Τίτλος: Εκπαιδευτικές Στρατηγικές και αναπαραστάσεις στη Διδασκαλία της
Ιστορίας
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σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
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7,5

Διάφορες μορφές διδασκαλίας

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα επιχειρεί να προσεγγίσει τη διδασκαλία της ιστορίας στο ελληνικό πρωτοβάθμιο
σχολείο μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στους τομείς της
ιστορίας και της διδακτικής της ιστορίας. Οι ερευνητικές προσεγγίσεις που αναλύονται στο
πλαίσιο αυτό του μαθήματος έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς εμπλέκουν τα
δεδομένα από την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και από τα πεδία της παιδαγωγικής και
της ψυχολογίας με τη διδακτική της ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος «εκπαιδευτικές
στρατηγικές» αναφέρεται σε σύγχρονους τρόπους προσέγγισης της διδασκαλίας της
ιστορίας στο πρωτοβάθμιο σχολείο, όπως μεθοδολογικές προσεγγίσεις (η μέθοδος project,
θεματικές προσεγγίσεις, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία κ.ά.). Ο όρος «αναπαραστάσεις»
αναφέρεται στις κοινωνικές και ψυχολογικές (νοητικές και συναισθηματικές) εικόνες και

στα νοητικά και προσληπτικά σχήματα που έχουν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί σχετικά
με την αντίληψη του παρελθόντος και τις απόψεις τους για την ιστορία ως τρόπο
νοηματοδότησης του παρελθόντος. Ο όρος «διδασκαλία της ιστορίας» αντιστοιχεί στη
διδακτική της ιστορίας ως επιστημονικού αντικειμένου που συγκροτείται δυναμικά από το
1980 και μετά και παράγει αυτόνομη επιστημονική έρευνα με σημαντικά συμπεράσματα για
τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία ως επιστήμη αναφοράς-μητέρα επιστήμη μπορεί
να μετασχηματιστεί σε σχολικό μάθημα. Μέσα από μία σειρά 13 θεματικών ενοτήτων κάθε
μία από τις οποίες έχει διάρκεια δύο διδακτικών ωρών αναλύονται ζητήματα που αφορούν
τη διδασκαλία της ιστορίας με ή χωρίς τη χρήση σχολικού εγχειριδίου, τη διαχείριση
ζητημάτων που είναι επίκαιρα αλλά έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις (όπως η
διαχείριση του ιστορικού τραύματος, ζητημάτων διαπολισμικότητας και επιπολιτισμού),
μεθοδολογικών προσεγγίσεων (όπως η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών,
άλλες εκπαιδευτικές στρατηγικές). Το μάθημα ξεκινά με μία εισαγωγή στη Διδακτική της
Ιστορίας και καταλήγει στη διαπραγμάτευση ειδικών ενοτήτων όπως η χρήση
οπτικοακουστικών αναπαραστάσεων στο μάθημα της ιστορίας (κινηματογράφος, κόμικς),
τοπική και προφορική ιστορία. Το μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικός και κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον/την σύγχρονο/η
εκπαιδευτικό του πρωτοβάθμιου σχολείου να αντιληφθεί την αξία και τη σημασία της
διδασκαλίας της ιστορίας ως μία εκπαιδευτική πρόκληση προσέγγισης του ιστορικού
παρελθόντος με δημιουργικό τρόπο, διαχείριση ευαίσθητων ζητημάτων, κατανόησης του
σύγχρονου τρόπου σκέψης των μαθητών/τριών του και σύνδεσης αυτού του τρόπου σκέψης
με το ιστορικό παρελθόν. Επιμέρους, στόχοι είναι: η γνωριμία με πολλές και ποικίλες
σύγχρονες μεθοδολογικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για τη διδασκαλία της
ιστορίας με τη χρήση και χωρίς τη χρήση σχολικού εγχειριδίου, η κατανόηση βασικών αρχών
της διδακτικής της ιστορίας, η διαχείριση στην τάξη ευαίσθητων ζητημάτων όπως είναι το
ιστορικό τραύμα, η γνωριμία με εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις της ιστορίας
(διδασκαλία με τη χρήση οπτικοακουστικών πηγών, την αξιοποίηση της εικόνας κ.ά.)
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•
•
•
•

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στη Διδακτική της Ιστορίας
Βασικές αρχές της Διδακτικής της Ιστορίας. Ανάλυση των εννοιών «περιεχόμενο» της
ιστορικής γνώσης, «μεθοδολογική προσέγγιση» της ιστορικής γνώσης και «ιστορικές
έννοιες». Παραδείγματα και εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη στο πρωτοβάθμιο
σχολείο.

