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Η διαπίστωση ότι το µάθηµα της Ιστορίας αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα αντι-

κείµενα, αν όχι το δυσκολότερο, στην Α/θµια και τη Β/θµια εκπαίδευση είναι κοινός 

τόπος τόσο για τη χώρα µας όσο και για το εξωτερικό. Το µάθηµα θεωρείται επίµαχο από 

πολιτική και ιδεολογική άποψη, γιατί κατά καιρούς χρησιµοποιήθηκε και σε αρκετές 

περιπτώσεις χρησιµοποιείται ακόµη ως θεραπαινίδα της πολιτικής εξουσίας και ως µέσο 

νοµιµοποίησης των επίσηµων ή των αντίπαλων ιδεολογιών (Μαυροσκούφης 1997, "Οι 

κυρίαρχες..." σσ 40-58 και 1999, σσ 9-17). Γι' αυτό, άλλωστε, και διεθνούς κύρους 

ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το "Georg Eckert-Institut" του Braunschweig, επιση-

µαίνουν ότι τόσο οι διαδικασίες σύνταξης προγραµµάτων Ιστορίας και συγγραφής ή 

έγκρισης σχολικών βιβλίων όσο και η ίδια η διδασκαλία της συνιστούν κατεξοχήν πολι-

τικές πράξεις (Council of Europe 1990, σ.4). 

Ωστόσο, δεν είναι µόνο το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο που επηρεάζει δραστικά 

τη διδασκαλία της Ιστορίας. Αποφασιστικές επιρροές στην επιλογή, στη διάρθρωση και 

τη διάταξη των περιεχοµένων, στη διατύπωση των διδακτικών σκοπών και στόχων, στη 

µεθόδευση της διδασκαλίας και στους τρόπους αξιολόγησης ασκούν και οι 

επιστηµολογικές θεωρήσεις, τόσο από την πλευρά της Ιστορίας, όσο και από την 

πλευρά της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και άλλων επιστηµών. Έτσι, το µάθηµα από 

το β' µισό του 19ου αι., οπότε γενικεύεται η εισαγωγή του στα προγράµµατα της 



σχολικής εκπαίδευσης, µέχρι και σήµερα γνωρίζει αρκετές αλλαγές (Κυρκίνη 1999·Steele 

1976, σσ. 7-26· Tosh 1984, σσ. 1-24). 

Σηµαντικότερες είναι πάντως οι καινοτοµίες που σηµειώνονται µετά το Β' Πα-

γκόσµιο Πόλεµο. Τα κατηχητικά χαρακτηριστικά της σχολικής Ιστορίας (εθνικισµός, 

πολιτικοκοινωνικός διδακτισµός, ηθικοποίηση) αρχίζουν να υποχωρούν, ενώ 

παράλληλα οι θεωρήσεις του ιστορικού υλισµού, των "Annales" και της "New Economic 

History" κλονίζουν την έως τότε κυριαρχία της παραδοσιακής Ιστορίας (πολιτικά, 

στρατιωτικά, διπλωµατικά γεγονότα) και οδηγούν στην ανανέωση των περιεχοµένων της 

µε ανοίγµατα στην οικονοµική και κοινωνική ιστορία, την ιστορία των ιδεών, των 

νοοτροπιών και των συµπεριφορών, την τοπική και περιφερειακή ιστορία, την ιστορία 

των µη προνοµιούχων κοινωνικών τάξεων και οµάδων κλπ (Κυρκίνη 1999· Νάκου 1997· 

Slater 1989, σσ. 1-3). 

Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν και τους τρόπους διδασκαλίας του µαθήµατος, κυ-

ρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τα 

"Annales" και η κίνηση που είναι γνωστή ως "New History” οδηγούν αρκετές χώρες 

(Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία κ.ά.) να εγκαταλείψουν την ευθύγραµµη 

χρονολογική διάταξη των περιεχοµένων, την αντιµετώπιση της Ιστορίας ως γνώσης - 

σώµατος έτοιµου για αφοµοίωση από τους µαθητές και τις παραδοσιακές στρατηγικές 

διδασκαλίας (µετωπική οργάνωση της τάξης, αφήγηση, διάλεξη, ερωταποκρίσεις κλπ). 

