
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

Δαλακούρα Αικατερίνη 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
(χειμ./εαρινό) 

Εαρινό 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ   

Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟ

Σ 

KPB317 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

(1 έως 8) 

5 -8  

ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟ

Σ 

Ιστορία και Σχολική Ιστορία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εισαγωγικές διαλέξεις 1 3 

Παρουσιάσεις εργασιών 2 7 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παράδοση, Σεμινάριο, Άσκηση 

Σεμινάριο 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Ναι 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://classweb.cc.uoc.gr/class_profile.asp?key=179-%CA%D0%C2317-

182&param=%C9%F3%F4%EF%F1%DF%E1%20%EA%E1%E9%20%D3%F7

%EF%EB%E9%EA%DE%20%C9%F3%F4%EF%F1%DF%E1 



 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

-Να γνωρίζουν την ιστορία του μαθήματος της ιστορίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

-Να έχουν κατανοήσει  την ιστορικότητα του εθνικοποιητικού στόχου της διδασκαλίας της σχολικής ιστορίας 

-Να μπορούν να κατανοούν και να αναλύουν τις δημόσιες αντιδράσεις σε εγχειρήματα αλλαγών του περιεχομένου της 

σχολικής ιστορίας 

-Να κατανοούν τη σημασία αλλά και το πρόβλημα της διδασκαλίας των  συγκρουσιακών και τραυματικών ιστορικών 

γεγονότων 

- Να αντιμετωπίζουν κριτικά τις αλλαγές στα περιεχόμενα και τη  διδασκαλία του μαθήματος  

- Να οργανώνουν διδακτικά σενάρια ιστορίας 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών  

- Αποτελεσματικότητα σε νέες γνωστικές-μαθησιακές καταστάσεις   

- Αυτόνομη εργασία  

- Κριτική προσέγγιση της εκάστοτε ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής   

- Άσκηση κριτικής  

- Ανάπτυξη ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεματικές του μαθήματος (διαλέξεων και εργασιών) 

- Εθνική ιστορία-Σχολική Ιστορία: προσεγγίσεις του παρελθόντος  

- Η διδασκαλία της ιστορίας (19
ος

 αιώνας –σήμερα) στο ελληνικό σχολείο: σκοποί και στόχοι 

(μεταβολές στο χρόνο)  

- Οι μεταβολές στην αντίληψη του εθνικού παρελθόντος 

- Οι πόλεμοι της ιστορίας: οι διαμάχες γύρω από τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας  

- Μύθοι, συγκρουσιακά θέματα, τραυματικά ιστορικά γεγονότα:  

- Το πρόβλημα της διδασκαλίας της Ιστορίας σήμερα σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο – Τα 

νέα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας (2018-2019) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, ατομική ερευνητική εργασία, 

παρουσιάσεις ατομικών εργασιών   

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (κυρίως power point και 



Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

video). 

Αξιοποίηση βιβλιοθηκών για τις σεμιναριακές εργασίες, 

και ιστότοπων του Πανεπιστημίου (classweb και e-learn) 

για την ανάρτηση υλικού και την επικοινωνία με τους 

φοιτητές.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Εισαγωγικές θεωρητικές 

διαλέξεις 

50 

Μελέτη και Ανάλυση 

βιβλιογραφίας.  

60 

Παρουσιάσεις σχετικών 

εργασιών από τους 

φοιτητές 

40 

Συγγραφή εργασίας 100 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  250 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 

H αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται  15% στη συμμετοχή 

στη συζήτηση κατά τις διαλέξεις 

25% στις παρουσιάσεις και 60% στην τελική εργασία που θα 

παραδώσουν σε θέμα που θα τους ανατεθεί.   

Τα κριτήρια αξιολόγησης απορρέουν από τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και γίνονται από την αρχή γνωστά και σαφή 

στους φοιτητές.  
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http://iep.edu.gr/el/social-sciences-yliko/programmata-spoudon-gia-to-mathima-tis-istorias-stin-

ypoxreotiki-ekpaidefsi-kai-stin-a-lykeiou 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου): http://www.pi-

schools.gr/programs/depps/ 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου: http://www.ekp.gr/ 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Λυκείου: http://users.sch.gr/akouts/programs.htm 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Βιβλία Μαθητή και βιβλία εκπαιδευτικού για το Γυμνάσιο και το Λύκειο: 



http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ 

Διαδραστικά σχολικά βιβλία 

Οδηγίες διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 

(εκπαιδευτικό portal οδηγίες και εγκύκλιοι για το Ενιαίο Λύκειο http://korifi.net/portal_eniaio-lykeio/) 

Ψηφιακό σχολείο-Διαδραστικά σχολικά βιβλία (διαδραστικό βιβλίο μαθητή με εμπλουτισμένο html, 

φωτόδεντρο (Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού, περιλαμβάνει: e-yliko, εκπαιδευτικά βίντεο, εκπαιδευτικό 

λογισμικό): http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php 

http://www.kee.gr/html/themata_main.php Ασκήσεις όλων των τύπων σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα 

του Λυκίου. 

6. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
Στοιχεία Συγγράμματος  
(συγγραφέας, τίτλος,  έτος έκδοσης, εκδότης) Κωδικός Ευδόξου 

1   

2   

3    

4     

 


