ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σεμινάριο για τους Συντονιστές/στριες
Φιλολογικών Μαθημάτων
των Γυμνασίων σχετικά με το νέο
Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας
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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσίας και Λεμεσού, 14 και 15 Ιουνίου 2012

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Μέρος
ρ ς Α΄: 09.00 π.μ.
μ – 10.15 π.μ.
μ
 Συνοπτική παρουσίαση του νέου Προγράμματος Σπουδών της

Ιστορίας για το Γυμνάσιο
 Σχολικά εγχειρίδια και Εκπαιδευτικό Υλικό – Τράπεζα Υλικού
 Συζήτηση
Σ ζή

∆ιάλειμμα: 10.15 π.μ. – 10.30 π.μ.

Μέρος Β΄: 10.30 π.μ. – 12.00
 ∆ιαγνωστική Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Αιθουσών Ιστορίας
 Συνθετικές Εργασίες (projects)
 ∆ιοργάνωση Εκπαιδευτικών Επισκέψεων σε Αρχαιολογικούς/

ιστορικούς χώρους και Μουσεία
 Επιμόρφωση Φιλολόγων
 Συζήτηση
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Εισαγωγή
Το σημερινό
ημ ρ
σεμινάριο
μ ρ αποτελεί μια
μ
αναγκαιότητα εξ αιτίας:


της εισαγωγής του νέου Προγράμματος
Σπουδών της Ιστορίας.



του κομβικού
μβ
ρόλου
ρ
των συντονιστών/στριών
ρ
στο πιο πάνω εγχείρημα ώστε αυτό να
επιτύχει (συντονισμός, συνεργασία,
καθοδήγηση,
θ ή
ενθάρρυνση
θά
κ.λπ.).
)
3

Συνοπτική παρουσίαση του νέου
Προγράμματος
ρ γρ μμ
ς Σπουδών
της Ιστορίας για το Γυμνάσιο
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Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας
(ΝΠΣΙ)
∆ιευκρινίζεται εξαρχής ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει
ά
ειλημμένη
λ
έ απόφαση
ό
σχετικά
ά με τις τάξεις
άξ
του Γυμνασίου στις οποίες θα έχουμε πλήρη
εισαγωγή
γ γή του ΝΠΣΙ τη
η νέα σχολική
χ
ή χρ
χρονιά..
χρονιά
Όπως είναι γνωστό, κατά την τρέχουσα σχολική
χρονιά δεν είχαμε πλήρη εφαρμογή του ΝΠΣΙ σε
καμιά από τις τάξεις του Γυμνασίου παρά μόνο
μερική εισαγωγή που συνδύαζε τους παλιούς
Προγραμματισμούς ∆ιδακτέας Ύλης με το ΝΠΣΙ.
ΝΠΣΙ.
Σό
Στόχος
της σημερινής
ή συνάντησης
ά
είναι
ί
να γίνει
ί
πλήρης ενημέρωση για το τι ετοιμάζεται και για τις
τρεις τάξεις, ούτως ώστε οι όποιες αποφάσεις, να
μην αιφνιδιάσουν
ά
τη φιλολογική
ή κοινότητα
κοινότητα.
ό
.
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Τι αλλάζει…
 ∆ίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διδακτική μεθοδολογία

(τρόπος προσέγγισης, επεξεργασίας, ερμηνείας πηγών
κ.λπ.) η οποία θα επιτρέψει, πέραν των γνώσεων, την
ργ
δεξιοτήτων,
ξ ή
, στάσεων,, αξιών
ξ
και
καλλιέργεια
συμπεριφορών. Γι’ αυτό έχει συγγραφεί ένα εγχειρίδιο
∆ιδακτικής Μεθοδολογίας που θα βρίσκεται στα χέρια των
εκπαιδευτικών μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012
2012.
 ∆ιδάσκουμε ιστορία και όχι το συγκεκριμένο κάθε φορά

σχολικό εγχειρίδιο του ΟΕ∆Β ή της ΥΑΠ με στόχο να
επιτύχουμε τους δύο σκοπούς του μαθήματος που είναι η
καλλιέργεια κριτικής/ιστορικής σκέψης και η ανάπτυξη
ιστορικής συνείδησης. Συνεπώς, δε μιλάμε για σχολικά 6
εγχειρίδια αλλά για εκπαιδευτικό υλικό.

Τι αλλάζει…
 Υιοθετούνται, από ιστοριογραφικής
ρ γρ φ ής απόψεως,
ψ ς οι

στοχεύσεις και οι προσεγγίσεις της Νέας Ιστορίας
(ιστορία από τα κάτω, οικονομική, κοινωνική, πολιτική,
στρατιωτική πολιτισμική ιστορία,
στρατιωτική,
ιστορία πολυπρισματικότητα,
πολυπρισματικότητα
διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα, ενσυναίσθηση
κ.λπ.)
 Επιχειρείται ανακατανομή της διδακτέας ύλης και

οριοθέτηση νέων ιστορικών τομών με αποτέλεσμα η
Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου
(1815 – σήμερα) να μεταφέρεται στην Α΄ Λυκείου
(
(αναμένονται
έ
οι τελικές
λ έ αποφάσεις
ά
του ΥΠΠ)
ΥΠΠ).
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Τι αλλάζει…
 Με την πιο πάνω πρακτική προωθείται στην ουσία η

μερική εργαστηριοποίηση του μαθήματος στο
πλαίσιο της οποίας εντάσσονται οι σύγχρονες και
χρονοβόρες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που
αφορούν για παράδειγμα τη διαφοροποίηση της
διδασκαλίας, την επεξεργασία και ερμηνεία ποικίλων
πηγών την αξιοποίηση ενεργητικών και βιωματικών
πηγών,
μορφών μάθησης κ.λπ.
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Τι αλλάζει…
 Καθίσταται υποχρεωτική η εκπόνηση ενός Project

από κάθε μαθητή/τρια σε συγκεκριμένη ενότητα.
(διατίθενται 6 διδακτικές περίοδοι). Θα δοθούν
συγκεκριμένες οδηγίες στη συνέχεια
συνέχεια.

 Καθίσταται υποχρεωτική η οργάνωση μίας,

τουλάχιστον, εκπαιδευτικής επίσκεψης σε
ιστορικούς/αρχαιολογικούς χώρους (διατίθενται 5
διδακτικές περίοδοι)
περίοδοι).

 Υιοθετούνται οι πολλαπλές μορφές/πηγές

αξιολόγησης των μαθητών/τριών.
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Τι αλλάζει…
 Καταργούνται οι Προγραμματισμοί διδακτέας ύλης που

παρέπεμπαν σε μια υλοκεντρική φιλοσοφία του
μαθήματος. Τη θέση τους παίρνει το ΝΠΣΙ με συγκεκριμένη
διάρθρωση και περιεχόμενο, όπως θα παρουσιαστεί στη
χ
συνέχεια.
 Καταργείται η μέχρι τώρα πρακτική η ιστορία της Κύπρου
να προσεγγίζεται ξεχωριστά από την Ελλαδική, την
Πανευρωπαϊκή
ρ
ή και την
η Παγκόσμια
γ
μ Ιστορία.
ρ Η ιστορία
ρ της
ης
Κύπρου πρέπει να διασυνδέεται οργανικά και λειτουργικά
με τα συμβαίνοντα στον περιβάλλοντα αλλά και τον
ευρύτερο χώρο. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με την
τοπική Ιστορία αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής και
της ιστορικής περιόδου που εξετάζεται.
 Οι διδακτικές περίοδοι του μαθήματος παραμένουν, επί του
παρόντος ως έχουν (3 διδακτικές περίοδοι για την Α
παρόντος,
Α΄
Γυμνασίου και 2 διδακτικές περίοδοι για τη Β΄ και Γ΄
10
Γυμνασίου).

