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Abstract: History, construed as an approaching form of human experience, memory, 

oblivion/silence or of human deeds and their outcomes, acquires great importance in the 

contemporary era within schooling framework, as request of both self-determination and the 

determination of the “Other”, come to surface in a crucial way. A modern and multimodal 

approach along with the study of Local Historic Memory seems to contribute to this direction, 

since it is argued that “human memories and thoughts are considered to be one of the richest 

sources of information concerning the recent past”. An approach of that kind makes history to 

be thought not only as the science of the past comprehension and contemporary conscience 

but as a science of the change and reformation. In this regard, the certain article approaches 

the teaching method of the course of Local History aiming at fruitful dialogue and further 

several consideration. 
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Πεπίλεψε: Ζ Ηζηνξία, εθιακβαλφκελε σο κηα κνξθή πξνζέγγηζεο ηεο αλζξψπηλεο 

εκπεηξίαο, ηεο κλήκεο, ηεο ιήζεο/ζησπήο ή ησλ πξάμεσλ πνπ επηηέιεζαλ νη άλζξσπνη, φπσο 

θαη ησλ «πξντφλησλ» απηψλ ησλ πξάμεσλ, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζχγρξνλε επνρή 

κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην, θαζψο παξνπζηάδεηαη «επηηαθηηθφ» ην αίηεκα ηνπ 

«Απηνπξνζδηνξηζκνύ», φπσο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ «Άιινπ». Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ε ζχγρξνλε, πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζε θαη  ζπνπδή ηεο 

Σνπηθήο Ηζηνξηθήο Μλήκεο, φπσο θαη ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, αθνχ ππνζηεξίδεηαη φηη 

«νη αλακλήζεηο θαη νη ζθέςεηο ησλ αλζξώπσλ απνηεινύλ κηα από ηηο πινπζηόηεξεο πεγέο 

πιεξνθόξεζεο γηα ην πξόζθαην παξειζόλ». Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη πνπ θαζηζηά εληέιεη,  

ηελ Ηζηνξία σο επηζηήκε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ παξειζφληνο, σο ζπλείδεζε ηεο επνρήο, αιιά 

θαη σο επηζηήκε ηεο αιιαγήο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν πξνζεγγίδεη ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο, 

ζηνρεχνληαο ζε έλα γφληκν δηάινγν θαη ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ. 

Λέξειρ κλειδιά: ηζηνξία, ηνπηθή ηζηνξηθή κλήκε, εθπαίδεπζε  
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Ειζαγωγή 

Ωο ηζηνξηθή γλψζε νξίδεηαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο 

παξαδφζεηο ηνπο. Καηά πεξηφδνπο ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο κε 

αλαθνξέο ζηελ Ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ παξειζφληνο θαη ησλ ηρλψλ ηνπ. Δληνπίδνληαη 

επίζεο, αλαθνξέο θαη ζπζρεηίζεηο ηεο Ηζηνξίαο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ, 

θαζψο ε ιέμε Ηζηνξία, γηα ηηο γιψζζεο πνπ πξνήιζαλ απφ ηα Ρσκατθά, ζεκαίλεη ηελ ίδηα ηελ 

έξεπλα πάλσ ζηηο πξάμεηο πνπ επηηέιεζαλ νη άλζξσπνη, φπσο θαη ησλ «πξντφλησλ» απηψλ 

ησλ πξάμεσλ (LeGoff, 1998).Ο Αξηζηνηέιεο δε ζεσξνχζε ηελ Ηζηνξία σο επηζηήκε, ελψ ζηα 

παλεπηζηήκηα ηνπ Μεζαίσλα δελ εληάζζνληαλ ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα. ηα θνιέγηα ησλ 

Ηεζνπηηψλ θαη ησλ Ρεηνξηθψλ ε Ηζηνξία φκσο, παίξλεη ζέζε. Ζ δηάδνζε ηεο ηζηνξηθήο 

παηδείαο γίλεηαη κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, κε ηηο παξάιιειεο πξνφδνπο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ην 19
ν
 

αηψλα επίζεο, ε Ηζηνξία εμαθνινπζεί λα κελ απνηειεί δηαθξηηφ εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν. 

Έηζη, Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζπληάζζνληαη αξγφηεξα, πξνο ην 

ηέινο ηνπ 19
νπ

 αη.. Απφ ην ηκήκα ηνπ «ζρνιείνπ εζηθήο», κέρξη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ  

1881, φηαλ ε Ηζηνξία γίλεηαη απηφλνκν κάζεκα γηα πξψηε θνξά, νη αληηιήςεηο γηα ηελ 

Ηζηνξία αιιάδνπλ κέζα ζηα ρξφληα θαη πξνζαξκφδνληαη έθηνηε, ζηα εθάζηνηε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά δεδνκέλα (Αβδειά, 1998), νπφηε θαζίζηαηαη θαη σο αλαγθαίνο ν 

ηζηνξηθφο εγγξακκαηηζκφο θαη ε αλάινγε θαιιηέξγεηα πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ θαη 

γξακκαηηζκψλ(http://www.pi-schools.gr/programs/ θαη Μεηζηθνπνχινπ, 2001).  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν «ην παξειζόλ γίλεηαη Ηζηνξία» (Ληάθνο, 2007) θαη θαη΄ επέθηαζε ε 

ζπνπδή ηεο (http://www.pi-schools.gr/programs/), θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πνιιέο θνξέο 

απφ ηηο επξχηεξεο θνηλσληθν-πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επξσπατθήο ελνπνίεζεο, θαζψο έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ νη πηπρέο ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο, 

πνπ ήηαλ δπλαηφ λα γελλήζνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνηλήο επξσπατθήο 

ηαπηφηεηαο (Αβδειά, 1998). 

