυγέστερο»
Ιπποκράτης (460-377 π.Χ)

2

Πτυχιακή εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Μπίφσα, Έ., Απόψεις μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Ιστορίας

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν απόψεις μαθητών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα της Δ΄ Δημοτικού, για τη διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας.
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 47 μαθητές, 25 κορίτσια και 22 αγόρια, ηλικίας 10
ετών περίπου, οι οποίοι φοιτούσαν στην Δ’ τάξη του 3ου Δημοτικού Άργους, του νομού Αργολίδος
κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Η συγκέντρωση των ερευνητικών δεδομένων προήλθε από: α)
ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους μαθητές και β) οπτικό υλικό που προέκυψε από τις ζωγραφιές
των συμμετεχόντων. Οι μεταβλητές της έρευνας ελέγχθηκαν με βάση το φύλο των συμμετεχόντων.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες, σε μεγάλο ποσοστό,
αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του μαθήματος της ιστορίας και εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
γι’ αυτό. Εντούτοις, αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες όσον αφορά στη μαθησιακή του προσέγγιση.
Η χρησιμότητα της παρούσας μελέτης έγκειται στο ότι οι μαθητές, οι πρωταγωνιστές της
μαθησιακής διαδικασίας, αποκτούν φωνή, αναφέρουν τις δυσκολίες του μαθήματος και, κυρίως,
προτείνουν τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος.

Λέξεις-κλειδιά: Διδακτική Ιστορίας, απόψεις μαθητών, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
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Πρόλογος
Το παρόν πόνημα αποτελεί μια προσπάθεια εκτίμησης των απόψεων των μαθητών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το μάθημα της ιστορίας και τη διδακτική του προσέγγιση.
Το μάθημα της ιστορίας επιλέχθηκε για δύο λόγους. Αφενός διότι θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα και δυσκολότερα μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αφετέρου διότι
όταν το αντικείμενο μελέτης αναφέρεται στο παιδί (μέλλον), στην ιστορία (παρελθόν), στο σχολείο
(παρόν) και στη μεταξύ τους σχέση μόνο γόνιμο και παραγωγικό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα. Ο
λόγος, λοιπόν, που με ώθησε στην επιλογή του θέματος αυτού ήταν να δοθεί η δυνατότητα για την
παραγωγή ενός ερευνητικού υλικού, έγκυρου, αξιόπιστου και ικανού να διευκρινίσει αδυναμίες,
ασάφειες και προβλήματα σχετικά με τη διδασκαλία της ιστορίας, καθώς και προτάσεις
πρωτοποριακών μεθόδων προσέγγισης για τη διδασκαλία του μαθήματος, με την ελπίδα να αυξηθεί
το ενδιαφέρον τόσο των μαθητών όσο και των διδασκόντων με σκοπό την εξομάλυνση της μεταξύ
τους σχέσης.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα της παρούσας μελέτης Θεόδωρο
Κόκκινο, τον διευθυντή του 3ου Δημοτικού Άργους και της ΑΣΠΑΙΤΕ (παράρτημα Άργους)
Παναγιώτη Μουσταϊρα για τη φιλοξενία που μου προσέφερε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του
ερευνητικού υλικού στο σχολείο, όλους τους μαθητές των δύο τμημάτων της Δ΄ τάξης του 3ου
Δημοτικού Άργους, καθώς και τις δασκάλες τους, κ. Ελένη και κ. Γιολάντα για την άψογη
συνεργασία τους, την κωδικογράφο της μελέτης Μπουλούκου Βασιλική καθώς και όλους εκείνους
που συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο στην εκπόνηση της εργασίας.
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Εισαγωγή
Σε τι χρησιμεύει η διδασκαλία της Ιστορίας; «Να εξασκήσει τη μνήμη; Να αφυπνίσει την περιέργεια
και να διεγείρει τη φαντασία; Να οδηγήσει σε καλύτερο τρόπο του ‘’σκέπτεσθαι’’, στην απόκτηση της
αίσθησης του τυγχάνοντος, του σχετικού; Να παράσχει κάποιες γνώμες χρήσιμες στο μελλοντικό
πολίτη; Να ασκήσει τις κριτικές του ικανότητες; Να διαμορφώσει την κοινή γνώμη; Να ενδυναμώσει
την εθνική ταυτότητα, να σφυρηλατήσει μια ‘’εθνική συνείδηση’’;›› (Thuillier &Tulard, 1993:64).
Η Ιστορία αναμφισβήτητα είναι μια επιστήμη εξαιρετικής σημασίας για τη μόρφωση των
νέων. Κατά τον Jacob Burckhardt(1978:6)«Η ιστορική γνώση δε σε κάνει έξυπνο για μια φορά, αλλά
σε κάνει σοφό για πάντα».
Τα οφέλη από τη γνώση της Ιστορίας είναι πολλά τόσο σε προσωπικό επίπεδο για το κάθε
άτομο ξεχωριστά, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Όπως αναφέρει ο M. Bloch(1994: 41)«αν σκεφτεί
κανείς μόνο και μόνο το γεγονός ότι η Ιστορία έχει ως αντικείμενο τον άνθρωπο και τις πράξεις του
εύκολα θα καταλάβει τον έντονα καθοδηγητικό της ρόλο». Με τη γνώση της Ιστορίας αναπτύσσεται
πολύ ένα αίσθημα αυτογνωσίας, καθώς ο καθένας γνωρίζει την ιστορία της οικογένειάς του, του
τόπου του και αντιλαμβάνεται πού ανήκει, γνωρίζει την κοινωνική του ταυτότητα, τον ίδιο του τον
εαυτό.
Επιπρόσθετα, κάθε άνθρωπος όταν αποκτά ιστορική γνώση και σκέψη αντιλαμβάνεται και
σέβεται τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα κάθε λαού. Η Ιστορία συνεισφέρει στην
κατανόηση του σύγχρονου κόσμου και της θέσης που κατέχουμε σε αυτόν. Συνεπώς, η γνώση της
ιστορίας ενθαρρύνει τους πολίτες να σέβονται την πολυμορφία και τις πολιτιστικές διαφορές και
πολλές φορές λειτουργεί σαν μέσο συμφιλίωσης των λαών.
Ο πρωτοπόρος των Annales1MarcBloch (1941: 11,13)έχει γράψει ότι με την ιστορική γνώση
προσπαθούμε «να καταλάβουμε το παρόν ξεκινώντας από το παρελθόν» και ακόμη ότι προσπαθούμε
να «καταλάβουμε το παρελθόν ξεκινώντας από το παρόν».
Ο Παπανούτσος (1973: 359) γράφει ότι «η ιστορική μάθηση, αν και στραμμένη προς το
παρελθόν, αποβλέπει στο παρόν και οπλίζει τον άνθρωπο για να αντιμετωπίσει το μέλλον του».
Πολλοί ισχυρίζονται ότι η σύνδεση του παρόντος με το παρελθόν, όπως παρουσιάστηκε
παραπάνω, ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας καθώς όσο και να ασχολούμαστε ή να αναλύουμε το
παρελθόν, τίποτα από όσα έγιναν δεν μπορεί να αλλάξει τελικά. Όσοι ενστερνίζονται, όμως, την
άποψη αυτή μάλλον ξεχνούν ότι όσα έκαναν ή τόλμησαν οι πρόγονοί μας τα πραγματοποίησαν όσο
ζούσαν ατενίζοντας το μέλλον κι ελπίζοντας να μας αφήσουν το έργο τους ως μια αιώνια κληρονομιά.
Κατά συνέπεια, το να αναρωτιέται κανείς «γιατί να ασχολούμαι με το παρελθόν αφού δεν μπορώ να

Στο τέλος του 19ου αιώνα ξεκίνησε μια διαφορετική στροφή στην ιστοριογραφία. Μετά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, στα 1920, στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου συναντώνται οι ιστορικοί Λ. Φεβρ (LucienFebvre) και Μ.
Μπλοχ (MarcBloch) και ιδρύουν το περιοδικό Annales d’ Histoire Economique et Sociale (Χρονικά Οικονομικής και
Κοινωνικής Ιστορίας) το 1929. Σκοπός των ιδρυτών ήταν να αναβαθμίσουν την συνεργασία της επιστήμης της ιστορίας
με άλλες επιστήμες, όπως η γεωγραφία και η κοινωνιολογία. Την συνεργασία αυτή μεταξύ των επιστημών τη θεωρούσαν
αναγκαία, προκειμένου η ιστορία να φτάσει σε σφαιρικά και ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Η έκδοση του περιοδικού θα
μεταφερθεί στο Παρίσι, όπου και θα ενταχθεί στους συνεργάτες του η καταλυτική μορφή του Φερνάν Μπρωντέλ
(Fernand Braundel 1902-1985). Το κίνημα των Annales πέρασε από διάφορες φάσεις, χρονικές κυρίως, επηρεάστηκε
επίσης από προσωπικότητες της ιστορικής επιστήμης που είτε υπήρξαν ιδρυτικά του μέλη είτε συνεργάστηκαν σε
μεταγενέστερους χρόνους. Ένα από τα ιδρυτικά του μέλη, που άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα του ήταν ο Μαρκ Μπλοχ
(1886-1944). Ο Μπλοχ στα έργα του επικεντρώθηκε κυρίως στους απλούς ανθρώπους της εποχής που εξέταζε.
Θεωρούσε ότι ο ιστορικός πρέπει να έχει γνώσεις και άλλων επιστημών όπως γεωγραφίας, γλωσσολογίας κ.α. Η επόμενη,
και ίσως η μεγαλύτερη, μορφή των Annales ήταν ο Φερνάν Μπρωντέλ (1902-1985), ο οποίος με το έργο του εισαγάγει
στην ιστορία τη σημασία της γεωγραφία, της δημογραφίας, της περιβαντολλογίας και της οικονομίας. Οι ιστορικοί που
επηρεάστηκαν από το Annales υποστηρίζουν ότι δεν αποτελούν σχολή της ιστοριογραφίας και ότι στις τάξεις βρίσκονται
ιστορικοί από όλες τις τάσεις. Η πραγματικότητα είναι, όμως, ότι επηρέασαν καταλυτικά την έρευνα και την συγγραφή
της ιστορίας.
1
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κάνω τίποτε γι’ αυτό;» είναι το ίδιο ανόητο και κυνικό με το να απορεί «τι έκαναν οι μελλοντικές
γενιές για μένα;» (Walsh, 1993:38).
Προκύπτει, επομένως, πως «με την ιστοριογνωσία συνειδητοποιούμε ότι συνεχίζουμε το
παρελθόν μας, οργανώνουμε με αυτήν το παρόν μας και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ενός
γόνιμου μέλλοντος. Με την ιστορική γνώση αποτιμάται κριτικά το παρελθόν, σκιαγραφείται το
παρόν και ιχνηλατείται το άμεσο και το απώτερο μέλλον. Με αυτές, λοιπόν, τις δυνατότητες η
ιστορική γνώση εισάγει τους μαθητές σε ένα ιδιαίτερα γόνιμο τρόπο σκέψης και δημιουργεί σ’
αυτούς όλες τις προϋποθέσεις για ουσιαστική και συνειδητή θέαση της ανθρώπινης ζωής και δράσης.
Έτσι, η κριτική ιστορική γνώση, σκέψη και συνείδηση γίνεται πραγματικότητα» (Βερτσέτης, 2003:
38).
Στο ερώτημα, λοιπόν, αν θα πρέπει η Ιστορία να αποτελεί βασικό μάθημα σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, η απάντηση θα μπορούσε να είναι μόνο καταφατική. Συμπερασματικά,
θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε την άποψη ότι η Ιστορία δικαιώνεται σαν σχολικό μάθημα, εφόσον
ενεργοποιεί και καλλιεργεί την κριτική ιστορική σκέψη και γνώση, απαραίτητα εφόδια για να
μπορούν οι νέοι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, τον κοινωνικό τους περίγυρο και την
παγκόσμια πολυσύνθετη πραγματικότητα, μακριά από επικίνδυνες εφησυχαστικές απλουστεύσεις,
μανιχαϊστικές διακρίσεις και εξιδανικεύσεις (Νάκου, 2000:68).
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Η λέξη ‘’ιστορία’’, ετυμολογικά, είναι αρχαία ελληνική και απαντάται κατά πρώτον στην ιωνική
διάλεκτο στο τύπο ιστορίη. Συνδέεται με την ινδοευρωπαϊκή ρίζα wid, η οποία ανευρίσκεται στο
αρχαιοελληνικό ρήμα εἴδωκαι στον παρακείμενο του ρήματος οἶδα(που σημαίνει γνωρίζω).Όταν
δηλώνεται το πρόσωπο που ενεργεί, η λέξη έχει τη μορφή ἵστωρ=ο γνώστης, ο μάρτυρας. Στη
ριζική της σημασία η λέξη ιστορία δηλώνει τη γνώση που προέρχεται από σκέψη και συλλογισμό
(εἰδέναι) και όχι από παρατήρηση και περιγραφή (γιγνώσκειν). (Βερτσέτης, 2003:11).
Εννοιολογικά, η λέξη “ιστορία” είχε από τα αρχαία χρόνια αποκτήσει μια ειδικότερη
σημασία, δηλώνοντας την επιστήμη του πνευματικού βίου του ανθρώπου. Με αυτή τη σημασία
συνέχισε να χρησιμοποιείται ο όρος και στα νεότερα χρόνια. Η ιστορία υπό αυτή την έννοια αποκτά
δισήμαντο χαρακτήρα, δηλαδή διττή εννοιολογική χρήση. Η μια είναι υποκειμενική και η άλλη
αντικειμενική. Η υποκειμενική, πρεσβεύει, θα λέγαμε, την ιστορική επιστήμη και δηλώνει τη γνώσηαφήγηση του ιστορικού βίου του ανθρώπου. Η αντικειμενική, από την άλλη, δηλώνει το σύνολο των
γεγονότων, των πράξεων, των περιστατικών της περασμένης ζωής του ανθρώπου, ο ανθρώπινος βίος.
Πιο συνοπτικά, με τον όρο ‘’ιστορία’’ δηλώνεται η γνώση-αφήγηση της πράξης αλλά και η
ίδια η πράξη (Βερτσέτης, 2003: 12).
Για την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί.
Στις μέρες μας, ο όρος παρουσιάζεται αρκετά εξειδικευμένος και εστιάζεται κυρίως στην
επιστημονική μελέτη σχετικά με το παρελθόν του ανθρώπου, στην έκθεση και ανάλυση των
πορισμάτων της μελέτης αυτής, ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει τα γεγονότα που επηρέασαν την
ανθρωπότητα και χάραξαν τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η ιστορία ως γνωστικό αντικείμενο στην εκπαίδευση
Στα αρχαία χρόνια δεν υπήρχε το μάθημα της ιστορίας. Στα σχολεία διδάσκονταν ιστορικά
συγγράμματα (όπως τα Ομηρικά Έπη, η Αινειάδα κ.λπ.), όμως παρά την ιστορική τους δύναμη
αντιμετωπίζονταν περισσότερο ως λογοτεχνήματα και λιγότερο ως ιστορικές συγγραφές. Η
κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και κατά τη μεσαιωνική εποχή, με εξαίρεση την Εκκλησιαστική
Ιστορία, η οποία στη Δύση διδάχθηκε με συστηματικό τρόπο, ενώ στην Ανατολή η διδασκαλία της
ήταν περισσότερο ευκαιριακή (Βερτσέτης, 2003: 31).
Στα νεότερα χρόνια, οι ανθρωπιστές της Αναγέννησης τόνισαν τη σπουδαιότητα του
μαθήματος της ιστορίας, χωρίς όμως να επιτευχθεί η εισαγωγή του στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η
πρώτη απόπειρα μελέτης ιστορικού έργου στα πλαίσια του (ελεγχόμενου τότε) σχολείου έγινε από
τους Ιησουίτες το 1599. Γενικότερα, ωστόσο, μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα το μάθημα της ιστορίας
διδασκόταν στα σχολεία μόνο επ’ ευκαιρία. Ως αυτοτελές, πλέον, μάθημα η ιστορία ξεκίνησε να
διδάσκεται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας μετά τα μέσα του 18ου αιώνα, ενώ στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διδάχθηκε περίπου έναν αιώνα αργότερα (μέσα 19ου αιώνα). Αξίζει να
αναφερθεί στο σημείο αυτό πως, στη χώρα μας, η ιστορία ως μάθημα αυτόνομο και αυτοτελές
καθιερώθηκε από το 1835 με το πρώτο ωρολόγιο πρόγραμμα του ελληνικού κράτους. Στο ξεκίνημά
του, το μάθημα κάλυπτε κυρίως ύλη εθνικής ιστορίας, βαθμιαία, όμως, επεκτάθηκε και στην
παγκόσμια ιστορία ώσπου κατά τον 20ο αιώνα συμπεριλήφθηκε και αρκετή ύλη από την ιστορία του
πολιτισμού. (Βερτσέτης, 2003: 32).
Συμπεραίνεται, επομένως, πως η ιστορία ως σχολικό μάθημα αναδύθηκε από την εθνική
ιστοριογραφία στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, με σκοπό να λειτουργήσει ως μηχανισμός εθνικής
διαπαιδαγώγησης, πολιτικής κοινωνικοποίησης και πολιτικής νομιμοφροσύνης. Σήμερα, ωστόσο,
χωρίς να έχει αποκόψει ακόμη τον ομφάλιο λώρο που τη συνδέει με την εθνικιστική ιδεολογία, τείνει
να αυτονομηθεί και να μεταβληθεί σε ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο της ιστορικής επιστήμης (Κόκκινος,
1998: 313). Η σημασία, επομένως, που έχει η ιστορική συνείδηση στη διαμόρφωση των αντιλήψεων
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των ανθρώπων και στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας των λαών καθιστά
το μάθημα της ιστορίας απολύτως αναγκαίο σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης.
Σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας
Για το μάθημα της Ιστορίας ο ακριβής προσδιορισμός του διδακτικού σκοπού δεν φαίνεται να είναι
εύκολη επιδίωξη, εφόσον οι προβαλλόμενες θέσεις έχουν συνήθως ιδεολογικοπολιτικές προεκτάσεις:
Κάποιοι αντιλαμβάνονται το μάθημα της ιστορίας ως μέσο ιδεολογικού επηρεασμού των νέων.
Άλλοι είναι αντίθετοι στη διατύπωση διδακτικών στόχων καθώς το μάθημα ως επιστημονικό πρέπει
να παρέχει αυθεντική ιστορική γνώση, απαλλαγμένη από παιδαγωγικές επιδιώξεις. Τέλος, αρκετοί
είναι αυτοί που αρνούνται τη δυνατότητα καθορισμού ομοιόμορφα και σταθερά ορισμένου σκοπού,
αφού πάντοτε αυτός θα εξαρτάται από την εκάστοτε εποχή και τη διαμορφούμενη κοινωνικοπολιτική
και διδακτική πραγματικότητα (Βερτσέτης, 2003: 35-36).
Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια
καθορισμού των βασικών και των επιμέρους σκοπών της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας.
Συνυπολογίζοντας τα οφέλη της ιστοριογνωσίας, όπως αναφέρθηκαν στην εισαγωγή της
μελέτης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (που αναλύονται στο αμέσως επόμενο
κεφάλαιο) συμπεραίνεται πως κύριος σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας 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. 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 αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη
ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το
γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι.,2003:3915).
Επιμέρους στόχοι
Η λέξη «στόχος» είναι από μόνη της αρκετά διαδεδομένη. Η λέξη αυτή έγινε κυρίαρχη στην
παιδαγωγική σκέψη, σε σημείο που η διδακτική κανενός μαθήματος δεν μπορεί να ξεφύγει σήμερα
από την ευεργετική επίδραση αυτού του πάθους (Moniot, 2002: 197).
Κατά τον Moniot (2002: 64-66) μπορούμε να εντοπίσουμε επιλεκτικά κάποιους στόχους με τους
οποίους επενδύεται η διδασκαλία της ιστορίας:
 Η σχολική ιστορία βοηθά στην απόκτηση γνώσεων. Οι ιστορικές γνώσεις, συγκεκριμένα,
έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν τους νέους ικανούς να εκτιμούν και να κατανοούν τις
διαφορές, τις διαμάχες ή τις αναπάντεχες καταστάσεις, να σταθμίζουν το ρόλο της συνέχειας
και της ασυνέχειας και γενικότερα να προσφέρουν κάποια σημεία αναφοράς στην απίστευτη
πολυμορφία στο χάος του κόσμου.
 Η ιστορία μπορεί να καλλιεργήσει μια μέθοδο ανάλυσης και κριτικής σκέψης, μέσω της
διανοητικής οικειοποίησης των γεγονότων και της πολυπλοκότητάς τους.
 Οι ιστορικές γνώσεις αποτελούν οδηγίες χρήσης για την αξιοποίηση νέων γνώσεων και
πληροφοριών.
 Η ιστορία τροφοδοτεί τη συλλογική μνήμη, καθώς οι πολιτικές και κοινωνικές
συλλογικότητες δεν μπορούν με τη σειρά τους να συντηρηθούν χωρίς τη συνδρομή της, ούτε
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να προστατευθούν από τις διάφορες μορφές εξωτερικής πολιτικής ή πολιτισμικής
κυριαρχίας.
Συγκεκριμένα για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου ξεκινά άλλωστε και η διδασκαλία της
ιστορίας, πέραν του βασικού σκοπού που αναφέρθηκε παραπάνω, προκύπτουν και κάποιοι επιμέρους
στόχοι (ΦΕΚ 303, 2003: 3918-3919):
 να έρθουν οι μαθητές σε μια πρώτη επαφή με τους ελληνικούς μύθους και ειδικότερα με
αυτούς που έχουν παγκόσμια απήχηση.
 να αναπτύξουν τη δημιουργική τους φαντασία, η οποία είναι απαραίτητη για την ερμηνεία
και την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων.
 να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια του χώρου και του χρόνου.
 να αρχίσουν οι μαθητές να νιώθουν ένα πρώιμο αίσθημα υπερηφάνειας για τον τόπο τους.
 να αναπτύξουν το συναίσθημα της αγάπης προς την πατρίδα και τα δημοκρατικά ιδεώδη.
 να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες, να τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε
δυνητικές γενικεύσεις.
 να κατανοούν και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα των λαών.
 να έρθουν σε μια πρώτη γνωριμία με τον ιστορικό βίο του ελληνικού έθνους και της
ιδιαίτερης πατρίδας τους.
 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.
Συμπεραίνεται, επομένως, πως θα πρέπει οι μαθητές/τριες, μαζί με τις ιστορικές γνώσεις, να
κατανοούν ιστορικούς όρους και ιστορικές έννοιες, να τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε
δυνητικές γενικεύσεις για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης. Με άλλα λόγια να καταστούν ιστορικά
εγγράμματοι(ιστορικός εγγραμματισμός) 2 ,να κατανοούν τη γλώσσα ενός ιστορικού κειμένου
γραμμένου με ιστορικούς κώδικες και να οικοδομήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που είναι
κοινωνικά αποδεκτές (Παπαγρηγορίου,2005).
Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας
Βασική μέθοδος διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας θεωρείται η αφήγηση. Πραγματικά, μια
ζωντανή και παραστατική αφήγηση αποκτά μεγάλη διδακτική σημασία, καθώς διεγείρει τη φαντασία
των μαθητών, τους βοηθά να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες και να κατανοήσουν τη
μηχανιστική γραμμικότητα της αιτιότητας: αιτία-γεγονότα-συνέπειες. Κατά τη ροή της αφήγησης, οι
διαφορετικές οπτικές διακόπτουν την ακολουθία του τύπου ‘’και μετά’’, εισάγοντας μια αφηγηματική
ακολουθία του τύπου ‘’εν τω μεταξύ’’. Οι αλληλοσυνδεόμενες, κατ’ αυτό τον τρόπο, αφηγήσεις
αναδεικνύουν σύνθετες καταγραφές, οπτικές διαφόρων πλευρών και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις
προσφέροντας, έτσι, στους μαθητές την εμπειρία της συνθετότητας και της πολυπλοκότητας των
ιστορικών γεγονότων (Κάββουρα, 2011: 120-121).
2Η

