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                                                ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 

 

   Ζ ζέζε ηεο ηζηνξίαο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ, ην 

πεξηερφκελν θαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, είλαη ζέκαηα πνπ καο απαζρνινχλ ζηηο 

κέξεο καο. 

 

   Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο θαη 

πξνζπαζεί λα θαηαγξάςεη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο 

κπνξεί λα γίλεη έλα πξνζβάζηκν πεδίν γλψζεο θαη ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο. 

 

   ηελ εξγαζία απηή εξεπλνχκε ηε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο ζε δηάθνξεο επξσπατθέο 

ρψξεο θαη ην πψο επεξεάζηεθε απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, κε ζηφρν  

λα βξνχκε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Αθφκε, πξαγκαηνπνηνχκε κηα έξεπλα ζε καζεηέο ιπθείνπ γηα λα δνχκε ην πψο 

βιέπνπλ θαη απηνί ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ. 
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                                                   SUMMARY 

 

  The position of history in school education, the purpose of the particular lesson, the 

content and the methodology of didactics is the subject that interests most of the 

societies nowadays  

 

   The present project sets as a target to lucubrate what history didactics is, but also to 

note down the frame in which the history lesson can be an accessible place of 

knowledge for the students. 

 

   In this paper we will see history didactics in several European countries and how 

she got influenced by the political and social conditions, in an effort to find out 

similarities and differences with the Greek educational reality. For this purpose we 

made a research with lyceum students in order to see how they judge the didactical 

method of this lesson. 
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                                                   ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο 

θαη ε πξφζιεςε ηεο απφ ηνπο καζεηέο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα εμεηάζνπκε ην 

επηζηεκνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη, λα δνχκε πνηα ζέζε θαηέρεη ζηηο 

παηδαγσγηθέο επηζηήκεο, αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο παξακέηξνπο ηεο. Σν πην 

ζεκαληηθφ καο κέιεκα είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηδαθηηθήο σο 

επηζηήκεο γεληθφηεξα, αιιά θαη ηελ εηδηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. 

           

                                           ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ 

 

   Δπηιέμακε λα αζρνιεζνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα κηαο θαη ε Ηζηνξία 

απνηειεί δσηηθφ κέξνο ηεο ζπιινγηθήο χπαξμεο θάζε ιανχ, ελψ παξάιιεια 

πξνδηαγξάθεη κε πνιινχο ηξφπνπο ηηο κειινληηθέο θηινδνμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ. 

ζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία σο ζρνιηθφ κάζεκα, ην ελδηαθέξνλ καο γηα απηφ 

δηθαηνινγείηαη θαζψο απνηειεί έλα απφ ηα καζήκαηα πνπ θαιιηεξγνχλ ζηνπο καζεηέο 

πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε σξηκφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ν 

γφληκνο πξνβιεκαηηζκφο. Βέβαηα, ην ζεκαληηθφηεξν απ’ φια είλαη φηη ε γλψζε ηεο 

ηζηνξίαο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο ζπλείδεζεο.   

    χκθσλα κε ηελ Δ. Νάθνπ, ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε είλαη ρξήζηκε κηαο θαη βνεζά 

ηα άηνκα λα αληηιεθηνχλ, λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε 

ζρέζε κε ην θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη εζληθφ πεξηβάιινλ ηνπο, αιιά θαη ζε ζρέζε 

κε ηνπο «άιινπο», πέξα απ’ ηηο εθεζπραζηηθέο απινπζηεχζεηο, κέζα ζην πιαίζην ηεο 

πνιπζχλζεηεο παγθφζκηαο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνιχπινθεο δηαζχλδεζεο ηνπ 

παξφληνο, ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο.  αληίζεηε πεξίπησζε, ε ηζηνξία 

θαηαληά βαξεηφ, δχζθνιν θαη αλνχζην κάζεκα κε ην νπνίν νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ 

έλα ζηεγαλφ θαη απφιπηα εζσζηξεθή ηχπν ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο, κε έληνλν 

βεξκπαιηζκφ, παξαλνήζεηο, πξνθαηαιήςεηο θαη ππεξαπινπζηεχζεηο, αληί λα 

αζθνχληαη ζηελ επεμεξγαζία νπζηαζηηθψλ ηζηνξηθψλ εξσηήζεσλ, ππνζέζεσλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ, φρη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη γηα ηνπο «άιινπο», φρη κφλν 
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γηα ην παξειζφλ, αιιά ην ζπνπδαηφηεξν γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ, Ζ θαηαλφεζε 

ηνπ παξφληνο πξνυπνζέηεη κηα ηζηνξηθή αληίιεςε ηνπ παξειζφληνο.
1
 

 

                                         ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

   Οη ζηφρνη πνπ ζέηνπκε κε ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη νη εμήο: 

 

   1. Να θαηαλνήζνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο. 

  2. Να κειεηήζνπκε θαη λα αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

   3. Να δνχκε πσο νξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη λα εμεηάζνπκε πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ. 

   4. Να δνχκε πσο αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, ηη πεξηκέλνπλ 

λα πάξνπλ απ’ απηφ θαη κε πνηνλ ηξφπν.  

   

                          ΠΧ ΘΑ ΔΞΔΣΑΟΤΜΔ ΣΟ ΘΔΜΑ ΜΑ; 

 

   Γηα λα εμεηάζνπκε ην ζέκα καο, κειεηήζακε θείκελα ηζηνξηθψλ φπσο είλαη ε Δ. 

Νάθνπ, ν Α. Βεξηζέηεο, ν Κ.Γ.Γεσξγνχιεο, ν J.Peyrot. ηα θεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ παξαζέηνπκε θξηηηθά ηηο ζέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ. 

   Μέζα απφ ηηο ζέζεηο απηέο πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα ηα νπνία εληάμακε ζην 

εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο καο κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην επηδφζεθε ζε καζεηέο ιπθείνπ πνπ θιήζεθαλ λα ην ζπκπιεξψζνπλ, 

εθθξάδνληαο έηζη ηηο απφςεηο ηνπο θαη δηαηππψλνληαο ηα ζρφιηα ηνπο. Αθνινπζεί 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην, 

αμηνιφγεζε, θαηαγξαθή ιεπηνκεξεηψλ, ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο εξγαζίεο.  

 

                    

 

 

                                                 
1
 Δ Νάθνπ., “Σα παηδηά θαη ε Ηζηνξία. Ηζηνξηθή ζθέςε, γλψζε θαη εξκελεία”, εθδ: “Μεηαίρκην”, 

Αζήλα 2006, ζ: 12 
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                                   ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

  Σν πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο μεθηλά κε κηα ηζηνξηθή επηζθφπεζε. 

Καηαγξάθνπκε ηελ πνξεία ηεο δηδαθηηθήο, απφ ηνλ Ραηίρην πνπ έθαλε πξψηνο ρξήζε 

ηνπ φξνπ κέρξη ηνλ Έξβαξην πνπ έγξαςε ην θιαζηθφ βηβιίν “Γεληθή Παηδαγσγηθή”. 

Αθνινπζνχλ νη απφςεηο ηνπ Κ.Γ.Γεσξγνχιε ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή, ν νξηζκφο, ε 

ζέζε πνπ ηεο δίλεη ζηηο παηδαγσγηθέο επηζηήκεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηή 

αληηκεησπίδεη. πλερίδνπκε κε παξάζεζε ζέζεσλ ηνπ Α.Β.Βεξηζέηε ζρεηηθά κε ηηο 

αξρέο ηεο δηδαθηηθήο δενληνινγίαο θαη θιείλνπκε ην θεθάιαην κε ηηο ζέζεηο ηεο 

Δ.Νάθνπ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή ζθέςε, ηε κεζνδνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

 

   ην δεχηεξν θεθάιαην εθηίζεληαη απφςεηο ηνπ J.Peyrot φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ 

ζην έξγν ηνπ “Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Δπξψπε” γηα ηελ πνξεία ηεο 

ηζηνξηθήο δηδαθηηθήο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηδαθηηθή ζηελ πξψελ Σζερνζινβαθία, ηελ Γεξκαλία, ηελ 

Πνξηνγαιία, ην Βέιγην θαη ηελ Αγγιία. Κάλνπκε κηα ζχγθξηζε ηεο ηζηνξηθήο 

δηδαθηηθήο ζηελ Σζερνζινβαθία θαη ηελ Πνξηνγαιία κε ηελ δηδαθηηθή ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην θαηά 

πφζν ηα επξσπατθά έζλε είλαη έηνηκα λα ζπληάμνπλ κηα “Ηζηνξία ηεο Δπξψπεο” 

καθξηά απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ερζξφηεηεο. Κάπνηα βήκαηα έρνπλ ήδε γίλεη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν δξφκνο φκσο είλαη αθφκα καθξχο θαη ηδηαίηεξα 

δχζθνινο. 

 

      ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξαζέηνπκε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο 

ηεο ηζηνξηθήο δηδαθηηθήο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. 

Καηαγξάθνληαη νη βαζηθνί άμνλεο θαη νη ζεκειηψδεηο φξνη ηνπ καζήκαηνο ζην 

Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Παξαζέηνπκε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηφζν ηεο 

ηζηνξίαο γεληθήο θαηεχζπλζεο φζν θαη ηεο ηζηνξίαο επηινγήο γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ 

Λπθείνπ κε ηε κνξθή πηλάθσλ. 

 

   Αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. Γψζακε ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζε 

10 καζεηέο ηνπ θξνληηζηεξίνπ “Μάζεζηο” ζηα Βξαρλέηθα Παηξψλ. Αθνινπζεί 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ θαη δηάθνξα ζρφιηα 
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θαη παξαηεξήζεηο. ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη ηα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα.   
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ  

 

1.ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

  

   ε απηή ηελ πξψηε ελφηεηα ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ζηελ ηζηνξία ηεο δηδαθηηθήο επηζηήκεο. Θα παξαζέζνπκε θξηηηθά νξηζκέλεο απφ ηηο 

απφςεηο ηνπ Κ.Γ.Γεσξγνχιε θαη ηνπ Η.Ν. Γηαλλνχιε. Ο Κ.Γ.Γεσξγνχιεο δηεηέιεζε 

γηα αξθεηά ρξφληα εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο θαη γηα λα παξαζέζνπκε ηηο απφςεηο ηνπ 

κειεηήζακε επηζηακέλσο ην βηβιίν ηνπ “Γεληθή Γηδαθηηθή”. Ο Η.Ν Γηαλλνχιεο 

αζρνιήζεθε εθηελψο κε ηελ επηζηήκε ηεο δηδαθηηθήο ζην βηβιίν ηνπ “Δηζαγσγή ζηε 

Γεληθή Γηδαθηηθή”. 

 

Απφ ηνλ Ραηίρην ζηνλ Έξβαξην. 

 

    Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ε αγσγή δελ απνηέιεζε αληηθείκελν 

ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο κειέηεο. Θεσξία ζρεηηθά κε ηελ αγσγή μεθίλεζε λα 

δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16
νπ

 αηψλα θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ 

Νενπιαησληζκνχ. Δκπλεφκελνη απφ ηελ “Πνιηηεία” ηνπ Πιάησλα θάπνηνη 

πνιηηεηνιφγνη φπσο ν Κακπαλέιια, ν Θσκάο Μφξνπο θαη ν Βαιεληίλνο Αληξέ 

έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο. Τπφ ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ θσηηζκέλσλ πλεπκάησλ ν 

Ράηθε (Ratke=Ratichius 1613 κ.Υ.) θαη ν ηζέρνο Κνκκέλζθ (Kommensk= Komenius) 

επηρείξεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζπζηεκαηηθή ζεσξία γηα ηελ αγσγή. 

   Ο Ραηίρηνο (Ratke 1571-1635) είλαη εθείλνο πνπ έθαλε πξψηνο ρξήζε ηνπ φξνπ 

“δηδαθηηθή”. Ήηαλ έλα κεγαινθπέο πλεχκα θαη νη ηδέεο ηνπ επεξέαζαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε κνληέξλα παηδαγσγηθή. Ο Η.Ν. Γηαλλνχιεο αλαθέξεη πσο “είρε ηε θήκε 

κεγάινπ επηζηήκνλα θαη αγχξηε”
2
 ελψ ν Κ.Γ. Γεσξγνχιεο γξάθεη φηη “ήηαλ  θχζε 

κπζηηθνπαζήο… παηδαγσγφο θαη αιρεκηζηήο, δελ άθεζε ζπγγξάκκαηα ή άιιεο 

νδεγίεο, ππήξμε ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν “δηδαθηηθή” είρε φκσο θαθφ 

ηέινο.”
3
  

                                                 
2
 Η. Ν. Γηαλλνχιεο , “Δηζαγσγή ζηε Γεληθή Γηδαθηηθή”, Αζήλα, Γεχηεξε έθδνζε 1980, ζ: 27 

3
 Κ.Γ.Γεσξγνχιεο, “Γεληθή δηδαθηηθή”, απφ ηε ζεηξά “Φηινζνθηθή θαη παηδεπηηθή βηβιηνζήθε”, 

εθδφζεηο: Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Αζήλα 1974, ζ: 18 
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   To 1612 o Ραηίρηνο εκθαλίζηεθε ζ’ έλα ζπλέδξην ζηελ πφιε Frankfurt am Mein θαη 

δηαθήξπμε φηη θαηήρε κηα γλψζε κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο κπνξνχζε λα δηδάμεη ηα 

πάληα ζηνπο πάληεο. Ηζρπξίζηεθε φηη κπνξνχζε λα ελνπνηήζεη ηε γεξκαληθή γιψζζα 

αιιά θαη ηε ζξεζθεπηηθή θαη δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο. κσο παξά ηηο 

εμαγγειίεο ηνπ δελ δεκνζίεπζε θακία απφ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ αξρέο θαη νχηε 

απνθάιπςε ηε κέζνδν ησλ δηδαθηηθψλ ζεσξηψλ ηνπ.  

    Μηα βαζηθή αξρή ηνπ Ραηηρίνπ ζρεηηθά κε ηε κφξθσζε ησλ καζεηψλ ήηαλ πσο ε 

παηδεπηηθή εξγαζία έπξεπε πξψηα λα μεθηλά απφ ηελ κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξά θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ παιαηψλ γισζζψλ. Έδηλε 

ηδηαίηεξε βάζε ζηελ αξρή ηεο επνπηείαο, ελψ έθαλε ζθέςεηο γηα έλα κεγάιν ιατθφ 

ζρνιείν θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. Γηαλλνχιε “ηφληδε ηε αλάγθε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ήζειε λα ζεκειηψζεη πάλσ ζε ςπρνινγηθέο βάζεηο, ζηε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ ηελ αγσγή θαη ηε δηδαζθαιία θαη φια λα γίλνληαη ρσξίο θαηαπίεζε.
4
 

   Ο Ραηίρηνο πξέπεη λα ζεσξεζεί επεξγέηεο ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ 

δαζθάισλ επεηδή πξψηνο απηφο εηζεγήζεθε ηε παξεκβνιή ησλ δηαιεηκκάησλ κεηαμχ 

ησλ καζεκάησλ. Αθφκα κεηξίαζε ηηο ζθιεξέο ζσκαηηθέο πνηλέο ελαληίνλ ησλ 

καζεηψλ. 

   Παξά ηα αμηφινγα κέξε ηεο δηδαθηηθήο ηνπ ζεσξίαο, ν Ραηίρηνο απέηπρε 

νινθιεξσηηθά ζαλ δάζθαινο ιφγσ ηνπ άζηαηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Δμνξίζηεθε θαη 

θπιαθίζηεθε επαλεηιεκκέλα θαη πέζαλε ην 1635. 

   Ο Κνκέληνο (Comenius 1592-1635) απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν νπνίνο αλήθε ζηελ 

πξνηεζηαληηθή αίξεζε ησλ Βνεκψλ αδεξθψλ, ραξαθηεξίδεηαη σο “δάζθαινο ησλ 

εζλψλ” θαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο “παγθφζκηαο εθπαίδεπζεο” ηελ νπνία θαη 

παξνπζίαζε ζην βηβιίν ηνπ “Μεγάιε Γηδαθηηθή” (Μagna Didactica). Δίρε ηζέρηθε 

θαηαγσγή θαη ήηαλ δάζθαινο, επηζηήκνλαο, εθπαηδεπηήο θαη ζπγγξαθέαο. Πνιχ 

ζπρλά ζεσξείηαη σο ν παηέξαο ηεο κνληέξλαο παηδαγσγηθήο. 

   Ο Κνκέληνο έδεζε ζηελ Δπξψπε ζηα δχζθνια ρξφληα ηνπ Σξηαθνληαεηνχο πνιέκνπ 

(1618-1648) θαη ε δσή ηνπ ππήξμε ηξαγηθή. Δλδηαθέξζεθε γηα ηελ Παηδαγσγηθή 

επηζπκψληαο λα αληηδξάζεη ζηε ζθιεξφηεηα ηεο επνρήο ηνπ. Πίζηεπε φηη κφλν κέζσ 

ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχζε ν άλζξσπνο λα θαηνξζψζεη ην νινθιεξσηηθά δπλαηφ θαη 

λα νδεγεζεί πξαγκαηηθά ζε κηα αξκνληθή δσή. Πξνζπάζεζε κάιηζηα λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηνλ Ραηίρην, αιιά εθείλνο απέθεπγε λα ηνλ ζπλαληήζεη. Ο Κνκέληνο ήξζε 

                                                 
4
 Η. Ν. Γηαλλνχιεο , “Δηζαγσγή ζηε Γεληθή Γηδαθηηθή”, Αζήλα, Γεχηεξε έθδνζε 1980, ζ: 27 
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ηφηε ζε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ Καξηέζην, αιιά επεξεάζηεθε θαη απφ ηνλ Βάθσλα, 

ηνλ νπνίν δελ κπφξεζε λα γλσξίζεη πξνζσπηθά. Θαχκαδε ηδηαίηεξα ην παηδαγσγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Βάθσλα “ην νπνίν ζεσξνχζε φξγαλν πνπ κπνξνχζε λα απνθαιχςεη ηα 

κπζηηθά ηεο θχζεο.” 
5
 

   Γερφκελνο ηηο επηδξάζεηο ησλ δχν απηψλ δαζθάισλ ν Κνκέληνο άξρηζε λα γξάθεη 

θαηά ηα έηε 1627-1632 ηελ Magna Didactica ηνπ, ζηα βνεκηθά. Σν βηβιίν απηφ φκσο 

ππεξβαίλεη ηα πιαίζηα ηεο Γηδαθηηθήο θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ κηα γεληθή 

ζεσξία γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αγσγή. Βαζηθή ηδέα ηνπ βηβιίνπ είλαη πσο ν 

άλζξσπνο πξέπεη λα καζαίλεη θπζηθά θαη αβίαζηα θαη κε βάζε απηφ ην αμίσκα πξέπεη 

λα ξπζκίδνπκε ηελ δηδαθηηθή εξγαζία. ηνλ Κνκέλην αθφκα αλήθεη ε ηδέα ηεο 

δηαίξεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε ηξεηο θχθινπο: ηελ ζηνηρεηψδε, ηελ κέζε θαη ηελ 

αλψηεξε εθπαίδεπζε. 

   Οη ηδέεο ηνπ Κνκέληνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ λενπιαησληζκφ θαη ηνλ 

ρηιηαζκφ. Πίζηεπε πσο ε αλζξψπηλε ςπρή έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηνλ Θεφ. Ζ 

απνθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν αλ εθείλνο επηζηξέςεη ζηνλ 

δξφκν ηνπ Θενχ. Καη ν άλζξσπνο ζα βξεη ηε δχλακε λα θάλεη θάηη ηέηνην κφλν κέζα 

απφ ηελ παηδεία πνπ ζα ηνλ θάλεη πάλζνθν θαη παληνδχλακν ζαλ αιεζηλφ ηέθλν ηνπ 

Θενχ. ινη νη άλζξσπνη πξέπεη λα απνηειέζνπλ κηα νκάδα πνπ αξρεγφ θαη πξνζηάηε 

ζα έρεη ηελ ππέξηαηε δχλακε. Σνχην ζα γίλεη φηαλ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηξία κέζα: α) ην ζετθφ θσο, β) ην θπζηθφ θσο πνπ είλαη ν αλζξψπηλνο λνπο θαη γ) ην 

θσο ηεο πείξαο. Ο άλζξσπνο κπνξεί λα αγγίμεη ηελ ηειεηφηεηα κφλν φηαλ κεηαηξαπεί 

ζε κία θαζαξή θαη δηάθαλε κνλάδα φπσο ε Θεφηεηα.    

   Οη παηδαγσγηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ Κνκέληνπ επεξέαζαλ ηελ ζρνιηθή νξγάλσζε ηεο 

παηδείαο πνιιψλ θξαηψλ ελψ ν Ρηζειηέ δήηεζε ηελ άκεζε γλψκε ηνπ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζηε Γαιιία. Ο Κνκέληνο κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ δελ έπαςε νχηε 

ζηηγκή λα αγσλίδεηαη “γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ εηξήλε αλάκεζα ζηα έζλε, 

ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη ηελ ελφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο.”
6
 

   Σνλ 17
ν
 αηψλα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηδαθηηθήο. 

Σελ επνρή εθείλε ε Δπξψπε βγαίλεη απφ ζθφηνο ηεο κεζαησληθήο βαξβαξφηεηαο γη’ 

απηφ θαη ν αηψλαο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο ην μεθίλεκα ηεο κνληέξλαο 

                                                 
5
 Κ.Γ.Γεσξγνχιεο, “Γεληθή δηδαθηηθή”, απφ ηε ζεηξά “Φηινζνθηθή θαη παηδεπηηθή βηβιηνζήθε”, 

εθδφζεηο: Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Αζήλα 1974, ζ: 20 
6
 Γηαδηθηπαθφο ηφπνο: “www.spiraal.org/GR/komensky.htm” 
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επηζηήκεο θαη ηεο θηινζνθίαο. ην ιαφ γελλάηαη ε επηζπκία γηα κάζεζε θαη ζε απηή 

ηελ επηζπκία αληαπνθξίλεηαη ε δηδαθηηθή. 

   Οη πξνζπάζεηεο φκσο δελ είραλ άκεζα απνηειέζκαηα. 

   Ο Έξβαξηνο (Herbert 1776-1841) ήηαλ Γεξκαλφο παηδαγσγφο θαη θηιφζνθνο. 

Γίδαμε σο πθεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Γθαίηηλγθελ απφ ην 1802 σο ην 1809, 

έπεηηα σο θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Καίλημκπεξγθ σο ην 1833 θαη ηειηθά (σο 

ην ζάλαην ηνπ) ζην παλεπηζηήκην ηνπ Γθαίληηγθελ. Με ην θιαζζηθφ βηβιίν ηνπ 

“Γεληθή Παηδαγσγηθή” δηαθξίλεη ηελ δηδαθηηθή ζαλ ηδηαίηεξν θιάδν θαη 

ζπζηεκαηνπνηεί ηελ επηζηήκε ηεο αγσγήο. Οη ζεσξίεο ηνπ είραλ νπζηψδε αληίθηππν 

πάλσ ζηελ ζεσξία θαη πξαθηηθή ησλ Παηδαγσγηθψλ ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.  

   Οη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ηνπ Έξβαξηνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εζηθή θαη ζηελ 

ςπρνινγία. Πηζηεχεη δειαδή ν Έξβαξηνο φηη βαζηθφο ζθνπφο ηεο παηδαγσγηθήο είλαη 

ε δηάπιαζε αλζξψπσλ κε εζηθφ ραξαθηήξα. Καη ε δηδαζθαιία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

εζσηεξηθή ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, ζηελ ηειεηφηεηα, ζηελ θαινζχλε, ζην δηθαίσκα ηεο 

δσήο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. πνηνο ξπζκίδεη ηελ αγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

απηέο είλαη ελάξεηνο. Γη απηφ ε αγσγή ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα είλαη θιαζζηθή θαη 

αλζξσπηζηηθή, γηαηί έηζη κνλάρα ζα κπνξέζεη λα γίλεη άμην κέινο ηεο θνηλσλίαο. 

   χκθσλα κε ηνλ Έξβαξην νη ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ δελ ππήξραλ ζε απηφ απφ 

ηε γέλλεζε ηνπ, αιιά κπνξνχζαλ λα ελζηαιαρηνχλ κέζσ ηεο κάζεζεο. Γηα λα 

πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπ ρξεζηκνπνηνχζε ινγνηερληθέο 

αθεγήζεηο θαη ηζηνξηθά απνζπάζκαηα θαη φρη θάπνηα ζεκειηψδε αλαγλψζκαηα πνπ 

ήηαλ δεκνθηιή εθείλε ηελ επνρή. πνπ νη εζηθέο αξρέο ησλ αλαγλσζκάησλ ήηαλ 

εχιεπηεο γηα ηνπο καζεηέο, ν Έξβαξηνο άθελε κφλα ηνπο ηα παηδηά λα ηηο 

θαηαλνήζνπλ. ηελ νπζία έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εθηεινχλ κφλα ηνπο ην 

έξγν ηεο αγσγήο ηνπο. Αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο ε παηδαγσγηθή ηνπ Έξβαξηνπ 

εμαθνινπζεί λα εγείξεη εξσηήκαηα γηα ην ξφιν ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ ρξήζε 

ηεο ινγνηερλίαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

 

 

1.1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ: ΟΡΗΜΟ 

 

   πσο ζπρλά ζπκβαίλεη ζηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο, είλαη δχζθνιν ιφγσ ηεο θχζεο 

ηεο χιεο λα ππάξμεη απφ ηελ αξρή έλαο πιήξεο νξηζκφο πνπ λα γίλεη δεθηφο απ’ 
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φινπο. Αλ ζα ζέιακε λα νξίζνπκε πξφρεηξα ηε γεληθή δηδαθηηθή ζα ιέγακε φηη είλαη 

κηα πξαγκαηεία ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία. Ο νξηζκφο απηφο φκσο ζα ήηαλ ειιηπήο 

γηαηί ε γεληθή δηδαθηηθή δελ εμεηάδεη θάζε δηδαζθαιία, αιιά κφλν εθείλε πνπ 

απνβιέπεη ζε θάπνην παηδαγσγηθφ απνηέιεζκα.  

   Ο Κ.Γ.Γεσξγνχιεο αλαθέξεη πσο:  “ε “γεληθή δηδαθηηθή” είλαη κάιινλ πξαγκαηεία 

πεξί ηεο καζήζεσο θαη φρη πξαγκαηεία πεξί δηδαζθαιίαο, αθνχ ζθνπφο ηεο είλαη 

θπξίσο ε κάζεζηο (ην απνηέιεζκα) θαη φρη ε δηδαζθαιία απηή θαζ’ 

εαπηήλ…Πξφθεηηαη πεξί καζήζεσο ε νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλε πξνο ην ζθνπφ ηεο 

αγσγήο…Γεληθή δηδαθηηθή είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ κέζσλ κε ηε 

ρξήζε ησλ νπνίσλ πξνζαλαηνιίδνπκε ηνλ καζεηή πξνο ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο 

θαη αλαπηχζζνληαο ηηο παηδεπηηθέο πξνδηαζέζεηο ηνπ επηηεινχκε ην ζθνπφ ηεο 

αγσγήο”
7
  

   Ζ ζεκεξηλή γεληθή δηδαθηηθή είλαη παηδνθεληξηθή ελψ ε παιηφηεξε ήηαλ 

δηδαζθαινθεληξηθή. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηερλνινγία (γηαηί έρεη ζηφρν ηελ 

πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηεο), εξγαζηνινγία ( γηαηί θαηαξηίδεη ζρέδην εξγαζίαο γηα 

ηνπο καζεηέο) θαη κνξθσζηνινγία (γηαηί επηδηψθεη λα κνξθψζεη κε εζηθφ ηξφπν ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή).  

 

1.2. Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

 

   Ζ γεληθή δηδαθηηθή είλαη παηδαγσγηθή επηζηήκε. Δπξχηεξν πεδίν απ’ απηήλ έρεη ε 

Γεληθή ζεσξία ηεο Αγσγήο ή αιιηψο ε ζπζηεκαηηθή παηδαγσγηθή. 

   Ζ Γεληθή ζεσξία ηεο Αγσγήο είλαη κηα ζεσξεηηθή επηζηήκε ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη 

λα ζπιιάβεη ην γεληθφ ζθνπφ ηεο αγσγήο, αιιά θαη λα θαζνξίζεη ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γίλεηαη ε αγσγή ησλ παηδηψλ. ηε ζεσξεηηθή απηή επηζηήκε 

αληηζηνηρεί ζε πξαθηηθφ ζηάδην, δειαδή ζαλ εθαξκνζκέλε επηζηήκε, ε Γεληθή 

Γηδαθηηθή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο εθαξκνζκέλε επηζηήκε α΄ βαζκνχ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο εηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο πξνρσξνχλ νη εηδηθέο δηδαθηηθέο θάζε 

καζήκαηνο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη ζαλ εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο β΄βαζκνχ. 

   Γίπια ζηε Γεληθή Γηδαθηηθή ηνπνζεηείηαη ε Οδεγεηηθή πνπ παξέρεη νδεγίεο ζηνλ 

δάζθαιν κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα επηηχρεη λα παηδαγσγήζεη ην καζεηή. 

                                                 
7
 Κ.Γ.Γεσξγνχιεο, ζ: 33-34, φ,π. 
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    χκθσλα κε ηνλ Κ.Γ. Γεσξγνχιε ε δηάηαμε ησλ παηδαγσγηθψλ επηζηεκψλ έρεη σο 

εμήο: 

 

Γεληθή ζεσξία ηεο Αγσγήο ( ή ζπζηεκαηηθή Παηδαγσγηθή) 

                 

Δθεξκνζκέλε επηζηήκε α΄ βαζκνχ: Γεληθή Γηδαθηηθή, Οδεγεηηθή 

                

Δθεξκνζκέλε  επηζηήκε β΄βαζκνχ: Δηδηθέο δηδαθηηθέο.
8
 

  

 

1.3.ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

 

   πσο θάζε ζχγρξνλε επηζηήκε έηζη θαη ε γεληθή δηδαθηηθή αληηκεησπίδεη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνπο ηφπνπο δηδαζθαιίαο. Οη ηέζζεξηο νκάδεο 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο γεληθήο δηδαθηηθήο είλαη νη εμήο: 

1
νλ

 Ο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο 

2
νλ

 Σα ζεσξεηηθά αγαζά (ε δηδαθηέα χιε ή ε ζεσξία ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα) 

3
νλ

 Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

4
νλ

 Γηδαθηηθά κέζα  

   Απηέο νη ηέζζεξηο νκάδεο δηαηξνχληαη ζε ππνπξνβιήκαηα. 

 

1
ε 

νκάδα: ν ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο 

 

   Ζ γεληθή δηδαθηηθή έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα θαζνξίζεη ηα κέζα ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο πνπ ζέηεη ε επηζηήκε ηεο αγσγήο. Σα 

κέζα απηά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζπληζηνχλ ηελ απνζηνιή ηεο ζαλ ηερλνινγία. 

   Ακέζσο ηίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πνηνη είλαη νη εηδηθνί ζθνπνί ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη πνηνπο ζθνπνχο ππεξεηεί ε δηδαζθαιία απηή γηα ηελ πξαγκάησζε 

ηνπ ζθνπνχ ηεο αγσγήο. ’ απηφ ην εξψηεκα ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ηηο 

αθφινπζεο απαληήζεηο: 

 

                                                 
8
 Κ.Γ.Γεσξγνχιεο,ζ: 27, φ,π. 



 19 

α) ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Οη 

πην απιέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ είλαη ε αλάγλσζε, ε γξαθή θαη ε 

αξίζκεζε. Ζ αληίιεςε απηή νλνκάδεηαη δηδαθηηθφο πιηζκφο. 

 

β) ε δηδαζθαιία πξέπεη αθφκα λα απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ησλ ςπρηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ εθείλσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ην καζεηή λα παξαθνινπζεί ηηο λέεο 

εμειίμεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη λα απνθηά λέεο γλψζεηο θαη λέεο ηθαλφηεηεο. Ζ 

άπνςε απηή νλνκάδεηαη δηδαθηηθφο εηδνινγηζκφο.  

 

γ) νη Δξβαξηηαλνί ππνζηήξημαλ φηη ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ζηηο ςπρέο ησλ καζεηψλ.   

 

2
ε
 νκάδα:ηα κνξθσηηθά αγαζά 

 

   Ζ δεχηεξε νκάδα πξνβιεκάησλ ηεο γεληθήο δηδαθηηθήο έρεη λα θάλεη κε ην ηη πξέπεη 

λα δηδαρζνχλ νη καζεηέο. Πνηα ζα είλαη ινηπφλ ε δηδαθηέα χιε. Δδψ ζπλαληνχκε ηα 

εμήο ππνπξνβιήκαηα: 

 

α) Σίζεηαη ην εξψηεκα απφ πνηεο πεξηνρέο γλψζεσλ ζα επηιέμνπκε ην πιηθφ πνπ 

πξέπεη λα δηδαρζεί.  

 

β) Πξνθχπηεη επίζεο ην εξψηεκα κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε λα κεηαθέξνπκε 

απηά ηα αγαζά. Πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ φια καδί ή θαηά νκάδεο πνπ ζα ιακβάλνπλ 

ππφςηλ ηνπο ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ; Απηφ ην δήηεκα απνηειεί ηε δηάηαμε ηεο χιεο. 

 

γ)Αλ έλα παηδί ζπζζσξεχζεη πνιιέο γλψζεηο ηηο νπνίεο δελ κπνξεί εχθνια λα 

δηαρεηξηζηεί, πξνθχπηεη ν θίλδπλνο λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ή λα “δηαζπαζηεί ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ.” Έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε χιε πξέπεη λα είλαη ελνπνηεκέλε 

θαη λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θέληξν. Έηζη πξνθχπηεη ην πξφβιεκα ηεο ελνπνίεζεο ή 

ζπγθέληξσζεο ηεο χιεο. 

 

δ) Έλα δήηεκα πνπ πξνθαιεί πάληα κεγάιν πξνβιεκαηηζκφ αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη ν θαηαξηηζκφο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα δηδάζθνληαη θάπνηα καζήκαηα πνπ δελ 
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ππάξρνπλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, άιινη ππνζηεξίδνπλ πσο ζε νξηζκέλα 

καζήκαηα πξέπεη λα δνζεί αθφκα κεγαιχηεξε βάζε ελψ έρεη παξαηεξεζεί θαη ην 

θαηλφκελν νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί λα ηάζζνληαη εληειψο θαηά ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

  

  Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ πξνέθπςε ε ιεγφκελε 

“παηδαγσγηθή ζρεδηνινγία” ε νπνία πξνζπαζεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο χιεο. 

 

3
ε  

νκάδα: δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

 

   Ζ ηξίηε κεγάιε νκάδα πξνβιεκάησλ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηδάζθεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο. 

 

α)Θεκειηψδεο είλαη ην πξφβιεκα ηεο επηινγήο ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ. Πνιιέο 

θνξέο πξνθχπηεη ην πξφβιεκα κεηαμχ επηζηεκνληθήο θαη δηδαθηηθήο κεζφδνπ. π.ρ 

Πξέπεη λα δηδάζθνπκε ζε πιαίζηα απζηεξά πξνθαζνξηζκέλα φπσο γίλεηαη ζηα θέληξα 

έξεπλαο ή πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπκε απηή ηε κέζνδν; 

 

β)πρλά πξνθχπηεη πξφβιεκα κεηαμχ ηεο κεζφδνπ θαη ηεο πνξείαο ηεο δηδαζθαιίαο. 

Απφ πνχ ζα αξρίζεη ε δηδαζθαιία, πσο ζα πνξεπζεί θαη πνπ ζα θαηαιήμεη;  

 

γ) Πσο πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ε δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο; Πξέπεη λα είλαη 

θεξπγκαηηθή; Να γίλεηαη κε βάζε ηελ εξγαζία ή κε βάζε ηελ επίδεημε πεηξακάησλ 

θαη ηερληθψλ; Πξέπεη λα ξσηά κφλν ν δάζθαινο; 

 

δ) Έλα άιιν ζέκα πνπ πξνθαιεί πιήζνο ζπδεηήζεσλ είλαη ν ηξφπνο αληίδξαζεο ησλ 

καζεηψλ. Πξέπεη θαη λα εξγάδνληαη ή κφλν λα αθνχλε; Ζ εξγαζία ηνπο πξέπεη λα 

είλαη νκαδηθή ή πξέπεη λα ρσξίδνληαη ζε ππν-νκάδεο; Πσο πξέπεη λα εθδειψλεηαη ε 

ελεξγεηηθφηεηα ηνπο; 

 

ε)Πνηα πξέπεη λα είλαη ηα καζήκαηα πνπ ζα δηδαρζνχλ ζε θάζε βαζκίδα ηνπ 

ζρνιείνπ; 
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4
ε
 νκάδα: βνεζεηηθά κέζα δηδαζθαιίαο 

 

α) Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία έρεη αλάγθε θαη απφ θάπνηα κέηξα πνπ ζα ηελ 

θαζνδεγήζνπλ. Υξεηάδεηαη θάπνηα βνεζεηηθά κέζα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο εξγαζίαο απφ ηνλ δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο. πρλά 

πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα γηα ην πνηα ζα είλαη ε ρξήζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ησλ εηθφλσλ αιιά θαη ησλ άιισλ επνπηηθψλ κέζσλ. ια 

απηά απνηεινχλ ην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο ησλ βνεζεηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. 

 

β) Έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην πνηα κνξθή ζα έρνπλ νη εξγαζίεο 

πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη ν θάζε καζεηήο ζην ζπίηη ηνπ.  

 

γ)Με ηηο εμεηάζεηο ν δάζθαινο κπνξεί λα κάζεη πνηα είλαη ε πξφνδνο πνπ έρνπλ θάλεη 

νη καζεηέο ηνπ ζην κάζεκα πνπ δηδάζθεη. Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο εμεηάζεηο 

δηίζηαληαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηαο θαη νξηζκέλνη επηζπκνχλ ηελ 

θαηάξγεζε ηνπο. Παξ’ φηη νη απφςεηο έρνπλ νξηζκέλα ζνβαξά ζεκεία πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςηλ, δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε πσο νη εμεηάζεηο είλαη κέζν απηνγλσζίαο 

θαη πξνάζθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζρεξεηψλ ηεο δσήο. Χζηφζν, πξέπεη λα 

κειεηάηαη πξνζεθηηθά ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ, ν ρξφλνο, ν ηξφπνο 

βαζκνινγίαο θαη πνιιά άιια ζρεηηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.  