Σν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ηζηνξία ζηα πιαίζηα ζπνπδήο ηνπ 

ζρνιείνπ θαλεξψλεηαη επίζεο, απφ ζρεηηθέο εθδειψζεηο, εθδφζεηο ή επηζηεκνληθέο έξεπλεο, 

πνπ γίλνληαη ηδηαίηεξα γλσζηέο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990 (θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ 

ην1976-1991), δηάζηεκα θαηά ην νπνίν  ζε νθηψ, ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά 

εληνπίδνληαη δεθάδεο δεκνζηεπκέλα άξζξα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο (Αβδειά, 1998).  

Τπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ, ν ζηφρνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα αλαδεηρηεί ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζπνπδήο ηεο Σνπηθήο Ηζηνξηθήο Μλήκεο, σο κέξνο ηεο 

γεληθφηεξεο Ηζηνξίαο, φπσο απηή απνηππψλεηαη είηε απφ ηα επίζεκα ηζηνξηθά ζηνηρεία, είηε 

απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην κε πνιπηξνπηθέο/δηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη κάιηζηα ζηε ζχγρξνλε επνρή ησλ πνιπεζληθψλ θνηλσληψλ, φπνπ ηίζεηαη 

επηηαθηηθφηεξν ην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο, θαζηζηψληαο πην δχζθνιε 

http://www.pi-schools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko
http://www.pi-schools.gr/programs/
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αιιά θαη επίκνλε ηελ αλαδήηεζε ηεο «Ηδηαηηεξόηεηαο» θαη ηαπηφρξνλα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ «Άιινπ» (Γθέθνπ-Μαδηαλνχ, 2003).
 

1. Θεωπεηικό πλαίζιο 

α. Ιζηοπία και Τοπική Ιζηοπική Μνήμε ζηεν Εκπαίδεςζε 

Ζ κειέηε, ε έξεπλα θαη ε ζπνπδή ηεο παξάδνζεο ελφο ιανχ, θαη επξχηεξα ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ζηνηρεηψλ θαη θαηλνκέλσλ ηνπ, φπσο θαη ηεο Ηζηνξηθήο ηνπ Μλήκεο (Φξαγθνπδάθε- 

Γξαγψλα 1997 θαη Κφθθηλνο 1998), πνπ άιινηε κεηαδίδεηαη κέζα απφ ηηο ηειεηνπξγίεο θαη 

ηηο πξνθνξηθέο αθεγήζεηο θαη άιινηε κέζα απφ ηελ «επίζεκε ηζηνξηνγξαθηθή αθήγεζε», 

παίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηελ παγίσζε θνηλσληθψλ ή 

πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ (Μπελβελίζηε, 1999), απνηειεί αληηθείκελν ησλ αλζξσπηζηηθψλ, ησλ 

θνηλσληθψλ, ησλ αλζξσπνινγηθψλ θαη ιανγξαθηθψλ επηζηεκψλ (Βαξβνχλεο, 1997). Οη 

ζρεηηθέο ελαζρνιήζεηο θαη ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα/απαληήζεηο απνηεινχλ γηα ηνλ 

ζχγρξνλν άλζξσπν έλα είδνο ππμίδαο, πνπ ηνλ βνεζνχλ λα πξνζδηνξίζεη ηελ χπαξμή ηνπ θαη 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζην ρσξνρξφλν.  

Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ελέρνπλ εμ΄ νξηζκνχ ηνπο ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο/ “currere”.Ζ 

πξνζθεξφκελε γλψζε, κέζα απφ απηά, δελ ηα ζπληζηά έλα απιφ θείκελν πάλσ ζην νπνίν 

απνηππψλνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα κεηαδνζνχλ σο κάζεζε-

γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο, αιιά απνηειεί κηα νιηζηηθή ζεψξεζε πνπ επηιεθηηθά 

ή φρη ζπγθεηκελνπνηείηαη κε επξχηεξα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά, πνιηηηθν-νηθνλνκηθά θαη 

ηζηνξηθά πιαίζηα(Υξηζηνδνχινπ, 2017). πλεπψο, απνηππψλνπλ φ,ηη θξίλεηαη ηζηνξηθά 

ζεκαληηθφ ή αζήκαλην γηα ην παξειζφλ ή ην παξφλ, θαηαγξάθνληαο ιήζεο ή ζησπέο, 

παξαιήςεηο ή ππνγξακκίζεηο ή εκπεηξίεο – αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο/θνηλσληθέο- θαη δεδνκέλα 

κε βάζε ηα νπνία ζπγθξνηείηαη ε «επίζεκε ηζηνξία» θάζε επνρήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο θαζίζηαληαη επίζεο, θαη πεδία κειέηεο ηεο ηζηνξηθήο λννηξνπίαο, 

θαη ησλ «ιεηηνπξγηθώλ ηόπσλ» ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο.  Δπεθηείλνληαο, νLeGoff (1975) 

δηαθξίλεη απηνχο ηνπο ηφπνπο ζπιινγηθήο κλήκεο, ζε ηφπνπο ηνπνγξαθηθνχο, φπσο είλαη ηα 

αξρεία, νη βηβιηνζήθεο θαη ηα κνπζεία, ζε ηφπνπο κλεκεηαθνχο, φπσο είλαη ηα λεθξνηαθεία ή 

ζε ηφπνπο ζπκβνιηθνχο, φπσο είλαη νη επέηεηνη ή ηα εκβιήκαηα, θαζψο θαη ζε ηφπνπο 

ιεηηνπξγηθνχο, φπσο είλαη ηα εγρεηξίδηα, νη απηνβηνγξαθίεο ή νη ζχιινγνη. Σέηνηνη ηφπνη, 

άιινηε κεηέρνπλ δπλακηθά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαπηνηήησλ θαη άιινηε κεηαζρεκαηίδνληαη ζε 

ζεκεία αλαθνξάο (Μπάδα, Μαηζνχθε, 2010),  αληηθαηνπηξίδνληαο φρη κφλν ην είδνο ηεο 

πνιηηηθήο αλάγλσζεο πνπ γίλεηαη θαηά θαηξνχο απφ ηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ ζρεηηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη.  

