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Α/Α Τίτλοσ ςεναρίου /project  
(θζματα - περιεχόμενο) 

 

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο 
- προςζγγιςη) 

Σκοπόσ ςεναρίου -
προςθετική αξία 

 

1.  Με τον φακό τθσ 
Ιςτορίασ: γεγονότα που 
ςθμάδεψαν τον 20ό 
αιϊνα - περαςμζνα αλλά 
όχι ξεχαςμζνα. 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο 
κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν 
μια επιςκόπθςθ των 
ςθμαντικότερων γεγονότων-
ςτακμϊν του 20οφ αιϊνα.  
(project, ίςωσ με τθ μορφι 
παρουςίαςθσ ςτο power point). 

 

υνολικι κεϊρθςθ 
ιςτορικϊν γεγονότων – 
διάκριςθ βαςικϊν 
γεγονότων από 
επουςιϊδθ. 

2.  Σα αίτια του Αϋ (ι Βϋ) 
Παγκοςμίου Πολζμου και 
πϊσ αυτά παρουςιάηονται  
ςτα ςχολικά εγχειρίδια 
και ςε ςχετικζσ 
ιςτοςελίδεσ. 
 

 Διερεφνθςθ μζςα από τον ρόλο 
του ιςτορικοφ-ερευνθτι  
(ομαδοςυνεργατικι διερεφνθςθ 
μζςω φφλλου εργαςίασ) 

Πολυπριςματικι 
κεϊρθςθ Ιςτορίασ – 
παρουςίαςθ 
διαφορετικϊν οπτικϊν 
γωνιϊν. 

3.  Αϋ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ: 
ο πόλεμοσ των 
χαρακωμάτων («Η ηωι εν 
τάφω»). 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο 
δθμοςιογράφου: ςυγγραφι 
ρεπορτάη ιςτορικοφ 
περιεχομζνου. 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο λογοτζχνθ 
(βιωματικι προςζγγιςθ): 
 ελίδεσ ενόσ θμερολογίου: 

Μια μζρα ςτα χαρακϊματα. 
 Γράμμα από το δυτικό 

μζτωπο: θ ηωι ςτα 
χαρακϊματα. 

 Διιγθμα με τίτλο «Ουδζν 
νεϊτερον από το δυτικό 
μζτωπο». 

 

Διακεματικότθτα - 
ςφνδεςθ με Λογοτεχνία:  
 Η μυςτικι 

παπαροφνα, από το 
βιβλίο του τρατι 
Μυριβιλθ «Η ηωι εν 
τάφω». 

 Ουδζν νεώτερον από 
το δυτικό μζτωπο, 
του Ζριχ Μαρία 
Ρεμάρκ. 

 Η οικογζνεια 
Ζερονίμ, του Ερνςτ 
Βίχερ. 

 

                                                 
1 Σα κζματα αυτά είχαν κατατεκεί αρχικά ωσ ειςθγιςεισ από τθν υποφαινόμενθ ςτα πλαίςια τθσ 
ςυμμετοχισ τθσ ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eContentplus, υπό τθν εποπτεία τθσ Προϊςταμζνθσ 
του Σομζα Σεχνολογίασ του ΠΙΚ, Αναςταςίασ Οικονόμου. Πιο ςυγκεκριμζνα, κατατζκθκαν ςτα 
πλαίςια δθμιουργίασ μιασ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ με τίτλο CITER - Creation of a European History 
Textbook Repository (βλ. ςχετικά ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου: http://citer.cti.gr). Οι προτεινόμενεσ 
ιδζεσ προςφζρονται περιςςότερο για μακθτζσ Γϋ Λυκείου, αλλά με τισ κατάλλθλεσ 
αναπροςαρμογζσ και τροποποιιςεισ μποροφν να ζχουν ωσ αποδζκτεσ και μακθτζσ Γϋ Γυμναςίου. 

http://citer.cti.gr/
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4.  Ο ρόλοσ του θγζτθ ςτθ 
διαμόρφωςθ του 
ιςτορικοφ γίγνεςκαι 
(μζςα από τον Αϋ και Βϋ 
Παγκόςμιο Πόλεμο). 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο ιςτορικοφ: 
ςυγγραφι project.   

Ανκρωποκεντρικι 
κεϊρθςθ Ιςτορίασ -
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 
ςυμβολισ του  
ανκρϊπινου παράγοντα 
ςτθν ιςτορικι ηωι. 
Προεκτάςεισ: ςφνδεςθ 
με προςωπικότθτεσ 
άλλων ιςτορικϊν 
περιόδων που άφθςαν 
τα ίχνθ τουσ (κετικι ι 
αρνθτικι παρουςία). 
 