 

δ) Σν δπζθνιφηεξν πξφβιεκα ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο αθνξά ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ κέζα ζηελ ηάμε. Ο δάζθαινο πξέπεη λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ φζν 

θαιχηεξα κπνξεί αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη λα αζθεί ζπλερή απηνθξηηηθή γηα λα 

δηαπηζηψλεη ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο ηνπ αιιά θαη λα βειηηψλεη ηε απνδνηηθφηεηα 

ηνπ. 
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1.4.ΑΡΥΔ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ 

 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο αξρέο ηεο δηδαθηηθήο 

δενληνινγίαο. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ ζπκβνπιεπηήθακε ην βηβιίν ηνπ Α.Β. 

Βεξηζέηε “Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο” απφ ην νπνίν ζα παξαζέζνπκε θξηηηθά νξηζκέλεο 

ζέζεηο. 
9
 

 

1.4.1.Αλάιπζε θαη εξκελεία γεγνλόησλ 

 

   Ο Α. Β. Βεξηζέηεο ππνζηεξίδεη φηη επηβάιιεηαη νη καζεηέο λα απνκλεκνλεχνπλ 

έλαλ αξηζκφ γεγνλφησλ θαη ηζηνξηθψλ εκεξνκεληψλ ηνπ παξειζφληνο. Σνχην είλαη ην 

sine qua non γηα ηελ ηζηνξηθή παηδεία. Απηφ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηελ ηζηνξηθή 

αθήγεζε, ε νπνία, κε πνιηηηθή θαη βηνγξαθηθή χιε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο 

καζεηέο ηζρπξέο εληππψζεηο, ζπλήζσο επηθαλεηαθέο, θαη λα κεηαδψζεη έηζη έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ ζ’ απηνχο. Ζ ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία 

βιέπεη ηα πξάγκαηα εληειψο δηαθνξεηηθά: Πηζηεχεη φηη ε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηεο 

γλψζεο ηεο ηζηνξίαο δελ βξίζθεηαη ηφζν ζηελ απιή γλψζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο, φζν θαη αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, αιιά ζηελ θξηηηθή κειέηε ηνπ 

παξειζφληνο, πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε, εξκελεία θαη νπζηαζηηθή 

ελλφεζε ησλ γεγνλφησλ απηψλ. Ζ ιεγφκελε “λέα” ηζηνξία επηδηψθεη ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ ηζηνξηθή χιε λα κεηαθέξεηαη απφ ην πεξηερφκελν ζηελ δνκή ηεο ηζηνξηθήο 

γλψζεο, έηζη ψζηε λα κειεηψληαη νη ιεγφκελεο “νξγαλσηηθέο” έλλνηεο (structural 

concepts) θαη φρη νη απιέο πιεξνθνξίεο. Ζ ηζηνξηθή απηή αλάιπζε πξέπεη ελ κέξεη λα 

είλαη πεξηγξαθηθή θαη θπξίσο εμεγεηηθή. Μφλν έηζη επηζεκαίλνληαη ηα βαζηά θαη 

αιεζηλά αίηηα ησλ ζπκβάλησλ κηαο επνρήο θαη απνθαιχπηεηαη ε βαζχηεξε ζπλάξηεζε 

θαη αιιεινπρία ηνπο. Ο Κ. Βνπξβέξεο ζπκπιεξψλεη φηη “ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο 

δελ πξέπεη λα αζθείηαη ζε απιή πξφθηεζε αθξηβψλ θαη νξζψλ επηζηεκνληθψλ 

γλψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο, αιιά πξέπεη λα ηνπο αζθεί ζε νξζή θαηαλφεζε θαη 

εξκελεία ηεο ηζηνξηθήο δσήο, δηφηη απηφ αθξηβψο είλαη ην έξγν ηεο ηζηνξίαο.”
10

 

Δπνκέλσο, εθείλν πνπ αλεβάδεη ην επίπεδν ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο είλαη ε εμήγεζε, ε 

                                                 
9
 Ο Α.Β.Βεξηζέηεο ππήξμε θαζεγεηήο ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Αζελψλ θαη 

έρεη αζρνιεζεί εθηελψο κε ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. 
10

 Κ.Βνπξβέξεο, “Σν πξφβιεκα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη ζηα 

Γπκλάζηα”, εθδ Διιεληθήο Αλζξσπηζηηθήο Δηαηξείαο, Αζήλα 1970, ζ: 64 
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εξκελεία θαη ε θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, έηζη ψζηε ε 

γλψζε απηή λα απνβαίλεη ζηνηρείν θαζνδεγεηηθφ γηα ηε ζχγρξνλε δσή θαη δξάζε. 

Δίλαη κηα γλψζε πνπ έρεη δπλακηθή πξννπηηθή, γηαηί δεκηνπξγεί ζπλεηδεηνχο πνιίηεο 

θαη κέιε ζπλεηδεηά ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Καη ηνχην επηηπγράλεηαη γηαηί νη 

καζεηέο καζαίλνπλ λα ηνπνζεηνχληαη ππεχζπλα ζην παξειζφλ, θαηαλννχλ ην παξφλ 

θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο επζχλεο ηνπο γηα ην κέιινλ. Παηδεχνληαη δειαδή ζπλεηδεηά 

πνιίηεο, πνπ ζπλαηζζάλνληαη ηελ επζχλε ηνπο γηα ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δνπλ, θαζηζηάκελνη έηζη ε αζθαιέζηεξε πξνυπφζεζε γηα 

έλα θαιχηεξν κέιινλ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ζ κάζεζε απηή βνεζά ηνπο λένπο 

λα δηακνξθψζνπλ ηζρπξή πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη εζηθή ζπλείδεζε ζχγρξνλνπ 

δεκνθξαηηθνχ αλζξψπνπ. Κνληνινγίο, κε ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

παξειζφληνο δελ θάλνπκε ηα παηδηά απιψο γλψζηεο ηνπ παξειζφληνο, αιιά θπξίσο 

ηα εηζάγνπκε ζε έλα ηξφπν ζθέςεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ, πξφζθνξν ζηε ζχγρξνλε 

δσή θαη δξάζε. 

 

 

1.4.2. Πνξεία πξνο ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα 

 

   Ζ ηζηνξηθή αιήζεηα δελ είλαη έλλνηα απφιπηα αληηθεηκεληθή. Απελαληίαο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο είλαη αξθεηά ζρεηηθή. ηελ Ηζηνξία γηα ιίγα πξάγκαηα κπνξνχκε λα 

κηιάκε κε απφιπηε βεβαηφηεηα. Σνχην κπνξεί αλ γίλεηαη φηαλ πξαγκαηεπφκαζηε 

απφιπηα γεγνλφηα (π.ρ. κάρεο, εκεξνκελίεο θ.ά.π.), γηα ηα νπνία νη πεγέο είλαη 

πνιιέο θαη έρνπλ θάπνηα ερέγγπα αμηνπηζηίαο. Αθφκα πην απζηεξφο ζηηο ζέζεηο ηνπ 

είλαη ν Θ. Βέηθνο πνπ γξάθεη φηη “ε ηζηνξία φπσο απηή ζπλέβε πξαγκαηηθά είλαη γηα 

καο νξηζηηθά ρακέλε”
11

, ελψ ν Ν. βνξψλνο έρεη παξφκνηεο ζέζεηο κε ηνλ 

Α.Β.Βεξηζέηε ιέγνληαο φηη “ζηελ ηζηνξία πξέπεη ν θαζέλαο λα έρεη ζπλείδεζε φηη δελ 

κπνξεί λα θηάζεη παξά ζε κηα πξνζσξηλή, πάληα πξνζσξηλή ζχλζεζε. ε ηειεησηηθή 

ζχλζεζε δελ ζα θηάζεη θαλείο θαη πνηέ. Κάζε επνρή ζα έρεη ηε δηθή ηεο ζχλζεζε. Θα 

βιέπεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθά, απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο”
12

. Δμαηηίαο 

ινηπφλ ηεο κεγάιεο ζρεηηθφηεηαο πνπ γεληθά ππάξρεη ζην πξφβιεκα ηεο ηζηνξηθήο 

αιήζεηαο, ε ηζηνξηθή χιε δελ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο απφ ην δάζθαιν κε 

αμησκαηηθφ ηξφπν. ηελ ηάμε δελ απνθαιχπηεηαη ε ηζηνξηθή αιήζεηα απφ ην 

                                                 
11

 Θ.Βέηθνο, “Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο Ηζηνξίαο”, εθδ Θεκέιην, Αζήλα 1987, ζ: 15-16 
12

 Κ.Θ. Γεκαξάο θαη Ν.βνξψλνο, “Ζ κέζνδνο ηεο Ηζηνξίαο”, εθδ Άγξα, Αζήλα 1995, ζ: 133 
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δάζθαιν, αιιά πξνζθνκίδνληαη ηεθκήξηα πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

παξειζφληνο, φπσο απηφ κπνξεί λα ην αλαπαξαζηήζεη ν θάζε καζεηήο κε ηε δηθή ηνπ 

ζθεπηηθή θξίζε. Γελ είλαη επηηξεπηφ ε πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ λα είλαη 

κνλφπιεπξε. 

   Έλαο π.ρ. ηξφπνο κνλφπιεπξεο πιεξνθφξεζεο είλαη λα εξκελεχεη ν δάζθαινο ην 

ηζηνξηθφ γίγλεζζαη απφ ηε ζθνπηά κηαο κφλν εξκελεπηηθήο ζεσξίαο, κε απνηέιεζκα 

ην κάζεκα λα θαζίζηαηαη ππεξέηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίαο θαη νη καζεηέο λα 

απνθηνχλ νξηζκέλε θνηλσληθή ζπλείδεζε. Δπνκέλσο, πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη 

κνλφπιεπξεο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο επίζεο θαη έλαο αηειέζθνξνο θαη 

άθξηηνο εζληθφο θξνλεκαηηζκφο, πνπ επηθξάηεζε ζην παξειζφλ θαη ζήκεξα είλαη 

εθηφο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

   Πξνο άξζε παξαλνήζεσο πξέπεη εδψ λα ηνληζζεί φηη ε δπζθνιία πξνζέγγηζεο ηεο 

ηζηνξηθήο αιήζεηαο δε ζεκαίλεη βεβαίσο ηελ χπαξμε ελφο απφιπηνπ ππνθεηκεληζκνχ 

θαη ζρεηηθνθξαηίαο πνπ αθπξψλεη ηελ ηζηνξία σο επηζηήκε. Τπάξρεη αληηθεηκεληθή 

ηζηνξηθή εμέιημε, πνπ δε ζπλαξηάηαη κε απφιπηεο βεβαηφηεηεο γηα φια ηα ζπκβάληα 

ηνπ παξειζφληνο. 

   Παηδαγσγηθά, εθείλν πνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ε 

πνξεία πξνο ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, πνπ είλαη ζπλήζσο ζηφρνο ηδεαηφο, θαη φρη ε 

απφιπηε αληηθεηκεληθή αιήζεηα, ε νπνία απνηειεί ζθνπνζεζία ηεο επηζηεκνληθήο 

ηζηνξίαο. Ο Πνιχβηνο ιέεη φηη “ε αιήζεηα νθζαικφο έζηη ηεο ηζηνξίαο” ελψ ν Σάθηηνο 

ζέιεη ε ηζηνξία λα γξάθεηαη sine ira et studio. Αο κε μερλάκε φηη ζε παηδαγσγηθή 

ζεψξεζε ε ηζηνξία είλαη θαη κέζν παηδείαο. Ζ πνξεία πξνο ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα 

πξαγκαηψλεηαη κε ην δεκηνπξγηθφ δηάινγν ηεο ηάμεο, ηε ζπλεξγαζία δαζθάινπ- 

καζεηψλ θαη ηε γεληθφηεξε ζπλαληίιεςε θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ο δάζθαινο 

ιεηηνπξγεί ζα ζπλεξγάηεο θαη βνεζφο ησλ καζεηψλ, πξνζθνκίδνληαο θπξίσο ην πιηθφ 

ησλ πεγψλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαη απνηξέπνληαο ηνπο καζεηέο απφ πξφζθαηεο 

ινγηθέο απζαηξεζίεο. Γεληθά, ν δάζθαινο πξέπεη λα επηδεηθλχεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

αληηθεηκεληθφηεηα πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη απέλαληη ζε πξφζσπα, θαηαζηάζεηο θαη 

ηδενινγηθέο ζέζεηο, γηα λα κε κεηαθέξεηαη ην κάζεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ζθφπηκνπ 

ηδενινγηθνχ επεξεαζκνχ. Με ηνπο φξνπο απηνχο νη καζεηέο καζαίλνπλ ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο πνπ είλαη ε γνληκφηεξε κνξθή ηζηνξηθήο 

κάζεζεο. 

   πκπεξαζκαηηθά, γηα λα επηηεπρζεί ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο, πνπ είλαη ε 

αλάπηπμε ηζηνξηθήο θξίζεο θαη ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο, πξέπεη απηνί λα 
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πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά ηελ ηζηνξηθή χιε, ψζηε κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο κειέηεο ηνπ 

παξειζφληνο, λα εμεγνχλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα θαηαλννχλ ην παξφλ, ηε δσληαλή 

δειαδή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ αθεηεξία ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ.     

 

1.4.3. Πινπξαιηζηηθή ζεώξεζε ησλ γεγνλόησλ 

 

   Γηα ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο νη ππάξρνπζεο πεγέο δελ είλαη πάληνηε πνιιέο 

θαη φρη ζπάληα απηέο είλαη αληηθαηηθέο. Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζπλήζσο πηνζεηεί 

θάπνηα παξαδνρή γηα ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, ελψ ζπάληα πξνρσξεί ζηελ 

πινπξαιηζηηθή ζεψξεζε ησλ γεγνλφησλ. Σνχην γίλεηαη θαη γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο, 

αθνχ ε έθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ είλαη πάληνηε πεξηνξηζκέλε, αιιά θαη γηα 

ιφγνπο ηδενπνιηηηθνχο: Πνιινί είλαη, φπσο είλαη γλσζηφ, απηνί πνπ ηζρπξίδνληαη φηη 

ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κεηαθέξνπλ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία θαη αζθνχλ 

θνηλσληθφ έιεγρν επί ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Γη απηφ ε άιιε άπνςε δελ είλαη 

επηζπκεηή ζηε θάζε απηή ηνπιάρηζηνλ ηεο παηδηθήο αλάπηπμεο. Αθφκε, ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, φπσο είλαη επίζεο γλσζηφ, δε γίλεηαη έξεπλα επηζηεκνληθή θαη ν δάζθαινο δελ 

έρεη ζπλήζσο πξφζβαζε ζηηο πεγέο θαη επηπιένλ δελ έρεη θαη ρξφλν- κεξηθνί δελ 

έρνπλ θαη ηε δηάζεζε- λα πξνρσξήζεη ζε ζθαηξηθφηεξε ζεψξεζε ησλ γεγνλφησλ. 

Σέινο, είλαη γλσζηφ φηη ππάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο ηζηνξηθήο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνπο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ηεο ηζηνξίαο. Π.ρ δηαθνξεηηθά 

εξκελεχνπλ ηνλ ηζηνξηθφ βίν νη ηζηνξηθνί πνπ ππεξεηνχλ ηελ ηδενθξαηηθή αληίιεςε 

ηεο ηζηνξίαο θαη κε άιιν ηξφπν πξνζεγγίδνπλ ην παξειζφλ νη ηζηνξηθνί ηνπ πιηζκνχ. 

Δπνκέλσο ην ηζηνξηθά νξζφ, ζε ζρέζε κε ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, είλαη θάηη 

πνπ ζπρλά ακθηζβεηείηαη. 

   Δπεηδή απηά ζπλήζσο έηζη ζπκβαίλνπλ, ζηε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξηθή 

παηδεία ησλ καζεηψλ, ζεσξείηαη επηβεβιεκέλν λα δίλνληαη ζηα παηδηά θαη νη δχν 

απφςεηο, ή θαη πεξηζζφηεξεο αλ ππάξρνπλ, γηα ηα κειεηψκελα γεγνλφηα. 

πκθσλψληαο κε ηελ άπνςε απηή, ν Κ.Θ. Γεκαξάο αλαθέξεη “φηη ην εξκάξη ηεο 

ηζηνξίαο πνηέ δελ άλνημε κε ηε ρξήζε ελφο θαη κφλνπ θιεηδηνχ”
13

. Δπνκέλσο, είλαη 

νξζφ λα επηζεκαίλνληαη ηα δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εξκελεπηηθψλ ζεσξηψλ, γηα λα ππάξρεη πινπξαιηζηηθή πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ. 

Δίλαη επηβεβιεκέλν νη καζεηέο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ λα νδεγνχληαη ζηελ ηζηνξηθή 

                                                 
13

 Κ.Θ Γεκαξά θαη Ν.βνξψλνπ, ζ: 24, φ.π.. 



 26 

γλψζε κέζα απφ ηε δηθή ηνπο δηαζθεπηηθή θξίζε, πνπ ζα είλαη απνηέιεζκα 

πξνζσπηθήο επηινγήο ζε ππάξρνπζα θαινπξναίξεηε πινπξαιηζηηθή πιεξνθφξεζε 

ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ο Zielinski απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεκεηψλεη φηη “ε 

ηζηνξηθή αιήζεηα δελ πξέπεη λα ππνηάζζεηαη νχηε θαλ ζηνλ παηξησηηζκφ.”
 14

 

 

1.4.4. Έκθαζε ζηελ εηξεληθή δσή θαη ηνλ πνιηηηζκό. 

 

   ην εθπαηδεπηηθφ παξειζφλ κηα επίκνλε ηδέα, φηη κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο 

αζθνχκε θαηεμνρήλ εζληθφ θαη εζηθφ θξνλεκαηηζκφ ηεο λενιαίαο, είρε νδεγήζεη ηνπο 

ζπληάθηεο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηελ 

πξαγκάηεπζε θπξίσο ζεκάησλ πνιηηηθήο ηζηνξίαο, κε έκθαζε πάληνηε ζηα πνιεκηθά 

γεγνλφηα. Ζ παιηά ζεηηθηζηηθή ιεγφκελε ηζηνξηνγξαθία αλέπηπζζε ην ηζηνξηθφ ηεο 

ελδηαθέξνλ ζηελ αθήγεζε ζηξαηησηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ γεγνλφησλ. Ο 

ηζηνξηθφο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ Δ. Γίββσλ έγξαθε γηα ηελ επνρή ηνπ φηη ε 

ηζηνξία δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά θαηαγξαθή εγθιεκάησλ, παξαινγηζκψλ θαη 

ζπκθνξψλ ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. χγρξνλεο εθηηκήζεηο γηα κειέηε θαη πξνβνιή 

ηνπ δεκηνπξγηθνχ βίνπ ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο θηιίαο θαη 

θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ ιαψλ επηβάιινπλ ηε ζέζε, φηη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο χιεο ηεο ηζηνξίαο ζηα ζρνιεία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ εηξεληθφ βίν ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηελ πνιπεηδή πνιηηηζκηθή ηνπ έθθαλζε. Απφ ηνπο πνιινχο πνιέκνπο 

πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ, νη ακπληηθνί θαη 

απειεπζεξσηηθνί είλαη απηνί πνπ πξέπεη πεξηζζφηεξν λα κειεηνχληαη. Ζ πξνβνιή ησλ 

επηζεηηθψλ πνιέκσλ εληζρχεη βέβαηα ην εζληθφ θξφλεκα θαη ηελ εζληθή ππεξεθάλεηα 

ησλ αλζξψπσλ, αιιά δεκηνπξγεί ηζρπξέο ζνβηληζηηθέο θαη κηιηηαξηζηηθέο ηάζεηο, νη 

νπνίεο ππεξεηνχλ θαηά θαλφλα ηηο επηδηψμεηο ησλ αξρφλησλ γηα πεξηζζφηεξε εμνπζία 

θαη ιηγφηεξν εληζρχνπλ ηε ζέιεζε ησλ πνιιψλ αλζξψπσλ γηα εηξεληθή θαη 

επηπρηζκέλε δσή.  

   Ζ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ηζνδπλάκσο ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο. Έηζη κφλν ζα πξνζδηνξίδνληαη νη πξαγκαηηθνί φξνη δσήο ησλ αλζξψπσλ 

θαη φρη θαηαζηάζεηο ηδεαηέο. Οη πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί ζεζκνί, ν πνιηηηζκηθφο θαη 

ζξεζθεπηηθφο βίνο, ε νηθνλνκηθή δσή, ν θαζεκεξηλφο βίνο ησλ αλζξψπσλ, δεκφζηνο 

θαη ηδησηηθφο, θαη άιια παξφκνηα δελ επηηξέπεηαη λα ππνβαζκίδνληαη ζηε ζέιεζε 

                                                 
14

 T.Zielinski, “Ζκείο θαη νη αξραίνη”, εθδ Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζ: 136 



 27 

πξνβνιήο πνιέκσλ κε κπξηφλεθξεο κάρεο πνπ ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ κφλν 

ηελ αλζξψπηλε απιεζηία θαη κηζαιινδνμία απνδεηθλχνπλ. Δπνκέλσο, ε πνιηηηθή, 

θνηλσληθή θαη αηνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ πξέπεη θπξίσο λα γίλεηαη θαηαλνεηή κε 

ηελ ηζηνξηθή κειέηε, αθνχ ε ηζηνξηθή πνξεία ησλ αλζξψπσλ είλαη πνπ ελδηαθέξεη θαη 

φρη πεξηπηψζεηο νιίγσλ αηφκσλ θαη εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

1.4.5. Απξνθαηάιεπηε πξνζέγγηζε ησλ άιισλ ιαώλ.  

 

   Ο W.H. Walsh έρεη παξαηεξήζεη
15

 φηη ηέζζεξηο είλαη νη ζπλήζεηο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηζηνξηθή θξίζε: α) νη πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο ή αληηπάζεηεο ησλ 

αλζξψπσλ, β) νη θπιεηηθέο, εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο, γ) νη 

αιιεινζπγθξνπφκελεο ζεσξίεο θαη δ) νη δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ.  

  Ο Α.Β. Βεξηζέηεο αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο πξνθαηαιήςεηο, πσο ε 

ζεκεξηλή πνιηηηθνθνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν 

αλήθνπκε, επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε ηζηνξηθή ζεψξεζε ησλ άιισλ ιαψλ ρσξίο 

ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ παξειζφληνο. ηε ζχγρξνλε ζρνιηθή δηδαζθαιία πξέπεη λα 

ιείςνπλ θπξίσο ηα εζληθά θαη θπιεηηθά ζηεξεφηππα, ηα νπνία δπζηπρψο απφ καθξνχ 

ρξφλνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα φισλ ησλ θξαηψλ. Σνχην βεβαίσο 

έγηλε ζε άιιεο επνρέο, φηαλ ρξεηαδφηαλ λα πξνβιεζνχλ νη εζληθέο ζέζεηο θαη λα 

εληζρπζεί ην θξφλεκα ησλ πνιηηψλ ζηα εζληθά θξάηε πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο 

δεκηνπξγεζεί. ε καο ηνπο Έιιελεο, γηα ηζηνξηθνχο βεβαίσο ιφγνπο αλαπηχρζεθε 

έλαο θάπνηνο ειιελνθεληξηζκφο πνπ ππήξμε ν άμνλαο ηεο ηζηνξηθήο καο παηδείαο. 

ηηο εζληθέο καο ππεξβνιέο εκείο ζπλήζσο είκαζηε νη αλδξείνη, νη ππεξήθαλνη, νη 

γελλαηφδσξνη ελψ νη άιινη νη αληίπαινη καο, ζπλήζσο είλαη βάξβαξνη θαη 

απνιίηηζηνη. Γειαδή ζηα ζρνιηθά καο βηβιία θαη ζηε δηδαζθαιία καο ζπλήζεηο είλαη 

νη ηζηνξηθέο αλαθνξέο κε ιέμεηο πιήξεηο ζεηηθήο αμηνινγηθήο θφξηηζεο γηα εκάο, ελψ 

ην ιεμηιφγην γηα ηνπο αληηπάινπο καο είλαη κεζηφ απφ ιέμεηο κε αξλεηηθή αμηνινγηθή 

θφξηηζε. 

   Πέξαλ ησλ εζληθψλ ζηεξενηχπσλ ππάξρνπλ θαη ηα πνιηηηζκηθά – ηδενινγηθά 

ζηεξεφηππα. πρλή είλαη ε ρξήζε ιέμεσλ κε αμηνινγηθή θφξηηζε, ζεηηθή ή αξλεηηθή, 

πνπ πξνβάιινπλ θπξίσο ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο, φπσο Δπξσπαίνο, ηζαγελήο, 

                                                 
15

 W.H.Walsh, “Δηζαγσγή ζηελ Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο”, κεη. Φαλ, Βψξνπ, Μ.Η.Δ.Σ., Αζήλα 1982, 

ζ: 154 
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εππαηξίδεο, ρσξηάηεο, Βαιθάληνο, αλαηνιίηεο, εηδσινιάηξεο, παγαληζηήο, θ.ά.π. 

Γεληθά, ν ηζηνξηθφο καο ιφγνο πξέπεη λα απαιιαγεί απφ θπιεηηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο, γηα λα εζίδεη ηνπο καζεηέο καο λα 

πξνζεγγίδνπλ απξνθαηάιεπηα ηηο εζηθέο θαη αηζζεηηθέο αμίεο ησλ άιισλ ιαψλ θαη 

πνιηηηζκψλ, πνπ είλαη ιάζνο λα ρσξίδνληαη ζε αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο.  

   Σα ζρνιηθά καο εγρεηξίδηα δελ δηαθξίλνληαη κφλν γηα ηνλ ειιελνθεληξηζκφ ηνπο, 

αιιά έρνπλ θαη επξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. Ο επξσπατθφο πνιηηηζκφο εκθαλίδεηαη 

σο αλψηεξνο πνιηηηζκφο απφ ηνλ νπνίν έρνπλ θσηηζηεί φινη νη άιινη ιανί. Άιινη 

πνιηηηζκνί, φπσο ν αξαβηθφο, ν θηλεδηθφο, ν ηλδηθφο θ. α. είλαη ή ππνηνληζκέλνη ή 

αλχπαξθηνη ζηα εγρεηξίδηα γεληθφηεξα ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ.  

   Ζ ςπρνπαηδαγσγηθή έξεπλα έρεη δείμεη φηη θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία ηα παηδηά 

εχθνια απνδέρνληαη θαη αθνκνηψλνπλ αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα μέλεο ρψξεο, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζε απηά κηα ζπλαηζζεκαηηθή δχλακε, 

ππνζπλεηδεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, πνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

κεηέπεηηα ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνπο άιινπο ιανχο. Δπνκέλσο, νη 

καζεηέο δηακνξθψλνπλ θαηά θαλφλα ζθαιεξά ζηεξεφηππα, πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζε 

φιε ηνπο ηε δσή. Καη είλαη ζθαιεξά ηα ζηεξεφηππα γηαηί ζπλήζσο είλαη ε 

απινπζηεπηηθή ηάζε πνπ ρσξίδνληαη νη ιανί, κε καληραηζηηθφ ηξφπν, ζε αλψηεξνπο 

θαη θαηψηεξνπο, ζε “θαινχο” θαη ζε “θαθνχο” θ.ιπ. 

   Αο κε λνκηζζεί φκσο φηη απηά ζπλέβαηλαλ θαη ζπκβαίλνπλ κφλν ζην δηθφ καο 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν πξφβιεκα είλαη γεληθφηεξν. Ηζηνξηθά, νη ιανί είλαη 

εζλνθεληξηθνί. Γεληθά φκσο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν ιεγφκελνο “Οηηεληνηηζκφο”
16

.  

   Πξνζπάζεηεο γηα απαιιαγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ησλ θξαηψλ ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο απφ θείκελα κε έληνλεο πξνθαηαιήςεηο άξρηζαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. Αξρηθά ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ εξγάζηεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ρσξίο 

ηδηαίηεξε επηηπρία ιφγσ ηνπ έληνλνπ εζληθηζηηθνχ πλεχκαηνο πνπ επηθξάηεζε ζε φιεο 

ηηο ρψξεο κεηά ην ηέινο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν ην ζέκα θαη πάιη απαζρφιεζε ηα Ζλσκέλα Έζλε. Με πξσηνβνπιία ηεο 

Unesco ην 1949 εμεδφζε “Οδεγφο γηα βειηίσζε ησλ εγρεηξηδίσλ” θαη απφ ην 1950 

ζπλήιζαλ αξκφδηεο επηηξνπέο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη, ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο 

δηαθφξσλ θξαηψλ, επεμεξγάζηεθαλ νξηζκέλεο ζπκθσλίεο, πνπ δελ κπνξνχζαλ φκσο 

λα έρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπκθσληψλ απηψλ δελ ήηαλ 

                                                 
16

 Καηά ηελ “εζηθή ησλ Οηηεληφησλ”, θαιφ είλαη φηη καο ζπκθέξεη. 
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ηα πξνζδνθψκελα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Γεκηνπξγήζεθαλ αθφκα επηηξνπέο ζε 

ρψξεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ κειέηεζαλ ηα εγρεηξίδηα άιισλ θξαηψλ. Χο κηα 

αξθεηά ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ηεο Unesco κπνξεί λα ζεσξεζεί ε έθδνζε ηεο 

ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ πεξηγξάθεη απφ παγθφζκηα ζθνπηά ηε ζπκβνιή ησλ 

ιαψλ ζηελ πξφνδν ηεο αλζξσπφηεηαο. Γεληθά φκσο ιίγα πξάγκαηα έρνπλ θαηνξζσζεί 

κέρξη ζήκεξα, ρσξίο βεβαίσο ε πξνζπάζεηα λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αζήκαληε ή 

κάηαηε. Δδψ πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ζηηο ραξαθηεξηδφκελεο απξνθαηάιεπηεο 

θαηαγξαθέο δελ παξαζησπνχληαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα. Αιιά, ηαπηφρξνλα κε ηε 

λεθάιηα πεξηγξαθή, γίλεηαη θαη εξκελεία ηνπο, κε ηελ νπνία ε νμχηεηα, πνπ ζπλήζσο 

ραξαθηεξίδεη ηηο αληηπαξαζέζεηο, ράλεηαη ή απαιχλεηαη. Αθφκε, θάπνηα 

αληηπαξαβνιή πεγψλ δεκηνπξγεί σξηκφηεηα θαη κεηξηνπάζεηα ζηνπο καζεηέο θαη 

θέξεη έλα βαζκφ θαηαλφεζεο γηα ηνπο άιινπο ιανχο.  

    Κάησ απ’ απηά ηα δεδνκέλα, ζήκεξα είλαη επηβεβιεκέλν λα πεξάζνπκε ζηα 

ζρνιηθά καο βηβιία θαη ην ζρνιηθφ καο ιφγν έλα πλεχκα θαηαλφεζεο ζπλεξγαζίαο 

θαη αιιειεγγχεο πξνο ηνπο άιινπο ιανχο, θαη νπσζδήπνηε φρη πλεχκα ερζξφηεηαο 

θαη ζπλεηδεηήο κείσζεο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί ηνχην πξέπεη λα πξνβιεζεί ε ζέζε, 

φηη φινη ζρεδφλ νη ιανί έρνπλ πξνζθέξεη ζηελ παλαλζξψπηλε πξφνδν, ζην ζχλνιν 

δειαδή ησλ αλζξσπίλσλ επηηεπγκάησλ, θαη αθφκα φηη θνηλφο είλαη ν ζηφρνο ησλ 

ιαψλ γηα πξφνδν, ειεπζεξία, εηξεληθή δσή, γηα πνιηηηζκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα 

πινπηίζνπλ θαη ζα πξνσζήζνπλ ην αλζξψπηλν πνιηηηζκηθφ νηθνδφκεκα. Κνληνινγίο, 

ζπιινγηθή είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα εηξήλε θαη επεκεξία. 

   Σν πλεχκα απηφ εχινγν είλαη λα δεηήζνπκε λα πεξάζεη θαη ζηα βηβιία ησλ άιισλ 

ιαψλ, αιιά θπξίσο ησλ γεηηφλσλ καο ιαψλ ψζηε ηνχην λα κελ πάξεη ηε κνξθή 

εζληθνχ ηδενινγηθνχ αθνπιηζκνχ, ζε πεξηφδνπο δχζθνιεο γηα καο φπσο είλαη νη 

ζεκεξηλέο. πκπεξαζκαηηθά, ε ηζηνξηθή παηδεία πξέπεη λα νδεγεί ηνπο λένπο ζηε 

θηιία θαη ηε ζπλαδέιθσζε ησλ ιαψλ θαη φρη ζηε κεηαμχ ηνπο ερζξφηεηα.    

 

 

1.4.6. Έιεγρνο ησλ γξαπηώλ πεγώλ 

 

   Πξνζθάησο έρεη αξρίζεη ζηηο ηειεπηαίεο ιπθεηαθέο ηάμεηο λα εηζάγεηαη ε κειέηε ηεο 

ηζηνξίαο κέζα απφ ηηο γξαπηέο πεγέο. Σνχην έγηλε (θαη νξζψο) γηα λα κε γίλεηαη 

άθξηηε παξαδνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έξρνληαη απφ ην παξειζφλ θαη απφ πνηθίινπο 

ζπγγξαθείο, νη νπνίνη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ήζαλ θαλ ηζηνξηθνί. Ο 
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γπκλαζηαθφο θαζεγεηήο βεβαίσο δελ είλαη εξεπλεηήο ηζηνξηθφο, νθείιεη φκσο λα 

είλαη γλψζηεο κηαο βαζηθήο δηδαζθαιίαο ειέγρνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ απηψλ πεγψλ. 

Πξέπεη δειαδή ζε θάζε πεξίπησζε λα εθηηκά πνηνο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, αλ είρε πξφζβαζε ζηα γεγνλφηα, αλ ήζειε λα εθζέζεη ηελ 

αιήζεηα θαη ηέινο αλ κπνξνχζε λα εθθξαζηεί ειεχζεξα θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ηηο 

νπνίεο έγξαθε. Δίλαη βέβαηα γλσζηφ φηη ζηηο παιαηφηεξεο θπξίσο επνρέο ππήξμε 

έιεγρνο πνιιάθηο αζθπθηηθφο, ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο, θαη φηη έδξαζαλ άηνκα 

θαη πλεπκαηηθέο νκάδεο, ζρεδφλ ηεξαηεία, πνπ δηακνξθψζεθαλ κε ηελ εχλνηα θαη 

θαζνδήγεζε ηεο θξαηνχζαο αξρήο. πλήζσο, ε εμνπζία θξφληηδε θαη γηα ηελ 

πζηεξνθεκία ηεο. Έηζη, νη πεγέο κπνξεί λα είλαη θαη ζθφπηκα παξαπιαλεηηθέο. Ο 

Κ.Θ. Γεκαξάο γξάθεη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ καξηχξσλ: “έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

άλζξσπνο καο θέξλεη κηα ζπγθεθξηκέλε καξηπξία θαη πξέπεη, πξνηνχ ηε δερηνχκε, λα 

αξρίζνπκε λα ηνλ εμεηάδνπκε: λα βιέπνπκε ηη αμίδεη απηφο ν άλζξσπνο. Μπνξεί λα 

καο θέξλεη κηα έληηκε καξηπξία; Μπνξεί λα απαιιαρζεί απ’ απηά πνπ είπακε, ηα 

ηδενινγηθά ηνπ ή απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο; Δίλαη επηξξεπήο ζε άιια πάζε αλζξψπηλα; 

ια απηά ζα ηα ινγαξηάζνπκε, ζα θνηηάμνπκε ζε ηη πνζνζηφ ππάξρνπλ ζηελ ςπρή 

ηνπ, πφζν κπνξνχκε λα εκπηζηεπηνχκε κηα καξηπξία δηθή ηνπ, ζην ηέινο απηφ πνπ ζα 

καο κείλεη απφ ηε καξηπξία ηνπ, είλαη απηφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε.”
17

 

πκπεξαζκαηηθά, ε πνηθηιία ησλ πεγψλ επηβάιιεη ηε δηαζηαχξσζε θαη επηβεβαίσζε 

ηνπο, γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πεγψλ.  

   Ζ ζσζηή εξκελεία ησλ πεγψλ, δελ ζπλαξηάηαη κφλν κε ηνλ έιεγρν ηεο πηζαλήο 

ακεξνιεςίαο απέλαληη ζηα αλαθεξφκελα γεγνλφηα, αιιά θαη κε ην ζέκα ηεο 

παξαζηψπεζεο γεγνλφησλ ή ζπλνπηηθήο αλαθνξάο ζε απηά. Καη απηφο π.ρ. ν 

Θνπθπδίδεο πνπ ζεσξείηαη ηζηνξηθφο ηθαλήο ακεξνιεςίαο δελ θαιχπηεη επαξθψο 

ζέκαηα φπσο ησλ δνχισλ θαη ησλ εηιψησλ ηεο αξραίαο θνηλσλίαο. Καη κε λνκηζζεί 

φηη απαηηνχκε απ’ απηφλ λα πξαγκαηεπηεί ζέκαηα ππεξβαίλνληα ηα ελδηαθέξνληα ηεο 

αξραίαο θνηλσλίαο, φπσο ζα ήζαλ ζέκαηα θνηλσληθήο δσήο, σο παξαγφλησλ 

ηζηνξηθήο θίλεζεο, πνπ απνηειεί ηζηνξηθή πξαθηηθή ησλ λενηέξσλ ρξφλσλ. 

   Ζ αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ πξέπεη λα γίλεηαη θαη κε επηζηεκνληθή εληηκφηεηα: 

επηβάιιεηαη δειαδή λα παξνπζηάδνληαη φιεο νη πεγέο γηα λα κε δίλεηαη ε εληχπσζε 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο, εθεί φπνπ απηή κπνξεί λα κελ ππάξρεη. πσο νη 

αξηζκνί κε ηελ απφιπηε εγθπξφηεηα ηνπο, αιιά θαη ζ’ επηιεθηηθή θξίζε, 
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 Κ.Θ Γεκαξά θαη Ν.βνξψλνπ, ζ: 20, φ.π.. 
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πξνζθέξνληαη γηα εμαπάηεζε ησλ αλζξψπσλ, έηζη θαη νη γξαπηέο πεγέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ρξήζε επηιεθηηθή γηα δεκηνπξγία ςεπδψλ εληππψζεσλ.  

   Γεληθά πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ρξήζε ηζηνξηθψλ πεγψλ είλαη δηδαθηηθή 

αλαγθαηφηεηα, γηαηί έηζη νη καζεηέο εζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ηεθκεξίσζεο ζηελ 

ηζηνξία θαη ηελ δσή. Καηά ηε ιαηηληθή έθθξαζε: ad fontes.  

