
H Ιστορία ως επιστήμη και 

ως πρακτική
Μέρος Β΄



Βασικές αρχές

1. Γηεξεύλεζε θαη ιύζε αλνηθηώλ 
πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ηζηνξηθώλ 
πεγώλ

2. Διεύζεξε ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα παηδηά 
ρσξίο ηε ζπλερή επέκβαζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ

3. Θεαηξηθή απόδνζε ξόισλ

4. Γηεξεπλεηηθή εξγαζία ζε αξραηνινγηθνύο 
θαη ηζηνξηθνύο ρώξνπο



Παραδείγματα



Αλαθαιύπηοληας ηε δηαδηθαζία ηες 
ηζηορηθής έρεσλας

• Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο  ζηόρν έρνπλ λα 
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, θαη 
ζπγθεθξηκέλα λα θαηαλνήζνπλ ην: 

– πώο νη ηζηνξηθνί θαη νη αξραηνιόγνη 
ρξεζηκνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο γηα λα 
αλαδεκηνπξγήζνπλ ην παξειζόλ. 

– πώο βξίζθνπλ ηεθκήξηα από ηηο ελδείμεηο γηα λα 
ππνζηεξηρζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.

– γηαηί είλαη δπλαηό λα κειεηνύκε ηηο ίδηεο 
ελδείμεηο θαη λα θαηαιήγνπκε ζε δηαθνξεηηθά 
ζπκπεξάζκαηα γηα ην παξειζόλ. 

http://www.thinkinghistory.co.uk/



Παράδειγμα 1

«Ανασκάπτοντας» τον κάλαθο 

σκουπιδιών μας



«Ανασκάπτοντας» τον κάλαθο σκουπιδιών 

μας

Τα παηδηά:

• Να θαηαλνήζνπλ όηη ππάξρνπλ δηαθόξσλ 
εηδώλ ηζηνξηθά ηεθκήξηα, ηα νπνία 
κπνξνύλ λα καο δώζνπλ δηάθνξεο αιιά 
θαη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 
αλζξώπνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ.

• Να εληνπίδνπλ ελδείμεηο, λα ζπγθξίλνπλ 
θαη λα ζπλδπάδνπλ ηεθκήξηα γηα λα  
εμάγνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. 



Ας εργαστούμε όπως οι αρχαιολόγοι



Αληηθείκελν Υιηθό Λεηηνπξγία Άιιεο 

πιεξνθνξίεο

Σπκπέξαζκα

Άδεην 

ηελεθεδάθη 

θαγεηνύ γηα 

ζθύιν

Μέηαιιν Πεξηέρεη θαγεηό 

ζθύινπ

Γαβ- Γαβ , 

αθξηβή 

«κάξθα» 

Πνιύ 

πηζαλόλ: ε 

νηθνγέλεηα 

έρεη ζθύιν

Φξεζηκν-

πνηεκέλν 

δνρείν γηα 

θνθθηλάδη

Πιαζηηθό 

θαη 

κέηαιιν

Πεξηέρεη είδνο 

θαιισπηζκνύ

Κόθθηλν 

ρξώκα, 

Όκνξθε, 

αθξηβή 

«κάξθα» 

Πηζαλόλ: 

ππάξρεη 

γπλαίθα ζηελ 

νηθνγέλεηα

Διέγρνπκε ηα απνηειέζκαηά καο καδί κε ην άηνκν ζην νπνίν αλήθεη ν θάιαζνο.

Παρατηρούμε, κατηγοριοποιούμε, εξετάζουμε



Παράδειγμα 2

Απολεσθέντα αντικείμενα



• Μηα ηζάληα μεράζηεθε κέζα ζε έλα 

ιεσθνξείν. Πεξηείρε ηα πξάγκαηα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηελ επόκελε 

δηαθάλεηα.

1. Σε πνην/α λα αλήθεη ε ηζάληα;

2. Πόζν ρξνλώλ είλαη ή πόζν ρξνλώλ δελ είλαη ην 

πξόζσπν ζην νπνίν αλήθεη ε ηζάληα;

3. …

Απολεσθέντα αντικείμενα



Απολεσθέντα αντικείμενα

ΓΑΛΑ



Παράδειγμα 3

Μέξνο ηνπ «όινπ»

http://www.thinkinghistory.co.uk/ActivityBase/BitsandPiecesReconstruct.html

http://www.thinkinghistory.co.uk/ActivityBase/BitsandPiecesReconstruct.html


Οκάδα Α‟ 
Οκάδα Β‟ 

Οκάδα Γ‟ 
Οκάδα Γ‟ 

Εξώηεκα γηα 

θάζε νκάδα:

Πώο άξαγε λα 

κνηάδεη 

νιόθιεξν ην 

αληηθείκελν;

Τεθκεξηώλνπκε.



Παράδειγμα 4

Μοντέλο μελέτης εικόνας 
(Bartlett στον Αντωνιάδη, 1987)



Από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην ηεο Δ΄ ηάμεο



Μοντέλο μελέτης εικόνας 
(Λέανδρος Αντωνιάδης, 1987)

Σηάδη

ο
Επίπεδο Αληαπόθρηζες Παραδεη

γ.

1. Ολνκαζία αληηθεηκέλσλ από ηελ εηθόλα

2. Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο εηθόλαο (γεληθή ζύιιεςε 

ηνπ ζέκαηνο)

3. Παξαηήξεζε ζεκαληηθώλ ιεπηνκεξεηώλ

4. Σύλδεζε ηεο εηθόλαο κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ θαη 

ησλ καζεηξηώλ

5. Δμαγσγή πξνθαηαξηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ θαη βάζηκσλ 

ππνζέζεσλ

6. Δπέθηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ πξνβνιή ζηνηρείσλ 

από ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ησλ καζεηώλ θαη 

καζεηξηώλ

7. Αλάιεςε πεξηζζόηεξσλ δηεξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε αθόξκεζε ηελ εηθόλα (π.ρ. δηαζηαύξσζε κε γξαπηέο 

πεγέο)



Τεκμήρια



Παράδειγμα 5



Σηόρνη:

Οη καζεηέο 

• λα κειεηήζνπλ ην δίζθν ηεο Φαηζηνύ θαη ην θαηλόκελν ησλ 

αξραίσλ ζπζηεκάησλ γξαθήο (ζηόρνο πεξηερνκέλνπ). 

• λα αληηιεθζνύλ όηη ζηελ Ηζηνξία, γηα πνιιά ζέκαηα, δελ έρνπκε 

απαληήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ππνζέζεηο ζηε 

βάζε ηεθκεξίσλ (ζηόρνο έλλνηαο δεπηέξνπ επηπέδνπ - ηεθκήξηα ). 

• λα αζθεζνύλ ζηελ παξαηήξεζε ηζηνξηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη λα 

επηρεηξήζνπλ λα εμαγάγνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα 

(δεμηόηεηεο/ηθαλόηεηεο: κειέηε αληηθεηκέλσλ/ ρξήζε πεγώλ).  

Ο Μσζηερηώδες Δίζθος ηες Φαηζηού
Λνύθαο Πεξηθιένπο

Ψεθηαθόο δίζθνο, Έθδνζε ΤΠΠ
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/index.php?cat=167&a=1&main_cat=54#dim2



• Παξαηεξνύκε ην αξραίν αληηθείκελν ηεο εηθόλαο. 