Σύµφωνα µε τις νέες αντιλήψεις η ιστορική γνώση θεωρείται προϊόν έρευνας, ανακάλυψης, 

ανάλυσης και σύνθεσης, γεγονός που προσανατολίζει τη διδασκαλία στην ανάπτυξη και 

την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τους εκπαιδευτικούς σε µεθόδους διακριτικής 

εποπτείας (Μαυροσκούφης 1999, σσ. 18-20και 35-37). 

Στους νέους προσανατολισµούς βαρύνοντα ρόλο έπαιξαν και οι ψυχολογικές θεω-

ρίες της εποχής (Bloom, Bruner κ.α.), οι οποίες όµως εφαρµόστηκαν στη διδασκαλία .της 

Ιστορίας χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της ιστορικής σκέψης. Αποτέλεσµα ήταν 



να εκπονηθούν προγράµµατα εξειδικευµένα (θέµατα Ιστορίας), από τα οποία απουσίαζε 

ο συνεκτικός αφηγηµατικός κορµός, να διαπράττονται από τους µαθητές σοβαροί 

αναχρονισµοί λόγω της διάσπασης του χρονολογικού πλαισίου και να καλλιεργούνται 

δεξιότητες µε τρόπο µηχανιστικό και φορµαλιστικό (Μαυροσκούφης 1997, σσ. 39-40 και 

Φιλάρετος 1996, σσ. 14-15). 

Έτσι, από τη δεκαετία του 1980 παρατηρείται σε αρκετές χώρες, µε προεξάρχουσα 

τη Βρετανία, µια κίνηση επιστροφής σε παλιότερα σχήµατα και µεθόδους (back to bases), ενώ 

από τη δεκαετία του 1990 τα πράγµατα δείχνουν να ισορροπούν µεταξύ των παραδο-

σιακών και των νεότερων αντιλήψεων για τη διδασκαλία της Ιστορίας: συνδυασµός της 

χρονολογικής διάταξης της ύλης µε την παραδειγµατική - θεµατική και της εθνικής ιστορίας 

µε την τοπική, την περιφερειακή, την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια, αναγνώριση της 

σηµασίας της σύγχρονης ιστορίας, αντιµετώπιση του µαθήµατος και ως έτοιµου σώµατος 

γνώσεων αλλά και ως µεθοδολογίας, κριτική επεξεργασία πηγών, ιδεών, αξιών κλπ 

(Βεντούρα - Κουλούρη 1994· Department of Education and Science 1990· SCAA 1994). 

∆ε θα ήταν λοιπόν υπερβολή να λεχθεί ότι, παρά τις αντιπαραθέσεις µεταξύ των 

ειδικών και την ένταση του δηµόσιου διαλόγου, τείνει σήµερα να διαµορφωθεί µέσα και 

από τις δραστηριότητες διεθνών οργανισµών, ιδρυµάτων και ενώσεων ένας καταστατικός 

χάρτης για τη διδασκαλία της Ιστορίας, του οποίου οι βασικοί άξονες θα µπορούσε να 

συνοψιστούν στα εξής (Slater 1989,1990,1995· Μαυροσκούφης 1999, σσ. 22-25): 

 1. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί ευρύτατη συναίνεση στην επιλογή των περιεχοµένων, 

αναγκαίο όµως να αναπτυχθούν κριτήρια για µια αντικειµενική διαδικασία επιλογής, εφόσον 

ό,τι επιλέγεται για διδασκαλία καθίσταται σηµαντικότερο στα µάτια των µαθητών. 

 2. Τα ίδια γεγονότα µπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές ερµηνείες, καµιά όµως δε 

νοµιµοποιείται “a priori”. 

 3. Τα γεγονότα πρέπει να µελετώνται µέσα στο πλαίσιο των ιστορικών συµφραζοµένων 

τους. 



 4. Περιεχόµενα που διέπονται από δυτικοκεντρική και εθνοκεντρική αντίληψη, που 

συνδέονται µε αξίες και στάσεις οι οποίες πρέπει να εµπεδωθούν και όχι να ερµηνευτούν, που δε 

σχετίζονται άµεσα µε δεξιότητες οι οποίες επιτρέπουν τον έλεγχο της εγκυρότητας, και που 

εστιάζονται στα κατορθώµατα εθνών και µεγάλων ανδρών δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι 

είναι ασήµαντες οι δραστηριότητες άλλων εθνών ή οι ζωές των µαζών, πρέπει να αντιµε-

τωπίζονται µε καχυποψία. 