 

1.4.7. Κέληξν ηεο δηδαζθαιίαο ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα 

 

   Γηα ηελ ηζηνξία ζηελ παξαδνζηαθή ηεο κνξθή, θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα, ε ππνδνκή ησλ γεγνλφησλ, ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη 

κάιηζηα ζην κέξνο πνπ απηή έρεη δηακνξθσζεί απφ ηε δξάζε ησλ πνιιψλ. Σν 

ζηνηρείν ηεο ζπιινγηθφηεηαο πξέπεη πάληα λα πξνβάιιεηαη θαη λα επηζεκαίλεηαη εθεί 

φπνπ ηνχην δελ είλαη εκθαλέο ζε πξψηε ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. ηα ζηελά 

πξνζσπηθά γεγνλφηα ησλ αζθνχλησλ ηελ εμνπζία, εθφζνλ απηά δελ ζπζρεηίδνληαη κε 

θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη ηζηνξηθή παξαρψξεζε, ειάρηζηα ελδηαθέξνπλ ηελ 

ηζηνξία. 

   Απφ ηνπο καζεηέο ζα δεηείηαη λα θαηαλννχλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη λα 

πξνζπαζνχλ λα αλάγνληαη ζηε ιεγφκελε ππνδνκή ηνπο. Αθφκε, νη καζεηέο ζ’ 

αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζ’ απηά. Πξέπεη λα δεηείηαη απ’ απηνχο λα 

δηαθξίλνπλ ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν γηα ηα γεγνλφηα απφ ηηο θξίζεηο πνπ γίλνληαη γη’ 

απηά. Σα γεγνλφηα έρνπλ ζρεηηθή αληηθεηκεληθφηεηα, ελψ νη θξίζεηο, πέξαλ ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο επέρνπλ θαη ζέζε ζπγθεθξηκέλεο εξκελεπηηθήο ζεψξεζεο, πνπ 

αλάγεηαη ζε νξηζκέλε εξκελεπηηθή ζεσξία. Γεληθά, ε ηζηνξία ππεξεηείηαη κε 

νπζηαζηηθά θαη φρη κε επίζεηα. Σα παηδηά ζα ελζαξξχλνληαη λα κεηέρνπλ ζην δηάινγν 

ηεο ηάμεο. Σνχην επηηπγράλεηαη, αλ ην καζεηηθφ ζθάικα ή ε άζηνρε απάληεζε, 

αληηκεησπίδεηαη κε θαηαλφεζε. ηε ζπδήηεζε ν δάζθαινο δελ εθθξάδεηαη 

αμησκαηηθά θαη δελ έρεη ακεηαθίλεηεο ζέζεηο. Ζ ζπδήηεζε ζα γίλεηαη επί 

ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ θαη φρη ππνζεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σελ ηζηνξία γξάθεη ην 

γεγνλφο πνπ έγηλε. Ο Λνπθηαλφο ιέεη φηη ν ηζηνξηθφο “νπ ην ηψδε ή ηψδε δφμεη 

ινγηδφκελνο, αιιά ηη πέπξαθηαη ιέγσλ”. Γεληθεχζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε πνιιή 

πξνζνρή. Σν κάζεκα είλαη ηζηνξία θαη φρη θνηλσληνινγία. 

   Θα επηδηψθεηαη πάληνηε ε επηζήκαλζε ηεο αηηηαθήο ζπζρέηηζεο ησλ γεγνλφησλ θαη 

επηπιένλ ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. Ζ ηζηνξηθή γλψζε 
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πξέπεη λα νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε αλζξσπνγλσζία θαη θνηλσληνγλσζία. Ζ γλψζε ηνπ 

παξειζφληνο ζα ππεξεηεί θπξίσο ην παξφλ θαη ηε ζεκεξηλή θνηλσληθή ιεηηνπξγία.   

 

   1.4.8. Τν πξόβιεκα ηνπ παξνληηζκνύ. 

 

   Σν κάζεκα δελ πξέπεη λα θαηαγξάθεη θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο κε φξνπο 

εθζπγρξνληζηηθνχο γηα ηηο θαηαζηάζεηο απηέο. Ο εθζπγρξνληζκφο ή εθκνληεξληζκφο, 

ε ρξεζηκνπνίεζε δειαδή φξσλ θαη ελλνηψλ ηεο επνρήο καο γηα πεξηγξαθή ζπλζεθψλ 

άιισλ επνρψλ, άξρηζε απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα, θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Καη κεγάινη 

αθφκε ηζηνξηθνί ππέθπςαλ ζηνλ πεηξαζκφ ηνπ ζπζρεηηζκνχ δηαθνξεηηθψλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πέξαλ ησλ άιισλ, θαη κε πηνζέηεζε 

ηζηνξηθψλ φξσλ πνπ ηαπηίδνπλ θαηαζηάζεηο ηειείσο δηαθνξεηηθέο. Π.ρ. 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη λεψηεξνη φξνη απηνθξαηνξία, δηθηαηνξία, ηκπεξηαιηζκφο θ.ά. γηα 

πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αξραίσλ θνηλσληψλ θαη επίζεο νη φξνη θεθάιαην θαη 

θαπηηαιηζκφο γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ θνηλσληψλ απηψλ. κσο, δελ ππάξρεη 

π.ρ. δηθηαηνξία ηνπ Πεηζίζηξαηνπ αιιά ηπξαλλίδα ηνπ Πεηζίζηξαηνπ. Δπίζεο παιαηέο 

ηζηνξηθέο επνρέο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμνκνηψλνληαη κε λεφηεξεο ηζηνξηθέο 

πεξηφδνπο, γηαηί θάζε επνρή έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο. ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ζε 

απφιπηε νκνηφηεηα ηίπνηα δελ επαλαιακβάλεηαη. Κνξχθσζε ηεο ζηάζεο 

εθκνληεξληζκνχ είλαη ν ςπρνπλεπκαηηθφο εθζπγρξνληζκφο, ε πξνβνιή δειαδή ηεο 

δηθήο καο ζθέςεο θαη θξίζεο θαη ησλ δηθψλ καο ζπλαηζζεκάησλ ζε αλζξψπνπο 

άιισλ επνρψλ, κε άιιεο ζπλζήθεο θνηλσληθνπνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη άιιε 

ζέαζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη δξάζεο.  

 

1.4.9. Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο 

 

  ηαλ ζην κάζεκα ζα επηρεηξνχληαη αμηνινγηθέο θξίζεηο ζε γεγνλφηα θαη 

πξνζσπηθφηεηεο, απηέο ζα γίλνληαη κε πνιιή πξνζνρή θαη κε πξνζθφκηζε ζνβαξψλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα εζίδνληαη νη καζεηέο ζηνλ ηεθκεξησκέλν ιφγν 

θαη φρη ηελ πξφρεηξε θαη επηπφιαηε γλψκε. Καηά ηηο αμηνινγήζεηο απηέο πάληνηε ζα 

αλαδεηνχληαη ηα θίλεηξα ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ, νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

απηά ελήξγεζαλ θαη ν ζθνπφο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θξηλφκελσλ πξάμεσλ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη πξφδξνκεο θξίζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή, 

πνπ πξνιακβάλνπλ ηε καζεηηθή θξίζε, αθπξψλνπλ ηε καζεηηθή απηελέξγεηα, θαη ην 
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θπξηφηεξν ζηξεβιψλνπλ ηελ αμηνινγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ 

Φ.Βψξν, ν θαζεγεηήο, δηαθξηλφκελνο ν ίδηνο απφ αμηνινγηθή νπδεηεξφηεηα θαη ηε 

κέγηζηε δπλαηή ακεξνιεςία, νθείιεη λα θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο αμηνινγηθή 

επαηζζεζία,
18

 ε νπνία ζα ηνπο νδεγεί ζε ήξεκεο θαη απξνθαηάιεπηεο θξίζεηο γηα 

πξφζσπα θαη γεγνλφηα. Αλ ηνχην επηηεπρζεί νη καζεηέο ζα έρνπλ απνθηήζεη πνιχηηκε 

πεξηνπζία γηα φιε ηνπο ηε δσή, αθνχ ζα είλαη πξφζσπα απαιιαγκέλα απφ 

πλεπκαηηθή αθξηζία. Σέινο, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη κε ηνλ φξν αμηνινγηθέο 

θξίζεηο ελλννχκε ππνθεηκεληθέο θξίζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ακθηζβεηεζνχλ απφ 

άιινπο, ρσξίο απηνί λα ζεσξεζνχλ άθξηηνη ή εμσπξαγκαηηθνί. 

   ε ζρέζε κε ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο, πξέπεη αθφκε λα ιερζεί φηη ε ηζηνξία δελ 

επέρεη ζέζε δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ο δηθαζηηθφο αλαδεηεί ηελ αιήζεηα γηα λα 

επηβάιιεη δίθαηα πνηλή. Κξίλεη κε βάζε ηα ηζρχνληα ζηελ επνρή ηνπ. Ο ηζηνξηθφο 

κεηαθέξεηαη ζε άιιεο επνρέο θαη ε αιήζεηα βξίζθεηαη ζην ζπζρεηηζκφ πξάμεσλ θαη 

ζπλζεθψλ ηεο άιιεο επνρήο. Σν εγρείξεκα δελ είλαη εχθνιν, γηαηί ν ίδηνο βηψλεη 

άιιε επνρή, κε αμηνινγηθέο παξαδνρέο πνπ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ βαζκφ είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλεο. Ο ηζηνξηθφο ηειηθά δε δηζηάδεη, αιιά αξθείηαη ζηελ πξνζέγγηζε 

ηεο αιήζεηαο. Αιιά ε απφιπηε αιήζεηα είλαη έλαο ζηφρνο ηδεαηφο. Ο ηζηνξηθφο γεληθά 

δελ πξέπεη λα ςεχδεηαη, αιιά νχηε θαη λα πιαλάηαη. 

    

 

1.4.10.Άιιεο δηδαθηηθέο αξρέο. 

 

1. Ο δηδάζθσλ ην κάζεκα νθείιεη λα έρεη εθπνλήζεη ζρέδην δηδαζθαιίαο γη απηφ. 

ην ζρέδην ζα θαηαγξάθνληαη νη ηηζέκελνη ζηφρνη, ζα ηαμηλνκνχληαη 

ηεξαξρηθά νη ελέξγεηεο θαη ζέζεηο πνπ ζα δηδαρζνχλ θαη ζα θαηαγξάθνληαη ηα 

νλφκαηα θαη νη ρξνλνινγίεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηδαζθαιία. 

2. Σν κάζεκα ζα αηζζεηνπνηείηαη ζε βαζκφ ηθαλνπνηεηηθφ. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ράξηεο, ζρέδηα, εηθφλεο, αθνπζηηθφ πιηθφ θαη βεβαίσο ν πίλαθαο ηεο ηάμεσο. 

Σν ζέκα ηεο εκέξαο, νλφκαηα, βαζηθέο εκεξνκελίεο θ.ά.π. πάληνηε ζα 

αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. Γηάθξηζε ζα γίλεηαη κεηαμχ απζεληηθνχ πιηθνχ 

θαη αλαπαξαζηάζεσλ. Σν κάζεκα πάλησο δε ζα κεηαηξέπεηαη ζε ζέακα. Ο 

ιφγνο είλαη αλαληηθαηάζηαηνο θαη ζηελ ηζηνξηθή ζπνπδή. 

                                                 
18

 Φ. Βψξνπ, “Σξφπνη ζπνπδήο θαη δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο”, εθδ Παπαδήκαο, Αζήλα 1989, ζ: 144   
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3. Ο δάζθαινο ηεο ηζηνξίαο αο έρεη γλψκνλα ηνπ ην εξψηεκα/πξνηξνπή ηνπ 

Κηθέξσλα: “Πνηνο αγλνεί φηη πξψηνο λφκνο ηεο ηζηνξίαο είλαη λα κελ ηνικά 

λα ιέγεη ςέκαηα θαη δεχηεξνο είλαη λα ηνικά λα ιέγεη φ,ηη είλαη ε αιήζεηα”. 

(Quis nescit primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat, deinde 

ne quid veri non audeat?)
19

 

 

 

 

1.5. ΗΣΟΡΗΚΖ ΚΔΦΖ 

 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο κεζνδνινγηθέο αξρέο ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο. Θα παξαζέζνπκε ζπλνπηηθά θάπνηεο ζέζεηο ηεο Δ.Νάθνπ φπσο 

απηέο θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν ηεο “Σα παηδηά θαη ε Ηζηνξία. Ηζηνξηθή ζθέςε, 

γλψζε θαη εξκελεία”. 
20

 

 

Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΚΔΦΖ 

 

    Ζ κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο κπνξεί λα ελλνεζεί σο ε εηδηθή κέζνδνο κε 

ηελ νπνία ε ζθέςε θαιχπηεη φια ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο. πλεπψο, ε 

κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο δελ είλαη κηα κεραληζηηθή δηαδηθαζία, αθνξά ζε 

πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηε θχζε ηεο 

ηζηνξίαο. Βάζεη απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, κάιηζηα, ε ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο 

πξαγκαηψλεηαη σο ηζηνξηθή θαη δηθαηψλεηαη σο ηέηνηα. 

   χκθσλα κ’ απηή ηελ αληίιεςε ε κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαιχπηεη θαη 

δηαζπλδέεη φια ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο: 1.ηε δηαηχπσζε ηζηνξηθψλ 

εξσηήζεσλ βάζεη ηεο πξνυπάξρνπζαο θνηλσληθήο ηζηνξηθήο γλψζεο, 2. ηε ζπιινγή 

θαηαινίπσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο σο πεγψλ, 3. ηε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ σο πξνο ηηο 

πεγέο θαη ηελ εξκελεία ηνπο σο καξηπξηψλ εληφο ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, 4. ηε 

δηακφξθσζε ηζηνξηθψλ ππνζέζεσλ ή ζπκπεξαζκάησλ κε πξφζεζε ηελ αλαδφκεζε 

ηνπ παξειζφληνο σο “ηζηνξηθνχ παξειζφληνο”, 5. ηελ άξζξσζε ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ 

κε έλα εηδηθφ ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα θαη αληίζηνηρν “ιεμηιφγην”, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

                                                 
19

 Μ.T.Cicero, De oratore ΗΗ 15 62 
20

 Ζ Δ. Νάθνπ είλαη επίθνπξνο θαζεγήηξηα ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Δηδηθεχεηαη ζηε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο θαη ηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή. 
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πξαγκαηψλεηαη θαη θαηαδεηθλχεηαη ε ηζηνξηθή ζθέςε ζην ζχλνιν ηεο, 6. ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ θνηλσληθφ ηζηνξηθφ δηάινγν κέζα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ απνθηά 

λφεκα, 7. ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο θνηλσληθήο ηζηνξηθήο γλψζεο, ν νπνίνο 

επαλαηξνθνδνηεί ηελ ηζηνξηθή ζθέςε νδεγψληαο μαλά ζην πξψην ζηάδην, κε ηε 

δηαηχπσζε λέσλ εξσηεκάησλ.  

 

 

1.5.1.Τν πεξηερόκελν ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

 

   ηαλ θάλνπκε ιφγν γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ακέζσο 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ επξχηεηα ηνπ ζέκαηνο. Με ηα ζεκεία πνπ ζα ηνλίζνπκε ζηε 

ζπλέρεηα κπνξνχκε κφλν λα θαιχςνπκε νξηζκέλα ζεκειηψδε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

 

Α. Σν πεξηερφκελν ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο πξνο ηελ 

εζηίαζε ηεο.  

 

   Ζ ηζηνξηθή ζθέςε θπξίσο επηθεληξψλεηαη ζηε δηακφξθσζε ηζηνξηθψλ ππνζέζεσλ ή 

ζπκπεξαζκάησλ βάζεη ηεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ θαηαινίπσλ σο πεγψλ θαη ηεο 

εξκελείαο ηνπο σο καξηπξηψλ. ηελ αξρή ε ηζηνξηθή ζθέςε επηθεληξψλεηαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο δηαζέζηκεο πεγήο σο καξηπξίαο εληφο ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ε ηζηνξηθή ζθέςε επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε δηακφξθσζε 

ηζηνξηθψλ ππνζέζεσλ κε βάζε ηελ εξκελεία ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ σο καξηπξηψλ. 

Δδψ, ε ηζηνξηθή ζθέςε επηθεληξψλεηαη ζην “ηζηνξηθφ” παξειζφλ. πρλά φκσο ε 

ηζηνξηθή ζθέςε επηθεληξψλεηαη ηαπηφρξνλα ζηελ εξκελεία ηεο καξηπξίαο αιιά θαη 

ζηε δηακφξθσζε ζπκπεξαζκάησλ θαζψο νη πεγέο εξκελεχνληαη ζαλ ζηνηρεία ηνπ 

πξαγκαηηθνχ παξειζφληνο.  

 

Β. Σν πεξηερφκελν ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, επίζεο, ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο κεηακνξθψζεηο ηνπ θαηαινίπνπ. 

 

   Καηάινηπν ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ απνηειεί θάζε θείκελν θαη αληηθείκελν πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην πξαγκαηηθφ παξειζφλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηζηνξηθή 

πεγή θαη λα εθιεθζεί ζαλ ηζηνξηθή καξηπξία φηαλ γίλεη θαηαλνεηφ θαη εληαρζεί ζην 

αλζξψπηλν θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Με βάζε ηε καξηπξία απηή κπνξνχλ λα 
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δηαηππσζνχλ ππνζέζεηο ή ζπκπεξάζκαηα γηα ην παξειζφλ. Δίλαη έλα θνκκάηη ηνπ 

πξαγκαηηθνχ παξειζφληνο, έλα θαηάινηπν ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ, είλαη 

ηζηνξηθή πεγή θαη ελ δπλάκεη καξηπξία γηα ην παξειζφλ θαη ζπγρξφλσο έλα ελ 

δπλάκεη ηκήκα ηνπ “ηζηνξηθνχ” παξειζφληνο.  

 

 

 

Γ. Σν πεξηερφκελν ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο κπνξεί επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί ζε 

ζρέζε κε ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ηα θαηάινηπα θαηαλννχληαη σο πεγέο θαη 

εξκελεχνληαη σο καξηπξίεο γηα ην παξειζφλ, θαζψο θαη ε ηζηνξηθή ρξήζε ηνπ 

θαηαινίπνπ σο πεγήο θαη ε εξκελεία ηνπ σο καξηπξίαο πξνυπνζέηεη φηη είλαη 

θαηαλνεηφ εληφο πιαηζίνπ.  

 

   Σν παξειζνληηθφ θαηάινηπν πξέπεη λα λνείηαη απφ ηελ ηζηνξηθή ζθέςε εληφο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο, αλ θαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο, κεηακνξθψζεηο ηνπ. Σν αλζξψπηλν θαη θνηλσληθφ πιαίζην κπνξεί λα 

ελλνεζεί σο ε αλζξψπηλε θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ 

παξειζφληνο. Χο ε αλζξψπηλε θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ παξφληνο, κέζα 

ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ηζηνξηθή εξκελεία. Χο ε αλζξψπηλε θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ νπνία ην θαηάινηπν γίλεηαη θαηαλνεηφ σο κνξθή θαη 

εξκελεχεηαη σο καξηπξία. Χο ε αλαδνκνχκελε αλζξψπηλε θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ “ηζηνξηθνχ” παξειζφληνο. Απηή ε αληίιεςε είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ηζηνξία, γηαηί ρσξίο απηήλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ηζηνξία, αλ 

θαη εθφζνλ δερφκαζηε φηη ην αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο, είλαη αλζξψπηλεο πξνζέζεηο, 

πξάμεηο θαη ζθέςεηο, “res gestae”, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. 

   Ζ ηζηνξηθή ζθέςε κπνξεί αθφκα λα πξνζδηνξηζηεί θαη ζε ζρέζε κε έλα άπεηξν 

αξηζκφ ζεκάησλ. Μπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζε ζρέζε κε ην αλ ηα θαηάινηπα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ πεγέο θαη ζαλ καξηπξίεο κε βάζε ηελ πιηθή ππφζηαζεο ηνπο 

σο αληηθεηκέλσλ, βάζεη ηνπ γξαπηνχ ή άιισο εθθξαζκέλνπ κελχκαηνο πνπ θέξνπλ, ή 

βάζεη θαη ησλ δχν απηψλ δηαζηάζεσλ καδί. Μπνξεί αθφκα λα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε 

νξηζκέλεο άιιεο ηδηφηεηεο φπσο ε πξνέιεπζε ηνπ, ε θαηαζθεπή ηνπ, ε ρξήζε ηνπ 

θιπ. Αθφκα, κία ζεκαληηθή άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

ζπλδέεηαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο.      
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1.5.2.ΟΡΗΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΚΔΦΖ 

 

    Δθηφο απφ ηε κεζνδνινγία θαη ην πεξηερφκελν ηεο, ε ηζηνξηθή ζθέςε δηαθξίλεηαη 

σο πξνο νξηζκέλα εηδηθά ζηνηρεία ηα νπνία, φληαο ζπλδεδεκέλα κε ηε θχζε ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζεκειηψδε γη απηήλ. Βάζεη ησλ εηδηθψλ 

απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ε ζθέςε πξαγκαηψλεηαη θαη θαηαμηψλεηαη σο ηζηνξηθή.  

 

α) Εγθπξόηεηα 

 

   Ζ ηζηνξηθή ζθέςε απνηειεί αληηθείκελν θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη θνηλσληθήο 

αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ηεο. Απνθηά λφεκα κέζα ζηνλ θνηλσληθφ 

ηζηνξηθφ δηάινγν. Ζ ελζχκεζε θαη ε εμηζηφξεζε ηνπ παξειζφληνο ζεκαίλεη λα ζέηεη 

θαλείο ζε ηάμε θαη λα ζπλδπάδεη φ,ηη ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζην παξειζφλ, δίλνληαο 

ηνπ ινγηθέο θαη ζεκαληηθέο ζπλδέζεηο. Σν παξειζφλ, γηα λα γίλεη αληηθείκελν κλήκεο 

θαη ηζηνξίαο, ρξεηάδεηαη λα ελλνηνινγεζεί, λα θεηκελνπνηεζεί θαη λα απνθηήζεη 

δηάξζξσζε. Μφλν φηαλ ην παξειζφλ αλαιχεηαη ινγηθά θαη άξηηα απφ επηζηεκνληθήο 

πιεπξάο κπνξεί ε ηζηνξηθή ζθέςε λα απνθηήζεη εγθπξφηεηα θαη λα ζηειερψζεη 

απνηειεζκαηηθά ηε ζχγρξνλε άπνςε καο γηα ηελ ηζηνξία. 

 

β) Η ηδηαίηεξε ξεηνξηθή ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. 

 

   Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο εξγαζίαο, ε ηζηνξηθή ζθέςε δηακνξθψλεηαη, 

εθθξάδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη κε έλα ηδηαίηεξν ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα θαη αληίζηνηρν 

ιεμηιφγην, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ ηδηαίηεξε “ξεηνξηθή” ηεο. Απηή ε “ξεηνξηθή” 

απνθαιχπηεηαη κε ηελ άξζξσζε ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ ν 

επηζηήκνλαο πξαγκαηψλεη ηελ ηζηνξηθή ζθέςε ηνπ. Ζ εηδηθή “ξεηνξηθή” 

θαηαδεηθλχεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ εθάζηνηε ηζηνξηθή ζθέςε θαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία θαη πξαθηηθή ηεο ηζηνξίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 

γ) Ιζηνξηθή γλώζε 

  

   Ζ ηζηνξηθή ζθέςε βαζίδεηαη ζηελ πξνυπάξρνπζα ηζηνξηθή γλψζε θαη έηζη 

δηαζπλδέεηαη κε απηήλ ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξίαο κε ηε δηαηχπσζε ηζηνξηθψλ 
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εξσηεκάησλ ζηελ αξρή κηαο ηζηνξηθήο έξεπλαο, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

θαηαινίπσλ σο πεγψλ θαη ηελ εξκελεία ηνπο σο καξηπξηψλ θαη θαηά ηε δηακφξθσζε 

ηζηνξηθψλ ππνζέζεσλ ή ζπκπεξαζκάησλ. Αθφκε, ην απνηέιεζκα ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο εκπινπηίδεη ηελ ηζηνξηθή γλψζε, ζέηνληαο, ζπγρξφλσο, λέα εξσηήκαηα πξνο 

δηεξεχλεζε.  

 

δ) Ιζηνξηθή “αλάγλσζε” 

 

 Ζ ηζηνξηθή ζθέςε εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ 

επηζηήκνλα λα “αλαγλψζεη” έλα ηζηνξηθφ θαηάινηπν, ψζηε λα κπνξέζεη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ πεγή θαη λα ην εξκελεχζεη σο καξηπξία. Απηή ε ηαθηηθή είλαη 

κηα πνιχπιεπξε θαη πνιπζχλζεηε δηεξγαζία γηαηί εμαξηάηαη απφ ην ζχλζεην ζχζηεκα 

δηαλνεηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ δηαθξίλεη ην νπηηθφ πεδίν ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή. 

Δθείλνο δηαθξίλεη ηηο κνξθέο ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο, ηηο παξαζηάζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ. Ζ ηζηνξηθή “αλάγλσζε” δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ απιή αλάγλσζε ή 

παξαηήξεζε. Ζ ζσζηή αλάγλσζε ελφο θαηαινίπνπ απαηηεί κηα ζεηξά 

“πξνηεξεκάησλ” απφ ηε κεξηά ηνπ εξεπλεηή, φπσο αλεπηπγκέλεο δηαλνεηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (γλψζε, θξηηηθή ηθαλφηεηα, ελφξαζε, θαληαζία, 

ελζπλαίζζεζε)  πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηε δηαδηθαζία ηεο εξκελείαο.  

  

ε) Ιζηνξηθή εξώηεζε 

 

   Ζ εξψηεζε είλαη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο βαζηθήο γεληθήο 

ηζηνξηθήο γλψζεο θαη ηε δηαηχπσζε ζεκάησλ πξνο δηεξεχλεζε, ζηελ αξρή ηεο 

ηζηνξηθήο εξγαζίαο, φζν θαη γηα ην έιεγρν ησλ πεγψλ, ησλ καξηπξηψλ θαη ησλ 

ηζηνξηθψλ ππνζέζεσλ ή ζπκπεξαζκάησλ ζε φιε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Καηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηζηνξηθνχ έξγνπ, ε ηζηνξηθή ζθέςε θαηαιήγεη ζηε δηαηχπσζε 

λέσλ ηζηνξηθψλ εξσηήζεσλ. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηζηνξηθή 

εξψηεζε σο έλα απφ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. 
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ζη) Ιζηνξηθή αβεβαηόηεηα, αλαγλώξηζε ησλ νξίσλ ηνπ ηεθκεξίνπ θαη ηεο 

εξκελείαο ηνπ, ηζηνξηθή ζρεηηθόηεηα θαη ελζπλαίζζεζε. 

 

   Ζ αβεβαηφηεηα θξίλεηαη σο έλα ζχκθπην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο. 

Απαξαίηεηα αθφκα ζηνηρεία ζεσξνχληαη απφ πνιινχο επηζηήκνλεο ε αλαγλψξηζε ησλ 

νξίσλ ηεο καξηπξίαο θαη ηεο εξκελείαο ηεο, ε έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο ζρεηηθφηεηαο θαη 

ε ελζπλαίζζεζε. Οθείινπκε φκσο λα επηζεκάλνπκε φηη απηά ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο κνληέξλεο ηζηνξηθέο αληηιήςεηο θαη ηε 

βαζηθή παξαδνρή φηη ην παξειζφλ δελ είλαη, νχηε κπνξεί λα γίλεη άκεζα γλσζηφ. Γη’ 

απηφ ην ιφγν απηά ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά αμηνινγνχληαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο 

δηάθνξεο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο ηεο ηζηνξίαο, επεηδή έρνπλ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε 

δηάθνξεο θηινζνθηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο επηινγέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

2.H ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

 

   ’ απηφ ην θεθάιαην ζα παξαθνινπζήζνπκε ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηνπ Jean 

Peyrot, φπσο απηή θαηαγξάθεθε ζην έξγν ηνπ “L’enseignement de l’ Histoire en 

Europe” (Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Δπξψπε, εθδ: Μεηαίρκην, 2000). Ο 

ζπγγξαθέαο ζηφρν έρεη λα ζίμεη θχξηα δεηήκαηα ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν θαη ην πψο απηή επεξεάδεηαη απφ ηηο επηδηψμεηο ησλ πνιηηηθψλ 

ππεπζχλσλ ζε θάζε ρψξα. Παξά ηηο κεγάιεο πνιηηηθέο δηαθνξέο πνπ ρσξίδνπλ ηνπο 

επξσπατθνχο ιανχο, ν ζπγγξαθέαο δειψλεη ηελ πίζηε ηνπ ζηελ δχλακε ηεο 

επξσπατθήο ηαπηφηεηαο, θαη θάλεη ηελ επρή, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

απηήο λα καο νδεγήζεη θάπνηε ζε πεξηφδνπο εηξήλεο, ελφηεηαο θαη δεκηνπξγίαο. 

   Κξίλνπκε ηελ παξάζεζε ησλ απφςεσλ ηνπ J. Peyrot πνιχηηκε κηαο θαη παξνπζηάδεη 

εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ λα δνχκε πνηεο νκνηφηεηεο θαη πνηεο δηαθνξέο παξνπζηάδεη ε 

δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο κε ηε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο ζηελ 

Διιάδα. 

 

 

2.1.Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΟΛΟΒΑΚΗΑ 

 

   Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηα ζρνιεία ηεο Σζερνζινβαθίαο έρεη κηα καθξφρξνλε 

παξάδνζε, είλαη σζηφζν κηα δηδαζθαιία ζθξαγηζκέλε απφ ηηο εζληθέο πεξηπέηεηεο. 

   ηαλ ηδξχζεθε ε Σζερνζινβαθία ην 1918, ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο άξρηζε λα 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ εζληθή ηζηνξία, ηζερηθή θαη ζινβαθηθή, ζε βάξνο ηεο 

απζηξηαθήο θαη ηεο γεξκαληθήο. Ζ δηδαζθαιία αθνινπζνχζε εληειψο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο. Οη δηδάζθνληεο επαλαιάκβαλαλ, έζεηαλ εξσηήζεηο, θαη νη καζεηέο ηηο 

απαληνχζαλ πξνθνξηθά. Οη πξψηνη παξέδηδαλ ην κάζεκα θαη νη δεχηεξνη θξαηνχζαλ 

ζεκεηψζεηο, ελψ νη ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ήηαλ αξθεηέο. 

   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο 

άιιαμε ξηδηθά. Οη εθπαηδεπηηθνί είραλ δηαηαγέο γηα ηελ επηβνιή ζηνπο καζεηέο ηνπ 

ζεβαζκνχ ηνπ Ράηρ. Παξ’ φια απηά ην 1941 ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο απαγνξεχηεθε 

ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία θαη νη αληίζηνηρεο ψξεο αληηθαηαζηάζεθαλ κε καζήκαηα 

γεξκαληθψλ. 
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   Απφ ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ σο ηε ζεκεξηλή επνρή, ε 

πξσηνβάζκηα θαη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ππέζηεζαλ πνιπάξηζκεο θαη αζαθψλ 

θαηεπζχλζεσλ κεηαξξπζκίζεηο. Όζηεξα απφ ην θνκνπληζηηθφ πξαμηθφπεκα ηνπ 1948, 

ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο μαλαβξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ αληηπαξαζέζεσλ. ην 

πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θαζεζηψηνο ε ηζηνξία παξνπζηάζηεθε απφ 

καξμηζηηθή ζθνπηά. Ζ ηζηνξία πξνζεγγηδφηαλ σο ηζηνξία ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ θαη ν 

καξμηζκφο-ιεληληζκφο ήηαλ ε κφλε απνδεθηή κέζνδνο ηζηνξηθήο αλάιπζεο. Οη 

καζεηέο έπξεπε λα θαηαιάβνπλ πσο θνξείο ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ εζληθψλ 

παξαδφζεσλ ήηαλ ηα ιατθά ζηξψκαηα θαη ε εξγαηηθή ηάμε. 

   Όζηεξα απφ ηελ είζνδν ησλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο ζηελ Σζερνζινβαθία, ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1968, ε θαηάζηαζε άιιαμε εθ λένπ. ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε ζρνιηθή 

ηζηνξία ηέζεθε μαλά ππφ ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ αξρψλ. ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζηα εγρεηξίδηα πξνζηέζεθαλ αλαθνξέο ζηα πιένλ πξφζθαηα 

γεγνλφηα: π.ρ. ν ζνζηαιηζκφο ζψζεθε ζηελ Σζερνζινβαθία “ράξε” ζηε “δηεζληζηηθή” 

βνήζεηα ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο. 

   Σν 1978 ςεθίζηεθε κηα λέα κεηαξξχζκηζε. Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο μεθηλνχζε 

απφ ην πέκπην έηνο ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ, δειαδή απφ ηελ ειηθία ησλ 10-11  

εηψλ. Γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ήηαλ πξναηξεηηθφ ζηηο 

εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ιπθεηαθνχ απνιπηεξίνπ. 

 

2.1.1Δγρεηξίδηα θαη ηδενινγία. 

 

  Σα εγρεηξίδηα απφ ηα νπνία δηδάζθνληαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ δέρηεθαλ πνιχ γξήγνξα ηελ θξηηηθή ησλ θαζεγεηψλ 

επεηδή ε επηινγή ησλ πξνο εκβάζπλζε ζεκάησλ γηλφηαλ αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή 

ηνπο βαξχηεηα. Ο καξμηζκφο- ιεληληζκφο, σο κνλαδηθή ηδενινγία ηνπ παιαηνχ 

θαζεζηψηνο, εγθαηαιείθηεθε κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1989. Ζ ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

έπξεπε ζην εμήο λα ηείλεη λα θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ην πλεχκα ηνπ αλζξσπηζκνχ, 

ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θηινπαηξίαο. 
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2.1.2.Οη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο.(1990-

1991) 

 

   Οη ζρνιηθέο κνλάδεο απφ ην 1990 θαη κεηά άξρηζαλ λα απειεπζεξψλνληαη ζηαδηαθά 

απφ ηνλ θινηφ ηεο νκνηνκνξθίαο θαη λα απνθηνχλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία. Σα 

πξνγξάκκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ηξνπνπνηήζεθαλ αθήλνληαο πεξηζζφηεξε 

αλεμαξηεζία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ 

πεξηζζφηεξν βάξνο ζηνπο θάησζη ηνκείο: 

-ζηελ εκβάζπλζε ζρεηηθά κε ην ραξαθηήξα ησλ πνιηηηζηηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ 

-ζηε γλψζε ησλ αγψλσλ ηεο αλζξσπφηεηαο 

-ζηε γλψζε ηνπ έξγνπ ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζθξάγηζαλ ηελ ηζηνξία 

-ζηε ζε βάζνο γλψζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

-ζηελ βαζηά γλψζε ηεο ηζηνξίαο ζηεο Σζερνζινβαθίαο ζην πιαίζην ζηεο επξσπατθήο 

ηζηνξίαο. 

 

2.1.3 Σα λέα εγρεηξίδηα. 

 

   Γπζηπρψο ζηελ Σζερνζινβαθία ππάξρεη αθφκα θαη ζήκεξα έιιεηςε απφ θαιήο 

πνηφηεηαο εγρεηξίδηα. Κάπνηα απφ ηα παιαηά καξμηζηηθά-ιεληληζηηθά εγρεηξίδηα ήηαλ 

απφ δηδαθηηθή ζθνπηά αλακθίβνια αμηφινγα, κηαο θαη παξνπζίαδαλ κε θαηαλνεηφ θαη 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν έλαλ κεγάιν αξηζκφ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ, ρξνλνινγηθά 

θαηαηαγκέλσλ, εχιεπηα θαη ζπλεθηηθά ζπζηεκαηνπνηεκέλσλ.  

   Παξ’ φια απηά είλαη αδχλαην λα αληαπνθξηζνχκε ζήκεξα ζηηο απαηηήζεηο κηαο 

ζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο βαζηζκέλνη ζε απηά ηα εγρεηξίδηα θαη ρσξίο ηελ θξηηηθή ηνπο 

αλάγλσζε. Καζψο ζήκεξα είλαη παξσρεκέλα, δελ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

παξά κφλν θαηά ηε δηάξθεηα εηδηθψλ εξγαζηψλ. Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε θηινζνθία 

ησλ λέσλ εγρεηξηδίσλ θαη ηε κεηάθξαζε μέλσλ απνηειεί απηή ηε ζηηγκή αληηθείκελν 

έληνλσλ ζπδεηήζεσλ. 

 

2.1.4.ηαζεξό ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία. 

 

   ηηο αξρέο ηνπ 1993, ε Σζερνζινβαθηα ρσξίζηεθε ζε δχν αλεμάξηεηα θξάηε, ηελ 

Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ηε ινβαθηθή Γεκνθξαηία. 
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   Νεντδξπζέληεο εθδνηηθνί νίθνη ζηηο δχν απηέο Γεκνθξαηίεο άξρηζαλ λα ζέηνπλ ζε 

θπθινθνξία εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ζπγθξίζηκα απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ κε ηα 

εγρεηξίδηα ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Σα βηβιία απηά ζπληαγκέλα απφ λένπο 

ηζηνξηθνχο, γξάθηεθαλ κε κνληέξλα αληίιεςε, κε θαηλνχξην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη λέα 

ηππνγξαθηθή άπνςε. Δίλαη φκσο ιίγν λσξίο γηα λα ηα αμηνινγήζνπκε κε ζνβαξφηεηα. 
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2.2.Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: ΟΗ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ 

 

2.2.1.Ζ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ: ΣΑ ΚΔΝΑ ΚΑΗ ΟΗ ΠΑΓΗΓΔ 

 

    Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ζρέζεηο πνπ δηαηεξνχλ νη Γεξκαλνί κε ηελ ηζηνξία ηνπο 

εγείξνπλ ηελ πξνζνρή θαη, πνιχ ζπρλά, ηε κφιηο θαιππηφκελε θαρππνςία ησλ 

επξσπαίσλ γεηηφλσλ ηνπο. Ζ ζέζε πνπ θαηέρεη ε ηζηνξία ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα 

ηεο Γεξκαλίαο, θαζψο θαη ε δνκή ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ή κάιινλ ησλ ζπιινγηθψλ 

κλεκψλ απαζρνινχλ ηνπο θνληηλφηεξνπο θπξίσο γείηνλεο ηεο. Άιισζηε ε 

επαγξχπλεζε απηή, εάλ ιεθζνχλ ππφςε νη επψδπλεο εκπεηξίεο ηνπο πξψηνπ κηζνχ 

ηνπ αηψλα, θάζε άιιν παξά αβάζηκε είλαη. 

 

2.2.2Ζ Γεξκαλία αλαθαιύπηεη εθ λένπ ζηαδηαθά ην παξειζόλ ηεο. 