• Σπδεηνύκε ζηελ νκάδα καο (θαη ύζηεξα κε όιν ην 

ηκήκα):

1. Τη ζρήκα έρεη ην αληηθείκελν;

2. Από ηη θαίλεηαη λα είλαη θηηαγκέλν;

3. Πόζν παιηό είλαη; 

4. Πνηα ζύκβνια δηαθξίλεηο ζηε ράξαμή ηνπ;

5. Πώο άξαγε λα έγηλαλ απηά ηα ζύκβνια;

6.Σε ηη άξαγε λα ρξεζίκεπε απηό ην αληηθείκελν;

Α. Ερευνούμε και εντοπίζουμε



E:/../../../psyuser/My Documents/ppt history seminars 2010/disko_faistou.jpg


Τόπορ εύπεζηρ δίζκος

Ημεπομηνία εύπεζηρ

Τόπορ θύλαξηρ (μοςζείο) 

Ηλικία 

Σσήμα

Μέγεθορ 

Υλικό καηαζκεςήρ 

Διακόζμηζη

Β. Με βάζε ηελ πεγή πνπ αθνινπζεί 

ζπκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα: 



Γεληθά

Ο Γίζθνο ηεο Φαηζηνύ είλαη έλα αξραηνινγηθό εύξεκα από ηε Φαηζηό ηεο Κξήηεο. 

Φξνλνινγείηαη γύξσ ζηνλ 17ν αηώλα π.Φ.

Απνηειεί έλα από ηα γλσζηόηεξα κπζηήξηα ηεο αξραηνινγίαο, αθνύ ν ζθνπόο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ θαη ην λόεκα ησλ όζσλ αλαγξάθνληαη ζε απηόλ παξακέλνπλ άγλσζηα.

Ο δίζθνο αλαθαιύθζεθε ζηηο 3 Ηνπλίνπ 1908 από ηνλ Ηηαιό αξραηνιόγν Λνπΐηδη Πεξληέ. 

Σήκεξα θπιάζζεηαη ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ζξαθιείνπ ζηελ Κξήηε.

Αλαθάιπςε

Ο δίζθνο ηεο Φαηζηνύ αλαθαιύθζεθε ζην ππόγεην ηνπ ηνπ Μηλσηθνύ παιαηηνύ ηεο 

Φαηζηνύ . Σηηο 3 Ηνπιίνπ 1908, ν αξραηνιόγνο Luigi Pernier έθεξε ζην θσο άζηθην ηνλ 

«δίζθν».

Πεξηγξαθή

• Ο δίζθνο είλαη θηηαγκέλνο από πειό. 

• Ζ κέζε δηάκεηξόο ηνπ είλαη 16 εθαηνζηά θαη ην κέζν πάρνο ηνπ 2.1 εθαηνζηά. 

• Σηηο δύν όςεηο ηνπ βξίζθνληαη 45 δηαθνξεηηθά ζύκβνια, πνιιά από ηα νπνία 

αλαπαξηζηνύλ εύθνια αλαγλσξίζηκα αληηθείκελα, όπσο αλζξώπηλεο κνξθέο, ςάξηα, 

πνπιηά, έληνκα, θπηά θ.ά. 

• Σπλνιηθά ππάξρνπλ 241 ζύκβνια, 122 ζηελ 1ε πιεπξά θαη 119 ζηε 2ε, ηνπνζεηεκέλα 

ζπεηξνεηδώο. 

• Τα ζύκβνια είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο κε ηε ρξήζε κηθξώλ γξακκώλ πνπ 

θαηεπζύλνληαη πξνο ην θέληξν ηνπ δίζθνπ.
Πεγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Γίζθνο_ηεο_Φαηζηνύ



1. Δπηιέγνπκε θαη ζρεδηάδνπκε ζπγθεθξηκέλα ζύκβνια από ην δίζθν 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

2. Γξάθνπκε δίπια από ην θάζε ζύκβνιν ηελ πηζαλή ηνπ ζεκαζία. 

3. Μπνξνύκε λα δώζνπκε πεξηζζόηεξεο από κηα πηζαλέο εμεγήζεηο γηα 

θάζε ζύκβνιν.   

Σύμβολο Σημασία 

Γ. Δπηιέγνπκε, ζρεδηάδνπκε, εμεγνύκε





Δ. Παρατηρούμε, συγκρίνουμε, 

εντοπίζουμε

• Παξαηεξνύκε ηα ζπζηήκαηα γξαθήο πνπ 

αθνινπζνύλ.

• Σπγθξίλνπκε.

• Δληνπίδνπκε δηαθνξέο θαη νκνηόηεηεο 

αλάκεζα ζην δίζθν ηεο Φαηζηνύ θαη ην 

ζεκεξηλό ειιεληθό αιθάβεην. 



Γξακκηθή Α 

Σύζηεκα γξαθήο 

πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ Μηλσηθή 

Κξήηε από ην 

1850 π.Φ. κέρξη ην 

1450 π.ρ. πεξίπνπ



Αηγππηηαθά 

Ιεξνγιπθηθά 

Σύζηεκα γξαθήο 

πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ αξραία 

Αίγππην από ην 

3000 π.Φ. κέρξη ην 

300 κ.Φ. πεξίπνπ.



Δ. Πξνζπαζνύκε λα κεηαθξάζνπκε ηηο πην θάησ 

«πξνηάζεηο» από ην δίζθν ηεο Φαηζηνύ…



Πεγή: Πξνζπάζεηεο απνθξππηνγξάθεζεο

• Ο δίζθνο έρεη θεληξίζεη ηε θαληαζία πνιιώλ αξραηνιόγσλ, 

επαγγεικαηηώλ θαη κε, θαη έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο 

απνθξππηνγξάθεζήο ηνπ. 

• Έρνπλ πξνηαζεί πάξα πνιιέο εξκελείεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, 

όπσο όηη πξόθεηηαη γηα πξνζεπρή, γηα ηε δηήγεζε κίαο 

ηζηνξίαο, γηα έλα γεσκεηξηθό ζεώξεκα, γηα εκεξνιόγην θ.ά.

•http://el.wikipedia.org/wiki/Δίζθνο_ηεο_Φαηζηνύ

• Τη άξαγε λα ιέεη ην θείκελν ζην δίζθν ηεο Φαηζηνύ; 

• Έρνπκε ζην κπαιό ηηο δηθέο καο εξκελείεο

• Μαδεύνπκε πιεξνθνξίεο από ηελ πεγή:

Ση. Μειεηνύκε θαη ζπδεηνύκε 



Παράδειγμα 6



Το κσζηήρηο ηοσ άληρα ηοσ Tollund
http://www.schoolhistory.co.uk/year7links/history/tollund_man_updated.pdf

Μεηάθξαζε: Λνύθαο Πεξηθιένπο

Σηόρνη

Οη καζεηέο 

• λα δνπιέςνπλ κε δηάθνξα είδε πξσηνγελώλ θαη 
δεπηεξνγελώλ πεγώλ (ρξήζε πεγώλ).

