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κοπού και ςτόχοι διδαςκαλύασ και μϊθηςησ 

Πριν οργανώςουμε οποιαδόποτε διδαςκαλύα ςτο μϊθημα τησ 
Ιςτορύασ εύναι ςημαντικό να ϋχουμε απαντόςει ςε βαςικούσ 
προβληματιςμούσ που οριοθετούν την «ιςτορικό ςκϋψη» : 

• Σι θεωρούμε «ςημαντικό» ςτο μϊθημα τησ Ιςτορύασ; 
(νοηματοδότηςη και ςημαντικότητα) 

• Από πού «διαβϊζουμε» το παρελθόν; (ποιεσ πηγϋσ 
χρηςιμοποιούμε) 

• Εύναι η ιςτορύα μια απλό ςειρϊ γεγονότων; (διαφορετικϊ 
επύπεδα/χρονικότητεσ τησ ιςτορικόσ ζωόσ) 

• Πώσ αλληλεπιδρούν ιδεολογύεσ, θεςμού, ςυνθόκεσ με τα κύνητρα 
και τισ πρϊξεισ των ανθρώπων; (ςχϋςεισ αιτύασ – αποτελϋςματοσ) 

• Μπορούμε να ερμηνεύςουμε τισ δρϊςεισ των ανθρώπων ςτο 
παρελθόν με βϊςη την εμπειρύα του παρόντοσ; (ιςτορικό οπτικό) 

• ε ποιο βαθμό μπορούμε να διατυπώνουμε κρύςεισ (ηθικϋσ) για τισ 
πρϊξεισ και τισ επιλογϋσ των ανθρώπων ςτο παρελθόν; 

 



Τομείσ μάκθςθσ: 

‐Δθλωτικι γνώςθ 
‐Διαδικαςτικι γνώςθ 

‐Εννοιολόγθςθ 
‐Δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ 

Διϊγραμμα οργϊνωςησ  
μιασ διδαςκαλύασ  

για την επιλογό μεθόδων  
και ςτρατηγικών διδαςκαλύασ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Εύναι κατϊλληλο  
το εκπαιδευτικό ςενϊριο  

για τη διδαςκαλύα  
όλων των μαθημϊτων 

Ιςτορύασ; 



ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ  

μζκοδοι διδαςκαλίασ 
(επαγωγικι, απαγωγικι, 

αναλυτικι, ςυνκετικι κ.λπ.)  

μορφζσ διδαςκαλίασ  
(ςυμμετοχικζσ, μακθτοκεντρικζσ, 

δαςκαλοκεντρικζσ κ.λπ) 

πορεία / μοντζλο 
διδαςκαλίασ  

τεχνικζσ διδαςκαλίασ 

 (τρόποι χριςθσ του διδακτικοφ 
υλικοφ) 

δομθμζνεσ και 
ςχεδιαςμζνεσ 

ακολουκίεσ 
μακθςιακών-
διδακτικών 

δραςτθριοτιτων 
που οργανώνονται 
για τθν υλοποίθςθ 

ςυγκεκριμζνων 
ςτόχων μιασ ςειράσ 

διδακτικών 
ενοτιτων 

δομικά 
ςτοιχεία που 
μποροφν να 

εφαρμόηονται 
με ευελιξία ςε 
όποιο μζροσ ι 

φάςθ τθσ 
διδαςκαλίασ    

δραςτθριότθτεσ 

Αποςαφηνύζουμε τουσ όρουσ… 



Τι δεμ είμαι έμα ρεμάοιξ διδαρκαλίαπ 



 ρυεδιαρμόπ  

εκπαιδεσςικξύ ρεμαοίξσ 

 

πλάμο 

δραστηριοτήτωμ 

 

επιλογή 

εκπαιδευτικού 

υλικού και μέσωμ 

κυρίαρχος στόχος 

(για κάθε 

δραστηριότητα) 

αλληλεπίδρασή δασκάλου-

μαθητώμ με τα μέσα και το 

υλικό (διαδικασία) 







 αμαςξμία 

ςξσ εκπαιδεσςικξύ ρεμαοίξσ 

1. Τίςλξπ -Τασςόςηςα  

2. Σύμδερη με γμχρςικό αμςικείμεμξ 

3. Σκεπςικό 

4. Διάοκεια (διδακςικόπ υοόμξπ)  

5. Σσμεογαρία και ρσμςξμιρμόπ 

(ξογάμχρη ςάνηπ για αςξμική ή ξμαδική 

εογαρία) 

6. Διαδικαρία  

7. Βιβλιξγοατία /  



Διαδικαρία  

Πλαύςιο: Καθορύζουμε 

ποιεσ πληροφορύεσ θα 
δοθούν ςτουσ μαθητϋσ 
ώςτε: 

• Να μπορούν να 
κατανοόςουν τι τουσ 
ζητϊ το ςενϊριο και 
γιατύ εύναι ςημαντικό 

• Να μπορούν να τισ 
χρηςιμοποιόςουν ωσ 
αφετηρύα για την 
εργαςύα τουσ 

• Να αναλϊβουν ρόλουσ 
 

Ερώτημα, πρόβλημα, 
αναζότηςη: αφόσ 

προςδιοριςμόσ του τι 
ζητϊ το ςενϊριο από τουσ 
μαθητϋσ ώςτε: 

• Να μπορούν να 
εμπλϋκονται με 
προςωπικό 
νοηματοδότηςη και 
όχι μηχανικό 
διεκπεραύωςη ςτισ 
δραςτηριότητεσ 