 

  Ο Etienne Francois πξνηείλεη κηα ζχληνκε θαη ζαθή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ησλ Γεξκαλψλ. Ζ δηαπίζησζε ηνπ είλαη φηη νη 

Γεξκαλνί, ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, χζηεξα απφ δχν δεθαεηίεο απψζεζεο θαη άξλεζεο 

λα απνδερηνχλ ηελ ηζηνξία ηνπο, επηρείξεζαλ κηα επαλαλαθάιπςε ηνπ παξειζφληνο 

ηνπο. κσο ην πεξηερφκελν θαη ε ιεηηνπξγία ηεο γεξκαληθήο κλήκεο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηξία ζηνηρεία:  

   -ε ηζηνξία δελ πξνζιακβάλεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο, θαζψο ε εξκελεία ηεο ππεξηνλίδεη 

ηηο απνθαζηζηηθέο ηνκέο ηνπ 1933 θαη ηνπ 1945 

   -ε ηζηνξία δελ ρξεζηκεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο 

θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο εζληθήο ζπλαίλεζεο, αιιά ιεηηνπξγεί θξηηηθά θαη απηνθξηηηθά 

-ην θξάηνο δελ είλαη έλα ζρεδφλ θπζηθφ ζπκπιήξσκα ηνπ έζλνπο, αιιά ην γεξκαληθφ 

έζλνο- βηνχκελν σο “δχζθνιε παηξίδα”- απνηειεί ην πξνβιεκαηηθφ επίθεληξν ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο. 

   Απηά ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ζεκέιην ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ησλ Γεξκαλψλ, 

δελ έρνπλ γίλεη αθφκα αληηιεπηά απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηεζλνχο θνηλήο 

γλψκεο, γεγνλφο πνπ ζπληζηά δηαξθή πεγή παξαλνήζεσλ θαη παξεμεγήζεσλ. Απηφ 

ηζρχεη θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζιεςε ησλ βαζηθψλ ηνκψλ, πνπ δνκνχλ ηελ 

ηζηνξηθή κλήκε ησλ Γεξκαλψλ, επεηδή, ζπρλφηαηα, νη μέλνη παξαηεξεηέο 

πξνβάιινπλ κηα ζπλέρεηα ζηελ ηζηνξία θαη ηελ ηζηνξηθή ζθέςε, ηελ νπνία νη 
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Γεξκαλνί αξλνχληαη παληειψο, σο εξρφκελε ζε αληίζεζε κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα 

ηελ ηζηνξία ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Γεξκαλψλ απνζηαζηνπνηείηαη ζπλεηδεηά απφ ηα 

έξγα θαη ηηο εκέξεο ησλ γνλέσλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 

   Μηα δηαθσηηζηηθή έλδεημε γηα ην πψο ε λαδηζηηθή επνρή βηψλεηαη σο κηα αζπλέρεηα 

ηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο απνηειεί ε δηαθνξνπνίεζε πνπ έρεη επέιζεη ζην λφεκα ηνπ 

ενξηαζκνχ ηεο 8
εο

 Μάε. Ζ εκεξνκελία απηή ζεσξείηαη θπξίσο απφ ηνπο λένπο, φρη 

πιένλ ζχκβνιν ηεο ήηηαο ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ, αιιά ζχκβνιν ηεο απειεπζέξσζεο 

απφ ηνλ λαδηζηηθφ δπγφ. Μπνξεί, ζπλεπψο, λα θαληαζηεί θαλείο ηε ζχγρπζε θαη ηελ 

ακεραλία ησλ λέσλ ηεο Γεξκαλίαο φηαλ καζαίλνπλ φηη γηα εηαίξνπο θαη γείηνλεο ε 

πξφζιεςε θαη ε πεξηγξαθή ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο γίλεηαη πάληνηε κε 

φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ άιινηε ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία. 

 

 

Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΗ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΣΖΝ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑΚΉ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ 1980.  

 

2.2.3.Ο πινπξαιηζκόο ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο. 

 

   Ζ πείξα δείρλεη φηη ην λα εμεγεζεί ζ’ έλαλ μέλν παξαηεξεηή ν ηξφπνο νξγάλσζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζηελ Γεξκαλία είλαη απνζηνιή δχζθνιε θαη ζπγρξφλσο 

κάηαηε, επεηδή είλαη ζεκαληηθφηαηνο ν θίλδπλνο λα ραζεί ν παξαηεξεηήο απηφο κέζα 

ζηνπο καηάλδξνπο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ ζπζηήκαηνο. Πξάγκαηη, ε αξρή ηεο 

πνιηηηζηηθήο απηνλνκίαο θάζε νκφζπνλδνπ θξαηηδίνπ (Land) νδεγεί ζε κηα κεγάιε 

πνηθηινκνξθία, ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο ζρνιηθέο δνκέο φζν θαη ζε φ, ηη αθνξά ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. 

   Ζ ζέζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ γπκλαζίσλ θαη 

ησλ ιπθείσλ πξνθάιεζε ζπειιψδεηο αληηπαξαζέζεηο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970. 

χκθσλα κε ηηο ηφηε ξπζκίζεηο, ε ηζηνξία ζπγρσλεχζεθε κε άιιεο ζπγγελείο 

επηζηήκεο, έγηλαλ έλα εληαίν κάζεκα ππφ ηνλ γεληθφ ηίηιν “Κνηλσληθέο επηζηήκεο”. 

Απφ ην γεγνλφο απηφ, ε ηζηνξία ήηαλ ε κεγάιε ρακέλε κηαο θαη ε ηδηαίηεξε ρξνηά ηεο 

εμαλεκίζηεθε ηφζν πνιχ πνπ έγηλε ζρεδφλ αγλψξηζηε.  
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   Δλψζεηο θαζεγεηψλ αληέδξαζαλ ζε απηή ηε ζπγρψλεπζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαη πξνέβαιιαλ ζζελαξά επηρεηξήκαηα. Οη θξαηηθέο αξρέο ζπκθψλεζαλ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ηζηνξίαο, σο απηφλνκνπ καζήκαηνο θαη ε δηάηαμε απηή επηβιήζεθε 

παληνχ εθηφο απφ νξηζκέλα θξαηίδηα (Βξέκε, Ακβνχξγν θαη Βφξεηα Ρελαλία-

Βεζηθαιία). 

 

2.2.4.Ζ παηδαγσγηθή επαλάζηαζε ηνπ 1968.     

 

   Όζηεξα απφ ηα γεγνλφηα ηνπ 1968, ε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο επηβιήζεθε σο λέα 

επηζηήκε ζε παλεπηζηεκηαθφ πιαίζην. Οη ηζηνξηθνί ηεο λέαο γεληάο πξνρψξεζαλ ζε 

έλα πιήζνο απφ θαηλνηνκίεο. Κάπνηα ιεπηνκεξεηαθά πξνγξάκκαηα ζπληάρζεθαλ 

εθείλε ηελ επνρή. Γηα παξάδεηγκα έλα ηέηνην πξφγξακκα είλαη εθείλν πνπ 

ζπληάρζεθε ζηε Ρελαλία-Βεζηθαιία: Οη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο 

ηαμηλνκνχληαη σο 

-επηζηεκνληθνί γλσζηηθνί ζηφρνη 

-γλσζηηθνί ζηφρνη πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνζχλζεζε πνιχπινθσλ θαηλνκέλσλ 

-ζηφρνη απφθηεζεο δεμηνηήησλ 

-ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

 

2.2.5.Ζ θξίζε ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1980. 

 

   Δλψ ινηπφλ ηα ρξφληα εθείλα ππήξρε ζηε Γεξκαλία κηα άλζηζε ηεο δηδαθηηθήο, ηελ 

ίδηα επνρή ε χπαξμε ηεο ηζηνξίαο σο ζρνιηθνχ καζήκαηνο βξηζθφηαλ ππφ ζνβαξή 

απεηιή. Σν κάζεκα ζπλερψο έθζηλε. Αληίζεηα φηαλ ε παξνπζία ηεο ηζηνξίαο ζην 

ζρνιείν έπαςε πιένλ λα ακθηζβεηείηαη, ζηε δηδαθηηθή ζθέςε θαη πξάμε επήιζε κηα 

πεξίνδνο ζηαζηκφηεηαο. ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο δελ κπφξεζε 

λα δηεπξχλεη θαζφινπ ηνπο επηζηεκνληθνχο ηεο νξίδνληεο 

 

 

2.2.6.Νέεο κεζνδνινγηθέο αληηιήςεηο. 

 

   ε γεληθέο γξακκέο ππάξρεη ζπλαίλεζε ζην φηη ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο πξέπεη λα 

ζέηεη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ηνλ καζεηή, κε ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη 
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ηηο αλάγθεο ηνπ. ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 μέζπαζε έλα θχκα ην νπνίν 

ζηφρεπε ζηελ αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο, αθφκε θαη ηεο πφιεο ή ηνπ ρσξηνχ 

σο ζεκάησλ κειέηεο γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο δέρηεθε 

απιφρεξα ηελ ελζάξξπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ησλ νκνζπνλδηαθψλ θξαηηδίσλ. Ζ 

εμέιημε απηή δηεπθνιχλζεθε απφ ηελ απνπζία εζληθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΛΑΨΚΖ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ 1980. 

 

2.2.7.Μηα δηδαζθαιία ππό ζηελή επηηήξεζε. 

 

   ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

ζπγθεληξσηηζκνχ, φιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο βξίζθνληαλ ππφ ηελ θεδεκνλία ηνπ 

θξάηνπο, ην νπνίν επηηεξνχζε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ελφο παλνκνηφηππνπ 

πξνγξάκκαηνο, εθαξκφζηκνπ ζε φια ηα γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ 

είραλ θακία παηδαγσγηθή ειεπζεξία. Πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο εθ κέξνπο ησλ 

θαζεγεηψλ κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ αθφκα θαη πεηζαξρηθέο πνηλέο. ια απηά 

ζπλεπάγνληαη πσο δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ χπαξμε δηδαθηηθήο ζηελ 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία. Ζ άλζηζε πνπ γλψξηζε ε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο ζηελ 

Οκνζπνλδηαθή Γεξκαλία δελ είρε θακία αληηζηνηρία απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ 

ζηδεξνχ παξαπεηάζκαηνο. Ζ ρεηξαγψγεζε ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο θαζηζηνχζε 

ηνπο θαζεγεηέο απιά εθηειεζηηθά φξγαλα. 

 

2.2.8.Ζ εξγαιεηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο από ηνλ καξμηζκό-ιεληληζκό.   

 

   Οη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο θαζνξίδνληαλ απφ επίζεκεο νδεγίεο πνπ ζπλέηαζζαλ 

επηηξνπέο αθνζησκέλσλ ζην θαζεζηψο παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ. Ζ δηδαζθαιία 

ηεο ηζηνξίαο βαζηδφηαλ ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ καξμηζκνχ-ιεληληζκνχ. ηνπο 

καζεηέο έπξεπε λα θαιιηεξγεζεί κηα ζνζηαιηζηηθή, ηζηνξηθή ζπλείδεζε, λα δηαδνζεί 

ν πξνιεηαξηαθφο δηεζληζκφο θαη λα δηακνξθσζεί κηα αληηηκπεξηαιηζηηθή ζηάζε. Ζ 

πάιε ησλ ηάμεσλ εκθαληδφηαλ σο ε θχξηα δχλακε γηα ηελ πξφνδν ηεο αλζξσπφηεηαο. 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο είρε νπζηαζηηθά σο απνζηνιή ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

ίδξπζεο θαη ηεο χπαξμεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, ε νπνία 

παξνπζηαδφηαλ σο ε ελζάξθσζε φισλ ησλ ζεηηθψλ θαη πξννδεπηηθψλ παξαδφζεσλ 
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ηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο. Παξ’ φια απηά ε ηαχηηζε ησλ λέσλ κε ελ Λ.Γ.Γ. 

ππνρσξνχζε κε γνξγνχο ξπζκνχο φπσο έδεηρλαλ δεκνζθνπήζεηο πνπ παξέκελαλ γηα 

καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κπζηηθέο. 

   Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, ηεο νπνίαο απνζηνιή ήηαλ ε δηακφξθσζε 

ζνζηαιηζηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ε ζχζθημε ησλ δεζκψλ αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη 

ζηνπο ιίγν κεγαιχηεξνπο ηειηθά απέηπρε. 

 

 

2.2.10.Ζ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ΣΖ ΛΑΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

ΚΑΗ Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ  

 

   Σε ζηηγκή ηεο πηψζεο ηνπ ηείρνπο, ζηηο 9 Ννεκβξίνπ ηνπ 1989 ιίγνη ήηαλ εθείλνη 

πνπ θαληάδνληαλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ην γεγνλφο απηφ ζα είρε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο. Μέζα ζε έλα θιίκα γεληθνχ απνπξνζαλαηνιηζκνχ, νη θαζεγεηέο ηεο 

Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο άξρηζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν λα ξίρλνπλ δηεξεπλεηηθά 

βιέκκαηα πέξα απφ ηα ζχλνξα, ηα νπνία επί δεθαεηίεο απνηεινχζαλ αλππέξβιεηα 

εκπφδηα, ελψ πιένλ έπαπαλ λα ππάξρνπλ. Ζ ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην δπηηθνγεξκαληθφ πξφηππν, ήξζε σο 

αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1990, πνπ 

άλνηγαλ ην δξφκν ζηελ ελνπνίεζε.  

 

2.2.11.Απνινγηζκόο θαη πξννπηηθέο. 

 

   Οη λένη πξνζαλαηνιηζκνί πεξηκέλνπλ ηε λέα γεληά εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ άλζηζε ζηα ζρνιεία ησλ αλαγθαίσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ.  

   Οξηζκέλνη ζα ήζειαλ λα ζβήζνπλ θαη λα εμαιείςνπλ ηειείσο ηελ ηζηνξία ηεο 

Λ.Γ.Γ. πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πνιηηηζηηθή ελζσκάησζε ζηε λέα Γεξκαλία. 

Δίλαη φκσο αλαληίξξεην πσο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ έλα κεγάιν ζθάικα. Αληίζεηα, ε 

ηζηνξία ηεο Λ.Γ.Γ. πνπ δελ έρεη αθφκα γξαθηεί, πξέπεη λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο γεξκαληθήο ηζηνξίαο. Έλαο λένο πξνζαλαηνιηζκφο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο πνπ ζα θέξεη ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, φρη κφλν ζα επηηξέςεη ηελ 

πξνζέγγηζε ή θαη ηε ζπγρψλεπζε δχν δηαθξηηψλ λννηξνπηψλ, αιιά θαη ζα επηηξέςεη 

ηελ έληαμε ησλ Αλαηνιηθνγεξκαλψλ ζην δηαλνεηηθφ ζχκπαλ ηεο Γχζεο. 
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  2.3.Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ 

ΥΟΛΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖΝ ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ  

 

   ηηο 25 Απξηιίνπ ηνπ 1974 αλαηξάπεθε ην παιαηφ θαζεζηψο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο 

ηζηνξίαο απφ ην εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαίλεηαη πσο είρε 

επεξεαζηεί απφ ηελ εκπεηξία ηεο κεηαξξχζκηζεο Veiga Simao, πξηλ ηελ 25
ε
 Απξηιίνπ 

ηνπ 1974, ε νπνία είρε δερηεί πνιιέο θξηηηθέο απφ ην θαηεζηεκέλν ηνπ απηαξρηθνχ 

θαζεζηψηνο εθείλεο ηεο επνρήο. Ζ θαηλνηνκία απηή αληαλαθινχζε έλα θιίκα 

δπζπηζηίαο απέλαληη ζηελ ηζηνξία σο ζρνιηθή επηζηήκε, ζχκθσλα κε κηα πνιχ 

ηζρπξή παλεπξσπατθή παξάδνζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην γεγνλφο απηφ 

απνθάιππηε ηε ζεκαληηθφηαηε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, κέζα ζε έλα 

πνιηηηθνθνηλσληθφ πιαίζην πνπ ην ραξαθηήξηδε ε επηζπκία ζπκκεηνρήο ζηε 

ζεκεηνχκελε ζηνλ δπηηθφ θφζκν αλάπηπμε. 

   ηελ Πξόηαζε γηα ηε ζρνιηθή αλαδηνξγάλσζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πνπ ζπλέηαμε ε νκάδα εξγαζίαο Frausto da Silva (1987), πξνβιέπνληαλ 

βαζηέο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο. Όζηεξα απφ δηακάρε αλάκεζα ζηνπο 

εηδηθνχο ηεο δηδαθηηθήο θαη ζηνπο θαζεγεηέο, ηα λέα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ 

ηξίην θχθιν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο δηαηππψζεθαλ κε ην λφκν 

286/1989, δηαηήξεζαλ ηελ απηνλνκία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γεσγξαθίαο ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο ζήκεξα φξνπο, αλ θαη ηηο εληάζζνπλ ζην πεδίν ησλ αλζξσπηζηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. 

   Σν ζρέδην γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Departamento do Ensino Secundario (1997), επεδίσμε, κέζσ ελφο 

δεκνζίνπ δηαιφγνπ, λα βξεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ηεο 

ηζηνξίαο κέζα ζηνλ θχθιν ησλ Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Όζηεξα απφ ηελ ζχλνδν θνξπθήο ησλ Δπξσπαίσλ Τπνπξγψλ Παηδείαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Kristiansand  ηεο Ννξβεγίαο, απφ 22 έσο 24 Ηνπλίνπ ηνπ 

1997, ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαίλεηαη λα έρεη απνθηήζεη κηα λέα θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα, κε δεδνκέλν ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη κέζα ζε έλα επξσπατθφ 

πνιηηηθνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πνπ ην ραξαθηεξίδεη ε έμαξζε ησλ εζληθηζκψλ θαη ε 

αλάπηπμε ηεο μελνθνβίαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο κηζαιινδνμίαο. Μεηά απφ απηή ηε 

ζχλνδν θνξπθήο ν ππνπξγφο παηδείαο ηεο Πνξηνγαιίαο νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε ηζηνξία ζα πξέπεη λα είλαη έλα απφ ηα πξσηεχνληα καζήκαηα ηνπ πνξηνγαιηθνχ 

ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, καδί κε ηα καζεκαηηθά θαη ηα πνξηνγαιηθά. Ο λένο απηφο 
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πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαηέζηεζε ηα καζήκαηα απηά, 

καζήκαηα αλαθνξάο κέζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

 

2.3.1.Γλώζε ηνπ παξειζόληνο, παξέκβαζε ζην παξόλ, πξνεηνηκαζία ηνπ κέιινληνο. 

 

   Σν 1979-1980 ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηζηνξίαο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο βαζκίδαο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππελζχκηδε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζρέζεο ηεο 

ηζηνξίαο κε ην παξφλ θαη ην κέιινλ. Έηζη ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο απνδίδεηαη 

κηα ζρεδφλ πξαθηηθή αμία, θαζψο παξέρεηαη ε δηαβεβαίσζε, φηη ε ηζηνξία πξνζθέξεη 

ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο αμηνιφγεζεο ηεο πνξείαο πνπ ζθνπεχνπκε λα 

αθνινπζήζνπκε. Απηή ε απνδηδφκελε ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζθνπνζεζία 

εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί θαη ζηα ζεκεξηλά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1989. Οη ζρέζεηο παξειζφληνο-παξφληνο-

κέιινληνο, πνπ ζαθψο απνηεινχλ ηελ πξνκεησπίδα φινπ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ζέηνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

αλαθάιπςε ηεο ηζηνξίαο εληφο ελφο πιαηζίνπ γεληθψλ αλαθνξψλ, ην νπνίν ζα ηνπο 

βνεζήζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηνλ θφζκν.     

 

2.3.2.Γηακόξθσζε ελεξγώλ πνιηηώλ. 

 

   Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηζηνξίαο έδσζαλ δηαρξνληθά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ζπλείδεζεο ηνπ πνιίηε. Ο ζηφρνο απηφο δηαηεξήζεθε αθέξαηνο ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1976-1977, καδί κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, χζηεξα απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

εηζαγσγήο ελφο καζήκαηνο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ην 1975-1976, πνπ 

αληηθαζηζηνχζε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο-γεσγξαθίαο. Πάλησο, κε ηε κεξηθή 

αλαζεψξεζε ηνπ 1978, ε γεληθή ζηνρνζεζία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο απέθηεζε 

γηα πξψηε θνξά κηα αδηακθηζβήηεηε απηνλνκία εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

   Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1974 γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή βαζκίδα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απέδηδε ζηελ ηζηνξία ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο, αλ θαη 

μεθηλνχζε κε ηε δηαβεβαίσζε φηη ηo κάζεκα δελ απνζθνπεί ζε κηα ζθαηξηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ηνπ καζεηεπνκέλνπ, ζε απηφ ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, θαζψο νη 

καζεηέο βξίζθνληαη ζε θάζε πξνεηνηκαζίαο γηα ην παλεπηζηήκην.  
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   Οη ζθνπνί θαη νη γεληθφηεξνη ζηφρνη πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1989, γηα ηνλ ηξίην 

θχθιν ηεο πξσηνβάζκηαο θαζψο θαη γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνινπζνχλ 

ηηο αμίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ήηαλ πάληνηε παξνχζεο θαη ζηα πξνεγνχκελα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, δίλνληαο έηζη έκθαζε ζηε ζπκβνιή ηεο ηζηνξίαο ζηε 

δηαπαηδαγψγεζε ηνπ καζεηή σο πνιίηε. 

   Ζ απμαλφκελε ζεκαζία πνπ απνδηδφηαλ ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία θαη ηδηαίηεξα ζηνλ 

εηθνζηφ αηψλα ζηφρεπε ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ θνηλσλία, ηεο νπνίαο απνηεινχλ κέιε. 

   Σα ηζρχνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, κε βάζε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1989, 

επηκέλνπλ ηδηαίηεξα ζηελ εμέηαζε ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο. Μέζσ 

ηεο αλάγιπθεο παξνπζίαζεο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο, ηα ζεκεξηλά αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο δηαληηδξάζεηο παξειζφληνο-παξφληνο-

κέιινληνο, θηινδνμνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηνπο κεραληζκνχο γέλλεζεο ηεο δνκήο ησλ 

θνηλσληψλ καο. 

 

2.3.3.Δλίζρπζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο.  

 

   Χο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζεσξνχληαλ πάληνηε ε ζπκβνιή ηεο ζηε 

δηαηχπσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, αλ θαη ν ξφινο απηφο δελ 

εκθαλίδεηαη μεθάζαξα ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ κεηαμχ 1974 θαη 1991.  

   Με ηελ επθαηξία ηεο αλαζεψξεζεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην 1980, απνθαζίζηεθε ε έληαμε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ 

ηεο πνξηνγαιηθήο ηζηνξίαο κέζα ζην γεληθφηεξν ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην, κε ηξφπν πνπ 

λα αλαδεηθλχεηαη ζαθψο ν αληίθηππνο ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ επαλαζηάζεσλ θαη 

δηαλνεηηθψλ ξεπκάησλ ζηελ Πνξηνγαιία, αιιά επίζεο θαη ν ξφινο ηεο ρψξαο απηήο 

ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο. 

 

2.3.4.Μεζνδνινγηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο. 

 

   ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ πξψηνπ ιπθεηαθνχ έηνπο, ηα νπνία ζπληάρζεθαλ 

ακέζσο κεηά ηελ 25
ε
 Απξηιίνπ ηνπ 1974, ε ρξήζε ληνθνπκέλησλ(θεηκέλσλ, 

ραξαθηηθψλ, ζηαηηζηηθψλ) ζεσξνχληαλ παλάθεηα, κέζνδνο πνπ ζα επέηξεπε δειαδή 
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ηελ αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ ησλ ηζηνξηθψλ κε βάζε αληηθεηκεληθά 

γεγνλφηα. Ζ δηδαθηηθή ησλ πεγψλ ζα εηζήγε ηνπο καζεηέο ζηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηνπ 

ηζηνξηθνχ. ια ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1974, δηεπθξίληδαλ πσο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ε νκαδηθή δνπιεηά 

απνηεινχζε γνληκφηαηε κέζνδν γηα ζρνιηθή ρξήζε. Γηα λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ε 

δπλαηφηεηα ελφο ελεξγεηηθφηεξνπ ξφινπ, είρε ιεθζεί επίζεο ε απφθαζε λα κπνξεί λα 

παξεκβαίλεη ε ηάμε ζηελ επηινγή ησλ εμεηαδφκελσλ ζεκάησλ. Παξά ηηο ελδερφκελεο 

δπζθνιίεο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςνπλ, απηή ε εκπεηξία ηεο δεκνθξαηηθήο 

απφθαζεο ζα ήηαλ κηα εκπεηξία αλεπαλάιεπηεο παηδαγσγηθήο αμίαο γηα ην καζεηή. 

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα παξαθηλνχζαλ, επίζεο, ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο λα βγαίλνπλ 

έμσ απφ ην ζρνιηθφ ηνπο πεξίβνιν. Σφληδαλ, παξαδείγκαηνο ράξε, ηε ζεκαζία ηεο 

έξεπλαο ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ζηα αξρεία ή αθφκα ηε ζεκαζία ησλ επηζθέςεσλ ζε 

εθζέζεηο, φπνηε παξνπζηαδφηαλ ε επθαηξία.  

    Όζηεξα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ην 1997, ε κέζνδνο 

γηα ηελ εθπφλεζε ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ έγηλε πξναηξεηηθή. Πάλησο ηα ηζρχνληα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δελ θηινδνμνχλ λα θάλνπλ καζεηεπφκελν ηζηνξηθφ θάζε 

καζεηή. ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ηξίηνπ θχθινπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, μαλαζπλαληάκε ηηο ίδηεο βαζηθέο αξρέο: δίλεηαη έκθαζε ζηηο καζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηνλ καζεηηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

γλψζεο. Ζ καζεηηθή δηαδηθαζία έρεη ζαλ θεληξηθφ ζέκα ηε δηαινγηθή δηαδηθαζία. 

 

2.3.5.πλέπεηεο ζην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο. 

 

   Ζ ηζηνξία πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζην ζρνιείν, ηνπο πξνζθέξεη κηα κνξθή 

πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο, ε νπνία βαζαίλεη πξννδεπηηθά κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε 

ηελ ηζηνξία ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Ζ πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε 

απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ 

καζεηψλ θαη θαηέρεη επνκέλσο νπζηαζηηθή ζέζε ζηελ ηζηνξηθή πξνζπέιαζε ηεο 

ζπγθξφηεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, κέζσ ηεο κειέηεο ηεο θαηάθηεζεο ησλ 

αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κέζα ζηελ πνξεία 

ηεο ηζηνξίαο.  

   Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο απνηειεί, ινηπφλ, πξνλνκηαθφ πεδίν απφθηεζεο ησλ 

αλαγθαίσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα δσή θαη αλάιεςε 

θνηλσληθψλ επζπλψλ. Ο παηδεπηηθφο ξφινο ηεο ηζηνξίαο πξέπεη ινηπφλ λα νδεγεί ζε 
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ζεβαζκφ ηεο ζηνραζηηθήο δχλακεο πνπ πξνζθέξεη ε δηδαζθαιία ηεο, κηαο δχλακεο 

πνπ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππνηηκάηαη, φπνηεο θαη αλ είλαη νη πξνζσπηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ηα ζρεηηδφκελα κε ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο 

θνηλσληθά ζπκθέξνληα. 

   Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ γεληθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνδηδφκελε ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηνρνζεζία, θάλνληαο 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ην καζεηή ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εξκελεπηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο ηνπ δεηλφηεηαο θαη ηεο 

γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο ζπλζεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ θαη ε απφ 

θαζέδξαο δηδαζθαιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 
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2.4.ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΒΔΛΓΗΟΤ. 

 

2.4.1.Ζ εμέιημε ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο ηζηνξίαο. 

 

   Σν πξψην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηζηνξίαο πνπ εθαξκφζηεθε, επαλεθδφζεθε γηα 

ηξίηε θνξά ην 1960. Με βάζε απηφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ε εμαεηήο 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξηδφηαλ ζε δχν θχθινπο, έλα δηεηή θαη έλαλ ηεηξαεηή. 

Ζ δηδαθηέα χιε πνπ πξνηεηλφηαλ σζηφζν γηα απηέο ηηο ηάμεηο ήηαλ αραλήο. Ο 

αλαγλψζηεο ακέζσο αληηιακβάλεηαη πσο ζηηο πξνβιεπφκελεο 27 εβδνκάδεο 

καζεκάησλ, ν θαζεγεηήο δελ κπνξνχζε παξά λα πξνζεγγίζεη αθξνζηγψο ηελ χιε. 

Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο κεηαηξάπεθε ζε ζχκα ελφο ππεξβνιηθά εθηεηακέλνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε έθηαζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ δελ έδηλε ζηνλ θαζεγεηή ηελ επθαηξία λα κνξθψζεη θαη λα 

πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. 

 

2.4.2.Ζ αλαλέσζε ηεο εθπαίδεπζεο.   

 

   Όζηεξα απφ κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, κεηά ην 1969 ε εθπαίδεπζε αλαλεψζεθε, 

ράξε ζηελ εθαξκνγή κηαο κεηαξξχζκηζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Αλακνξθψζεθαλ φια ηα καζήκαηα, φκσο ε ξηδηθή αλαηξνπή επήιζε ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ηζηνξίαο. ην εμήο ε ηζηνξία ζα πξνζεγγηδφηαλ κέζσ ηεο δηαρξνληθήο νπηηθήο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ δηαδνρηθψλ θχθισλ: έλα πξψην θχθιν παξαηήξεζεο, έλα 

δεχηεξν θχθιν πξνζαλαηνιηζκνχ θαη έλαλ ηειεπηαίν θχθιν εκβάζπλζεο. 

 

2.4.3.Σν ελδηαθέξνλ θαη νη ειιείςεηο ησλ λέσλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

 

   Ζ θηινζνθία ησλ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 1973 

δελ ήηαλ απνξξηπηέα. Δπέηξεπε ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή ζηα κεγάια ζχγρξνλα 

πξνβιήκαηα θαη ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, ηνπ επέηξεπε λα αλαπηχμεη, ράξε ζηε 

ζπιινγηθή δνπιεηά, ην θξηηηθφ ηνπ πλεχκα θαη λα απνθηήζεη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο γηα 

ηελ ηζηνξηθή έξεπλα. κσο, ππήξραλ ηεξάζηηα θελά: απνπζία ρξνλνινγηθψλ 

αλαθνξψλ, παξακέιεζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο θαη άιια. 
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2.4.4.Νέα εμεδεηεκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

   Με ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1982 δελ έγηλε ην ίδην. Ο ππνπξγφο Παηδείαο 

απεπζχλζεθε ηφηε ζε παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο ηζηνξίαο γηα λα δηαηππψζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο γηα ηε δηδαθηέα χιε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ έλα εμεδεηεκέλν ιεμηιφγην 

εηδηθψλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο γχξσ απφ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Ζ ηδέα 

απηή θαηέιεγε ζε κηα αληίιεςε, πνπ ήζειε ηε δηδαθηέα χιε λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπλαξηεκέλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, παξά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

2.4.5.Λόγνη αλεζπρίαο. 

 

   Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηζηνξίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε έρεη αιιάμεη ηέζζεξηο θνξέο. Σξεηο θνξέο νη θαζεγεηέο θιήζεθαλ λα 

αλαπξνζαξκφζνπλ ην κάζεκα ηνπο. Χζηφζν ε δηδαθηέα χιε είλαη ηεξάζηηα. Πξέπεη 

έλαο θαζεγεηήο λα ηε δηδάζθεη ζην ζχλνιν ηεο; 

   πκπεξαζκαηηθά ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο δελ είλαη κφλν ε απφθηεζε 

ελφο corpus γλψζεσλ, αιιά επίζεο ε θαιιηέξγεηα ζηνπο λένπο ηνπ θξηηηθνχ 

πλεχκαηνο θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ είλαη απαξαίηεην κε 

θάζε επθαηξία ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ λα γίλνληαη αληηθείκελν κειέηεο ζην 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο.  
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2.5.ΣΟ NATIONAL CURRICULUM ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΑ 

 

2.5.1.Σν ηέινο κηαο ζπλαίλεζεο.  

 

   Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 νη θαζεγεηέο ηεο ηζηνξίαο ήηαλ ζχκθσλνη κεηαμχ ηνπο 

πσο ε ηζηνξία ζην ζρνιείν έπξεπε λα δηδάζθεηαη ρξνλνινγηθά θαη πσο ε έκθαζε 

έπξεπε λα δίλεηαη ζηα θπξηφηεξα γεγνλφηα ηεο αγγιηθήο πνιηηηθήο ηζηνξίαο. Δπηπιένλ 

νη κηθξφηεξνη καζεηέο έπξεπε λα δηδάζθνληαη αξραία ηζηνξία θαη νη κεγαιχηεξνη 

πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή ηζηνξία ηεο λεψηεξεο Δπξψπεο. Οη ηαρχηαηεο αιιαγέο πνπ 

επήιζαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, θαη ε έθηαζε απηψλ ησλ αιιαγψλ, έζξαπζαλ 

απηή ηε ζπλαίλεζε. 

   Έγηλαλ πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ πεξηζζφηεξα γεγνλφηα, λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ νη κεγάινη άμνλεο ηεο παγθφζκηαο θαη επξσπατθήο ηζηνξίαο, λα 

κειεηεζεί ε θνηλσληθή, ε νηθνλνκηθή θαη ε πνιηηηζηηθή ηζηνξία. Δπξφθεηην γηα κηα 

παξαδνρή ηνπ γεγνλφηνο φηη ζε πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο 

ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ θξηηηθή θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην παξειζφλ, βαζηδφηαλ 

ζηε κειέηε ηεθκεξίσλ θαη έδεηρλε θξνληίδα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαιχηεξεο 

θαηαλφεζεο ησλ ηερληθψλ κε βάζε ηηο νπνίεο γελληέηαη θαη θαηαγξάθεηαη ε ηζηνξία.   

 

2.5.2.πγθξόηεζε νκάδαο εξγαζίαο 

 

   Μέζα ζε θιίκα αληηπαξαζέζεσλ αλάκεζα ζηελ θνηλή γλψκε θαη κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηζηνξηθψλ, ν Kenneth Baker ζπγθξφηεζε κηα νκάδα εξγαζίαο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη ην αλαιπηηθφ ηεο πξφγξακκα. ηφρνο απηήο ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο ήηαλ ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο λα γίλεηαη θαηαλνεηή, κέζα απφ ηε ζρνιηθή 

δνπιεηά. Σα πξνγξάκκαηα ησλ ζπνπδψλ έπξεπε λα είλαη επηθεληξσκέλα ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, ζην παξειζφλ ηεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πνιηηηθή, ζπληαγκαηηθή θαη 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο. Βέβαηα, θαηλφηαλ φηη ε νκάδα εξγαζίαο είρε ιάβεη απφ 

ηελ αξρή νδεγίεο γηα ζπκθηιίσζε ηεο “παξαδνζηαθήο” κε ηε “λέα” ηζηνξία. 

   Αλ θαη ε νκάδα εξγαζίαο μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο κε γνξγφ ξπζκφ, ε Μάξγθαξεη 

Θάηζεξ δελ ήηαλ θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλε απφ ηα πξψηα ππνκλήκαηα πνπ έθηαλαλ 

ζηα ρέξηα ηεο. Έηζη ηα ππνκλήκαηα θαζπζηέξεζαλ λα δεκνζηεπηνχλ, κε απνηέιεζκα 

ε Ηζηνξηθή Δηαηξεία ηεο Αγγιίαο λα δηακαξηπξεζεί γηα ηνλ θίλδπλν πνπ πξνέθππηε 
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απφ ηελ αλάκεημε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ εζληθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

2.5.3.Γεκόζηνο δηάινγνο θαη αληηπαξαζέζεηο 

 

   Ο ππνπξγφο Παηδείαο δήηεζε ζηε ζπλέρεηα ηε γλψκε δηαθφξσλ πξνζψπσλ γηα ην 

ηειηθφ πφξηζκα, πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο. Ζ βαζηθή αηηία ηνπ ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο πήγαδε απφ ην ξφιν πνπ παίδεη 

ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Αλ θαη 

αληίγξαθα ηνπ ηειηθνχ ππνκλήκαηνο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζηάιζεθαλ ζε θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα, νη αληηδξάζεηο ζπλερίδνληαλ αθφκα πην έληνλεο απφ πξψηα.  

 

2.5.4.Γεκνζίεπζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 

   Ζ πξνζσπηθή παξέκβαζε ηνπ ππνπξγνχ ζην ζέκα ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ηεο ηζηνξίαο πξνθάιεζε ζχειια αληηδξάζεσλ. Ο ίδηνο πίζηεπε πσο δελ πξέπεη ζηα 

ζρνιεία λα δηδάζθεηαη ζχγρξνλε ηζηνξία κηαο θαη ηα πξφζθαηα γεγνλφηα ησλ νπνίσλ 

πνιινί πξσηαγσληζηέο είλαη αθφκα ελ δσή, δελ κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηκήκα ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εμαηηίαο ηεο πθηζηάκελεο δπζθνιίαο παξνπζίαζεο ηνπο 

ζε κηα ηζηνξηθή πξννπηηθή. Έηζη ηα γεγνλφηα κεηά ην 1960, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηνπ ππνπξγείνπ, θαηαηάζζνληαλ ζηελ “επηθαηξφηεηα”, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε 

δηακαξηπξίεο θαη αληηπαξαζέζεηο. Παξ’ φια απηά ε κφλε παξαρψξεζε ηνπ ππνπξγνχ 

ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απ’ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970. 

 

2.5.5.Έλαξμε ηζρύνο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

   Σν εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηελ Αγγιία είλαη 

ινηπφλ, ζαθψο, απνηέιεζκα πνιιψλ επηξξνψλ. Ζ νκάδα εξγαζίαο θαη ε Τπεξεζηαθή 

Δπηηξνπή ρνιηθψλ Πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ν εζληθφο δηάινγνο ζε πνιιαπιέο 

θάζεηο, έδσζαλ ζηνπο πξαγκαηηθνχο δαζθάινπο ηεο ηζηνξίαο ηε δπλαηφηεηα 

επεξεαζκνχ ηνπ νξηζηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

φπσο δηακνξθψζεθε, νθείιεη πνιιά ζην γεγνλφο πσο εθείλνη ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα 

θάλνπλ ην παλ πξνθεηκέλνπ απηφ ην πξφγξακκα λα απνηειέζεη πηζηή αληαλάθιαζε 

ησλ θπξίαξρσλ απφςεσλ γηα ηε θχζε ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο. Οη παλεπηζηεκηαθνί 
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είραλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ γλσζηέο ηηο ηδέεο ηνπο πάλσ ζηε θχζε ηεο ηζηνξίαο ελψ 

ν Σχπνο πέηπρε ηε ζπζηεκαηηθή δηαζηξεβισκέλε παξνπζίαζε ηεο φιεο ππφζεζεο θαη 

έθαλε ζπλερψο ηε ζπδήηεζε λα ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα ίδηα παιαηά πξνβιήκαηα: 

πνηεο γλψζεηο ήηαλ ζεκαληηθέο θαη πψο απηέο έπξεπε λα παξνπζηάδνληαη ζηηο 

εμεηάζεηο. Σν απνηέιεζκα φιεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο θάπνηνη ην ραξαθηήξηζαλ σο 

ζξίακβν ηνπ ηζηνξηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Θα θαλεί ζην κέιινλ αλ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεζνχλ έηζη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

2.5.6.Γηδαθηηθνί ζηόρνη θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ  

 

   Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη 

νη εμήο: 

 

-Γλώζε θαη θαηαλόεζε ηεο ηζηνξίαο. 