 5. Το ιστορικό υλικό και οι µέθοδοι επεξεργασίας του δε θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη 

δηµιουργία µιας απλοϊκής εικόνας για τον κόσµο µε βάση µανιχαϊστικές και στερεοτυπικές 

αντιλήψεις. 

 6. Οι διδακτικοί και εξεταστικοί τρόποι θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επικοινωνία 

µεταξύ των µαθητών και να συνδυάζονται µε κοινωνικές δεξιότητες. 

 7. Πρέπει να αναγνωριστεί η σηµασία της σύγχρονης ιστορίας αλλά και το ενδιαφέρον 

των µαθητών γι' αυτήν. 

 8. Η αναζήτηση αναλογιών ανάµεσα στο παρελθόν και το παρόν πρέπει να γίνεται 

προσεκτικά και να αποβλέπει κυρίως στην επισήµανση και την ερµηνεία των διαφορών. 

9. Η πολιτική ιστορία µπορεί να είναι χρήσιµη ως βάση αναφοράς, δε θα πρέπει 

όµως να καταλαµβάνει κυρίαρχη θέση στα προγράµµατα σπουδών. Έµφαση πρέπει να 

δίνεται στη µελέτη των οικονοµικών, κοινωνικών, γεωγραφικών, εθνολογικών και 

πολιτιστικών ζητηµάτων σε σύνδεση και µε άλλες επιστήµες, όπως την αρχαιολογία, την 

ιστορία της τέχνης και των ιδεών, τη φιλολογία, την τεχνολογία κλπ. 

10. Τέλος, η διδακτική µεθοδολογία πρέπει να θέτει φραγµό στην ιδεολογική 

χρήση της Ιστορίας και την άκριτη αποµνηµόνευση (rote learning), προωθώντας την 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας (critical faculties) και τη συνεργατική και ενεργητική 

µάθηση (co-operative learning and active methodology). 

Μάλιστα, τους παραπάνω άξονες παίρνουν, περισσότερο ή λιγότερο, υπόψη τους 

και αρκετές από τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις στο µάθηµα της Ιστορίας στη Βρετανία, 



τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη ∆ανία, την Αυστραλία κλπ (Dickinson et al.1995, 

Κυρκίνη 1995) 

Κύρια ζητούµενα λοιπόν στη διδασκαλία της Ιστορίας πρέπει να είναι η καλλιέρ-

γεια της κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης της πραγµατικότητας 

µε όρους ιστορικούς, αλλά και η δραστηριοποίηση των κινήτρων µάθησης και η τόνωση 

του ενδιαφέροντος των µαθητών για την Ιστορία µε παράλληλο σεβασµό στις ανάγκες 

τους (Μαυροσκούφης 1999,11-12 και 30-32). Εποµένως, είναι όρος "sine qua non" για 

το σύγχρονο εκπαιδευτικό η γνώση των στρατηγικών της διδασκαλίας, µε την έννοια των 

σκόπιµων διδακτικών ενεργειών που είναι αντίστοιχες µε τη φύση του γνωστικού 

αντικειµένου, καλύπτουν όλο το φάσµα των διδακτικών µεθόδων, των µορφών 

διδασκαλίας, των µεθόδων και των τεχνικών αξιολόγησης και, φυσικά, στηρίζονται σε 

θεωρητικές αρχές (Ματσαγγούρας 1997, σσ. 122-126 και 144-150). 

Βέβαια, ο γενικός ορισµός της κριτικής σκέψης και, εποµένως και της κριτικής δι-

δασκαλίας δε δηµιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες, εφόσον όλοι λίγο πολύ συµφωνούν ότι τα 

κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η διαδικασία ανίχνευσης σχέσεων µέσα από την 

προσεκτική και ενεργητική εξέταση των δεδοµένων, η ικανότητα επιλογής και συν-

δυασµού γνωστικών δεξιοτήτων και λογικών συλλογισµών, η διατύπωση εναλλακτικών 

υποθέσεων, η αποστασιοποίηση από τις προσωπικές πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, και 

η µεταγνωστική προσέγγιση της γνώσης (Dewey 1934. Ματσαγγούρας 1997, σσ. 56-61). 

