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Εισαγωγή

Η διδασκαλία της ιστορίας είναι ζωτικής σημασίας για τις νέες γενιές, διότι παρέχει σε όλα

τα παιδιά την ευκαιρία να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, να μάθουν από τα γεγονότα του

παρελθόντος και να αναπτύξουν την ικανότητα για καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση

της τρέχουσας κοινωνικοπολιτικής κατάστασης (Johnson, 2016). Η ιστορία έχει συνδεθεί

με τον χρόνο και τον άξονα του χρόνου: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έτσι, υπ’

αυτή την έννοια, η ιστορία είναι η επιστήμη του χρόνου (Bloch, 1994). Το παρελθόν

θεωρείται ένα γραπτό «προϊόν» που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι του παρόντος.

Πρόκειται για ένα «προϊόν» που θα πρέπει να αναπαράγεται, να ερμηνεύεται εκ νέου και

να υποβάλλεται σε διαρκή αναστοχασμό και αναθεωρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να γίνει η διασύνδεση μεταξύ του μαθήματος

της Ιστορίας και της διδασκαλίας της με την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη

Δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

(EDC/HRE) και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ). Για τον σκοπό αυτό, το παρόν

κείμενο επικεντρώνεται στην ανάλυση συγκεκριμένων δημιουργικών παιδαγωγικών

στρατηγικών και πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους/τις

εκπαιδευτικούς, ώστε να επιτευχθεί η κριτική εξέταση βασικών εννοιών που σχετίζονται με

την Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, τον Δημοκρατικό Πολιτισμό και τον



Διαπολιτισμικό Διάλογο μέσω της μελέτης της Ιστορίας. Αρχικά, η παρούσα μελέτη έχει

ως στόχο να συζητήσει τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί,

κατά την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του πολίτη, της

Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διαπολιτισμικής Eκπαίδευσης στο

μάθημα της Ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτών των προκλήσεων, ανοίγει η συζήτηση σχετικά με

το είδος των πολιτών που πρέπει να προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μέσω της

διδασκαλίας της Ιστορίας. Τέλος, θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να

διδάσκουμε Ιστορία, για να προωθήσουμε αποτελεσματικά την Εκπαίδευση για τη

Δημοκρατική Ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Προκλήσεις κατά την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του

πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη διδασκαλία της Ιστορίας

Αδιαμφισβήτητα, η διδασκαλία της Ιστορίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τόπος

διεξαγωγής διαλόγου, αλλά και ως εργαλείο για την οικοδόμηση της ειρήνης, για τη

συμφιλίωση σε περίπτωση συγκρούσεων, τον σεβασμό της διαφορετικότητας, την επίτευξη

αμοιβαίας κατανόησης και ενσυναίσθησης και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων (Klerides, 2016; Klerides & Zembylas, 2017; VV. AA., 2016). Αν και η

Ιστορία διδάσκεται στο παρόν, εφαρμόζεται στα σχολικά προγράμματα σπουδών,

προκειμένου να επιτευχθεί μια μάλλον γραμμική διασύνδεση μεταξύ του παρελθόντος, του

παρόντος και του μέλλοντος (Nordgren, 2017). Η Ιστορία είναι μια διαδικασία κατανόησης

του παρελθόντος και ένα πεδίο διαρκούς αλληλεπίδρασης μεταξύ του παρελθόντος και του

παρόντος (Carr, 2015). Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, για τον οποίο η διδακτική της

Ιστορίας αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τους/τις

εκπαιδευτικούς μας: πολλά ευρωπαϊκά –και όχι μόνο– εκπαιδευτικά συστήματα διέπονται



από μια εθνικιστική τάση στη διδασκαλία της Ιστορίας, η οποία οδηγεί στην ερμηνεία (ή

παρερμηνεία) των κοινωνικών φαινομένων μέσα από τον φακό του έθνους-κράτους∙ ως

αποτέλεσμα παραγνωρίζονται άλλες “στοιβάδες” της κοινωνίας (Nordgren, 2016. 2017).