Προτεινόμενη κατανομή διδακτέας ύλης
με βάση το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Α΄ Γυμν.
Γυμν.

Η Εποχή του Λίθου –
H Ελληνιστική Εποχή

Β΄ Γυμν.
Γυμν.

Ρωμαϊκή Εποχή
–
Η Άλωση
Άλ
της
Κων//πολης από
Κων
τους Φράγκους
(1204 μ.
μ Χ.)
Χ)

Γ΄ Γυμν.
Γυμν.

Α΄ Λυκ
Λυκ..

Η Άλωση της
Κων/πολης από
τους Φράγκους
Φ ά
(1204 μ. Χ.)
–
Το τέλος της
Ναπολεόντειας
περιόδου

Από το Συνέδριο
της Βιέννης
(1815) μέχρι
έ
σήμερα
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΠΣΙ
Ε
Εισαγωγή
ή
 Παρουσιάζεται ο γενικός σκοπός του μαθήματος που

είναι «η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η
διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης».
συνείδησης .
 Καταγράφονται βασικές ιστοριογραφικές,
επιστημολογικές
ημ
γ ς και παιδαγωγικές
γ γ ς αρχές,
ρχ ς, όπωςς η
διεπιστημονικότητα, η διαθεματικότητα, η λειτουργική
εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της
διδασκαλίας, οι βιωματικές μορφές διδασκαλίας και
μάθησης, «η υπέρβαση της ύλης των διδακτικών
εγχειριδίων» η ευρεία χρήση ιστορικών πηγών,
εγχειριδίων»,
πηγών η
ενσωμάτωση ΤΠΕ στη διδακτική πράξη κ.λπ.
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∆ομή Προγράμματος Σπουδών
Βασικοί άξονες
ξ
ς του Αναλυτικού Προγράμματος
ρ γρ μμ
ς
και Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας

 Συνεκτικό και επαρκές σώμα ιστορικών γνώσεων

που αφορούν τις σημαντικότερες περιόδους της
Ιστορίας
ρ ς της
ης Κύπρου,
ρ
της
ης Ελλάδας,
ς της
ης Ευρώπης,
ρ ης
του Κόσμου.
 Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη
συμπεριφορών, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο
δημοκρατικό πολίτη.
 Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που
απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αιώνα
(κριτική σκέψη
σκέψη, δημιουργικότητα
δημιουργικότητα, συνεργασία
συνεργασία, λύση προβλήματος
προβλήματος,
ενσυναίσθηση, δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, ανάλυσης,
σχεδιασμού, μετατροπής της θεωρίας σε πράξη κ.λπ.)
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Θεματικές ενότητες, διδακτικοί στόχοι
και δραστηριότητες
δ
ό
Το μέρος αυτό δομείται στη βάση τεσσάρων
αξόνων:

∆ιδακτική
Ενότητα

∆ιδακτικοί ∆ραστηριότητες
Στόχοι

Πρόσθετο
Υλικό
(ενδεικτκό)
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Σχολικά εγχειρίδια
και Εκπαιδευτικό Υλικό
–
Τράπεζα Υλικού
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Τα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου
 1.

Θ. Κουτσουλάκος,
ς, Γ. Κοκκορού-Αλευρά,
ρ
ρ , Β.
Σκουλάτος, Αρχαία Ιστορία Α’ Γυμνασίου, Αθήνα,
ΟΕ∆Β 2006.
 2.
2 Θ.
Θ Κουτσουλάκος,
Κ
λά
Γ Κοκκορού-Αλευρά,
Γ.
Κ
ύ Αλ
ά Β.
Β
Σκουλάτος, Αρχαία Ιστορία Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο
Εκπαιδευτικού, Αθήνα, ΟΕ∆Β 2006.
 3. Ι. ∆ημητρούκας – Θ. Ιωάννου, Μεσαιωνική και
Νεότερη Ιστορία Β’ Γυμνασίου, Αθήνα, ΟΕ∆Β 2006.
 4.
4 Ι.
Ι ∆ημητρούκας
∆
ύ
– Θ.
Θ Ιωάννου,
Ι ά
Μ
Μεσαιωνική
ή και
Νεότερη Ιστορία Β’ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού,
Αθήνα,
ή
ΟΕ∆Β 2006.
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Τα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου
 5. Ε. Λούβη – ∆. Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και

Σύγχρονη Ιστορία Γ’ Γυμνασίου, Αθήνα
ΟΕ∆Β, 2010.
 6. Ε. Λούβη – ∆. Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία Γ’ Γυμνασίου, Βιβλίο
Εκπαιδευτικού, Αθήνα ΟΕ∆Β, 2010.
 7. Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο,
Λ
Λευκωσία,
ί ∆ιεύθυνση
∆ ύθ
Μέ
Μέσης
Ε
Εκπαίδευσης
ίδ
–
Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, ΥΠΠ,
2007
2007.
17

Σχολικά εγχειρίδια
 Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη εγκύκλιο του

ΥΠΠ με θέμα: Φύλαξη ή Επιστροφή
Σχολικών Εγχειριδίων (αρ.
φακ.:7.22.03.1/7, 16 Μαϊου 2012) τα σχολικά
εγχειρίδια Ιστορίας της Α΄ και Β΄ τάξης του
Γ
Γυμνασίου
ί θα
θ πρέπει
έ
να φυλαχθούν
λ θ ύ από
ό
τους μαθητές/τριες γιατί ενδεχομένως να
αξιοποιηθούν από τους ίδιους,
αξιοποιηθούν,
ίδιους στις αρχές της
επόμενης σχολικής χρονιάς (2012-2013),
αναλόγως
γ ς των αποφάσεων
φ
που θα ληφθούν.
ηφ
18
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Σχολικά εγχειρίδια
 Θα πρέπει να τονιστεί εμφαντικά στους/στις

μαθητές/τριες ότι είναι δική τους ευθύνη η
φύλαξη των συγκεκριμένων εγχειριδίων και
ότι σε περίπτωση απώλειάς τους, οι σχολικές
τους μονάδες δε θα τους παραχωρήσουν
καινούρια.
ύ
 Υπενθυμίζουμε ότι η πιο πάνω πρακτική
είναι αναγκαία λόγω των νέων ιστορικών
τομών και της συνακόλουθης ανακατανομής
της διδακτέας ύλης σε τέσσερις αντί σε τρεις
τάξεις (Α΄ Γυμνασίου με Α΄ Λυκείου).
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Σχολικά εγχειρίδια
 ∆ιευκρινίζεται, επίσης, ότι έχουν παραγγελθεί,

όπως και κάθε χρονιά, τα σχολικά εγχειρίδια
της Ιστορίας και για τις τρεις τάξεις του
Γυμνασίου.
 Αν η σχολική μονάδα, για δικούς της λόγους,

