
Διδάσκοντας ιστορία 
στο δημοτικό σχολείο



πιινγή, νξγάλσζε πιηθνύ θαη παξνπζίαζε:

• Υαξά Μαθξπγηάλλε, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ

πλεξγάζηεθαλ:

• Λνύθαο Πεξηθιένπο, Εθπαηδεπηηθόο

• ΕΔΕ θαη άιια κέιε Ελδνηκεκαηηθήο Επηηξνπήο 
Κνηλσληθώλ Θεκάησλ

Θεξκέο επραξηζηίεο ζηελ Κιεηώ Φινπξέληδνπ θαη ζε όινπο/εο 
ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο πνπ κνηξάζηεθαλ δηδαθηηθό πιηθό γηα 
ηελ Σξάπεδα Τιηθνύ (υπό κατασκευή).

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ:

• Ελδνηκεκαηηθή Επηηξνπή Κνηλσληθώλ Θεκάησλ, 
Δηεύζπλζε Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο, ΤΠΠ 

• Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ



Σκοπός παρουσίασης

• Ιδεοθωελλα

• Γιάλογορ

• Αθεηηπία για:

–νέερ ιδέερ

–δημιοςπγία και ζςλλογή 

δπαζηηπιοηήηυν για ηην ςπψ 

καηαζκεςή Τράπεζα Υλικού



Περιεχόμενα Παρουσίασης

• H Ιζηοπία υρ επιζηήμη και υρ ππακηική –

Μέπορ Α΄

 Ση δελ είλαη Ιζηνξία – Ση είλαη Ιζηνξία

 Ιζηνξηθή Παηδεία θαη Έξεπλα

 Αξρέο κάζεζεο θαη ηόρνη 

• H Ιζηοπία υρ επιζηήμη και υρ ππακηική  –

Μέπορ Β΄

• Πξαθηηθέο εθαξκνγέο - Παξαδείγκαηα 

http://www.english-heritage.org.uk/server/show/nav.19130


H Ιστορία ως επιστήμη 
και ως πρακτική 

Μέρος Α΄



Τι είναι 

Ιζηοπία;



Ίστωρ - Ιστορία

• Ίζηυπ: απηόο πνπ γλσξίδεη 

• Ιζηοπία: ε θαζνιηθή γλώζε 

• Ιζηοπία νλόκαδε ν Ηξάθιεηηνο ηελ 

επηζηήκε ηνπ Ππζαγόξα: 

– θνζκναληίιεςε θαη βηνζεσξία 

καδί, έλα είδνο ζπλνιηθήο 

εξκελείαο ηνπ ζύκπαληνο.



Πνιπζήκαληε έννοια
θαη πνηθίιν 
περιετόμενο:

• δηαθνξεηηθό 
επηζηεκνινγηθό ππόβαζξν

• δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία



Ιστορία και Επιστημολογία

1. Η Ιζηοπία 

• Πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ 

επηζηεκνινγία ηνπ Ρεαιηζκνύ

• Ση θαη πώο πραγκατηθά

ζπλέβεθε ζην παξειζόλ



Ιστορία και Επιστημολογία

2. Η Ιζηοπία  υρ ςποκειμενική επμηνεία

• Μεηακνληέξλα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ 

επηζηεκνινγία ηνπ ρεηηθηζκνύ

• Πώο νη δηάθνξεο νκάδεο (εζληθέο, θνηλσληθέο 

θ.ά.) νξγαλώλνπλ ηελ αθήγεζή ηνπο γηα ην 

παξειζόλ

• Πώο ε ξεηνξηθή θαη νη αθεγεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηνπο εμππεξεηνύλ ζηόρνπο ηνπ παξόληνο 

(θνηλσληθνύο εζληθνύο θ.ά.). 



Ιστορία και Επιστημολογία

3. Η Ιζηοπία υρ παπαγυγή 

επιζηημονικήρ γνϊζηρ

• Πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ 

επηζηεκνινγία ηνπ Κνηλσληθνύ Γνκηζκνύ

• Γηάθνξεο εθδνρέο-εξκελείεο.