    

   Αλαθέξεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ηηο αιιαγέο θαη ηε 

ζπλέρεηα κέζα ζην ρξφλν, ηε γλψζε ησλ αηηίσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ησλ 

γεγνλφησλ. 

 

-Δξκελείεο ηεο ηζηνξίαο 

 

   Αλαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεηαη ε εηθφλα 

ηνπ παξειζφληνο θαη γίλεηαη εθηθηή ε εξκελεία ηνπ. 

 

-Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηζηνξηθώλ πεγώλ 

 

    Απηφο ν δηδαθηηθφο ζηφρνο εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κ’ έλα ζπνπδαίν ζηνηρείν ηεο 

ηζηνξηθήο επηζηήκεο. Πξέπεη λα ηνπο βνεζήζεη λ’ αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, λα κπνξνχλ λα ηηο ηνπνζεηνχλ ζ’ έλα επξχηεξν 

ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ, λα ηηο αμηνινγνχλ θαη λα πξνρσξνχλ ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 
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   Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αληαλαθινχλ ηνλ δεκφζην 

δηάινγν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Ζ ηζηνξία δελ ζεσξείηαη σο έλα ζχλνιν γλψζεσλ 

πνπ πξέπεη λα κεηαδψζεη ε κία γεληά ζηελ άιιε. Παξ’ φια απηά, έγηλε θαζνξηζκφο 

πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ, ηα νπνία πξέπεη φινη νη καζεηέο λα 

δηδάζθνληαη. 

  Κνηλφο θνξκφο είλαη ε ηζηνξία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. κσο νη καζεηέο πξέπεη λα 

κειεηήζνπλ θαη άιινπο ιανχο, θαη άιιεο ρψξεο θαη θνηλσληθά θαηλφκελα.   

   

 

2.6 ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΗ 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΔ ΥΧΡΔ ΜΔ ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ. 

 

   Δίλαη γεγνλφο φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα πνιχ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

νκνηνηήησλ κεηαμχ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζηελ Δπξψπε θαη ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο ηζηνξίαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, κπνξνχκε λα θάλνπκε σζηφζν νξηζκέλεο γεληθέο 

παξαηεξήζεηο. Ζ πνξεία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζηελ Διιάδα κνηάδεη κε ηελ 

πνξεία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπαηθέο ρψξεο θπξίσο 

φζνλ αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο χιεο θαη ηνλ ζπλερή αλαζρεδηαζκφ. Οη ρψξεο 

ζηηο νπνίεο ην πξφγξακκα θαη ε πνξεία ηνπ καζήκαηνο κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηα 

ειιεληθά, είλαη ε Σζερνζινβαθία θαη ε Πνξηνγαιία.  

   Σα παιαηά ηζερνζινβαθηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο ηζηνξίαο ήηαλ γξακκέλα κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν φπσο ζπλέβαηλε θαη κε ηα αληίζηνηρα παιαηά ειιεληθά 

εγρεηξίδηα. Σα βηβιία απηά παξνπζίαδαλ πνιχηηκεο αξεηέο είραλ σζηφζν θαη κεγάια 

ειαηηψκαηα. Οη εμειίμεηο φκσο ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν ππαγφξεπζαλ ηελ έθδνζε 

λεφηεξσλ θαη πην “κνληέξλσλ” εγρεηξηδίσλ. Έηζη θαη ζηηο δχν ρψξεο βιέπνπκε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη βηβιίσλ ηζηνξίαο πνπ ζα αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο. Παξ’ φια απηά ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ε επηζπκία νξηζκέλσλ 

ηζηνξηθψλ λα αθνινπζήζνπλ ηα κνλνπάηηα ηεο “κνληέξλαο” θαη “κεηακνληέξλαο” 

ηζηνξηθήο ζθέςεο ηνπο νδεγεί ζε ζνβαξέο παξαηππίεο πνπ πνιιέο θνξέο πξνθαινχλ 

ηελ έληνλε αληίδξαζε ηεο θνηλήο γλψκεο.   

   Οη πεξηπέηεηεο πνπ γλψξηζε ε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο ζηελ Πνξηνγαιία φια απηά ηα 

ρξφληα, κνηάδνπλ κε ηηο πεξηπέηεηεο πνπ γλψξηζε θαη ε ειιεληθή. Μηα γεληθή 
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επηζθφπεζε ηεο λεφηεξεο πνξηνγαιηθήο δηδαθηηθήο καο δίλεη κηα εληχπσζε ρανηηθή. 

Σν ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηαιαλίδνληαλ απφ ζπλερείο 

αιιαγέο πνπ αληηθαηφπηξηδαλ ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηεο ρψξαο. 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ δηαξθνχζαλ ειάρηζηα, δηελέμεηο, παξεκβάζεηο πνπ 

επέηεηλαλ ηελ αζηάζεηα θαη έλα ζρνιηθφ ζχζηεκα πνπ κνλίκσο “ππέθεξε” απφ ηηο 

ζπλερείο αλαπξνζαξκνγέο. Πάλσ ζε φια απηά βαζίιεπε θαη εμαθνινπζεί λα 

βαζηιεχεη ν βαζχο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη γηα ην πνηα 

πξέπεη λα είλαη ε ζέζε ηνπ θαη ην πνηνη πξέπεη λα είλαη νη ζηφρνη ηνπ θαη νη ζθνπνί 

ηνπ.  

    Παξάιιεια ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, είλαη θνηλή δηαπίζησζε φισλ πσο ε παηδεία ζηε 

ρψξα καο έρεη ππνζηεί ηέηνηα θαθνπνίεζε πνπ δελ καο αθήλεη δπζηπρψο ηα 

πεξηζψξηα λα είκαζηε πεξήθαλνη γη απηήλ. Οη αιιαγέο ησλ θαζεζηψησλ θαη νη 

ζπλερείο παξεκβάζεηο ζηα ζρνιηθά βηβιία πνπ ππαγνξεχνληαλ ζπρλά απφ πνιηηηθνχο 

ζθνπνχο, εκπφδηζαλ ην ζρνιηθφ καο ζχζηεκα λα αλαπηπρζεί ζσζηά θαη λα 

πξννδεχζεη. Έηζη, γηα πνιιά ρξφληα ε παηδεία ήηαλ έξκαην ζηα ρέξηα ηνπ θαζελφο 

πνπ είρε ηε δχλακε λα ηελ αιινηψλεη θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Σν κάζεκα ινηπφλ ηεο ηζηνξίαο θαη ε δηδαθηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζαλ 

έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ είλαη, δέρηεθε θάζε είδνπο 

επίζεζε. Έρνληαο ππφςε απηά ηα δεδνκέλα, ην ρανηηθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα ζηελ 

Πνξηνγαιία δελ κπνξεί παξά λα καο ζπκίδεη ην αληίζηνηρν δηθφ καο ζχζηεκα. 

    Χζηφζν πέξα απ’ φιεο ηηο επηζέζεηο πνπ δέρηεθε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζηελ 

Πνξηνγαιία, θνηλή επηζπκία φισλ ησλ ηζηνξηθψλ θαη βαζηθή αμίσζε ηνπο απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα είλαη λα θαηαθέξεη λα εληζρχζεη εζηθά ηνπο καζεηέο θαη λα 

ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία.  
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2.7Ζ ΤΓΓΡΑΦΖ ΔΝΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ ΗΣΟΡΗΑ 

 

    ηε Γαιιία ε ζχληαμε θαη ε εθπφλεζε- θαζψο δελ πξφθεηηαη απιά γηα ζχληαμε- 

ελφο εγρεηξηδίνπ, είλαη έλαο αγψλαο ηαρχηεηαο, πνπ φκσο ζπγρξφλσο ζπκίδεη ην 

πθαληφ ηεο Πελειφπεο. 

   Πξάγκαηη, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο, ην νπνίν θαζνξίδεη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, είλαη πξνζβεβιεκέλν απφ ηνλ ρξφλην ηφ ηεο αιιαγήο, δειαδή ηεο 

δηαξθνχο κεηαξξχζκηζεο. Έηζη, κφιηο έλα εγρεηξίδην ηεο ηζηνξίαο εθδνζεί, πξέπεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ λα αλαζεσξεζεί, αθφκε θαη λα μαλαγξαθηεί. Οη γάιινη 

ηζηνξηθνί δηαθξίλνληαη γηα ηηο πινπξαιηζηηθέο ηνπο απφςεηο ζηελ θαηαγξαθή ηεο 

ηζηνξίαο. Σν κφλν δεζκεπηηθφ ζηνηρείν είλαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν: είλαη πξνθαλέο φηη νη ζπγγξαθείο ελφο εγρεηξηδίνπ 

φπνηα γλψκε θαη αλ έρνπλ γηα απηφ, πξέπεη λα ην αθνινπζήζνπλ. Σα ζηάδηα 

εθπφλεζεο ελφο ηζηνξηθνχ εγρεηξηδίνπ είλαη ηα θάησζη: 

 

2.7.1.Μηα νκαδηθή δνπιεηά. 

 

   Γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο δπζθνιίεο θαη λα απνθχγεη ηηο ζρεηηθέο παγίδεο, ε 

εθπφλεζε ελφο εγρεηξηδίνπ ηζηνξίαο θηλεηνπνηεί ζπλήζσο γηα πνιιά ρξφληα έλα 

κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλαο εθδφηεο δελ εθδίδεη κφλν έλα 

εγρεηξίδην, αιιά κηα ζεηξά εγρεηξηδίσλ, είηε γηα ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, είηε γηα ηηο δηάθνξεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ ή αθφκα θαη ηνπ ιπθείνπ. ηαλ 

ε νκάδα είλαη θαιά δεκέλε θαη ηα κέιε ηεο δελ είλαη πνιχ απνκαθξπζκέλα απφ 

γεσγξαθηθή άπνςε κεηαμχ ηνπο, νη επαθέο θαη νη αληαιιαγέο επηηξέπνπλ ηελ 

εκβάζπλζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζε θάζε θεθάιαην, αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο είλαη ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ.    

 

2.7.2.Ζ επηινγή ηεο καθέηαο. 

 

   Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ραξαθηεξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

βηβιίνπ θαη ζπλεπψο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ βηβιίσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηελ 

ίδηα ζεηξά. Ζ επηινγή απηή ζπλαξηάηαη ηαπηφρξνλα κε ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο 

ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο θαη κε ηε κειέηε ηεο αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

εθδφηεο.  
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   ηε θάζε απηή γίλεηαη ζπλήζσο κηα γφληκε ζπδήηεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζηε 

δηακφξθσζε κηαο καθέηαο, δειαδή ζηελ πξναπεηθφληζε ελφο ηκήκαηνο θάπνηνπ 

θεθαιαίνπ, πνπ καο δίλεη κηα εηθφλα ηνπ κειινληηθνχ εγρεηξηδίνπ. 

 

2.7.3.Εεηήκαηα πεξηερνκέλνπ. 

 

   Καζψο εμεηάδνληαη φια ηα πξνθαηαξθηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε φζα 

αλαθέξακε πην πάλσ, νη ζπγγξαθείο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηε ζχληαμε ησλ θεθαιαίσλ 

πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ έρνληαο ήδε ζπδεηήζεη κεηαμχ ηνπο ή κέζσ ηνπ δηεπζπληή ηεο 

ζεηξάο γηα ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ ησλ θεθαιαίσλ. 

   Γηα λα επηιέμεη έλαο ζπγγξαθέαο ηη πξέπεη λα βάιεη ζε έλα εγρεηξίδην ηζηνξίαο 

πξέπεη λα δηαζέηεη κεγάιε εθπαηδεπηηθή πείξα ψζηε λα έρεη επξχηεξε επνπηεία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ γηα λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ην νπζηψδεο απφ ην πεξηηηφ. Μφλν ε 

επαξθήο παηδαγσγηθή πείξα ηνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα μέξεη ηη κπνξνχλ νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δπζεπίηεπθηε ζπρλά 

ηζνξξνπία.  

 

2.7.4.Ο ξόινο ησλ πεγώλ. 

 

   ια ηα εγρεηξίδηα ζπλνδεχνπλ ην θπξίσο κάζεκα κε πεγέο δηαθφξσλ εηδψλ: 

θείκελα, ζχγρξνλα κε ηελ επνρή θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην κάζεκα γεγνλφηα, 

θσηνγξαθίεο θαη πίλαθεο ή ραξαθηηθά, ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ γεγνλφησλ. Ζ 

ζπρλά πνιχ πινχζηα εηθνλνγξάθεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ην θάλεη πξνθαλψο 

ειθπζηηθφηεξν απφ ηα εγρεηξίδηα ηνπ παξειζφληνο. πσο θαη ηα παξαζέκαηα 

θεηκέλσλ ηεο επνρήο, νη εηθφλεο απηέο επηηξέπνπλ ηελ κχεζε ησλ καζεηψλ ζηε 

δνπιεηά ηνπ ηζηνξηθνχ.  

   Οη πεγέο απηέο ηηο νπνίεο ζπρλά πξνηείλεη ην εγρεηξίδην ζηνλ θαζεγεηή θαη ζηνλ 

καζεηή ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν αλαγλψζηε, ζπάληα κπνξεί λα ιεθζνχλ ππφςε ζην 

ζχλνιν ηνπο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ ρξφλνπ. Ζ πνηθηιία ηνπο πνπ πξέπεη λα επηηξέπεη 

ηελ θάιπςε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ πνιιψλ φςεσλ ελφο δεηήκαηνο, δίλεη ζηνλ 

θαζεγεηή ηε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο. 
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2.7.5.Εεηήκαηα ύθνπο. 

 

   Σν πεξηερφκελν ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Πξέπεη ην ίδην λα ζπκβαίλεη κε ην 

χθνο αιιά θαη ηνλ ηξφπν ηεο γξαθήο. Ζ απιφηεηα ηεο έθθξαζεο ζπκβαδίδεη κε ηελ 

ζαθήλεηα ηεο ζθέςεο. Σν πην ζχλζεην πξφβιεκα σζηφζν παξακέλεη ην πξφβιεκα ηνπ 

ιεμηινγίνπ, ηδηαίηεξα ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ έζησ θαη αλ έλα εγρεηξίδην 

δελ κπνξεί λα ιακβάλεη ππφςε πσο κεξηθά παηδηά κφιηο πνπ μέξνπλ λα δηαβάδνπλ. 

Έλα αθφκα πξφβιεκα είλαη απηφ ηνπ γεληθνχ ηφλνπ, ηνπ χθνπο ηνπ βηβιίνπ. Σν πνιχ 

δχζθνιν θαη ζπρλά εμεδεηεκέλν χθνο νξηζκέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ βηβιίσλ πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη. Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην πξέπεη γεληθά λα ρξεζηκεχεη σο αληίδνην ζηελ 

αηεκέιεηε γιψζζα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 

 

2.7.6.Σν εγρεηξίδην θαη ην θνηλό ηνπ. 

 

   Απαξηζκήζακε εδψ ζπλνπηηθά θάπνηεο απφ ηηο πεξηπέηεηεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

έθδνζεο ελφο θαηλνχξηνπ εγρεηξηδίνπ ηζηνξίαο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζην 

ηέινο ηεο άλνημεο: νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ κε άλεζε ηα βηβιία θαη λα 

δηαιέμνπλ γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά απηφ πνπ ηνπο θαίλεηαη θαιχηεξν. 

   Οη αληηδξάζεηο ηεο πειαηείαο –ησλ ζπλαδέξθσλ- ζπρλά είλαη απξφβιεπηεο. 

Κξίλνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ, νη θαζεγεηέο δείρλνπλ γεληθά ιηγφηεξε 

επαηζζεζία γηα φζα βξίζθνπλ ζε απηφ, απ’ φζα δελ ππάξρνπλ ή ππάξρνπλ ζε 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε. Δπηδίδνληαη επίζεο ζην παηρλίδη ηεο αλαθάιπςεο ησλ 

ππνηηζέκελσλ θξπθψλ ζθέςεσλ ησλ ζπγγξαθέσλ, ζπλάγνληαο απφ ηελ απνπζία κηαο 

θάπνηαο ιεπηνκέξεηαο, νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πνιηηηθέο ηδηαίηεξα ηδέεο ηνπο. 

   Βέβαηα, θαλέλα εγρεηξίδην δελ είλαη ηέιεην. Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξέπεη λα 

αλαζεσξεζεί θαη επεηδή, θαη’ αξράο, κεξηθέο απξνζεμίεο κπνξεί λα μέθπγαλ απφ ηνπο 

δηνξζσηέο θαη θπξίσο επεηδή ε ηζηνξηθή γλψζε αλαλεψλεηαη ζπλέρεηα. 
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2.8.ΠΡΟ ΜΗΑ ΔΤΡΧΠΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ 

 

   Ο φξνο “Δπξψπε” είλαη θχξην φλνκα πνπ δειψλεη έλα εδαθηθφ ζχλνιν, ηα φξηα ηνπ 

νπνίνπ δελ είλαη μεθάζαξα παξά ζηηο αθηέο ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ. Γηα λα 

νξίζνπκε ζήκεξα ηελ Δπξψπε, αλαθεξφκαζηε ζε κε πιηθά ζηνηρεία, ζε έλα ζχλνιν 

αμηψλ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζε φ, ηη απνθαινχκε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

2.8.1.Ηζηνξίεο ηεο Δπξώπεο γλσξίδνπκε. Αιιά κηα Δπξώπε ηεο ηζηνξίαο; 

 

   Δίλαη άιισζηε επθηαία; Ναη, αλ ελλννχκε κε απηή ηελ έθθξαζε φηη πξφθεηηαη λα 

δηαηεξήζνπκε, λα ζπλερίζνπκε θαη λα νινθιεξψζνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 

ζπλφινπ, πνπ ζα έρεη ζπγρξφλσο ραξαθηήξα νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, θαη 

πνιηηηζηηθφ. Ναη, αθφκε πεξηζζφηεξν, εθφζνλ ζηελ ηζηνξία εκπιέθνληαη, 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ ηνκέα ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, απφ ηε κηα 

πιεπξά ε εμνπζία, αλαδεηψληαο λνκηκνπνίεζε θαη ζπλνρή, θαη απφ ηελ άιιε ε 

θνηλσλία, πνπ ηξέθεηαη κέζα απφ ηηο κλήκεο πνπ θαιιηεξγεί. Μηα Δπξψπε ηεο 

ηζηνξίαο είλαη εθηθηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα απνζαθελίζνπκε ηα φξηα θαη φια ηα 

εκπφδηα θαη ζα θαζνξίζνπκε ην ζηφρν. Ο ζηφρνο δελ είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 

εληαίν πνιηηηζηηθφ επηζηέγαζκα ζην ππεξέζλνο Δπξψπε. Ο ζηφρνο είλαη λα 

αλαδείμνπκε έλα ζεζαπξφ θνηλψλ πνιηηηζηηθψλ αλαθνξψλ, κέζα ζε έλα πνιχπινθν 

θαη δηθνξνχκελν παξειζφλ, εληφο ηνπ νπνίνπ φινη νη ιανί πνπ δνπλ ζηελ Δπξψπε ζα 

κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή θαη ηε ζπγγέλεηα ηνπο. 

 

2.8.2.Ζ πνηθηιία: Πινύηνο θαη βάξνο. 

 

   Δίλαη αιήζεηα πσο ην εθπαηδεπηηθφ πεδίν εο Δπξψπεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

ηεξάζηηα πνηθηιία. Απηή ε πνηθηιία είλαη έλαο πινχηνο, επεηδή ν θαζέλαο κπνξεί λα 

δαλεηζηεί θάηη απφ ηα φζα ζπκβαίλνπλ αιινχ, αθνχ εμεηάζεη πξψηα ην πφζν είλαη 

ζσζηφ λα ην κηκεζεί ή λα ην πξνζαξκφζεη ζηε δηθή ηνπ πεξίπησζε. 

 

2.8.3.Έλα θνηλό επξσπατθό πνιηηηζηηθό ππόβαζξν παξά ηηο παξαιιαγέο ηνπ. 

 

   Ζ ελφηεηα, φπσο γλσξίδνπκε, δελ απαηηεί ηελ νκνηνκνξθία ή ηελ παλνκνηφηππε 

επαλάιεςε. Ζ αλαδήηεζε ηεο νκνηνγέλεηαο δηεπθνιχλεηαη εληνχηνηο απφ ηελ χπαξμε 
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ελφο θνηλνχ πνιηηηζηηθνχ ππνβάζξνπ. Οη αληηιήςεηο γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ 

παηδαγσγηθή απνηεινχλ έλα άιιν ζηνηρείν απηνχ ηνπ θνηλνχ ππνβάζξνπ. Μπνξνχκε 

λα πνχκε φηη ράξε ζηηο παλεπηζηεκηαθέο αληαιιαγέο θαη ζηα δηεζλή ζπλέδξηα, ε 

έξεπλα αλαπηχζζεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Έηζη, φιε ε Δπξψπε πξννδεπηηθά 

αθνκνίσζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε Νέα Ηζηνξία. 

 

2.8.4.Μηα πξννδεπηηθή ελαξκόληζε. 

 

   Γεδνκέλεο ηεο πνηθηινκνξθίαο ζην επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ ηνπίν άξαγε ε Δπξψπε 

ηεο ηζηνξίαο απνηειεί κηα νπηνπία; 

   Μπνξνχκε λα ειπίδνπκε φηη κε δηαηάγκαηα θαη θαλνληζκνχο ζα ελαξκνλίζνπκε θαη 

ζα νκνγελνπνηήζνπκε ηηο θνξνινγηθέο θαη θνηλσληθέο λνκνζεζίεο. κσο, απηφ δελ 

κπνξνχκε λα ην θάλνπκε θαη ζηελ ηζηνξία. Δδψ ε νκνγελνπνίεζε είλαη αδχλαηε θαη 

αληίζεηε κε ηε θχζε ηεο ηζηνξίαο. Δθείλν πνπ κέλεη είλαη ε ελαξκφληζε. 

   Δλαξκφληζε σζηφζν δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ θαη 

θαηάιεμε ζε κηα ηζηνξία γιπθεξή θαη ινγνθξηκέλε. Με ηνπο ιανχο ζπκβαίλεη φ,ηη θαη 

κε ηα άηνκα: αλ ζειήζνπκε λα αγλνήζνπκε θαη λα απσζήζνπκε ην παξειζφλ, αξγά ή 

γξήγνξα ζα ππνζηνχκε ηηο ζπλέπεηεο. Δλαξκφληζε δελ κπνξεί λα είλαη παξά ην λα 

κάζνπκε ζηα παηδηά θαη ζηνπο ελήιηθεο λα βιέπνπλ θαηά πξφζσπν ηελ αιήζεηα ηνπ 

παξειζφληνο, λα μεπεξλνχλ ηηο πηθξίεο, λα ηνλίδνπλ ηα θνηλά ζεκεία θαη λα θνηηάδνπλ 

πέξα απφ ηα ζχλνξα, δηεπξχλνληαο ηα επηθεληξσκέλα ζην έζλνο ηνπο αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

 

2.8.5.ΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΜΗΑ ΜΑΚΡΑ ΠΟΡΔΗΑ. 

 

   Οη πξνζπάζεηεο γηα κηα Δπξψπε ηεο ηζηνξίαο δελ έρνπλ ηελ απήρεζε πνπ ηνπο 

αμίδεη. Οη επαγγεικαηίεο ηζηνξηθνί, πεξηζζφηεξν απφ ηνλ θαζέλα, έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηηο ζπιινγηθέο λννηξνπίεο 

κηα δηδαζθαιία ζπλνπηηθή θαη απνζπαζκαηηθή, κε πεξηνξηζκέλνπο νξίδνληεο θαη 

εξσηήκαηα. 
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2.8.6.Ζ αξγή πνξεία πξνο κηα Δπξώπε ηεο Ηζηνξίαο. 

 

   Σελ επαχξην ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1914-1918, μέζπαζε κηα βίαηε δηακάρε γχξσ απφ ηηο 

αηηίεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηηο επζχλεο γηα ηελ έθξεμε ηνπ. Ζ πνιεκηθή θαηαιάκβαλε 

ζεκαληηθφηεξε ζέζε απφ ην επηζηεκνληθφ πλεχκα. Γη’ απηφ ηζηνξηθνί απφ δηάθνξεο 

ρψξεο ζπγθάιεζαλ κηα Γηεζλή πλδηάζθεςε γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, ε νπνία 

ζπλήιζε γηα πξψηε θνξά ην 1932 ζηε Υάγε. Ήηαλ κηα απνηπρεκέλε πξσηνβνπιία 

πνπ φκσο ππνζρφηαλ πνιιά. Βξήθε πεδίν εθαξκνγήο ζηελ ηδηαίηεξα επαίζζεηε 

πεξηνρή ησλ γαιινγεξκαληθψλ ζρέζεσλ. 

   Ζ πξνζπάζεηα επαλαιήθζεθε ην 1950. Αθφκε δηαπγέζηεξα απ’ φηη ην 1930, 

εκθαληδφηαλ ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ ιαψλ θαη ε επείγνπζα 

αλαγθαηφηεηα ηεο εμφδνπ απφ ηνπο εζληθηζκνχο θαη ελφο γελλαίνπ αλνίγκαηνο ζηνλ 

θφζκν. Οη εξγαζίεο ζπγθξηηηθνχ ειέγρνπ κεηαμχ Γαιιίαο-Γεξκαλίαο επαλαιήθζεθαλ 

κεηά ην 1981 φηαλ θαη ζηηο δπν ρψξεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη ζρνιηθέο δνκέο θαη είραλ 

αιιάμεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε έξεπλα, ηδηαίηεξα γηα ηνλ 20
ν
 αηψλα, είρε 

πξνρσξήζεη ζεκαληηθά. 

   Σν Ννέκβξην ηνπ 1989 ζηε Βφλλε θαη ηνλ Μάην ηνπ 1990 ζην Παξίζη, έγηλε ε 

δεκφζηα παξνπζίαζε ελφο ηφκνπ κέζα ζηνλ νπνίν είραλ ζπγθεληξσζεί νη ππνδείμεηο 

νη ζρεηηθέο κε ηελ πεξίνδν 1870-1980. Απ’ απηή ηε καθξνρξφληα εκπεηξία 

ζπλάγνληαη κεξηθά ρξήζηκα καζήκαηα, γηα ελδερφκελεο απφπεηξεο ελαξκφληζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο. 

 

2.8..7.Υξήζηκνη ζεζκνί  

 

   Πέξα απφ ηα εγρεηξήκαηα απηά, ππάξρνπλ θαη άιινη ζεζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ 

απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ζχγθιηζεο ησλ απφςεσλ, ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαη κε 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο. Αο ζεκεηψζνπκε ηε Γηεζλή Δηαηξεία γηα ηε Γηδαθηηθή ηεο 

Ηζηνξίαο, πνπ ηδξχζεθε ζηε Γεξκαλία κε πξσηνβνπιία ελφο παλεπηζηεκηαθνχ, ηνπ 

Walter Fuhrohr. Άιιν πην πξφζθαην ηδξπκέλν ζεζκηθφ φξγαλν, είλαη ε δηαξθήο 

Δπξσπατθή πλδηάζθεςε ησλ ελψζεσλ θαζεγεηψλ ηζηνξίαο ε νπνία ηδξχζεθε ην 

Ννέκβξην ηνπ 1992. 
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2.8.8.Μηα λέα ώζεζε πξνο κηα Δπξώπε ηεο ηζηνξίαο: Σν επξσεγρεηξίδην. 

 

Ζ πνξεία πξνο κηα Δπξψπε ηεο ηζηνξίαο έρεη θηάζεη ζε έλα ζηάδην, ην νπνίν πξηλ απφ 

δέθα κφλν ρξφληα ζα ην ζεσξνχζακε εμσπξαγκαηηθφ: ηε ζχληαμε δειαδή ελφο 

επξσεγρεηξηδίνπ γηα ηελ ηζηνξία ηεο Δπξψπεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ ν 

ξφινο ελφο αλζξψπνπ, ή κάιινλ κηαο ρνχθηαο αλζξψπσλ, πνπ νδήγεζε κέζα ζε ιίγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζε απηφ ην εγρεηξίδην. Γψδεθα ζπγγξαθείο, δψδεθα εζληθφηεηεο, 

έλαο εθδφηεο, ζηε ζπλέρεηα επηά εθδφηεο, ηξία ρξφληα ζπλαληήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθξνηεζεί κηα ζπλνιηθή αληίιεςε θαη λα γίλεη ε θαηαλνκή θαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

δψδεθα θεθαιαίσλ. Οη νπηηθέο φισλ αιιεινπξνζαξκφδνληαη. 

 

2.8.9.Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ : ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΣΖ 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ 

 

Πίζσ απφ ηε δίλε ησλ θαηλνκέλσλ, ην πεξίγξακκα ηεο Δπξψπεο είλαη ην πεξίγξακκα 

κηαο παληνδχλακεο βαζίιηζζαο. Οη γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ είλαη κηα απφπεηξα 

απνηχπσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαηξνχλ ηνπο Δπξσπαίνπο θαη ζχιιεςεο 

απηνχ πνπ απνηειεί ηελ θνηλή ηνπο θιεξνλνκηά. Ζ πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ Δπξσπαίνπ κε ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα ειαηηψκαηα ηνπ, εγγξάθεηαη 

ζηε επηθαηξφηεηα ησλ ελσηηθψλ πξνζπαζεηψλ, πνπ καο θέξλνπλ θνληχηεξα απφ πνηέ 

ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν, ζε κηα ζηηγκή πνπ ηα ζπλδεφκελα κε ηνλ ππφινηπν θφζκν 

πξνβιήκαηα εθδειψλνληαη φιν θαη πην πεηζηηθά. 

 

2.8.10.Οη πξώηεο ελδείμεηο κηαο θνηλήο επξσπατθήο θιεξνλνκηάο. 

 

Μειεηψληαο ηελ Δπξψπε θαη ηελ ηζηνξία ηεο εθ ησλ έζσ, εθείλν πνπ πξνμελεί 

πεξηζζφηεξε εληχπσζε είλαη νη πφιεκνη θαη νη δηαηξέζεηο. κσο ηδσκέλε κε ηα κάηηα 

ησλ μέλσλ απφ ηα έμσ, ε Δπξψπε εκθαλίδεηαη σο κηα πνιχ πην νκνηνγελήο νληφηεηα 

θαη νη Δπξσπαίνη κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φζν νη ίδηνη 

ππνςηάδνληαη. Οη δηαηξέζεηο βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ελψ ε ελφηεηα 

ππάξρεη ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα. 
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2.8.11.θηαγξάθεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο Δπξώπεο. 

 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ππνζηεξίμνπκε φηη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο 

είλαη ε πνιππινθφηεηα, πνπ ιεηηνπξγεί ζπγρξφλσο σο ζηνηρείν ελνπνηεηηθφ θαη 

δηαζπαζηηθφ. Σα δχν απηά ζηνηρεία παίδνπλ ηζάμην ξφιν ζηνλ νξηζκφ ηεο Δπξψπεο, 

ζε ζεκείν πνπ ε έλλνηα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο λα βξίζθεη εδψ ηελ απφιπηε 

εθαξκνγή ηεο. Απφ ηε κηα πιεπξά ηα δπν ζηνηρεία αιιειναπνθιείνληαη, ελψ, απφ ηελ 

άιιε, αλήθνπλ θαη ηα δχν ζηελ νινθιεξσκέλε θαη πνιχπινθε εηθφλα ηεο Δπξψπεο, 

φπσο νη δχν φςεηο ηνπ λνκίζκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ  

 

    ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα δνχκε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο, ην ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ηζηνξηθήο δηδαθηηθήο 

ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ειιεληθνχ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. 

 

3. θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

  

   χκθσλα κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, “γεληθφο ζθνπφο δηδαζθαιίαο ηεο 

Ηζηνξίαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Ζ 

αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κέζα 

απφ ηελ εμέηαζε αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ, ελψ ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο 

αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο θαη ηε δηακφξθσζε αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε 

ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ. Έηζη, κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

Ηζηνξίαο ν καζεηήο κπνξεί λα απνθηήζεη φρη κφλν ηελ επίγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο 

θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη ηελ αληίιεςε φηη ν ζχγρξνλνο 

ηζηνξηθφο νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ. Ο ζθνπφο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο 

θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ζπλδέεηαη έηζη κε ην γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ππεχζπλσλ πνιηηψλ.” 

 

3.1.ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

χκθσλα κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην νη άμνλεο, νη γεληθνί ζηφρνη θαη νη 

ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, έρνπλ σο εμήο: 

 

3.1.1.«ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ πξέπεη ηα παηδηά  

  

-Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο αιιαγήο  

-Να αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ  

-Να εθηηκνχλ θαη λα ζέβνληαη ηνπο αγψλεο θαη ηελ αλζξψπηλε δεκηνπξγία ηνπ 

παξειζφληνο  
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Έλλνηεο: Υξφλνο, ρψξνο, παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ, αιιαγή, δηαδνρή γεγνλφησλ, 

πνιηηηζκφο.  

 

Δπθαηξηαθέο ελόηεηεο  

 

-Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά παξακέηξνπο ηεο έλλνηαο πνιηηηζκφο, φπσο: παξάδνζε, 

ήζε θαη έζηκα θ.ιπ.  

-Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο  

 

Να θαηαλννχλ έλλνηεο φπσο: Υψξνο, ρξφλνο, παξάδνζε, ήζε, έζηκα, απειεπζέξσζε,  

ειεπζεξία, ζθιαβηά, εηξήλε.   

 

3.1.2.ηελ Γ’ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ηα παηδηά πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ 

κπζνινγία 

 

-Να αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηηο επηβηψζεηο ηεο ζηε 

γιψζζα, ηε ινγνηερλία, ηελ ηέρλε.  

-Να έιζνπλ ζε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά  

-Να εμνηθεησζνχλ κε έλλνηεο φπσο: Μπζνινγία, παξακχζη, κχζνο, ήξσαο, άζινο, 

εθζηξαηεία, δσδεθάζεν, θαληαζία, πξαγκαηηθφηεηα.  

 

 Όζνλ αθνξά ηα πεδία ηεο Πξντζηνξίαο θαη Πξσηντζηνξίαο  

 

-Να θάλνπλ ζπζρεηίζεηο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε απιέο γεληθεχζεηο.  

-Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

αγψλα ηνπ γηα ηελ πξφνδν.  

 

Έλλνηεο: πξσηφγνλνο, ηερλνινγία, αλαθάιπςε, αιιαγή, εμέιημε, πξφνδνο, 

ζαιαζζνθξαηία.  
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3.1.3.ηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηε γεσκεηξηθή θαη 

αξραηθή πεξίνδν. 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη:  

  

-Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ θνηλψλ δεζκψλ.  

-Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζηα δεκηνπξγήκαηα ηεο επνρήο.  

 

Θα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο φπσο: κεηαβνιή, ζπλεξγαζία, κεηαλάζηεπζε, 

κεηαθίλεζε, ελφηεηα, νξγάλσζε, απνηθία, κεηξφπνιε.  

 

Όζνλ αθνξά ηα Κιαζηθά ρξόληα ζθνπόο ηνπ δαζθάινπ είλαη: 

 

-Να ζπζρεηίζνπλ γεγνλφηα ηεο θιαζηθήο επνρήο κε παξφκνηα γεγνλφηα ηεο 

ζεκεξηλήο επνρήο θαη λα πξνβνχλ ζε δπλεηηθέο γεληθεχζεηο.  

-Να αλαγλσξίζνπλ ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο  

 

Έλλνηεο: αηηία-αθνξκή, πνιίηεπκα, ζπκκαρία, ζχζηεκα, νξγάλσζε, εγεκνλία, ηέρλε, 

πνιηηηζκφο.  

 

Πεξλώληαο ζηα Διιεληζηηθά θαη ξσκατθά ρξόληα ζηόρνο είλαη: 

 

-Να θαηαλνήζνπλ βαζηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο πνπ ζπλάγνληαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

γεγνλφηα ηεο επνρήο.  

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο αλάγθεο γηα εηξήλε θαη ζπλχπαξμε ησλ 

ιαψλ.  

 

Να θαηαλνήζνπλ έλλνηεο φπσο: ζχγθξνπζε, κεηαβνιή, εηζβνιή, επαλάζηαζε, 

αλεμαξηεζία, εκθχιηνο πφιεκνο, Ρσκαηνθξαηία, ζπκπνιηηεία. 

 

Θέκαηα από ηελ  αξραία ηζηνξία  

 

Σνπηθή ηζηνξία  
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-Να ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ζηα αξραία ρξφληα.  

-Να εθηηκήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θιεξνλνκηά.  

 

3.1.4.ηελ Πέκπηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ 

 

Οη Έιιελεο θαη νη Ρσκαίνη  

 

-Να θαηαλνήζνπλ ηνλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, θαη 

λα εθηηκήζνπλ ηελ παγθφζκηα πξνζθνξά ηεο.  

-Να ζέβνληαη ηηο παξαδφζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ηδέεο ησλ άιισλ.  

 

Θα ζπλαληήζνπλ έλλνηεο φπσο: ζχγθξνπζε, θπξηαξρία, ππνηαγή, νξγάλσζε, 

αλάπηπμε, εηξήλε, αζθάιεηα, απηνθξαηνξία, πνιηηηζκφο, πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία.  

 

-Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηα ζεκαληηθά γηα ηνλ ειιεληζκφ θαη ηελ παγθφζκηα 

ηζηνξία γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ.  

-Να ζέβνληαη ηηο παξαδφζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θηι. ησλ άιισλ θαη λα απνδέρνληαη ην 

δηθαίσκα ηεο αλεμηζξεζθίαο.  

 

Θα ζπλαληήζνπλ έλλνηεο φπσο: κεηαβνιή, ζρεδηαζκφο, επηινγή, δηαίξεζε, επηδξνκή,  

ζχζηεκα, αλεμηζξεζθία, πνιηηηζκφο, εμειιεληζκφο, εθρξηζηηαληζκφο, νξγάλσζε.  

 

 Θα παξαθνινπζήζνπλ ην βπδαληηλό θξάηνο λα κεγαιώλεη θαη λα αλαπηύζζεηαη. 