επιθυμεί να συγκεντρώσει η ίδια τα σχολικά
εγχειρίδια ιστορίας της Α΄ και Β΄ τάξης, μπορεί
να το πράξει.
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Εκπαιδευτικό υλικό - Τράπεζα Υλικού
Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ
(www.moec.gov.cy) το πιο κάτω εκπαιδευτικό υλικό:
1. Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας της Α΄
Γυμνασίου.
2. Εγχειρίδιο διδακτικής μεθοδολογίας με τίτλο
«∆ιδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές στο
Μάθημα της Ιστορίας: Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού».
Το εγχειρίδιο αυτό βρίσκεται υπό έκδοση από την
Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων ώστε να
δοθεί το Σεπτέμβριο του 2012 σε όλους τους
Φιλολόγους (είτε διδάσκουν είτε δε διδάσκουν το
μάθημα της Ιστορίας).
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Εκπαιδευτικό υλικό - Τράπεζα
ρ
ζ Υλικού
Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ
(www.moec.gov.cy) το πιο κάτω εκπαιδευτικό υλικό:
3. Εγχειρίδιο Χαρτογράφησης Εκπαιδευτικού Υλικού.

4 ∆
4.
∆ειγματική
ή ∆ιαγνωστική
∆
ή Αξιολόγηση
Αξ λό
για την Α΄
Γυμνασίου
5. ∆ιδακτικές προτάσεις φιλολόγων που
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης των
Εκπαιδευτικών κατά τα τελευταία δύο χρόνια
χρόνια.
Τονίζουμε ότι οι προτάσεις αυτές δεν αποτελούν
διδακτικά πρότυπα αλλά
24

25

Ιστότοπος
Υπουργείου
ργ
Παιδείαςς και Πολιτισμού
μ
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«∆ιδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές
στο Μάθημα της Ιστορίας: Εγχειρίδιο
Εκπαιδευτικού»
Εστιάζει
ζ σε θέματα
μ
διδακτικής
ής μεθοδολογίας
μ
γ ς
και εφαρμογών, όπως για παράδειγμα:
1
1. Η τυπολογία των πηγών
πηγών.
ξ ργ
των γρ
γραπτών πηγών.
ηγ
2. Η επεξεργασία
3. Η επεξεργασία των παραστατικών πηγών
(π.χ. Ζωγραφικά έργα, Φωτογραφίες,
Αφίσες, Γελοιογραφίες, Κόμικς, Χάρτες,
Απτικές πηγές).
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«∆ιδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές
στο Μάθημα
ημ της
ης Ιστορίας:
ρ ς
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού»
Εστιάζει σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και
εφαρμογών, όπως για παράδειγμα:
4. Η πολυπρισματική προσέγγιση στη
διδασκαλία της Ιστορίας.
5. Η Αρχαιολογία και η Εκπαίδευση:
Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία.
6. Οι συνθετικές εργασίες (projects
(projects).
).
Μεθοδολογία και εφαρμογές.
εφαρμογές
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Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Υλικού
Τι είναι
ί
η χαρτογράφηση
ά
εκπ/κού
ύ υλικού;
ύ
Καταγραφή όλου του επίσημου
εκπαιδευτικού υλικού αλλά και άλλου
ενδεικτικού υλικού, οποιασδήποτε
μορφής
μ
ρφής (π.χ.
( χ βιβλία,
β β , λογισμικά,
γ μ ,
ιστοσελίδες, ιστολόγια), για κάθε
μ
ή ενότητα
η που προβλέπει
ρ β
το
θεματική
νέο Πρόγραμμα Σπουδών του
μαθήματος
μαθήματος.
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Παράδειγμα χαρτογράφησης Α΄ Γυμν.
A/A

Ενότητα

Είδος
εκπ/κού
/ ύ υλικού
λ ύ

Τίτλος/ Πηγή

5.

Προϊστορία
της Κύπρου

Τετράδιο εργασιών

Κυπριακό Μουσείο: Μελετώντας την Προϊστορική Κύπρο,
Τετράδιο
Εργασίας,
Εκπαιδευτικά
Προγράμματα
Επισκέψεων
ψ
σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς
ρχ
γ
ς Χώρους,
ρ ς
ΥΑΠ, Λευκωσία 2000

Οπτικοακουστικό
υλικό (πολυμεσική
εφαρμογή)

P3_A-_DEC01 Οι Νεολιθικοί Οικισμοί Κύπρου, Ελλάδας και
Ανατολικής
Μεσογείου,
Ψηφιακό
Εκπαιδευτικό
Περιεχόμενο για την Ιστορία Λυκείου, παραγωγή: ΥΠΠ

Οπτικοακουστικό
υλικό (εφαρμογίδιο,
CD/DVD – διαδίκτυο)

Δραστηριότητα 4 Κύπρος: Η Θρησκεία στη Νεολιθική –
Χαλκολιθική Εποχή, Ιστορία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
και εργαλείο Διαδίκτυο (ΙΣΤ1_Κ07Μ),
παραγωγή:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,
Κύπρου Λευκωσία 2008

Βιβλίο αναφοράς

Νεολιθική Χοιροκοιτία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου,
Λευκωσία 1996

Βιβλίο
β
αναφοράς
φ ρ ς

Καλαβασσός
β
ς – Τέντα,, Πολιτιστικό Ίδρυμα
ρ μ Τραπέζης
ρ ζης Κύπρου,
ρ ,
Λευκωσία 1998

Ιστοσελίδα ΥΠΠ

http://www.moec.gov.cy, Εκπαιδευτικό Υλικό Μέσης
Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, Ιστορία
Γυμνασίου, Πρόσθετο Υποστηρικτικό Υλικό: Πώς να
φτιάξετε ένα Νεολιθικό Σπίτι της Χοιροκοιτίας: Οδηγίες για
εκπαιδευτικούς και μαθητές

Βιβλίο αναφοράς

Λέμπα και Κισσόνεργα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου,
Λευκωσία 1999
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Συγκέντρωση Εκπαιδευτικού Υλικού
 Για διευκόλυνση
η των διδασκόντων/ουσών το

εκπαιδευτικό υλικό είναι καλό να
συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένο χώρο
(Αίθουσα Ιστορίας
Ιστορίας, Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη, Γραφείο
Συντονιστή/στριας κ.λπ.).
 Με βάση τη χαρτογράφηση του
Εκπαιδευτικού Υλικού αλλά και το σχετικό
Βιβλιαράκι του Π.Ι.Κ. που αναφέρεται στο
υλικό
λ ό που έέχει, κατά
ά καιρούς,
ύ παραχθεί
θ ί από
ό
το Π.Ι.Κ., θα μπορούσε να παραγγελθεί
εεκπαιδευτικό
α δευ ό υ
υλικό
ό γγια
α τιςς δ
διδακτικές
δα
ές α
ανάγκες
άγ ες
κάθε σχολικής μονάδας.
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Ψηφιακό εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
(ΨΕΠ)
Digital
g
Educational Content

32
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Στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποίησης
εκπαιδευτικού υλικού έχουν παραχθεί για το
Λύκειο είκοσι (20) διδακτικές προτάσεις:

•7 διδακτικές
δδ
έ προτάσεις
ά
για την Α
Α΄ Λυκείου
Λ ί
•5 διδακτικές προτάσεις για τη Β΄ Λυκείου
•8 διδακτικές
δδ
έ προτάσεις
ά
για την Γ΄ Λυκείου
Λ ί