• Πώο απνθαζίδνπκε; 

• Mε βάζε ηα εξγαιεία, ηηο κεζόδνπο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηήκεο ηεο 

Ιζηνξίαο.



• Πξνζπαζεί λα εμαιείςεη ηελ πξνθαηάιεςε, έζησ θαη αλ δελ 

κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ απόιπηε αιήζεηα 

• Πεηζαξρεί ζηε βάζαλν ησλ ηεθκεξίσλ. 

• Πάληα αλαζεσξείηαη κε ην ρξόλν θαη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

γλώζε. 

• Η θύξηα έγλνηα ζηελ αμηνιόγεζή ηεο είλαη: 

– λα κάζνπκε πώο λα θξίλνπκε κηα ηζηνξηθή αθήγεζε, 

– λα θαηαλνήζνπκε ηελ εκπεηξηθή βάζε,

– λα αμηνινγήζνπκε ζε ζρέζε κε αληηθξνπόκελεο ηζηνξηθέο 

αθεγήζεηο.

• Πξνζεγγίδεη ην Μνπζείν σο ρώξν έξεπλαο, αιιαγήο θαη 

δηαινγηθώλ ζπδεηήζεσλ (debate).
Lowenthal (1998); Wertsch (2002)

Η Ιστορία:



Στις ανατροπές ποσ προσέυερε 
η ανασκαυή τοσ Ακρωτηρίοσ 
της Θήρας αναυέρθηκε τθες ο 
ανασκαυέας τοσ, καθηγητής 

Χρίστος Ντούμας

Οι βροχές 
«βοήθησαν»

Δθεκεξίδα Έζλνο, 5/2/2010
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http://www.cyprus-archaeology.org.uk/site%20photos/chirokitia/thnewbuild.jpg

http://traveldk.com/cyprus/southeast-cyprus/dk/chirokitia-neolithic

Tholos from Choirokoitia 

(Drawing: Juergen E. Walkowitz )

http://www.mlahanas.de/Cyprus/Geo/Choirokoitia.html 



• ηνπ πεπιεσομένος ηηρ (σύλοιο 

γεγολότφλ ποσ σσλέβεθαλ στο παρειζόλ),

• ηεο μεθοδολογίαρ ηηρ (σσλετή, 

σσστεκατηθή προσπάζεηα τοσ αλζρώποσ 

γηα  αλασύλζεσε, περηγραυή, θαταλόεσε 

θαη ερκελεία τοσ παρειζόλτος).

Η Ιστορία μπορεί να οριστεί βάσει



Θνπθπδίδεο,

460 – 400 π .Χ.

Voltaire (François-Marie 

Arouet) 1694 –1778

Leopold von Ranke, 

1795 – 1886 

Ηξόδνηνο, 

484 – 420 π.Χ. 

Eric Hobsbawm, 1917 -

Gerda Lerner, 

1920 -



Ο ορισμός της Ιστορίας με βάση τη 

μεθοδολογία υποδηλώνει ότι:

• ηο έργο ηοσ ιζηορικού δε θεωρείηαι ως ένα ηελικό, 

αναλλοίωηο ζύνολο γνώζεων και ιζηορικών 

ζσμπεραζμάηων, αλλά: 

• σο έλα πποφψν έπεςναρ πνπ ππόθεηηαη ζε 

ζςνεσή κπιηική θαη αμθιζβήηηζη

• αυετηρία για περαιηέρω έρευνα και αναζήτηση ηων 

πολύπλοκων ζσμβάνηων, ζτέζεων, ιζηορικών 

πραγμαηικοηήηων.



Προφορική Ιστορία

• Βαζικψρ ζηψσορ: λα θέξεη ζην ηζηνξηθό 

πξνζθήλην ηνπο «αθαλείο». 