ηα επξσπατθά πιαίζηα ηα ζρνιηθά βηβιία  κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, έηζη φπσο απηφ 

απνηππψλεηαη κέζα ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (http://www.pi-schools.gr/programs/ θαη 

http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/analitika-programata),είλαη απηά πνπ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή αλαιακβάλνπλ κηα πξνζπάζεηα γηα θάζε επηηπρία ζε νπνηαδήπνηε 

http://www.pi-schools.gr/programs/
http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/analitika-programata
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εθπαηδεπηηθή αιιαγή ή πξνζαλαηνιηζκφ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί θαη΄ επέθηαζε, κέζα απφ 

ηελ εθπαίδεπζε ε ηαπηφηεηα, ε ζπλνρή θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο εζληθψλ 

νκάδσλ, θαιιηεξγψληαο επίζεο κηα δηεζληζηηθή «επξσπατθή ηδέα», ελάληηα φκσο ζε κηα 

αληίιεςε επξσπατθήο αλσηεξφηεηαο θαη έληνλνπ εζλνθεληξηζκνχ (Αβδειά, 1998).  

Ζ ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζπζηεκαηηθήο ηζηνξηθήο ζθέςεο, ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηεο Ηζηνξίαο ζηε 

δηαπαηδαγψγεζε ή ζηελ  θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, ηαπηφηεηαο θαη απηνγλσζίαο. 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά «ζηελ θαηαλόεζε ησλ ηζηνξηθώλ 

γεγνλόησλ κέζα από ηελ εμέηαζε αηηηώλ θαη απνηειεζκάησλ, ελώ ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξώπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο θαη ζηε δηακόξθσζε αμηώλ θαη ζηάζεσλ πνπ νδεγνύλ ζηελ εθδήισζε ππεύζπλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζην παξόλ θαη ην κέιινλ»θαη επνκέλσο ζηελ πξνεηνηκαζία ππεχζπλσλ 

πνιίησλ, αθνχ ν καλζάλνληαο, κέζα απφ ηελ απφθηεζε «ηθαλνηήησλ-θιεηδηώλ» απνθηά κηα 

«αλώηεξε ηάμε πξνζόλησλ». Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο, πξνζιακβάλνληαο θαη 

θαηαθηψληαο πνιιαπιέο δεμηφηεηεο θαη γξακκαηηζκνχο, θαζίζηαηαη ηθαλφο ηεο επίγλσζεο 

ηνπ φηη ν θφζκνο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη απνηειεί ζπλέρεηα ησλ πεξαζκέλσλ, αιιά θαη «ηεο 

αληίιεςεο όηη ν ζύγρξνλνο πξνο απηόλ ηζηνξηθόο νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ». 

ρεηηθά κε ηνλ φξν «Σνπηθή Ηζηνξία» ελλννχκε «ηε ζπλνιηθή(θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή) Ηζηνξία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηόπνπ ζε ζπζρεηηζκό κε ηελ Ηζηνξία ηνπ 

επξύηεξνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή θαη 

παγθόζκηα Ηζηνξία, όζν απηό είλαη εθηθηό». Ζ «Σνπηθή Ηζηνξία», εληαζζφκελε ζηα πιαίζηα 

ηνπ καζήκαηνο ηεο γεληθήο Ηζηνξίαο, αλ θαη απνηειεί δηαθξηηφ αληηθείκελν επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο, απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη δηδαθηηθφ αληηθείκελν κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..), κε Φ.Δ.Κ. 303/13-03-03 

θαηαξηίζηεθε ην Νέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη εθεί αλαθέξεηαη φηη ε Σνπηθή Ηζηνξία 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν απφ ηε Μπζνινγία θαη ζεζκνζεηείηαη δηάζεζε 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα απηήλ, ελψ θαζνξίδνληαη ζαθείο ζρεηηθνί ζηφρνη θαη ζρεηηθέο 

κεζνδνινγηθέο δηδαθηηθέο ππνδείμεηο. Με ηε δηδαθηηθή ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζηνρεχεηαη νη 

καλζάλνληεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε εχιεπηα θαη εξεπλήζηκα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ ηφπνπ 

ηνπο. Έηζη, ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε γεληθή Ηζηνξία, ζα 

κάζνπλ λα ζέβνληαη ηηο ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζα απνθηήζνπλ πνιχπιεπξεο δεμηφηεηεο, 

απαξαίηεηεο γηα ηνλ πνιίηε ηνπ 21
νπ

 

αηψλα(file:///AppData/Local/Temp/Rar$DI40.800/9deppsaps_Istorias θαη http://www.pi-

schools.gr/paideia_dialogos/analitika).  