• λα θαηαλνήζνπλ όηη ην παξειζόλ δελ ππάξρεη θάπνπ γηα 
λα ην αλαθαιύςνπκε  ۠ - γηα λα κάζνπκε γηα ην παξειζόλ 
πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηα ηεθκήξηα πνπ άθεζαλ νη 
άλζξσπνη πνπ ην έδεζαλ (έλλνηεο δεπηέξνπ επηπέδνπ-
ηεθκήξηα)

• λα αληηιεθζνύλ όηη ηα ηεθκήξηα κπνξεί ζε πνιιέο 
πεξηπηώζεηο λα καο ιέλε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη έηζη 
ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε γηα ην ηη έγηλε ζπλδπάδνληαο 
δηάθνξα ηεθκήξηα (έλλνηεο δεπηέξνπ επηπέδνπ- ηεθκήξηα)

http://www.schoolhistory.co.uk/year7links/history/tollund_man_updated.pdf


Αποζηοιή:

ήκεξα θαινύκαζηε λα 
εξεπλήζνπκε έλα θόλν πνπ έγηλε 
ζηε Γαλία. 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξσηνγελείο 
θαη δεπηεξνγελείο πεγέο θαη ζα 
πξνζπαζήζνπκε λα αλαθαιύςνπκε 
πώο πέζαλε απηόο ν άληξαο.



Α. Απαντούμε εν συντομία

• Πνηνο βξήθε ην πηώκα; 

• Πώο ην βξήθαλ;

• Πνύ βξέζεθε; 

• Τη έθαλαλ όηαλ ην βξήθαλ; 



Πεγή Α (εηθόλα) Πεγή Α (θείκελν)

Απηό ην ζώκα βξέζεθε ζην 

Τνιινύλη ζηε Γαλία ηνλ Μάην ηνπ 

1950. Τν βξήθαλ δύν άληξεο νη 

νπνίνη έζθαβαλ έλα ιάθθν. Κάιεζαλ 

ηελ αζηπλνκία γηαηί λόκηζαλ όηη ην 

πηώκα άλεθε ζε θάπνηνλ πνπ 

δνινθνλήζεθε πξόζθαηα. Τν ζώκα 

αλήθε ζε έλαλ άλδξα ν νπνίνο ήηαλ 

μαπισκέλνο ζην δεμί ηνπ πιεπξό, 

ζαλ λα θνηκόηαλ. Γελ θνξνύζε 

ξνύρα, εθηόο από έλα κπηεξό 

ζθνύθν θαη κηα δώλε. Τα καιιηά ηνπ 

ήηαλ θνληά. Σην ιαηκό είρε κηα ζειηά 

από ζρνηλί θαη έλα κεηαιιηθό 

πεξηιαίκην πνπ έζθηγγαλ ηνλ ιαηκό. 



Β. Απαληνύκε κε ιεπηνκέξεηα

4. Δμεηάδνπκε ηελ πεγή  Β (επηζηεκνληθή αλαθνξά) θαη 

εμεγνύκε γηαηί δείρλεη όηη ν άληξαο δελ πέζαλε ιόγσ γήξαηνο 

ή από θάπνηα αξξώζηηα.

Δπηζηεκνληθή Αλαθνξά

Ηιηθία:  Ζ θαξδηά θαη ηα όξγαλα ήηαλ πγηή. Οη θξνληκίηεο 

είραλ κεγαιώζεη (απηά ηα δόληηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

αλζξώπνπο γύξσ ζηα 20 ρξόληα) 

Σηνκάρη: Ο άλδξαο είρα θάεη ζνύπα ηνπιάρηζηνλ 12 ώξεο 

πξηλ πεζάλεη. Ζ ζνύπα ήηαλ θηηαγκέλε από ζπόξνπο πνπ 

κπνξνύλ λα βξεζνύλ κόλν ηελ άλνημε. Βιάζηεζε: Όηαλ 

έγηλε ε αλαζθαθή, θάπνηα θπηά είραλ παγηδεπηεί θάησ από ην 

πηώκα. Δίραλ ειηθία πεξίπνπ 2000 εηώλ. 

Πεγή Β



Γ. Απαληνύκε κε ιεπηνκέξεηα

5. Δμεηάδνπκε ηελ πεγή Γ.  Τη άξαγε ζθόησζε ηνλ άληξα; 

6. Πόζν θαηξό ήηαλ ζακκέλν ην ζώκα θαη από πνην 

ηεθκήξην ην ζπκπεξαίλνπκε; 

Απηά ηα αληηθείκελα δελ βξέζεθαλ 

πάλσ ζηνλ άληξα ηνπ Τνικνύλη, 

αιιά κνηάδνπλ πνιύ κε απηά πνπ 

είρε γύξσ από ην

ιαηκό ηνπ. Δίλαη κηα ζειηά θαη έλα 

πεξηιαίκην. Οη άλζξσπνη ηεο 

επνρήο ηνπ ζηδήξνπ έζαβαλ ηνπο 

λεθξνύο κε ηα πεξηιαίκηά ηνπο σο 

πξνζθνξά ζηε ζεά ηεο Άλνημεο. 

Πεγή Γ (εηθόλα θαη θείκελν)

Γ



Γ. Πξνρσξνύκε αθόκε «πην βαζηά»...

7. Γεξκαληθέο θπιέο δνύζαλ θάπνηε ζηε Γαλία. Τν 

πηώκα αλήθεη ζε Γεξκαλό. Ζ πεγή Γ καο ιέεη γηαηί 

κπνξεί λα ζθνηώζεθε. Σπκπιεξώλνπκε ηελ αθόινπζε 

πξόηαζε:

• Ζ πεγή Γ δείρλεη όηη ν άλδξαο κπνξεί λα ζθνηώζεθε 

γηαηί ...

Πεγή Γ

Οη γεξκαληθέο θπιέο θξέκαδαλ ηνπο 

πξνδόηεο από δέληξα θαη έπληγαλ ηνπο 

δεηινύο ζε έιε θάησ από ζσξνύο θιαδηώλ. 



Δ. Πξνρσξνύκε αθόκε «πην βαζηά»...

8. Τώξα εμεηάδνπκε ηηο πεγέο  Δ θαη Ση. Μήπσο δείρλνπλ έλα 

δηαθνξεηηθό ιόγν γηα ηνλ νπνίν ν άλδξαο απηόο κπνξεί λα 

ζθνηώζεθε; Σπκπιεξώλνπκε ηελ πξόηαζε:

• Οη πεγέο Δ θαη Ση δείρλνπλ όηη ν άλδξαο κπνξεί λα 

ζθνηώζεθε γηαηί ...

Οη γεξκαληθέο θπιέο ιάηξεπαλ ηε 

ζεά ηεο Άλνημεο. Κάζε άλνημε έλα 

άξκα κεηέθεξε ην άγαικα ηεο ζεάο 

ζε κηα πνκπή. Καηόπηλ, ην άξκα θαη 

ην άγαικα πιέλνληαλ από ζθιάβνπο 

θαη κεηά νη ζθιάβνη ζπζηάδνληαλ. 

Πεγή Ση

Πεγή 

Ση



Ση. Τειηθό ζηάδην

• Τώξα γξάθνπκε κηα αλαθνξά γηα ην ηη λνκίδνπκε 

όηη ζπλέβεθε ζηνλ άλδξα ηνπ Τνιινύλη. 

• Θπκόκαζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ηεθκήξηα από 

ηηο πεγέο πνπ κειεηήζακε γηα λα ζηεξίμνπκε ηελ 

άπνςή καο.

Οη πην θάησ θξάζεηο κπνξεί λα καο βνεζήζνπλ:

«Ννκίδσ όηη ... επεηδή ε πεγή .... ιέεη ...»

«Αλ θαη δελ κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη, ε πεγή 

.... κε θάλεη λα πηζηεύσ όηη ...»

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη πιηθό γηα ην κπζηήξην απηό: 

http://www.tollundman.dk/



Κιεηδηά επηηπρίαο:

 Γηάινγνο - Σπδήηεζε ησλ 

επηινγώλ ησλ παηδηώλ. 

Άλεζε  ρώξνπ θαη ρξόλνπ γηα 

ελδερόκελεο αλαζεσξήζεηο 

ζηηο επηινγέο. 



Αιτία και αποτέλεσμα
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Τι ήταν αστό ποσ προκάλεσε τη 

Στάση τοσ Νίκα;
Λνύθαο Πεξηθιένπο

Σηόρνη:

Οη καζεηέο:

λα θαηαλνήζνπλ όηη ε ζρέζε αλάκεζα ζε έλα γεγνλόο θαη 

ηα αίηηά ηνπ δελ είλαη κηα απιή γξακκηθή ζρέζε, αιιά έλα 

δίθηπν ζρέζεσλ κε δηάθνξεο ζπλδέζεηο, νη νπνίεο δελ 

έρνπλ  ζηαζεξή νξγάλσζε, αιιά απνηεινύλ ζέκα 

ηζηνξηθήο εξκελείαο  (έλλνηα δεπηέξνπ επηπέδνπ – αηηία 

θαη απνηέιεζκα).

• λα κειεηήζνπλ ηα αίηηα ηεο Σηάζεο ηνπ Νίθα (γλώζε 

πεξηερνκέλνπ).

• λα αζθεζνύλ ζηε δηαηύπσζε επηρεηξεκάησλ κε βάζε ην 

ηζηνξηθό πιαίζην (δεμηόηεηεο). 



Σεκείσζε:

Σε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο γίλεηαη ζπδήηεζε 

ηόζν ζηηο νκάδεο όζν θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο γηα ηηο επηινγέο ησλ καζεηώλ. 

Οη καζεηέο είλαη ειεύζεξνη κέζα από ηε 

ζπδήηεζε λα αλαζεσξνύλ ηηο επηινγέο ηνπο. 

(Ζ ηδέα-πξόηαζε, γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ αθνινπζνύλ γηα ην παξάδεηγκα απηό, είλαη από ην 

βησκαηηθό εξγαζηήξη ζηε Λεπθσζία, Κύπξν ηεο Christine 

Counsell, Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge, 2005)



• Τη καζαίλνπκε από ηηο πεγέο γηα ηνπο ιόγνπο 

πνπ πξνθάιεζαλ ηε Σηάζε ηνπ Νίθα;  

• Καηαγξάθνπκε θάζε ιόγν ζε μερσξηζηή 

θαξηέια. 

• Σπγθξίλνπκε, αλαθνηλώλνπκε θαη ζπδεηνύκε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζήο καο.

Α. Μελετούμε, καταγράφουμε, 

συγκρίνουμε, ανακοινώνουμε



Β. Καταγράφουμε τους λόγους, π.χ.

1. Οη απζαηξεζίεο κεξηθώλ αμησκαηνύρσλ ηνπ θξάηνπο

2. Oı βαξηέο θνξνινγίεο.

3. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Ηνπζηηληαλνύ λα πεξηνξίζεη ηελ 
ηζρύ ησλ δήκσλ. 

4. Ο ςαιηδηζκόο ησλ δηθαησκάησλ ησλ επγελώλ.

5. Ζ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε ηνπ θξάηνπο.

6. Ζ δπζθνξία πνπ πξνθάιεζαλ νη νηθνλνκηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο.

7. Ζ άξλεζε ηνπ Ηνπζηηληαλνύ λα αζσώζεη ηνπο 
θξαηνύκελνπο γηα ηα επεηζόδηα ζηνλ ηππόδξνκν.

8. Ζ δπζαξέζθεηα ησλ ζπγθιεηηθώλ γηα ηε θνξνινγία

9. Ζ ζύιιεςε θαη ν απαγρνληζκόο νξηζκέλσλ δεκνηώλ. 



Γ. Ταξινομούμε τους λόγους

σε αίτια και αφορμές



Αίτια
Αυορμές

Η βαξηά 

θνξνινγία 

Η δπζθνξία πνπ 

είραλ πξνθαιέζεη 

νη νηθνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο 

Η 

νηθνλνκηθή 

εμαζιίσζε 

ηνπ θξάηνπο 

Ο 

Ινπζηηληαλόο 

ζέιεζε λα 

πεξηνξίζεη 

ηνπο δήκνπο

Οη απζαηξεζίεο 

νξηζκέλσλ 

αμησκαηνύρσλ 

Οη ζπγθιεηηθνί 

ήηαλ 

δπζαξεζηεκελνη 

από ηνπο λένπο 

θόξνπο

Η άξλεζε ηνπ 

Ινπζηηληαλνύ 

λα αζσώζεη 

ηνπο δύν 

θξαηνύκελνπο

Η ζύιιεςε 

θαη ν 

απαγρνληζκόο 

νξηζκέλσλ 

δεκνηώλ

Ο ςαιηδηζκόο 

ησλ 

δηθαησκάησλ 

ησλ επγελώλ 

ΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ 
ΝΙΚΑ

Πηζαλή 

ηαμηλόκεζε/εθδνρή



Δ. Κατηγοριοποιούμε τους 

λόγους ανάλογα με τις ομάδες 

πολιτών (λαός, δήμοι, ευγενείς)