33
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Α΄ Λυκείου
• «Οι Νεολιθικοί Οικισμοί Κύπρου,
Κύπρου Ελλάδας
•
•
•
•
•
•

Ανατολικής Μεσογείου»
«Η Τέχνη της Κυπροαρχαϊκής Εποχής»
«Η νεκρόπολη της Σαλαμίνας»
«Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός»
«Ο
Ο Εξελληνισμός
Εξ λλ
ό
της Κύπρου
Κύ
από
ό
Μυκηναίους»
«Η εξέλιξη της γραφής»
«Ο Μέγας Αλέξανδρος»

και

τους

34
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B΄ Λυκείου
B
• «Οι σταυροφορίες»
• «Η τέχνη της κυρίως βυζαντινής περιόδου της
•
•
•

Κύ
Κύπρου»
«Η Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών στην
Κύπρο»
«Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
Οθωμανούς»
«Η Περίοδος της Βενετοκρατίας στην Κύπρο»

35
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Γ΄ Λυκείου
Γ
•
•
•
•
•
•
•
•

«Ο Ιωάννης
ης Καποδίστριας»
ρ ς
«Η Βιομηχανική Επανάσταση»
«Η Ρωσική Επανάσταση»
«Οι εθνικές διεκδικήσεις των Κυπρίων 1878 – 1931»
«Ο Κόσμος μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Η
οικονομική
μ ή κρίση
ρ η του 1929»
«Ο Ιωάννης Μεταξάς»
«Ο ∆εύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μέχρι το 1941»
«Ο
Ο Χίτλερ και ο Ναζισμός»
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Υλικό που περιέχουν τα ΨΕΠ

37
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Αφόρμηση
Για παράδειγμα: «Η περίοδος των Αραβικών Επιδρομών
στην Κύπρο»

38
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Πηγές

 Οι πηγές στα ΨΕΠ (κείμενα, φωτογραφίες,

β
βίντεο,
επίσημα
ημ
έγγραφα,
γγρ φ
μαρτυρίες,
μ
ρ ρ ς
χάρτες,
εικονικές
περιηγήσεις,
γελοιογραφίες
κ.ά.)
φωτίζουν
από
διάφορες
φ ρ ς οπτικές
ς γ
γωνίες
ς τα ιστορικά
ρ
γεγονότα και καλούνται οι μαθητές να τις
αξιολογήσουν από άποψη εγκυρότητας και
αντικειμενικότητας.
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Παράδειγμα πηγών που εξυπηρετούν
τους ειδικούς διδακτικούς στόχους των ΨΕΠ

40

40

Φωτογραφικό υλικό

41

41

Βίντεο

42

42

Χάρτες διαδραστικοί και μη

43

43

Πολυμεσικές
παρουσιάσεις
γραπτών κειμένων,
μ
,
εικόνων,, γρ
ντοκουμέντων κ.λπ.)

(εναλλαγή
ηχητικών
ηχη

44
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Δραστηριότητες
ρ
ηρ η ς
 Ερωτήματα κλειστού τύπου: επιδέχονται μία απάντηση ως

σωστή και καθοδηγούν τον/τη μαθητή/τρια μέσω των
ανατροφοδοτήσεων σε περίπτωση λάθους. Αυτές οι
δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στο μαθητή και για
αυτοαξιολόγηση.
ξ λό
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Δραστηριότητες
Ερωτήματα
Ε
ή
ανοικτού
ύ τύπου:
ύ
Ο μαθητές/τριες
Οι
θ έ /
καλούνται
λ ύ
να
διερευνήσουν, να συγκρίνουν, να συνθέσουν, να
αξιολογήσουν και να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα
ερωτήματα.
ερωτήματα

46

46

Εκπαιδευτικά παιχνίδια
Προσφέρουν την ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή των μαθητών και
στηρίζονται σε σενάρια που υπηρετούν τους διδακτικούς στόχους.

47

47

Πρόσθετες πηγές πληροφόρησης – Ιστοσελίδες

48

48

Τελική
ή αξιολόγηση
ξ
γη η

 Περιλαμβάνει

δραστηριότητες
πολλαπλής
επιλογής,
γής,
ασκήσεις
ή ς
ορθού
ρ
λάθους,
ς,
συμπλήρωση κενών και ερωτήσεις ανοικτού
τύπου που υποστηρίζουν τους διδακτικούς
στόχους.
ό
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∆ιαγνωστική αξιολόγηση
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 Προβλέπεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
 Γιατί γίνεται;
- Ο/Η διδάσκων/ουσα θα διαγνώσει βασικές δεξιότητες/
ικανότητες, αξίες, στάσεις, πυρηνικές γνώσεις κ.ά. των
μαθητών
μ
η
/τριών,
ρ , που θεωρούνται
ρ
προαπαιτούμενες,
ρ
μ ς, και
πιθανές ελλείψεις και αδυναμίες τους, για σκοπούς
ανατροφοδότησης και καλύτερου προγραμματισμού του
μαθήματος.
μαθήματος
Να τονιστεί στους/στις μαθητές/τριες ότι η δειγματική
αξιολόγηση δεν λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγησή τους!
51

 Σε
Σ ποιες τάξεις
άξ γίνεται;
ί

- Και στις τρεις τάξεις του Γυμνασιακού κύκλου!
 Πότε γίνεται;

- Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (εντός Σεπτεμβρίου –
Καλόν είναι η αξιολόγηση να γίνει εντός της ίδιας
εβδομάδας, σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις τάξεις του
σχολείου.)
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 Πώς γίνεται η διαγνωστική αξιολόγηση;
- Ετοιμάζεται
μ ζ
διαγνωστικό
γ
δοκίμιο,
μ , διαφορετικό
φ ρ
ανά τάξη,
ξη,

κοινό σε όλα τα τμήματα της ίδιας τάξης.

- Διάρκεια:
Δά
30 – 40΄
- Οι διδάσκοντες/ουσες έχουν την ευθύνη ετοιμασίας του

διαγνωστικού δοκιμίου, υπό την εποπτεία του/της
Συντονιστή/τριας (συναποφασίζουν τι και πώς θα
αξιολογηθεί,
ξ λ θ ί τον αριθμό
θ ό ερωτήσεων/
ή
/ ασκήσεων
ή
κ.ά.).
ά)
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 Πώς
Πώ «διορθώνεται»
δ θώ
το διαγνωστικό
δ
ό δοκίμιο;
δ ί
- Δεν
εν βαθμο
βαθμολογείται!
ογείται!
- Καταγράφονται οι γενικές παρατηρήσεις/ σχόλια

των διδασκόντων/ουσών,
δδ
ό
/
ώ ανά
ά τμήμα,
ή
σε ειδικό
δ ό έέντυπο
που ετοιμάζει ο/η Συντονιστής/τρια.
- Το διαγνωστικό δοκίμιο και οι παρατηρήσεις/ σχόλια

(ανά τμήμα) θα συγκεντρωθούν από τον/τη
Συντονιστή/τρια
ή ρ και θα σταλούν στον/στην
η οικείο/α
Επιθεωρητή/τρια, εντός του Οκτωβρίου 2012.
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Έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ:
 Αναλυτικές οδηγίες δόμησης Διαγνωστικής Αξιολόγησης

στο Μάθημα της Ιστορίας
 Δειγματική Διαγνωστική Αξιολόγηση στο μάθημα της

Ιστορίας Α΄
Α Γυμνασίου.
Γυμνασίου
(Εκπαιδευτικό Σύστημα/Μέση Εκπαίδευση/
Εκπαιδευτικό Υλικό/ Ιστορία/Δειγματικά εξεταστικά
δοκίμια)
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 Να περιγράψεις αυτό το αγγείο (π
(π.χ.
χ σχήμα και

μέρη του αγγείου, διακοσμητικά μοτίβα,
τεχνοτροπία, χρώματα).