 

-Να θαηαλνήζνπλ ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εγέηεο ζηελ 

ηζηνξία.  

-Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο εηξήλεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο.  

 

Θα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε φξνπο φπσο: ζχζηεκα, λνκνζεζία, δηνίθεζε, ζηάζε, 

επέθηαζε, επαλάζηαζε, εθζηξαηεία, αλάπηπμε, εηθνλνκαρία, εηθνλνιαηξία, ζέκα.  

 

 Όζνλ αθνξά ην Βπδαληηλό θξάηνο θαη ηνπο γεηηνληθνύο ιανύο.  
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-Να γλσξίζνπλ ηνπο γεηηνληθνχο ιανχο ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλέπηπμε κε απηνχο.  

-Να εθηηκήζνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ Βπδαληηλψλ απέλαληη ζηνπο γεηηνληθνχο ιανχο.  

 

Θα ζπλαληήζνπλ φξνπο φπσο αθξίηεο, επηδξνκέο, πνιηνξθία, άκπλα, ζπλζεθνιφγεζε,  

δηπισκαηία, εθρξηζηηαληζκφο.  

 

 Θα παξαθνινπζήζνπλ ην Βπδάληην λα θηάλεη ζηελ αθκή ηνπ.  

 

-Πξέπεη λα εκπεδψζνπλ βαζηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα γεγνλφηα 

ηεο επνρήο, λα πξνβαίλνπλ ζε ζπζρεηηζκνχο, αμηνινγήζεηο θαη δπλεηηθέο γεληθεχζεηο.  

-Να εθηηκνχλ ηηο αμίεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηεο δηθαηνζχλεο  

 

Θα ζπλαληήζνπλ έλλνηεο φπσο ρψξνο-ρξφλνο, κεηαβνιή, αηηία-απνηέιεζκα, 

λνκνζεζία, αθκή, δηθαηνζχλε, ηζφηεηα, αιιειεγγχε, πνιηηηζκφο.  

 

 Σν Βπδάληην παξαθκάδεη  

 

-Να αληηιεθζνχλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ Βπδαληίνπ ζηνλ παγθφζκην 

πνιηηηζκφ.  

-Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο.  

 

 

Έλλνηεο: ζχγθξνπζε, παξαθκή, ζπλεξγαζία, αλαξρία, αληαγσληζκφο, πνιηνξθία, 

άισζε, ζηαπξνθνξία, πνιηηηζκφο, παξαδφζεηο.  

 

Θέκαηα από ηε βπδαληηλή ηζηνξία  

 

Σνπηθή ηζηνξία  

 

-Να ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ζηα βπδαληηλά ρξφληα.  

-Να ζέβνληαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο παξαδφζεηο φισλ ησλ επνρψλ θαη φισλ ησλ 

ιαψλ.  

-Να αζρνιεζνχλ κε ζέκαηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ ηνπο.  
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Έλλνηεο: κεηαβνιή, αιιειεπίδξαζε, ήζε, έζηκα, κλεκεία, παξάδνζε, πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά 

 

3.1.5. ηελ η΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 

Ζ Δπξώπε ζηα λεόηεξα ρξόληα  

 

-Να θαηαλνήζνπλ βαζηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξηθή πεξίνδν.  

-Να εθηηκήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηεο Δπξψπεο ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ θαη ηελ αμία 

ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη ζπλεξγαζίαο.  

 

ξνη: πνιηηηζκφο, εμέιημε, αλάπηπμε, αλαθάιπςε, αλαγέλλεζε, κεηαξξχζκηζε, 

δηαθσηηζκφο, κεηαβνιή, επαλάζηαζε.  

 

 Ο ειιεληζκόο κεηά ηελ Άισζε  

 

-Να γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ 

ηελ Άισζε έσο ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ ’21.  

-Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο εηξήλεο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ιαψλ, 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ αηφκσλ θαη λα 

δηακνξθψζνπλ ζεηηθή ζηάζε γη’ απηά.  

 

ξνη: Υψξνο-ρξφλνο, ζθιαβηά, ηνπξθνθξαηία, παξνηθία, απηνδηνίθεζε, εμέγεξζε, 

εηξήλε, ειεπζεξία, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πνιηηηζκφο.  

 

 Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821  

 

-Να γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα (θνηλσληθά, ζηξαηησηηθά, νηθνλνκηθά, 

πνιηηηθά, δηπισκαηηθά, θ.ά.) απφ ηηο παξακνλέο ηεο Δπαλάζηαζε ηνπ ’21, έσο ηε 

δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα.  

 

-Να εθηηκήζνπλ ηνπο αγψλεο γηα ειεπζεξία θαη εζληθή αλεμαξηεζία  
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ξνη: Υψξνο, ρξφλνο, ζχγθξνπζε, επαλάζηαζε, Ηεξφο Λφρνο, Ηεξή πκκαρία, 

πνιηνξθία, έμνδνο, εζλνζπλέιεπζε, θηιειιεληζκφο, ζπλζήθε, ζχληαγκα.  

 

 Ζ Διιάδα αλεμάξηεην θξάηνο  

 

-Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο.  

-Να εθηηκήζνπλ ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα εζληθή αλεμαξηεζία θαη θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε 

 

ξνη: Υψξνο-ρξφλνο, κεηαβνιή, ζχγθξνπζε, πξνζάξηεζε, απηνλνκία, αλεμαξηεζία,  

νπδέηεξε ζηάζε, θίλεκα, αλαζπγθξφηεζε, εζληθή νινθιήξσζε.  

 

 Ζ Διιάδα ηνλ 20ν αηώλα  

 

-Να γλσξίζνπλ ηηο εμειίμεηο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ 

ειιεληθφ θαη ηνλ παγθφζκην ρψξν θαηά ηνλ 20ν αηψλα.  

-Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δηεζλή εηξήλε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεβαζκφ 

ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα.  

 

ξνη: Υψξνο, ρξφλνο, αγψλαο, πφιεκνη, αιχηξσηνο, παγθφζκηνο πφιεκνο, 

κεζνπφιεκνο, θαζηζκφο, λαδηζκφο, ζνζηαιηζκφο, θνκκνπληζκφο, Δζληθή Αληίζηαζε, 

θαηνρή, εκθχιηνο, δηθηαηνξία, Δπξσπατθή Έλσζε.” 

 

3.2. ΓΤΜΝΑΗΟ 

 

 Άμνλεο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη γεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο 

ζην Γπκλάζην ζχκθσλα κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

 

3.2.1.“Α΄ηάμε  

 

Ζ πξντζηνξία, ε επνρή ηνπ ραιθνύ  
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-Να αληηιεθζνχλ ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

πξντζηνξία ζηελ Ηζηνξία.  

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ αλζξψπνπ γηα πξφνδν θαη 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. 

 

ξνη πνπ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο: αηηηφηεηα, κεηαβνιή, εμέιημε, 

θνηλσληθή νξγάλσζε, νκνηφηεηα-δηαθνξά, επνρή ηνπ ιίζνπ, επνρή ηνπ ραιθνχ, 

πνιηηηζκφο.  

 

 Ο ειιεληθόο θόζκνο από ην 1100 σο ην 479 π.Υ.  

 

-Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ γεσγξαθηθνχ παξάγνληα γηα ηηο ηζηνξηθέο 

εμειίμεηο.  

-Να εθηηκήζνπλ ηνπο αγψλεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ αξραία 

Διιάδα.  

-Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηεο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο 

ειεπζεξίαο.  

 

ξνη πνπ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο: Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, 

θνηλσληθή ζχγθξνπζε, κεηαβνιή, κεηαλάζηεπζε, πνιηηηθφ ζχζηεκα, νκνηφηεηα-

δηαθνξά, πνιηηηζκφο.  

 

  

Οη θιαζηθνί ρξόλνη (479 - 323 π.Υ.)  

 

-Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ γεγνλφησλ ηεο θιαζηθήο επνρήο γηα ηελ Διιάδα 

θαη νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

-Να εθηηκήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο σο ζπζηαηηθνχ ηεο ειεχζεξεο 

πνιηηείαο.  
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ξνη πνπ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο: Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, 

ζχγθξνπζε, πνιηηηθή κεηαβνιή, ηζφηεηα, δηθαηνζχλε, πνιηηηθφ ζχζηεκα, θιαζηθή 

ηέρλε, θιαζηθφο πνιηηηζκφο.  

 

Οη ειιεληζηηθνί θαη ξσκατθνί ρξόλνη  

 

 -Να εθηηκήζνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Ρσκαίσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πνιηηηζκνχ.  

-Να απνδέρνληαη ηελ αλάγθε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο.  

-Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ εηξεληθή 

ζπλχπαξμε ησλ ιαψλ.  

 

ξνη: Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, πνιηηηθή νξγάλσζε, πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, 

νκνηφηεηα-δηαθνξά, άηνκν-ζχλνιν, κεηαβνιή, πνιηηηζκφο.  

 

3.2.2.Β΄Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ  

 

Οη πξώηνη αηώλεο ηνπ Βπδαληίνπ (330-717 κ.Υ.)  

 

-Να θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζηαδηαθνχ εθρξηζηηαληζκνχ θαη εμειιεληζκνχ 

ηνπ αλαηνιηθνχ ξσκατθνχ θξάηνπο.  

-Να εθηηκήζνπλ ην ξφιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ Ηζηνξία.  

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

ηεο αλεμηζξεζθίαο.  

 

ξνη: Υψξνο-ρξφλνο, νκνηφηεηα-δηαθνξά, εηεξφηεηα, αηηηφηεηα, ζχγθξνπζε, 

κεηαβνιή, πνιηηηζκηθή παξάδνζε.  

 

 Ζ πεξίνδνο ηεο κεγάιεο αθκήο ηνπ Βπδαληίνπ (717-1025 κ.Υ.)  

 

-Να θαηαλνήζνπλ ην ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ ηνπ Βπδαληίνπ κε φινπο ηνπο 

γεηηνληθνχο ηνπ ιανχο.  

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε απνδνρήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ, αληηιήςεσλ, 

πεπνηζήζεσλ.  
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ξνη: Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, ηδενινγηθέο 

αληηπαξαζέζεηο, θνηλσληθή αληζφηεηα, άηνκν-θνηλφηεηα, πνιηηηζκηθή παξάδνζε.  

 

 Ζ πεξίνδνο ηεο ζηαδηαθήο παξαθκήο ηνπ Βπδαληίνπ (1025-1453 κ.Υ.)  

 

-Να αμηνινγήζνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ην 

Βπδάληην ζηελ παξαθκή θαη ηελ πηψζε.  

-Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζηάζε θαη εξεπλεηηθφ πλεχκα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα.  

 

ξνη: Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, κεηαβνιή, αθκή-παξαθκή, νηθνλνκηθή δηείζδπζε, 

ζχγθξνπζε, κεηαβνιή, νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, άηνκν-θνηλσλία, πνιηηηζκηθή παξάδνζε.  

 

 Ζ κεζαησληθή Δπξώπε θαη ην Ηζιάκ σο ηα κέζα ηνπ 15νπ αηώλα  

 

-Να θαηαλνήζνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ηζιακηθήο Αλαηνιήο θαη ηεο 

επξσπατθήο Γχζεο.  

-Να ζέβνληαη ηελ εηεξφηεηα θαη λα εθηηκνχλ ηε ζπκβνιή  

φισλ ησλ ιαψλ ζηνλ πνιηηηζκφ.  

 

ξνη: Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, πνιηηηζκηθή εμέιημε, θνηλσληθή νξγάλσζε, 

θνηλσληθφ ζχζηεκα, αιιειεπίδξαζε, παξάδνζε, ηέρλε.  

 

Ζ Δπξώπε ζηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο (15νο-18νο αη.)  

 

-Να θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή 

θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο.  

-Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο.  

 

Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, κεηαβνιή, κεηαξξχζκηζε, πνιηηηθφ ζχζηεκα, 

αιιειεπίδξαζε, αλαθάιπςε-εθεχξεζε, ηέρλε, παξάδνζε, πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά.  
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3.2.3.Γ’  Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ 

 

Ζ θξίζε ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο ζηελ Δπξώπε θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε  

 

-Να γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηνπ 18νπ αηψλα θαη λα αληηιεθζνχλ ηε 

ζεκαζία ηνπο γηα ην ζχγρξνλν θφζκν.  

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ.  

 

Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, ζχγθξνπζε, θνηλσληθφ ζχζηεκα, πνιηηηθφ ζχζηεκα,  

πνιηηηθή κεηαβνιή, άηνκν-θνηλσλία, επαλάζηαζε, δηαθσηηζκφο.  

 

 Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε θαη ηα εζληθά θαη θηιειεύζεξα θηλήκαηα ζηελ Δπξώπε  

 

-Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  

-Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο.  

 

Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, εμάξηεζε, ζχγθξνπζε, επαλάζηαζε, πνιηηηθή ζπγθξφηεζε, 

εκθχιηα ζχγθξνπζε, έζλνο-θξάηνο.  

 

 Σν ειιεληθό θξάηνο θαηά ην 19ν αηώλα  

 

-Να γλσξίζνπλ ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ 

ζηελ Διιάδα θαηά ην 19ν αηψλα.  

 

-Να εθηηκήζνπλ ηνπο αγψλεο, ηηο επηδηψμεηο αιιά θαη ηηο απνηπρίεο ζηελ πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ εζληθψλ ζεκάησλ.  

 

Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνιηηηθή νξγάλσζε, πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε, αγξνηηθή νηθνλνκία, αζηηθνπνίεζε, πνιηηηθή κεηαβνιή.  

 

 Ζ Δπξώπε θαη ν θόζκνο θαηά ην 19ν αηώλα  
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-Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ θαη ηεο βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ.  

-Να απνδερηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα δηεζλή εηξήλε, αζθάιεηα, ζπλεξγαζία.  

-Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο επηδηψμεηο ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ.  

 

Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, επηθνηλσλία, εμάξηεζε, θνηλσληθή κεηαβνιή, θνηλσληθφ  

ζχζηεκα, απνηθηνθξαηία, ζχγθξνπζε, πνιηηηζκφο.  

 

 Ζ Διιάδα θαη ε Δπξώπε από ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο σο ην β΄ παγθόζκην πόιεκν  

 

-Να γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηε ζεκαζία 

ηνπο γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε.  

-Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ αγψλσλ θαη ζπζηψλ φισλ ησλ ιαψλ.  

-Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε ηδενινγίεο κε νινθιεξσηηθφ ραξαθηήξα.  

 

Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, πνιεκηθή ζχξξαμε, πνιηηηθή κεηαβνιή, νινθιεξσηηθφ  

θαζεζηψο, αιιειεπίδξαζε, επηθνηλσλία, πνιηηηζκφο.  

 

 Ο κεηαπνιεκηθόο θόζκνο  

 

-Να θαηαλνήζνπλ ηα πξφζθαηα γεγνλφηα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακφξθσζαλ ην 

ζεκεξηλφ θφζκν.  

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη ε 

ζχγρξνλε θνηλσλία απφ ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε.  

 

Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, ζχγθξνπζε, ςπρξνπνιεκηθή πεξίνδνο, αιιειεπίδξαζε,  

άηνκν-θνηλσλία, θνηλσληθή κεηαβνιή, επηζηεκνληθή θαη, ηερλνινγηθή πξφνδνο,  

πνιηηηζκφο.  

 

 Θέκαηα ηνπηθήο ηζηνξίαο  

 

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο επηξξνέο πνπ αζθεί ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζην 

πεξηβάιινλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο.  
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-Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζηάζε θαη εξεπλεηηθή δηάζεζε γηα δεηήκαηα ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο.  

 

Υψξνο-ρξφλνο, αηηηφηεηα, πνιηηηζκηθή παξάδνζε, ηέρλε, θνηλσληθή νξγάλσζε, 

ηνπηθή θνηλσλία, επηθνηλσλία, άηνκν-θνηλφηεηα, πεξηβάιινλ.”  

 

3.2.4.ρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο  

 

ε θάζε ελφηεηα, (ζχκθσλα πάληα κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην) κε βάζε ηνπο 

γεληθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ εηζαγσγή, ζεσξείηαη 

απηνλφεην φηη νη καζεηέο, κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή γλψζε, πξέπεη:  

 

-“Να θαηαλνήζνπλ βαζηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο επξχηεξεο θαη κεξηθφηεξεο αλαθνξάο, 

π.ρ.:απνηθηζκφο, έζλνο, εηζβνιή, ζχγθξνπζε, θαηάθηεζε, ππνδνχισζε, εκθχιηνο, 

ζεηζάρζεηα, κχζνο, ήξσαο, θηι.  

 

-Να ζπζρεηίδνπλ έλλνηεο, γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο, δεκηνπξγήκαηα θηι. θαη λα 

θαηαιήγνπλ ζε δπλεηηθέο γεληθεχζεηο.  

 

   Ζ επηινγή θαη ν θαζνξηζκφο απφ ηνλ δηδάζθνληα ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

(γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ) ηεο ελφηεηαο κε ηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα αζρνιεζεί ε ηάμε είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο. Καηά ηελ επηινγή θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ν γεληθφο ζθνπφο, νη εηδηθφηεξνη ζθνπνί θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα  

πνπδψλ.  

 

   Καηά ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο, ν δηδάζθσλ, αλάινγα κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, επηιέγεη ηηο αλάινγεο κνξθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, 

θαζψο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  

 

   Ζ επηινγή ηεο κνξθήο θαη ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 
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δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα αξρίζεη κε αθήγεζε, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ζαθήλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δσληάληα θαη πνηθηιία, γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν.  

 

   ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηζηνξηθή χιε δελ πξνζθέξεηαη γηα απεπζείαο έξεπλα εθ 

κέξνπο ησλ καζεηψλ, ε πξνθνξηθή έθζεζε ησλ γεγνλφησλ κπνξεί λα απνηειεί 

αμηφινγε κνξθή δηδαζθαιίαο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηνλ 

ειεχζεξν ή ηνλ θαηεπζπλφκελν δηάινγν.  

 

   Δλαιιαθηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ απνηειεί θαη ε κειέηε 

ησλ πεγψλ, κε ηελ νπνία νη καζεηέο εηζάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα θαη 

αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο κε αθνξκή ηε κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηε κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ νη καζεηέο απνθηνχλ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ησλ ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, 

ηθαλφηεηα πεξηγξαθήο θαη αλάιπζεο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη 

ηθαλφηεηα εμαγσγήο ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Οη ελεξγεηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ ηφζν ζηελ αηνκηθή φζν θαη ζηελ νκαδηθή κειέηε.”  

  

 

 

 

3.2.5. Αμηνιφγεζε  

 

   “Ζ αμηνιφγεζε, σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, απνηειεί θπξίσο 

κέζν αλαηξνθνδφηεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, αθνχ πιεξνθνξεί γηα ηελ επηηπρία ή 

απνηπρία ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αθνινπζνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ.  

 

   Ζ αμηνιφγεζε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επίηεπμεο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ επξχηεξσλ 

ελνηήησλ κπνξεί λα γίλεηαη κε ηε κνξθή γξαπηψλ εμεηάζεσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 

εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ζπληάζζεη ν δηδάζθσλ κε βάζε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο. Δίλαη απηνλφεην φηη, εθφζνλ ε αλάπηπμε θξηηηθήο 

ζθέςεο απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ην κεγαιχηεξν κέξνο 
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ησλ πξνθνξηθψλ ή ησλ γξαπηψλ εξσηήζεσλ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ζα 

πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο θξίζεο, ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

επηλνεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη φρη ηεο κλήκεο ηνπο. Δξσηήζεηο πνπ επηδέρνληαη 

κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο είλαη πξνθαλέο φηη δελ εμππεξεηνχλ απηφ ην βαζηθφ ζηφρν.  

 

   Αο ζεκεησζεί, ηέινο, φηη εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ “ Ση ζα ζπλέβαηλε αλ;” θαιφ είλαη λα 

απνθεχγνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο.  

 

   Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ θαη ηεο έθηαζεο ηφζν ηεο επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ φζν θαη ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ππάξρνπλ 

πνηθίιεο ηερληθέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: ηηο δνθηκαζίεο επίδνζεο, πνπ απνζθνπνχλ 

ζην λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη καζεηέο έρνπλ απνθηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην ΑΠ. Σα ηεζη απηά είλαη απαξαίηεην λα 

πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο θαη εξσηήκαηα, φπσο:  

 

πκπιήξσζεο θεηκέλνπ  

 

Δπηινγήο ζσζηνύ-ιάζνπο  

 

Αληηζηνίρηζεο-ζύδεπμεο  

 

Πνιιαπιήο επηινγήο  

 

Σαμηλόκεζεο-θαηάηαμεο ζύκθσλα κε νξηζκέλα θξηηήξηα  

 

πκπιήξσζεο ινγηθώλ δηαγξακκάησλ  

 

Δξκελείαο γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ  

 

Λύζεο ζηαπξνιέμνπ ή ζπκπιήξσζεο αθξνζηηρίδαο  

 

ύληνκεο απάληεζεο  

 

Αλάπηπμεο απόςεσλ”  
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3.3.Γηδαθηηθφ πιηθφ  

 

   χκθσλα πάληα κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία “ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ νπζηαζηηθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο. Δίλαη απηνλφεην φηη ε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, 

κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφ παξέρεη, θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ, 

ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε ρξήζε άιισλ κέζσλ 

θαη ηερληθψλ. Ζ ρξήζε ηνπ πίλαθα, video, επηδηαζθφπηνπ, θσηεηλψλ δηαθαλεηψλ, ε 

ρξήζε άιισλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ε νξγάλσζε εθζέζεσλ, ε αμηνπνίεζε ησλ 

αζθήζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη ε ζχληαμε δεκηνπξγηθψλ αζθήζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πινχζην πιηθφ γηα 

κηα πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ.  

   εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν απνηεινχλ ηα δηαγξάκκαηα, νη ρξνλνινγηθνί πίλαθεο θαη 

νη ράξηεο, δηφηη ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ άκεζε θαη ζαθή πιεξνθφξεζε.  

 

    Οη επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο- ηζηνξηθνχο ρψξνπο, ζε κνπζεία θαη ζε αίζνπζεο 

ηέρλεο απνηεινχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο.”  

 

3.4.Πξνδηαγξαθέο βηβιίσλ θαη ινηπνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ  

 

“Βηβιίν γηα ηνλ καζεηή  

 

   Σα δηδαθηηθά βηβιία, ζχκθσλα κε ην λφκν, γξάθνληαη κε βάζε ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ην ζθνπφ, 

ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα θαη ηηο κεζνδνινγηθέο ππνδείμεηο απηψλ.  

 

   Σα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ, πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ 

νινθιεξψλνληαη ζε κία δηδαθηηθή ψξα. Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηηο Γ,΄ Γ,΄ 

Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απφ ην Χξνιφγην Πξφγξακκα δηαηίζεληαη 
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δχν δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη θαηά πξνζέγγηζε 55 δηδαθηηθέο ψξεο γηα 

νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο. Γεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα εμνηθνλνκεζεί δηδαθηηθφο 

ρξφλνο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ Σνπηθή Ηζηνξία θαη ηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ 

επηκέξνπο ελνηήησλ κε επαλαιεπηηθά καζήκαηα πνπ ζα γίλνληαη κε κνξθή 

αζθήζεσλ, νη δηδαθηηθέο ελφηεηεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ηηο 

45.  

 

   ε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα εηζαγσγηθφ θείκελν, ζην 

νπνίν ζα αλαπηχζζνληαη ηα βαζηθά ηεο ζεκεία, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ ιεμηιφγην πνπ 

απνδίδεη βαζηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο νη νπνίεο αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ ελφηεηα. Σα 

θείκελα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλα ζε παξαγξάθνπο κε λνεκαηηθή απηνηέιεηα, 

κηθξνπεξίνδν ιφγν θαη γιψζζα ζηξσηή θαη θαηαλνεηή απφ ηα παηδηά ζηα νπνία 

απεπζχλεηαη. ην ηέινο θάζε ελφηεηαο ζα ππάξρνπλ δπν-ηξεηο εξσηήζεηο πνπ ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλφςηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζα δίλνπλ αθνξκέο γηα 

ζπζρεηηζκνχο, γεληθεχζεηο, δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλδέζεηο κε ηελ 

Σνπηθή Ηζηνξία. Οη ηίηινη ησλ ελνηήησλ ζα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα θαη φρη κε 

αληηζπκβαηηθφ θαη πνηεηηθφ ηξφπν. θφπηκν είλαη ζηελ αξρή θάζε ηεχρνπο λα 

ππάξρνπλ δχν ελφηεηεο: ζηε κία ζα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ χιε πνπ δηδάρηεθε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά θαη ζηελ άιιε γηα ηελ χιε πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρηεί.  

 

   Δθηφο απφ ην εηζαγσγηθφ θείκελν, ζα πξέπεη, εάλ είλαη δπλαηφλ ζε θάζε ελφηεηα, λα 

ππάξρνπλ ζπλνδεπηηθά θείκελα-παξαζέκαηα απφ ηζηνξηθέο θαη άιιεο πεγέο, πνπ ζα 

είλαη ειθπζηηθά γηα ηνπο καζεηέο. ηα θείκελα, ζηα παξαζέκαηα, αιιά θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα εμαίξνληαη νη αλζξψπηλεο αμίεο, λα παξέρνληαη πξφηππα  

πςεινχ ήζνπο, λα ηνλίδεηαη ε πξνζήισζε ζηε δεκνθξαηία θαη ζηελ ειεχζεξε ζθέςε 

θαη λα ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ ππεχζπλνπ πνιίηε. Έκθαζε, επίζεο, πξέπεη λα 

δίλεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ.  

 

   Ηδηαίηεξα πξέπεη λα πξνζερηεί ε βαζηθή απαίηεζε φισλ φζνη αζρνινχληαη κε ηε 

δηδαθηηθή πξάμε, φηη δειαδή ηα δηδαθηηθά βηβιία πξέπεη λα είλαη επζχλνπηα θαη φρη 

εθηεηακέλα. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, αλ νη δηδαθηηθέο ελφηεηεο, ηα εηζαγσγηθά 

θείκελα, νη εηθφλεο θηι. νινθιεξψλνληαη ζε ηξεηο ην πνιχ ζειίδεο. Σα βηβιία γηα ην 

καζεηή δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο 150 ζειίδεο ζπλνιηθά.  
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   ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ζα ππάξρεη ζρεηηθφ Γισζζάξη κε εξκελεχκαηα γηα ηνπο 

ηζηνξηθνχο φξνπο πνπ δηδάζθνληαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο θαη ρξνλνινγηθφο 

πίλαθαο, γηα λα ζπκπιεξψλνπλ νη καζεηέο δίπια ζηηο ρξνλνινγίεο ηα ζεκαληηθφηεξα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα.”  

 

3.5.Δηθνλνγξάθεζε  

 

   “Ζ εηθνλνγξάθεζε θαη γεληθά ε φιε παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα 

πξνζερηεί ηδηαίηεξα.  

 

   Σα γεγνλφηα εγγξάθνληαη ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, γη’ απηφ νη καζεηέο, γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ γεγνλφησλ, πξέπεη λα δηεπθνιχλνληαη κε ράξηεο, γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο θαη ζρεδηαγξάκκαηα (π.ρ. ηζηνξηθή γξακκή)  

 

   Ζ εηθνλνγξάθεζε πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθά αμηνπνηήζηκε θαη φρη απιφ, 

δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν. Να είλαη ξεαιηζηηθή θαη φρη ζε κνξθή θφκηθο. Να πξνηηκάηαη 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηζηνξηθνχο ρψξνπο, έξγα ηέρλεο, αλαπαξαζηάζεηο ζε αγγεία, 

ηνηρνγξαθίεο, λνκίζκαηα, γθξαβνχξεο θηι.”  

 

3.6.Βηβιίν γηα ηνλ δάζθαιν  

 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, “ην βηβιίν γηα ην δάζθαιν 

πξέπεη λα είλαη μερσξηζηφ θαη λα πεξηιακβάλεη:  

 

Δηζαγσγηθό κέξνο γηα ηελ επηζηήκε ηεο Ηζηνξίαο θαη ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ 

εμεηάδεηαη ζην αληίζηνηρν βηβιίν ηνπ καζεηή.  

 

Μεζνδνινγηθέο νδεγίεο πνπ εμεηδηθεύνπλ ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ηνπ ΑΠ.  

 

Δλδεηθηηθό δηάγξακκα δηδαζθαιίαο.  

 

Οδεγίεο θαη ππνδείμεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ ΑΠ θαη νδεγίεο γηα ηελ εθπόλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects).  
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Οδεγίεο θαη ππνδείμεηο γηα επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο.  

 

Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ελφηεηα θαη νδεγίεο γηα δηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη 

καζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

Πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε πξόζζεηνπ πιηθνύ (απζεληηθά θείκελα, 

ινγνηερληθά θείκελα, θσηνγξαθίεο, έξγα ηέρλεο, ηαηλίεο, CD- ROM θ.ά.).  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα ζπδεηνχλ γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, λα πεξηγξάθνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα ζπζρεηίδνπλ ηηο 

γλψζεηο πνπ ήδε έρνπλ κε λέεο πιεξνθνξίεο, λα εθθξάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

άπνςε, λα δηαηππψλνπλ γεληθεχζεηο θ.ά.”  

 

3.7.Σεηξάδην εξγαζηψλ  

 

“Θεσξείηαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηνπ βηβιίνπ γηα ην καζεηή θαη πεξηιακβάλεη:  

 

Δπαλαιεπηηθά καζήκαηα ππό κνξθή αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, όηαλ 

νινθιεξώλεηαη κία επξύηεξε ελόηεηα.  

 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα θάζε επηκέξνπο δηδαθηηθή ελόηεηα:  

 

Λεμηινγηθέο αζθήζεηο.  

 

Αλαθεθαιαησηηθέο αζθήζεηο (ζπκπιήξσζε θεηκέλνπ κε ζρεηηθό κε ηελ ελόηεηα 

ιεμηιόγην).  

 

Σεζη πνιιαπιήο επηινγήο, ηεζη σζηό- Λάζνο, αθξνζηηρίδεο, ζηαπξόιεμα, 

αληηζηνηρίζεηο.  

 

Πίλαθεο δηπιήο εηζόδνπ θηι.  

 

Υάξηεο ,ζρεδηαγξάκκαηα, ηζηνξηθή γξακκή θ.ά.  

 

Τπνδείμεηο γηα πξνθνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζύληαμε ζρεδίνπ εξγαζίαο (project).  
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 Δπνπηηθό πιηθό  

 

Βηληενθαζέηεο, CD ROM, ηζηνξηθνί ράξηεο.” 

 

3.8.ΛΤΚΔΗΟ 

 

   χκθσλα κε ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΔΠΠ) γηα ηελ Ηζηνξία 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, “ζην Λχθεην γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο 

επξσπατθήο θαη ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο, απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο σο ηε 

ζχγρξνλε επνρή. Ζ ειιεληθή ηζηνξία ζα εληάζζεηαη νξγαληθά ζην επξσπατθφ θαη ην 

επξχηεξν δηεζλέο πιαίζην σο επηκέξνπο ηκήκα ηνπ θαη ζα θαηαιακβάλεη εθεί ην ρψξν 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθάζηνηε ζεκαζία ηεο ειιεληθήο ζπκβνιήο. Ζ ηζηνξηθή χιε 

πνπ ζα δηδάζθεηαη ζην Λχθεην ζα εμππεξεηεί έηζη θαη ηελ θαηά ην δπλαηφλ 

απνζπκθφξεζε ηεο χιεο ηνπ Γπκλαζίνπ, δηφηη ζα αλαπηχζζεη δηεμνδηθά θαη ζα 

αλαιχεη ζπζηεκαηηθά δηεζλή ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη θαηλφκελα δηεζλνχο εκβέιεηαο, 

ηα νπνία ζα παξνπζηάδνληαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ζην Γπκλάζην. 

 ην Λχθεην δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε ηζηνξία, 

ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ νη καζεηέο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή, 

επξσπατθή θαη παγθφζκηα  θνηλφηεηα. 

 πλνπηηθά, ε δηδαθηέα χιε θαηαλέκεηαη  σο εμήο: 

 

Α΄ ηάμε Λπθείνπ 

Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ θφζκνπ, απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο πνιηηηζκνχο ηεο 

Αλαηνιήο έσο θαη ηελ επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνχ. 

 

Β΄ ηάμε Λπθείνπ 

Ηζηνξία ηνπ Μεζαησληθνχ θαη Νεφηεξνπ θφζκνπ, απφ ηελ επνρή ηνπ 

Ηνπζηηληαλνχ έσο ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο. 

 

Γ΄ ηάμε Λπθείνπ 

Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ θφζκνπ, απφ ην πλέδξην ηεο 

Βηέλλεο σο ζήκεξα. 
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3.9.ΠΗΝΑΚΔ ΔΝΟΣΖΣΧΝ  

 

  Δπεηδή ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Ηζηνξίαο ζην ιχθεην αληαπνθξίλνληαη ζε δχν 

δηαθνξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, πην θάησ παξαζέηνπκε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

ηφζν ηεο Ηζηνξίαο  γεληθήο παηδείαο φζν θαη ηεο Ηζηνξίαο επηινγήο ζε πίλαθεο. 

 

Α΄ ΣΑΞΖ  ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

(ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ) 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ ΚΟΜΟΤ  

(ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΧ 

ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΗΟΤΣΗΝΗΑΝΟΤ) 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Η. ΑΡΥΑΗΟΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΗ ΣΖ 

ΜΔΟΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΓΓΤ 

ΑΝΑΣΟΛΖ  

 

1. Γεληθή επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο 

ησλ ιαψλ ηεο Δγγχο Αλαηνιήο απφ 

ηελ πξντζηνξία έσο ην 323 π.Υ. 

Ζ Μεζνπνηακία. 

Ζ Αίγππηνο. 

2. Πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή 

νξγάλσζε θαη πνιηηηζκφο 

Πνιηηηθή νξγάλσζε.  

Κνηλσλία.  

Οηθνλνκία.  

Πνιηηηζκφο.  

Θξεζθεία.  

Γξαθή.  

Δπηζηήκεο -  Γξάκκαηα - Σέρλεο.  

ΗΗ. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΧΝ 

ΑΡΥΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ Χ ΣΟ 323 

π.Υ. 

 

1. Διιεληθή Πξντζηνξία ηνηρεία Αηγαηαθψλ πνιηηηζκψλ. 

Μηλσηθφο θαη Μπθελατθφο πνιηηηζκφο.  
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2. Ζ Αξραία Διιάδα απφ ην 1100 

π.Υ. έσο ην 323 π.Υ. 

Αιιαγέο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (11
νο

 - 9
νο

 αη. 

π.Υ.). 

Ζ πφιε θξάηνο.  

ηξνθή ζηε Μεζφγεην (8
νο

 -6
νο

 αη. π.Υ.). 

Ο ειιεληθφο θφζκνο ηνπ 5
νπ

 θαη ηνπ 4
νπ

 αη. 

π.Υ., έσο ην 323 π.Υ.. 

ρέζεηο Διιήλσλ κε ηε Γπηηθή θαη 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 

ΗΗΗ. ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ  

1. Διιεληζηηθά θξάηε Οη ειιεληζηηθέο κνλαξρίεο ζηελ Αλαηνιή 

θαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

Πφιεηο - θξάηε. 

πκπνιηηείεο. 

2. Πνιίηεπκα, Κνηλσλία θαη 

νηθνλνκία 

 

3. Διιεληζηηθφο πνιηηηζκφο Πλεπκαηηθή δσή. 

Θξεζθεία. 

Σέρλε. 

IV. Ο ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΤΖ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΗ ΓΤΣΗΚΖ 

ΜΔΟΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΡΧΜΖ 

 

 

1. Ο Διιεληζκφο ηεο Μ. Διιάδαο 

θαη ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ 

Πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

νξγάλσζε. 

πξαθνχζεο. 

ρέζεηο ησλ Διιήλσλ κε ηνπο ιανχο ηεο 

Γπηηθήο Μεζνγείνπ. 

Πνιηηηζκφο. 

Καξρεδφλα  

Ρψκε (πεξίπνπ 753-200 π.Υ.) 

Πνιίηεπκα, νηθνλνκία, θνηλσλία. 

Διιελνθαξρεδνληαθέο ζρέζεηο. 

Δηξνχζθνη θαη πξψηκε Ρψκε (753 π. Υ. - 

508 π.Υ.). 

Πνιηηεηαθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο (508 π. 

Υ. - 264 π.Υ.). 
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Ζ δηακφξθσζε ηεο πξψηκεο ξσκατθήο 

πνιηηείαο (res publica). 

Ζ δηακάρε Παηξηθίσλ-πιεβείσλ (508 π.Υ.-

287 π.Υ.). 

Ρσκατθή εμάπισζε ζηε Γπηηθή θπξίσο 

Μεζφγεην. Πνιηηηζκφο. 

V. Ζ ΡΧΜΖ ΚΤΡΗΑΡΥΟ Δ 

ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ 

 

πκπιήξσζε ηεο Ρσκατθήο 

επέθηαζεο ζηε Μεζφγεην 

Δπέθηαζε ηεο ξσκατθήο εγεκνλίαο ζηελ 

Αλαηνιή. 

Γηνίθεζε ξσκατθψλ επαξρηψλ. 

πλέπεηεο ησλ ξσκατθψλ θαηαθηήζεσλ. 

Πνιηηηθή ελνπνίεζε ηεο Ηηαιίαο. 

Δκθχιηνη πφιεκνη.  

VI. H ΡΧΜΑΨΚΖ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ 

 

1. Οη αηψλεο ηεο αθκήο Ζ επνρή ηνπ Απγνχζηνπ. 

Πνιίηεπκα, Κνηλσλία. 

Γηνηθεηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αιιαγέο. 

Πνιηηηζκφο. 

Οη δηάδνρνη ηνπ Απγνχζηνπ έσο ηνπο 

εβήξνπο (14 κ. Υ - 193 κ.Υ.). 

Γηνηθεηηθέο εμειίμεηο θαη Γίθαην. 

Κνηλσλία θαη νηθνλνκία. 

ρέζεηο ειιεληζκνχ θαη Ρψκεο. 

Ρσκατθή ηέρλε. 

2. Ζ θξίζε ηεο ξσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο 

Κξίζε ζηελ θνηλσλία, ζηελ νηθνλνκία. 

Κξίζε ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ζεζκνχ. 

Δμσηεξηθνί θίλδπλνη. 

VII. ΤΣΔΡΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ  

1. Ζ ξσκατθή απηνθξαηνξία απφ ηα 

ηέιε ηνπ 3
νπ

 κ.Υ. αη. έσο ην 565 κ.Υ. 

Πξνζπάζεηα αλάθακςεο (Γηνθιεηηαλφο). 