έννοια του γραμματισμού (ή εγγραμματισμού), που συχνά συναντάται και ως literacy,αναφέρεται στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων που αφορούν στον αυτοματισμό, την ευχέρεια και την ακρίβεια που χαρακτηρίζει το παιδί στην ανάγνωση, τη
γραφή, την ορθογραφημένη γραφή και την αριθμητική ή τον μαθηματικό υπολογισμό. Με άλλα λόγια, ο γραμματισμός
πραγματεύεται την ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται αποτελεσματικά διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις, κάνοντας χρήση
κειμένων γραπτού και προφορικού λόγου, αλλά και μη γλωσσικών κειμένων όπως πίνακες, χάρτες, εικόνες κ.ά.( Στασινός, 2009).
Πιο συγκεκριμένα, ο ιστορικός εγγραματισμός ως έννοια αναφέρεται στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και
συνείδησης.
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Η αφήγηση, πέραν της παραδοσιακής, που ευνοεί κυρίως το δασκαλοκεντρικό πρότυπο
διδασκαλίας, μπορεί να λάβει κι άλλες μορφές. Ενδεικτικά αναφέρονται: η σχολιασμένη αφήγηση,
όπου ο διδάσκων διακόπτει την αφήγηση για να δώσει εξηγήσεις, να θέσει ερωτήσεις ή να αναπτύξει
κάποιο επιμέρους θέμα και ο ελεύθερος ή κατευθυνόμενος διάλογος σε συνδυασμό με την αφήγηση
που προσφέρεται για να ενεργοποιηθεί το σύνολο της τάξης και να κατανοήσουν οι μαθητές τη
σύνδεση των ιστορικών στοιχείων συγχρονικά και διαχρονικά (Φαρμάκης, 2008).
Επίσης, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διδασκαλία της ιστορίας είναι η χρήση αυτούσιων
ιστορικών πηγών, οι οποίες μπορεί να είναι κείμενα, εικόνες, χάρτες, διαγράμματα κ.α. Η χρήση
πηγών συνήθως δυσκολεύει τους μαθητές, αλλά τα οφέλη από την παράθεση και ανάλυση των πηγών
στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας είναι πολλά: κατ’ αρχήν, με αυτό τον τρόπο οι μαθητές
αποφεύγουν τις σχηματοποιήσεις και αισθάνονται πως έχουν άμεση πρόσβαση στο παρελθόν.
Ακόμα, εξασκούνται στη χρήση ενδεδειγμένης επιχειρηματολογίας για κάθε ενότητα που
διδάσκεται. Οι μαθητές αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες και γνωρίζουν διάφορους
ιστορικούς όρους και έννοιες. Τέλος, από τη σύγκριση και την αντιπαραβολή που συχνά διενεργείται,
οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα και τη δημιουργική σκέψη.
Κάποιες πιο σύγχρονες μέθοδοι που προσφέρονται για το μάθημα της ιστορίας και είναι
μαθητοκεντρικές και ταυτόχρονα συμβατές με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα είναι η
διερευνητική3,η ομαδοσυνεργατική, στην οποία οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες και συνεργάζονται
για την επίτευξη ενός κοινού μαθησιακού σκοπού, τον οποίο βέβαια, έχει θέσει ο εκπαιδευτικός και
τα σχέδια εργασίας4 (project).
Τέλος, δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί και η χρήση των εποπτικών μέσων. Η χρήση
εποπτικών μέσων αναφέρεται σε όλα εκείνα τα υλικά ή αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται στη
διδασκαλία προκειμένου να διεγείρουν τις αισθήσεις των μαθητών με σκοπό την αποδοτικότερη και
επωφελέστερη διεξαγωγή του μαθήματος. Για παράδειγμα, κάποια βασικά εποπτικά μέσα για το
μάθημα της ιστορίας είναι: ο παραδοσιακός πίνακας, ο χάρτης (που βοηθά τους μαθητές να
αντιληφθούν την ουσιώδη σχέση της ιστορίας με τη γεωγραφία), τα βίντεο, τα σχεδιαγράμματα, οι
μακέτες, οι διαφάνειες και πολλά άλλα.

3 Η διερευνητική υλοποιείται με την εργασία κατά ομάδες. Ο διδάσκων δημιουργεί στην αρχή του μαθήματος έναν,
σχετικό με την ενότητα που θα διδαχθεί, προβληματισμό και με καθοδηγητικό ρόλο παρακινεί τους μαθητές να ερευνήσουν το
ζήτημα, να αναζητήσουν πληροφορίες και μόνοι τους να επιλύσουν το σχετικό ‘’πρόβλημα’’. Με τη διερευνητική μέθοδο
καλλιεργούνται τόσο γνωστικές, όσο κυρίως συναισθηματικές και κοινωνικές αξίες και στάσεις στους μαθητές, καθώς αισθάνονται πως
μόνοι τους φτάσανε στην κατάκτηση της γνώσης.
4
Με τον όρο «Σχέδιο Εργασίας-Project» αναφερόμαστε στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκπόνηση εργασιών και
έργων θεωρητικού ή πρακτικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στην ομαδοσυνεργατική
προσέγγιση. Ειδικά για το σχολείο, με τον όρο αυτό εννοούμε έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας στον οποίο ουσιαστικά συμμετέχουν
όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι σχεδιάζουν, παίρνουν αποφάσεις, βελτιώνουν ή και αναμορφώνουν την εργασία τους. Η μέθοδος αυτή,
παρόλο που δεν είναι δυνατό να αποτελέσει το μοναδικό τρόπο διδασκαλίας, προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης κατά τον
οποίο ενεργοποιούνται τόσο οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών όσο και τα βιώματά τους. Οι
μαθητές μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο (αλληλοδιδακτικά) και νιώθουν τη χαρά της δημιουργίας σε όποιον τομέα ο καθένας μπορεί
να προσφέρει. Η μέθοδος σχεδίων εργασίας μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχολείο μετά την ολοκλήρωση μιας ενότητας, προκειμένου να
προσεγγιστεί διαθεματικά. Σε πρώτη φάση ορίζονται οι άξονες του θέματος, ο χρόνος υλοποίησης και η οργάνωση των ομάδων αλλά
προτού υλοποιηθεί το σχέδιο αποφασίζονται διαρθρωτικές κινήσεις, αν χρειάζεται, και γίνεται ένας επαναπροσδιορισμός. Στη συνέχεια,
παρουσιάζεται το έργο κάθε ομάδας και στο τέλος ακολουθεί αξιολόγηση τόσο του έργου όσο και της διαδικασίας στα πλαίσια της
ομάδας. Στη μέθοδο αυτή, ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του καθοδηγητή, ο ρόλος του είναι ισότιμος με τα μέλη της ομάδας, είναι
διακριτικός, αλλά παρεμβατικός όπου κριθεί απαραίτητο. Βασικές δεξιότητες που αναπτύσσονται είναι οι ακόλουθες: επικοινωνία,
χρήση ποικίλων εργαλείων, συνεργασία, βελτίωση ατομικής επίδοσης, επίλυση προβλημάτων, ικανότητα ορθολογικών επιλογών,
απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, ικανότητα δημιουργικής επινόησης, αξιοποίηση γνώσεων, λήψη αποφάσεων (Αργυροπούλου,2007).
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Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
Βασικό συστατικό κάθε εκπαιδευτικής πράξης είναι το περιεχόμενο σπουδών, το οποίο
αποτυπώνεται στα Αναλυτικά Προγράμματα και στα διδακτικά βιβλία. Τα διδακτικά βιβλία
γράφονται με βάση τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Ν.1566/85 και 25252/97). Το πρώτο
επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Δημοτικό Σχολείο εκδόθηκε το 1894 με
Βασιλικό Διάταγμα στις 20-11. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1894 συνοδεύτηκε και
από το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα (σύνολο ωρών, ώρες ανά μάθημα την
εβδομάδα, καθορισμός συγκεκριμένων ημερών για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος),
το οποίο κοινοποιήθηκε στους δασκάλους με την εντολή να τηρείται πιστά.
Με τον όρο «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών»(Α.Π.Σ.) εννοούμε τη -γραπτή συνήθωςδιατύπωση των χαρακτηριστικών μιας διδακτικής πρότασης. Τα Α.Π.Σ κατά τον Westphalen (1982:
83-84) αποτελούν «ένα παιδαγωγικό μέσο σχεδιασμού, με τη βοήθεια του οποίου περιγράφεται εκ
των προτέρων μια μελλοντική διδασκαλία». Τυπικές παράμετροι ενός Α.Π.Σ είναι οι στόχοι του, το
περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται, οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί, οι διαδικασίες που προτείνει ή και
οι μέθοδοι αξιολόγησής του. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι, εν μέρει ή στο σύνολό του,
καθορισμένο από κάποια θεσμική αρχή (για παράδειγμα το Υπουργείο Παιδείας ή το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Οι λόγοι που συνηγορούν στην αναθεώρηση των Α.Π.Σ. και κατ’
επέκταση στη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων είναι κυρίως επιστημολογικοί, ψυχολογικοί,
φιλοσοφικοί, πολιτικοί, κοινωνικοοικονομικοί και παιδαγωγικοί-διδακτικοί.
Ο Φλουρής (1983:52) χωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν το περιεχόμενο του Α.Π.
σε δυο κατηγορίες: τους γενικούς και τους ειδικούς. Στους γενικούς παράγοντες ανήκουν η κουλτούρα,
η παράδοση της χώρας, η ιστορία του λαού της, το πολιτικό καθεστώς, η οικονομικο-τεχνολογική
της ανάπτυξη, η θρησκεία και οι φυσικοί πόροι. Από την άλλη, στους ειδικούς παράγοντες
συγκαταλέγονται οι ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί της πράξης (δηλαδή οι
δάσκαλοι που καλούνται να εφαρμόσουν τους σκοπούς του Προγράμματος στην τάξη), η φύση και η
ηλικία των μαθητών, καθώς επίσης και οι γονείς.
Η συνειδητοποίηση αυτής της αλληλεπίδρασης του σχολείου με τους φορείς που
προαναφέρθηκαν (κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικούς) έχει μεγάλη σημασία για την εκπόνηση των
Α.Π.Σ. Το Α.Π.Σ αντανακλά τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο επιδιώκει να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του και να εκπληρώσει τους ρόλους με τους οποίους είναι επιφορτισμένο από την
κοινωνία. Για να λειτουργεί, όμως, αποτελεσματικά το Α.Π.Σ θα πρέπει αυτό να προβλέπει όχι μόνο
τη μετάδοση των ακαδημαϊκών γνώσεων, που είναι απαραίτητο να έχουν όσοι αποφοιτούν από τις
διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και το πώς θα συνυπολογίζεται η προηγούμενη εμπειρία
του ατόμου και πώς θα αξιοποιείται η αλληλεπίδραση ανάμεσα σ’ αυτό και στους άλλους παράγοντες
του περιβάλλοντος στο οποίο ζει το εκπαιδευόμενο άτομο(Φλουρής, 2005: 63-64).
Είναι γνωστή η παιδαγωγική θέση, ότι ο σκοπός διδασκαλίας ενός μαθήματος, μαζί με τη
διδακτέα ύλη, που συναποτελούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αποτελούν τις συντεταγμένες πάνω στις
οποίες θα κινηθούν όλες οι άλλες παιδαγωγικές ενέργειες για την επίτευξη των επιθυμητών
αποτελεσμάτων μάθησης (Βερτσέτης, 2003:35). Επομένως, ο εύστοχος προσδιορισμός του
διδακτικού σκοπού είναι ουσιαστικός παράγοντας που δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την
επιτυχία της όλης μαθησιακής διαδικασίας (Βερτσέτης, 2003: 35).
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι από τη στιγμή που το εκπαιδευτικό σύστημα
προσδιορίζεται από την αμφίδρομη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνικής πραγματικότητας, στη
σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης στόχος θα πρέπει να είναι η ποιοτική
εκπαίδευση. Τα πράγματα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα ζητούν συνεχείς συνθέσεις και
ανασυνθέσεις προκειμένου το Σχολείο να συμβαδίζει και να είναι σε θέση να ακολουθήσει τις
ραγδαίες μεταβολές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία μας. Το σύγχρονο
σχολείο θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων ατόμων και να
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καλλιεργεί δεξιότητες τόσο γνωστικές, όσο και συναισθηματικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές 5
προκειμένου να συμβάλει στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.
Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος και η αποδέσμευσή του από
απαρχαιωμένες αντιλήψεις περί εκπαίδευσης και διδασκαλίας συνοδεύεται από την αλλαγή των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) του Δημοτικού και του Γυμνασίου, της εννιάχρονης,
δηλαδή, υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η συζήτηση και η αναζήτηση των ειδικών επιστημόνων εστιάζεται στις αλλαγές στη
διδακτική προσέγγιση και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών ώστε(Τσαλικίδου, 2002):
 το σχολείο να καταστεί ικανό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας..
 οι μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες, όπως η καλλιέργεια κριτικής
ικανότητας και δημιουργικής σκέψης, που θα τους βοηθήσουν να δημιουργούν συνδέσεις
μεταξύ και δια μέσου των επιμέρους επιστημονικών πεδίων, με στόχο να μπορούν αργότερα
να προσαρμόζονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και εργασιακά
περιβάλλοντα.