 Σε
Σ ποιαν εποχή
ή το τοποθετείς;
θ ί Κύ
Κύκλωσε
λ
το

σωστό:

-

Ύστερη εποχή του Χαλκού;
Κυπρογεωμετρική Εποχή;
Κυπροαρχαϊκή εποχή;
Κυπροκλασική Εποχή;
Ελληνιστική Εποχή;
Να υποστηρίξεις με επιχειρήματα
η επιλογή
γή σου.
την

 Πώς χρησιμοποιούσαν αυτό το αγγείο

οι κάτοικοι της αρχαίας Κύπρου;
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 Να γράψεις σε ποιαν Εποχή/ποιον Πολιτισμό ανήκουν

τα εικονιζόμενα αγάλματα:

α

β

γ

δ

(περισσεύουν δύο αριθμοί της πρώτης στήλης)

1. Ελλ
1
Ελληνιστική
ήΕ
Εποχή
ή
--2. Κυκλαδικός Πολιτισμός
--3. Αρχαϊκή Εποχή
--4. Κλασική Εποχή
--5. Ύστερη Εποχή του Χαλκού --6. Μυκηναϊκός Πολιτισμός
---

1.Να επιλέξεις ένα άγαλμα και να το περιγράψεις (50 – 60 λέξεις).
2. Τι είδους πηγή αποτελούν αυτά τα αγάλματα;
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 Ποιος απεικονίζεται στην

εμπρόσθια όψη του νομίσματος;
Από πού το συμπεραίνεις;

 Να περιγράψεις τι απεικονίζεται

στην οπίσθια όψη του νομίσματος.
Γιατί χρησιμοποιήθηκαν, κατά την
άποψή σου, αυτά τα σύμβολα και
η συγκεκριμένη
γ ρ μ η γγλώσσα
στην επιγραφή;

 Ο εικονιζόμενος βασιλιάς

λειτούργησε 31νομισματοκοπεία
στην απέραντη αυτοκρατορία του.
Να αναφέρεις δύο λόγους που τον
οδήγησαν στη λειτουργία αυτών
των νομισματοκοπείων.

εμπρόσθια όψη

οπίσθια όψη
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 Να περιγράψεις την

εικονιζόμενη
ζό
εκκλησία
λ ί (είναι
( ί
αφιερωμένη στην Αγία Ειρήνη Ελλάδα).
((π.χ. σχήμα/αρχιτεκτονικός
ή /
ό τύπος,
ύ
μέγεθος - ενδεικτικά, υλικά
κατασκευής )

 Να περιγράψεις την εικόνα της

Παναγίας της Μαχαιριώτισσας.
(π.χ. στάση, έκφραση προσώπου,
κινήσεις, ένδυση, χρώματα, σκιάσεις,
εσωτερικότητα,
ό
υπερβατικότητα)
β
ό
)
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 «Σωστό είναι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όμοια αδικήματα. Όταν οι άλλοι

κατηγορούνται
ηγ ρ
γγια τα ίδια πράγματα
ρ γμ
που κατηγορείτε
ηγ ρ
και εμάς
μ ς ((τουςς χριστιανούς),
χρ
ς), μπορούν
μ ρ
να χρησιμοποιήσουν τη ρητορεία τους και να πληρώσουν συνηγόρους για να αποδείξουν
την αθωότητά τους. Έχουν ακόμη τη δυνατότητα να απαντήσουν ελεύθερα ή να κάνουν και
οι ίδιοι ερωτήσεις. Και τούτο είναι πολύ σωστό, αφού είναι παράνομο να καταδικαστούν
άνθρωποι χωρίς υπεράσπιση και χωρίς να ακουστούν. Ωστόσο, για τους χριστιανούς μόνο
απαγορεύεται να πουν οτιδήποτε για να υπερασπίσουν τον εαυτό τους, να υπερασπίσουν
την αλήθεια, να μην αφήσουν το δικαστή να γίνει άδικος. Μόνο ένα πράγμα σάς ενδιαφέρει,
άρχοντες της ρωμαϊκής πολιτείας. Αυτό που είναι απαραίτητο για να ξεσηκώσει το μίσος του
όχλου, δηλαδή να ομολογήσουμε ότι είμαστε χριστιανοί.»
(Τερτυλλιανός, Απολογητικός ΙΙ)

Αφού διαβάσετε πολύ προσεκτικά το πιο πάνω απόσπασμα, να απαντήσετε
στα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Σε ποιους επιτίθεται ο Τερτυλλιανός; Για ποιο λόγο; Σε ποιαν εποχή τοποθετείτε τη συγγραφή του
Απολογητικού, εξ όσων φαίνεται από το πιο πάνω απόσπασμα;
2. Ο συγγραφέας, στο απόσπασμα αυτό, καταγγέλλει τη διαφορετική αντιμετώπιση του ίδιου
αδικήματος. Να αναφέρετε τους τρόπους που οι άλλοι χρησιμοποιούν, για να αποδείξουν την
αθωότητά τους.
3. Να παραλληλίσετε τη συμπεριφορά των ανθρώπων της τότε εποχής (όπως διαγράφεται στο εν
λόγω απόσπασμα) και της σύγχρονης εποχής. Τι παρατηρείτε;
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 Ο Ιουστινιανός πίστευε ότι ένας αυτοκράτορας:

«δεν πρέπει να δοξάζεται μόνο με τα όπλα, αλλά και να
οπλίζεται με τους νόμους, έτσι ώστε να μπορεί να
αντιμετωπίζει σωστά την περίοδο της ειρήνης όπως και
την περίοδο του πολέμου. Ο αυτοκράτορας πρέπει να
είναι ο ισχυρός προστάτης του δικαίου, ακριβώς όπως
είναι
ί
οθ
θριαμβευτής
β ή νικητής
ή των εχθρών».
θ ώ
α σχολιάσετε
σχο άσε ε και
α να
α τεκμηριώσετε
ε μηρ ώσε ε την
η πιο
ο πάνω
ά ω θέση
Να
του Ιουστινιανού, έχοντας υπόψη την πολύμορφη
προσφορά των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου (80 – 100
λέξ )
λέξεις).
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Οι αίθουσες ιστορίας
και η ορθή
ρ ή αξιοποίησή
ξ
η ή τους
ς

Γιατί είναι αναγκαία
η δημιουργία
δ
ί αιθουσών
θ
ώ ιστορίας;
ί
 ∆ιότι βρ
βρισκόμαστε
μ
στην
η εποχή
χή της
ης τεχνολογικής
χ
γ ής -

ψηφιακής επανάστασης που χαρακτηρίζεται από
την ταχύτητα διάχυσης των πληροφοριών.
 ∆ιότι ο πολίτης του 21ου αιώνα βομβαρδίζεται από
εκατομμύρια μηνύματα και πρέπει να είναι σε θέση να
ερευνήσει, να εντοπίσει και να συνθέσει τη γνώση.
 ∆ιότι η παθητική σχέση δασκάλου – μαθητή και η
μονολιθική μέθοδος διδασκαλίας, που έχει ως μόνη
πηγή γνώσης το σχολικό εγχειρίδιο, ανήκει σε ένα
ξεπερασμένο εκπαιδευτικό σύστημα ασύμβατο με την
κοινωνική πραγματικότητα των μαθητών/τριών.

