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Πρόγραμμα ΚΙΝΕΤΕ 



ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ; 
 Καταιγιστικές αλλαγές. Ορυμαγδός ανεξέλεγκτης πληροφόρησης-αδυναμία διαχείρισης της πληροφορίας 

 Νέα ενδιαφέροντα, διαφορετικές προσεγγίσεις, πολλαπλές οπτικές: πολυπολιτισμικές τάξεις, ορατότητα και σεβασμός στη διαφορετικότητα, έμφυλες προσεγγίσεις, περιβάλλον, πολυπρισματικότητα: στόχος η οικοδόμηση του αυριανού ενεργού δημοκρατικού πολίτη (ιστορική συνείδηση-ιστορική κριτική σκέψη) . 
 Διεύρυνση περιεχομένου: ολιστικές προσεγγίσεις, η ιστορία σε όλες της τις εκφάνσεις και όχι μόνο πολιτική και στρατιωτική. Κοινωνική, πολιτισμική, περιβαλλοντική, μειονοτήτων, τοπική, δημόσια ιστορία κτλ  
 Πολλά εργαλεία: κείμενα, εικόνες, φιλμ, animation, comics- πολλοί τρόποι για να οικοδομηθεί η ιστορική αφήγηση: ιστορικός, γλωσσικός, οπτικός, μιντιακός γραμματισμός.  Διακειμενικές, πολυτροπικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.  Οι μαθητές βγαίνουν έξω από την τάξη. 



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ; ΠΟΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ 
ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ;Οι μαθητές για να σκέπτονται ιστορικά πρέπει: 
  Να αντιλαμβάνονται και να προσδιορίζουν τι είναι ιστορικά σημαντικό 

Να χρησιμοποιούν τεκμηρίωση αξιοποιώντας πρωτογενείς  πηγές 

Να προσδιορίζουν τη συνέχεια και την αλλαγή 

Να αναλύουν αιτίες και συνέπειες 

Να έχουν ιστορική οπτική 

Να αντιλαμβάνονται την ηθική διάσταση των ιστορικών ερμηνειών (P.  Seixas, 2016). (ιστορικός γραμματισμός = κατανόηση ιστορικών γεγονότων) 

 



ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι έτοιμος  να απαντήσει σε ερωτήματα που ανακύπτουν καθημερινά και να τα συνδέσει με τη μεγάλη εικόνα της ιστορίας: γιατί γίνεται πόλεμος; Τι σημαίνει «ιστορικά δικαιώματα»; Τι σημαίνει «η ιστορία εκδικείται»; Θα έρθει και εδώ ο πόλεμος; Τι σημαίνει «ζούμε τη συνέχεια του ψυχρού πολέμου»; Γιατί βανδαλίζουν κάποιοι τα εβραϊκά νεκροταφεία; Τι είναι η οθωμανική κρήνη; Τι ήταν οι «δεσμώτες του Φαλήρου»; Τι σημαίνουν τα ευρήματα που εκτίθενται στο μετρό; Γιατί έχουμε τόσους πρόσφυγες; Τι σημαίνει αποικιοκρατία και αποικιοκρατικές συμβάσεις; Ποια είναι τα τραυματικά και ευαίσθητα θέματα στην ιστορία; Γιατί δεν αναφέρουμε γυναίκες και παιδιά; Να συζητήσουμε την ταινία «Μπέλφαστ»; Τι σημαίνει «πολιτικό γράφιτι»; Τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος; 
 



ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ; 

 Δεν καταργείται η αφήγηση: οικοδομείται σταδιακά μέσα από ερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές μεθόδους 

 Σημαντικό: Ερευνητικό ερώτημα ή ερωτήματα πάνω σε ένα θέμα: χτίζουμε πάνω στην προϋπάρχουσα και τη βιωματική γνώση των παιδιών  
 Επιλογές υλικού ιστορικών πηγών κάθε μορφής 

 Εργασία σε ομάδες (επιμέρους ερωτήματα, φύλλα εργασίας) 

 Επεξεργασία πηγών: άντληση πληροφοριών, σύγκριση, επισήμανση αντικρουόμενων και αντιφατικών στοιχείων, αξιολόγηση, διατύπωση νέων ερωτημάτων, συζήτηση 