β. Διδακηικέρ Πποζεγγίζειρ 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην ησλ βαζηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο δηδαθηηθήο ηεο 

γεληθήο Ηζηνξίαο, φπσο θαη ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο, απηήζηηο κέξεο καο ζθφπηκν θξίλεηαη λα 

πινπνηείηαη ζχκθσλα κε θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη νη 

θαηλνηνκίεο ζηελ παηδαγσγηθή ζπκβάινπλ ζηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, αιιά 

/AppData/Local/Temp/Rar$DI40.800/9deppsaps_Istorias
http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/analitika
http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/analitika


Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 8, Σεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 326 απφ 416 

θαη ησλ δαζθάισλ (Fullan, 2001). Ζ δηδαθηηθή επηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεη, 

ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο θαη ηα εξγαιεία έξεπλαο (Cohen&Manion, 2008, Μάγνο, 2005), 

ηνπο λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο, κειέηεο θαη εξκελείαο ησλ πεγψλ, ιακβάλνληαο 

παξάιιεια ππφςηλ ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο 

(file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI40.800/). Ωο εθ ηνχηνπ, ρξήζηκν θαίλεηαη 

λα αμηνπνηνχληαη φια ηα πεξηβάιινληα ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ 

ζεζκνχ, φπσο είλαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα κλεκεία, ηα ηέκπια, νη επηγξαθέο, ηα έξγα 

ιατθήο ηέρλεο, ην ηζηνξηθφ ηνπίν θαη γεληθφηεξα νη ρψξνη πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο. Πξφθεηηαη 

γηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία ην παξειζφλ είλαη «παληαρνύ παξόλ» θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθέο πιεξνθνξηαθέο, κλεκνληθέο θαη εξκελεπηηθέο ελ ηέιεη δηαζηάζεηο, 

ψζηε λα θαζίζηαληαη σο πεξηβάιινληα θαηαλφεζεο, φρη ελφο απζεληηθνχ θαη 

αδηαπξαγκάηεπηνπ παξειζφληνο, αιιά ελφο δπλακηθνχ παξφληνο. Δλφο παξφληνο ηνπ νπνίνπ 

ε  ζρέζε κε ην παξειζφλ καο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζπγθίλεζεο, ελψ άιινηε καο 

θαζνξίδεη, θαη κεξηθέο άιιεο θνξέο καο απειεπζεξψλεη (Νηθνλάηνπ θ.α. 2008). 

Αθνινπζψληαο ηελ νπηηθή θαη ζηνρνζεζία πνπ παξαηίζεηαη, ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο δχλαηαη 

λα θαηαζηεί ειθπζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ, ελψ παξάιιεια γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη θηινζνθίαο ζην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν, πεξηνξίδνληαο ην ξφιν ηνπ δηδάζθνληα, κεγηζηνπνηψληαο φκσο, ηαπηφρξνλα ηελ 

ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή(Μαηζαγγνχξαο, 2002 (α), (β), Αγγειάθνο θ.α., 2004). Καηά 

ηελ Νάθνπ (2009, 2002, 2000) νπζηαζηηθή γηα ηα παηδηά θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο 

ηεο Ηζηνξίαο, φηαλ απηή πξνζεγγίδεηαη πνιπηξνπηθά ή/θαη βησκαηηθά, θαζψο ε 

«απνκνπζεηνπνίεζή» ηεο πξνζθέξεη έλα γφληκν δηάινγν κεηαμχ παξειζφληνο θαη παξφληνο. 

Μάιηζηα, ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζε ρψξνπο κνπζείσλ θαη γεληθφηεξα ζε 

πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο ή ρψξνπο κλήκεο, ππνζηεξίδεηαη φηη ππάξρνπλ πνιιά ζεηηθά ζεκεία 

ζηελ άζθεζε ηνπο εθεί, θαζψο ηέηνηα πεδία πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγηζηνχλ 

θαη λα εξκελεπηνχλ πιηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν αλνηρηά ζε 

ελαιιαθηηθέο εξκελείεο απφ ηα αληίζηνηρα γξαπηά θαηάινηπα, ελψ επηπιένλ βνεζνχλ ζηελ 

επαλαζχλδεζε κε ηελ πιηθφηεηα, ηφζν ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ηνπ παξφληνο, ζηνηρείν πνπ 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ (Νάθνπ, 2004). Πάληα βέβαηα, 

σθέιηκν είλαη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο, 

γηαηίφπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Bruner (1960) «θάζε ζέκα κπνξεί λα δηδαρηεί ηθαλνπνηεηηθά, κε 

θάπνηα έληηκε δηαλνεηηθή κνξθή, ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο, εθόζνλ πξνζαξκόδνπκε ηε 

δηδαζθαιία ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ παηδηώλ, ζεβόκελνη παξάιιεια, ηελ ηδηαίηεξε θύζε ηνπ 

ζέκαηόο καο».Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιιεηθαη ε ελζσκάησζε θαη ηε ρξήζε ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο(Μεηξνπνχινπ, 2015), αθνχ έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ, ζε θάζε βαζκίδαηεοπαηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,ζπκβάινπλ ηα κέγηζηα 

(Σνθκαθίδνπ, 2010, Σζησηάθεο θ.α., 2012 θαη Δηενθιένπο, & Μάληνπ, 2012).Δπίζεο, 

ππνζηεξηθηηθή  είλαη θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο, σο κνξθήο έθθξαζεο ηδεψλ, αμηψλ θαη 

πνιηηηζκνχ (Κφθθνο, & ζπλ. 2011),νδεγψληαο ηαπηφρξνλα ζε ζρεηηθή γλσζηηθή επειημία θαη 

εξκελεπηηθή γλψζε (Gardner, 1990).Απηφο ν πνιπκεζηθφο ηξφπνο δηδαθηηθήο θαίλεηαη σο 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο ζηελ επνρή καο, κηαο θαη ε απνκλεκφλεπζε, σο αμία ή σο ηξφπνο 
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κάζεζεο, αληηθαηαζηάζεθε ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ θξίζε θαη ηε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία (Slavin, 2007),  γεγνλφο πνπ θάλεη αλαγθαίν λα ζπλδεζνχλ νη δπν πξνεγνχκελεο 

παξάκεηξνη (θξίζε θαη δεκηνπξγηθή θαληαζία)κε δηάθνξα ηζηνξηθά γεγνλφηα, πνιηηηζηηθά 

θαηλφκελα ή πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο (Μπελβελίζηε, 1999). 