Λαός Δήμοι Εσγενείς

Η βαξηά 

θνξνινγία 

Η 

νηθνλνκηθή 

εμαζιίσζε 

ηνπ θξάηνπο 

Η δπζθνξία πνπ 

είραλ πξνθαιέζεη 

νη νηθνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο 

Οη απζαηξεζίεο 

νξηζκέλσλ 

αμησκαηνύρσλ 

Η άξλεζε ηνπ 

Ινπζηηληαλνύ 

λα αζσώζεη 

ηνπο δύν 

θξαηνύκελνπο

Η ζύιιεςε 

θαη ν 

απαγρνληζκόο 

νξηζκέλσλ 

δεκνηώλ

Ο 

Ινπζηηληαλόο 

ζέιεζε λα 

πεξηνξίζεη 

ηνπο δήκνπο
Οη ζπγθιεηηθνί 

ήηαλ 

δπζαξεζηεκελνη 

από ηνπο λένπο 

θόξνπο

Ο ςαιηδηζκόο 

ησλ 

δηθαησκάησλ 

ησλ επγελώλ 

ΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ 
ΝΙΚΑ

Πηζαλή 

ηαμηλόκεζε/εθδνρή



Ε. Ταξινομούμε τους λόγους με 

κριτήριο τη σημαντικότητά τους



ΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ 
ΝΙΚΑ

Η δπζθνξία πνπ είραλ πξνθαιέζεη 

νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

Η νηθνλνκηθή εμαζιίσζε ηνπ θξάηνπο 

Ο Ινπζηηληαλόο ζέιεζε λα πεξηνξίζεη ηνπο 

δήκνπο

Η άξλεζε ηνπ Ινπζηηληαλνύ λα αζσώζεη ηνπο 

δύν θξαηνύκελνπο

Η ζύιιεςε θαη ν απαγρνληζκόο 

νξηζκέλσλ δεκνηώλ

Ο ςαιηδηζκόο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ επγελώλ 

Η βαξηά θνξνινγία 

Οη ζπγθιεηηθνί ήηαλ δπζαξεζηεκελνη 

από ηνπο λένπο θόξνπο

Οη απζαηξεζίεο νξηζκέλσλ 

αμησκαηνύρσλ 

Πηζαλή 

ηαμηλόκεζε/εθδνρή



Ε. Τοποθετούμε τους λόγους με 

κριτήριο τη χρονική εγγύτητά  

τους στο γεγονός της Στάσης



ΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ 
ΝΙΚΑ

Η άξλεζε ηνπ 

Ινπζηηληαλνύ 

λα αζσώζεη 

ηνπο δύν 

θξαηνύκελνπο

Ο ςαιηδηζκόο 

ησλ 

δηθαησκάησλ 

ησλ επγελώλ 

Ο 

Ινπζηηληαλόο 

ζέιεζε λα 

πεξηνξίζεη 

ηνπο δήκνπο

Η βαξηά 

θνξνινγία 

Οη απζαηξεζίεο 

νξηζκέλσλ 

αμησκαηνύρσλ 

Η ζύιιεςε 

θαη ν 

απαγρνληζκόο 

νξηζκέλσλ 

δεκνηώλ

Η δπζθνξία πνπ 

είραλ πξνθαιέζεη 

νη νηθνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο 

Οη ζπγθιεηηθνί 

ήηαλ 

δπζαξεζηεκελνη 

από ηνπο λένπο 

θόξνποΗ 

νηθνλνκηθή 

εμαζιίσζε 

ηνπ θξάηνπο 

Πηζαλή 

ηαμηλόκεζε/εθδνρή



Στ. Ταξινομούμε τους λόγους 

βάσει κριτηρίων, τα οποία 

συναποφασίζουμε



Τίτλος Τίηινο Τίτλος



Κιεηδηά επηηπρίαο:

 Γηάινγνο - Σπδήηεζε ησλ 

επηινγώλ ησλ παηδηώλ. 

Άλεζε  ρώξνπ θαη ρξόλνπ γηα 

ελδερόκελεο αλαζεσξήζεηο 

ζηηο επηινγέο. 



Αλλαγή και συνέχεια
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«Η χρήση πηγών από ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την 
Κύπρο κατά τη διδασκαλία της κοινωνικής και πολιτιστικής 
Ιστορίας: ταξιδιώτες για τα κυπριακά παζάρι το 19ο αιώνα»

πκβνύιην ηεο Δπξώπεο (2008). Η σπήζη πηγών για ηη διδαζκαλία και 
ηην εκμάθηζη ηηρ Ιζηοπίαρ: Οι δπαζηηπιόηηηερ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 

Εςπώπηρ ζηην Κύππο. ηξαζβνύξγν: πκβνύιην ηεο Δπξώπεο.

Σηότοη:
Οη καζεηέο, κέζα από ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο, 
αλακέλεηαη λα θαηαλνήζνπλ όηη : 
-νη αιιαγέο κπνξεί λα είλαη εθνύζηεο ή αθνύζηεο θαη 
όηη  αθνινπζνύλ πνηθίιεο πνξείεο θαη ξπζκνύο. 
-ε Ιζηνξία αζρνιείηαη κε κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο, 
θαη όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη αιιαγέο έρνπλ λα 
θάλνπλ κε θαηαζηάζεηο θαη ζέκαηα θαη όρη κε απιά 
γεγνλόηα. 
-ε Ιζηνξία ελδηαθέξεηαη επίζεο γηα θαηαζηάζεηο θαη 
ζέκαηα πνπ δελ αιιάδνπλ. 



Κνηηάδνπκε ηε θσηνγξαθία ηνπ παδαξηνύ

• Τη κπνξνύκε λα δνύκε ζηελ εηθόλα;

• Τη κπνξνύκε λα «αθνύζνπκε»;

• Τη κπνξνύκε λα «κπξίζνπκε»;

• Τη ζα ξσηνύζακε ηα άηνκα ζην παδάξη; 

• Πώο ζα ληώζακε αλ ραλόκαζηε ζην παδάξη; 

Τη ζα θάλαηε εζείο; Σε πνηνλ ζα κηινύζαηε;

Α. Ανακρίνουμε την εικόνα



Α

Φσηνγξαθία: 

Αξρείν 

Λεβέληεηνπ 

Γεκνηηθνύ 

Μνπζείνπ



Β. Συγκρίνουμε πηγές

• Τώξα ζα δνύκε δύν εηθόλεο ηνπ 

παδαξηνύ ζηε Λεπθσζία.

• Σπγθξίλνπκε ηηο εηθόλεο Α θαη Β
– Πνηα πξάγκαηα ζηηο εηθόλεο είλαη ηα ίδηα;

– Πνηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά;

– Πνηα λνκίδεηε είλαη ε παιαηόηεξε θσηνγξαθία;

– Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί ην λνκίδεηε απηό;



ΒΦσηνγξαθία: Αξρείν Λεβέληεηνπ Γεκνηηθνύ Μνπζείνπ



Γ. Ακόμα μια πηγή … γραπτή

• Πόζα δηαθνξεηηθά παδάξηα ππήξραλ;

• Τη πνπινύζαλ ηα παδάξηα απηά;

• Πνηα «θαηαζηήκαηα» άξαγε είραλ ηελ 

πεξηζζόηεξε δνπιεηά; Γηαηί;

• Πόζα από απηά ηα πξάγκαηα δελ 

κπνξνύκε ζήκεξα λα βξνύκε ζε κηα 

ππαίζξηα αγνξά (παδάξη); 

– Γηαηί ζπκβαίλεη απηό; 



“Τπάξρνπλ ζύλνιν 23 παδάξηα κε:

Καηαζθεπαζηέο, Ράθηεο, Κάπνη[1], 

ραιηά, δέξκαηα[2], Επξσπαίνπο 

παπνπηζήδεο, Παππνπηζήδεο, 

Σνύξθηθα παπνύηζηα, Μαιιηά γηα 

πιέμηκν[3] , Καηαζθεπαζηέο 

θακπηλέδσλ, Άκαμεο, Υάιθηλα είδε, 

Αζεκηθά, ηδεξηθά, Πήιηλα , Είδε 

ξαπηηθήο[4], Σαβέξλεο, Λαραληθά θαη 

θξεαηηθά, Φαξηθά, Υαιβάδεο (γιπθά), 

Γπλαίθεο, Βακβαθεξά, Αιεύξη, ηηάξη 

θαη  θξηζάξη, Μνπιάξηα”

(όπφς καηαγράθηκαν  από ηον 

Αρτιδούκα Λοσχς Σαλβαδόρ ηης 

Ασζηρίας  ζηη ζελίδα 52 ηοσ 

βιβλίοσ ηοσ ποσ περιγράθει  ηην 

επίζκευη ηοσ ζηην Κύπρο ηο 

1873  “Λεσκφζία, η  πρφηεύοσζα 

ηης Κύπροσ ”, ποσ εκδόθηκε ηο  

1881 από ηον  C. Kegan Paul 

and Co, και επανεκδόθηκε ηο   

1983 από ηην Trigraph).