 Παρουσίαση συνεκτικής αφήγησης με ποικίλες μορφές: κείμενο, παρουσίαση, φιλμ, παράσταση (βλ. θέατρο ντοκουμέντο).  
 Διάχυση της γνώσης (τα παιδιά συζητούν στο διάλειμμα για το θέμα και τη δουλειά τους) 

 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ* 

Ενδεικτική- όχι τυχαία 

Εγκυρότητα- ενδιαφέρον 

Πολυμορφία 

Στόχος: παρουσίαση πλουραλιστικών και ίσως αντικρουόμεων απόψεων πάνω σε ένα θέμα (πολυπρισματικότητα- 
multiperspectivity) 

Η ιστορία δεν μπορεί να είναι μονοφωνική 

*τα πάντα μπορούν να είναι 
ιστορικές πηγές (προϋπόθεση για 
την επιλογή τους: έλεγχος 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας) Βλ. 
Football makes History (Euroclio 
Project) 

 





ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 η κατανόηση του ιστορικού 
αντικειμένου, δηλαδή του υλικού των 
ιστορικών πηγών, και των 
ιστορικών/ερευνητικών ερωτημάτων 
που προκύπτουν από αυτό. 

 Κατανόηση της μεγάλης εικόνας στην 
οποία εντάσσονται τα επιμέρους 
ιστορικά ερωτήματα /θέματα 
αντιλογιών 

 Τα παιδιά καλούνται να εργαστούν 
πάνω στο υλικό των πηγών και να 
αναπτύξουν στέρεη και έγκυρη 
επιχειρηματολογία αντλώντας από το 
περιεχόμενό τους 

 

 



Είναι σημαντικό τα 
παιδιά να ασκηθούν 
στο να θέτουν 
συγκεκριμένα 
ερωτήματα στις πηγές, 
με βάση τις απαντήσεις 
των οποίων συνθέτουν 
ιστορικό λόγο και 
συνεπώς αντλούν 
χρήσιμα επιχειρήματα 
για να υποστηρίξουν τη 
θέση ή  την αντίθεση σε 
κάποιο θέμα. 



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΟΤΙ: 
 Όταν επιχειρείται η απάντηση σε ένα διερευνητικό 

ερώτημα, δεν αναμένουμε απαραίτητα την 
υπερίσχυση της μιας ή της άλλης θέσης. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι όλες οι θέσεις έχουν την ίδια βαρύτητα. 

 Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και υποστήριξή της με 
έγκυρα και πειστικά επιχειρήματα.  

 Κυρίως μας ενδιαφέρει η σύνθεση των αντιθέτων 
θέσεων, αφού σε πλείστες περιπτώσεις αυτό είναι 
και το προφανές ζητούμενο.  

 Θα πρέπει να καταδειχτεί ότι η ιστορία δεν μπορεί 
να είναι μονοφωνική και ότι μέσα από τις 
αντιθέσεις προκύπτουν απαντήσεις και συνεπώς 
νέα ιστορικά και ερευνητικά ερωτήματα. 

  Η ιστορία είναι έννοια δυναμική αφού τις 
ερωτήσεις στο παρελθόν τις θέτει το εκάστοτε 
παρόν. 
 



ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Η κάθε πηγή θα πρέπει να 

ιστορικοποιείται δηλαδή να 
«διαβάζεται» με βάση τα 
ιστορικά της συμφραζόμενα, το 
ιστορικό της πλαίσιο. 

Διαφοροποίηση εννοιών μέσα 
στο χρόνο (π.χ. εθνικός, 
φυλετικός) 

Κίνδυνος: προσέγγιση πηγών  
του παρελθόντος με τη ματιά 
του παρόντος (παροντισμός) 

  Δρόμος ολισθηρός και ο 
κίνδυνος παρερμηνείας 
μεγάλος.  
 



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΣΤΟ: 

να διατυπώνουν 
ερωτήματα 

να επεξεργάζονται 
προσεκτικά λέξεις, φράσεις, 
οπτικά σύμβολα 

να απαντούν συγκεκριμένα 
σε ερωτήσεις 

να συγκρίνουν πηγές 



ΠΗΓΗ ΕΙΔΟΣ /ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΙΣΤΟΡΟΥΜΕΝΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1 

2 

3 

4 





ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη ιστορικής 
αφήγησης-τεκμηρίωσης από τους μαθητές 

(γραπτή –προφορική-οπτική) 

 