ήκεξα, ε παηδαγσγηθή επηζηήκε, αληίζεηα απφ φηη ππνζηήξηδε ε ζεσξία ηνπ Πηαδέ,  εθηηκά 

φηη ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία κπνξνχλ λα κπεζνχλ ζηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο 

εξγαζίαο(Eysenck, 2010 θαη Κνιηάδεο, 2002). Μηα ηέηνηα κνξθή εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα θαη 

ε κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξηθφηεηαο θαη ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο. Έηζη, νη καζεηέο 

κειεηνχλ ηε γεηηνληά ηνπο, ή ηελ θνηλφηεηά ηνπο, ηελ εληάζζνπλ ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη, δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαηαγξάθνπλ ηα ίρλε απφ ην παξειζφλ. 

Καηαζθεπάδνπλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα 

(ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2003), θάλνπλ επηζθέςεηο θαη ζπγθεληξψλνπλ πιηθφ, γξαπηφ ή πξνθνξηθφ, πνπ 

έρνπλ κειεηήζεη άιινη πξηλ απφ απηά. Πξνζθέξεηαη επίζεο, ε πξνζέγγηζε απηή γηα λα 

κειεηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιάδεη κέζα ζην ρξφλν ν δνκεκέλνο ρψξνο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ.   

πλήζσο, σο θνηλσλία, δίλνπκε κεγάιε ζεκαζία ζηελ Σνπηθή Ηζηνξία ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ, γηαηί έρνπκε γη΄ απηήλ καξηπξίεο/πξνθνξηθή παξάδνζε, ηελ πξνθνξηθή ηζηνξία, ε 

νπνία αλ θαη δελ είλαη πάληα ή ηφζν φζν ζα έπξεπε αμηφπηζηε, ελ ηνχηνηο κπνξεί λα γίλεη 

πεγή πνιιψλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ.Άιισζηε, ν Thompson (2002) αλαθέξεη φηη  «νη 

αλακλήζεηο θαη νη ζθέςεηο ησλ αλζξώπσλ απνηεινύλ κηα από ηηο πινπζηόηεξεο πεγέο 

πιεξνθόξεζεο γηα ην πξόζθαην παξειζόλ». Ζ ζεκαζία θαη ην παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζην ζρνιείν ηελ έρνπλ αλαδείμεη ζε έληνλα ελδηαθέξνλ θαη 

ειθπζηηθφ πεδίν κειέηεο (https://www.slideshare.net/despkaps/ss). Ζ κειέηε ηεο ηνπηθήο 

Ηζηνξίαο θαη Μλήκεο ζηα ζρνιηθά πιαίζηα ελδείθλπηαη, γηαηί ζε αληίζεζε κε ηε γεληθή 

Ηζηνξία ε νπνία αζρνιείηαη κε ην καθξηλφ θαη απαηηεί αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα ζθέςεο, απηή 

πξνζθέξεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα δηεηζδχζεη ζην δπζδηάθξηην παξειζφλ κέζα απφ ην 

απηφ. Ο καζεηήο έρεη ηελ επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε ηα ηζηνξηθά ηεθκήξηα ηνπ ηφπνπ 

ηνπ, λα απηελεξγήζεη, λα κάζεη λα παξαηεξεί θαη λα πεξηγξάθεη, λα θαηαλνεί ην παξφλ 

ζπγθξίλνληάο ην κε ην παξειζφλ θαη έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα αλαπηχζζεη ηελ επαγσγηθή 

θαη ηζηνξηθή ηνπ ζθέςε. Δπηπξνζζέησο, ζθπξειαηνχληαη, ζε έιινγε βάζε, νη δεζκνί ηνπ 

καζεηή κε ηνλ δνκεκέλν ηφπν(ηαπξίδεο, 1990 θαη 2006), κέζα ζηνλ νπνίν δεη. Ο ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ, ν νπνίνο έρνληαο επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη γλψζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (Φινπξήο, 2008) παξακέλεη ζεκαληηθφο, αθνχ είλαη θπξίσο ππνζηεξηθηηθφο, 

δηακεζνιαβεηηθφο θαη δηεπθνιπληηθφο γηα ηελ πξφζβαζε θαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο. 

Ο καζεηήο σθέιηκν ζεσξείηαη λα δηδάζθεηαη ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ νδεγεί ζηε 

κάζεζε/κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα (Η.Δ.Π., 2017), απφ ζπλεηδεηέο ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ (Υξηζηνδνχινπ, 2017).   Ζ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, πξνζαλαηνιηζκέλε ζε κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή, κε ηελ φπνηα κνξθή ηεο: δηαγλσζηηθή, δηακνξθσηηθή ή 

ηειηθή, νθείιεη λα  είλαη ζπλδπαζηηθή, ψζηε λα θαζίζηαηαη πην απνηειεζκαηηθή θαη λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο απνθηεκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, 
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αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ( Π.Γ. 8/1995 (ΦΔΚ 3Α) & Π.Γ. 121/1995 

(ΦΔΚ 75Α)  θαη ΤΑ αξηζκ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Γ1/4-12-2017,ΦΔΚ4358Β 

(https://www.esos.gr/arthra/58591/). Έηζη,ην καζεηηθφ ιάζνο ζην Νέν ΑΠ απνηειεί δείθηε 

επίηεπμεο ή φρη ηεο επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη είλαη δπλαηφλ 

λα νδεγήζεη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο, αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν (Η.Δ.Π., 2017, Καξπδά 2009 

θαη Υξηζηνδνχινπ, 2017). 