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, οι εκπαιδευτικές πολιτικές

και τα σχολικά προγράμματα σπουδών τοποθετούν το μάθημα της Ιστορίας κάτω από την

ομπρέλα της «εθνικής Ιστορίας», προωθώντας έναν λόγο (=discourse) «εξαγνισμού» και

«δικαιολόγησης» των εθνικών αγώνων (Poulsen, 2013). Τέτοιες πολιτικές και

προγράμματα σπουδών προωθούν τις κυρίαρχες ιδεολογίες, παρέχοντας αφηγήσεις και

ερμηνείες γεγονότων και φαινομένων που βασίζονται μόνο στα «επιθυμητά» στοιχεία του

παρελθόντος. Έτσι, η σχολική ιστορία παρουσιάζεται ως μοναδική, «αδιαμφισβήτητη

αλήθεια» (Yogev, 2013· Lauritzen & Nodeland, 2017). Μέσα από το παραπάνω –και

ορισμένα άλλα– επιχειρήματα, ενισχύεται η άποψη υπέρ της αναμόρφωσης των

υπαρχουσών δομών του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ως εκ τούτου, πρέπει να

αναθεωρηθεί από διαφορετική σκοπιά η θέαση της σχολικής Ιστορίας ως στοιχείου που

διαμορφώνει την εθνική ταυτότητα (Klerides, 2016). Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό

να αναστοχαστούμε πάνω στο είδος/τύπο των πολιτών που πρέπει να προσπαθήσουμε να

διαμορφώσουμε μέσω της διδασκαλίας της Ιστορίας –μεταξύ άλλων. Αυτό είναι το θέμα

της επόμενης υποενότητας.

Τι είδους πολίτες πρέπει να προωθήσει η διδασκαλία της Ιστορίας;

Η διδασκαλία της Ιστορίας θεωρείται ο «μηχανισμός» που διαμορφώνει το είδος

του πολίτη που επιθυμεί να έχει ένα κράτος. Ταυτόχρονα, σε πολλές χώρες του κόσμου,

θεωρείται συχνά ένα «όχημα» για την οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας και του

αισθήματος του «ανήκειν» στο «έθνος-κράτος» (Yogev, 2013; Grim, 2017). Ωστόσο,



πολλοί μελετητές/τριες και ακαδημαϊκοί, ανά τον κόσμο, υποστηρίζουν ότι τα εκπαιδευτικά

μας συστήματα, γενικά, και η διδασκαλία της Ιστορίας, ειδικότερα, θα πρέπει να

εξισορροπήσουν αυτήν την αίσθηση ιστορικής συνέχειας και εθνικής “καθαρότητας”,

διαμορφώνοντας μαθητές/τριες που θα αισθάνονται πολίτες του κόσμου/παγκόσμιοι

πολίτες. Σύμφωνα με τον Mutluer (2013), είναι εξαιρετικά σημαντική η αντικατάσταση του

όρου «εθνική ταυτότητα» από τους όρους «παγκόσμια ταυτότητα», «πολιτικές ελευθερίες»

και «διατήρηση της δημοκρατίας» στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει το ακόλουθο δίλημμα: πρέπει η διδασκαλία της

Ιστορίας να προσβλέπει στην ανάπτυξη πολιτών, οι οποίοι είναι «πιστοί»,

«συμμορφωμένοι» και «παθητικοί» απέναντι στο «έθνος-κράτος»; ή πρέπει να καλλιεργεί

δεξιότητες για μια ενεργή ιδιότητα του πολίτη, όπως η κριτική επεξεργασία πληροφοριών,

η παρατήρηση και η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των

διαδικτυακών πληροφοριών ή ακόμη και των αφηγήσεων των ίδιων των ιστορικών (Haydn,

2012); Αν και θεωρητικά, ένα τέτοιο δίλημμα μπορεί εύκολα να απαντηθεί, η έρευνα

δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ θεωρίας, πολιτικών και πράξης: αν και στην

πλειονότητα τους οι πρακτικές εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλη την Ευρώπη αποσκοπούν

στην ανάπτυξη πολιτών που έχουν τις δεξιότητες, ώστε να λειτουργούν παραγωγικά μέσα

στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες, η διδασκαλία της Ιστορίας φαίνεται να

αποτελεί εξαίρεση (Σολωμού, Χατζησωτηρίου & Αντωνίου,  2019).

Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι της διδασκαλίας της Ιστορίας σε σχέση με την

Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας συζήτησης, αποδείχθηκε πως απώτερος στόχος

της διδασκαλίας της Ιστορίας πρέπει να είναι η καλλιέργεια της ενεργού συμμετοχής στα



κοινά (Σολωμού, Χατζησωτηρίου & Αντωνίου, 2019). Αυτό σημαίνει πως πρέπει να

ενδυναμώσει όλους τους ανθρώπους, ώστε να αναλάβουν ενεργό συμμετοχικό ρόλο στην

κοινωνία στο μέλλον. Η έννοια της ενεργού ιδιότητας του πολίτη δίνει μεγαλύτερη έμφαση

στις ευθύνες των πολιτών (π.χ. η ευθύνη για τον σεβασμό και τη διαφύλαξη των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων) απ’ ότι στα δικαιώματα τους. Η ενεργός ιδιότητα του πολίτη,

δηλαδή, βασίζεται στην ιδέα της ενεργού συμμετοχής, προωθώντας το αίσθημα της

συμμετοχής σε μια κοινότητα. Η ενεργός συμμετοχή στα κοινά έχει, επίσης, κανονιστική

αξία, καθώς συνήθως αναφέρεται σε συμμετοχή που απαιτεί σεβασμό απέναντι στους

άλλους και δεν αντιβαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (Hoskins, 2014).