5.  τα παραςκινια τθσ 
Ιςτορίασ: οι αφανείσ 
ιρωεσ. 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο ςυγγραφζα 
ενόσ νζου βιβλίου Ιςτορίασ που 
κα προβάλλει τουσ αφανείσ 
ιρωεσ (απλό λαό, εργάτεσ, 
ςτρατιϊτεσ, γυναίκεσ). Κάκε 
ομάδα κα ετοιμάςει  ζνα 
ςφντομο κεφάλαιο για τθν κάκε 
περίπτωςθ. 

 

Ανκρωποκεντρικι 
κεϊρθςθ Ιςτορίασ - 
μνιμθ όλων αυτϊν των 
ανωνφμων που 
πρόςφεραν 
/κυςιάςτθκαν, αλλά 
περνοφν απαρατιρθτοι 
ι παραςιωπϊνται  ςτα 
ιςτορικά βιβλία. 
φνδεςθ με το ποίθμα 
του Μπζρτολτ Μπρεχτ, 
Ερωτιςεισ ενόσ εργάτθ 
που διαβάηει. 
 

6.  Αϋ και Βϋ Παγκόςμιοσ 
Πόλεμοσ: τεχνολογία και 
νζα όπλα. 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο 
δθμοςιογράφου: 
 γράφουν  ζνα άρκρο για το 

κζμα αυτό με αντιπολεμικό 
πνεφμα ι  

 δθμιουργοφν ζνα 
ντοκιμαντζρ που 
περιλαμβάνει ιςτορικι 
αφιγθςθ και φωτογραφικό 
υλικό. 

 
 Οι μακθτζσ ςε ρόλο επιμελθτι 

ενόσ Πολεμικοφ Μουςείου, 
ετοιμάηουν τα εκκζματα που κα 
περιλθφκοφν ς’ αυτό 
(επιμελοφνται το φωτογραφικό 
υλικό και τισ λεηάντεσ 
/επεξθγθματικζσ πινακίδεσ 
ςχετικά με το κζμα αυτό). 

 

υνειδθτοποίθςθ των 
τρομακτικϊν 
δυνατοτιτων που 
παρείχαν τα νζα όπλα 
(τανκ, τοξικά αζρια, 
ατομικι βόμβα) και 
κακιςτοφςαν τθν όψθ 
του πολζμου πιο 
απάνκρωπθ και 
αιματθρι. 
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7.  Αϋ και Βϋ Παγκόςμιοσ 
Πόλεμοσ: θ ςυμμετοχι 
των Κυπρίων. 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο 
δθμοςιογράφου γράφουν:  
 ζνα ρεπορτάη ιςτορικοφ 

περιεχομζνου. 
ι 

 τα απομνθμονεφματα ενόσ 
Κφπριου βετεράνου του Βϋ 
Παγκοςμίου Πολζμου. 

Πζρα από τθ γνϊςθ που 
κα αποκτθκεί για τθν 
ζνοπλθ ςυμμετοχι των 
Κυπρίων ςτουσ δφο 
πολζμουσ, κα καταςτεί 
δυνατι θ 
ςυνειδθτοποίθςθ όψεων 
του εκελοντιςμοφ 
(εκελοντικι προςφορά 
άμαχου πλθκυςμοφ ςε 
καιρό πολζμου). 
 

8.  Οι δφο Παγκόςμιοι 
Πόλεμοι: ο τραγικόσ 
απολογιςμόσ.  
 

 Διερεφνθςθ μζςα από τον ρόλο 
του ιςτορικοφ-ερευνθτι (αϋ 
φάςθ). 

 υγγραφι ρεπορτάη ιςτορικοφ 
περιεχομζνου /ςφντομου 
κειμζνου (βϋ φάςθ). 

 

υνειδθτοποίθςθ των 
τρομακτικϊν απωλειϊν 
και τραγικϊν ςυνεπειϊν 
των δφο πολζμων, ιδίωσ 
ςτον ανκρϊπινο 
παράγοντα. 
 

9.  Νικθτζσ και θττθμζνοι των 
δφο Παγκοςμίων 
Πολζμων: ποιοσ ςτ’ 
αλικεια κερδίηει; 
 

 Διερεφνθςθ μζςα από τον ρόλο 
του ιςτορικοφ-ερευνθτι (αϋ 
φάςθ). 

 υγγραφι ρεπορτάη ιςτορικοφ 
περιεχομζνου /άρκρου /project 
(βϋ φάςθ). 