• Βαζικψ επγαλείο:  ζπλεληεύμεηο 

– Πιεξνθνξίεο πνπ δελ κπνξνύλ λα καο 

δώζνπλ ηα επίζεκα έγγξαθα, γξαπηά θείκελα.

– Έγγξαθα «θσηίδνληαη» δηαθνξεηηθά, όηαλ 

γλσξίδνπκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε π.ρ. κηα 

ζπλζήθε κεηαθίλεζεο πιεζπζκώλ, ζηε δσή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλζξώπσλ. 
(δεο π.ρ.Βεξβεληώηε, 2009)



Ιστορική Παιδεία και Έρευνα 

• Απσέρ 20ος αι.: Αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ 
καζεηώλ λα αλαθαινύλ ζηνηρεία ηνπ παξειζόληνο 
(γεγνλόηα, εκεξνκελίεο, πξνζσπηθόηεηεο)
– Πνξίζκαηα εξεπλώλ: Οη καζετές αλαθαιούλ «ποιύ 

ιηγότερα» από όσα «ζα έπρεπε». 

• Μέζα ηος 20ος αι.: Χξήζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget 
γηα δηεξεύλεζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ. 
– Πνξίζκαηα εξεπλώλ: «Η ηστορηθή σθέυε αλαπτύσσεταη 

ποιύ πηο αργά από τελ σθέυε στης υσσηθές επηστήκες».

• Γεκαεηία ηος 1970:  Έκθαζε ζηελ ηδηαίηεξε θύζε 
ηεο Ιζηνξίαο
– Πνξίζκαηα εξεπλώλ: Σα παηδηά κπνξνύλ λα ζθέπηνληαη 

ηζηνξηθά (πεξηερόκελν θαη κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο).



Γενικός   Σκοπός   
της   Ιστορικής   Παιδείας

• H δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο ζα πξέπεη 

λα απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

θόζκν κέζα από ηε κειέηε: 

• ηνπ παξειζόληνο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ 

παξειζόληνο κε ην παξόλ θαη ην 

κέιινλ. 



Η επίτευξη του γενικού σκοπού μπορεί 
να γίνει δυνατή μέσα από:

1. ηην ανάπηςξη ηηρ γνϊζηρ 
πεπιεσομένος

 ηη ζπλέβεθε ζην παξειζόλ 

2. ηην ανάπηςξη ηηρ ιζηοπικήρ ζκέτηρ

 πώο καζαίλνπκε γηα ην παξειζόλ 

 πνηεο νη κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο ηεο 
επηζηήκεο ηεο Ιζηνξίαο 

 πνηεο νη κνξθέο ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο θαη 
ηα όξηα ηεο. 



Προϋπάρχουσες ιδέες 

• Σα παηδηά έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο γηα 
ηνλ θόζκν, νη νπνίεο δηακνξθώλνληαη 
από δηάθνξνπο παξάγνληεο: 

– Κνηλσληθόο πεξίγπξνο (οηθογέλεηα, υίιοη 
ΜΜΕ, θ.ά.)

– Δθπαηδεπηηθό ζύζηεκα

– Πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 



Προϋπάρχουσες ιδέες
Σημασία αναγνώρισης 

• Οη καζεηέο «δελ έξρνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζαλ 
άγξαθνη πίλαθεο• θέξλνπλ καδί ηνπο ηδέεο βαζηζκέλεο ζηε 
δηθή ηνπο εκπεηξία γηα ηνλ θόζκν θαη γηα ην πώς είλαη πηζαλό 
λα ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη» (Lee, 2005: 31). 

• Η απνηπρία πξνζδηνξηζκνύ θαη θαηαλόεζεο απηώλ ησλ 
πξνϋπαξρνπζώλ ηδεώλ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα 
ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε ηεο «θύζεο», ηεο κνξθήο 
θαη ηεο δνκήο ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο πνπ επηρεηξνύκε λα 
δηδάμνπκε. 