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών
Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, σε σύγκριση με τα προηγούμενα, όπως άλλωστε μαρτυρεί
και η ονομασία τους, εκτός από Αναλυτικά είναι και Ενιαία και Διαθεματικά. Σ’ αυτό καθοριστικό
ρόλο έπαιξε η κατάρτιση Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών.
Από τη Μεταπολίτευση και μέχρι το 1997 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπονούσε απευθείας
Αναλυτικά Προγράμματα, τα οποία παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις παρέμεναν
παραδοσιακά και κλειστά. Τα προγράμματα αυτά χαρακτηρίζονταν από δασκαλοκεντρικές
μεθόδους διδασκαλίας, ήταν συγκεντρωτικά και έδιναν έμφαση στη στείρα απομνημόνευση γνώσεων
πληροφοριακού χαρακτήρα και στον αυστηρό προσδιορισμό της διδακτέας ύλης. Δεν υπήρχε καμία
ελαστικότητα στον προγραμματισμό της διδασκαλίας, οπότε η ανάληψη πρωτοβουλιών από την
πλευρά του εκπαιδευτικού ήταν περιορισμένη. Επίσης, η στοχοθεσία των προγραμμάτων αυτών ήταν
ασαφής και αόριστη και έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη γνωστικών στόχων και ελάχιστη στη
μαθησιακή διαδικασία παραβλέποντας τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες
των μαθητών.
Με τις εκπαιδευτικές αλλαγές που επιχειρήθηκαν κατά την περίοδο 1997-2003, για πρώτη
φορά στην ιστορία της ελληνικής Εκπαίδευσης, έγινε μια προσπάθεια τα Αναλυτικά Προγράμματα
να αποκτήσουν σταδιακά χαρακτήρα ευέλικτων προγραμμάτων με στόχο τη δημιουργική
καλλιέργεια κατάκτησης της γνώσης μέσα από βιωματικές διαδικασίες και όχι από τη συσσώρευση
γνώσεων.
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. Δίνεται, επομένως, έμφαση στην ενιαιοποίηση της
γνώσης. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην εξάλειψη της αποσπασματικότητας της γνώσης, στη

5Ο όρος προτείνεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία από τον Flavell (1976) σχετικά με την ενημερότητα του ατόμου
κατά την επίλυση προβλημάτων . Όρισε τις μεταγνωστικές διαδικασίες ως το "γιγνώσκειν του γιγνώσκειν", συνοψίζοντας τις μορφές
που μπορεί να πάρει σε μεταγνωστικές εμπειρίες και μεταγνωστική γνώση (Flavell, 1979). Ωστόσο, πραγματικός εισηγητής
θεωρείται ο Tarski (1956, 1985) που συνέλαβε αυτήν την ιδέα στο πλαίσιο εξήγησης διάφορων παραδόξων που είχε εντοπίσει η
φιλοσοφία (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011) Έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί στην προσπάθεια κατανόησης τόσο της φύσης του όσο
και της λειτουργίας του, όπως "η σκέψη για τη σκέψη", "η γνώση για τη γνώση" κ.ά.
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διασφάλιση της συνέχειας της διδασκόμενης ύλης, στη μαθητοκεντρική διδασκαλία, καθώς και στη
δημιουργία ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει περισσότερη αυτονομία για τον εκπαιδευτικό.
Το Ε.Π.Π.Σ το 2003 αναθεωρήθηκε, ολοκληρώθηκε και έγινε Διαθεματικό. Πρόκειται για
το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, γνωστό και ως Δ.Ε.Π.Π.Σ (ΦΕΚ 303/
13-03-03). Με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ καταρτίστηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ)
και με βάση αυτά γράφτηκαν τα νέα βιβλία. Επομένως, τα νέα Α.Π.Σ είναι πλέον διαθεματικά και
αναπτύσσονται σε τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη αναφέρονται οι άξονες γνωστικού περιεχομένου,
στη δεύτερη οι γνωστικοί στόχοι που αφορούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες και στην τρίτη
ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης.
Κατά τον Θεοφιλίδη (1987: 13) με το όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε εκείνη τη
μορφή διδασκαλίας κατά την οποία, από τη μια, το περιεχόμενο της διδασκαλίας ενιαιοποιείται και,
από την άλλη, η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και ευρηματικής μορφής.
Κατά άλλους μελετητές «με τον όρο “διαθεματική προσέγγιση’’ νοείται η θεωρητική αρχή
οργάνωσης του Αναλυτικού Προγράμματος που καταλύει τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια
οργάνωσης της σχολικής γνώσης και επιχειρεί να προσεγγίσει τη σχολική γνώση ενοποιημένη, όπως
προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος» (Ματσαγγούρας,2002: 4849).
Υπό αυτήν την έννοια, η διαθεματική προσέγγιση συνιστά καινοτομία, τόσο ως προς το
περιεχόμενο της διδασκαλίας όσο και ως προς τη μέθοδο εργασίας. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο
της διδασκαλίας δεν αφορά ξεχωριστά μαθήματα που γίνονται σε τακτή ώρα το καθένα, αλλά
καταστάσεις μάθησης που προσεγγίζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι ενιαίο και
αδιαίρετο (Σαλβαράς, 2004:130). Με άλλα λόγια κατά τη διαθεματική προσέγγιση, και ανάλογα με
το θέμα που εξετάζεται, διάφορα μαθήματα ενιαιοποιούνται.
Συγγενής με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης είναι και η
λεγόμενη διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία περιορίζει τις μορφές γνώσης από τις οποίες ξεκινά
η διδασκαλία/μάθηση στο χώρο των επιστημών.
Για παράδειγμα, σε μια διαθεματική προσέγγιση με θέμα το μάθημα της Ιστορίας, οι
επιστημονικές οπτικές προσέγγισης είναι πολλές. Η ιστορία δεν μπορεί να νοηθεί ως μάθημα
αυτόνομο. Αντιθέτως, συνδέεται με πολλά μαθήματα όπως, για παράδειγμα, η γεωγραφία εφόσον η
ιστορία αναφέρεται και σε τοπικά γεγονότα. Γίνεται αντιληπτό, επομένως, ότι πέρα από τις
πληροφορίες που δέχεται ο μαθητής από το σχολικό εγχειρίδιο, οποιοδήποτε ιστορικό θέμα μπορεί
να εξεταστεί, επίσης, με γνώμονα στραμμένο σε διάφορες πολιτικές παραμέτρους, στοιχεία της
καθημερινής ζωής από την εποχή που εξετάζεται, την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη θρησκεία κ.λπ. Με
αυτό τον τρόπο ο μαθητής οικοδομεί έναν τρόπο σκέψης πολυδιάστατο, διευρύνει τις γνώσεις του,
αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα και συνδέει, συγκρίνει, ή και οικειοποιείται, πολλές φορές, την
παρεχόμενη γνώση με προσωπικά βιώματα και ερεθίσματα. Άλλωστε, σε μια διαθεματική
προσέγγιση ένα θέμα μελετάται πολύπλευρα με τη συμβολή πολλών επιστημών, αλλά παράλληλα
εξετάζεται και από τη σκοπιά της πραγματικής ζωής, πώς δηλαδή η κάθε γνώση μπορεί να
αξιοποιηθεί πρακτικά στη ζωή. Η γνώση, λοιπόν, αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα και όχι
αποσπασματικά και ταυτόχρονα συνδέεται με την ίδια τη ζωή.
Ο Dewey (1990: 91) στις αρχές του 20ου αιώνα είχε γράψει: «Δεν έχουμε μια σειρά από
χωριστούς κόσμους, ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός
κ.λπ. Ζούμε σ’ ένα κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται. Όλες οι σπουδές προέρχονται από
σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά
συγκεκριμένη και ενεργητική σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες.
Η σύνδεση των σπουδών δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα. Ο δάσκαλος δεν θα είναι υποχρεωμένος να
προσφεύγει σε κάθε είδους τεχνάσματα και να συνυφαίνει λίγη αριθμητική με το μάθημα της
ιστορίας. Συνδέστε το σχολείο με τη ζωή και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν αναγκαστικά».
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Με τα Διαθεματικά Αναλυτικά Προγράμματα επιδιώκεται μια παιδεία καθολική,
συμπληρωματική στην ειδική, που αποβλέπει στη βιωματική και συμμετοχική μάθηση, στην άνοδο
της ποιότητας στην εκπαίδευση, στην επικαιροποίηση της γνώσης, στην υπεύθυνη πληροφόρηση και
στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
Συνολικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. εκσυγχρονίζουν το
περιεχόμενο σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εισάγουν αρκετές καινοτομίες για τα
δεδομένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι σπουδαιότερες από τις καινοτομίες που
διαφοροποιούν το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. από τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και
αναβαθμίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης (Δ.Ε.Π.Π.Σ./ΦΕΚ 303Β/13-03-2003)είναι οι
ακόλουθες:
1. Διαθεματική προσέγγιση στη σχολική γνώση.
2. Αντιστοιχία στόχου – περιεχομένου - διδακτικών δραστηριοτήτων στο επίπεδο κάθε
διδακτικής ενότητας.
3. Εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects) στα πλαίσια όλων των μαθημάτων (όπως αναλύθηκα
παραπάνω).
4. Καθιέρωση της ευέλικτης ζώνης που συμβάλλει στη σύνδεση της σχολικής γνώσης με τα
βιώματα των μαθητών και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής6.
5. Οργανική σύνδεση της αξιολόγησης με τη μάθηση, προτείνοντας ποικίλες μορφές και
τεχνικές αξιολόγησης.
6. Επιτακτική ανάγκη για σύγχρονη βιβλιογραφία και τη συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων.
7. Στη βελτίωση του αναγνωστικού, μαθηματικού και φυσικοεπιστημονικού αλφαβητισμού
(γραμματισμού).
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως προτεραιότητα και κύριο μέλημα των Δ.Ε.Π.Π.Σ και των
Α.Π.Σ είναι η διαδικασία για την οικοδόμηση της γνώσης, ώστε ο μαθητής να μαθαίνει πώς να
μαθαίνει και όχι να μαθαίνει για να μαθαίνει.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας για την Δ΄ Δημοτικού
Πιο συγκεκριμένα, για την Τετάρτη δημοτικού, την τάξη που θα ασχοληθούμε στην
παρούσα έρευνα, αναφέρονται οι ακόλουθοι στόχοι ανάλογα με τις βασικές διδακτικές ενότητες που
συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

6 Η Ευέλικτη Ζώνη (Ε.Ζ.) καλύπτει ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που καλύπτει δύο τουλάχιστον διδακτικές ώρες την
εβδομάδα και λειτουργεί εντός του ωρολογίου προγράμματος. Η Ε.Ζ. παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να μελετήσει η τάξη
του θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές, ακολουθώντας τρόπους που δεν είναι εύκολο να εφαρμόσει στο
συμβατικό πρόγραμμα. Η Ε.Ζ. αναβαθμίζει το ρόλο του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και την αυτονομία του εκπαιδευτικού και
της σχολικής μονάδας. Συνδέει το σχολείο με την κοινωνία και τη σχολική γνώση με την κοινωνική και φυσική πραγματικότητα.
(Ματσαγγούρας, Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών Προσεγγίσεων: Μια εκπαιδευτική καινοτομία που αλλάζει το σχολείο, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, Αθήνα, Τόμος 6, σ.15).
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Πίνακας 1: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας στην Δ΄ Δημοτικού
Άξονες γνωστικού
περιεχομένου

Γενικοί στόχοι ( γνώσεις,
Δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Γεωμετρικά χρόνια

Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας και
των κοινών δεσμών.

Αρχαϊκά χρόνια

Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα
δημιουργήματα της εποχής.

Κλασικά χρόνια

Ελληνιστικά και ρωμαϊκά
χρόνια
Θέματα από την αρχαία
Ιστορία
Τοπική Ιστορία
7

Να συσχετιστούν γεγονότα της κλασικής
εποχής με παρόμοια γεγονότα της
σημερινής εποχής και να προβούν σε
δυνητικές γενικεύσεις.
Να αναγνωρίσουν της αξίες της δημοκρατίας
και της ελευθερίας.
Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες
που συνάγονται από τα σημαντικότερα
γεγονότα της εποχής.
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της
ανάγκης για ειρήνη και συνύπαρξη των λαών.
Να ενδιαφερθούν για την καθημερινή ζωή
των ανθρώπων στα αρχαία χρόνια.
Να εκτιμήσουν την πολιτισμική τους
κληρονομιά.

Θεμελιώδεις έννοιες
διαθεματικής προσέγγισης

Χώρος, χρόνος, μεταβολή,
συνεργασία, μετακίνηση,
μετανάστευση, ενότητα, οργάνωση,
αποικία, μητρόπολη.

Χώρος - χρόνος, πολίτευμα,
αιτία -αφορμή, συμμαχία, σύστημα,
οργάνωση, ηγεμονία, τέχνη,
πολιτισμός.
Χώρος – χρόνος, σύγκρουση,
μεταβολή, εισβολή, επανάσταση,
ανεξαρτησία, εμφύλιος πόλεμος,
Ρωμαιοκρατία, συμπολιτεία.
Χώρος – χρόνος, μεταβολή, ήθη,
έθιμα, μνημεία, παράδοση,
κληρονομιά.

ΔΕΠΠΣ/ΦΕΚ 303Β/13-03-2003.