Ωστόσο, στη διδακτική πράξη τα πράγµατα είναι αρκετά δύσκολα, γιατί είναι γνωστό ότι 

στην κριτική διδασκαλία υπάρχουν τρεις βασικές κατευθύνσεις (Καψάλης 1989, σ. 310· 

Ματσαγγούρας 1997, σσ. 25-37· McGuiness και Nisbet  1991, σ. 181· Reble 1990, σ. 

365· Tanner και Tanner 1990, σ. 337): 

α) η έµµεση ανάπτυξη της κριτικής σκέψης µέσω των καθιερωµένων 

προγραµµάτων (content approach), η ανάπτυξη δηλαδή των ψυχονοητι-κών δεξιοτήτων 

των µαθητών µέσω της επιλογής των κατάλληλων ακαδηµαϊκών - διδακτικών 



αντικειµένων (ειδολογικός διδακτισµός), 

β) η άµεση διδασκαλία των γνωστικών και άλλων δεξιοτήτων (skills approach) µε 

έµφαση στη διαδικασία και όχι στα περιεχόµενα (αναπτυξιακή κατεύθυνση), 

γ) ο συνδυασµός των δύο προηγούµενων τάσεων, µε την έννοια της ζύµωσης στο 

σώµα των περιεχοµένων και στοιχείων από την περιοχή των δεξιοτήτων (infusion 

approach) και έµφαση στην αλληλεξάρτηση περιεχοµένων και διδασκαλίας (cognitive 

strategy) 

Η τελευταία κατεύθυνση, αν και δυσκολότερη στην πράξη, συγκεντρώνει εξαιρετι-

κά πλεονεκτήµατα: λ. χ. εκδηµοκρατίζει τη διδακτική διαδικασία (υποχώρηση 

υλοκεντρικής και δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας), σέβεται την αυτονοµία των µαθητών 

και των µαθητριών, παίρνει υπόψη της τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ικανότητες 

τους, προσφέρει τη δυνατότητα επιλογών και αµφισβήτησης ασκεί το νου στη  λογική 

ανάλυση των δεδοµένων και στη µεταφορά της αποκτηµένης γνώσης σε νέες 

καταστάσεις, οικοδοµεί µε λογικές διαδικασίες έγκυρη γνώση, αναπτύσσει τις δεξιότητες 

διαλόγου και συνεργασίας, προετοιµάζει τα παιδιά και τους εφήβους για τη ζωή 

(Ματσαγγούρας 1997, σσ. 33-44). 

Σ' αυτό ακριβώς το πλαίσιο στρατηγικής της διδασκαλίας πρέπει να ενταχθούν και 

οι βιωµατικές προσεγγίσεις στο µάθηµα της Ιστορίας. Η αρχή της βιωµατικότητας, γνω-

στή και στους παλιότερους παιδαγωγούς (Γεωργούλης 1972, σ. 242· Εξαρχόπουλος 

1962, σσ. 271-175), αποδίδεται σήµερα µε τους όρους "εµπάθεια", "ενσυναίσθηση", "εµ-

βίωση", "αντιµεταχώρηση" κλπ και θεωρείται γενικά ότι είναι η συναισθηµατική και 

γνωστική δεξιότητα που επιτρέπει στο άτοµο να αποστασιοποιηθεί από τον εαυτό του 

και την εποχή του (αποµάκρυνση από τον εγωκεντρισµό και τον παροντισµό), να βιώσει 

τις εµπειρίες άλλου ή άλλων προσώπων, να εξετάσει την πραγµατικότητα από τη δική 

τους σκοπιά και να κατανοήσει το πνεύµα της εποχής. Η "ενσυναίσθηση" έτσι δίνει 

νόηµα στη "δοτή εµπειρία" (ίεε 1984, σ. 11), συµβάλλοντας στην κατανόηση του 



διαφορετικού στο παρελθόν και το παρόν, στην αντίληψη του πολύπλοκου και πολύ-

πτυχου χαρακτήρα της πραγµατικότητας, στην ανάπτυξη του πλουραλισµού, στην 

εµπέδωση όρων επικοινωνίας και συνδιαλλαγής, στην ενοποίηση του γνωστικού τοµέα 

µε τους, τόσο παραµεληµένους στη διδακτική πράξη, συναισθηµατικό και ψυχοκινητικό 

(Berlak και Berlak 1981, σ. 117· Γέµτος 1987, σ. 336· Κοσµόπουλος 1990, σ. 177· 

Ματσαγγούρας 1982, σ. 102 και 1997, σσ. 507-509· Χουντουµάδης και Πατεράκης 1989, 

σ. 120). Αυτά είναι, άλλωστε, και τα βασικά γνωρίσµατα της ιστορικής σκέψης και του 

"ανοιχτού µυαλού" (Slater 1989, σσ. 15-16). 