 

υνειδθτοποίθςθ ότι ςε 
ζναν πόλεμο δεν 
υπάρχουν πραγματικοί 
νικθτζσ. 

10.  Σο ολοκαφτωμα των 
Εβραίων: μια μαφρθ 
ςελίδα ςτθν ιςτορία τθσ 
ανκρωπότθτασ. 
 

 Διερεφνθςθ μζςα από τον ρόλο 
του ιςτορικοφ-ερευνθτι (αϋ 
φάςθ). 

 υγγραφι project (βϋ φάςθ). 
 Οι μακθτζσ γράφουν ςελίδεσ 

από: 
 τα απομνθμονεφματα ενόσ 

επιηϊντοσ από τα ςτρατόπεδα 
ςυγκεντρϊςεωσ. 
 το θμερολόγιο μιασ νεαρισ 

Εβραίασ (ενόσ νεαροφ Εβραίου) 
κατά τον Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο. 

 

Πολυπριςματικι 
κεϊρθςθ Ιςτορίασ – 
παρουςίαςθ 
διαφορετικϊν οπτικϊν 
γωνιϊν. 
Διακεματικότθτα - 
ςφνδεςθ με Λογοτεχνία 
(Σο θμερολόγιο τθσ 
Άννασ Φρανκ). 
φνδεςθ με άλλεσ 
γενοκτονίεσ (Ποντίων, 
Αρμενίων). 
 

11.  Η νεολαία ςτον Βϋ 
Παγκόςμιο Πόλεμο: 
χειραγϊγθςθ ι 
αντίςταςθ; 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο ομιλθτι 
/ειςθγθτι ςε ζνα μακθτικό 
ςυνζδριο με το κζμα αυτό. 

Ευαιςκθτοποίθςθ - 
καλλιζργεια κριτικισ 
ςκζψθσ και αντίςταςθσ 
ςε προπαγανδιςτικά 
μθνφματα. 
 

12.  Ρίψθ ατομικισ βόμβασ 
ςτθ Χιροςίμα και 
Ναγκαςάκι. 

 Αγϊνασ λόγου (debate) - θκικό 
δίλθμμα (λιψθ απόφαςθσ): οι 
μακθτζσ ςε ρόλο μελϊν του 

Ευαιςκθτοποίθςθ ςε ζνα 
ςοβαρό πρόβλθμα τθσ 
ανκρωπότθτασ. 
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 ςυμβουλίου που πρόκειται να 
πάρει τθν απόφαςθ για τθ ρίψθ 
τθσ ατομικισ βόμβασ, 
προςπακοφν να μεταπείςουν το 
ςυμβοφλιο από τθν απόφαςι 
του. 

 

Διακεματικότθτα - 
ςφνδεςθ με το μάκθμα 
Ζκφραςθσ-Ζκκεςθσ 
(Τρόποι πεικοφσ- 
επίκλθςθ ςτο 
ςυναίςκθμα). 
 

13.  Δικτατορικά 
(ολοκλθρωτικά) 
κακεςτϊτα ςτθν Ευρϊπθ 
του Μεςοπολζμου. 
 

 Διερεφνθςθ μζςα από τον ρόλο 
του ιςτορικοφ-ερευνθτι (αϋ 
φάςθ). 

 υγγραφι ρεπορτάη ιςτορικοφ 
περιεχομζνου /άρκρου (βϋ 
φάςθ) 

 

Προβλθματιςμόσ για τθν 
ιδεολογία και τισ 
ςυνκικεσ ανάδυςθσ 
ολοκλθρωτικϊν 
κακεςτϊτων. 
Καλλιζργεια κριτικισ 
ςκζψθσ και τοποκζτθςθσ 
ςε ανάλογα 
ιδεολογιματα. 
  

14.  Πολεμικι προπαγάνδα 
(κατά τουσ δφο 
Παγκόςμιουσ Πολζμουσ): 
μζςα και τρόποι πεικοφσ 
(πλφςθσ εγκεφάλου). 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο 
δθμοςιογράφου: ςυγγραφι 
ρεπορτάη ιςτορικοφ 
περιεχομζνου. 

 

Διακεματικότθτα - 
ςφνδεςθ με το μάκθμα 
Ζκφραςθσ-Ζκκεςθσ 
(Τρόποι πεικοφσ). 

15.  Η Σζχνθ ωσ κακρζφτθσ 
των ιςτορικϊν γεγονότων. 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο οργανωτι 
μιασ ζκκεςθσ με ζργα 
καλλιτεχνϊν (πίνακεσ, γλυπτά) 
που απεικονίηουν ςκθνζσ των 
δφο  Παγκοςμίων Πολζμων. 