Ζ επεμεξγαζία ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Σνπηθή Ηζηνξία είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ 

ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο «Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ», πνπ σο ζηφρν έρνπλ 

ηε δηακφξθσζε ελεξγψλ θαη θξηηηθά ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ ζα 

επηηεπρζεί θαηαξράο, κέζα απφ καζεηνθεληξηθέο δηαδηθαζίεο ελζάξξπλζεο ηεο πξσηνβνπιίαο 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ην δεκνθξαηηθφ δηάινγν,ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ζπκκεηνρηθψλ θαη 

ελεξγψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ. Έπεηηα, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (θιίκα 

νπζηαζηηθήο, ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο),  ε ζπλεξγαζία (κεηαμχ κειψλ νκάδσλ θαη 

νκάδσλ κεηαμχ ηνπο),φπσο θαη ε βησκαηηθή  θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ηδηαίηεξα κέζα 

απφ ηε ρξήζε πεγψλ πξσηνγελνχο πξνέιεπζεο (έξεπλα, κειέηε πεδίνπ, κειέηε αξρείσλ 

θιπ.), (https://edu.klimaka.gr/drasthriothtes/genika/1037).Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη 

δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, έρνληαο ηηο ξίδεο ηεο ζηηο αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ,  ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ θχξηα κέζνδν γηα ηελ πξαγκάησζε  ηνπ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ  ζεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε φηη αθνξά ζηελ θαιπηέξεπζε 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο αηνκηθφηεηαο, ζηελ 

θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηελ 

αιιειναπνδνρή, ζηνλ αλαζηνραζκφ, ζηελ θαιιηέξγεηα καζεζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηεο ηάμεο (Υξηζηνδνχινπ 2017, 

Καξακελάο,  2010  θαη Μαηζαγγνχξαο, 2002).ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κάζεζε δελ είλαη 

κεραληθήο κνξθήο, αιιά κάζεζε θαηαλφεζεο, δηφηη νη θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη 

κε πξνυπάξρνπζεο έλλνηεο ή/θαη γλψζεηο  θαη επηπιένλ, δηφηη ε πξφζιεςε 

γλψζεσλ/πιεξνθνξηψλ δελ απνηειεί κηα απιή παζεηηθή θαηάζηαζε, θαζψο απαηηείηαη θαη 

πξνζσπηθή ζπκκεηνρή/εκπινθή, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Γλσζηηθήο Θεσξίαο θαη ηνπ 

Δπνηθνδνκεηηζκνχ/Κνλζηξνπθηηβηζκνχ(Slavin, 2006).  

Δπεθηείλνληαο, ν Thompson (2002) αλαθέξεη φηη ε άκεζε θαη πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ 

καζεηή ζηε κειέηε ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο, κε ηελ παξάιιειε βνήζεηα ηεο πξνθνξηθήο 

ηζηνξίαο ηνλ βνεζά λα απνθηήζεη γλψζεηο, λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο θαη λα δηακνξθψζεη 

ζηάζεηο πνπ ζα ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα:  

 λα αληηκεησπίδεη ζαλ έλαο κηθξφο εξεπλεηήο ηνλ ρψξν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη 

δηαηππψλνληαο επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο θαη ηδέεο. 

 λα θαηαλνεί ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηφζν απηφ κε ηε δνκεκέλε κνξθή, 

φζν θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην θαη λα εληάζζεηαη έηζη, δεκηνπξγηθά ζε απηφ.  

 λα εληνπίδεη, λα επηιέγεη, λα αμηνινγεί θαη αμηνπνηεί ηηο θαηάιιειεο πεγέο πνπ 

ηνπ πξνζθέξνπλ νπνηαδήπνηε πεγή πιεξνθφξεζεο. 

https://www.esos.gr/arthra/58591/
https://edu.klimaka.gr/drasthriothtes/genika/1037


Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 8, Σεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 329 απφ 416 

 λα είλαη παξαηεξεηηθφο, λα θαηαζηεί ηθαλφο λα πεξηγξάθεη πξνθνξηθά θαη 

γξαπηά, κε ζπγθξηηηθή ηεθκεξίσζε θαη λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα 

πξάγκαηα έιαβαλ ηελ παξνχζα κνξθή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν,  

 λα ελεξγνπνηεί δεκηνπξγηθά θαη δπλακηθά ηηο πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηφπνπ ηνπ.  

  λα ζθπξειαηεί ηζρπξά ηνπο δεζκνχο κε ηνλ ηφπν κέζα ζηνλ νπνίν δεη. 