[1] Κάπνη: είδνο βακβαθεξνύ πθάζκαηνο ρσξίο ζρέδηα 
[2] Γέξκα: δέξκα δώνπ.
[3] Νήκα: ίλεο (εηδηθά κάιιηλεο) ην νπνίν έρεη ηύρεη επεμεξγαζίαο  θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα πιέμηκν.
[4] Δίδε ξαπηηθήο: κηθξά είδε γηα ξάςηκν  όπσο θαξθίηζεο, θνπκπηά, θεξκνπάξ.



Δ. Ζωντανεύουμε εικόνες

1. Επηιέγοσκε θαη κειεηούκε κηα από ηης 
εηθόλες.

2. πλεξγαδόκαζηε θαη ηνπνζεηνύκε ηα 
ζώκαηά καο ζηε ζέζε αηόκσλ ηεο εηθόλαο. 

• Με ηε βνήζεηα ηεο γξαπηήο πεγήο θαη ησλ 
άιισλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέμακε, 
δσληαλεύνπκε κηα ζθελή.

• Τπόινηπε ηάμε: αλαγλσξίδνπκε ηα άηνκα 
ζηελ εηθόλα θαη ζπδεηνύκε ηε ζρέζε ηνπο.
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Εηθόλες από ηελ Κύπρο ηοσ 19οσ αηώλα

Τιηθό από ηνλ Ψεθηαθό δίζθν, Έθδνζε ΤΠΠ

Παξαηεξνύκε ηνλ πίλαθα ζηε δηεύζπλζε: 
http://www.cypruscollector.net/ency13.html

• Τη άξαγε απεηθνλίδεη; 

• Από πνηα επνρή λα είλαη άξαγε; 

• Βξηζθόκαζηε κέζα ζηνλ πίλαθα: 

• Αο παίμνπκε «θξπθηό» κε ηε θσηνγξαθία: 

– Φαληαδόκαζηε όηη θξπβόκαζηε κέζα ζηελ εηθόλα. 

– Μαληεύνπκε πνύ βξίζθεηαη ην θάζε παηδί κε εξσηήζεηο. 

• Πνηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ζα ήηαλ αιιηώηηθα αλ ν 

πίλαθαο ήηαλ κηα θσηνγξαθία πνπ θάπνηνο/α 

ηξάβεμε ζήκεξα;

http://www.cypruscollector.net/ency13.html






Τότε (19ος αιώνας) Σήμερα



Αλλαγή και συνέχεια σε σχέση με..

• Τν αξρηηεθηνληθό θαη θαιιηηερληθό ζηπι

• Τελ εθπαίδεπζε

• Τε ζπλεξγαζία θαη ζύγθξνπζε κεηαμύ ησλ 
θνηλσληθώλ/εζληθώλ νκάδσλ

• Τν ξόιν ησλ δύν θύισλ

• …
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H παρακμή του Βυζαντίου
Κλειώ Φλουρέντζου

Δημοτικό σχολείο Λυθροδόντα

Σηόρνη:

• Να γλσξίζνπλ γεγνλόηα θαη κεγάιεο 
αιιαγέο θαη λα αληηιεθζνύλ πώο 
απηέο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ζε 
ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. 

• Να … (ζπκπιεξώλνπκε αλάινγα κε ηηο έλλνηεο 
δεπηέξνπ επηπέδνπ/επηζηεκνινγηθέο έλλνηεο, ηηο 
δεμηόηεηεο-ηθαλόηεηεο θαη ζηάζεηο  ζηηο νπνίεο 
ζηνρεύεη ην κάζεκα/ελόηεηα)



Γηαδηθαζία:

• Φσξίδνληαη ζε κηθξέο θνηλσληθέο / ζηξαηησηηθέο 

νκάδεο.

• Κάζνληαη είηε πάλσ ζηα ζξαλία, είηε ράκσ, αλάινγα 

κε ηελ ηζρύ πνπ είρε ε νκάδα ηνπο ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, κε βάζε ηηο εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηθέο 

ζπλζήθεο.

• Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη, ζηαδηαθά πιεξνθνξίεο (πεγή: 

ζρνιηθό εγρεηξίδην). 

• Καηά ηελ αλάγλσζε, νη καζεηέο, αλάινγα κε ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην Βπδάληην, κεηαθηλνύληαη 

ζηελ αλάινγε ζέζε. Δάλ δειαδή ράλνπλ πξνλόκηα, 

θάζνληαη ράκσ ή αλ θεξδίδνπλ πξνλόκηα, θάζνληαη 

πάλσ ζην ζξαλίν. 



Βενετικός 
στόλος

Βυζαντινός
στόλος

Ξένοι 
μισθοφόροι

Ακρίτες
Βυζαντινοί
στρατιώτες

Μικροκαλλιεργητές Γαιοκτήμονες



Ξένοι μισθοφόροι

Ξένοι μισθοφόροι

Ακρίτες
Βυζαντινοί
στρατιώτες

Ακρίτες
Βυζαντινοί
στρατιώτες

Ακρίτες
Βυζαντινοί
στρατιώτες

Ξένοι μισθοφόροι

Πξηλ

Μεηά
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Οι μαθητές τοποθετούν σύμβολα 

στο κείμενο που διαβάζουν
• Σπγθξίλεηε κε απηά ησλ ζπλεξγαηώλ ζαο.

• Πνύ ζπκθσλείηε, πνύ δηαθσλείηε θαη γηαηί; 

Σηαδηαθή 

αιιαγή
Κακπή

ζπλέρεηα

Βησκαηηθό εξγαζηήξη ζηε Λεπθσζία, Κύπξν από Christine Counsell, Παλεπηζηήκην ηνπ 

Cambridge, 2005. Μεηάθξαζε: Μάξηνο Δπακεηλώλδαο

Σπλέρεηα κε 

κηθξέο 

αιιαγέο



Ιστορική σημαντικότητα



Ιστορική σημαντικότητα

Τα παηδηά:

• Να θαηαλνήζνπλ όηη έλα ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλόο/ αιιαγή/ πξνζσπηθόηεηα κπνξεί λα 

έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαληηθόηεηα ζε ζρέζε κε 

δηαθνξεηηθά ζέκαηα, δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

θιίκαθεο θαη δηαθνξεηηθά ρξνληθά/ ρσξηθά 

ζπγθείκελα. 