Γιατί είναι αναγκαία
η δημιουργία
δ
ί αιθουσών
θ
ώ ιστορίας;
ί
 ∆ιότι στόχος
χ ς είναι η διδασκαλία μ
με πρόσφορο
ρ φ ρ

διδακτικό υλικό, η ενίσχυση της διερευνητικής
μάθησης,
το
ελκυστικό
μαθησιακό
περιβάλλον και η ένταξη – μέσω του διαδικτύου
περιβάλλον,
– στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής κοινότητας.
 ∆ιότι στόχος είναι η υπέρβαση του ενός
σχολικού
λ ύ διδακτικού
δδ
ύ εγχειριδίου
δί
με τις όποιες
ό
αδυναμίες του.
 ∆ιότι η επιτυχής εφαρμογή των Νέων
Αναλυτικών Προγραμμάτων προϋποθέτει τη
διδασκαλία σε ειδικές αίθουσες.

Το αίτημα για δημιουργία
αιθουσών
θ
ώ ιστορίας
ί στα γυμνάσια
ά
 Ο

Υπουργός
ργ ς
Παιδείαςς
και
Πολιτισμού
μ
ανακοίνωσε, για τους πιο πάνω λόγους, την
πρόθεσή του για δημιουργία αιθουσών
ιστορίας στα γυμνάσια.
γυμνάσια
 Η ομάδα ιστορίας προώθησε το αίτημα με
συγκεκριμένη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει:
υλικοτεχνικό
λ
ό εξοπλισμό,
ξ λ ό κοστολόγηση,
λό
σχέδια
έδ
διαρρύθμισης και εναλλακτική πρόταση με στόχο
την
η άμεση
μ η δημιουργία
ημ ργ αιθουσών ιστορίας
ρ ς και
τη λειτουργία τους το προσεχές σχολικό έτος.
 Ετοιμάζεται
σχετικό Εγχειρίδιο Αίθουσας
Ιστορίας για την ορθή λειτουργία της αίθουσας.
αίθουσας

Εγχειρίδιο Αίθουσας Ιστορίας
 Ι. Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και η

αίθουσα ιστορίας
 ΙΙ. Οι ΤΠΕ ως
ς εργαλεία
ργ
για την
γ
η ανάπτυξη
ξη
της κριτικής ιστορικής σκέψης
 ΙΙΙ. Εξοπλισμός
ξ
μ ς και διαρρύθμιση
ρρ μ η της
ης
αίθουσας ιστορίας
 IV. Προϋποθέσεις για την ορθή αξιοποίηση
της αίθουσας ιστορίας

Εγχειρίδιο Αίθουσας Ιστορίας
 V. Κανονισμοί λειτουργίας της αίθουσας

ιστορίας
 VI. Βασικές
ς οδηγίες
ηγ ς γ
για την
η οργάνωση
ργ
η
μαθήματος στην αίθουσα ιστορίας
 VII. Ενδεικτική
ή β
βιβλιογραφία
β γρ φ
για τη
γ
η
βιβλιοθήκη της αίθουσας ιστορίας
 VIII. Χρήσιμοι σύνδεσμοι και ιστοσελίδες
για το μάθημα της ιστορίας

Βασικές προϋποθέσεις για την ορθή
αξιοποίηση
ξ
ί
της αίθουσας
ίθ
ιστορίας
ί
 Η ύπαρξη ξεχωριστού μητρώου.
 Η ύπαρξη ξεχωριστής βιβλιοθήκης

με βιβλία
ιστορικού ενδιαφέροντος, σώματα πηγών και
οπτικοακουστικό υλικό.
 Η ύπαρξη υπεύθυνου καθηγητή για την αίθουσα, ο
οποίος θα έχει και την ευθύνη της επιμόρφωσης –
εκπαίδευσης των συναδέλφων.
 Η ύπαρξη
ξ ημερήσιου
ή
προγράμματος
ά
( μέρες –
ώρες) για την αξιοποίηση της αίθουσας ιστορίας το
οποίο ετοιμάζεται σε συνεργασία του υπεύθυνου
καθηγητή με τον προγραμματιστή του σχολείου.
σχολείου
 Το καλά οργανωμένο μάθημα, που αξιοποιεί τις
δυνατότητες που προσφέρει η αίθουσα ιστορίας.

Οι συνθετικές εργασίες (projects)
projects)
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Η συμβολή του project
στη μαθησιακή
θ
ή διαδικασία
δ δ
ί
 Είναι εργασία ψηλότερων απαιτήσεων.
 Προωθεί την άμεση εμπλοκή του μαθητή /

τριας
ρ ς στη
η διαδικασία μ
μάθησης.
η ης
 Ενισχύει την αυτενέργεια των μαθητών / τριών
(αυτόνομη
μη οργάνωση
ργ
η των ιδεών και των
ενεργειών τους).
 Χρησιμοποιείται ως εναλλακτική μορφή
αξιολόγησης.
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Η συμβολή του project
στη μαθησιακή
θ
ή διαδικασία
δ δ
ί
 Αξιοποιεί
ξ
τα ειδικότερα
ρ ενδιαφέροντα
φ ρ
και τιςς

ιδιαιτερότητες των μαθητών / τριών στις τάξεις
μικτής ικανότητας.
 Επιταχύνει
ύ
την εις βάθος
βάθ
κατάκτηση
ά
συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων
(οργάνωσης,
έρευνας,
επεξεργασίας,
αξιολόγησης, ανάλυσης, σύνθεσης).
 Συμβάλλει στη διατήρηση της γνώσης στη
μνήμη του μαθητή.
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Η συμβολή του project
στη μαθησιακή
θ
ή διαδικασία
δ δ
ί
 Συμβάλλει
μ

στην
η
παρατηρητικότητα,
ρ ηρη
η , τη
η
δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα και τη
συλλογικότητα.
 Προσφέρει
έ
στο μαθητή
θ ή / τρια την ικανοποίηση
ί
ότι παράγει ο / η ίδιος / ίδια.
 Επεκτείνει τις δεξιότητες επικοινωνίας που
χρειάζεται ο /η μαθητής / τρια.
 Βελτιώνει τιςς σχέσεις
χ
ς εκπαιδευτικού – μ
μαθητή
η ή/
τριας.
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Το project στα Νέα Αναλυτικά
Π
Προγράμματα
ά
 Προτείνεται

ως σημαντική και αναγκαία
δραστηριότητα σε όλα ανεξαιρέτως τα
διδακτικά αντικείμενα.