 ενάριο «κιβωτοφ»: οι μακθτζσ 
φροντίηουν να εντοπίςουν και 
να διαςϊςουν για τισ 
μελλοντικζσ γενιζσ τα πιο 
αντιπροςωπευτικά καλλιτεχνικά 
ζργα που κακρεφτίηουν τουσ 
δφο  Παγκόςμιουσ Πολζμουσ. 

 

Διακεματικότθτα - 
ςφνδεςθ με το μάκθμα 
Σζχνθσ. 

16.  Η γυναίκα ςτον 20ό 
αιϊνα: αγϊνεσ και 
διεκδικιςεισ για το 
δικαίωμα ψιφου. 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο 
κοινωνιολόγου (project).   

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο 
χρονογράφου: ςυγγραφι 
χρονογραφιματοσ για το κζμα 
με ειρωνικό - εφκυμο φφοσ. 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο λογοτζχνθ 
γράφουν ςελίδεσ από τα 
απομνθμονεφματα μιασ 
ςουφραηζτασ. 

 Τπόδυςθ ρόλου: μια 
ςουφραηζτα ςε ςυγκζντρωςθ 

Διακεματικότθτα - 
ςφνδεςθ με το μάκθμα 
Κοινωνιολογίασ. 
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γυναικϊν επιχειρθματολογεί 
υπζρ του δικαιϊματοσ ψιφου 
των γυναικϊν.  

 Αγϊνασ λόγου (debate): 
επιχειριματα υπζρ και κατά του 
δικαιϊματοσ ψιφου των 
γυναικϊν.  

17.  Η γυναίκα ςτθν εργαςία. 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο 
δθμοςιογράφου: ςυγγραφι 
ρεπορτάη ιςτορικοφ 
περιεχομζνου. 

 

υνειδθτοποίθςθ τθσ 
κοινωνικισ κζςθσ και 
προςφοράσ των 
γυναικϊν. 

18.  υμμετοχι γυναικϊν ςε 
εκνικοφσ αγϊνεσ και 
πολζμουσ (ςτον 20ό 
αιϊνα). 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο 
χρονικογράφου: ςυγγραφι 
χρονικοφ. 

υνειδθτοποίθςθ τθσ 
ποικιλότροπθσ ςυμβολισ  
των γυναικϊν ςε 
εκνικοφσ αγϊνεσ. 

19.  Γυναικείεσ μορφζσ που 
ξεχϊριςαν ςτον 20ό 
αιϊνα. 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο 
τθλεπαρουςιαςτι που κα 
παρουςιάςει γυναίκεσ που 
ξεχϊριςαν ςτα Γράμματα, ςτισ 
Επιςτιμεσ κτλ. και κα τισ 
βραβεφςει για τθν προςφορά 
τουσ. 

 

Εκτίμθςθ τθσ προςφοράσ 
των γυναικϊν ςτισ 
Επιςτιμεσ και ςτον 
Πολιτιςμό. 

20.  Εργατικι τάξθ: 
διεκδικιςεισ και 
ςυγκροφςεισ. 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο επιμελθτι 
τθσ ζκδοςθσ ενόσ περιοδικοφ με 
κζμα τουσ κοινωνικοφσ αγϊνεσ. 

 

Διακεματικότθτα - 
ςφνδεςθ με το μάκθμα 
Κοινωνιολογίασ. 

21.  Παγκόςμια οικονομικι 
κρίςθ. 
 

 Οι μακθτζσ ςε ρόλο ομιλθτι ςε 
ευρωπαϊκό ςυνζδριο, 
παρακζτουν τα αίτια τθσ 
παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ 
και τισ ειςθγιςεισ τουσ γι’ αυτι. 

 

υνειδθτοποίθςθ των 
αιτίων τθσ παγκόςμιασ 
οικονομικισ κρίςθσ. 

22.  Αποικιοκρατία - 
αποικιοκρατικι πολιτικι. 
ι  
Αποικίεσ: πθγι ανάπτυξθσ 
τθσ Δφςθσ. 
 

 Αγϊνασ λόγου (debate): 
Αποικίεσ - από τθ ςκοπιά ενόσ 
αποικιοκράτθ και ενόσ 
αποικιοκρατοφμενου. 

Πολυπριςματικι 
κεϊρθςθ Ιςτορίασ – 
παρουςίαςθ 
διαφορετικϊν οπτικϊν 
γωνιϊν. 
 

 

Συγγραφή – επιμζλεια: 

Παπαλεοντίου Μαρία 

Φιλόλογοσ 

Λειτουργόσ ΠΙΚ 