• Να αληηιεθζνύλ όηη ε ηζηνξηθή ζεκαληηθόηεηα 

κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηελ ζρέζε 

αλάκεζα ζηα γεγνλόηα. 
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Γηαηί λα 

λνηαδόκαζηε γηα 

ην Β‟ Παγθόζκην 

Πόιεκν;
http://www.chemistrydaily.com/che

mistry/upload/thumb/3/38/295px-

Nagasakibomb.jpg

http://media-2.web.britannica.com/eb-media/49/71349-004-5D04A44D.jpg



Κριτήρια αξιολόγησης της σημασίας 

1. Πξνθάιεζε ζεκαληηθέο αιιαγέο;

2. Πνηνπο επεξέαζε; Πόζνπο; Πώο; 

Πόηε; Γηαηί;

3. Δίρε αληίθηππν, ην νπνίν 

δηήξθεζε (ρξνληθή θιίκαθα 

κεγάιεο δηάξθεηαο);

4. Άιια θξηηήξηα;



Ιστορική ενσυναίσθηση



Παράδειγμα 13



Λνύθαο Πεξηθιένπο

Αθόξκεζε/Αθεηεξία θαη Υιηθό γηα δξαζηεξηόηεηα: 

ζζ.165-187 από ηελ έθδνζε:

Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο (2009). Η ρξήζε πεγώλ γηα ηε 
δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ηεο Ιζηνξίαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο ζηελ Κύπξν. Σηξαζβνύξγν: 
Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο 

Η παιδική εργασία στην Κύπρο 
στις αρχές και τα μέσα 

του 20ου αιώνα



Στόχοι 
Οη καζεηέο: 

• λα αλαθξίλνπλ δηάθνξεο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παηδηθή εξγαζία ζηηο αξρέο θαη ηα κέζα  ηνπ 20νπ αηώλα 
ζηελ Κύπξν (πεπιεσόμενο).

• λα αληηιεθζνύλ όηη νη άλζξσπνη ζην παξειζόλ έβιεπαλ 
ηνλ θόζκν δηαθνξεηηθά από όηη εκείο ζήκεξα θαη όηη 
πξαθηηθέο πνπ ζήκεξα θαίλνληαη παξάμελεο ή/θαη εζηθά 
ιαλζαζκέλεο, ζηελ επνρή ηνπο ήηαλ απνδεθηέο (έννοιερ 
δεςηέπος επιπέδος- ιζηοπική ενζςναίθηζη). 

• λα αληηιεθζνύλ όηη γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο πξαθηηθέο 
ηνπ παξειζόληνο πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην ηζηνξηθό 
ζπγθείκελν κέζα ζην νπνίν ζπλέβαηλαλ (έννοιερ δεςηέπος 
επιπέδος- ιζηοπική ενζςναίθηζη). 

• λα ηεθκεξηώζνπλ κε ηε βνήζεηα πεγώλ, θαη λα 
παξνπζηάζνπλ κε επηρεηξήκαηα ηε ζέζε ηνπο, όζνλ αθνξά 
ην θαηλόκελν ηεο παηδηθήο εξγαζίαο ζηηο αξρέο θαη ηα κέζα 
ηνπ 20νπ αηώλα ζηελ Κύπξν (δεξιόηηηερ-ικανόηηηερ). 



Α.

• Πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε γηα 

απηό ην θαηλόκελν; Σπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε; Γηαηί; 

• Πώο ραξαθηεξίδεηε ηνπο γνλείο 

απηώλ ησλ παηδηώλ;

• Πώο ραξαθηεξίδεηε ηελ αγγιηθή 

δηνίθεζε ηεο επνρήο;

Σηηο αξρέο θαη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα πνιιά παηδηά 

(ζπλήζωο ηα αγόξηα) δνύιεπαλ. Δελ πήγαηλαλ ζην 

ζρνιείν. 

Πνιιά από απηά ηα παηδηά μεθηλνύζαλ λα εξγάδνληαη 

κόιηο απνθνηηνύζαλ από ην δεκνηηθό ζρνιείν. Δελ 

ζπλέρηδαλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην γπκλάζην.



Β.
1. Μειεηνύκε θαη αλαθξίλνπκε ηηο 
πεγέο πνπ αθνινπζνύλ.

2. πκπιεξώλνπκε ή αιιάδνπκε -αλ 
ην θξίλνπκε αλαγθαίν- ηηο απαληήζεηο 
καο.

(Όιεο νη πεγέο- εθηόο από ηελ η΄- πξνέξρνληαη από ην: 
Αλησλίνπ, Λ. (2004) Μηθξά ρέξηα: Η ζςνειζθοπά ηων παιδιών 
ζηα μεηαλλεία ηηρ Κύππος ηον 20ο αιώνα, Λεπθσζία: Κέληξν 
Μειέηεο ηεο Παηδηθήο Ηιηθίαο θαη Δθεβείαο.)



Πεγή Α΄

Έλαο πξώελ εξγάηεο κεηαιιείνπ 

πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηνπ σο 

εξγάηεο όηαλ ήηαλ παηδί 

•Θεσξνύζα ην όηη δνύιεπα ζε κεηαιιείν 

κεγάιν θαηόξζσκα γηα κέλα επεηδή 

κπνξνύζα λα δνπιέςσ κε αλζξώπνπο 5 

θαη 10 ρξόληα κεγαιύηεξνπο από κέλα… 

•Δθείλε ηελ επνρή έπξεπε λα δνπιέςεηο 

γηα λα ζπληεξήζεηο ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ζνπ θαη γηα λα κπνξείο λα 

αγνξάδεηο ξνύρα. 

•Ήηαλ ληξνπή λα είζαη ληπκέλνο κε παιηά 

θαη ζρηζκέλα ξνύρα. 

•Οη λένη εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ ληπκέλνη 

θαιά θαη έπξεπε λα είκαη θη εγώ ην ίδην.  



Πεγή Β΄

Τν επίηεπγκα ηεο εξγαζίαο εθείλε ηελ επνρή θαη 

ην λα βνεζά θάπνηνο ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό θαη όπσο 

θαίλεηαη πνιύ εληππσζηαθό γηα ηα λεαξά αγόξηα. 

Απηό ην επίηεπγκα έθαλε ηα αγόξηα λα ληώζνπλ 

ζαλ άληξεο θαη όρη παηδηά. Έλησζαλ λα κπαίλνπλ 

ζην θόζκν ησλ κεγάισλ θαη λα γίλνληαη απνδεθηά 

από ηνπο κεγαιύηεξνπο. 



Πεγή Γ΄
Πξώελ εξγάηεο 

κεηαιιείνπ πεξηγξάθεη 

ηελ εκπεηξία ηνπ όηαλ 

ήηαλ παηδί-εξγάηεο :

«Ήηαλ κηα πεξίνδνο πνπ 

έπξεπε λα ζεσξνύκε ηνπο 

εαπηνύο καο ηθαλνύο γηα 

λα δνπιέςνπλ ώζηε λα 

δήζνπκε, επεηδή δελ 

είρακε ηίπνηα άιιν, νύηε 

εθπαίδεπζε, νύηε ηίπνηα. 

Πήγακε κόλν δεκνηηθό 

ζρνιείν».

Πεγή Γ΄ 
Πξώελ εξγάηεο 

κεηαιιείνπ 

πεξηγξάθεη ηελ 

εκπεηξία ηνπ όηαλ 

ήηαλ  παηδί-εξγάηεο :

«Απνθάζηζα λα έξζσ 

λα δνπιέςσ επεηδή 

ήκαζηαλ θησρνί. Γελ 

κπνξνύζακε λα ηα 

βγάινπκε πέξα ζην 

ρσξηό». 



Πεγή Δ΄ 

•Ο αξηζκόο ησλ αλήιηθσλ παηδηώλ πνπ εξγάδνληαλ ζηα 

θππξηαθά κεηαιιεία δελ είλαη εύθνιν λα θαζνξηζηεί γηα 

δηάθνξνπο ιόγνπο.