• Να ενθαρρύνεται η 
αυτενϋργεια 

Έκφραςη - 
Δημιουργύα 

• Ζωγραφικό, 
κολϊζ, 
καταςκευό 

• Γραπτό 
ςυνθετικό 
εργαςύα 

• Παρουςύαςη 

• Δρϊςη 





 

 

 

Ατήγηρη 

• Κείμεμα 

• Φχςξγοατίεπ (ξπςικό 

σλικό) 

• Ήυξσπ, μξσρικέπ 

(ακξσρςικό σλικό) 

• Βίμςεξ 

 

 

 

Τίςλξπ  

Διραγχγή 

Δπειρόδια 

Σςιγμιόςσπα  

Τίςλξι ςέλξσπ 

Έκτοαρη - δημιξσογία 

 δξμή 

ςξσ εκπαιδεσςικξύ ρεμαοίξσ 



 Τίςλξπ - Τασςόςηςα: «Γιαςί πξλεμήραμ…»  (εμπμεσρμέμξ από ςα ςοαγξύδια ςηπ 

ρσλλξγήπ Τοαγξύδια ςξσ δοόμξσ, ςξσ Μ. Λξΐζξσ) 

 Δξμή: 10 επειρόδια, 15 ρςιγμιόςσπα (πξσ ερςιάζξσμ ρε κάπξια γεγξμόςα ή 

ποόρχπα ςξσ επειρξδίξσ) 

 Σκεπςικό: Η απόδξρη ιρςξοικξύ μξήμαςξπ μέρα από ςημ εσοεία ποξρέγγιρη ςηπ 

αμθοώπιμηπ ρσμπεοιτξοάπ, ςχμ πεπξιθήρεχμ, ςχμ αμςιλήφεχμ και ςηπ 

κξιμχμικήπ ξογάμχρηπ  

 Γμχρςικό αμςικείμεμξ: Τα γεγξμόςα ςηπ πεοιόδξσ 1940-1944, με έμταρη ρςημ 

καθημεοιμή ζχή ςχμ αμθοώπχμ [Λε Γκξτ: “…ρςα βάθη ςξσ καθημεοιμξύ μπξοεί 

μα ρσλλάβει καμείπ ςξ ύτξπ μιαπ επξυήπ…”] 

 Διάοκεια: Έμα 2χοξ για κάθε επειρόδιξ.  

 Διαδικαρία: Τα επειρόδια δεμ είμαι πάμςξςε ασρςηοά διαυχοιρμέμα. Σςξιυεία ςξσ 

εμόπ εμπλέκξμςαι με ρςξιυεία ςξσ άλλξσ, γεγξμόπ πξσ επιβεβαιώμει ςημ 

πξλσπλξκόςηςα πξσ υαοακςηοίζει ςημ εταομξγή κάθε διδακςικήπ ποξρέγγιρηπ. 

Ωρςόρξ, είμαι έςρι ρυεδιαρμέμα, ώρςε κάθε έμα μα ρσμιρςά έμα μικοό, 

αμενάοςηςξ project και ςασςόυοξμα μα μημ διαρπάςαι η ρσμξλική οξή ςξσ 

ρεμαοίξσ, αμ κάπξια από ασςά παοαλητθξύμ. 

 Σσμεογαρία και ρσμςξμιρμόπ: Ποξβλέπξμςαι αςξμικέπ και ξμαδικέπ εογαρίεπ 

διατξοξπξιημέμηπ δσρκξλίαπ. 

Το εκπαιδευτικό σεμάριο που ακολουθεί: 
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«γιατί πολεμήσαν…» 
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Έξαρςη του εθνικιςμού ςτην Ευρώπη 

• Γερμανύα: ϊνοδοσ ςτην εξουςύα του 
εθνικοςοςιαλιςτικού κόμματοσ (1933) του Χύτλερ, 
αποχώρηςη από την Κοινωνύα των Εθνών (1934) 

• Ιταλύα:  κατϊληψη Αιθιοπύασ (1936), αποχώρηςη από 
την Κοινωνύα των Εθνών (1936). 

• 1936: Χύτλερ και Μουςολύνι ςύναψαν ςυμμαχύα που 
ϋγινε γνωςτό ωσ «Άξονασ Ρώμησ-Βερολύνου» 

• 1938: Ένωςη τησ Αυςτρύασ με τη Γερμανύα 

• 1939: προςϊρτηςη τησ Βοημύασ ςτη ναζιςτικό Γερμανύα, 
υπό γερμανικό «προςταςύα» και η λοβακύα 

• 1939: η φαςιςτικό Ιταλύα καταλαμβϊνει την Αλβανύα  
 

1ο Επειςόδιο: «φυλϊξου θα ’χουμε γιορτό…» 

• 1939: η Γερμανύα ειςβϊλλει ςτην Πολωνύα 
 





είμαι η πεοιγοατή εμόπ μαθηριακξύ πλαιρίξσ με:  

 ερςιαρμέμξ γμχρςικό αμςικείμεμξ  

 ρσγκεκοιμέμξσπ εκπαιδεσςικξύπ ρςόυξσπ 

 ρσγκεκοιμέμεπ παιδαγχγικέπ αουέπ και  

 ρυξλικέπ ποακςικέπ  

 ρυεδιαρμό μαθήμαςξπ με όοξσπ 

δοαρςηοιόςηςαπ 

 

Τελικά ςι είμαι έμα ρεμάοιξ μάθηρηπ; 

 ρσμπξοεύεςαι με ςημ είρξδξ ςχμ ΝΤ ρςημ εκπαίδεσρη 

 ρσγγεμεύει με ςημ «ιρςξοιξγοαμμή» (storyline) 

(είμαι και ςα δύξ παιδιά ςξσ κξμρςοξσκςιβιρμξύ) 