Επιπλέον, η διδασκαλία της Ιστορίας πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση

διαπολιτισμικών ικανοτήτων, οι οποίες μπορούν να βασίζονται στη γνώση των διαφόρων

κοινωνικοπολιτισμικών εξελίξεων, στην ικανότητα κατανόησης και ερμηνείας της

πολιτισμικής πολυμορφίας και των διακυμάνσεών της, καθώς και στην ικανότητα των

πολιτών να αναστοχάζονται πάνω σε προσωπικές αξίες, πεποιθήσεις και στάσεις και να τις

τροποποιούν αναλόγως (Nordgren, 2017). Τέλος, η Ιστορία, ως αντικείμενο του σχολικού

προγράμματος σπουδών, θα πρέπει να στοχεύει στην καλλιέργεια στάσεων κατά του

ρατσισμού και των κοινωνικών διακρίσεων, αλλά και στην καλλιέργεια θετικών

συμπεριφορών των πολιτών για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

(Λεοντσίνης, 2007). Ωστόσο, κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας δεν πρέπει να

εξιδανικεύουμε την ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη ή να αποκρύπτουμε

συγκρούσεις/εντάσεις, π.χ. μεταξύ ιθαγενών και αλλογενών, μεταξύ παράδοσης και

αλλαγής, μεταξύ γηγενών και μεταναστών (Nordgren, 2016; 2017). Δεδομένου ότι το

παρελθόν είναι πολύ περίπλοκο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την προώθηση των

ηθών και της ηθικής.



Ιστορικός γραμματισμός με σκοπό την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του

πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Προκειμένου να προωθήσουμε την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του

πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω της διδασκαλίας της Ιστορίας, θα πρέπει να

προωθήσουμε τον ιστορικό γραμματισμό. Ο ιστορικός γραμματισμός ενδυναμώνει τους

μαθητές/τριες και τους καθιστά ικανούς/ες να αναζητούν, να επιλέγουν, να εξετάζουν

κριτικά, να δικαιολογούν, να συσχετίζουν, να αξιολογούν, να συνθέτουν και να μεταδίδουν

αποτελεσματικά ιστορικές πληροφορίες. Ο ιστορικός γραμματισμός ασχολείται με τη

μελέτη της Ιστορίας σε σχέση με την κοινωνική της χρησιμότητα και διαδραματίζει

ουσιαστικό ρόλο στην συνολική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά και στη διαμόρφωση των

ικανοτήτων των πολιτών (Σολωμού, Χατζησωτηρίου & Αντωνίου, 2019). Ως εκ τούτου, ο

ιστορικός γραμματισμός βοηθά τα άτομα να αναπτύξουν τις ικανότητες κριτικής σκέψης

και κατανόησης του σύγχρονου κόσμου, ώστε να μπορέσουν να αυτοπροσδιοριστούν μέσα

σε αυτόν τον κόσμο.

Σήμερα, η καλλιέργεια του ιστορικού γραμματισμού θεωρείται επιτακτική ανάγκη,

προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των

ιστορικών γεγονότων και να αναπτύξουν την ικανότητά τους να σκέφτονται κριτικά, μετά

από δική τους έρευνα σε σχετικές πηγές. Ο ιστορικός γραμματισμός βασίζεται στην

πολυπρισματικότητα∙ αυτό σημαίνει ότι εμείς, ως εκπαιδευτικοί, πρέπει να ενθαρρύνουμε

τους μαθητές/τριες μας να κατασκευάζουν ιστορικές αφηγήσεις, υιοθετώντας διαφορετικές

οπτικές γωνίες, να κατανοούν την ιστορική γλώσσα και να συσχετίζουν το παρόν με το



ιστορικό παρελθόν (Σολωμού, Χατζησωτηρίου & Αντωνίου, 2019). Ο ιστορικός

γραμματισμός είναι ένα “πολυεργαλείο” για την προσαρμογή της μάθησης στην συνεχώς

