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Σοπική Ιςτορία 
Έμαθα από τον παππού / τη γιαγιά…
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Για μαθητέσ /τριεσ Γ΄ Γυμναςίου ςτα πλαίςια του 
Αναλυτικού Προγράμματοσ, αλλά προαιρετικά και για όλεσ τισ 

υπόλοιπεσ τάξεισ ωσ θέμα ερευνητικών εργαςιών



Χαρακτηριστικά προγράμματος

• Σύμθερη μικοώμ αςξμικώμ ή ξμαδικώμ εογαριώμ

• σμεογαρία με παππξύδεπ/γιαγιάδεπ ή και άλλα 

ποόρωπα ςξσ ξικξγεμειακξύ πεοιβάλλξμςξπ –

βιωμαςική ποξρέγγιρη

• Ανιξπξίηρη ποωςξγεμώμ πηγώμ (π.υ. ατηγήρειπ, 

τωςξγοατίεπ, έγγοατα, επιρςξλέπ, αουεία 

κ.λπ.)
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Τπεμθύμιρη βαρικώμ ρσμιρςαμέμωμ  

ςξσ ποξγοάμμαςξπ (Α)



Τπεμθύμιρη βαρικώμ ρσμιρςαμέμωμ  

ςξσ ποξγοάμμαςξπ (Β)

Ενδεικτικοί στόχοι του προγράμματος    

Οι μαθηςέπ/ςοιεπ:

 Να  διατσλάνξσμ, μα ποξβάλξσμ και μα 

ρέβξμςαι ρςξιυεία ςηπ άσληπ πξλιςιρςικήπ 

κληοξμξμιάπ μαπ (άμξιγμα ςξσ ρυξλείξσ ρςξμ 

πεοιβάλλξμςα υώοξ, ρςημ κξιμωμία).

 Να αμςιλητθξύμ ςη ρημαρία και ςημ ανία ςηπ 

Ποξτξοικήπ Ιρςξοίαπ και ςημ αμάγκη διάρωρηπ 

και ανιξπξίηρήπ ςηπ ρςη ρσγκοόςηρη ιρυσοήπ 

ιρςξοικήπ μμήμηπ.

 Να απξκςήρξσμ ρςαδιακά αουειακή ρσμείδηρη 

και μα αμαπςύνξσμ ποωςξβξσλίεπ.
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Διδακςική ποξρέγγιρη 

1η διδακςική πεοίξδξπ

I. Σσζήςηρη για ςημ έμμξια ςηπ ςξπικήπ ιρςξοίαπ με εοωςήρειπ, 
όπωπ:

• Τι εμμοούμε με τημ έμμοια «τοπική ιστορία» και «ο τόπος μας».

• Από ποιες πηγές μπορεί μα γμωρίσει κάποιος τομ τόπο του.

• Τι γμωρίζουμ οι ίδιοι οι μαθητές για τομ τόπο τους.

• Τι περισσότερο θα εμδιαφέρομταμ μα μάθουμ. 

• Τι εμμοούμε με τομ όρο «άυλη πολιτιστική κληρομομιά» και 
«προφορική ιστορία».

• Ποια είμαι η διαφορά αμάμεσα στημ τοπική και τημ 
κρατική/σχολική ιστορία.

II. Ποξβξλή και ρσζήςηρη παοαδειγμάςωμ διεοεύμηρηπ ςηπ 
ςξπικήπ ιρςξοίαπ.
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2η διδακςική πεοίξδξπ

● Σσμπλήοωρη εμςύπξσ με ςα θέμαςα 

εογαρίαπ ςωμ μαθηςώμ

● Εκπόμηρη εογαρίαπ ρςξ ρπίςι

3η–4η διδακςική πεοίξδξπ

● Παοξσρίαρη ςωμ εογαριώμ

● Σύμςξμη ρσζήςηρη — αμαςοξτξδόςηρη
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Διδακςική ποξρέγγιρη



ΕΡΩΣΗΗ (ρςημ πεοίπςωρη πξσ δεμ γμωοίζεςε ακόμη κάπξια 

πληοξτξοία, μπξοείςε μα ςη ρσμπληοώρεςε, ατξύ ξλξκληοωθεί η 

εογαρία)

ΑΠΑΝΣΗΗ

Όμξμα/ξμόμαςα (για ξμαδική εογαρία)

Είδξπ εογαρίαπ (ρσμέμςεσνη, ρσλλξγή/παοξσρίαρη σλικξύ, δημιξσογική 

γοατή, δοαμαςξπξίηρη)

Θέμα επιλξγήπ

Λόγξπ επιλξγήπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ θέμαςξπ

Ποόρωπα  πξσ θα βξηθήρξσμ ρςημ ρσλλξγή σλικξύ
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Έμςσπξ ρσμπλήοωρηπ θέμαςξπ εοεσμηςικήπ εογαρίαπ



Παοάδειγμα: Μμήμεπ 1974

 Φωςξγοατικό σλικό 

 Τοαγξύδια ή πξιήμαςα ή πεζά

 Απoρπάρμαςα από μςξκιμαμςέο με ποξρωπικέπ 

ατηγήρειπ γεγξμόςωμ
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Ποξρέγγιρη ςξσ θέμαςξπ ρςημ ςάνη –

ποξρέλκσρη εμδιατέοξμςξπ 

C:/Users/User/Desktop/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΜΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014/ΙΣΤΟΡΙΑ/ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ/Η δική μου αλήθεια.wmv


Παοάδειγμα: Μμήμεπ 1974

Ποξςειμόμεμεπ εογαρίεπ

1.Μαγμηςξτώμηρη ατηγήρεωμ από ποόρωπα πξσ 

έζηραμ ςα γεγξμόςα ςξσ 1974

2. Σσλλξγή ςοαγξσδιώμ, κειμέμωμ (πξιηςικώμ —

πεζώμ) ή τωςξγοατιώμ από ςξ ξικξγεμειακό ή το 

εσούςεοξ ςξπικό πεοιβάλλξμ

3. Σσλλξγή πληοξτξοιώμ για ςα γεγξμόςα ρε 

ρσγκεκοιμέμεπ πεοιξυέπ καςαγωγήπ ή διαμξμήπ ςωμ 

μαθηςώμ/ςοιώμ

4. Δημιξσογική γοατή ή δοαμαςξπξίηρη ατηγήρεωμ 

από ςα γεγξμόςα ςξσ 1974
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απ σπεμθσμίζξσμε όςι… 

Πληοξτξοίεπ για ςξ πώπ εκπξμείςαι μια μικοή 

εογαρία έοεσμα (project) σπάουξσμ και ρςα 

βιβλία:

● Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογή στο 

Μάθημα της Ιστορίας, Βιβλίξ Εκπαιδεσςικξύ,  

ΥΠΠ, Λεσκωρία 2012

[Ηλεκτρομική διεύθυμση:

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata

/istoria/analytika_programmata.html]

● Δημηςοίξσ – Χαςζηυοίρςξσ Χο., Οργάμωση και 

κατασκευή διαθεματικώμ εργασιώμ με τη μέθοδο 

project – εφαρμογές για τημ πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΥΠΠ – ΠΙ, Λεσκωρία 
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