Κάτω λοιπόν από την επίδραση των ανανεωτικών προσπαθειών στη διδασκαλία 

της Ιστορίας αναπτύχθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 βιωµατικές µέθοδοι και 

µορφές διδασκαλίας, που συνδυάστηκαν µε την κριτική προσέγγιση των γραπτών και 

των παραστατικών πηγών, τη χρήση των οπτικοακουστικών µέσων (σήµερα θα 

προσθέταµε και των νέων τεχνολογιών), την τοπική ιστορία και τη µελέτη του 

περιβάλλοντος, την οικογενειακή ιστορία, την προφορική, τη δηµογραφική, την ιστορία, 

των απλών και καθηµερινών ανθρώπων, τις οργανωµένες επισκέψεις σε µουσεία, 

αρχαιολογικούς - ιστορικούς χώρους, µνηµεία, εκθέσεις και αρχεία, την αξιοποίηση 

διάφορων µορφών τέχνης κλπ (βλ. ενδεικτική βιβλιογραφία). 

Ξεχωριστή θέση πάντως στη διδασκαλία της Ιστορίας κατέλαβαν, ιδιαίτερα στον 

αγγλοσαξονικό χώρο, εκείνες οι βιωµατικές στρατηγικές, οι οποίες στην Ελλάδα είναι 

γνωστές µε τους γενικούς όρους "ανάληψη και υπόδυση ρόλων" ή "δραµατοποίηση". 

Βέβαια, το ακριβές περιεχόµενο των όρων δεν είναι πάντοτε σαφές - σχετική ασάφεια 

υπάρχει και στην ξένη βιβλιογραφία. Ωστόσο, οι ειδικοί συµφωνούν ότι γενικά πρόκειται 

για µία σειρά µεθόδων και τεχνικών που αποβλέπουν κυρίως στην ανάπτυξη της 

ιστορικής φαντασίας (historical imagination, empathy, sympathetic imagination), µε την 

έννοια ότι το άτοµο αναγκάζεται να κάνει άλµα µε τη φαντασία του και να µπει στη θέση 

του άλλου (Fisher 1990, σ. 94). 



Έτσι, στη γενική αυτή κατηγορία εντάσσονται διδακτικές δραστηριότητες, απλού-

στερες και συνθετότερες, όπως: 

ο) η καλά οργανωµένη και προετοιµασµένη συζήτηση µεταξύ των µαθητών και οι 

αντιπαραθέσεις µεταξύ οµάδων (discussion- debate) 

β) ο δραµατοποιηµένος διάλογος και η δραµατοποιηµένη ανάγνωση (dialogue-

dramatic reading) 

γ) τα ιστορικά παιχνίδια (games),  

δ) η προσοµοίωση (simulation),  

ε) το δράµα (drama- sociodrama), 

 στ) το κουκλοθέατρο (puppet play). 

Οι δραστηριότητες αυτές θεωρείται ότι συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήµατα και 

από την πλευρά της Ιστορίας και από την πλευρά της Παιδαγωγικής. Συγκεκριµένα: 

α) παρέχεται η δυνατότητα να επιδειχτούν µε πρακτικό τρόπο θέµατα ακαδηµαϊκά 

και αφηρηµένα, 

β) προάγεται ο ρεαλισµός και δηµιουργείται αίσθηση συµµετοχής στα ιστορικά 

δρώµενα, 

γ) προσφέρεται στους µαθητές/τριες, που µένουν έξω από την συνήθη διδακτική 

διαδικασία, η ευκαιρία να εµπλακούν σ' αυτήν, 

8) αναπτύσσονται η ερευνητική διάθεση, η ενεργητική και συνεργατική µάθηση 

και οι δεξιότητες επικοινωνίας, επιχειρηµατολογίας, έκφρασης και λήψης αποφάσεων, 

ε) παρέχεται σε περισσότερους, αν όχι σε όλους, η δυνατότητα να ασχοληθούν µε 

κάτι που διάβασαν, είδαν ή άκουσαν, να ανακαλύψουν και να εκφράσουν τις ιδιαίτερες 

κλίσεις τους (λόγος, κατασκευές, µουσική κλπ), και να νιώσουν ευχαρίστηση και 

απόλαυση από την όλη διαδικασία (Garvey - Krug 1989, σσ. 91-102· Milburn 1972· 



Nichol/Steele 1976, σσ. 69-74· Rayner 1972· Steele 1976, σσ. 58-61· Strong 1967, σσ. 