Ο εθρξηζηηαληζκφο ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ε 

ηζρπξνπνίεζε ηεο Ρσκατθήο Αλαηνιήο. 
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2. Θξεζθεπηηθέο εμειίμεηο Γηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. 

Διιεληζκφο - ρξηζηηαληζκφο. 

ρέζεηο ζξεζθείαο θαη θξάηνπο. 

3. Αλαηνιή θαη Γχζε Ζ Νέα Ρψκε εδξαηψλεηαη ζηνλ Αλαηνιηθφ 

θφζκν. 

Δπνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνχ (527 κ. Υ.- 565 

κ.Υ.). 

4. Γξάκκαηα θαη Σέρλεο Υξηζηηαληθή θαη «ζχξαζελ» παηδεία. 

Ζ ηέρλε ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο. 

Δπηδξάζεηο ηνπ αξραίνπ ζην λέν θφζκν. 

VIII. ΠΟΛΗΣΗΜΟΗ ΣΖ ΑΠΧ 

ΑΝΑΣΟΛΖ 

 

1. Ζ Ηλδία ζηελ ειιεληζηηθή-

ξσκατθή επνρή 

 

Ζ ρψξα θαη ν πνιηηηζκφο ηεο. 

Ζ ειιεληθή παξνπζία. 

Ζ ζχλδεζε κε ηνλ ξσκατθφ θφζκν. 

2. Ζ Κίλα ζηελ ειιεληζηηθή-

ξσκατθή επνρή 

Ζ ρψξα θαη ν πνιηηηζκφο ηεο. 

πκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ 

Διιεληζηηθνχ-Ρσκατθνχ θφζκνπ. 
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ΣΑΞΖ Α΄ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

(ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ) 

 

ΡΗΕΔ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

 

Α΄. ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΟΠΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

 Να απνζαθεληζηεί ζηνπο καζεηέο ε πξνέιεπζε θαη ε ηζηνξηθφηεηα ησλ ελλνηψλ 

ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 

 Να ζπδεηεζεί κε ηνπο καζεηέο ηη θιεξνλνκνχκε απφ ηελ επξσπατθή ηζηνξία, πψο 

αληηκεησπίδνπκε θαη πψο ρεηξηδφκαζηε ηηο θιεξνλνκηέο καο. 

 Να δηαιπζνχλ νη ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

 

Β΄. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΔΤΡΧΠΖ. Ζ ΠΡΟΔ-

ΛΔΤΖ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ Ζ ΥΡΉΖ 

ΣΟΤ 

 

Ζ Δπξψπε σο γεσγξαθηθφο ρψξνο 

(γεσγξαθηθά, ηζηνξηθά, πνιηηηζκηθά 

θξηηήξηα). 

Καζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηεο Δπξψπεο. 

Δπξψπε θαη Γχζε. 

Δπξσπατθφο θαη ακεξηθαληθφο πνιηηηζκφο. 

Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨ-

ΚΟΤ ΥΡΟΤ 

 

Βαξβαξηθέο εηζβνιέο, κνπζνπικαληθέο 

θαηαθηήζεηο. 

Γηάιπζε ηνπ εληαίνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ  

πνπ θιεξνδφηεζε ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία 

θαη ε αλάδπζε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ ζηνλ 

Μεζαίσλα. 

Ζ Δπξψπε απφ ηηο απηνθξαηνξίεο ζηα 

εζληθά θξάηε. 

Ζ Δπξψπε θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 
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θνζκνζπζηήκαηνο (επνηθηζκφο ηεο 

Ακεξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο, 

απνηθηνθξαηία, εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά 

δίθηπα). 

Σα αληίπαια επξσπατθά ζηξαηφπεδα απφ ηε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε σο ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

πφιεκν. 

Ζ πνξεία πξνο ηελ ελνπνίεζε. 

χγρξνλα πξνβιήκαηα (πεξηθεξεηαθφηεηα 

θαη ζπγθεληξσηηζκφο). 

ΟΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ 

 

Αληηκεηψπηζε ησλ θιεξνλνκηψλ ηεο απφ 

ηελ Δπξψπε. 

Σξφπνο έληαμεο ησλ θιεξνλνκηψλ απηψλ 

κέζα ζηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζηελ αξρή ησλ Νεψηεξσλ ρξφλσλ. 

Αλαγέλλεζε θαη θιαζηθέο θιεξνλνκηέο. 

Μεηαξξχζκηζε θαη πξψηνο ρξηζηηαληζκφο. 

Ρσκατθή δηνηθεηηθή παξάδνζε, 

απηνθξαηνξίεο θαη κνληέξλα έζλε. 

Γηακάρε ηνλ 17
ν
 αηψλα γηα ηελ αλσηεξφηεηα 

ή φρη ηνπ λεφηεξνπ πνιηηηζκνχ πάλσ ζηνλ 

αξραίν. 

Κιαζηθηζκφο θαη ξνκαληηζκφο. 

Αλαβηψζεηο παιαηψλ πνιηηηζκηθψλ 

ξεπκάησλ. 

Έλλνηα ηεο εξκελείαο ηνπ παξειζφληνο: 

απφζηαζε απφ ην παξειζφλ, έιινγε 

αληηκεηψπηζή ηνπ, ηα φξηα ηεο 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ παξειζφληνο. 

Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗ-

ΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΟΤ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ «επξσπατθνχ λνπ» 

(ηεο λεσηεξηθφηεηαο πνπ μεθίλεζε απφ ηελ 

Δπξψπε). 

Απηνλφκεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο γλψζεο 
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απφ ηελ απζεληία. 

Δζσηεξίθεπζε ηεο εζηθήο (θαινί ηξφπνη θαη 

έλλνηα ηεο πνιηηηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο). 

Γηαρσξηζκφο ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ 

ηεο γλψζεο ζηε θηινζνθηθή παξάδνζε ηνπ 

17
νπ

 αη. 

Ζ απνκάγεπζε ηνπ θφζκνπ. 

Πεηξακαηηζκφο θαη νξζνινγηζκφο. 

Γηαθσηηζκφο. 

Ζ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Ζ έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ - Σα  θπζηθά 

δηθαηψκαηα. 

Ζ δηαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο απφ 

ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα. 

Ζ έλλνηα ηνπ ζπληάγκαηνο θαη ηεο 

ηζνξξνπίαο ησλ εμνπζηψλ - Απφ ηα θπζηθά 

δηθαηψκαηα ζηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. 

Ζ θαζνιηθή επέθηαζε ηεο ςεθνθνξίαο - 

Απφ ηελ αλδξηθή ςεθνθνξία ζηελ 

θαζηέξσζε ηεο γπλαηθείαο ςεθνθνξίαο. 

 Απφ ηα πνιηηηθά ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

- Κξάηνο δηθαίνπ, θξάηνο πξφλνηαο θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο 

Δπξψπεο. 

Ζ έλλνηα ηεο αλεμηζξεζθίαο θαη ε κεηαθνξά 

ηεο ζηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

Ζ έλλνηα ησλ αμηψλ - εβαζκφο ηνπο ή κε 

απφ ηνπο Δπξσπαίνπο. 

Γηθηαηνξίεο ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη Β΄ 

Παγθφζκηνο πφιεκνο. 

 Μεηαπνιεκηθή νξγάλσζε ηεο Δπξψπεο σο 

θξηηηθή θαη ππέξβαζε ηνπ παξειζφληνο. 

Ζ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΖ ΣΔΥΝΖ Ζ απφζπαζε ηεο ηέρλεο απφ ην πεξηβάιινλ 
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 ηεο θαη ε απηνλφκεζή ηεο κε βάζε ηελ 

αηζζεηηθή. 

πιινγέο θαη Μνπζεία - Αλαπαξάζηαζε θαη 

πξννπηηθή. 

Ζ γνληκνπνίεζε ηεο επξσπατθήο ηέρλεο απφ 

εμσεπξσπατθέο παξαδφζεηο - Αθαδεκατζκφο 

θαη πξσηνπνξία. 

Ζ Λνγνηερλία. 

Ζ κνπζηθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Μαδηθή θνηλσλία θαη ηέρλε. 

Νεσηεξηζκφο θαη παξάδνζε. 

Ζ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά σο ζηνηρείν ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. 

ΓΗΑΓΟΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΗΑΡΘΡΧΖ 

ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΑΝΝΑ 

 

Ο επξσπατθφο πνιηηηζκφο σο ζχζηεκα 

(εζσηεξηθέο ηεξαξρίεο, πξνηεζηαληηθέο 

ρψξεο έλαληη ησλ θαζνιηθψλ). 

Ζ Δπξψπε απέλαληη ζηνπο κε Δπξσπαίνπο 

(Οξηεληαιηζκφο θαη ππνηίκεζε ησλ 

πνιηηηζκψλ ησλ άιισλ επείξσλ). 

Ζ δηάδνζε ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ 

εθηφο ηεο Δπξψπεο. Οη νζκψζεηο κε ηνπο 

άιινπο πνιηηηζκνχο. 

Ζ Παξνπζία  ησλ κε Δπξσπαίσλ θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο εληφο ηεο Δπξψπεο. 
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B΄  ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

(ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ) 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΜΔΑΗΧΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΚΟΜΟΤ 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΗΟΤΣΗΝΗΑΝΟΤ ΔΧ ΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ 

ΒΗΔΝΝΖ (565 κ. Υ. -1815 κ.Υ.) 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Η. ΑΠΟ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ 

ΗΟΤΣΗΝΗΑΝΟΤ Α΄ ΔΧ 

ΣΖ ΤΝΘΖΚΖ ΣΟΤ 

ΒΔΡΝΣΔΝ ΚΑΗ ΣΟ ΣΔΛΟ 

ΣΖ ΔΗΚΟΝΟΜΑΥΗΑ (565 

κ. Υ. - 843 κ.Υ.) 

Σν Βπδάληην απφ ην ζάλαην ηνπ Ηνπζηηληαλνχ Α΄ 

έσο ην ηέινο ηεο Δηθνλνκαρίαο (565 κ.Υ.-843 

κ.Υ.). 

Οη απαξρέο ηνπ λένπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Φενπδαξρίαο) θαη ε Γπηηθή 

Απηνθξαηνξία σο ηελ νξηζηηθή δηάζπαζε ηνπ 

θξάηνπο ησλ Καξνιηδψλ (Πεξίπνπ 600 κ. Υ. - 

πεξίπνπ 850 κ. Υ.). 

Σα Βαιθάληα πξηλ απφ ηνλ εθρξηζηηαληζκφ.  

Σα πξν-νζσκαληθά ηνπξθφθσλα θχια θαη νη 

ιάβνη ζηα Βαιθάληα (πεξίπνπ 550 κ. Υ. - 864 

κ.Υ.). 

Σν Ηζιάκ σο λέα παγθφζκηα δχλακε θαη ε ξαγδαία 

επέθηαζή ηνπ (Υαιηθάηα, 622 κ.Υ.-πεξίπνπ 850 

κ.Υ.). 

 

ΗΗ. ΑΠΟ ΣΖ ΤΝΘΉΚΖ 

ΣΟΤ ΒΔΡΝΣΔΝ ΚΑΗ ΣΟ 

ΣΔΛΟ ΣΖ 

ΔΗΚΟΝΟΜΑΥΗΑ Χ ΣΟ 

ΟΡΗΣΗΚΟ ΥΊΜΑ ΣΧΝ 

ΔΚΚΛΖΗΧΝ (843 κ. Υ. - 

1054 κ. Υ.) 

Σν Βπδάληην απφ ην ηέινο ηεο Δηθνλνκαρίαο σο ην 

ηέινο ηεο Μαθεδνληθήο δπλαζηείαο (843 κ. Υ. -

1057 κ. Υ.). 

Ο πξψηνο ζρεκαηηζκφο ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ 

εζλνηήησλ.  

Απφ ηελ Αγία Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ησλ 

Φξάγθσλ ζηελ Αγία Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ησλ 

Γεξκαλψλ (Πεξίπνπ 843 κ. Υ. - 1056 κ. Υ.). 
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Ζ επξχηεξε βπδαληηλή δψλε: ν εθρξηζηηαληζκέλνο 

νξζφδνμνο ζιαβφθσλνο θφζκνο ζηα Βαιθάληα θαη 

ε εμέιημε ηεο Ρσζίαο θαη ηεο βνξεηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο (860 κ. Υ. - πεξίπνπ 1050 κ. Υ.). 

Ζ κνπζνπικαληθή Απηνθξαηνξία ησλ Αξάβσλ θαη 

ε εκθάληζε ησλ πξννζσκαληθψλ ηνπξθηθψλ 

δπλαζηεηψλ (πεξίπνπ 850 κ. Υ. -1055 κ. Υ.). 

ΗΗΗ. ΑΠΟ ΣΟ ΟΡΗΣΗΚΟ 

ΥΗΜΑ ΣΧΝ 

ΔΚΚΛΖΗΧΝ Χ ΣΖΝ Γ΄ 

ΣΑΤΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΠΡΧΣΖ ΑΛΧΖ ΣΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ 

 (1054 κ. Υ. - 1204κ. Υ.) 

 

Σν Βπδάληην ζε ηξνρηά παξαθκήο θαη ε πξψηε 

άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (1057 κ. Υ. -1204 

κ. Υ.). 

Ζ επηβνιή ηνπ παπηθνχ ειέγρνπ ζηνπο θνζκηθνχο 

εγεκφλεο ηεο Γχζεο θαη νη ηαπξνθνξίεο (1056 κ. 

Υ. -1204 κ. Υ,). 

Ο βαιθαληθφο θφζκνο θαη νη απαξρέο ηεο αθκήο ηεο 

Ρσζίαο (πεξίπνπ 1050 κ. Υ. - πεξίπνπ 1200 κ. Υ.). 

Ο θφζκνο ηεο Αλαηνιήο θαη ε επηθξάηεζε ησλ 

πξννζσκαληθψλ ηνπξθηθψλ δπλαζηεηψλ επί ησλ 

Αξάβσλ (1055 κ. Υ.- πεξίπνπ 1200 κ. Υ.). 

ΗV. ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΣΖ ΣΖ 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΗΣΗΚΖ 

ΑΛΧΖ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΘΧΜΑΝΟΤ 

ΣΟΤΡΚΟΤ  (1204 κ. Υ. -

1453 κ. Υ.) 

Σν Βπδάληην ζηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο : απφ ηελ 

πξφζθαηξε απψιεηα θαη ηελ αλαθαηάιεςε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο σο ηελ νξηζηηθή Παξαθκή θαη 

πηψζε (1204/1261 κ. Υ. -1453/1461 κ. Υ.). 

Ζ παξαθκή ησλ δπηηθψλ θενπδαξρηθψλ θνηλσληψλ 

θαη ε επηθξάηεζε ηεο θνζκηθήο επί ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο εμνπζίαο./ Ζ θξίζε ηεο Παπνζχλεο 

(1204 κ. Υ. - πεξίπνπ 1450 κ. Υ.). 

Οη ηειεπηαίνη αηψλεο ηεο βαιθαληθήο αλεμαξηεζίαο 

(Βνχιγαξνη, έξβνη, Βιάρνη / Ρνπκάλνη) θαη νη 

νζσκαληθέο θαηαθηήζεηο. 

Ζ θιεξνλνκηά ηνπ Βπδαληίνπ απφ ηε Ρσζία. 

Απφ ηε «Νέα Ρψκε» ζηελ «Σξίηε Ρψκε»  (πεξίπνπ 

1200 κ. Υ. -πεξίπνπ 1460 κ. Υ.). 

Ζ νινθιήξσζε ηεο θπξηαξρίαο ησλ Σνχξθσλ 
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(ειηδνχθσλ-Οζσκαλψλ) ζην κνπζνπικαληθφ 

θφζκν ηεο Δγγχο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

(πεξίπνπ 1200 κ. Υ. - πεξίπνπ 1460/61 κ. Υ.). 

Ζ επνρή ηεο πξψηκεο Λαηηλνθξαηίαο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν (1204 κ. Υ. - πεξίπνπ 1460 κ. Υ.) θαη ζηελ 

Κχπξν (1192 κ. Υ. - 1489 κ. Υ.).  

V. Ο ΜΔΑΗΧΝΗΚΟ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΣΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΗ 

ΣΔΥΝΔ 

Βπδαληηλφο πλεπκαηηθφο βίνο θαη πνιηηηζκφο. 

Βπδαληηλή ηέρλε. 

Μεζαησληθφο επξσπατθφο πνιηηηζκφο, επηζηήκε θαη 

ηέρλε. 

H βπδαληηλή πνιηηηζηηθή παξάδνζε ζηε 

λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε (Βαιθάληα) θαη ηε Ρσζία. 

Μνπζνπικαληθφο πνιηηηζκφο, επηζηήκε θαη ηέρλε 

(νη ελδνπνιηηηζκηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη νη 

πλεπκαηηθέο θαη θαιιηηερληθέο ηνπ αληαιιαγέο κε 

ην κεζαησληθφ Διιεληζκφ). 

VI. AΠΟ ΣΖΝ ΑΛΧΖ ΣΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ 

Χ ΣΖ ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ 

ΒΔΣΦΑΛΗΑ (1453-1648) 

Απφ ην Μεζαίσλα ζηνπο Νένπο Υξφλνπο.  

Αλαγέλλεζε θαη Αλζξσπηζκφο. 

Οη αλαθαιχςεηο ησλ λέσλ ρσξψλ. 

Ζ ζξεζθεπηηθή Μεηαξξχζκηζε ζηε Γχζε. 

Ζ Αλαηνιή θάησ απφ νζσκαληθή θπξηαξρία.  

Ζ επέθηαζε ησλ Οζσκαλψλ ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην. 

Ζ κέζε θαη ε χζηεξε Λαηηλνθξαηία ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν (πεξίπνπ 1460 κ. Υ. - πεξίπνπ 1650 κ. Υ.) θαη 

ζηελ Κχπξν (15
νο

-17
νο

 αη. κ. Υ.). 

Ο Σξηαθνληαεηήο πφιεκνο θαη ε δηάζπαζε ηεο 

πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ελφηεηαο ζηελ 

Δπξψπε. 

VII.ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ 

ΣΟΤ ΓΗΑΦΧΣΗΜΟΤ ΔΧ 

ΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ 

ΒΗΔΝΝΖ (1815) 

Σν θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ. 

Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο: νηθνλνκηθέο ζεσξίεο-απαξ-

ρέο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. 

Ζ Ακεξηθαληθή Αλεμαξηεζία. 
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Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. 

Σν ηέινο ηεο Λαηηλνθξαηίαο ζηελ Αλαηνιή θαη νη 

δηάδνρεο δπηηθέο θπξηαξρίεο ζην δπηηθφ ειιαδηθφ 

ρψξν (Δπηάλεζα). 

Ζ Ναπνιεφληεηα πεξίνδνο. 

Οη απαξρέο ηεο παξαθκήο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο (κέζα 17
νπ

- αξρέο 19
νπ

 αηψλα). 

VIII. ΠΟΛΗΣΗΜΟ - 

ΓΡΑΜΜΑΣΑ - ΣΔΥΝΔ 

(15
νο

  αη. - αξρέο ηνπ 19
νπ

 αη.)  
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Β΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

(ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ) 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΣΟΡΗΑ 

 

Α. ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΟΠΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα ππαξθηά ζήκεξα πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνχ, 

παξαθνινπζψληαο ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπο. 

 Να εθαξκφδνπλ αξρέο θαη ζεσξίεο ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

 Να επεμεξγάδνληαη θαη λα εξκελεχνπλ ηηο πεγέο θαη λα δηακνξθψλνπλ θξηηήξηα 

δηαζηαχξσζεο θαη αμηνιφγεζήο ηνπο. 

 

Β. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Η. Ζ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡ-

ΥΑΗΟΣΖΣΑ Χ ΣΟΝ 19
ν
 ΑΗ. 

Ζ Μαθεδνλία θαηά ηελ αξραηφηεηα. 

Ζ Μαθεδνλία θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο. 

Ζ Μαθεδνλία θαηά ηε ξσκατθή επνρή. 

Ζ Μαθεδνλία θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο. 

ΗΗ. ΣΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Σν πξψην Μαθεδνληθφ δήηεκα. 

Σν δεχηεξν Μαθεδνληθφ δήηεκα. 

Σν ηξίην Μαθεδνληθφ δήηεκα. 

Σν ηέηαξην Μαθεδνληθφ δήηεκα. 

ΗΗ. ΣΟ ΒΟΡΔΗΟΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ 

ΕΖΣΖΜΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΛΛΖΝΟΑΛ-

ΒΑΝΗΚΔ ΥΔΔΗ 

Ζ ίδξπζε ηνπ Αιβαληθνχ θξάηνπο θαη ην 

Βνξεηνεπεηξσηηθφ. 

Ο Β΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο θαη νη 

κεηαπνιεκηθέο ζρέζεηο Διιάδαο θαη Αιβαλίαο. 

Ο Διιεληζκφο ηεο Αιβαλίαο. 

IV. ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΔ 

ΥΔΔΗ 

Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο 1923-1930 

Ζ πξνζέγγηζε Διιάδαο - Σνπξθίαο. 

Διιελνηνπξθηθή θαη Ναηντθή ζπκκαρία. 
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Σα επηεκβξηαλά επεηζφδηα ηνπ 1955. 

Ο Διιεληζκφο ηεο Πφιεο. 

Ίκβξνο θαη Σέλεδνο. 

Οη Μνπζνπικάλνη ηεο Γ. Θξάθεο. 

Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. 

V. Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ζ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

Γεκηνπξγία θαη εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο. 

Υαξαθηήξαο, πεξηερφκελν, ζεζκνί. 

Ζ Διιάδα ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. 

Πξννπηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 

VI. ΣΟ ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Καηαβνιέο ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο. 

Σν Κππξηαθφ, δηεζλέο δήηεκα. 

Ο απειεπζεξσηηθφο αγψλαο 1955-1959. 

Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 1960-1974. 

Ζ Κππξηαθή ηξαγσδία 1974. 

VII. Ζ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΑΠΟ-

ΡΑ ΚΑΗ Ο ΑΠΟΓΖΜΟ 

ΔΛΛΖΝΗΜΟ 

εκαζία ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο. 

Πεξίνδνη ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο. 

Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο. 

Ζ νξγάλσζε ησλ παξνηθηψλ. 

Κνηλσληθή ελζσκάησζε θαη αθνκνίσζε. 

Τπεξπφληηα κεηαλάζηεπζε. 

Ο απφδεκνο Διιεληζκφο ην Μεζνπφιεκν. 

Νέεο ηάζεηο ζηελ ειιεληθή κεηαλάζηεπζε. 

Παιηλλφζηεζε θαη πξνβιήκαηα. 

Απφδεκνο Διιεληζκφο θαη εζληθά ζέκαηα. 
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Β΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

(ΜΑΘΖΜΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Α. ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΟΠΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ αξραία Διιάδα. 

 Να βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαιχνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηζηνξηθά 

θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο. 

 Να εθαξκφδνπλ αξρέο θαη ζεσξίεο ηεο Ηζηνξηθήο επηζηήκεο ζε ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα. 

 Να πξνζεγγίζνπλ δεηήκαηα ηεο Ηζηνξηθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ Ηζηνξηθή 

νξνινγία θαη ηηο κεζφδνπο αμηνπνίεζεο ησλ πεγψλ. 

 Να αλαπηχμνπλ θξηηήξηα επεμεξγαζίαο, δηείζδπζεο θαη εξκελείαο ησλ πεγψλ. 

  Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε απνδνρήο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηδεψδνπο σο 

βαζηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. 

 Να δηακνξθψζνπλ αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πξνζσπηθήο ηνπο βηνζεσξίαο κε 

βάζε ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο. 

   

Β. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

 

ΔΝΟΣΖΣΔ  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

I.  Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ  α. Ζ πνξεία ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο 

Ζ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 

Ζ Κξεηνκπθελατθή θνηλσλία 

Ζ θνηλσλία ζηε Γεσκεηξηθή θαη Αξρατθή 

επνρή 

Ζ θιαζηθή πεξίνδνο 

Σα Διιεληζηηθά ρξφληα 

β. Κνηλσληθνί ζεζκνί 

Ζ νηθνγέλεηα θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο 
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Ζ εθπαίδεπζε 

Ο ζηξαηφο 

Ζ ζξεζθεία θαη ε ζξεζθεπηηθή δσή 

γ. Ζ θαζεκεξηλή δσή 

Σα επαγγέικαηα 

Ζ ςπραγσγία 

Ζ κφδα 

 

 

ΗΗ. Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

 

 

α. Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Ζ πνξεία πξνο ηελ πφιε-θξάηνο 

Ζ πφιε-θξάηνο 

Ζ αξηζηνθξαηηθή πφιε 

Ζ δεκνθξαηηθή πφιε 

β. Μνλαξρίεο, θνηλά, πκπνιηηείεο 

γ. Διιεληζηηθέο κνλαξρίεο 

 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

(ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ) 

 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΚΟΜΟΤ 

(ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΒΗΔΝΝΖ Χ ΖΜΔΡΑ) 

1815 - 1990 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Η. Ζ ΔΤΡΧΠΖ ΜΔΣΑ ΣΟ ΤΝΔ-

ΓΡΗΟ ΣΖ ΒΗΔΝΝΖ (1815-1871) 

Οη απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο θαη 

ε λέα επξσπατθή ηζνξξνπία.  

Ζ ζέζε ηνπ Αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο. 

Σα εζληθά θαη θηιειεχζεξα θηλήκαηα ζηελ 

Δπξψπε.  

Ο αγψλαο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ Διιήλσλ  

θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  



 105 

Σν αίηεκα γηα ηελ εζληθή νινθιήξσζε σο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Αλαβίσζε ησλ ελδνεπξσπατθψλ αληαγσ-

ληζκψλ.  

Ο Κξηκατθφο πφιεκνο θαη ε ηηαιηθή ελν-

πνίεζε.  

Ζ λέα ζέζε ηνπ Αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο. 

Γαιινπξσζηθφο πφιεκνο θαη γεξκαληθή 

ελνπνίεζε. 

Νέα πνιηηηθά κνξθψκαηα ζηελ ακεξηθαληθή 

ήπεηξν.  

Οη ΖΠΑ αλεξρφκελε δηεζλψο δχλακε. 

ΗΗ. Ζ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ Ο ΚΟΜΟ 

ΑΠ ΣΟΝ 19
ν
  Χ ΣΟΝ 20ν   

ΑΗΧΝΑ (1871-1914) 

Βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθέο 

δπκψζεηο ζηελ Δπξψπε.  

Νέα πνιηηηζκηθά ξεχκαηα.  

Ζ θηιεηξεληθή θίλεζε. 

Ζ απνηθηαθή εμάπισζε ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ ζην απφγεηφ ηεο. 

Σν Αλαηνιηθφ δήηεκα ζε έληαζε: απφ ηνλ 

ξσζνηνπξθηθφ πφιεκν ζηνπο Βαιθαληθνχο 

πνιέκνπο.  

Ο ξφινο ηνπ Διιεληζκνχ ζηε δηεξγαζία ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ απφ 

ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία. 

Ζ έληαζε ησλ επξσπατθψλ αληαγσληζκψλ 

θαη ε έθξεμε ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ. 

 

ΗΗΗ. Ο ΠΡΧΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ 

ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΜΔΔ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ 

Ζ εμέιημε ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ 

ηελ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ σο ηε 

ζπλζεθνιφγεζε ηεο Γεξκαλίαο.  

Ζ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ζηε Ρσζία. 
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Ζ Διιάδα απέλαληη ζηνπο εκπνιέκνπο.  

Ο εζληθφο δηραζκφο.  

Ζ πνιεκηθή έμνδνο ηεο Διιάδαο. 

Ζ πλδηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ (1919-1920). 

Απφ ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιηψλ ζηε 

πλζήθε ησλ εβξψλ.  

Ζ ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ ζηε Μ. Αζία σο ηε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. 

Ζ πλδηάζθεςε ηεο Λσδάλεο.  

Σν ηέινο ηνπ Αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο θαη ε 

λέα δηεζλήο ζέζε ηεο Διιάδαο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο εηξήλεο. 

ΗΗΗ. Ο ΠΡΧΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ 

ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΜΔΔ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ 

Ζ εμέιημε ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ 

ηελ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ σο ηε 

ζπλζεθνιφγεζε ηεο Γεξκαλίαο.  

Ζ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ζηε Ρσζία. 

Ζ Διιάδα απέλαληη ζηνπο εκπνιέκνπο.  

Ο εζληθφο δηραζκφο.  

Ζ πνιεκηθή έμνδνο ηεο Διιάδαο. 

Ζ πλδηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ (1919-1920). 

Απφ ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιηψλ ζηε 

πλζήθε ησλ εβξψλ.  

Ζ ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ ζηε Μ. Αζία σο ηε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. 

Ζ πλδηάζθεςε ηεο Λσδάλεο.  

Σν ηέινο ηνπ Αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο θαη ε 

λέα δηεζλήο ζέζε ηεο Διιάδαο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο εηξήλεο. 

IV. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 

ΓΤΟ ΠΑΓΚΟΜΗΧΝ ΠΟΛΔΜΧΝ 

Ζ ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ΚΣΔ. 

Ζ πεξίνδνο ησλ ειπίδσλ: απφ ηηο ζπκθσλίεο 

ηνπ Λνθάξλν σο ηελ πξφηαζε Μπξηάλ γηα 

ηελ Οκνζπνλδηαθή Έλσζε ηεο Δπξψπεο 

(1925-1930). 
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Ζ λέα ηζνξξνπία ζηα Βαιθάληα θαη ηελ 

Δγγχο Αλαηνιή.  

Ζ Διιάδα παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο. 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε   θαη νη 

επηπηψζεηο ηεο.  

Ζ άλνδνο ηνπ Φαζηζκνχ θαη ε δηνιίζζεζε 

ηεο Δπξψπεο ζηε βία.  

Οη επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα. 

V. Ο ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ 

ΠΟΛΔΜΟ 

Ζ επέθηαζε ηεο γεξκαληθήο θπξηαξρίαο ζηελ 

Δπξψπε (1939-1943).  

Ζ ειιεληθή αληίζηαζε θαη ε ζεκαζία ηεο,  

ζε ζρέζε κε ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα. 

Ζ ζπκκαρηθή αληεπίζεζε θαη ε νινθιεξσ-

ηηθή ήηηα ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο.  

Ζ δίθε ηεο Νπξεκβέξγεο. 

Πξψηα ζεκεία αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

Γπηηθψλ πκκάρσλ θαη ηεο ΔΓ.  

Ζ Διιάδα πεδίν αληηπαξάζεζεο ησλ δχν 

θφζκσλ. 

Οη πλζήθεο ηεο Δηξήλεο.  

Ζ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ. 

VI. Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΟ 

ΚΟΜΟ 

Ζ νξγάλσζε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο ηελ 

επαχξην ηνπ πνιέκνπ.  

Ζ ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΖΔ. 

Σν θαζεζηψο ηνπ Γηπνιηζκνχ.  

Πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηδενινγηθέο 

Παξάκεηξνη.  

Οη επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα.  

Σν ηέινο ηνπ Γηπνιηζκνχ. 

Ζ απναπνηθηνπνίεζε θαη ν ξφινο ησλ λέσλ 

θξαηψλ ζηε δηεζλή δσή.  

Ο Σξίηνο Κφζκνο: Παξάγνληεο ηζρχνο θαη 

αδπλακίαο. 
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Ζ πνξεία πξνο ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε: 

πξαγκαηνπνηήζεηο θαη πξννπηηθέο.  

Ζ Διιάδα απφ ηε ζχλδεζε κε ηελ ΔΟΚ ζηελ 

έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ ΔΔ. 

Κξίζηκεο πξνθιήζεηο ζε βάξνο ηεο 

αλζξσπφηεηαο ζηηο παξπθέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα.  

Ζ βία. 

Ζ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ αλεπάξθεηα ησλ πξψησλ πιψλ. 

Ο ππεξπιεζπζκφο. 

Ζ ππξεληθή απεηιή. 

VII. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗ-

ΣΔΥΝΗΚΑ ΡΔΤΜΑΣΑ ΑΠ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΟΤ ΡΟΜΑΝΣΗΜΟΌ 

Χ  ΣΗ ΠΑΡΤΦΔ ΣΟΤ 21
νπ

  

ΑΗΧΝΑ 

Καιιηηερληθά θηλήκαηα. 

Λνγνηερληθέο ζρνιέο. 

Νέεο κνξθέο ηέρλεο. 

χγρξνλεο κνξθέο ηέρλεο. 
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Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

(ΜΑΘΖΜΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) 

 

ΗΣΟΡΗΑ 

(ΘΔΜΑΣΑ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ) 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Η. ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟ-

ΜΗΑ ΣΖΝ ΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ 

Αλαβίσζε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο 

Γηαλνκή ησλ εζληθψλ θηεκάησλ 

Δθκεηάιιεπζε νξπρείσλ 

Γεκηνπξγία ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

Βηνκεραλία 

Γεκφζηα έξγα. Γίθηπν ζηδεξνδξφκσλ 

Δζληθά δάλεηα 

Δμσειιαδηθφ ειιεληθφ θεθάιαην 

Αγνξά ηνπ ζεζζαιηθνχ θάκπνπ απφ 

Έιιελεο θεθαιαηνχρνπο ηνπ Δμσηεξηθνχ 

Απφ ηε λνκηζκαηηθή θξίζε (1879) ζηελ 

αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ 

Ο ξφινο ηνπ μέλνπ θαη ηνπ εμσειιαδηθνχ 

ειιεληθνχ θεθαιαίνπ θαη ν Γηεζλήο 

Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο (ΓΟΔ) 

Σν αγξνηηθφ δήηεκα 

Πξψηα βήκαηα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο 

Οηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν 

1910-1922    

Ζ νηθνλνκηθή δσή θαηά ηελ πεξίνδν 1922-

1936 

ΗΗ. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡ-

ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΟΜΜΑΣΧΝ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821 - 1936) 

Δμσηεξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη πειαηεη-

αθέο ζρέζεηο (1821 - 1843) 

Υεηξαθέηεζε θαη αλακφξθσζε (1844 - 

1880) 
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Γηθνκκαηηζκφο θαη θφκκαηα αξρψλ (1880-

1909) 

Αλαλέσζε - Γηραζκφο (1909-1922) 

Δθζπγρξνληζκφο θαη επεκβάζεηο (1923-

1936) 

ΗΗΗ. ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) 

Δπαλαζηαηηθή θαη θαπνδηζηξηαθή 

πεξίνδνο 

Οζσληθή πεξίνδνο (1832-1862) 

Πεξίνδνο ηεο βαζηιείαο Γεσξγίνπ ηνπ Α΄ 

(1863-1912) 

Βαιθαληθνί πφιεκνη 

Πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο 

Μηθξαζηαηηθφο πφιεκνο 

χκθσλν ηνπ 1930 

ΗV. ΣΟ ΚΡΖΣΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ, ΑΠΟ 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΖ, ΚΑΣΑ 

ΣΟ 19
ν
 ΚΑΗ ΣΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 20νπ 

ΑΗΧΝΑ 

Ζ ζπκβνιή ηεο Κξήηεο ζηελ Δζλεγεξζία 

ηνπ 1821 

Ζ Κξήηε ηελ πεξίνδν 1830-1860 

Ζ Μεγάιε Κξεηηθή Δπαλάζηαζε (1866-

69) 

Οη ηειεπηαίεο εμεγέξζεηο ζηελ Κξήηε θαη ε 

ειιεληθή πνιηηηθή έσο ηελ   Κξεηηθή Πν-

ιηηεία (1878 -1898) 

Ζ Κξεηηθή Πνιηηεία έσο ηελ ελζσκάησζε 

ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα  
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  

 

4.1.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

   Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη λα δηεξεπλεζεί ε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, λα θαηαλνήζνπκε πνηεο γλψζεηο 

επηζπκνχλ λα απνθνκίζνπλ απ’ απηφ, πνηα πηπρή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο ελδηαθέξεη 

πεξηζζφηεξν θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ. 

 

4.2.ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ. 

 

   α)Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε παξνπζηάδεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζα έρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ απνδεθηψλ, θάηη 

πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαθψλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε ηελ δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηεο έξεπλαο καο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζα πξνζπαζήζεη λα 

ζπκπιεξψζεη κε θαηλνχξηα ζηνηρεία ηεο ήδε ππάξρνπζεο έξεπλεο αιιά θαη ίζσο λα 

κπνξέζεη  λα απνηειέζεη νδεγφ γηα αθφκα πην θηιφδνμεο κειινληηθέο έξεπλεο. 

   β) Οη πξνβιεκαηηζκνί, ηα ζρφιηα, νη ηνπνζεηήζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζα καο επηηξέςνπλ λα ζρεκαηίζνπκε κηα άπνςε 

γηα ηελ αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο. 

 

4.3. ηφρνη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηελ έξεπλα καο ην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ: 

 

-λα δνχκε πνηα είλαη ε γεληθή άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο 

-αλ ηνπο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηη πεξηκέλνπλ απ’ απηφ 

-αλ επηζπκνχλ λα αιιάμεη θάηη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

-αλ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία 
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-λα κάζνπκε γηα ην πνηα ηζηνξηθή πεξίνδνο ηνπο ηξαβάεη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ 

θαη πνηα ιηγφηεξν 

- λα δνχκε αλ ηνπο είλαη θαηαλνεηνί νη φξνη ηνπ καζήκαηνο 

- λα θαηαγξάςνπκε ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγεηηθά θαηά ηελ ψξα 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη κε πνην ηξφπν ζα ήζειαλ λα ην θάλνπλ 

- λα δνχκε αλ ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

απνθνκίζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο. 

 

4.4.Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο δηαγξάθνληαη σο πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα ηα αθφινπζα: 

 

-λα δηεξεπλήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. 

- λα κάζνπκε ηη πεξηκέλνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 

- λα δνχκε πνηεο ηζηνξηθνί πεξίνδνη ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

- αλ ηνπο αξέζεη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο θαη αλ ζα επηζπκνχζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζε απηφ θαη κε πνην ηξφπν ζα ήζειαλ λα θάλνπλ θάηη 

ηέηνην. 

 

4.5.ΤΠΟΘΔΔΗ ΠΡΟ ΔΞΔΣΑΖ 

 

- Οη καζεηέο ζεσξνχλ πσο ε ηζηνξία είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά καζήκαηα. 