Ανασκόπηση συναφών μελετών
Η ιστορική συνείδηση και γενικότερα η συνεισφορά του μαθήματος της ιστορίας ως μέσο πολιτικής
κοινωνικοποίησης των νέων έχει ερευνηθεί ελάχιστα. Η ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με το
μάθημα της ιστορίας, την ιστορική σκέψη και γενικότερα τη διδακτική της ιστορίας μόλις τα
τελευταία χρόνια ξεκίνησε να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μελετητών και γενικότερα της κοινής
γνώμης, διότι η ιστορία μέχρι πρότινος αφορούσε κυρίως τους ιστορικούς, ή τους ιστοριογράφους
και όχι τόσο τους παιδαγωγούς. Οι περισσότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία
χρόνια, πέραν του ότι διενεργούνται σε πολύ περιορισμένο βαθμό, φαίνεται να ασχολούνται είτε με
την ιστορική σκέψη και ενσυναίσθηση 8 των (εφήβων ως επί των πλείστων) μαθητών, είτε με τις
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ιστοριογνωσία, είτε με τη συνάφεια και τη στοχοθεσία
των Α.Π.Σ σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια.
Όσον αφορά στη συστηματική έρευνα σε σχέση με τη διδασκαλία της ιστορίας, αξίζει να
αναφερθεί πως για πρώτη φορά έγινε στη χώρα μας το 1980-1985 από μια ομάδα ερευνητών υπό τη
διεύθυνση του Π. Ξωχέλλη, ομότιμου καθηγητή σήμερα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η
έρευνα στόχευε στην απογραφή της κατάστασης σχετικά με τη μεθόδευση στο μάθημα της ιστορίας
και στην ανίχνευση τυχόν διαφορών μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου. Η έρευνα σε γενικές γραμμές
κατέδειξε (Ξωχέλλης, 1987):
8 Ενσυναίσθηση: τα συστατικά της λέξης αποτελούνται από τις λέξεις εν, συν και αίσθηση. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται
προκειμένου να οριστεί η συναισθηματική ταύτιση ενός ατόμου με την ψυχική κατάσταση κάποιου άλλου με σκοπό την κατανόηση της
συμπεριφοράς και των κινήτρων του.
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 ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της διδασκαλίας είναι παντελώς ανύπαρκτος,
 μετωπική οργάνωση και παραδοσιακή πορεία στη διδασκαλία,
 οι συνηθέστερες μορφές διδασκαλίας είναι η αφήγηση από τον εκπαιδευτικό και οι
ερωταποκρίσεις,
 ως γενικότεροι σκοποί του μαθήματος θεωρούνται οι γενικοί-οικουμενικοί, οι
εθνοκεντρικοί και οι φορμαλιστικοί,
 οι διδάσκοντες στην πλειοψηφία τους εκτιμούν πως τα σχολικά εγχειρίδια δεν επαρκούν
για τη διδασκαλία με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν βοηθήματα(κυρίως στο Λύκειο),
 περιορίζονται κυρίως στους χάρτες και σπάνια χρησιμοποιούν εποπτικά μέσα,
 σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, αρνητικοί παράγοντες για τη διδασκαλία της ιστορίας
στο Γυμνάσιο θεωρούνται οι μαθητές, λόγω της εφηβείας και της αρνητικής στάσης
απέναντι στο μάθημα, στο μεν Λύκειο ο όγκος της διδακτέας ύλης και οι πανελλαδικές
εξετάσεις.
 στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών οι διδάσκοντες κυρίως εστιάζουν στον
έλεγχο της κατανόησης και απόδοσης του μαθήματος και δευτερευόντως στην
ικανότητα για δημιουργική σκέψη.
Ένα μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας εστιάζεται στις απόψεις μαθητών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Σε μια πρόσφατη, σχετικά, έρευνα ο Μαυροσκούφης (2009) εξετάζει τη σημασία που
αποδίδουν 364 μαθητές-μαθήτριες Λυκείου (θεωρητικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης) στο
ιστορικό παρελθόν και στις δημόσιες αναπαραστάσεις του. Στην έρευνα αυτή, λοιπόν, γίνεται μια
ανίχνευση της προέλευσης των ιστορικών γνώσεων και αντιλήψεων των μαθητών. Τα ευρήματα της
έρευνας παρουσιάζονται ως εξής: το 29,8% δηλώνει πλήρη αδιαφορία για το μάθημα της ιστορίας.
Το 31,9% δείχνει ουδέτερη στάση, το 17,7% ενδιαφέρεται πολύ, το 13,8% παρουσιάζει μικρό
ενδιαφέρον, ενώ μόλις το 6,6% του δείγματος εκφράζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την
ιστορία. Αξίζει να αναφερθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που «συμπαθούν» το
μάθημα της ιστορίας επέλεξαν να ακολουθήσουν τη θεωρητική κατεύθυνση, ενώ αντίθετα ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό (58%) που προέρχεται από την τεχνολογική κατεύθυνση φαίνεται να αντιπαθεί την
ιστορία.
Η έρευνα του Μαυροσκούφη αναδεικνύει, επίσης, μια σειρά λόγων που καθιστούν την
ιστορία ελκυστικό μάθημα στο Λύκειο:
- Ενασχόληση με την παγκόσμια ιστορία και τους πολιτισμούς των λαών (34,8%)
- Περιγραφές πολεμικών συγκρούσεων (17,4%)
- Καλλιέργεια εθνικής υπερηφάνειας και διαφύλαξη εθνικής κληρονομιάς (13,5%)
- Μελέτη εικονιστικού υλικού (12,1%)
- Πρακτικές διδασκαλίας (10,6%)
- Καλύτερη κατανόηση του παρόντος και αποφυγή λαθών (5,8%)
Τέλος, αρνητική στάση για το μάθημα της ιστορίας προκαλούν: ο τρόπος εξέτασης που
επιβραβεύει την αποστήθιση (με ποσοστό 33,1%), οι λεπτομέρειες που χαρακτηρίζονται περιττές
(27,9%), οι ακατάλληλες πρακτικές διδασκαλίας (19,9%), η προπαγάνδα και τα ρατσιστικά σχόλια
που εμπεριέχονται στη διδακτέα ύλη (9,6%).
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα των Καλογήρου & Σμυρναίου (2012)η πλειοψηφία των
μαθητών του δείγματος (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) κρίνει το μάθημα σημαντικό. Όσον αφορά
το φύλο, φαίνεται ότι το ποσοστό των αγοριών που δεν θεωρεί το μάθημα σημαντικό ανέρχεται στο
27,8 και είναι ελαφρά υψηλότερο από αυτό των κοριτσιών ( 21,5%).
Επίσης, από την έρευνα αυτή προκύπτουν αυτούσιες κάποιες μαρτυρίες των μαθητών
σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο μάθημα της ιστορίας, δυσκολίες που πολλές φορές
δημιουργούν αποστροφή για το μάθημα με αποτέλεσμα οι μαθητές συχνά να μην το επιλέγουν ως

18

Πτυχιακή εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Μπίφσα, Έ., Απόψεις μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Ιστορίας

μάθημα εξέτασης στη Γ΄ Λυκείου. Απ’ ότι φαίνεται, οι περισσότεροι μαθητές ως βασική δυσκολία
αναφέρουν την αποστήθιση. Συγκεκριμένα, αναφέρουν:
‘’….Δεν μπορώ να αποστηθίσω.’’
‘’….Είναι μεγάλη η ύλη και δεν μπορώ να τα μάθω απ’ έξω.’’
‘’….Δεν θα επέλεγα το μάθημα της ιστορίας λόγω της αποστήθισης. Επίσης, τα γεγονότα
παρουσιάζονται μπερδεμένα και είναι δύσκολη η κατανόηση και το βιβλίο είναι κακογραμμένο.’’
‘’….Δεν θα το επέλεγα γιατί μας εξαναγκάζουν να το μάθουμε παπαγαλία και δεν ξέρουμε
την ουσία της ιστορίας. Εάν μας επέτρεπαν στα παραθέματα να γράφουμε ατόφια τη γνώμη μας,
χωρίς να παπαγαλίζουμε το καθετί, όλοι οι μαθητές θα επιλέγαμε την ιστορία γιατί είναι ένα από τα
σπουδαιότερα μαθήματα που πρέπει να γνωρίζουμε για να μη χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα.’’
Όσον αφορά, τώρα, στη διδασκαλία του μαθήματος, φαίνεται πως η πλειοψηφία των
μαθητών (ανεξαρτήτως επίδοσης) δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας
και θα επιθυμούσαν να αλλάξει. Οι λόγοι εστιάζονται κυρίως στο ότι ο μαθητής έχει ρόλο
κομπάρσου στο μάθημα της ιστορίας. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν πως έχουν ρόλο
παθητικού ακροατή, πως δεν τους δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και αδιαφορούν συνεχώς, πως οι
καθηγητές μιλούν για άσχετα πράγματα, πως όταν εκφράζουν κάποιες απορίες δεν παίρνουν
απαντήσεις και πως κάποιες φορές οι ερωτήσεις που τους κάνουν οι καθηγητές είναι άστοχες και δεν
μπορούν να βρουν τη σωστή απάντηση.
Τέλος, οι συμμετέχοντες μαθητές προτείνουν κάποιους τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας
του μαθήματος, καθώς εκφράζουν έντονα την ανάγκη να περάσουν από το ‘’παρασκήνιο’’ στο
‘’προσκήνιο’’. Ένα υψηλό ποσοστό των μαθητών υποστηρίζει πως η χρήση οπτικοακουστικών μέσων
για τη διδασκαλία της ιστορίας, θα έκανε σίγουρα το μάθημα αυτό πιο ενδιαφέρον. Επίσης, πολλοί
μαθητές εκφράζουν την επιθυμία να γίνεται η παράδοση του μαθήματος με τη χρήση περισσότερων
παραθεμάτων και να είναι πιο συχνή η ανάθεση εργασιών προκειμένου να ερευνούν το θέμα που
διδάσκονται κάθε φορά. Συμπερασματικά, βάσει της συγκεκριμένης έρευνας, το τρίπτυχο που θα
κάνει το μάθημα της ιστορίας πιο ενδιαφέρον, κατά τους μαθητές πάντα, είναι: α) η χρήση
οπτικοακουστικών μέσων, β) η χρήση περισσότερων παραθεμάτων και γ) η ανάθεση εργασιών.
Ακόμη, στόχος της έρευνας της Ηλιοπούλου (2002) ήταν να ανιχνευθούν οι τύποι της
ιστορικής συνείδησης σε εφήβους μαθητές της χώρας, καθώς και οι παράγοντες διαμόρφωσής της. Η
έρευνα έγινε στη διάρκεια του σχολικού έτους 1997-1998, σε 1000 περίπου μαθητές της Α’ τάξης
Γυμνασίου, και των Α’ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου σε σχολεία των νομών Ιωαννίνων, Πέλλας και
Αττικής.
Από την έρευνα, συνοπτικά προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
α) Οι γνωστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών δεν σχετίζονται τόσο με την ηλικία,
όσο με τη σχολική επίδοση στο μάθημα της ιστορίας και το κοινωνικό τους επίπεδο.
β) Τα νοηματοδοτικά πρότυπα των εφήβων δεν εξαρτώνται μόνο από τα περιεχόμενα που
επεξεργάζεται κάθε φορά η ιστορική τους συνείδηση. Η αποδοχή της ιστορίας δείχνει ότι οι έφηβοι
έχουν αναπτύξει πλαστές συμβατικές αντιλήψεις, στις οποίες φαίνεται να κυριαρχεί η εθνοκεντρική
θεώρηση των πραγμάτων.
γ) Οι προσανατολισμοί στο παρόν και το μέλλον εξαρτώνται μάλλον από διαστάσεις
«ελεύθερες από ιστορία», παρά από τη γνωστική ικανότητα της ιστορικής συνείδησης. Αυτό
σημαίνει πως το γνωστικό επίπεδο των σημερινών εφήβων συγκρούεται με την ισχύουσα
πραγματικότητα του μαθήματος της ιστορίας, που προσανατολίζεται στον προβληματισμό. Η
διαπίστωση αυτή πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα τη θεωρία και την πράξη της διδακτικής της
ιστορίας.
δ) Οι μαθητές δείχνουν να αντιλαμβάνονται διάφορα ιστορικά γεγονότα ανάγοντάς τα στο
παρόν. Για να κατανοηθούν, επομένως, ιστορικά οι διαφορετικές νοοτροπίες και οι τρόποι
συμπεριφοράς που είναι πολύ διαφορετικοί από τους σημερινούς, χρησιμοποιούνται ηθικές
πεποιθήσεις που σχετίζονται με το παρόν. Έτσι, οι μαθητές υποπίπτουν σε πολλές υπερβολές και
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αναχρονιστικές κρίσεις. Υπάρχουν, λοιπόν, πολλές ενδείξεις ότι οι έφηβοι κατανοούν τους ιστορικούς
όρους με τρόπο μάλλον ασυνείδητο, με απλές και πρωτόγονες υπερβάσεις ανάμεσα στις χρονικές
διαστάσεις. Επί της ουσίας, δεν ασκείται στην πράξη μια περίπλοκη ιστορική σκέψη, ικανή να
σταθμίζει διφορούμενες κρίσιμες καταστάσεις και ανταγωνιζόμενες (μεταξύ τους) προσφορές
νοημάτων.
Η πρόσληψη της ιστορίας από εφήβους διερευνήθηκε και από την Αλεξοπούλου (2012). Το
δείγμα της έρευνας αυτής περιορίστηκε στη συνέντευξη 14 μαθητών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και επικεντρώθηκε στις απόψεις των μαθητών σχετικά με το μάθημα της ιστορίας και τη
διδακτική της.
Από τη μελέτη προέκυψε ότι οι μισοί από τους συμμετέχοντες μαθητές απάντησαν πως
βρίσκουν ενδιαφέρον το μάθημα της ιστορίας, καθώς καλύπτουν την περιέργειά τους για το άγνωστο
παρελθόν, μαθαίνουν το παρελθόν της χώρας τους, ανακαλύπτουν την εθνική τους ταυτότητα και
κατανοούν το παρόν. Οι υπόλοιποι μισοί, απάντησαν πως το βρίσκουν βαρετό είτε λόγω του τρόπου
διδασκαλίας, είτε λόγω του διδακτικού περιεχομένου και των ενοτήτων που επιλέγονται, είτε λόγω
των διδασκόντων, είτε λόγω των προσωπικών τους ενδιαφερόντων.
Σχετικά με το αν θεωρούν την ιστορία δύσκολο μάθημα, η πλειοψηφία απάντησε
καταφατικά. Η δυσκολία του σχετίζεται κυρίως με την απομνημόνευση του μαθήματος, την
αποστήθιση των ημερομηνιών και των γεγονότων και τον επίπονο τρόπο ουσιαστικής μελέτης.
Όσον αφορά στη χρησιμότητα της ιστορίας, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει ως
μάθημα, όλοι οι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητά της. Ειδικότερα, αναφέρουν πως η
ιστορία είναι χρήσιμη για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, για μελλοντικές επαγγελματικές
επιλογές, για τον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας, για την ηθική καλλιέργεια του ατόμου,
μέσω του παραδειγματισμού από ενδεχόμενα λάθη του παρελθόντος και γενικότερα για την
κατανόηση του παρόντος και την πρόβλεψη του μέλλοντος.
Στη συνέχεια, η έρευνα αυτή ασχολήθηκε και με τις απόψεις των μαθητών σχετικά με τη
διδασκαλία του μαθήματος. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι μαθητές διακρίνουν δύο
τρόπους διδασκαλίας της ιστορίας. Ο ένας βασίζεται στην δασκαλοκεντρική μέθοδο, όπου ο
καθηγητής με τη χρήση μονολόγου διδάσκει το μάθημα και ο δεύτερος εμπλέκει άμεσα τους
μαθητές στην πορεία της διδασκαλίας με τη χρήση του διαλόγου, καθώς το μάθημα αποκτά μια
μορφή συζήτησης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες
μαθητές δήλωσαν δυσαρεστημένοι από αυτό τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας και προτείνουν:
σύνδεση των ιστορικών γεγονότων που διδάσκονται με σύγχρονα και διαχρονικά ζητήματα, χρήση
οπτικοακουστικών μέσων, αξιοποίηση πηγών, ανάθεση εργασιών, αποφυγή του μονολόγου,
επισκέψεις σε μουσεία, αύξηση των ωρών διδασκαλίας για αποφυγή του όγκου διδασκαλίας της ύλης,
αφήγηση και απλούστευση στον τρόπο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό. Οι 6 από τους 14, όμως,
δηλώνουν πως οι καθηγητές τους εφαρμόζουν όσα προαναφέρθηκαν, οπότε δεν θα άλλαζαν κάτι
στον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας.
Εν κατακλείδι, παραθέτουμε κάποιες προτάσεις των μαθητών που αφορούν τους
δημιουργούς των ΑΠΣ:
«…Προσπαθούν μέσα σε πολύ μικρό χρόνο να παραδώσουν τεράστιο όγκο πληροφοριών,
πράγμα που είναι αδύνατον και σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει».
«…Θα του έλεγα να βάζει πιο απλά λόγια, να μην βάζει δύσκολες λέξεις».
«…Να μας δίνουν CD για να μπαίνουμε στον υπολογιστή και να τα μαθαίνουμε καλύτερα».
«…Θα μου άρεσε το βιβλίο να έχει περισσότερες εικόνες, με παρατηρήσεις και σχόλια
κάτω από κάθε εικόνα».
«…Τα βιβλία να είχαν περισσότερα παραθέματα για να μαθαίνουμε επιπλέον γνώσεις».
«…Να διδάσκεται περισσότερες ώρες (αντί για δύο ώρες, να διδάσκεται τρεις)».
«…Θα του έλεγα πρώτα να ρωτάνε τα παιδιά. Γιατί δεν ρωτάνε τα παιδιά;».
«…Πρέπει να προσέχουν τι καθηγητή θα βάλουν. Όχι όποιον κι όποιον».
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«…Έχει λίγο μπερδεμένα τα θέματα και μας μπερδεύει».
«…Να χρησιμοποιεί πιο απλά λόγια».
Από όσα προαναφέρθηκαν, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τις δυσκολίες που
παρουσιάζει το μάθημα της ιστορίας, οι μαθητές, στην πλειοψηφία τους, φαίνεται να αναγνωρίζουν
τη σπουδαιότητά του για την καλλιέργεια του ιστορικού γραμματισμού.
Για το μάθημα της ιστορίας στο δημοτικό, ελάχιστες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και
ασχολούνται κυρίως με θέματα των Α.Π.Σ και συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη διδακτική
μεθοδολογία του μαθήματος. Είναι ελάχιστες οι έρευνες που διερευνούν τον τρόπο πρόσληψης της
ιστορίας από τους μαθητές του δημοτικού, τη διδακτική του μαθήματος και τη διερεύνηση των
τρόπων με τους οποίους τα παιδιά διαμορφώνουν ιστορική σκέψη και συνείδηση.
Έρευνα που πραγματοποίησε ο Κόκκινος (2005) σε συνεργασία με ομάδα ερευνητών, σε
δείγμα 651 μαθητών και μαθητριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό
(42,24%) εκδηλώνει θετική στάση απέναντι στη μελέτη του παρελθόντος και τη θεωρεί σημαντική
για το παρόν και το μέλλον. Οι ερευνητές, επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι τα αγόρια τάσσονται πιο
θερμά υπέρ του μαθήματος της ιστορίας και εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα
κορίτσια. Διατυπώνουν, επίσης, μια πεποίθηση ότι η γνώση του παρελθόντος δρα προληπτικά και
αποτρεπτικά σε σχέση με τους κινδύνους που εγκυμονεί το παρόν και τις αβεβαιότητες που
επιφυλάσσει το μέλλον.
Στη μελέτη της Μπούντα(2006), η οποία διερεύνησε απόψεις των μαθητών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης σε σχέση με το μάθημα της ιστορίας, οργανώθηκαν δύο ομάδες ερωτημάτων, εκ των
οποίων η πρώτη διερευνούσε τις απόψεις των μαθητών για τους διάφορους φορείς και τις πηγές
παροχής της ιστορικής γνώσης και η δεύτερη τις απόψεις τους για τη μεθοδολογία της διδασκαλίας
που εφαρμόζεται στην τάξη τους για το μάθημα της ιστορίας.
Από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μαθητών μαθαίνει για το
παρελθόν κυρίως από το σχολικό εγχειρίδιο (με ποσοστό 77,2%), από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς
χώρους (47,8%) και από αφηγήσεις γονιών και παππούδων (37,3%). Ακολουθούν διάφορες ιστορικές
πηγές όπως π.χ. ενδυμασίες, φωτογραφίες, ντοκιμαντέρ κ.λπ. (30,8%), ταινίες ιστορικού
περιεχομένου (26,1%), και τέλος από κόμικς και ιστορικά μυθιστορήματα (14%).
Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, σχετικά με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας του
μαθήματος της ιστορίας, οι απαντήσεις των μαθητών μαρτυρούν πως στο σχολείο η διδασκαλία της
ιστορίας γίνεται κατά κύριο λόγο σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα ΑΠΣ. Πιο συγκεκριμένα, η
πλειοψηφία δήλωσε ότι το μάθημα γίνεται με βασικό οδηγό το σχολικό εγχειρίδιο και κάποιες
διηγήσεις από το δάσκαλο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα σχετικά με άλλες δραστηριότητες,
όπως ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών, επισκέψεις σε μουσεία, ανάγνωση και ανάλυση άλλων
ιστορικών πηγών και ομαδικές έρευνες/εργασίες, τα ποσοστά υποδεικνύουν πως το ποσοστό των
δασκάλων που αυτενεργεί και εφαρμόζει πιο ενδιαφέρουσες, για τους μαθητές, μεθόδους
διδασκαλίας είναι μικρό.
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Μέρος Β΄
Η παρούσα μελέτη
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Μέθοδος
Η παρούσα έρευνα αφορά στη διερεύνηση των απόψεων μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
σχετικά με το μάθημα της ιστορίας και δίνει έμφαση στη γνώμη τους για τη σημαντικότητα του
μαθήματος, στο ενδιαφέρον ή μη για το μάθημα, στην άποψή τους για τον τρόπο διδασκαλίας και
στις προτάσεις που θα έκαναν προκειμένου να βελτιωθεί η διδακτική του προσέγγιση.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 47 μαθητές, 25 κορίτσια και 22 αγόρια, της Δ’ τάξης του
ου
3 Δημοτικού Άργους, ηλικίας περίπου 10 ετών. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις
08/04/2016 κατόπιν συνεννόησης τόσο με τον διευθυντή του σχολείου, Π. Μουσταϊρα, όσο και με
τις δασκάλες των δύο τμημάτων. Λόγω της ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας των συμμετεχόντων μαθητών,
προτιμήθηκε η διαδικασία της δειγματοληψίας να πάρει το χαρακτήρα μιας εποικοδομητικής
δραστηριότητας που θα διαρκούσε περίπου 2 διδακτικές ώρες. Σημείο συνάντησης, και για τα δύο
τμήματα ορίστηκε η αίθουσα γυμναστικής του σχολείου. Αφού έγινε μια πρώτη γνωριμία με τα
παιδιά και των δύο τμημάτων, ακολούθησε μια επεξήγηση του σκοπού της έρευνας. Οι μαθητές,
αφού μοιράστηκαν σε ομάδες, με κριτήριο το φύλο, κάθισαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο,
παρέλαβαν το έντυπο με τις σχετικές ερωτήσεις και κλήθηκαν να το συμπληρώσουν με χρονικό
περιορισμό τα 10 λεπτά. Κατόπιν, τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν το αγαπημένο τους ιστορικό θέμα
σε χαρτόνια του μέτρου που είχαν απλωμένα μπροστά τους. Τέλος, για ενθύμιο δόθηκε στα παιδιά
ένας χειροποίητος ξύλινος σελιδοδείκτης. Σε κάθε σελιδοδείκτη αναγράφονταν διάφορα ιστορικά
γεγονότα από τη διδακτέα ύλη της Δ’ Δημοτικού.
Η επιλογή του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας επιλέχθηκε για δύο λόγους: πρώτον,
διότι αποτελεί πρόκληση, καθώς θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα και ταυτόχρονα δυσκολότερα
μαθήματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και δεύτερον, διότι η ιστορία είναι, συγκριτικά με τα
μαθήματα θετικών επιστημών ή των υπολοίπων θεωρητικών, ένα μάθημα, του οποίου η διδακτική
προσφέρεται για τέτοιου είδους αναλύσεις, καθώς βρίσκει εφαρμογή σε πολλά επιπλέον επιστημονικά
πεδία.
Η επιλογή της Δ΄ Δημοτικού δικαιολογείται από την επιθυμία της ερευνήτριας να ξεκινήσει
από τη βάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, από τη στιγμή που η διερεύνηση αφορά διαφορετικές
διδακτικές προσεγγίσεις για ένα μάθημα. Δεδομένου, λοιπόν, ότι τα παιδιά διδάσκονται ιστορία από
τη Γ΄ Δημοτικού (κυρίως μυθολογία), θεωρήθηκε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ερευνηθεί η σχέση
των μαθητών με το μάθημα της ιστορίας ακριβώς σε αυτή τη φάση της μετάβασης από τα
μυθολογικά στα ιστορικά γεγονότα που διδάσκονται πλέον στη Δ’ Δημοτικού.
Η μέθοδοι συλλογής των ερευνητικών δεδομένων διαιρείται σε δύο διακριτά μέρη: (α)
ερωτηματολόγια-στοιχεία, καθώς και (β) οπτικό υλικό-ζωγραφιές. Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε
στους μαθητές είχε 5 ερωτήσεις (βλ. παράρτημα). Τα διχοτομικά ερωτήματα, αυτά δηλαδή που οι
απαντήσεις τους ήταν απλά ένα ‘’ναι’’ ή ‘’όχι’’ ήταν δύο και σχετίζονταν: η πρώτη με το αν οι
μαθητές θεωρούν σημαντικό το μάθημα της ιστορίας, και η δεύτερη με το αν αρέσει στους μαθητές
το μάθημα της ιστορίας. Ειδικότερα, η πρώτη ερώτηση ήταν: ‘’πιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα’’
και αποτελούσε ανεξάρτητη μεταβλητή, όπως και το φύλο. Αυτή η ερώτηση επιλέχθηκε να μη
συμπεριληφθεί στη μελέτη, εντούτοις θεωρήθηκε απαραίτητη ως εισαγωγική ερώτηση προκειμένου
οι μαθητές να νιώσουν πιο άνετα. Στη συνέχεια, ακολουθούσαν τέσσερις ερωτήσεις σχετικά: 1. με τη
σημαντικότητα του μαθήματος, 2. εκδήλωση ενδιαφέροντος για το μάθημα, 3. δυσκολίες μαθήματος
και 4. προτάσεις βελτίωσης. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι ερωτήσεις αυτές σκοπό είχαν να
ανιχνεύσουν κατά αντιστοιχία: 1. τις αξίες που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές για την ιστορία (ευρεία
έννοια), 2. προσωπικό ενδιαφέρον μάθησης, 3. Τη διδακτική προσέγγιση (ερωτήσεις 3 και 4).
Στο σημείο αυτό, θα ήταν ωφέλιμο να διευκρινιστούν τα ερευνητικά ερωτήματα που
αποτέλεσαν και τον κύριο άξονα της παρούσας μελέτης.
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Αναγνωρίζουν οι μαθητές σε τόσο νεαρή ηλικία τη σημαντικότητα της ιστορίας;
Τι γνώμη έχουν για το μάθημα της ιστορίας;
Τι θα άλλαζαν στη διδασκαλία του μαθήματος;
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα ερωτήματα αυτά και συνυπολογίζοντας το φύλο των
ερωτηθέντων, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, δημιουργούνται κάποιες ερευνητικές υποθέσεις,
σχετικά με τις αναμενόμενες απαντήσεις των συμμετεχόντων.
Δεδομένου ότι δεν έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες σχετικά με το μάθημα της ιστορίας
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
κρίνοντας από έρευνες που αφορούσαν στη
Δευτεροβάθμια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η ιστορία να μην είναι ένα από τα μαθήματα
για τα οποία οι μαθητές εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Είναι πιθανό τα αγόρια να εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα (κυρίως λόγω
των πολεμικών γεγονότων).
Είναι πιθανό τα κορίτσια να μην παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες, συγκριτικά με τα
αγόρια, στην εκμάθηση των διδακτικών ενοτήτων.
Όσον αφορά στην επιλογή ιστορικού θέματος στις ζωγραφιές των παιδιών, εκτιμάται πως τα
αγόρια θα προτιμήσουν πολεμικές αναπαραστάσεις και τα κορίτσια γυναικείες μορφές,
θεότητες ή στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής, πράγμα που οπωσδήποτε θα ήταν δείγμα
ύπαρξης κοινωνικών στερεοτύπων.