• Δάλ νη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ δε ιεθζνύλ ππόςε 
«κπνξεί λα απνηύρνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ δηδάζθνληαη, ή κπνξεί λα ηηο κάζνπλ γηα 
ζθνπνύο αμηνιόγεζεο θαη λα επηζηξέςνπλ αξγόηεξα, εθηόο 
ηάμεο, ζηηο πξνϋπάξρνπζεο ηδέεο ηνπο» (Bransford et al. 
2000:14-15).                                                   



How People Learn Project -Αρχές μάθησης

• Πποχπάπσοςζερ γνϊζειρ 
– Αλαγλώξηζε πξνϋπάξρνπζσλ γλώζεσλ θαη ηδεώλ ησλ καζεηώλ

– Χξήζε ηνπο γηα θηίζηκν γλώζεο

– Αλαηξνπή παξαλνήζεσλ 

• Γνϊζη πεπιεσομένος οπγανυμένη ζε ένα εννοιολογικψ 
πλαίζιο (ιζηοπική ζκέτη)
– Βαζηά γλώζε πεξηερνκέλνπ ζηε βάζε ηζηνξηθώλ πιαηζίσλ, ηα νπνία 

δηαζέηνπλ ζπλνρή

– Αλαπηπγκέλεο ηδέεο γύξσ από έλλνηεο 

– πλδπαζκόο γλώζεο πεξηερνκέλνπ θαη ελλνηνινγηθήο γλώζεο 

• Μεηαγνυζηικέρ δεξιψηηηερ
– Χξήζε ησλ γλώζεσλ  γηα ζπλερή κάζεζε

– Μεηαθνξά επηζηεκνινγηθώλ ελλνηώλ θαη ηθαλνηήησλ (πώο 
καζαίλνπκε γηα ην παξειζόλ) ζε δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα.



Στοχοθεσία
• Σηψσοι ανάπηςξηρ γνϊζηρ 

πεπιεσομένος

• Σηψσοι ανάπηςξηρ επιζηημολογικήρ 

γνϊζηρ:

– Έννοιερ πεπιεσομένος

– Έννοιερ δεςηέπος επιπέδος 

(επιζηημολογικέρ έννοιερ) 

– Γεξιψηηηερ-ικανψηηηερ

– Σηάζειρ  



Έννοιες περιεχομένου

• Έλλνηεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ νη ηζηνξηθνί 

γηα λα πεξηγξάςνπλ πνιηηηθά, θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά θαηλόκελα (π.τ. 

επαλάστασε, αγώλας, εκπόρηο θ.ά.).

• Έλλνηεο νξγαλσηηθνύ ραξαθηήξα (π.τ. 

λεοιηζηθή εποτή, κεσαίφλας, θ.ά.).

• Σν λόεκα ησλ ελλνηώλ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα 

αιιάδεη ζην ρώξν θαη ην ρξόλν. 





Έννοιες δευτέρου επιπέδου

Δπηζηεκνινγηθέο έλλνηεο

• ηζηνξηθόο ρξόλνο 

• αιιαγή θαη ζπλέρεηα 

• αλαθνξέο 

• ηεθκήξηα 

• αηηία θαη απνηέιεζκα 

• ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε 

• ηζηνξηθή ζεκαληηθόηεηα



Δεξιότητες- Ικανότητες
Πποχποθέηοςν καηανψηζη ηυν εννοιϊν (πεπιεσομένος και 
δεςηέπος επιπέδος):

• Γηαηύπσζε ππνζέζεσλ γηα ηζηνξηθά εξσηήκαηα

• Γηεξεύλεζε ππνζέζεσλ

• Κξηηηθή ηνπνζέηεζε απέλαληη ζε επξήκαηα 

• Δθαξκνγή ελλνηώλ (πεξηερνκέλνπ θαη δεπηέξνπ επηπέδνπ) γηα ηε 
δόκεζε εξκελεηώλ

• Αμηνιόγεζε πνηθηιίαο πεγώλ

• Οξγάλσζε, δόκεζε, ηεθκεξίσζε, παξνπζίαζε θαη επηθνηλσλία,  κε 
πνηθίινπο ηξόπνπο, εμηζηνξήζεσλ θαη εξκελεηώλ γηα ην παξειζόλ 

• Χξήζε ρξνλνινγηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ηζηνξηθνύ ιεμηινγίνπ. 