 Στα Νέα Προγράμματα
ρ γρ μμ
Σπουδών της
ης Ιστορίας
ρ ς

αποτελεί
υποχρεωτική
δραστηριότητα
διάρκειας 6 δ.π., η οποία σχεδιάζεται και
ολοκληρώνεται
λ λ ώ
εντός
ό της σχολικής
λ ή αίθουσας.
ίθ
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∆ιάκριση των projects
 1. Ανάλογα
ά ογα με το περιεχόμενο
ερ εχόμε ο
 2. Ανάλογα με τον αριθμό των εμπλεκομένων
3
3. Σε σχέση
χ ημ
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
ρ γρ μμ
 4. Ανάλογα με το χρόνο αξιοποίησής τ0υς
5
5. Ανάλογα
γ μ
με τη
η διάρκειά
ρ
τουςς
 6. Ανάλογα με την προέλευση των πληροφοριών

τους.
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1. Ανάλογα με το περιεχόμενο
 (α) Τύπου έκθεσης (Report Project): έκθεση

γνώσης
μετά
από
μελέτη
σχετικής
βιβλιογραφίας.
 (β) Τύπου επίδειξης (Demonstration Project):
περιλαμβάνει επιπλέον υλικά ή συσκευές.
 (γ) Τύπου έρευνας (Research Project):
εμπλέκει
την
αληθινή
επιστημονική
δ
διερεύνηση.
ύ
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2. Ανάλογα με τον αριθμό
των εμπλεκομένων
λ
έ
 (α). Ατομικά: αναλαμβάνονται από ένα / μια

μαθητή / τρια.
 (β). Ομαδικά: αναλαμβάνονται από μικρή

ομάδα
μ
μαθητών
μ
η
/τριών
ρ
με την
μ
η προϋπόθεση
ρ
η ότι
υπάρχει σωστός καταμερισμός ευθυνών και
υποχρεώσεων.
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Σχεδιασμός και στάδια διεξαγωγής
ενός
ό project
j t
 1. Επιλογή και εξειδίκευση του θέματος.
 2. Προσδιορισμός των σκοπών και των στόχων.
 3.
3 Καταρτισμός σχεδίου δράσης.
δράσης
 4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων –

πληροφοριών.
 5. Παρουσίαση του project.
 6.
6 Αξιολόγηση του project.
project
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Επιλογή και εξειδίκευση
του θέματος
θέ
 Βασικός σκοπός του / της εκπαιδευτικού είναι η

διασφάλιση της ελευθερίας στην επιλογή του
θέματος.
 Το θέμα είτε επιλέγεται από το / τη μαθητή /
τρια ως προϊόν δικής του / της σκέψης είτε
προκύπτει από κατάλογο θεμάτων που
καταρτίζεται σε συμφωνία με τον / την
εκπαιδευτικό κατόπιν συζήτησης.
συζήτησης
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Η αξιολόγηση του project
 Η αξιολόγηση
ξ
γη η πρέπει
ρ
να είναι τόσο συνεχής
χής

(διαμορφωτική) όσο και τελική για να έχει
επιτυχία το project και πρέπει να εξετάζει:
 (α)
( ) εάν
ά είναι
ί
ξ άθ
ξεκάθαρα
δ
διατυπωμένοι
έ
οι σκοποίί
και οι στόχοι
 (β) εάν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν
συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των
σκοπών και των στόχων
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… η αξιολόγηση του project
 (γ)
γ ποιες διορθωτικές
ρ
κινήσεις
ή
έγιναν
γ
κατά τη
η

διεξαγωγή του ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη
η επίτευξη των σκοπών και των στόχων
 ((δ)) εάν επιτεύχθηκαν
χ η
οι σκοποί και οι στόχοι
χ
 (ε) την καταλληλότητα και τον τρόπο με τον οποίο
αξιοποιήθηκαν οι πηγές
 (στ) την προσπάθεια του / της μαθητή / τριας
 (ζ) τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία της
εργασίας.
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Παραδείγματα
Παραδεί
α α θε
θεμάτων
ά
για
α project
στο μάθημα της Ιστορίας
και εξειδίκευσή τους
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1. Η Ελληνική Επανάσταση
 «Η πρώτη φάση της Ελληνικής Επανάστασης

και οι σημαντικότερες επιτυχίες των Ελλήνων»
 «Οι σημαντικότερες
ημ
ρ ς ναυτικέςς επιτυχίες
χ ς της
ης
Ελληνικής Επανάστασης»
 «Ο φιλελληνισμός»
φ
η μ ς
 «Ο εμφύλιος πόλεμος»
 «Η οικονομική
μ ή και στρατιωτική
ρ
ή εμπλοκή
μ
ή των
Μεγάλων Δυνάμεων»
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… η Ελληνική Επανάσταση
 «Οι παρεμβάσεις
ρ μ
ς των ξξένων δυνάμεων
μ
χτεςς και
χ

σήμερα»
 «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η
Κύπρος»
ύ
 «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από
τους ζωγραφικούς πίνακες της εποχής»
 «Η Επανάσταση του 1821 μέσα από τη
γ χ
((Δ. Σολωμός,
μ ς, Δημ.
ημ Βικέλας)»
ς)
λογοτεχνία
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2. Το κίνημα του ∆ιαφωτισμού
 «Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός: πολιτική, παιδεία,

θρησκεία»
 «Ευρωπαϊκός
ρ
ς Διαφωτισμός
φ
μ ς και Γαλλική
ή
Επανάσταση»
 «Από τον ευρωπαϊκό
ρ
στο νεοελληνικό
η
Διαφωτισμό και την Ελληνική Επανάσταση»
 «Ο Διαφωτισμός και οι μεγάλες επαναστάσεις
του 18ου και 19ου αιώνα»
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Αρχαιολογία
ρχ
γ και Εκπαίδευση
η
 Αρχαιολογία: επιστήμη,
επιστήμη εκπαιδευτικό

εργαλείο για την προσέγγιση του
παρελθόντος και παρόντος
παρόντος, για τη γνώση
της ιστορίας και του πολιτισμού.
 Ο αρχαιολογικός πλούτος της Ελλάδας
και της Κύπρου απαιτεί τη στοιχειώδη
αρχαιολογική παιδεία των πολιτών τους.
τους
 Μουσειακή αγωγή για την Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση,
ί
ό
όχι για τη ∆ευτεροβάθμια.
βάθ

Αρχαιολογία και Εκπαίδευση
 Η αναγνώριση και αξιολόγηση

αρχαιολογικών/ιστορικών χώρων, μνημείων και
μουσειακών εκθεμάτων καθώς και η διαμόρφωση
θ
θετικής
ή στάσης
ά
στην προαγωγή
ή και διαφύλαξη
δ
ύλ ξ της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς συγκαταλέγονται ήδη
ανάμεσα
μ
στουςς στόχους
χ ς της
ης διδασκαλίαςς της
ης Ιστορίας.
ρ ς
 Ειδικότερα, η διδακτική αξιοποίηση
αρχαιολογικών/ιστορικών χώρων, μνημείων και
κατάλοιπων του υλικού πολιτισμού στα μουσεία ως
ιστορικών πηγών ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ πεδίο
σκοπών και στόχων, τόσο παιδαγωγικών όσο και
γνωσιολογικών.