μεταβαλλόμενη κοινωνία μας, καθώς συνδυάζει τη γνώση του παρελθόντος και τις

ιστορικές έννοιες με τον ιστορικό αναστοχασμό, κάτι που καθιστά τα άτομα ικανά να

κατανοούν και να συσχετίζουν ιστορικά γεγονότα μεταξύ τους. Επιπλέον, συμβάλλει στην

ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης, η οποία με τη σειρά της βοηθά στην κατανόηση και

την ερμηνεία των ανθρώπινων δράσεων, με στόχο να μάθουν οι μαθητές/τριες να

διαχειρίζονται πιο υπεύθυνα όσα συμβαίνουν. Ως εκ τούτου, καταλήγουμε στο

συμπέρασμα ότι, ακριβώς επειδή επιτρέπει την κριτική αναθεώρηση, την κατανόηση και

την αποδοχή της ιστορικής και κοινωνικοπολιτισμικής πολυμορφίας, ο ιστορικός

γραμματισμός λειτουργεί σαν “σκαλοπάτι” για την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη

δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω της διδασκαλίας της

Ιστορίας..

Με ποιους τρόπους πρέπει να διδάσκουμε Ιστορία για την προώθηση της

Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα

Δικαιώματα;

Σύμφωνα με τον Σμυρναίο (2013), η διδασκαλία της Ιστορίας έχει μάλλον

διεπιστημονικό χαρακτήρα και καθιερώθηκε ως ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο στη

δεκαετία του '80 περίπου. Η διδασκαλία της Ιστορίας απαιτούσε τη μετάβαση από την

ακαδημαϊκή Ιστορία στη σχολική της εκδοχή, η οποία να είναι κατάλληλη για διδασκαλία

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για τους σκοπούς της ανάπτυξης

προγραμμάτων σπουδών Ιστορίας, η Ιστορία των «ιστορικών» έπρεπε να αναμορφωθεί, να

αναπλαισιωθεί και να τροποποιηθεί. Προκειμένου να προωθήσουν την Εκπαίδευση για τη



δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα προγράμματα

σπουδών της Ιστορίας θα πρέπει να διάκεινται ευνοϊκά απέναντι στη μάθηση που βασίζεται

στην έρευνα και να συμπεριλαμβάνουν τα διάφορα είδη γνώσης: τη δηλωτική (γνώση του

περιεχομένου, γνώση που περιγράφει και εξηγεί) και τη διαδικαστική γνώση (γνώση του

τρόπου, η οποία οδηγεί σε εξελιγμένες, ορθολογικές και αποτελεσματικές πράξεις)

(Σαλβαράς, 1996). Επομένως, το περιεχόμενο και η διάταξή του, οι στόχοι, οι διδακτικές

μεθοδολογίες και οι παιδαγωγικές προκλήσεις θα πρέπει να αποτελούν το κύριο μέλημά

μας.

Προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική

ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η διδασκαλία της Ιστορίας πρέπει να

αποστασιοποιηθεί από τον παραδοσιακό της χαρακτήρα και να “κινηθεί” σε πιο καινοτόμες

διαδρομές. Παραδοσιακά, η διδασκαλία της Ιστορίας ήταν πάντα «προσανατολισμένη σε

γεγονότα/συμβάντα» και έδινε έμφαση σε σημαντικές προσωπικότητες και μάχες,

προκειμένου να εμφυσήσει στους μελλοντικούς πολίτες τα προσδοκώμενα χαρακτηριστικά,

όπως η πίστη στο «έθνος-κράτος». Η κύρια μέθοδος διδασκαλίας ήταν η αφήγηση/διάλεξη,

είχε μεγάλη σημασία η αναζήτηση των αιτίων των ιστορικών γεγονότων και μια μορφή

κατηχητικής εκπαίδευσης, μέσα από την οποία επισημαινόταν τι ήταν ηθικό να κάνουν οι

μελλοντικοί πολίτες (Σμυρναίος, 2013).

Παραδοσιακά, η σχολική Ιστορία ισχυριζόταν ότι παρείχε στους μαθητές/τριες

αμερόληπτες και αντικειμενικές μαρτυρίες των παρελθοντικών γεγονότων. Ωστόσο, πιο

πρόσφατα, η αντικειμενικότητα μιας τέτοιας μεθόδου αμφισβητήθηκε, δίνοντας, έτσι, τη

θέση της στον ιστορικό σχετικισμό. Η έμφαση μετατοπίστηκε από τις μεγάλες

προσωπικότητες και τις μάχες στους κοινούς ανθρώπους και την καθημερινή ζωή. Καθώς

οι στόχοι της ενίσχυσης της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη και της διασφάλισης των



ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της εκπαίδευσης επικράτησαν στα σχολικά προγράμματα

σπουδών, η «αφηγηματική ιστορία» υποβαθμίστηκε, επειδή περιλάμβανε την προπαγάνδα,

ενώ αποτύγχανε να προωθήσει την κριτική σκέψη και άλλες ιδιότητες των μελλοντικών

πολιτών που θα τους καθιστούσαν δημοκρατικούς (Romm, 2004).

Αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε τους στόχους της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική

ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω της διδασκαλίας της Ιστορίας,

υπάρχει επείγουσα ανάγκη χρήσης ιστορικών πηγών στη διδασκαλία και προώθησης της

ενεργού συμμετοχής των μαθητών/τριών στις μαθησιακές διαδικασίες, ώστε να μην είναι

απλώς παθητικοί αποδέκτες ιστορικών αφηγήσεων, αλλά να εμπλέκονται ενεργά και να

«δημιουργούν οι ίδιοι την Ιστορία». Πρέπει να τοποθετήσουμε τους μαθητές/τριες στο

επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και να ενεργήσουμε ως διαμεσολαβητές/τριες της

μάθησης, καθώς εκείνοι/ες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της έρευνας και της

ανακάλυψης της γνώσης υπό την καθοδήγησή μας.

Συμπεράσματα

Στην προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα

Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω της διδασκαλίας της Ιστορίας, η εργασία των μαθητών/τριών

με ιστορικές πηγές τους εισάγει στις πρακτικές και τη μεθοδολογία των επαγγελματιών

ιστορικών (Van Hover et al., 2016), διδακτική στρατηγική η οποία –σύμφωνα με ευρήματα

προηγούμενων ερευνών (Lee, 2006; Monte-Sano, 2011)– βοηθά στην ανάπτυξη

δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ενεργό ιδιότητα του πολίτη/συμμετοχή στα κοινά, τον

σεβασμό απέναντι στην πολιτισμική πολυμορφία και την προστασία των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων∙ όλα τα παραπάνω παίζουν κομβικό ρόλο στην Εκπαίδευση για τη

δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.



Επιπλέον, η εργασία των μαθητών/τριών με ιστορικές πηγές συμβάλλει στον

εκδημοκρατισμό της διδασκαλίας και στην ελευθερία της σκέψης. Έτσι, αποφεύγονται

μονολιθικές απόψεις, ο δογματισμός και η κατάχρηση της Ιστορίας, κάτι που οδηγεί στην

ανάπτυξη δημοκρατικών πολιτών που σέβονται όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά

και τη διαφορετικότητα και την πολυπρισματικότητα. Τέλος, σύμφωνα με τον Monte-Sano

(2016), η προώθηση της επιχειρηματολογίας για τη στήριξη των απόψεων στη σχολική

τάξη, κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας, μπορεί να προετοιμάσει επιτυχώς τους

μαθητές/τριες να αναλάβουν τον ρόλο των δημοκρατικών πολιτών στο μέλλον.

Εν κατακλείδι, η διδασκαλία της Ιστορίας που επιτελείται με αναστοχαστικό τρόπο

μέσα από την αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων και διδακτικών πρακτικών, μπορεί να

συμβάλει στη δεκτικότητα απέναντι στη διαπολιτισμικότητα, τη δημοκρατική ιδιότητα του

πολίτη και την Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα παραπάνω μπορούν και

πρέπει να αποτελέσουν ένα βήμα προς μια νέα προσέγγιση της Ιστορίας, η οποία θα έχει

κριτικό και αξιολογικό χαρακτήρα και θα προτείνει λύσεις και πρακτικές που πολλοί/ες

εκπαιδευτικοί, σήμερα, «φοβούνται να αγγίξουν».

Ειδικότερα, η διδασκαλία της Ιστορίας θα πρέπει να παρέχει στους μαθητές/τριες

την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων στο πλαίσιο

της ιστορικής αφήγησης που διδάσκεται στο σχολείο, καθώς η Ιστορία μπορεί και πρέπει

να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες. Πρέπει να καλλιεργεί ιδανικά

και αξίες, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, του

σεβασμού των νόμων και της αποδοχής της πολιτισμικής πολυμορφίας. Επιπλέον, η

διδασκαλία της Ιστορίας μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη «πολιτών του

κόσμου»/παγκόσμιων πολιτών, οι οποίοι θα σκέφτονται κριτικά και θα χαρακτηρίζονται

από διαπολιτισμικές ικανότητες.
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