Η γλωσσική επάρκεια  
η ανάπτυξη σωστής επιχειρηματολογίας  
η προφορική δεινότητα 

Η οπτική «γλώσσα»  
 

 Το βασικό ζητούμενο είναι η καλλιέργεια της 
ιστορικής κατανόησης και της κριτικής σκέψης 
των μαθητών μέσα από την ομαδοσυνεργατική 
και βιωματική ενασχόληση με το ιστορικό 
αντικείμενο, την πολυμορφία και την πολυπλοκότητά του 

 Στόχος: να αγαπήσουν και να κατανοήσουν την ιστορία (όχι ως βιογραφία του έθνους αλλά ως επιστήμη με τεκμηρίωση και επιχειρήματα) 

 



ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 
 Δ΄Δημοτικού: Καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα  (I. Δεκατρή - Z. 

Παπανδρέου) 

 Ε΄Δημοτικού: H Εκπαίδευση στο Βυζάντιο: εκπαίδευση/παιχνίδια  
(M. Βλαχάκη) 

 Στ΄Δημοτικού: Πρόσφυγες, μετανάστες: η άλλη όψη του “άλλου”,  
(Z. Παπανδρέου) 

 Α΄ Γυμνασίου: Ρωμαϊκή εποχή: καθημερινότητα, ασχολίες, 
μετακινήσεις, τέχνη (animation), (Κατερίνα Προκοπίου) 

 B΄Γυμνασίου: Βυζάντιο - Πολιτισμικές Αλληλεπιδράσεις (Τ. 
Πετρίδης- Μ. Βλαχάκη) 

 Γ΄Γυμνασίου: Το Ολοκαύτωμα και η πόλη μου (Π. Γατσωτής, Μ. 
Φραγκουλάκη)  

 Α΄Λυκείου:  Πόλις και κοινωνία: Οι δεσμώτες του Φαλήρου (Τ. 
Πετρίδης)  

 Β΄Λυκείου: Βιομηχανική Επανάσταση και ελληνική οικονομία 
(αρχές 20ου αι.): Πειραιάς - Δυτ. Αθήνα - Λιπάσματα Δραπετσώνας 
-Μηχανουργεία - περιοχή Αγ. Διονυσίου (Ελένη Πατσιατζή) 

 

 



 Το περιεχόμενο των Θεματικών Φακέλων αποτελείται από ιστορικές 
πληροφορίες, πολυτροπικές πηγές, μεθοδολογία, κείμενα, χάρτες, 
φωτογραφίες, αρχειακό υλικό, ιστορικές πηγές, παραδείγματα διδακτικής 
αξιοποίησης, υπερσυνδέσεις σε ιστοσελίδες κτλ. Οι θεματικοί φάκελοι θα έχουν 
υλική και ψηφιακή μορφή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαρκούς 
εμπλουτισμού τους με πηγές, μεθοδολογικές προτάσεις και σχέδια μαθημάτων, 
καθώς και προσθήκης νέων θεμάτων, υποθεμάτων και ενοτήτων για κάθε τάξη 
της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που εμπλέκεται στο πρόγραμμα. 

 Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ελευθερία να επιλέγουν βάσει καθορισμένων 
κριτηρίων έναν από αυτούς τους φακέλους, ή να αντλήσουν έμπνευση για μια 
δική τους δημιουργία, προκειμένου να διαμορφώσουν το ετήσιο πρόγραμμα 
διδασκαλίας τους ανταποκρινόμενοι στα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών της τάξης τους.  

 Στόχος , η δημιουργία ενός “εργαστηρίου ιστορίας” στο σχολείο, με παράλληλη 
κατάρτιση ενός προγράμματος εκπαιδευτικών επισκέψεων των μαθητών σε 
μουσεία και αρχεία, καθώς και υλοποίησης εργαστηρίων ιστορικού 
ντοκιμαντέρ. Τα εργαστήρια αυτά θα υλοποιηθούν από τους έμπειρους 
κινηματογραφιστές του Νεανικού Πλάνου (Φεστιβάλ Ολυμπίας) στη 2η φάση 
του προγράμματος για τη διδασκαλία της Ιστορίας μέσω του Κινηματογράφου 
και των νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία οπτικής ιστορικής αφήγησης στα 
8 συνεργαζόμενα σχολεία της Αττικής. 

 

 



ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ! 

WWW.AHEG.GR 

 

http://www.aheg.gr/