(εξψηεζε 1) 

- Οη καζεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. (εξψηεζε 2) 

- Οη καζεηέο ειπίδνπλ λα απνθνκίζνπλ πιήζνο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. (εξψηεζε 3) 

-Οη καζεηέο επηζπκνχλ λα αιιάμεη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο.(εξψηεζε 4) 

- Δλδηαθέξνληαη γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία. (εξψηεζε 5) 

- Οη καζεηέο έρνπλ θάλεη ζρέδην εξγαζίαο ζηελ ηζηνξία θαηά ην παξειζφλ. (εξψηεζε 

6) 

- Ζ ηζηνξηθή πεξίνδνο πνπ πξνηηκνχλ νη καζεηέο είλαη ε “λέα ηζηνξία” (εξψηεζε 7) 

- Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηε “λέα ηζηνξία” (εξψηεζε 8) 

- Γλσξίδνπλ ηα ιηγφηεξα πξάγκαηα γηα ηνλ Μεζαίσλα. (εξψηεζε 9) 

- ηνπο καζεηέο δελ αξέζεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ην κάζεκα. (εξψηεζε 10) 
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- Οη καζεηέο δελ θαηαλννχλ ηνπο ηζηνξηθνχο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

κάζεκα (εξψηεζε 11) 

- Οη καζεηέο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζην κάζεκα (εξψηεζε 12) 

- Οη καζεηέο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα θπξίσο κε ηε κέζνδν ηεο 

απηναμηνιφγεζεο. (εξψηεζε 13) 

- Οη καζεηέο βνεζνχληαη απφ ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο (εξψηεζε 14)  

 

   4.6.ΠΛΖΘΤΜΟ-ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 

   πσο αλαθέξνπλ νη Faulkner θ.α. (1999): “ Οη έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεηηθά 

κηθξνχο, ηνπηθνχο πιεζπζκνχο θαη δείγκαηα, είλαη πην εθηθηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ πξάμε, ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο πνπ απαηηνχλ ζπιινγή 

πνιιψλ δεδνκέλσλ απφ δείγκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ επξχηεξνπο πιεζπζκνχο”
21

 

   Πνιιέο θνξέο φηαλ δελ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηελ πηζαλνηηθή δεηγκαηνιεςία, 

είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα πεξηνξηζηνχκε ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηα ιεγφκελα επθαηξηαθά ή εχθνια δείγκαηα, λα ζηξαθνχκε, δειαδή, ζηα άηνκα 

εθείλα κε ηα νπνία, ειιείςεη επαξθνχληνο ρξφλνπ θαη δηαζέζηκσλ πφξσλ, κπνξνχκε 

λα επηθνηλσλήζνπκε ακέζσο
22

  

   Οη επηζθνπήζεηο κηθξήο θιίκαθαο ζπλήζσο θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε δεηγκάησλ κε 

πηζαλνηήησλ επεηδή, παξά ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη δελ 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθά, είλαη πνιχ ιηγφηεξν πεξίπινθα φζνλ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε 

ηνπο, πνιχ ιηγφηεξν δαπαλεξά θαη κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ απνιχησο επαξθή ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη εξεπλεηέο δελ πξνηίζεληαη λα γεληθεχζνπλ ηα επξήκαηα ηνπο πέξα 

απφ ην ελ ιφγσ δείγκα. πσο εηπψζεθε παξαπάλσ, έλα πξφζθνξν είδνο ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο κε πηζαλνηήησλ είλαη ε δεηγκαηνιεςία πνπ πξνέξρεηαη απφ εχθνια 

δείγκαηα. χκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion : “ ηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία 

επηιέγνληαη ηα πιεζηέζηεξα άηνκα, γηα λα ρξεζηκεχζνπλ σο απαληψληεο, θαη ε 

                                                 
21

 D. Faukner, J. Swann, S. Baker, M. Bird, & J. Carty,  “Δμέιημε ηνπ παηδηνχ ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Δγρεηξίδην κεζνδνινγίαο”, εθδφζεηο:Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα 1999, ζ: 30 
22

 M. Bird, M. Hammersley, R. Gomm & P.Woods, “Δγρεηξίδην κειέηεο”, εθδφζεηο: Διιεληθφ Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην, Πάηξα 1999, ζ: 354 
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δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κέρξη λα απνθηεζεί ην απαηηνχκελν κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο”.
23

 

Ζ εξεπλήηξηα επέιεμε γηα ηελ έξεπλα ηνλ ρψξν ηνπ θξνληηζηεξίνπ “Μάζεζηο” ζηελ 

πεξηνρή Βξαρλέηθα Παηξψλ. Με βάζε ηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία ην δείγκα 

απνηειείηαη απφ  καζεηέο ηεο ηξίηεο ιπθείνπ. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ 

ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ηεο ηζηνξίαο. ινη νη καζεηέο πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην καο έρνπλ επηιέμεη 

ην ζεσξεηηθφ πεδίν θαη εμεηάδνληαη ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζηηο παλειιήληεο. 

   Ζ εξεπλήηξηα επηζθέθηεθε ην θξνληηζηήξην θαη ελεκέξσζε ηνπο ππεπζχλνπο γηα ην 

ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Εήηεζε ηελ άδεηά ηνπο γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη καζεηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη έιαβε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο (γηα ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ, ηηο επηδφζεηο ηνπο, 

ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ή παξαθνινπζνχλ απηήλ ηελ 

πεξίνδν.) 

 

   Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο είρακε μεθηλήζεη κηα πηινηηθή 

έξεπλα κε παξφκνην εξσηεκαηνιφγην ε νπνία φκσο δελ αληαπνθξίζεθε ζηνπο 

ζηφρνπο θαη δελ ήηαλ ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθή. Μαο βνήζεζε σζηφζν λα 

μεθαζαξίζνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα θαη λα θηλεζνχκε κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηελ 

επφκελε έξεπλα. Ζ παξνχζα έξεπλα καο ινηπφλ ζηεξίδεηαη βαζηθά ζην δεχηεξν 

εξσηεκαηνιφγην ελψ έρνπκε θξαηήζεη θαη νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηελ πξψηε έξεπλα 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ εκπινπηίζνπκε.    

 

   Ζ επίζθεςε ζην θξνληηζηήξην έιαβε ρψξα ζηηο 8 Μάε ηνπ 2010 θαηά ηηο 

απνγεπκαηηλέο ψξεο. Σν γεγνλφο φηη ππνρξεσζήθακε εθ ησλ πξαγκάησλ λα 

απαζρνιήζνπκε ηνπο εξσησκέλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιιεηκάησλ ηνπο, 

πξνθάιεζε ζε νξηζκέλνπο δπζαξέζθεηα. Παξά ην γεγνλφο φηη θάλακε αξθεηά λσξίο 

ηελ επίζθεςε καο πξνθεηκέλνπ λα είλαη αθφκα νη εξσηψκελνη φζν ην δπλαηφλ πην 

μεθνχξαζηνη ζπλαληήζακε ζρεηηθή απξνζπκία απφ κέξνπο ηνπο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα απηφ λα δπζρεξάλεη ηελ έξεπλα καο. Αλ θαη δεηήζακε κε θάζε επγέλεηα 

απφ πιήζνο καζεηψλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο καο, κφλν θάπνηνη απ’ απηνχο 

δέρηεθαλ λα καο κηιήζνπλ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο. 

                                                 
23

 L. Cohen- L. Manion, “Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο”, εθδφζεηο “Μεηαίρκην”, Αζήλα 1994, 

ζ: 130 
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    Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ δπζθφιεςε ηε δνπιεηά καο ήηαλ ν ζφξπβνο πνπ 

ππήξρε ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ζηηο αίζνπζεο φπνπ γίλνληαη ηα καζήκαηα ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ. Πνιινί απφ ηνπο καζεηέο αλ θαη θαίλνληαλ ζηελ αξρή πξφζπκνη λα 

απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο καο ζηε ζπλέρεηα απνζαξξχλνληαλ απφ ηελ αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ ππνινίπσλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

   πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ, εμαηξεηηθφ 

ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κηα κειινληηθή εξγαζία γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ πνπ ζα εθηείλεηαη ζε κεγαιχηεξν πιεζπζκηαθφ δείγκα. Γηα λα κελ 

αληηκεησπίζνπλ νη κειινληηθνί εξεπλεηέο ηα ίδηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζακε θαη 

εκείο, ηνπο ζπληζηνχκε λα επηζθεθηνχλ πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπο ρψξνπο ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ, λα ελεκεξψζνπλ πξψηα ηνπο καζεηέο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, θαη λα ηνπο κνηξάζνπλ επεμεγεκαηηθά θπιιάδηα. Σν ξφιν ηεο 

ελεκέξσζεο γηα ηελ επεξρφκελε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη έλαο απφ ηνπο 

θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζην θξνληηζηήξην. Σν αίηεκα ηνπ απηφ ζα είρε κεγαιχηεξν 

θχξνο θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζα εθδήισλαλ ηελ επηζπκία λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα. 

    

4.7. ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

   Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθνχ καο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπλέληεπμε βαζίζηεθε ζε 

νξηζκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο. ηε  δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ε αλαγθαία πξνζπάζεηα γηα 

φζνλ ην δπλαηφλ θαιχηεξν απνηέιεζκα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο “ν φξνο “εγθπξφηεηα” αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα άπνςε 

παξνπζηάδεη κε αθξίβεηα ηα θαηλφκελα ζηα νπνία αλαθέξεηαη”.
24

 

   Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 14 εξσηήκαηα ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε 4 

ελφηεηεο:  

α) ε ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο 

β) ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο 

γ)ηζηνξία θαη καζεηηθφ ελδηαθέξνλ 

δ)δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο.  

                                                 
24

 M. Bird, M. Hammersley, R. Gomm & P.Woods, “Δγρεηξίδην κειέηεο”, εθδφζεηο: Διιεληθφ Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην, Πάηξα 1999, ζ: 56-57 
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   Με ηα λέα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

θαη κεηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο, ε εξεπλήηξηα ζα ιάβεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο θαη 

ηηο παξαηεξήζεηο ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε έλα πην νινθιεξσκέλν 

θαη εκπεξηζηαησκέλν εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα. Καηαβιήζεθε ινηπφλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα ψζηε ην εξσηεκαηνιφγην λα είλαη απνιχησο ελαξκνληζκέλν κε ηηο 

επηδηψμεηο ηεο έξεπλαο, θαηαζθεπάζηεθε κε γλψκνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο νηθνλνκίαο, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην ζχληνκν, απιφ θαη εχιεπην. 

 

 

4.8.Γνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο  

 

- Με ηελ επίδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλνληαη νη απαξαίηεηεο 

δηαβεβαηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη 

ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ απαληήζεσλ ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο. Παξάιιεια γίλεηαη παξάθιεζε ζηα ππνθείκελα λα απαληήζνπλ 

ζηηο εξσηήζεηο κε αθξίβεηα θαη εηιηθξίλεηα.  

- Ζ πξψηε ελφηεηα πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν “Ζ ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο” μεθηλά κε ηελ πξψηε εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ γεληθή αληίιεςε 

ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Με ηε δεχηεξε εξψηεζε νη 

καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ αλ ηνπο ελδηαθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα. 

- Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν “Σξφπνο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο” πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 

3,4,5,6, κε ηηο νπνίεο ε εξεπλήηξηα πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη κηα γεληθή 

εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 

θαη ηη πεξηκέλνπλ απ’ απηφ. 

- Ζ ηξίηε ελφηεηα θέξεη ηνλ ηίηιν “Ηζηνξία θαη καζεηηθφ ελδηαθέξνλ”. 

Πεξηιακβάλεη ηα εξσηήκαηα 7,8,9. Με απηά πξνζπαζνχκε λα ζρεκαηίζνπκε 

κηα εηθφλα γηα ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. 

- Ζ ηέηαξηε ελφηεηα νλνκάδεηαη “δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο” θαη πεξηιακβάλεη 

ηα εξσηήκαηα 10,11,12,13,14. Αθνξνχλ θαη ηα πέληε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηεο ηζηνξίαο ζηελ ηάμε. 
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   Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ είλαη Οη εξσηήζεηο θιεηζηνχ είλαη πην 

εχθνιεο λα απαληεζνχλ απφ άπνςε ηαρχηεηαο, εθφζνλ ε απάληεζε ηνπο είλαη ήδε 

δνκεκέλε, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζε δεδνκέλν ρξφλν 

θαη θαζηζηά εχθνιε ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 
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ην ζεκείν απηφ παξαζέηνπκε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο καο: 

 

4.9.ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

1
ε
 ελόηεηα: Η ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. 

 

 

1. ΘΔΧΡΔΗΣΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ Χ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ; 

 

ΝΑΗΟΥΗ



 

2. Α ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΗ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ; 

 

ΝΑΗΟΥΗ

 

 

2
ε
 ελόηεηα: ηξόπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. 

 

 

3. ΣΗ ΠΔΡΗΜΔΝΔΣΔ ΑΠΟ ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ; 

 

 Να έιζσ ζε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά                                                        

 Να κάζσ λα αλαιχσ θαη λα εξκελεχσ ηζηνξηθά θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο  

 Να αλαπηχμσ θξηηήξηα επεμεξγαζίαο, δηείζδπζεο θαη εξκελείαο ησλ πεγψλ. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζσ ηηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

ηεο αλεμηζξεζθίαο      

 Να αλαπηχμσ θξηηηθή ζηάζε θαη εξεπλεηηθή δηάζεζε γηα δεηήκαηα ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

 φια ηα παξαπάλσ 

 ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 
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4. ΘΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ Ο ΣΡΟΠΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ; 

 

ΝΑΗΟΥΗ

 

 

5. Α ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΗ Ζ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ; 

 

ΝΑΗΟΥΗ 

 

 

6. ΈΥΔΣΔ ΚΑΝΔΗ ΠΟΣΔ ΚΑΠΟΗΟ ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ (PROJECT) ΣΖΝ  

ΗΣΟΡΗΑ; 

 

ΝΑΗΟΥΗ 

 

 

3
ε 

ελόηεηα: Ιζηνξία θαη καζεηηθό ελδηαθέξνλ. 

 

7. ΠΟΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Α ΑΡΔΔΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ; 

 

 αξραηφηεηα                λέα ηζηνξία 

 Μεζαίσλαο                θακία απφ ηηο παξαπάλσ 

 

 

8. ΓΗΑ ΠΟΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΘΔΧΡΔΗΣΔ ΟΣΗ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΣΑ 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ; 

 

 αξραηφηεηα                λέα ηζηνξία 

 Μεζαίσλαο                θακία απφ ηηο παξαπάλσ 
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9. ΓΗΑ ΠΟΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΘΔΧΡΔΗΣΔ ΟΣΗ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΣΑ 

ΛΗΓΟΣΔΡΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ; 

 

 αξραηφηεηα                λέα ηζηνξία 

 Μεζαίσλαο                θακία απφ ηηο παξαπάλσ 

 

4
ε
 ελόηεηα: Δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο . 

 

10. Α ΑΡΔΔΗ Ο ΣΡΟΠΟ ΜΔ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΓΗΝΔΣΑΗ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 

ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ; 

 

ΝΑΗΟΥΗ 

 

 

 

 11. Α ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΣΟΗ ΟΗ ΟΡΟΗ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ; 

 

ΝΑΗΟΥΗ 

 

 

 

12. ΘΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΔΣΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 

ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ; 

 

ΝΑΗΟΥΗ 

 

 

13. ΜΔ ΠΟΗΟΝ ΣΡΟΠΟ ΘΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΔΣΔ; 

 

γξαπηέο δνθηκαζίεο                      δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο 

 απηναμηνιφγεζε                           κε φια ηα παξαπάλσ 
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 θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία               κε ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

 

 

 

14. Α ΒΟΖΘΑΔΗ Ζ ΥΡΖΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΗΔΣΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ 

ΓΝΧΔΗ; 

 

ΝΑΗΟΥΗ 

 

 

4.10.ΔΠΗΓΟΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

   Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο καο επηδφζεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ θξνληηζηεξίνπ 

“Μάζεζε” ηνπ δήκνπ Βξαρλείθσλ ζηηο 8 Μάε ηνπ 2010. Σα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. Ζ εξεπλήηξηα 

δηαβεβαίσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο θαη γηα ην φηη 

νη απαληήζεηο ηνπο δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο άιινπο πέξαλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  
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4.11.ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

 

1
ε
 ελόηεηα: Η ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. 

 

Απαληήζεηο ζην πξψην εξψηεκα “ζεσξείηε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο σο έλα απφ 

ηα ζεκαληηθά καζήκαηα;” 

 

  ην εξψηεκα ““ζεσξείηε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο σο έλα απφ ηα ζεκαληηθά 

καζήκαηα;” νη 15 ζηνπο 20 καζεηέο απαληνχλ ζεηηθά, πσο ζεσξνχλ ην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο ζαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθά καζήκαηα. Οη 5 ζηνπο 20 απαληνχλ αξλεηηθά πσο 

δελ ηε ζεσξνχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθά καζήκαηα.  Σν εξψηεκα ήηαλ θνηλφ θαη ζηελ 

πηινηηθή αιιά θαη ζηε δεχηεξε έξεπλα. ηελ πξψηε έξεπλα 8 ζηνπο 10 καζεηέο 

απάληεζαλ ζεηηθά ελψ ζηε δεχηεξε 7 ζηνπο 10. Παξαηεξνχκε πσο ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο καο ζεσξεί ηελ ηζηνξία ζαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθά καζήκαηα γεγνλφο πνπ 

είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ γηα ηελ έξεπλα καο.   

     

Απαληήζεηο ζην δεχηεξν εξψηεκα “ζαο ελδηαθέξεη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο;” 

 

   ην εξψηεκα “ ζαο ελδηαθέξεη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο;”, νη 14 ζηνπο 20 καζεηέο 

απάληεζαλ ζεηηθά, πσο δειαδή ηνπο ελδηαθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Σν 

εξψηεκα ήηαλ θνηλφ θαη ζηα δχν εξσηεκαηνιφγηα φπνπ είρακε 7 ζεηηθέο απαληήζεηο 

ζην πξψην θαη 7 ζεηηθέο απαληήζεηο ζην δεχηεξν. Οη 6 ζηνπο 20 απάληεζαλ αξλεηηθά, 

πσο δελ ηνπο ελδηαθέξεη. Σν ζεηηθφ πνζνζηφ είλαη αξθεηά πςειφ αλ θαη ζα 

πεξηκέλακε λα είλαη ειαθξψο πςειφηεξν.  

 

2
ε
 ελόηεηα: ηξόπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. 

 

 

Απαληήζεηο ζην ηξίην εξψηεκα “ηη πεξηκέλεηε απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα;” 

 

ην εξψηεκα “ηη πεξηκέλεηε απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα;” νη 2 ζηνπο 10 καζεηέο 

ζεκείσζαλ πσο επηζπκνχλ “λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά.” Οη 2 ζηνπο 10 ζεκείσζαλ πσο επηζπκνχλ κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο 

ηζηνξίαο “λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο 
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δηθαηνζχλεο θαη ηεο αλεμηζξεζθίαο.” Σν πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, νη 5 

ζηνπο 10 καζεηέο, ζεκείσζαλ ηελ απάληεζε “φια ηα παξαπάλσ” πνπ εκπεξηέρεη φιεο 

ηηο απαληήζεηο ζην εξψηεκα (λα έιζσ ζε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, 

λα κάζσ λα αλαιχσ θαη λα εξκελεχσ ηζηνξηθά θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο, λα 

αλαπηχμσ θξηηήξηα επεμεξγαζίαο, δηείζδπζεο θαη εξκελείαο ησλ πεγψλ, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζσ ηηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

αλεμηζξεζθείαο, λ’ αλαπηχμσ θξηηηθή ζηάζε θαη εξεπλεηηθή δηάζεζε γηα δεηήκαηα 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.)  

   Έλαο απφ ηνπο καζεηέο ζεκείσζε ηελ απάληεζε “ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ”. 

 

Απαληήζεηο ζην ηέηαξην εξψηεκα “ζα ζέιαηε λα αιιάμεη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο 

ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο;”    

 

   ην εξψηεκα απηφ νη 15 ζηνπο 20 καζεηέο απαληνχλ πσο δελ επηζπκνχλ λα αιιάμεη 

ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Σν εξψηεκα ήηαλ θνηλφ θαη ζηα 

δχν εξσηεκαηνιφγηα (7 ζεηηθέο απαληήζεηο ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην, 8 ζεηηθέο 

απαληήζεηο ζην δεχηεξν). Οη 5 ζηνπο 20 καζεηέο απαληνχλ πσο λαη ζα ήζειαλ λα 

αιιάμεη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο. Δδψ ε ηζρπξή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ καο δείρλεη 

πσο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο.  

 

Απαληήζεηο ζην πέκπην εξψηεκα “ζαο ελδηαθέξεη ε ηνπηθή ηζηνξία;” 

 

   Οη 5 ζηνπο 10 καζεηέο απαληνχλ πσο ηνπο ελδηαθέξεη ε ηνπηθή ηζηνξία ελψ νη 

ππφινηπνη 5 ζηνπο 10 απαληνχλ αξλεηηθά. Παξαηεξνχκε εδψ πσο νη απαληήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο ρσξίδνληαη ζε δχν ίζεο θαηεγνξίεο. Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ 

απαληήζεσλ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο πσο ηα ζρνιεία καο δελ έρνπλ αθφκα 

δψζεη ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηελ ηνπηθή ηζηνξία κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα κε 

γλσξίδνπλ ηη αθξηβψο πεξηιακβάλεη απηή ή λα ζεσξνχλ πσο είλαη ειάζζνλνο 

ζεκαζίαο. 

 

Απαληήζεηο ζην έθην εξψηεκα “έρεηε θάλεη πνηέ θάπνην ζρέδην εξγαζίαο 

(project) ζηελ ηζηνξία;”  
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   ην εξψηεκα απηφ νη 2 ζηνπο 10 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά, πσο έρνπλ θάλεη 

ζρέδην εξγαζίαο ζηελ ηζηνξία ελψ ε πιεηνςεθία, νη 8 ζηνπο 10 απάληεζαλ αξλεηηθά 

πσο δελ έρνπλ θάλεη πνηέ θάπνην ζρέδην εξγαζίαο ζε απηφ ην κάζεκα. Σα πνζνζηά 

απηά δείρλνπλ πσο ηα ζρέδηα εξγαζίαο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη φζν ζα έπξεπε ζην 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο.  

 

3
ε 

ελόηεηα: Ιζηνξία θαη καζεηηθό ελδηαθέξνλ. 

 

 

Απαληήζεηο ζην έβδνκν εξψηεκα “πνηα ηζηνξηθή πεξίνδνο ζαο αξέζεη 

πεξηζζφηεξν;”   

  

   ην εξψηεκα απηφ νη 3 ζηνπο δέθα καζεηέο ηνπ δείγκαηνο καο απάληεζαλ πσο ηνπο 

αξέζεη πεξηζζφηεξν ε πεξίνδνο ηεο αξραηφηεηαο, έλαο ζηνπο 10 απάληεζε πσο ηνλ 

ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ν Μεζαίσλαο,  νη 5 ζηνπο 10 πξνηηκνχλ ηελ πεξίνδν ηεο λέαο 

ηζηνξίαο, ελψ 1 ζηνπο 10 απάληεζε πσο δελ ηνλ ελδηαθέξεη θακία απφ ηηο παξαπάλσ 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Ζ πνηθηιία ησλ απαληήζεσλ δηθαηνινγείηαη κηαο θαη είλαη 

θπζηθφ θάζε καζεηήο λα πξνηηκά δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή πεξίνδν επεξεαζκέλνο 

πάληνηε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ 

δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 

Απαληήζεηο ζην φγδνν εξψηεκα “γηα πνηα ηζηνξηθή πεξίνδν ζεσξείηε φηη 

γλσξίδεηε ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα;” 

 

   ην εξψηεκα απηφ νη 3 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο δήισζαλ πσο γλσξίδνπλ 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηελ αξραηφηεηα, νη 2 ζηνπο 10 γηα ηνλ Μεζαίσλα, νη 5 

ζηνπο 10 γηα ηε λέα ηζηνξία. Καλείο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ ζεκείσζε ηελ 

απάληεζε “ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ”. 

 

Απαληήζεηο ζην έλαην εξψηεκα “γηα πνηα ηζηνξηθή πεξίνδν ζεσξείηαη φηη 

γλσξίδεηε ηα ιηγφηεξα πξάγκαηα;” 

 

   ηελ εξψηεζε απηή νη 2 απφ ηνπο 10 εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ ηα 

ιηγφηεξα πξάγκαηα γηα ηελ αξραηφηεηα, νη 5 ζηνπο 10 απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ ηα 
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ιηγφηεξα γηα ηνλ Μεζαίσλα θαη νη 3 ζηνπο δέθα απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ ηα 

ιηγφηεξα γηα ηελ λέα ηζηνξία.  Καλείο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ ζεκείσζε ηελ 

απάληεζε “θακία απφ ηελ παξαπάλσ”. 

 

 4
ε
 ελόηεηα: Δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο . 

 

Απαληήζεηο ζην δέθαην εξψηεκα “ζαο αξέζεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ην 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο;” 

 

   ηελ εξψηεζε απηή νη 14 ζηνπο 20 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά πσο ηνπο αξέζεη ν 

ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Σν εξψηεκα ππήξρε θαη ζην 

πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν ζεκεηψζεθαλ 7 ζεηηθέο απαληήζεηο. Οη 6 ζηνπο 

20 απάληεζαλ αξλεηηθά πσο δελ ηνπο αξέζεη. 

 

Απαληήζεηο ζην ελδέθαην εξψηεκα “ζαο είλαη θαηαλνεηνί νη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κάζεκα;” 

 

   Δδψ νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο καο δηράδνληαη κηαο θαη νη 10 απφ 

ηνπο 20 εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά, πσο ηνπο είλαη θαηαλνεηνί νη φξνη ηνπ 

καζήκαηνο θαη νη ππφινηπνη 10 απάληεζαλ αξλεηηθά, πσο νη φξνη ηνπ καζήκαηνο δελ 

ηνπο είλαη θαηαλνεηνί.  

 

Απαληήζεηο ζην δσδέθαην εξψηεκα “ζα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε πεξηζζφηεξν ζην 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο;” 

 

   ην εξψηεκα απηφ νη 15 απφ ηνπο 20 εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά πσο ζέινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζην κάζεκα ελψ νη 5 ζηνπο 20 απάληεζαλ αξλεηηθά πσο 

δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζην κάζεκα. 

 

Απαληήζεηο ζην δέθαην ηξίην εξψηεκα “κε πνηνλ ηξφπν ζα ζέιαηε λα 

ζπκκεηέρεηε;” 

 

   Ηδηαίηεξα θαίλεηαη λα ελδηαθέξεη ηνπο καζεηέο ε ηαθηηθή ηεο απηναμηνιφγεζεο κηαο 

θαη ηελ επηιέγνπλ σο απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα νη 5 απφ ηνπο 10 
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εξσηεζέληεο. Οη 4 ζηνπο 10 καζεηέο επέιεμαλ ηελ θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία, ελψ έλαο 

ζηνπο 10 απάληεζε πσο δελ ζα ήζειε λα ζπκκεηέρεη κε θαλέλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ 

ηξφπνπο. Πξέπεη αθφκα λα ζεκεηψζνπκε πσο νη απαληήζεηο “γξαπηέο δνθηκαζίεο”, 

“δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο” θαη “κε φια ηα παξαπάλσ” δελ ζπγθέληξσζαλ θακία 

πξνηίκεζε. 

 

Απαληήζεηο ζην δέθαην ηέηαξην εξψηεκα “ζαο βνεζάεη ε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο λα απνθνκίζεηε 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο;” 

 

   ην εξψηεκα απηφ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, νη 8 ζηνπο 10, 

απάληεζαλ ζεηηθά, πσο δειαδή ηνπο βνεζάεη ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Οη 2 απφ ηνπο 10 απάληεζαλ αξλεηηθά 

ζην εξψηεκα. 

 

 

4.12.πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

1
ε
 ελόηεηα: Η ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο 

 

  Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην καο ζεσξεί πσο 

ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο είλαη έλα ζεκαληηθφ κάζεκα. Ζ ζηάζε απηή ησλ καζεηψλ 

επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. Δθφζνλ νη καζεηέο έρνπλ απηή ηελ άπνςε γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, είλαη εχινγν λα εηθάδνπκε πσο ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

απαληήζνπλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εηιηθξίλεηα ζηα εξσηήκαηα καο. Έλα 

εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα είλαη ζαθέο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα 

πεξηιακβάλεη ζσζηά δηαηππσκέλα εξσηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο. Αθφκε πξέπεη ηα εξσηήκαηα απηά λα 

αθνξνχλ άκεζα ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη. Έηζη κεηψλεηαη ν θίλδπλνο 

λα αθήζνπλ νη καζεηέο ην εξσηεκαηνιφγην κηζνηειεησκέλν.    

    

   ηελ εξψηεζε αλ “ ζαο ελδηαθέξεη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο;” έλα πςειφ πνζνζηφ 

απαληάεη πσο ην ζεσξεί ζεκαληηθφ. Ζ αξρηθή καο ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη. Χζηφζν 
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ην κηθξφ αξλεηηθφ πνζνζηφ δηαηεξείηαη. Θα πεξηκέλακε λα κεησζεί ειαθξά ην 

αξλεηηθφ πνζνζηφ κηαο θαη ε εξψηεζε καο αθνξά γεληθψο ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. 

 

2
ε
 ελόηεηα: ηξόπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. 

 

   ην ηξίην εξψηεκα “ηη πεξηκέλεηε απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα;” νη απαληήζεηο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο κνηξάδνληαη πεξηζζφηεξν, κε ηελ πιεηνςεθία λα 

πξνηηκά ηελ επηινγή “φια ηα παξαπάλσ” πνπ θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη 

πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο ηνπ καζήκαηνο. Ζ απάληεζε απηή δηθαηνινγείηαη κηαο θαη 

ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν ηφζν σο πξνο ζηφρνπο ηνπ σο θαη 

πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ. Ο καζεηήο ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα απνθνκίζεη πνιιέο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απ’ απηφ νπφηε δηθαηνινγνχληαη θαη νη απμεκέλεο πξνζδνθίεο 

ηνπ. 

   Ζ ηζρπξή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ επηζπκεί λα αιιάμεη ν ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Δδψ εηθάδνπκε πσο νη καζεηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε 

ηε δηδαζθαιία αιιά φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα επφκελα εξσηήκαηα ζα ήζειαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγεηηθά ζην κάζεκα πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο. Ίζσο ζεσξνχλ φηη δελ είλαη ηφζν ζέκα ηξφπνπ δηδαζθαιίαο φζν ηεο 

πνηφηεηαο ηεο χιεο πνπ ηνπο παξέρεηαη. 

   ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία ην δείγκα ρσξίδεηαη ζε δχν ίζα 

πνζνζηά. Οη κηζνί απφ ηνπο καζεηέο ελδηαθέξνληαη γηα απηήλ θαη νη άιινη κηζνί φρη. 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία θξαηάεη αξθεηφ θαηξφ αλάκεζα ζηνπο ηζηνξηθνχο 

κειεηεηέο θαη ηειεπηαία πξνθχπηεη έληνλα ε αλάγθε γηα έληαμε ηεο ζηελ χιε ηεο 

ηζηνξίαο. Δίλαη ινγηθφ κηαο θαη ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλεο 

χιεο νη καζεηέο λα αηζζάλνληαη δηζηαγκνχο απέλαληη ζηελ ηνπηθή ηζηνξία. Ίζσο 

ληψζνπλ ήδε επηβαξπκέλνη απφ ην πξφγξακκα ηνπο θαη δελ έρνπλ ηελ επηζπκία λα 

εζηηάζνπλ ζε απηήλ. Σα νθέιε φκσο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνπηθή ηζηνξία είλαη 

πνιιαπιά θαη ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή ε έληαμε ηεο ζηελ ζρνιηθή δηδαζθαιία. 

   Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο καο δελ έρεη θάλεη πνηέ θάπνην ζρέδην 

εξγαζίαο ζηελ ηζηνξία. Οη απαληήζεηο απηέο δηαςεχδνπλ ηελ αξρηθή ππφζεζε ηεο 

έξεπλαο καο. Οη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ θάηη ηέηνην είλαη πνηθίινη. Μπνξνχκε εδψ λα 

αλαθέξνπκε ηελ έιιεηςε πφξσλ, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ απφ ηνπο θαζεγεηέο ή απιά ηνλ 

θαθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έληαμε ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο.  
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Απηφ σζηφζν είλαη κηα βαζηθή παξάιεςε. Σα ζρέδηα εξγαζίαο απαηηνχλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο κηαο θαη ζα βνεζνχζαλ ηνπο καζεηέο λα αθνκνηψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν αθφκα πεξηζζφηεξα ηζηνξηθά ζηνηρεία. 

 

3
ε 

ελόηεηα: Ιζηνξία θαη καζεηηθό ελδηαθέξνλ. 

 

   ην έβδνκν εξψηεκα νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κνηξάδνληαη. Ζ κηθξή πιεηνςεθία 

θαίλεηαη λα πξνηηκάεη ηελ πεξίνδν ηεο λέαο ηζηνξίαο θάηη πνπ θξίλεηαη ινγηθφ κηαο 

θαη είλαη θπζηθφ ηα παηδηά λα πξνηηκνχλ λα κάζνπλ πξάγκαηα γηα ην άκεζν παξειζφλ 

θαζψο δέρνληαη θαη πεξηζζφηεξα ζρεηηθά εξεζίζκαηα απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. Αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά ε απάληεζε πνπ αθνξά 

ηελ πεξίνδν ηεο αξραηφηεηαο. Δίλαη γλσζηφ φηη ην ειιεληθφ ζρνιείν δίλεη 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη βαξχηεηα ζην αξραίν παξειζφλ απ’ φηη ζηε λέα ηζηνξία. 

Έηζη, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θξίλνληαη αλακελφκελεο. ην εξψηεκα πνπ 

αθνινπζεί θαη αθνξά ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν ηα 

πνζνζηά είλαη ζρεδφλ ηα ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε κε κφλε εμαίξεζε ην φηη 

εδψ δελ παξαηεξείηαη θακία πξνηίκεζε ζηελ απάληεζε “ηίπνηα απ’ ηα παξαπάλσ”. 

ην έλαην εξψηεκα ππάξρεη κηα κηθξή αληηζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηθαηνινγείηαη 

απφ ην χθνο ηεο εξψηεζεο. Σελ πιεηνςεθία γηα έιιεηςε γλψζεο ζπγθεληξψλεη ν 

Μεζαίσλαο θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. Καλείο απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο δελ ζεκείσζε ηελ απάληεζε “θακία απφ ηα παξαπάλσ”. 

 

4
ε
 ελόηεηα: Δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο . 

 

   ην επφκελν εξψηεκα νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δήισζαλ πσο ηνπο αξέζεη ν ηξφπνο 

δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. Ζ απάληεζε απηή δηαςεχδεη ηελ αξρηθή ππφζεζε ηεο 

εξγαζίαο καο. Ίζσο έλα κεγαιχηεξν πιεζπζκηαθφ δείγκα λα καο επέηξεπε λα έρνπκε 

κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα απηφ ην ζέκα. Οη καζεηέο ζπλήζσο απαληνχλ ζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εξσηήζεηο επεξεαζκέλνη απφ ηηο ζπκπάζεηεο πνπ ληψζνπλ γηα 

ηνλ εθάζηνηε θαζεγεηή πνπ ηνπο δηδάζθεη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαίλνληαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο.  

  ην ελδέθαην εξψηεκα ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο κνηξάδεηαη θαη πάιη ζε δχν ίζα 

κέξε κηαο θαη νη κηζνί απάληεζαλ ζεηηθά. πσο ηνπο είλαη θαηαλνεηνί νη φξνη ηνπ 
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καζήκαηνο θαη νη άιινη κηζνί απάληεζαλ αξλεηηθά, πσο νη φξνη ηνπ καζήκαηνο δελ 

ηνπο είλαη θαηαλνεηνί. Οη απαληήζεηο απηέο θαη ν δηραζκφο ησλ απαληήζεσλ καο 

θάλνπλ λα αλαξσηεζνχκε γηα κηα αθφκα θνξά γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ αιιά θαη ηελ επηινγή ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζ’ απηά. πσο 

αλαθέξεη θαη ν Peyrot ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, πνιιέο θνξέο ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ επηζηεκνληθφ ιεμηιφγην κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα 

κελ κπνξνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ θαη λα ην αθνκνηψζνπλ. 

   ηε ζπλέρεηα αλ θαη νη καζεηέο απάληεζαλ πξνεγνπκέλσο πσο ηνπο αξέζεη ν 

ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ληψζνπλ ηελ επηζπκία λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγεηηθφηεξα (εξψηεζε 12) ζε απηφ θπξίσο κε ηε κέζνδν ηεο απηναμηνιφγεζεο 

(εξψηεκα 13). Καη νη δχν ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο καο επηβεβαηψλνληαη. Ζ κέζνδνο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο δείρλεη λα ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο κηαο θαη ηνπο 

επηηξέπεη λα αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη ππεπζπλφηεηα κηαο θαη 

απαηηεί εθ κέξνπο ηνπο ζσζηνχο ρεηξηζκνχο θαη σξηκφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Γεχηεξε ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο είλαη ε θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία. Οη καζεηέο 

επηζπκνχλ κηα πην ζηελή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηδάζθνληεο κηαο θαη ζεσξνχλ 

φηη απηφ ζα επηθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

   ην δέθαην ηέηαξην εξψηεκα ηεο έξεπλαο καο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απαληάεη ζεηηθά, δειαδή πσο βνεζνχληαη απφ ηε  

ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Έηζη επηβεβαηψλεηαη ε 

ηειεπηαία ππφζεζε ηεο έξεπλαο καο.   

 

 

 

4.14.ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ 

 

   πσο απφ θάζε έξεπλα έηζη θαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνέθπςαλ θάπνηα 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ψζηε λα ζηειερψζνπλ 

επηηπρψο θάπνηεο κειινληηθέο έξεπλεο.  

   Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κηα έξεπλα ζε κεγαιχηεξν δείγκα πιεζπζκνχ 

πνπ ζα αθνξνχζε γεληθφηεξα ηε ζέζε ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζην ζρνιείν. Οη 

εξεπλεηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο αιιά θαη γηα ην ζέκα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Αθφκε ζα 
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κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ ην ζέκα ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ 

γηα ηα νθέιε πνπ ζα κπνξνχζαλ απηά λα πξνζθέξνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

   ζνλ αθνξά ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο κηα ελδηαθέξνπζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν ηεο λέαο ηζηνξίαο πνπ νη καζεηέο δείρλνπλ λα 

πξνηηκνχλ. Θα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη λένη έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο πάλσ ζε απηήλ θαη απφ πνχ απνθφκηζαλ απηέο ηηο γλψζεηο. Θα 

ήηαλ επίζεο ρξήζηκν λα αλαθέξνπλ νη καζεηέο πνηα είλαη ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα 

πνπ ηνπο βνεζνχλ θαιχηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη γηα πνην ιφγν. 
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