• Παξνπζίαζε επηρεηξεκάησλ ζε θαηαζηάζεηο  δηαιόγνπ θαη 
ζπδήηεζεο.

• Αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηελ άηππε 
ηζηνξηθή εθπαίδεπζε (κνπζεία, εθζέζεηο ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ, 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ ηειεόξαζε, ληνθηκαληέξ, θιπ) 

• Αμηνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ σο εξγαιείσλ έξεπλαο θαη 
σο κέζσλ επηθνηλσλίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 





1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ωρ απσαιολψγοι/ιζηοπικοί, 

ποια ππϊηα επυηήμαηα θέηοςμε 

για …;



Στάσεις
• εβαζκόο πξνο ην παξειζόλ (άλζξσπνη θαη 

επηηεύγκαηα).

• εβαζκόο, εθηίκεζε, πξνζπάζεηα επίηεπμεο 
θαιά ηεθκεξησκέλσλ θξίζεσλ, ηνπνζεηήζεσλ.

• Απνδνρή ηεο ύπαξμεο πνηθίισλ απόςεσλ θαη 
ζηάζεσλ.

• Πνιππξηζκαηηθή ζεώξεζε.

• Αληίζηαζε ζε πξνζπάζεηεο ρεηξαγώγεζεο θαη 
θαθήο ρξήζεο ηεο Ιζηνξίαο.

• Φηινκάζεηα θαη εξεπλεηηθό πλεύκα.

• Κξηηηθή ζθέςε.



Αναλστικό Πρόγραμμα 
Ιστορίας

Πξνγξακκαηηζκόο, ζπληνληζκόο 
θαη νξγάλσζε από ηελ αξρή ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο: 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο
θαη δηδαθηηθέο πεξίνδνη 
αλά ηάμε, αλά ηξίκελν θηι.



• Καηαξγείηαη ε απόιπηε ρξνλνινγηθή πξνζέγγηζε 
ηεο ύιεο θαη ε κειέηε νξγαλώλεηαη κε βάζε 
ζέκαηα (π.τ. Ποιητηθή, Καζεκερηλή δφή, Εγθατάστασε 
θαη Επηθοηλφλία, Μεταθηλήσεης)

• Σξία δηαθνξεηηθά είδε κειεηώλ/ πξνζεγγίζεσλ 
ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζα από ηα νπνία νη καζεηέο 
κειεηνύλ ην παξειζόλ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 
θιίκαθεο:

– Δπηζθνπήζεηο

– Θεκαηηθέο κειέηεο

– Μειέηεο εηο βάζνο

Η οργάνωση της ύλης με βάση 
συνοπτικά ιστορικά πλαίσια

Μια εναλλακτική προσέγγιση



• Η ζύλδεζε ηνπ παξειζόληνο κε ην παξόλ γίλεηαη 

πνιύ πην μεθάζαξε.

• Οη δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξίνδνη ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο (κέζσ ηνπ εληνπηζκνύ αιιαγώλ θαη 

ζπλερεηώλ).

• Σα παηδηά αλαπηύζζνπλ «κεγάιεο εηθόλεο ηνπ 

παξειζόληνο» θαη

– θαιιηεξγνύλ ζεκαληηθέο επηζηεκνινγηθέο έλλνηεο 

όπσο ε αιιαγή θαη ε ζπλέρεηα θαη ε ηζηνξηθή 

ζεκαληηθόηεηα.

Η οργάνωση της ύλης με βάση 
συνοπτικά ιστορικά πλαίσια

Μια εναλλακτική προσέγγιση