• Έλαο από απηνύο είλαη ε απόθξπςε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο 

ειηθίαο. 

•Οη έθεβνη δήισλαλ όηη είλαη 18 εηώλ (κεγαιύηεξνη από ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο ειηθία) ώζηε λα εμαζθαιίζνπλ δνπιεηά ζηα 

κεηαιιεία. 

•Απηό ζπλέβαηλε γηαηί ν βξεηαληθόο λόκνο απαγόξεπε ζε 

αλήιηθνπο λα εξγάδνληαη. 

•Γη‟ απηό ην ιόγν νη έθεβνη πήγαηλαλ ζηηο αξρέο ησλ ρσξηώλ 

ηνπο (κνπρηάξεδεο) θαη έπαηξλαλ έλα έγγξαθν πνπ πνπ 

πηζηνπνηνύζε ςεπδώο όηη ήηαλ κεγαιύηεξνη από ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο ειηθία.



Πεγή Ση΄

Τν 1946 ν Κ. Μπξηαλζόπνπινο γξάθεη γηα ηα 

ζρνιεία ηεο Κύπξνπ

• Σηελ Κύπξν ππάξρνπλ 413 ζρνιεία κε 20261 

καζεηέο. 

• Από απηά 269 είλαη Φξηζηηαληθά ζρνιεία θαη 

144 Μνπζνπικαληθά. 

• Δθηόο από ην Παγθύπξην Γπκλάζην, ηηο πέληε 

Αλώηεξεο Διιεληθέο Σρνιέο θαη έλα Αλώηεξν 

Μνπζνπικαληθό Σρνιείν, όια ηα άιια είλαη 

Γεκνηηθά ζρνιεία.



Γ.
1.  Ξαναφέρνουμε στο μυαλό τις 
αρχικές μας απαντήσεις.

2.  Αν το κρίνουμε αναγκαίο,  
αναθεωρούμε τις απαντήσεις μας. 



Α.

• Πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε γηα 

απηό ην θαηλόκελν; Σπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε; Γηαηί; 

• Πώο ραξαθηεξίδεηε ηνπο γνλείο 

απηώλ ησλ παηδηώλ;

• Πώο ραξαθηεξίδεηε ηελ αγγιηθή 

δηνίθεζε ηεο επνρήο;

Σηηο αξρέο θαη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα πνιιά παηδηά 

(ζπλήζωο ηα αγόξηα) δνύιεπαλ. Δελ πήγαηλαλ ζην 

ζρνιείν. 

Πνιιά από απηά ηα παηδηά μεθηλνύζαλ λα εξγάδνληαη 

κόιηο απνθνηηνύζαλ από ην δεκνηηθό ζρνιείν. Δελ 

ζπλέρηδαλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην γπκλάζην.



Ε.

• Αναθεωρήσατε τις απαντήσεις σας; 

• Ναι ή όχι; Γιατί; 

• Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να γνωρίζετε 

για να έχετε πιο ολοκληρωμένη άποψη;  

•Πού άραγε θα πρέπει να ερευνήσετε για να το 

μάθετε; 

•Ποιες πηγές θα πρέπει να ανακρίνετε;



Ση.
1. Δηαβάδοσκε ηο απόζπαζκα ποσ 
αθοιοσζεί. 

2. Με βάζε ηα όζα έτοσκε κάζεη, ποηα ε 
άπουή κας γηα ηα όζα αλαθέρεη ε πεγή 
ασηή;

3. Θα κπορούζαλ λα γίλοσλ αιιαγές ζηο 
θείκελο;

Αλ λαη, ποηες αιιαγές ζα θάλαηε;
Αλ ότη, γηαηί; Αηηηοιογήζηε;



«Σηα πξώηα ρξόληα ηεο Αγγινθξαηίαο ε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο ήηαλ απζηεξά παηξηαξρηθή (ηόηε δελ 

ππήξρε γηα ηα παηδηά ην πιενλέθηεκα κηαο 

ππνθεξηήο κόξθσζεο ή ηερληθήο 

θαηάξηηζεο)·ήηαλ ε επνρή πνπ «ν παηέξαο ήμεξε 

θαιύηεξα», γη‟ απηό θαη πνιιέο θνξέο 

εθκεηαιιεπόηαλ ηνλ θόπν ησλ  αξζεληθώλ 

παηδηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά 

πξνπάλησλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πξνίθα ηεο 

θόξεο».

Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (1997), Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ: 

Μεζαησληθή- Νεόηεξε, ζ. 202
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Γηαζεκαηηθόηεηα



Γηαηί λα καζαίλνπκε 

γηα ην

Φαηδεγησξγάθε 

Κνξλέζην;
Ση΄ Τάμε

Συνεργασία τεσσάρων μελών του διδακτικού προσωπικού 
του Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών

1.Κιεηώ Φινπξέληδνπ: Ιδέα – πληνληζκόο – Παξνπζίαζε 

ζρεηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μνπζεηαθήο Αγσγήο

2. Ρεβέθθα Νηθνιατδνπ: Ιζηνξία-Διιεληθά – Αγγιηθά – Σέρλε
3. Λίηζα Λάξθνπ: Ιζηνξία-Διιεληθά – Αγγιηθά – Σέρλε
4. Θενδώξα Κσλζηαληίλνπ: Μνπζηθή



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1Υ80

ΜΟΤΙΚΗ
4Υ40

ΑΓΓΛΙΚΑ
2Υ40

ΗΛ./ΤΠΟΛ.
2Υ40

ΣΕΥΝΗ
2Υ80

ΙΣΟΡΙΑ
3Υ40

Γηαηί λα καζαίλνπκε 

γηα ην 

Φαηδεγησξγάθε 

Κνξλέζην;



Διδασκαλία ιστορικού πλαισίου

Συγγραφή διαλόγων, βασισμένων στο 
ιστορικό πλαίσιο

Μετάφραση αποσπασμάτων των 
διαλόγων στα αγγλικά (Δραστηριότητα Comenious)

Συγγραφή των διαλόγων

Προσωπογραφία Κορνέσιου (παστέλ)

Σύνθεση δύο μουσικών κομματιών με 
στοιχεία από την παραδοσιακή μουσική αλλά και 
από τη Βυζαντινή μουσική.

Ιστορία

Ελληνικά

Αγγλικά

Ηλ. Υπολ.

Τέχνη

Μουσική





Χρήσιμες ιστοσελίδες

1. Σσκβούιηο ηες Εσρώπες θαη Δηδαζθαιία 
ηες Ιζηορίας: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching
/Cooperation%5CCyprus/CyprusIntro_en.asp

2. EUROCLIO, Εσρφπαχθός Οργαλζκός 
Εθπαηδεσηηθώλ Ιζηορίας: 
http://ac2010.euroclio.eu/

3. International Society for History Didactics 
http://www.historydidactics.org/

4. Thinking History 
http://www.thinkinghistory.co.uk/Index.html

http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Cooperation%5CCyprus/CyprusIntro_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Cooperation%5CCyprus/CyprusIntro_en.asp
http://ac2010.euroclio.eu/
http://www.historydidactics.org/
http://www.thinkinghistory.co.uk/Index.html
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