Έξεπλα θαη ζπνπδή ηεο ηνπηθφηεηαο κε δηάθνξεο ηερληθέο, θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηά/ζπκπεξάζκαηά ηεο ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηα παηδηά, ρξήζηκν θξίλεηαη λα 

αλαθνηλψλνληαη ζε κνξθή κειέηεο/πξαγκαηείαο, είηε ελδνζρνιηθά είηε εμσζρνιηθά, κε 

εχιεπην θαη επράξηζην ηξφπν (Αβδειά, 1998). Άιινη ηξφπνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

δεκηνπξγία ιεπθσκάησλ, εθζέζεηο πιηθνχ ζε πξνζήθεο, αλαθνηλψζεηο/δηαιέμεηο ζηελ ηάμε ή 

ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην  θαη πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλαζηνραζηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε κεηαγλσζηηθέο πξννπηηθέο (Καξακελάο, 2010), φπσο θαη ζηελ νπηηθή ηεο 

δηάρπζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ(Κπξηαθψδε,  & Σδηκνγηάλλεο, 2015). Έηζη, πξνσζείηαη ην 

άλνηγκα, ε δηαζχλδεζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, φπσο θαη ε 

ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο εγθεθξηκέλνπο θνξείο, θπβεξλεηηθνχο ή κε, δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, θνξείο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, ΑΔΗ ή ΚΠΔ 

(https://edu.klimaka.gr/drasthriothtes/genika/1037).Μέζα ζε ηέηνηα πιαίζηα ε δηδαζθαιία, 

φπσο ππνζηεξίδεη ν Dewey (1987), πξνεηνηκάδεη ην παηδί γηα ηε δσή ηνπ 

απξηαλνχ/κειινληηθνχ πνιίηε θαη ππφ απηήλ ηελ έλλνηα κεηαηξέπεηαη ζε κηα «δηαδηθαζία 

δσήο», πξνηθίδνληάο ην κε πιήζνο απφ δεμηφηεηεο. 

2. Σςμπεπάζμαηα- Πποηάζειρ 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζε γεληθά, λα ππνζηεξηρζεί φηη κηα κνξθή 

έξεπλαο/αλαδήηεζεο, ζπνπδήο, θαη δηδαζθαιίαοηεο Ηζηνξίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο Σνπηθήο 

Ηζηνξηθήο Μλήκεο, πξνθνξηθήο ή γξαπηήο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην παξαηηζέκελν ζεσξεηηθφ 

πιαίζην, αιιά θαη ζε ζρεηηθέο θαηλνηφκεο δηαζεκαηηθέο/πνιπηξνπηθέο εθαξκνγέο(Μεξαθιήο, 

2008, Λενληζίλεο θ.α. 2001 θαη Ο.Δ.Γ.Β., 1991),απνκαθξχλεη απφ παξαδνζηαθέο, ζηείξεο θαη 

παζεηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, κπψληαο ηνπο καζεηέο  ζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

πξνζέγγηζεο, κειέηεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο καζεηήο, 

ππνζηεξηδφκελνο απφ ην δάζθαιφ ηνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο 

θαη ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, έηζη φπσο απηνί 

απνηππψλνληαη κέζα ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, απνθηά ηε δπλαηφηεηα νηθείσζεο κε ην 

αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο θαη άκεζε γλψζε κε ζρεηηθέο 

πξνζθεξφκελεο πεγέο. Αο ζεκεησζεί αθφκε, φηη ην καλζάλσλ ππνθείκελν θνηλσληθνπνηείηαη, 

φρη κφλν κε ηελ έλλνηα φηη εληάζζεηαη ελεξγά θαη δπλακηθά ζην ρψξν ηνπ θαη ζηνλ ρξφλν, 

αιιά θαη επηπιένλ ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ δηαβίσζήο ηνπ, εθπιεξψλνληαο έηζη ηελ αλάγθε 

ηνπ «Απηνπξνζδηνξηζκνύ» ηνπ, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ «Άιινπ», ηνπ «ζπλαλήθεηλ» θαη ηνπ 

«ζπλαληηιακβάλεζζαη». Αθφκε, θεληξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα γλσξηκία κε ηελ 

https://edu.klimaka.gr/drasthriothtes/genika/1037
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ζπλέρεηα ηεο ηζηνξηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ ηνπο, ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, 

αλαδεηθλχεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηή ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη ην δσηηθφ βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ,ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη, αθνχ ην πεξηβάιινλ θαη ν ρψξνο ζηελ Ηζηνξία δελ έρνπλ κφλν ηελ 

νηθνινγηθή ηνπο έλλνηα, αιιά κηα πιεζψξα αλζξσπνγελψλ πηπρψλ θαη δηαζηάζεσλ 

(Νηηζηάθνο 2008),  νη νπνίεο δελ είλαη πάληα απηνλφεηεο θαη ζηελ θαηαλφεζε απηή είλαη πνπ 

ζπκβάιιεη ε κειέηε θαη ε ζπνπδή ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο 

(/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI40.800/9deppsaps_Istorias θαη Αθηχπεο, 

θ.α.1991). 

Ζ αλαδήηεζε ηνπ δηάζπαξηνπ ηνπηθνχ ηζηνξηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα γίλεη πάληνηε ζε 

ζπλεξγαζία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ηνπο επξχηεξνπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο θάζε ηφπνπ 

θαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα/Project, έηζη φπσο ππνζηεξίδνληαη ζηελ Διιάδα 

θαη απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην (Ν. 1566/85, Καξπδά, 2009, ΤΠ.Δ.Π.Θ. 2003, θαη Π.Η., 

2008), θαζφηη κηα θαηλνηνκία-εθαξκνγή (project) αληηκεησπίδεηαη σο πξφθιεζε θαη σο κηα 

ελέξγεηα πξσηνπνξηαθήο αληίιεςεο  ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα ζελάξηα/projects φζνλ αθνξά 

ζηελ εθπαίδεπζε, «απνηεινύλ ηελ θηλεηήξηα δύλακε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ θύθινπ 

