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Ο/Η εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει αναλυτικά τα προσ εξζταςθ φαινόμενα και ζχει ακόμα τθ δυνατότθτα να 
παρουςιάςει με ςυνοπτικό τρόπο ιςτορικά φαινόμενα από τθν φλθ που δεν εξετάηεται, για να καλφψει 
ενδεχόμενα κενά τθσ γνϊςθσ, ϊςτε οι μακθτζσ να κατανοοφν τθν ιςτορικι ςυνζχεια.  
Η διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ δεν αποκλείει τθν αφιγθςθ, δεν μπορεί όμωσ να περιορίηεται 
μόνο ςε αυτι, απαραίτθτο είναι να εφαρμόηονται και άλλεσ διδακτικζσ μζκοδοι, όπωσ ο κατευκυνόμενοσ 
διάλογοσ και θ διερεφνθςθ. Η διερευνθτικι μζκοδοσ όχι μόνο επικυρϊνει ςτθ ςκζψθ των μακθτϊν τθ 
λειτουργία τθσ Ιςτορίασ ωσ επιςτιμθσ, αλλά και τουσ οδθγεί ςε προςωπικι επαφι με τα τεκμιρια του 
γνωςτικοφ αντικειμζνου, δθλαδι τισ πθγζσ. 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, παράλλθλα με τθ διδαςκαλία τθσ φλθσ, πρζπει να αςκθκοφν ςτθν 
επεξεργαςία ιςτορικϊν πλθροφοριϊν που αντλοφν από τα παρακζματα (τα αποςπάςματα κειμζνων, τισ 
εικόνεσ, τουσ πίνακεσ, τουσ χάρτεσ κ.ά.) του ςχολικοφ εγχειριδίου ι από ςυμπλθρωματικό υλικό, που 
παρζχει  ο/θ εκπαιδευτικόσ φωτοτυπθμζνο ι ψθφιοποιθμζνο και το οποίο λειτουργεί εν είδει ιςτορικισ 
πθγισ.  
Η αξιοποίθςθ των πθγών από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ καλοφνται αφενόσ να κατανοιςουν τον ρόλο των ιςτορικϊν πθγϊν και 
αφετζρου να αποκτιςουν τισ πρϊτεσ, απαραίτθτεσ, γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν αξιοποίθςι τουσ. 
Η προςζγγιςθ του παρελκόντοσ με τθ χριςθ των πθγϊν αποτελεί ενδιαφζρουςα και δθμιουργικι 
διαδικαςία που μεταβάλλει τον μακθτι ςε ερευνθτι. 
Οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να κζςουν τα ερωτιματά τουσ και να αξιοποιιςουν κατάλλθλα τα 
κατάλοιπα του παρελκόντοσ αναδεικνφοντασ το ανεπεξζργαςτο υλικό, που αναφζρεται ςτο παρελκόν, ςε 
«πθγι» παροχισ ιςτορικϊν πλθροφοριϊν.   
Είναι προφανζσ ότι κάκε «ιςτορικι πθγι» ζχει τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά γνωρίςματα και υπθρετεί 
διαφορετικοφσ ςτόχουσ, άλλεσ είναι υλικά κατάλοιπα μιασ εποχισ και άλλεσ κείμενα που ςυντάχκθκαν για 
να υπθρετιςουν ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ. Από τα κείμενα, άλλα ζχουν ςυνταχκεί ςε λόγο αφθγθματικό, 
άλλα ςε περιγραφικό και άλλα ςε δοκιμιακό, εμπλουτιςμζνο με επιχειριματα, ενϊ άλλα είναι λογοτεχνικά 
κείμενα.  
Ενδεικτικά, ςτα παρακζματα -πθγζσ- μπορεί να γίνεται θ ακόλουκθ επεξεργαςία: 
Κατανόθςθ του περιεχομζνου. Αυτι επιτυγχάνεται με τθν κριτικι προςζγγιςθ των πλθροφοριϊν που 
παρζχουν τα κείμενα-πθγζσ. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, δθλαδι, αναλφουν και κατανοοφν το 
περιεχόμενό τουσ. Επιςθμαίνουν, εκτόσ από το κειμενικό είδοσ και τον ςκοπό για τον οποίο 
δθμιουργικθκαν, και άλλα ςτοιχεία του περιεχομζνου, όπωσ τον υποκειμενιςμό του ςυγγραφζα, 
ενδεχόμενεσ παραποιιςεισ τθσ πραγματικότθτασ, που μπορεί να οφείλονται ςε φανατιςμό ι ιδεολογικι 
προκατάλθψθ, τθν επιλεκτικότθτα ι εςκεμμζνθ απόκρυψθ πλθροφοριϊν, τα ακοφςια και εκοφςια ψεφδθ. 
Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ επιςιμανςθ και θ ανάδειξθ των πλθροφοριϊν που παρζχουν οι πθγζσ. 
Χαρακτθριςτικά ερωτιματα που κα μποροφςαν να τεκοφν είναι τα ακόλουκα: 

 Ποιο είναι το κζμα του κειμζνου; 

 Ποιεσ είναι οι απόψεισ του ςυγγραφζα ςχετικά με το κζμα; 

 Για ποιο λόγο ςυντάχκθκε το κείμενο; 

 Με ποια επιχειριματα ι τεκμιρια ςτθρίηει τισ απόψεισ του; 

 Προβάλλει κάποια γεγονότα ι πρόςωπα ο ςυγγραφζασ ι κάποια άλλα αποςιωπά; και για ποιουσ  
λόγουσ; 