Ιστορική Σκέψη και συναφείς έννοιες
Οι «τρεις σχολές» της σύγχρονης ιστορικής σκέψης (Γερμανική, Βρετανική και Βόρειας
Αμερικής). Η ιστορική συνείδηση και άλλες έννοιες, όπως η ιστορική ενσυναίσθηση και η
ιστορική κατανόηση. Η ανάπτυξη χρονολογικής σκέψης ανάλογα με την ηλικία των
μαθητριών και των μαθητών. Η έννοια του ιστορικού γεγονότος και η σχέση της με την
ιστορική σκέψη, την ιστορική συνείδηση και τη χρονολογική σκέψη.
Επιστημονική, Κριτική, Διαισθητική σκέψη. Μεταγνώση και ανάπτυξη μεταγνωστικών
ικανοτήτων.
Ο τρόπος πρόσληψης του ιστορικού παρελθόντος ανάλογα με τα τρία προηγούμενα
συστήματα σκέψης. Η σχέση αυτών των τρόπων σκέψης με τη διδασκαλία της ιστορίας
μέσα από τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου και των πηγών. Ενίσχυση και ανάπτυξη
κριτικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους μαθητές/τριες με τη
βοήθεια του μαθήματος της ιστορίας, την κριτική προσέγγιση των σχολικών εγχειριδίων
και την ανάγνωση και μελέτη των πηγών.
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών στρατηγικών
Εξετάζονται και μελετώνται διαφορετικές και ποικίλες μεθοδολογικές εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας: η μέθοδος project, η ομαδοσυνεργατική
προσέγγιση της διδασκαλίας, η διδασκαλία διαμέσου αντικειμένων (objectteaching), η
βιωματική και αυτενεργός μάθηση, οι διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, η
διαφοροποιημένη διδασκαλία, διδασκαλία διαμέσου της τέχνης. Εκπαιδευτικά σενάρια για
το μάθημα της ιστορίας και διδακτικά μοντέλα.
Μελέτη των πηγών στη διδακτική της ιστορίας (Ι)
Θεωρητική προσέγγιση της μελέτης των πηγών στη διδακτική της ιστορίας. Ανάγνωση και
μελέτη. Κριτική προσέγγιση των πηγών. Ερμηνείες ανάλογα με την πρόθεση του
δημιουργού, το είδος των πηγών και άλλους παράγοντες.
Μελέτη των πηγών στη διδακτική της ιστορίας (ΙΙ)
Εμπειρική προσέγγιση της διδασκαλίας της ιστορίας μέσα από τις πηγές. Παραδείγματα και
Εφαρμογές.
Σχολικά Εγχειρίδια και Αναλυτικά Προγράμματα για την Ιστορία (Ι)
Σημασία και χρήση στη διδακτική πράξη των σχολικών εγχειριδίων και των αναλυτικών
προγραμμάτων και σύνδεσή τους με τη διδασκαλία της ιστορίας. Προσέγγιση των σχολικών
εγχειριδίων με τη μέθοδο της κριτικής ανάλυσης λόγου.
Σχολικά Εγχειρίδια και Αναλυτικά Προγράμματα (ΙΙ)
Εμπειρική προσέγγιση της διδασκαλίας της ιστορίας με τη χρήση ή χωρίς τη χρήση
σχολικού εγχειριδίου. Παραδείγματα και Εφαρμογές.
Θεματικές προσεγγίσεις (Ι)
«Οπτικοποιώντας τον ιστορικό χρόνο»
Η διδασκαλία της ιστορίας στο πρωτοβάθμιο σχολείο με την αξιοποίηση οπτικοακουστικών
μέσων (κινηματογράφος, κόμικς). Η διαμεσολάβηση της τέχνης για την απόδοση του
ιστορικού παρελθόντος, η κριτική προσέγγιση οπτικών και οπτικοακουστικών έργων και η
αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη. Πληροφορική και Ιστορία.
Θεματικές προσεγγίσεις (ΙΙ)

Ιστορία και περιβάλλον. Τοπική Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας. Ιστορία και Μουσεία.
Θεματικές προσεγγίσεις (ΙΙΙ)
Δημόσιες χρήσης της ιστορίας (publichistory), προφορική ιστορία (oralhistory) και
διδασκαλία της ιστορίας στο πρωτοβάθμιο σχολείο. Η «δική μου ιστορία» και η «ιστορία
των άλλων» (επιπολιτισμός και ιστορική εκπαίδευση).
Σύνοψη, Αξιολόγηση, Αναστοχασμός
Η τελευταία ενότητα του μαθήματος αφιερώνεται στη σύνοψη και διεξαγωγή
συμπερασμάτων από τα προηγούμενα μαθήματα για τη διδασκαλία της ιστορίας στο
σύγχρονο πρωτοβάθμιο ελληνικό σχολείο, στην αξιολόγηση του μαθήματος από την
πλευρά των φοιτητών/τριών και στη διατύπωση προτάσεων σχετικά με τη διδασκαλία της
ιστορίας και τη σχολική ιστορία μέσα από μία αναστοχαστική διαδικασία.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ’ αποστάσεως
Εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

•
•

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class,
Επιλεκτική χρήση ΤΠΕ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Ασκήσεις πράξης που εστιάζουν
στην εφαρμογή μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών περίπτωσης
ανά φοιτητή-τρια
Ομαδοσυνεργατικές – Ατομικές
Εργασίες

30
40

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

38

Προετοιμασία για τις εξετάσεις

40

Τελική Εξέταση

2

Σύνολο Μαθήματος

176

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

1. Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
2. Ομαδοσυνεργατικές - Ατομικές Εργασίες
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
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