Αποτελέσματα της έρευνας
Ερωτηματολόγιο
Διχοτομικά ερωτήματα
Τα διχοτομικά ερωτήματα της έρευνας ήταν δύο και σχετίζονταν με το αν οι
συμμετέχοντες-μαθητές θεωρούν το μάθημα της ιστορίας σημαντικό και αν τους αρέσει, αν δηλαδή
το βρίσκουν ενδιαφέρον.
Πίνακας 2: Συχνότητες διχοτομικών ερωτημάτων
F

%

Σημαντικότητα μαθήματος Ιστορίας

44

93.6

Ενδιαφέρον για το μάθημα της Ιστορίας

39

83

aN

= 47

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα που αφορούσε τη σημαντικότητα του μαθήματος της
ιστορίας προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί το μάθημα της ιστορίας σημαντικό
(93,6%, βλ. πίνακα 2) .
Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα που σχετιζόταν με το αν οι μαθητές βρίσκουν
ενδιαφέρον το μάθημα της ιστορίας η πλειοψηφία απάντησε καταφατικά (83%, βλ. πίνακα 2).
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Πίνακας 3: Κατανομή των διχοτομικών ερωτημάτων ως προς το φύλο

Αγόρια

Κορίτσια

f

%

f

%

Σημαντικότητα μαθήματος Ιστορίας

19

86.4

25

100

Ενδιαφέρον για το μάθημα της Ιστορίας

17

77.3

22

88

Σε σχέση με το φύλο δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές των συχνοτήτων τόσο για τη
μεταβλητή της σημαντικότητας του μαθήματος της Ιστορίας (χ2 = 3.642, p= .056) όσο και για το
ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα (χ2 = .953, p= .329).
Ερωτήματα ανοικτού τύπου
Τα ερωτήματα ανοικτού τύπου της έρευνας επικεντρώθηκαν σε τρεις διαστάσεις:
1. Στις αξίες που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές σχετικά με το μάθημα της ιστορίας.
2. Στα ενδιαφέροντα των μαθητών.
3. Στη διδακτική προσέγγιση.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές ερωτήθηκαν να αναφέρουν το λόγο που θεωρούν σημαντικό το
μάθημα της ιστορίας, το λόγο που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το μάθημα(αν τους αρέσει και
γιατί), τις δυσκολίες που πιθανότατα βρίσκουν σε αυτό και τέλος, τις προτάσεις τους προκειμένου να
βελτιωθεί ο τρόπος διδασκαλίας.
Για την επεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν από τις απαντήσεις στο ερώτημα
ανοικτού τύπου προς τους εκπαιδευτικούς συγκροτήθηκε σύστημα κατηγοριών, το οποίο υπέστη
ποσοτική ανάλυση. Για τη διασφάλιση της εσωτερικής εγκυρότητας της συγκεκριμένης ανάλυσης
εργάστηκαν δύο κωδικογράφοι. Η συμφωνία μεταξύ των δύο κωδικογράφων κρίνεται ιδιαίτερα
ισχυρή τόσο για τα ερωτήματα των αιτίων σημαντικότητας (Kappa = .761, p< .001) και
ενδιαφέροντος για το μάθημα της Ιστορίας (Kappa = .885, p< .001) όσο και για τα ερωτήματα που
αφορούν τις δυσκολίες των μαθητών (Kappa = .829, p< .001) αλλά και τις προτάσεις τους (Kappa =
.827, p< .001).

Πίνακας 4: Συχνότητες κατηγοριών για τα ερωτήματα ανοικτού τύπου
f

%

Μάθηση σχετικά με την οργάνωση της ζωής και του πολιτισμού στο παρελθόν

25

53.2

Απόκτηση πολλών και ενδιαφερόντων γνώσεων

3

6.4

Μάθηση σχετικά με την κοινωνική και πολιτική οργάνωση του παρελθόντος με στόχο

5

10.6

Αιτίες σημαντικότητας μαθήματος
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τη σύγκριση με το σήμερα
Μάθηση σχετικά με στρατιωτικά γεγονότα του παρελθόντος

2

4.3

Μάθηση σχετικά με σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος

3

6.4

Απόκτηση νέων και ενδιαφερόντων γνώσεων

11

23.4

Γνωστικό αντικείμενο με αυξημένο επίπεδο ευκολίας

3

6.4

Μάθηση σχετικά με την οργάνωση της (καθημερινής) ζωής και του πολιτισμού στο παρελθόν

17

36.2

Ενδιαφέρων τρόπος διδασκαλίας

1

2.1

Ισχυρά προσωπικά κίνητρα μελέτης

1

2.1

Εκμάθηση ονομάτων

11

23.4

Εκμάθηση ημερομηνιών

11

23.4

Αποστήθιση

3

6.4

Εύρος διδακτικών ενοτήτων

2

4.3

Χρήση ΤΠΕ (tablet, βίντεο, Η/Υ, ψηφιακά βιβλία, διήγηση σε ακουστικά)

16

34.0

Δημιουργικές και βιωματικές προσεγγίσεις (θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, εκδρομές κ.λπ.)

13

27.7

Μείωση μαθησιακού υλικού (δουλειά για το σπίτι, διδακτικές ώρες, εύρος ενοτήτων)

2

4.3

Απλούστερη ανάλυση των ενοτήτων

2

4.3

Αναλυτικότερη διαπραγμάτευση ενοτήτων

1

2.1

Εναλλακτικές μορφές ανάγνωσης της ενότητας (σιωπηρή, από τον εκπαιδευτικό, τμηματικά)

4

8.5

Εποπτικό υλικό (σχεδιαγράμματα, εικόνες)

2

4.3

Αιτίες ενδιαφέροντος

Δυσκολίες

Προτάσεις

aN

= 47

Αιτίες σημαντικότητας του μαθήματος
Οι μαθητές κλήθηκαν να αναφέρουν το λόγο για τον οποίο θεωρούν το μάθημα της ιστορίας
σημαντικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 53,2%, εκτιμά τη σημαντικότητα της ιστορίας και τη
συσχετίζει τη με την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την οργάνωση της ζωής και του πολιτισμού στο
παρελθόν. Επίσης σημαντικό ποσοστό (10,6%) αναφέρει πως η ιστορική γνώση είναι σημαντική
καθώς μας δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης στοιχείων της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης του
παρελθόντος με το σήμερα. Ακολουθούν σαν απαντήσεις η αναφορά στην απόκτηση πολλών και
ενδιαφερόντων γνώσεων (με ποσοστό 6,4%) και η μάθηση σχετικά με στρατιωτικά γεγονότα (4,3% ).
Όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται στον πίνακα 4).
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Συμπεραίνουμε, επομένως, πως οι απαντήσεις της πλειοψηφίας των μαθητών δείχνουν μια
έντονη περιέργεια σε ζητήματα του κοινωνικού και πολιτικού βίου των ανθρώπων στο παρελθόν,
ζητήματα που αντιπροσωπεύουν την τότε καθημερινή ζωή.
Ενδεικτικά αναφέρουμε αυτούσιες κάποιες απαντήσεις μαθητών:
‘’….το μάθημα της ιστορίας είναι σημαντικό μάθημα επειδή πρέπει να γνωρίζουμε πώς ήταν
το κράτος των αρχαίων για να το συνεχίσουμε.’’
‘’….είναι σημαντικό γιατί μαθαίνουμε πράγματα που δεν ξέραμε ότι είχαν συμβεί και
αποκτούμε πολλές γνώσεις.’’
‘’….το θεωρώ σημαντικό γιατί από την ιστορία θα μπορούμε να αναπτύξουμε τον
πολιτισμό.’’
‘’….είναι σημαντικό γιατί γνωρίζουμε τα πολιτεύματα στην Αρχαία Ελλάδα.’’
Αιτίες ενδιαφέροντος για το μάθημα
Όσον αφορά στις αιτίες που οι μαθητές παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το μάθημα, η πιο
δημοφιλής απάντηση σχετιζόταν με το γεγονός ότι η ιστορική γνώση δίνει στους μαθητές την
ευκαιρία να μαθαίνουν για την οργάνωση της καθημερινής ζωής και του πολιτισμού στο παρελθόν,
με ποσοστό 36,2%(πίνακας 4) 9 . Στη συνέχεια, οι μαθητές αναφέρουν την απόκτηση νέων κι
ενδιαφερόντων γνώσεων (23,4%) και τη μάθηση σχετικά με σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος
(6,4%), πίνακας 4.
Επίσης, 6,4% των συμμετεχόντων, δηλώνουν ότι θεωρούν το μάθημα της ιστορίας
ενδιαφέρον διότι το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκονται παρουσιάζει αυξημένο επίπεδο ευκολίας.
Τέλος, ένας μαθητής δηλώνει ενδιαφέρον για τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος κι ακόμη ένας
αναδεικνύει ισχυρά προσωπικά κίνητρα μελέτης (πίνακας 4) .
Κάποιες από τις απαντήσεις αναφέρονται ως εξής:
‘’….μου αρέσει γιατί βλέπουμε τους Περσικούς πολέμους, το Χρυσό αιώνα κ.α.’’
‘’….δεν μου αρέσει. Είναι βαρετό.’’
‘’….γιατί μαθαίνω παλιά έθιμα των Ελλήνων που δεν τα έχουμε εμείς.’’