 Μποροφν να ςυνδυαςτοφν οι πλθροφορίεσ τθσ πθγισ με τισ γνϊςεισ που ζχετε; 
Ζνταξθ ςτα ιςτορικά ςυμφραηόμενα. Αυτι επιτυγχάνεται με τθν ζνταξθ των πθγϊν ςτον χϊρο και τον 
χρόνο, με τθν αναγνϊριςθ τθσ εποχισ και του ιςτορικοφ περίγυρου, ςτο πλαίςιο του οποίου 
δθμιουργικθκαν. Τα τεκμιρια είναι αποςπαςματικά και ξεκομμζνα από τθν εποχι τουσ, γι’ αυτό είναι 
απαραίτθτο να ενταχκοφν ςε ιςτορικό-κοινωνικό πλαίςιο για να αποκτιςουν υπόςταςθ. Έτςι δίνεται θ 
δυνατότθτα να ςυνδυαςτοφν οι πλθροφορίεσ των πθγϊν με τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ. Ενδεχόμενεσ 
ερωτιςεισ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Ποφ και πότε ςυντάχκθκε το κείμενο; 

 Ποιοι λόγοι ςυνζτειναν ςτθ δθμιουργία του; 

 Οι πλθροφορίεσ, που ςασ παρζχει, είναι περιςςότερεσ ι είναι πιο ςυγκεκριμζνεσ από τισ ιςτορικζσ 



ςασ γνϊςεισ;  
Διαςταφρωςθ των πλθροφοριών. Η «αλικεια» των πλθροφοριϊν που παρζχουν οι πθγζσ επικυρϊνεται 
με τθ ςφγκριςι τουσ ,μζςω άλλων πθγϊν. Η φπαρξθ μίασ μόνο πλθροφορίασ αποτελεί επιςφαλζσ τεκμιριο 
για τθν ανάπλαςθ του παρελκόντοσ. Η διαςταφρωςθ των πλθροφοριϊν μιασ πθγισ αξιολογεί τθν 
εγκυρότθτα, τθν αξιοπιςτία τθσ ι και το αντίκετο. 
πουδαιότθτα των παρακεμάτων-πθγών. Τελικι επιδίωξθ τθσ αξιοποίθςθσ των πθγϊν είναι θ 
επιςιμανςθ των ορίων τουσ, δθλαδι τθσ ςθμαςίασ και του ενδιαφζροντοσ που ζχουν οι παρεχόμενεσ απ’ 
αυτζσ πλθροφορίεσ. 
Η προαναφερόμενθ μζκοδοσ προςζγγιςθσ και αξιοποίθςθσ των πθγϊν ζχει ωσ τελικό ςτόχο τθ ςφνκεςθ 
ζγκυρων πλθροφοριϊν και κατ’ επζκταςθ τθν παραγωγι ουςιαςτικοφ ιςτορικοφ λόγου. 
Ειδικότερεσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται για τθν επεξεργαςία των πθγών. 
Σθμαντικό είναι να αποφεφγεται είτε μόνο θ απλι παράκεςθ πλθροφοριϊν από τισ πθγζσ είτε ο 
ςυνδυαςμόσ μόνο των πλθροφοριϊν με τισ γνϊςεισ των μακθτϊν. Γι’  αυτό είναι απαραίτθτθ θ οικείωςθ 
με τθν ιςτορικι μεκοδολογία προχποκζτει τθ γνϊςθ τθσ ςκοπιμότθτασ, τθσ αξιοπιςτίασ και του είδουσ του 
κειμζνου-πθγισ, θ επίγνωςθ δθλαδι τθσ «ιςτορικότθτασ» τθσ πθγισ.   
Για τουσ παραπάνω λόγουσ προτείνουμε ο/θ διδάςκων/ουςα να επιςθμαίνει ςτουσ μακθτζσ και ςτισ 
μακιτριεσ απαραίτθτεσ ειςαγωγικζσ πλθροφορίεσ για κάκε παράκεμα, όπωσ:  

 να εντάςςει κάκε ιςτορικι πθγι ςε ςτοιχειϊδεσ ιςτορικό πλαίςιο,  

 να επιςθμαίνει βαςικά γνωρίςματά τθσ ςε ςχζςθ με τον χρόνο και τον τόπο παραγωγισ τθσ, το 
περιεχόμενό τθσ αλλά και τον δθμιουργό και τον ςκοπό τθσ δθμιουργίασ τθσ.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια κατθγοριοποίθςθ-αξιολόγθςθ τθσ πθγισ, θ οποία βοθκά ςτθν 
περαιτζρω επεξεργαςία τθσ. Η παραπάνω δραςτθριότθτα επιτρζπει τθν άμεςθ ςυμμετοχι των μακθτϊν 
και των μακθτριϊν ςε διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ και οικοδόμθςθσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ, τουσ βοθκά ςτθν 
εξοικείωςθ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ.  
Προτείνουμε, ακόμθ, τθν παράλλθλθ διδακτικι αξιοποίθςθ του ψθφιακοφ υλικοφ των Μακθςιακϊν 
Αντικειμζνων (ΜΑ) του Φωτόδεντρου, τα οποία αναφζρονται ςτθ κεματικι ενότθτα τθσ Νεότερθσ και 
Σφγχρονθσ Ιςτορίασ. Η διαδικτυακι εφαρμογι τουσ επιτρζπει τθ διδακτικι αξιοποίθςθ τθσ επεξεργαςίασ 
πθγϊν τόςο ςε ςχζςθ με τθν ερευνθτικι διαδικαςία όςο και ςε ςχζςθ με τθν τεκμθρίωςθ των υπό 
πραγμάτευςθ ιςτορικϊν ηθτθμάτων. Τα ΜΑ του Φωτόδεντρου μποροφν  να λειτουργιςουν ωσ δείγματα 
ιςτορικισ εργαςίασ  για  τθν επεξεργαςία και άλλου ψθφιοποιθμζνου υλικοφ.  