96-98' Varrier/Steele 1976, σσ. 63-68). 

Μάλιστα, µε την προϋπόθεση ότι θα αποδοθεί ιδιαίτερος σεβασµός στις µεθόδους 

της Ιστορίας και στα ιστορικά συµφραζόµενα, υπάρχουν πολλά ακόµη θετικά στοιχεία σε 

τέτοιες δραστηριότητες, µια και οι µαθητές/ τριες καθοδηγούνται προσεκτικά: 

α) στην αναζήτηση και την κριτική προσέγγιση των πηγών, 

β) στην κατανόηση των χαρακτήρων, των ιδεών, των συµπεριφορών προσώπων ή 

οµάδων και γενικότερα των συνθηκών και της ατµόσφαιρας µιας εποχής, 

γ) στην επισήµανση και τη βαθύτερη κατανόηση των διαφορών µιας εποχής από 

άλλες ή από τη σηµερινή, 

δ) στην επίλυση ιστορικών προβληµάτων, 

 ε) στη διατύπωση εναλλακτικών υποθέσεων, 

 στ) στη συνειδητοποίηση της αβεβαιότητας των ιστορικών ερµηνειών, 

ζ) στην εξοικείωση µε την εργασία του ιστορικού,  

η) στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης, σύνθεσης και παρουσίασης ενός 

ιστορικού θέµατος, 

θ) στη µεταγνωστική προσέγγιση της γνώσης και στον εντοπισµό των διαφορών 

µεταξύ των "εκ των υστέρων" ερµηνειών (post morten analysis) και των ερµηνειών "εκ 

των έσω" (history from inside), µέσα δηλαδή από τα γεγονότα, τις σκέψεις, το 

χαρακτήρα και τα κίνητρα των ιστορικών δραστών και το κλίµα της εποχής (Garvey - 

Krug 1989, σσ. 96-97 και Steele 1976, σσ. 60-61). 

Βέβαια, στις διάφορες µορφές δραµατοποίησης εντοπίζονται και ορισµένα µειονε-

κτήµατα, όπως είναι: 

α) ο περιορισµένος διδακτικός χρόνος, που σε συνδυασµό µε τις χρονοβόρες 



δραστηριότητες είναι πολύ πιθανό να αποβεί σε βάρος του εύρους των περιεχοµένων, 

β) η πιθανότητα να δηµιουργηθεί στρεβλή αντίληψη για τον ιστορικό χρόνο (µέσα 

σε λίγα λεπτά δραµατοποιούνται πολλά χρόνια), 

γ) η αίσθηση βολονταρισµού µε παράλληλη περιθωριοποίηση των παραγόντων 

που ασκούν αποφασιστική επίδραση στη διαµόρφωση των ιστορικών γεγονότων, 

δ) η επικράτηση ενός ρηχού παιδαγωγισµού σε βάρος της ιστορικής σκέψης 

(Steele 1976, σ. 59 και Watts 1972, σ. 33). 

Γι' αυτό κάθε σχετικό εγχείρηµα πρέπει να ισορροπεί µεταξύ Ιστορίας και Παιδα-

γωγικής, µεταξύ της ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας και της ευχαρίστησης από τη 

δραµατοποίηση. Ο κίνδυνος βρίσκεται πάντα από την πλευρά της ευκολίας, της 

µονοµέρειας και του υπερβολικού ενθουσιασµού, που, ανεξάρτητα από προθέσεις, 

ενδέχεται να συνδυάζεται µε παρωπίδες και να οδηγεί στην εγκαθίδρυση µιας νέας 

ορθοδοξίας. Αξίζει πάντως η προσπάθεια να απαλλαγούν οι µαθητές από την "Ιστορία 

που προκαλεί δάκρυα" (History with tears: Strong 1967, σσ. 49-54). 
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