Δυσκολίες του μαθήματος
Το ερώτημα αυτό, παρουσιάζει αναμενόμενα, ως ένα βαθμό αποτελέσματα. Το 23,4% των
μαθητών υποστηρίζει πως η βασική δυσκολία του μαθήματος είναι η εκμάθηση των ονομάτων και
ανάλογο ποσοστό αναφέρει ως βασική δυσκολία την αποστήθιση των ημερομηνιών. Το 6,4% των
συμμετεχόντων δηλώνει ότι δυσκολεύεται στη γενικότερη αποστήθιση, ενώ το 4,3% αναφέρεται στο
εύρος των διδακτικών ενοτήτων (πίνακας 4) .

9 Παρατηρούμε ότι η απάντηση αυτή συναντάται, σε μεγάλο ποσοστό, και στην προηγούμενη ερώτηση που
αναφέρεται στις αιτίες σημαντικότητας του μαθήματος. Εντούτοις, οι ερωτήσεις αναφέρονται σε δυο διαφορετικά
πράγματα. Οι αιτίες σημαντικότητας πρεσβεύουν τις αξίες των μαθητών σχετικά με το μάθημα και είναι μια έννοια πιο
απρόσωπη και γενική, ενώ οι αιτίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το μάθημα αποτελεί μια πιο προσωπική υπόθεση
και αναφέρεται στο προσωπικό ενδιαφέρον κάθε μαθητή. Η ομοιότητα που παρατηρείται ίσως οφείλεται σε δύο
παράγοντες: είτε ότι υπάρχει έντονη προσωποποίηση, μια ταύτιση, δηλαδή, στις αξίες των μαθητών και στο προσωπικό
ενδιαφέρον σε σχέση με το μάθημα, είτε ότι οι μαθητές δεν αντιλήφθηκαν το διαφορετικό περιεχόμενο στις ερωτήσεις
που τους δόθηκαν.
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Προτάσεις για τη διδακτική προσέγγιση
Η ερώτηση αυτή, η οποία ήταν και η τελευταία, σκοπό είχε να δώσει ‘’φωνή’’ στους μαθητές,
τους πρωταγωνιστές της μαθησιακής διαδικασίας και να αναφέρουν πιθανές προτάσεις βελτίωσης της
διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον πίνακα 4, η πλειοψηφία των μαθητών
(34%) επιζητούν τη χρήση Τ.Π.Ε 10 στη διδασκαλία της ιστορίας, είτε με τη χρήση ψηφιακών
βιβλίων, είτε με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το 27,7 των μαθητών προτείνει δημιουργικές
και βιωματικές προσεγγίσεις συμπεριλαμβανομένων των θεατρικών παιχνιδιών, των εκπαιδευτικών
εκδρομών και των εικαστικών. Επιπρόσθετα, αναφέρονται: η αναλυτικότερη διαπραγμάτευση των
διδακτικών ενοτήτων, οι εναλλακτικές μορφές ανάγνωσης, η απλούστευση του διδακτικού υλικού, η
μείωση στο εύρος των ενοτήτων, του μαθησιακού υλικού και των ωρών διδασκαλίας και η χρήση
εποπτικού υλικού.
Αναφέρονται τα ακόλουθα σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μαθητών:
‘’…να μας κάνει η κυρία το μάθημα σαν παιχνίδι ή να υπάρχουν ακουστικά που να μας το
διηγούνται’’.
‘’…να βλέπουμε πληροφορίες από το internet’’.
‘’…να παίζουμε τα μαθήματα σε θεατρικά, να τραβάμε βίντεο και μετά να τα βλέπουμε για
να μάθουμε το μάθημα’’.
Πίνακας 5: Κατανομή των συχνοτήτων των ερωτήσεων ανοικτού τύπου ως προς το φύλο των συμμετεχόντων
Κορίτσια

Αγόρια
F

%

F

%

Μάθηση σχετικά με την οργάνωση της ζωής και του πολιτισμού στο
παρελθόν

10

66.7

15

75

Απόκτηση πολλών και ενδιαφερόντων γνώσεων

2

13.3

1

5

Μάθηση σχετικά με την κοινωνική και πολιτική οργάνωση του παρελθόντος
με στόχο τη σύγκριση με το σήμερα

2

13.3

3

15

Μάθηση σχετικά με στρατιωτικά γεγονότα του παρελθόντος

1

6.7

1

5

Μάθηση σχετικά με σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος

3

14.3

0

0

Απόκτηση νέων και ενδιαφερόντων γνώσεων

4

19

7

29.2

Γνωστικό αντικείμενο με αυξημένο επίπεδο ευκολίας

1

4.8

2

8.3

Μάθηση σχετικά με την οργάνωση της (καθημερινής) ζωής και του
πολιτισμού στο παρελθόν

7

33.3

10

41.7

Αιτίες σημαντικότητας μαθήματος

Αιτίες ενδιαφέροντος

10 Ο όρος Τ.Π.Ε. αναφέρεται στη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν στις μέρες μας βασικό διδακτικό εργαλείο στη διαδικασία της
διδασκαλίας και της μάθησης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. επιχειρείται μια
σημαντική αλλαγή στο μαθησιακό περιβάλλον που ευνοεί ιδιαίτερα τη μάθηση και τη διερευνητική διδακτική πράξη.
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Ενδιαφέρων τρόπος διδασκαλίας

0

0

1

4.2

Ισχυρά προσωπικά κίνητρα μελέτης

1

4.8

0

0

Εκμάθηση ονομάτων

6

50

5

33.3

Εκμάθηση ημερομηνιών

4

33

7

46.7

Αποστήθιση

2

16.7

1

6.7

Εύρος διδακτικών ενοτήτων

0

0

2

13.3

Χρήση ΤΠΕ (tablet, βίντεο, Η/Υ, ψηφιακά βιβλία, διήγηση σε ακουστικά)

8

40

8

40

Δημιουργικές και βιωματικές προσεγγίσεις (θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική,
εκδρομές κ.λπ.)

7

35

6

30

Μείωση μαθησιακού υλικού (δουλειά για το σπίτι, διδακτικές ώρες, εύρος
ενοτήτων)

0

0

2

10

Απλούστερη ανάλυση των ενοτήτων

0

0

2

10

Αναλυτικότερη διαπραγμάτευση ενοτήτων

1

5

0

0

Εναλλακτικές μορφές ανάγνωσης της ενότητας (σιωπηρή, από τον
εκπαιδευτικό, τμηματικά)

3

15

1

5

Εποπτικό υλικό (σχεδιαγράμματα, εικόνες)

1

5

1

5

Δυσκολίες

Προτάσεις

Σε σχέση με το φύλλο των συμμετεχόντων μπορούν να αναφερθούν τα εξής:
Για το ερώτημα σχετικά με τη σημαντικότητα του μαθήματος, επί παραδείγματι,
παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών (66,7%) και το μεγαλύτερο ποσοστό των
κοριτσιών, αντίστοιχα, (70%) θεωρεί την ιστορία σημαντική καθώς μαθαίνουν πολλά για την
οργάνωση της ζωής και του πολιτισμού στο παρελθόν. Η σημαντικότητα, λοιπόν, του μαθήματος,
όπως την αντιλαμβάνονται οι μαθητές, ανεξαρτήτως φύλου, αποδίδεται στο γεγονός ότι η ιστορία
παρέχει πολλές γνώσεις για τον βίο του ανθρώπου στο παρελθόν (πίνακας 5).
Στις αιτίες ενδιαφέροντος για το μάθημα, η πιο δημοφιλής απάντηση τόσο για τα αγόρια
(33,3%), όσο και για τα κορίτσια (41,7%) ταυτίζεται με την απάντηση της προηγούμενης ερώτησης
(για τους λόγους της ταύτισης βλ. υποσημείωση 8). Εν συνεχεία, 19% των αγοριών και 29,9% των
κοριτσιών αναφέρεται στην απόκτηση νέων και ενδιαφερόντων γνώσεων, ενώ η μάθηση για
σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος αναφέρεται μόνο από τα αγόρια με ποσοστό 14,3% (πίνακας
5).
Όσον αφορά στις δυσκολίες του μαθήματος, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια φαίνεται,
με ελάχιστη απόκλιση, να τα δυσκολεύουν η εκμάθηση ονομάτων και ημερομηνιών. Επίσης, η
αποστήθιση γενικότερα φαίνεται να δυσκολεύει περισσότερο τα αγόρια (16,7%) παρά τα κορίτσια
(6,7%).Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως το εύρος των διδακτικών ενοτήτων αναφέρεται ως
δυσκολία μόνο από κορίτσια, με ποσοστό 4,3% (πίνακας 5).
Εν κατακλείδι, παρατηρώντας τον πίνακα 5, θα διαπιστώσουμε πως σχετικά με τις προτάσεις
για τις διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος και πάλι οι απαντήσεις σε σχέση με το φύλλο δεν
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παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Το μόνο που θα μπορούσαμε ίσως να επισημάνουμε είναι μια
πολύ μικρή απόκλιση στη χρήση εποπτικών μέσων, όπου τα αγόρια αναφέρονται με ποσοστό 15%
έναντι του 5% των κοριτσιών.
Πράγματι, από τον έλεγχο ύπαρξης συστηματικής διαφοράς ως προς το φύλο δεν βρέθηκαν
σημαντικές διαφορές για τις μεταβλητές των αιτίων σημαντικότητας του μαθήματος (χ 2 = .836, p=
.841), των αιτίων ενδιαφέροντος (χ2 = 8.854, p= .355), των δυσκολιών των μαθητών (χ2 = 2.945, p=
.400) αλλά και των προτάσεών τους (χ2 = 6.077, p= .415).

Ζωγραφιές
Όπως προαναφέρθηκε, στη μεθοδολογία της έρευνας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον ιδίως για την
ηλικία των παιδιών που μας απασχολεί στην παρούσα μελέτη παρουσιάζει η ανάλυση οπτικού υλικού.
Όπως αναφέρει ο Μπονίδης (2004:159-173):«… το οπτικό μέσο είναι ένα πλήρως αναπτυγμένο μέσο
επικοινωνίας με τους κανόνες του, τη γραμματική του, και, όπως η γλώσσα, με τα προβλήματά του
στην επικοινωνία. Η οπτική επικοινωνία, όπως και η λεκτική, είναι προϊόν των κοινωνικών και
πολιτισμικών πρακτικών, παραγόμενη και χρησιμοποιούμενη από παράγοντες που εντοπίζονται σε
κοινωνικές και πολιτισμικές δομές εξουσίας.»
Στην έρευνά μας, η εξέταση της σχέσης εικονογραφικής και λεκτικής επικοινωνίας έγινε
ακολουθώντας τη θεωρία του γλωσσολόγου M. Halliday (1994) και στηρίζεται σε τρεις
‘’μεταλειτουργίες’’.
Α) Την αναπαραστατική μεταλειτουργία, σύμφωνα με την οποία οι εικόνες, πέρα από τη
σχέση που δομούν ανάμεσα στο θεατή και στα αναπαριστώμενα, αναπτύσσουν και κάποια σχέση
μεταξύ τους. Αναπτύσσονται, δηλαδή, μεταξύ των προσώπων, των τόπων και των αντικειμένων που
αναπαρίστανται ενεργητικοί και παθητικοί ρόλοι, δράσεις, αντιδράσεις, ενέργειες μεταβατικές και
αμετάβατες.
Β) Τη διαπροσωπική μεταλειτουργία, η οποία περιγράφει τις παραμέτρους που επιδρούν
στη διαμόρφωση των στάσεων μεταξύ θεατή και εικόνας. Οι κυριότερες είναι: η επαφή, η οποία
εκφράζεται κυρίως με το βλέμμα του αναπαριστώμενου (σε εικόνες που παρουσιάζουν κοντινό πλάνο
και οι συμμετέχοντες κοιτάζουν μέσα από την εικόνα κατ’ ευθείαν προς τα μάτια του θεατή), η
κοινωνική απόσταση και η προοπτική. Στην ανάλυσή μας, κυρίως θα μας απασχολήσει η
παράμετρος της επαφής.
Γ) Την κειμενική μεταλειτουργία, η οποία δηλώνει τον τρόπο σύνθεσης των εικόνων και
ρυθμίζει το νόημά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:




Τα στοιχεία των εικόνων ή των σχεδίων που βρίσκονται αριστερά του κέντρου δηλώνουν το
‘’Δεδομένο’’, ενώ τα στοιχεία που βρίσκονται στα δεξιά πρεσβεύουν το ‘’Νέο’’.
Τα στοιχεία της εικόνας που λαμβάνουν χώρα στο υψηλότερο σημείο παρουσιάζονται ως το
‘’ Ιδεώδες’’, ενώ ότι απεικονίζεται στη βάση της εικόνας ως το ‘’Πραγματικό’’.
Τα στοιχεία, τέλος, που αναπαρίστανται στο κέντρο της εικόνας ή της σελίδας συνιστούν τον
πυρήνα της πληροφορίας.

Ο βαθμός συμφωνίας των κωδικογράφων ήταν απόλυτος για την πλειοψηφία των
μεταλειτουργιών εκτός από την «αντίδραση» και την «παραστατική – εννοιολογική» που πάντως
βρέθηκε σημαντικός (Kappa = .789, p< .001).

30

Πτυχιακή εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Μπίφσα, Έ., Απόψεις μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Ιστορίας

Πίνακας 6: Κατανομή συχνοτήτων του περιεχόμενο των ζωγραφιών των συμμετεχόντων μαθητών

f

%

Κτηριακά συγκροτήματα

15

31.9

Στρατιωτική ζωή

3

6.4

Σημαντικά πολεμικά γεγονότα

6

12.8

Ηρωϊκές μορφές

2

4.3

Γυναικείες μορφές

19

40.4

"Συμβολικές" γυναικείες μορφές

1

2.1

Έργα τέχνης

1

2.1

aN

= 47

Παρατηρούμε στον πίνακα 6, πως η πλειοψηφία των παιδιών (40,4%) επέλεξε να ζωγραφίσει
γυναικείες μορφές (κυρίως θεότητες: Άρτεμις, Ήρα, Αφροδίτη, Αθηνά κ.α). Στη συνέχεια, με
ποσοστό 31,9%, παρουσιάζονται στις προτιμήσεις των παιδιών τα κτηριακά συγκροτήματα
(Ακρόπολη, Παρθενώνας, Παναθηναϊκό Στάδιο κ.α.). Ακολουθούν σημαντικά πολεμικά γεγονότα
(όπως η Ναυμαχία της Σαλαμίνας, η Μάχη των Θερμοπυλών κ.α.) και στιγμιότυπα από τη
στρατιωτική ζωή (στρατιώτες που παλεύουν).