Αρχαιολογία και Εκπαίδευση
Αυτού του είδους πηγές:
 συμβάλλουν στη γνώση της ευρύτερης και τοπικής







ιστορίας (η γνώση της τοπικής ιστορίας: αφετηρία για
ευρύτερη ιστορική γνώση)
παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του
παρελθόντος, στην ανάπτυξη της κριτικής/ιστορικής
σκέψης και συνείδησης και στην καλλιέργεια των
ιστορικών δεξιοτήτων
προωθούν την ερευνητική,
ερευνητική δημιουργική,
δημιουργική ενεργητική και
βιωματική μάθηση
συμβάλλουν
μβ
στην
η αισθητική
η ή καλλιέργεια
ργ
παρέχουν ευκαιρίες για «έξοδο» από τις σχολικές
αίθουσες και τα διδακτικά εγχειρίδια.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας
 Προβλέπονται υποχρεωτικές επισκέψεις στην Α΄

Γυμνασίου
Γ
ί (5 δ
διδακτικές
δ
έ περίοδοι),
ί δ ) ενώ
ώ συνιστάται
ά
να
πραγματοποιούνται στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου (5 διδακτικές
περίοδοι).
 Προτρέπεται η οργάνωση επισκέψεων σε τοπικούς
αρχαιολογικούς/ιστορικούς χώρους και τοπικά μουσεία.
→ Οι μ
μαθητές/τριες
η ς ρ ς εντάσσονται στον περιβάλλοντα
ρβ
χ
χώρο,
ρ ,
κοινωνικοποιούνται, γνωρίζουν και βιώνουν την ιδιαίτερη
πατρίδα τους, αποκτούν ψυχικό και πνευματικό σύνδεσμο
με τη γενέθλια γη.
Μουσείο
Υφαντικής
στο χωριό
ό
Φύτη της
επαρχίας
Πάφου

Ναός Παναγιάς
Αγγελόκτιστης
στο χωριό Κίτι
της επαρχίας
Λάρνακας

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις προϋποθέτουν ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ,
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ και ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ από
ό την
πλευρά του/της εκπαιδευτικού:
 επιλογή χώρου επίσκεψης (ένταξη στο σχεδιασμό και






προγραμματισμό μαθημάτων)
πρώτη ενημέρωση μαθητών/τριών – συζήτηση
προεργασία (αξιοποίηση οδηγών ή καταλόγων, σχέδιο
δραστηριοτήτων, φύλλα εργασίας κ.λπ.)
αναλυτική
ή ενημέρωση
ημ ρ
η μαθητών/τριών
μ η
ρ
(θέμα,
( μ ,
περιεχόμενα, διαδικασίες και καθήκοντα)
πραγματοποίηση επίσκεψης (δραστηριότητες)
εργασίες
ί και δ
δραστηριότητες
ό
μετά
ά την επίσκεψη
ί
–
παρουσίαση, συζήτηση, αναστοχασμός, εξαγωγή
συμπερασμάτων.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Οι μαθητές/τριες πρέπει να προσέξουν τα πιο κάτω:
 η επίσκεψη έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα
 αντικείμενα που ίσως πρέπει να πάρουν

μαζί τους (φωτογραφική μηχανή
μηχανή,
φύλλα εργασίας κ.λπ.)
 συμπεριφορά
μ ρ φ ρ κατά τη
η μετάβαση
μ β η
και αναχώρηση
 συμπεριφορά – σεβασμός
στο χώρο
ώ
 τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στο
χώρο (να βγάζουν φωτογραφίες, να μην
αγγίζουν τα εκθέματα κ.λπ.).

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΧΩΡΟ… ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΧΡΟΝΟ…
Ένα καλά οργανωμένο,
ργ
μ
,μ
μελετημένο
ημ
και προετοιμασμένο
ρ
μ μ
σχέδιο δραστηριοτήτων:
Α. Αρχαιολογικοί χώροι/ιστορικά μνημεία:
 εξερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου, χρονολόγηση και
ένταξη των μνημείων στο ιστορικό πλαίσιο, συσχέτιση
μνημείων με γνωστά ιστορικά γεγονότα, σύγκριση με άλλα
μνημεία
 προβληματισμός για αρχική χρήση, λειτουργικότητα,
σημερινή κατάσταση
κατάσταση, ιστορική σημασία,
σημασία μνημειακή αξία
κ.λπ.
 φωτογράφηση, χαρτογράφηση, σχεδίαση, αναπαράσταση
χώρου
 δραματοποίηση.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ…
ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΧΡΟΝΟ…
Β. Μουσεία (αξιοποίηση εκθεμάτων):
 εξερεύνηση μουσείου με πρωτοβουλία μαθητών/τριών ή







με βάση οδηγό/σχεδιάγραμμα
αναζήτηση συγκεκριμένου αγγείου και περιγραφή του ή
ζωγραφική απόδοση της διακόσμησής του
περιγραφή τάφου ή γλυπτού (αγάλματος, ανάγλυφου)
προβληματισμός για πιθανές χρήσεις συγκεκριμένων
αντικειμένων
σχεδιασμός αντικειμένων που έκαναν εντύπωση και
συγγραφή σχολίου
αναζήτηση χαρτονομισμάτων, νομισμάτων,
γραμματοσήμων με απεικονίσεις αρχαίων έργων
συνέντευξη με αρχαιολόγο/συντηρητή.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Για τη δόμηση και την ετοιμασία του σχεδίου δραστηριοτήτων
ο/η
/ εκπαιδευτικός
δ
ό μπορείί να αξιοποιήσει,
ξ
ή
μεταξύ
ξύ άλλ
άλλων:
 οδηγούς, καταλόγους κ.λπ. αρχαιολογικών χώρων και






μουσείων
τετράδια Εργασιών, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επισκέψεων
σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, Εκδόσεις ΥΑΠ
εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό (βιντεοταινίες, DVD, CDROM, λογισμικά) που είτε είναι παραγωγής
Εκπαιδευτικών/Παιδαγωγικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και
Κύπρου είτε διατίθεται στο εμπόριο
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο
τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (εικονικές
αναπαραστάσεις αρχαιολογικών μνημείων).

Επιμόρφωση
μ ρφ η
Κατά την τρέχουσα σχολική θα διοργανωθεί
ένα ακόμα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για
τους/τις
/ διδάσκοντες/ουσες
δ δά
/
το μάθημα
άθ
της
Ιστορίας στο Γυμνάσιο αλλά και την Α΄
Λυκείου Σε αυτό θα συμμετέχει ένας
Λυκείου.
φιλόλογος από κάθε Γυμνάσιο (που δεν έχει
παρακολουθήσει επιμόρφωση στο μάθημα
της Ιστορίας τα δύο προηγούμενα χρόνια).
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Ομάδα Π.
Π Σ.
Σ Ιστορίας
Κυπριανός Λούης, ΠΛΕ
Σκεύη Πρωτοπαπά, ΕΜΕ
Γεωργία Κούμα, ΕΜΕ
Ανδρέας Αντζουλής, Φιλόλογος
Ανδρέας Γεωργαλλίδης, Φιλόλογος
Άννα-Μαρία Κοπάτου, Φιλόλογος
Γιάννος Σωκράτους, Φιλόλογος
Έλλη
η Χατζηγεωργίου,
ζηγ ργ
Μόνιμη
μη Καθηγήτρια
ηγή ρ Π.Ι.
Χρήστος Αργυρού, Φιλόλογος
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