κάζεζεο ή παξάγνληα γηα ηελ πξνώζεζε επξύηεξσλ αιιαγώλ» ζηελ παηδεία κε ζηφρν ηε 

ζπλερή βειηίσζή ηεο (www.pi-schools.gr/download/programs, Υξηζηνδνχινπ,  2017 θαη 

Καξπδά 2009).   ε απηφ  ην ζηάδην ινηπφλ, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε πξνθνξηθή 

ηζηνξία, σο έλαο ειθπζηηθφο ηξφπνο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηνπηθφηεηαο. Γηαηί, αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά ε πξνθνξηθή ηζηνξία κπνξεί λα απνδψζεη ρξψκα θαη βάζνο ζην 

κάζεκα ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο, θαζψο νη αηνκηθέο θαη νη ζπιινγηθέο κλήκεο κπνξνχλ λα 

πξνζζέζνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά θαηαλννχλ ηελ Ηζηνξία, 

ελψ ηαπηφρξνλα νη καζεηέο βνεζηνχληαη ζηελ εμνηθείσζε ηεο ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο: ςεθηαθά καγλεηφθσλα, ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, βηληεν-θάκεξα, 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (Thompson 2002). Σεο πινπνίεζεο ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ/πξνγξακκάησλ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ ελδνζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο 

αλαθνηλψζεηο, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, αλαθνηλψζεηο ζηνλ 

ηνπηθφ ηχπν ή κε ρξήζεησλ Ζ/Τ θαη ηνπ Ηζηνινγίνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Με φιεο  απηέο 

ηηο δξάζεηο ην ζρνιείν θαζίζηαηαη σο δσληαλφ πνιηηηζηηθφ θχηηαξν ζπλδένληάο ην κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ, θάηη πνπ απνηειεί θαη βαζηθφ ζηφρν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη «Πξνγξάκκαηα Σρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ» (https://edu.klimaka.gr/drasthriothtes/genika/1037-).Αμηνινγψληαο ηε 

κάζεζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, απηή θαίλεηαη λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξή θαη λα 

απνθηά πην κφληκν ραξαθηήξα κε κεηαγλσζηηθέο θαη κεηαζρεκαηηζηηθέο πξνεθηάζεηο 

(Κνιηάδεο, 2002). 

Μαθξηά απφ ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε θαη κε αλαζηνραζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ νη 

καλζάλνληεο κέζα ζε θιίκα νκαδνζπλεξγαηηθνχ ηξφπνπ δνπιεηάο (Μαηζαγγνχξαο, 2002), 

αιιεινελζπλαίζζεζεο  θαη αιιειναπνδνρήο, επνηθνδνκεηηθφ είλαη λα εθθξάδνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη λα ζπλδηαιέγνληαη, θαζψο ν εηιηθξηλήο δηάινγνο θαη κάιηζηα ν 
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δεκνθξαηηθφο, θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Καη 

είλαη απηή ε ινγηθή πνπ θπξηαξρψληαο ζην ζχγρξνλν, θαηλνηφκν ζρνιείν, ζα απνκαθξχλεη ηε 

ζθέςε ησλ καζεηψλ απφ πξνθαηαιήςεηο, ιαλζαζκέλεο ζέζεηο, άζρεκα θαθέθηππα, θαη 

«παζνγφλεο» ζηεξεφηππεο ηδέεο, νη νπνίεο δε ζπλάδνπλ ζηνλ παξνληηθφ καο ρψξν-ρξφλν 

(Κπξηαθίδεο, 2006). Σαπηφρξνλα δε,θαιιηεξγνχληαη ζρεηηθέο δεμηφηεηεο ζπζηεκαηηθήο 

κειέηεο θαη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο θαηά ηνλ  Κνιηάδε (2002) βνεζνχλ ην 

καζεηή λα εκπιαθεί κε ελεξγεηηθφ ηξφπν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, επηηπγράλνληαο έηζη ηε 

καθξνπξφζεζκε ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ ηαρχηεξε αλάζπξζή ηνπο, αιιά θαη ηε 

ζσζηή ρξήζε ηνπο αλ απηφ απαηηεζεί. 

Ζ  Σνπηθή Ηζηνξηθή κλήκε, αηνκηθή ή ζπιινγηθή, είλαη ζεκαληηθή πεγή Ηζηνξίαο, πνπ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κέζα απφ ζπγθξνχζεηο, αληηθάζεηο ή θαη ακθηζβεηήζεηο 

ζπκπνξεχεηαη κε ηελ επίζεκε ζεζκνζεηεκέλε Ηζηνξία, ζπγρσλεχνληαο ρσξνρξνληθά 

δεδνκέλα ζε αξκνληθέο απνδεθηέο, απφ ηηο θνηλσλίεο, νιφηεηεο θαη απηφ είλαη δείγκα 

δεκνθξαηίαο θαη ειεπζεξίαο, πνπ αμίδεη «ηνλ θόπν» λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε παηδεπηηθφ 

αληηθείκελν. Γεληθφηεξα, κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξηθφηεηαο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηε κειέηε ηεο ηνπηθφηεηαο, εμνηθεηψλεη κε ηηο ηερληθέο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη ηεο 

έξεπλαο ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν γεληθφηεξα, ελψ δίλεη πξνηάζεηο κειέηεο πηπρψλ ηεο Σνπηθήο 

Ηζηνξίαο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξαγκαηηθά 

εκθαλίδνληαη ζην ρσξνρξφλν (Αβδειά, 1998), ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη, φπσο ζεκεηψλνπλ ν 
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ζπλείδεζε ηεο επνρήο, ζα πξέπεη αθόκα λα νξίδεηαη θαη σο επηζηήκε ηεο αιιαγήο, ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ». 
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