Πίνακας 7: Κατανομή συχνοτήτων των μεταλειτουργιών του περιεχομένου των ζωγραφιών
f

%

Μεταβατική

8

17

Αμετάβατη

38

80.9

Αντίδραση

3

6.4

Παραστατική – εννοιολογική

3

6.4

17

36.2

Κοντινό

9

19.1

Μέσο

31

66

Αναπαραστατική μεταλειτουργία

Διαπροσωπική Μεταλειτουργία
Επαφή
Κοινωνική Απόσταση
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Μακρινό

7

14.9

Οριζόντια Μετωπική

45

95.7

Οριζόντια Οξεία

3

6.4

Ψηλότερα

4

8.5

ΊδιοΕπίπεδο

43

91.5

ΧαμηλότεροΕπίπεδο

0

0

Δεδομένο

15

31.9

Νέο

10

21.3

Ιδεώδες

44

93.6

Πραγματικό

45

95.7

ΚειμενικήΜεταλειτουργία

aN

= 47

Στον πίνακα 7, βάσει της επεξήγησης που προηγήθηκε για τα είδη των μεταλειτουργιών,
γίνεται μια απεικόνιση των ευρημάτων σε σχέση με τις θέσεις και τις στάσεις του οπτικού υλικού των
συμμετεχόντων. Τα πορίσματα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, όμως δεν θεωρείται σκόπιμο στα
πλαίσια της δικής μας έρευνας να γίνει περαιτέρω ανάλυση, καθώς εκτιμάται πως το αντικείμενο
μελέτης εμπίπτει περισσότερο σε ψυχολογικούς παράγοντες, παρά σε εκπαιδευτικούς.
Από τον έλεγχο για την ύπαρξη συστηματικής διαφοράς μεταξύ των συχνοτήτων των
κατηγοριών της μεταβλητής για το περιεχόμενο των ζωγραφιών ως προς το φύλο βρέθηκε σημαντική
διαφορά (χ2 = 29.807 (6), p< .001). Από τους posthoc ελέγχους η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων
εντοπίστηκε στις ηρωικές και στις γυναικείες μορφές (χ2 = 13.263 (1), p< .001).
Πίνακας 8: Κατανομή συχνοτήτων του περιεχομένου των ζωγραφιών των συμμετεχόντων ως προς το φύλο
Αγόρια
f
Κτηριακά συγκροτήματα

0

1

Κορίτσια
%

f

%

45.5

5

20

Στρατιωτική ζωή

3

13.6

0

0

Σημαντικά πολεμικά γεγονότα

6

27.3

0

0

Ηρωϊκές μορφές

2

9.1

0

0
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Γυναικείες μορφές

1

4.5

18

72

"Συμβολικές" γυναικείες μορφές

0

0

1

4

Έργα τέχνης

0

0

1

4

aN

= 47

Από τον έλεγχο των συχνοτήτων των μεταλειτουργιών ως προς το φύλο των μαθητών δεν
εντοπίστηκε καμία διαφορά σε σημαντικό επίπεδο.
Σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων, παρατηρώντας τον πίνακα 8, διαπιστώνουμε πως
η πλειοψηφία των κοριτσιών (72%) επέλεξε αναπαραστάσεις γυναικείων μορφών (κυρίως θεοτήτων)
και την απεικόνιση κτηριακών συγκροτημάτων (20%), ενώ η πλειοψηφία των αγοριών (45,5%)
ζωγράφισε κτηριακά συγκροτήματα (Ακρόπολη, Παρθενώνας, Παναθηναϊκό Στάδιο κ.λπ.) και
σημαντικά πολεμικά γεγονότα, όπως μάχες και ναυμαχίες, (27,3%) ή στοιχεία από τη στρατιωτική
ζωή (13,6%).
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Συζήτηση
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης, συγκριτικά με προγενέστερες
μελέτες, γίνεται μια ανάλυση των ευρημάτων και παρατίθενται κάποιες προτάσεις σχετικά με τη
διδασκαλία της ιστορίας, καθώς και κάποιοι ερευνητικοί περιορισμοί που αφήνουν πρόσφορο
έδαφος για μελλοντικές μελέτες.
Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, που αφορούσε στο αν οι μαθητές της ηλικίας που
ερευνούμε αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της ιστορίας, προκύπτει ότι οι μαθητές έχουν
διαμορφώσει μια πρώιμη μορφή ιστορικής συνείδησης, καθώς αναγνωρίζουν τα οφέλη της
ιστοριογνωσίας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα κορίτσια αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του
μαθήματος κατά απόλυτη πλειοψηφία, με ποσοστό 100%. Αντίστοιχα, τα αγόρια αναγνωρίζουν τη
σημαντικότητα του μαθήματος κατά 86,4% (πίνακας 3). Παρατηρούμε, επομένως, πως αναιρείται η
αρχική υπόθεση της έρευνας σχετικά με το ότι τα αγόρια πιθανότατα να παρουσίαζαν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για το μάθημα. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν πως η ιστορία είναι
χρήσιμη στη ζωή ενός ανθρώπου καθώς τον βοηθά να καταλάβει το παρόν, να διαφυλάξει τον
πολιτισμό του, να αποφύγει λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν, να μάθει ήθη και έθιμα που έχουν
ξεχαστεί και να νιώσει ένα βαθύτερο αίσθημα υπερηφάνειας για τον τόπο του και τα κατορθώματά
του. Το εύρημα αυτό συνάδει απόλυτα με τα ευρήματα της μελέτης του Κόκκινου (2005).
Όσον αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που σχετιζόταν με την άποψη των μαθητών
για το μάθημα της ιστορίας, προκύπτει ότι οι περισσότεροι μαθητές συμπαθούν το μάθημα αυτό και
εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως φύλου. Βάσει της ηλικίας και των απαντήσεων των
ερωτηθέντων, γίνεται αντιληπτό ότι το ενδιαφέρον είναι έντονο και φαίνεται να πηγάζει κυρίως από
μια εσωτερική περιέργεια σχετικά με την καθημερινή ζωή του παρελθόντος, την οργάνωση της
κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τότε, συγκριτικά με το σήμερα, καθώς και των πολεμικών
γεγονότων που λάμβαναν χώρα. Στις απαντήσεις αυτές διαπιστώνεται μια γενικότερη τάση σύγκρισης
του παρελθόντος με το παρόν, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη κριτικής σκέψης στους μαθητές.
Τα συμπεράσματα αυτοαναιρούν την αρχική υπόθεση σχετικά με τη μη ύπαρξη ή εκδήλωση
ενδιαφέροντος για το μάθημα της ιστορίας.
Αν και οι περισσότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις
απόψεις μαθητών για το μάθημα της ιστορίας αφορούσαν κυρίως στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η
σύγκρισή τους με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
προκειμένου να ανιχνευθεί η στάση των μαθητών για το μάθημα σε σχέση με τις δύο υποχρεωτικές
βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατά πόσο αυτή διαφοροποιείται. Η σύγκριση αυτή, λοιπόν, φαίνεται
να παρουσιάζει έντονα αντιφατικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, στην έρευνα του Μαυροσκούφη (2009) οι
συμμετέχοντες φαίνεται να έχουν αδιάφορη, ουδέτερη και πολλές φορές αρνητική στάση απέναντι
στο μάθημα της ιστορίας.
Το τρίτο ερώτημα της μελέτης αναφερόταν στον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας και αν οι
μαθητές θα άλλαζαν κάτι σε αυτόν. Από τα αποτελέσματα, που αναλύθηκαν στην προηγούμενη
ενότητα, προκύπτει ότι οι μαθητές θα άλλαζαν πολλά στη διδασκαλία της ιστορίας. Το εύρημα αυτό
επαληθεύει και τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση στο
μάθημα της ιστορίας. Στην έρευνα της Αλεξοπούλου (2012) οι μαθητές Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δηλώνουν πως η διδασκαλία του μαθήματος τις περισσότερες φορές υιοθετεί το
δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας και οι διδάσκοντες παραδίδουν το μάθημα με τη χρήση
μονολόγου.
Επιπρόσθετα, από τη μελέτη των Καλογήρου και Σμυρναίου (2012) προκύπτει ότι η
πλειοψηφία των μαθητών, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλώνουν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο
διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς νιώθουν πως έχουν ρόλο κομπάρσου στη μαθησιακή διαδικασία
και φανερώνουν έντονα την επιθυμία να βγουν στο ‘’προσκήνιο’’ της διδασκαλίας, όντας ουσιαστικοί
πρωταγωνιστές. Οι προτάσεις που παραθέτουν για τη βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος
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αφορούν κυρίως στη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, στην παράθεση και ανάλυση περισσότερων
πηγών και στην ανάθεση εργασιών. Παρατηρείται, επομένως, μια έντονα ενεργητική και ερευνητική
στάση εκ μέρους των μαθητών σε σχέση με το μάθημα της ιστορίας.
Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη οι περισσότεροι μαθητές προτείνουν τη χρήση Τ.Π.Ε στα
πλαίσια της διδασκαλίας (video, ακουστικά), γεγονός που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την
εκρηκτική παραγωγή της γνώσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω της εισαγωγής νέων
τεχνολογιών και την ακατάπαυστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στη σύγχρονη
πραγματικότητα.
Πολλοί μαθητές, επίσης, προτείνουν η διδασκαλία της ιστορίας να γίνεται μέσω
δημιουργικών και βιωματικών προσεγγίσεων. Συγκεκριμένα, προτείνουν να συμπεριλαμβάνονται ως
δραστηριότητες τα εικαστικά, οι θεατρικές παραστάσεις και να πραγματοποιούνται περισσότερες
εκδρομές και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής σημασίας. Η αξιοποίηση
των προτεινόμενων αυτών μεθόδων διδασκαλίας, λοιπόν, αποτελεί βασικό συντελεστή για τη
σύσταση ενός σχολείου ποιοτικής και δημιουργικής μάθησης.
Επιπλέον, παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των σχολικών εγχειριδίων με την
ενισχυμένη εικονογράφηση, με την παράθεση πηγών και τη γενικότερη βελτίωση της δομής τους,
αρκετοί είναι οι μαθητές που προτείνουν απλοποίηση του τρόπου διδασκαλίας των ενοτήτων και
τμηματική παράδοση της διδακτέας ύλης ανά μάθημα, δηλαδή μείωση του όγκου των πληροφοριών
που λαμβάνουν.
Επίσης, από τη μελέτη προκύπτουν μαρτυρίες μαθητών σχετικά με τα σημεία που
παρουσιάζουν δυσκολία σε σχέση με τη διδασκαλία και την εκμάθηση του μαθήματος. Ως
βασικότερες δυσκολίες αναφέρονται η εκμάθηση των ονομάτων, η αποστήθιση των ημερομηνιών και
γενικότερα το εύρος των διδακτικών ενοτήτων. Οι δυσκολίες αυτές αναφέρονται εξίσου και από τα
δύο φύλα, γεγονός το οποίο αναιρεί την αρχική υπόθεση της έρευνας σχετικά με το ότι τα αγόρια
πιθανότατα να παρουσίαζαν αυξημένες δυσκολίες στην εκμάθηση των διδακτικών ενοτήτων
συγκριτικά με τα κορίτσια.
Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν απόλυτα με τα ευρήματα της μελέτης του
Μαυροσκούφη (2009) σύμφωνα με τα οποία η κυριότερη δυσκολία και στους μαθητές της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να είναι η αποστήθιση και ο εξαναγκασμός για ‘’παπαγαλία’’,
παράγοντες που ευθύνονται βέβαια και για την αρνητική στάση που σχηματίζουν οι μαθητές για το
μάθημα, όπως προαναφέρθηκε. Παρόμοια αποτελέσματα προσφέρει και η μελέτη της Αλεξοπούλου
(2012), όπου η πλειοψηφία των μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επίσης, συσχετίζει τις
δυσκολίες του μαθήματος με την απομνημόνευση του μαθήματος, την αποστήθιση των ημερομηνιών
και των γεγονότων και τον επίπονο τρόπο ουσιαστικής μελέτης τους.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει, οι μαρτυρίες των μαθητών να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη τόσο
εκ μέρους των διδασκόντων για τη βελτίωση της μεθόδευσης της διδασκαλίας όσο και εκ μέρους των
δημιουργών των Α.Π.Σ προκειμένου να εκπονούνται Α.Π αναβαθμισμένα και προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των πρωταγωνιστών της μαθησιακής διαδικασίας, των μαθητών.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως η παρούσα μελέτη αποτελεί πτυχιακή εργασία στα πλαίσια
προγράμματος κατάρτισης και παρουσιάζει κάποιους ερευνητικούς περιορισμούς. Ως βασικότερος
αναφέρεται ο χρονικός περιορισμός, ο οποίος δεν επέτρεπε: α) να είναι μεγαλύτερο το δείγμα, β) να
συμπεριληφθούν περισσότερες τάξεις, γ) να συμπεριληφθούν περισσότερα σχολεία. Επιπλέον,
σχετικά με τις ζωγραφιές των παιδιών αξίζει να αναφερθεί πως δεν κατέστη δυνατή η συσχέτιση κατά
άτομο, καθώς η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε κυρίως για να πλαισιώσει τη
δειγματοληψία. Κύριο εργαλείο για τα διδακτικά πορίσματα της μελέτης αποτελεί το
ερωτηματολόγιο και όχι οι ζωγραφιές, καθώς εκτιμάται πως η ανάλυσή τους, αν και εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα, εμπίπτει κυρίως στον κλάδο της ψυχολογίας και όχι στην παιδαγωγική-διδακτική
προσέγγιση που επιχειρείται εδώ. Οι περιορισμοί αυτοί, αναμφίβολα, αφήνουν περιθώριο για
μελλοντικές αναλύσεις σε διάφορα γνωστικά, παιδαγωγικά και ψυχολογικά πεδία.
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Αξίζει, ωστόσο, να αναφέρουμε πως οι ζωγραφιές των συμμετεχόντων παρουσιάζουν μεγάλο
ενδιαφέρον και φαίνεται να διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με το φύλλο.
Οι ζωγραφιές των κοριτσιών στην πλειοψηφία τους απεικονίζουν γυναικείες μορφές (κυρίως θεότητες
όπως η Ήρα, η Αθηνά και η Δήμητρα) και την Ακρόπολη, ενώ των αγοριών στρατιωτικές-πολεμικές
μορφές, πολεμικά γεγονότα και κτηριακά συγκροτήματα. Η απεικόνιση κτηριακών συγκροτημάτων,
η οποία εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια (βλ. πίνακα 8)
πιθανότατα για τα αγόρια συμβολίζει την έννοια του κατορθώματος και για τα κορίτσια την έννοια
του γνώριμου ή της ασφάλειας, εφόσον η Ακρόπολη ή ο Παρθενώνας είναι κάτι υπαρκτό-δεδομένο.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως επιβεβαιώνεται η αρχική μας υπόθεση σχετικά με την επιλογή των
ιστορικών θεμάτων με κριτήριο το φύλο των μαθητών (γυναικείες μορφές για τα κορίτσια,
στρατιωτικές-πολεμικές μορφές για τα αγόρια), η οποία αναμφισβήτητα μαρτυρεί την ύπαρξη
κοινωνικών στερεοτύπων που πολλές φορές διαιωνίζονται από απαρχαιωμένες αντιλήψεις που
συνοδεύουν τη διδασκαλία της ιστορίας.

Προτάσεις
Η ιστορία θεωρείται, καταχρηστικά αλλά ευρέως, ένα ‘’εύκολο’’ μάθημα σε σύγκριση με τα
μαθηματικά ή τις γλώσσες. Η διδακτική της, όμως, με την έννοια της απόπειρας ανάλυσης της
διαδικασίας της διδασκαλίας της συναντά ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εμπόδια (Moniot,
2002: 61).Συμφωνώντας με την άποψη αυτή, στην παρούσα μελέτη, έγινε μια προσπάθεια να
εντοπιστούν τα εμπόδια αυτά και να παρουσιαστούν, εν κατακλείδι, κάποιες προτάσεις παράκαμψής
τους.
Ένα από τα βασικότερα ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι ότι οι μαθητές από πολύ
νεαρή ηλικία δομούν μια πρώιμη ιστορική συνείδηση. Το μάθημα της ιστορίας, όπως αποδείχθηκε
και μέσα από τα ερευνητικά αποτελέσματα, είναι ένα από τα σπουδαιότερα και πιο ενδιαφέροντα
μαθήματα για τους μαθητές. Βασική επιδίωξη, επομένως, του σχολείου θα πρέπει να αποτελεί η
υποστήριξη και η ενίσχυση της ένδειξης αυτής προσαρμόζοντας τη διδακτική του μαθήματος στις
ανάγκες των μαθητών.
Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί πως σχετικά με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι
μαθητές σε σχέση με την ιστορία, τα ευρήματα επίσης προκαλούν εντύπωση, καθώς οι περισσότεροι
μαθητές ηλικίας περίπου 10 ετών αναφέρουν πως τους αρέσει το μάθημα της ιστορίας. Το πόρισμα
αυτό έρχεται σε απόλυτη αντίθεση σε σχέση με πρόσφατες μελέτες, συναφούς χαρακτήρα, που
πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις έρευνες αυτές, οι μαθητές δεν
φαίνεται να ‘’συμπαθούν’’ ιδιαίτερα το μάθημα της ιστορίας, ενώ αντίθετα εκδηλώνουν μια άρνηση,
μια αποστροφή προς αυτό ιδιαίτερα όταν πρόκειται να εξεταστούν σε αυτό.
Αναμφίβολα, σε αυτή την αμφίρροπη σχέση ιδιαίτερη ευθύνη φέρει το σχολείο, καθώς είναι
εντελώς αντιφατικό οι μαθητές να θεωρούν πολύ σημαντικό το μάθημα της ιστορίας, να εκδηλώνουν
έντονο ενδιαφέρον γι’ αυτό και παρ’ όλα αυτά να παρουσιάζουν έντονη αποστροφή στην εκμάθηση ή
στην εξέτασή του. Στο κεφάλαιο αυτό, επομένως, παρατίθενται κάποιες προτάσεις που στόχο έχουν
τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται.
Κατ’ αρχήν, αξίζει να διευκρινιστεί πως, πέρα από τα ισχύοντα Α.Π.Σ και τα σχολικά
εγχειρίδια, ιδιαίτερη αξία στην εκπαιδευτική πράξη αποδίδεται στην προσωπικότητα του
διδάσκοντος. Τα Α.Π.Σ αποτελούν έναν απλό οδηγό, ένα βασικό γνώμονα προσανατολισμού της
διδασκαλίας. Σε καμία περίπτωση τα προγράμματα αυτά δεν θα πρέπει να περιορίζουν την
πρωτοβουλία και την αυτενέργεια των δασκάλων, καθώς σε αυτά τα χαρακτηριστικά έγκειται η
επίτευξη των διδακτικών σκοπών ενός μαθήματος. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίνεται
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όχι μόνο στην επίτευξη γνωστικών στόχων, αλλά κυρίως στην επίτευξη συναισθηματικών, κοινωνικών
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
Προηγουμένως, έγινε αναφορά στη συχνότερη χρήση Τ.Π.Ε στα πλαίσια διδασκαλίας του
μαθήματος. Αξίζει να αναφερθεί πως προκειμένου να γίνει η πρόταση αυτή αποδεκτή, και σε
πρακτικό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητη αφενός η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των
διδασκόντων στις νέες τεχνολογίες που προτείνεται να εφαρμόζονται, και αφετέρου η δημιουργία
περισσότερων εργαστηριακών χώρων ικανών να υποστηρίξουν μια τέτοια προοπτική.
Ακόμη, προκύπτει πως οι μαθητές αναζητούν, σε μεγάλο ποσοστό, πιο δημιουργικές και
βιωματικές προσεγγίσεις διδασκαλίας. Η πρόταση αυτή εμπίπτει στη διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης και μπορεί να αξιοποιήσει διάφορες εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας όπως η
ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η διερευνητική και η εκπόνηση σχεδίων εργασίας(project), όπως
προβλέπεται άλλωστε και από τα Α.Π.Σ. Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, πως προκειμένου να είναι
υλοποιήσιμη η πρόταση αυτή θα πρέπει είτε οι διδάσκοντες, παραμένοντας πιστοί στη σκοποθεσία
των Α.Π.Σ, να προσαρμόζουν τη διδασκαλία του μαθήματος και να την εμπλουτίζουν με βιωματικές
και δημιουργικές ασκήσεις, όπως οι θεατρικές παραστάσεις, τα εικαστικά ή η επίσκεψη σε χώρους
ιστορικής σημασίας (όπως προτείνουν οι μαθητές), είτε οι δημιουργοί των Α.Π.Σ να έχουν βασικό
άξονα στην εκπόνηση των προγραμμάτων την ποιοτική και όχι την ποσοτική μάθηση.
Επίσης, σχετικά με την απλοποίηση των διδακτικών ενοτήτων και τον περιορισμό του όγκου
διδασκαλίας, μια εξαιρετική διδακτική πρακτική που θα μπορούσε να εφαρμόζεται συχνότερα,
ειδικά στο μάθημα της ιστορίας, είναι η δημιουργία εννοιολογικών χαρτών. Με τη δημιουργία
εννοιολογικών χαρτών δημιουργείται από τον διδάσκοντα ένας σκελετός σκέψης με τις βασικότερες
έννοιες της διδακτικής ενότητας, υπό τη μορφή λέξεων-κλειδιών, πράγμα που διευκολύνει πολύ για
τους μαθητές τη διδασκαλία. Με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών οι μαθητές αναπτύσσουν πολύ την
κριτική και την αφαιρετική τους ικανότητα καθώς μπορούν να ξεχωρίζουν το σημαντικό από το
λιγότερο σημαντικό, να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση αιτίας-γεγονότος και αποτελέσματος κι
επίσης να εξασκήσουν την αντίληψή τους σε απεικονίσεις σχεδιαγραμμάτων και γραφημάτων.
Επίσης, ένας εξίσου επωφελής τρόπος διδασκαλίας της Ιστορίας προκειμένου οι μαθητές να
απαλλαγούν από την αποστήθιση, κοινώς ‘’παπαγαλία’’, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να
αντιληφθούν τη σχέση αιτίας – αιτιατού, να αναπτύξουν τη δόμηση του λόγου και της σκέψης τους,
να εξασκήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες και γενικότερα να συνειδητοποιήσουν τη χρονική
συνάφεια των ιστορικών γεγονότων που αναλύονται ανά ενότητα, είναι η παραγραφοποίηση των
διδακτικών ενοτήτων. Ο δάσκαλος δίνει στους μαθητές στην αρχή του μαθήματος την ενότητα που
θα διδαχθούν έχοντας ανακατέψει τις παραγράφους του μαθήματος και οι μαθητές καλούνται να
βάλουν το κείμενο στη σωστή σειρά. Κατόπιν, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη στην οποία οι μαθητές
αναλύουν και αιτιολογούν τις απόψεις τους προκειμένου να διεξαχθούν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Η μέθοδος αυτή, μάλιστα, προσφέρεται περισσότερο για ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία. Επομένως, οι μαθητές, πέραν των γνωστικών τους δεξιοτήτων καλλιεργούν και
αναπτύσσουν εξίσου τις κοινωνικές τους δεξιότητες καθώς εργάζονται σε ομαδικό πνεύμα11.
Συνοψίζοντας, τονίζουμε ότι ο προβληματισμός για τη διδακτική της ιστορίας απαιτεί να
λάβουμε υπόψη το πραγματικό υποκείμενο και τον αποφασιστικό παράγοντα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας: το μαθητή. Τις περισσότερες φορές όμως, ο τελευταίος είναι απών από τις σχετικές
μελέτες μας. Η κοινή λογική υπαγορεύει πως οι καθηγητές διδάσκουν και οι μαθητές ακούνε και
11

Δυστυχώς, το παιδαγωγικό ινστιτούτο έχει στο διαδίκτυο τα βιβλία ανεβασμένα σε μορφή pdf, οπότε ο εκπαιδευτικός
έρχεται αντιμέτωπος με κάποιες πρακτικές δυσκολίες που δεν του επιτρέπουν να επεξεργαστεί τα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου.
Ευτυχώς, όμως, υπάρχει μια σελίδα όπου τα σχολικά βιβλία εμφανίζονται σε μορφή word, οπότε οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα
επεξεργαστούν πολύ εύκολα και να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους με τη βοήθεια του ακόλουθου link:
http://www.pischools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/orasi/books_diaskeui.htm

37

Πτυχιακή εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Μπίφσα, Έ., Απόψεις μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Ιστορίας

μαθαίνουν. Αυτό είναι το καθήκον τους Καθένας με το ρόλο του! Είναι εκπληκτικό το ότι μελετούμε
τους συντελεστές αυτούς ανεξάρτητα, ενώ ουσιαστικά είναι αλληλένδετοι. Ο ρόλος του μαθητή όντως
είναι να μαθαίνει, ο ρόλος όμως του καθηγητή είναι να τον βοηθά να μάθει κι εκείνος της ιστορίας
είναι να αναπτύσσει τη σκέψη του. Οι τρεις ρόλοι είναι αλληλεξαρτώμενοι (Moniot, 2002: 127).
Το όραμα, λοιπόν, για ένα σύγχρονο σχολείο, για ένα ‘’νέο σχολείο’’ απαιτεί ανασχεδιασμό
σε βάθος, απαιτεί νέες καινοτόμες δράσεις, νέες διδακτικές προσεγγίσεις, αλλαγή της υπάρχουσας
νοοτροπίας και την υιοθέτηση της άποψης ότι ο μαθητής είναι πάνω από όλα. Ο διδάσκων δεν
πρέπει να αποτελεί αυθεντία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά πρέπει να έχει το ρόλο του
καθοδηγητή προκειμένου ο μαθητής να φτάσει στη γνώση, να μαθαίνει πώς να μαθαίνει, να συνδέει
όσα μαθαίνει με αυτά που ήξερε και εν τέλει να φτάνει στη ‘’μεταγνώση’’. Για τις αλλαγές αυτές
γίνεται αντιληπτό πως σημαντικό ρόλο παίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς το οικοδόμημα
της μάθησης που περιγράφεται, κτίζεται στο πλαίσιό της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Το ερωτηματολόγιο

Το μάθημα της Ιστορίας είναι ένα από τα σπουδαιότερα αλλά ταυτόχρονα και πιο
δύσκολα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο. Σίγουρα πολλές φορές θα αναρωτιέστε γιατί
είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζετε γεγονότα όπως η κάθοδος των Δωριέων, τα πολιτεύματα
στην Αρχαϊκή Ελλάδα, την κοινωνία και το πολίτευμα της Σπάρτης, τους νόμους του Σόλωνα,
τη μάχη των Πλαταιών ή τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας.
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Αγόρι

Κορίτσι

Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;
………………………………………………..
Τι γνώμη έχεις για το μάθημα της Ιστορίας; Το θεωρείς σημαντικό μάθημα;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Σου αρέσει; Αν ναι, γιατί;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Τι

δυσκολίες

βρίσκεις

στο

μάθημα

της

Ιστορίας;

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Αν υπήρχε τρόπος να αλλάξει ο τρόπος που διδάσκεται η Ιστορία, θα πρότεινες κάποιο τρόπο
όπως το κοριτσάκι της τελευταίας εικόνας; Τι τρόπο θα πρότεινες;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Ενδεικτικές ζωγραφιές των κοριτσιών
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Ενδεικτικές ζωγραφιές των αγοριών
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Το σχολικό βιβλίο της Δ’ Δημοτικού
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Το περιεχόμενο και η δομή του σχολικού βιβλίου
Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών. Είναι, επίσης, επιστημονικά έγκυρο, συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων και προωθεί την
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αποτελείται από 43 κεφάλαια χωρισμένα σε 6 ενότητες (Γεωμετρικά χρόνια,
Αρχαϊκά χρόνια, Κλασσικά χρόνια, Ελληνιστικά χρόνια, Θέματα από την αρχαία ιστορία και
Θέματα τοπικής ιστορίας). Το κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται κατά προσέγγιση σε τρεις σελίδες. Σε
κάθε κεφάλαιο υπάρχουν:
 προοργανωτής: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ερέθισμα στην αρχή της διδασκαλίας, ή και ως
μοντέλο οργάνωσης του μαθήματος.
 γλωσσάρι: περιλαμβάνει τόσο την ερμηνεία ιστορικών όρων και όσο άλλων φράσεων που
θεωρείται ότι δυσκολεύουν τους μαθητές.
 πηγές: αποτελούνται από εικόνες και παραθέματα. Πιο συγκεκριμένα οι εικόνες, που
λειτουργούν ως πηγές και όχι ως διακοσμητικά στοιχεία, αναφέρονται σε διασωθέντα
αρχαιολογικά μνημεία, σημερινούς αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικά ευρήματα,
μουσεία, σκίτσα και προτομές.
 παραθέματα περιλαμβάνουν κείμενα από αρχαίους Έλληνες ιστορικούς, μεταγενέστερους
και σύγχρονους ιστοριογράφους και λογοτέχνες. Για τη σημασία , την ταξινόμηση και την
αξιοποίηση των πηγών γίνεται λόγος στην εισαγωγή του βιβλίου για τον εκπαιδευτικό.
 ερωτήσεις: υπάρχουν στο βιβλίο του μαθητή, που αποσκοπούν στη συνόψιση των βασικών
σημείων του μαθήματος, και στο Τετράδιο Εργασιών που συμβάλλουν στην πολύπλευρη
επεξεργασία του μαθήματος: νοηματική, ιστορική, διαθεματική και εννοιολογική.
Με την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας παρατίθεται μία μικρή επαναληπτική παράγραφος
‘’Ας δούμε τι μάθαμε…’’ όπου περιλαμβάνονται τα κυριότερα στοιχεία των κεφαλαίων που
προηγήθηκαν. Η διαθεματικότητα υπηρετείται με κατατοπιστικές οδηγίες στο βιβλίο του
εκπαιδευτικού για την αξιοποίηση των διαθεματικών εννοιών και διαθεματικών δραστηριοτήτων και
με προτάσεις για σχέδια εργασίας. Οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες είναι συμβατές
με την αντίστοιχη θεματική ενότητα.
Προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτή η περιγραφή που προηγήθηκε, στη συνέχεια
παρατίθεται ως παράδειγμα μια ενότητα από το σχολικό εγχειρίδιο της Δ’ δημοτικού:

Προοργανωτής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα

Η επιθυμία για καλύτερη ζωή και οι αγώνες των ανθρώπων έφεραν
πολλές αλλαγές στο πολίτευμα: βασιλεία, αριστοκρατία, τυραννίδα,
δημοκρατία.
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Τον παλιό καιρό, αρχηγός του κράτους ήταν ο βασιλιάς. Είχε μεγάλη δύναμη και τον
σέβονταν όλοι. Καμιά φορά στο έργο του τον βοηθούσαν μερικοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, που
ξεχώριζαν για τη σοβαρότητα τους και την πείρα τους. Όταν ο βασιλιάς είχε να ανακοινώσει
κάτι σπουδαίο, καλούσε το λαό σε συγκέντρωση. Το μέρος όπου γίνονταν αυτές οι
συγκεντρώσεις ήταν ευρύχωρο και το ονόμασαν αγορά.
Η ζωή όμως άλλαξε και ο κόσμος συγκεντρωνόταν στις πόλεις. Κάποιοι που είχαν
πολλά κτήματα, οι άριστοι, όπως τους έλεγαν, παραμέρισαν το βασιλιά και πήραν την εξουσία
στα χέρια τους. Το πολίτευμα τότε έγινε αριστοκρατικό.
Η ανάπτυξη του εμπορίου έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς ανθρώπους να πλουτίσουν.
Οι πλούσιοι, νιώθοντας πιο ισχυροί, πέτυχαν να πάρουν την εξουσία από τους ευγενείς. Το
πολίτευμα ονομάστηκε ολιγαρχικό, γιατί αυτοί που κυβερνούσαν ήταν λίγοι. Πολλές φορές δε
συμφωνούσαν μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά ο λαός είχε πολλά παράπονα και συχνά
γίνονταν ταραχές.
Την άσχημη αυτή κατάσταση σε διάφορες πόλεις εκμεταλλεύτηκαν άνθρωποι που είχαν
μεγάλες φιλοδοξίες. Κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του λαού και με τη βοήθεια του
έγιναν τύραννοι. Στο τυραννικό πολίτευμα αυτός που κυβερνούσε δεν έδινε λόγο σε κανέναν για
ό,τι έκανε.
Τα προβλήματα όμως παρέμεναν. Οι περισσότεροι δεν είχαν χωράφια για να
καλλιεργήσουν και είχαν πολλά χρέη. Σε πολλές πόλεις έκαναν επαναστάσεις και έδιωξαν τους
τυράννους. Οι αλλαγές συνεχίζονταν και οι άνθρωποι αγωνίζονταν να ζήσουν καλύτερα. Στην
Αθήνα σιγά σιγά έπαιρνε την εξουσία ο λαός. Το πολίτευμα γινόταν δημοκρατικό.

Γλωσσάρι:
το πολίτευμα: ο τρόπος με τον οποίο κυβερνιέται μια χώρα
(λέμε: ολιγαρχικό, δημοκρατικό πολίτευμα).
ο ευγενής: αυτός που λόγω της καταγωγής του ή της
περιουσίας του είχε περισσότερα δικαιώματα.
ο τύραννος: αυτός που παίρνει την εξουσία με τη βία και
κυβερνάει χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν (σήμερα λέγεται δικτάτορας).

Πηγές:

1. Ο βασιλιάς Κόδρος
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Πηγές:
2. Δείγμα της αριστοκρατικής καταγωγής ήταν
να έχει κάποιος άλογο. Στην εικόνα, χάλκινος ιππέας από
τη Δωδώνη.

3. Η εξέλιξη των
πολιτευμάτων
στα Αρχαϊκά χρόνια

3. Η εξέλιξη των
Πολιτευμάτων στα
Αρχαϊκά χρόνια

4. Ερείπια από το Δίολκο
στην αρχαία Κόρινθο.
Δίολκος ήταν ο δρόμος πάνω
στον οποίο μετέφεραν
τα καράβια που έφταναν
στα λιμάνια τον Κορινθιακού
και του Σαρωνικού κόλπου.
Η διώρυγα έγινε αργότερα.
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Παράθεμα 1:
Το καλύτερο πολίτευμα
Όταν ο λαός έχει την εξουσία στα χέρια του, τότε το πολίτευμα έχει το πιο
ωραίο όνομα, λέγεται δημοκρατία. Οι άρχοντες ορίζονται με κλήρο και αυτοί πρέπει να δίνουν
λόγο για ό,τι κάνουν και κάθε απόφαση τους πρέπει να την εγκρίνει ο λαός.
Ηρόδοτος, Ιστορία, Γ΄, 80 (διασκευή)

Παράθεμα 2:
Με όποιο δάσκαλο καθίσεις...
Ο Περίανδρος, ο τύραννος της Κορίνθου, έστειλε έναν απεσταλμένο του στο
Θρασύβουλο, τύραννο της Μιλήτου, για να τον ρωτήσει πώς να ελέγχει καλύτερα τους
Κορινθίους για να είναι σίγουρος για την εξουσία του. Ο Θρασύβουλος οδήγησε τον άνθρωπο
του Περίανδρου έξω από την πόλη, στους αγρούς. Μπήκαν σε ένα χωράφι με ώριμα στάχυα,
έτοιμα για θερισμό. Καθώς προχωρούσαν ανάμεσα στα σπαρτά, ο τύραννος της Μιλήτου
ρωτούσε και ξαναρωτούσε τον ξένο για ποιο λόγο είχε έρθει. Συγχρόνως όμως τσάκιζε όποιο
στάχυ ξεχώριζε από τα άλλα. Έτσι κατέστρεψε τα πιο γερά και ψηλά στάχυα και ρήμαξε το
χωράφι από τη μία άκρη του ως την άλλη χωρίς να βγάλει κουβέντα από το στόμα του. Ο
απεσταλμένος τον θεώρησε τρελό και, όταν γύρισε στην Κόρινθο, τα διηγήθηκε όλα στον
Περίανδρο. Εκείνος αμέσως κατάλαβε το νόημα που είχε αυτή η κίνηση του Θρασύβουλου. Γι’
αυτό από τότε άρχισε να φέρεται με σκληρότητα απέναντι στους συμπολίτες του και σκότωνε
όλους εκείνους, που ξεχώριζαν και ήταν καλύτεροι από τους άλλους.
Ηρόδοτος, Ιστορίες, Ε΄, 92 ε-ζ (διασκευή)

Ερωτήσεις
1. Με ποια σειρά εμφανίστηκαν τα πολιτεύματα στην αρχαία Ελλάδα;
2. Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στην ολιγαρχία και τη δημοκρατία;
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