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Οι φοιτητές να είναι σε θέση να:
− Ορίζουν είδη ιστορικού λόγου.
− Εξηγούν τις πυρηνικές έννοιες της ιστοριογραφίας και της ιστορικής παιδείας.
− Συζητούν µε συνεκτικό και πληροφορηµένο τρόπο τι είναι η Ιστορία και γιατί
ενδιαφέρει τον σύγχρονο άνθρωπο για το σήµερα και το αύριο.
− Περιγράφουν πώς αναπτύσσεται η έννοια του χρόνου και της ιστορικής σκέψης.
− Εντοπίζουν, συµβουλεύονται και αναλύουν κριτικά το Πρόγραµµα Σπουδών
Ιστορίας (δηµοτικό).
− Επιλέγουν ενδιαφέρον, έγκυρο και έξυπνο διδακτικό υλικό για παιδιά του
δηµοτικού σχολείου.
− Ετοιµάζουν σχέδια µαθήµατος που προάγουν τον ιστορικό γραµµατισµό.
− Υιοθετούν καινοτόµες διδακτικές στρατηγικές, µε έµφαση στη
διεπιστηµονικότητα, τη δηµιουργικότητα, τον πολιτισµό και την τεχνολογία.
∆ιάλογος, διάλεξη και βιωµατικά εργαστήρια
KANENA
ΚΑΜΙΑ

−
−
−
−
−
−
−
−

Βιβλιογραφία για
περαιτέρω µελέτη:
Εγχειρίδια:

−

Συµπληρωµατική
βιβλιογραφία:

−

−

−
−

Συν-απαιτούµενα:

KANENA

Είδη ιστορικού λόγου.
Πυρηνικές έννοιες της ιστοριογραφίας και της ιστορικής παιδείας.
Σχολές σκέψης γύρω από την έννοια και τον ρόλο της Ιστορίας στη ζωή.
Ιστορία και αφήγηση. Ιστορία, αλήθεια, ιδεολογία και µεγάλες αφηγήσεις. Η
σχέση της ιστορίας µε το σήµερα.
Η ανάπτυξη της έννοιας του χρόνου και της ιστορικής σκέψης στον άνθρωπο.
Κοινωνική και ιδεολογική διάσταση των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών
της ιστορίας.
Κριτήρια επιλογής διδακτικού υλικού για παιδιά του δηµοτικού σχολείου,
δειγµατικοί φάκελοι ενοτήτων ιστορίας.
Σχεδιασµός µαθηµάτων ιστορίας, µε έµφαση στον ιστορικό γραµµατισµό.
∆ιεπιστηµονικότητα, πολιτισµός, τεχνολογία: νέες διδακτικές δυνατότητες.
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Τα µαθήµατα οργανώνονται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος έχει τη µορφή
βιωµατικού εργαστηρίου και το δεύτερο ενσωµατώνει τα ευρήµατα του εργαστηρίου
στο θεωρητικό πλαίσιο του µαθήµατος. Οι φοιτητές / φοιτήτριες έχουν πρόσβαση
στα κείµενα και τις παρουσιάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του µαθήµατος.
Ανά εξάµηνο προγραµµατίζονται στο διάγραµµα µαθήµατος ορισµένες από τις
παρακάτω µορφές συνεχούς αξιολόγησης (σύνολο 50%):
− Σχέδιο ή σχέδια µαθήµατος
− ∆ηµιουργία φακέλου για ενότητα µαθήµατος κ.λπ.
− Εργασία ανάλυσης ιστορικού λόγου σε σχολικά εγχειρίδια (οπτική / λεκτική
αφήγηση)
− Εργασία ανάλυσης λόγου περί διδακτικής της ιστορίας σε έγγραφα του
αναλυτικού προγράµµατος
− Κριτική ανάλυση αφηγήσεων µε ιστορικό θέµα ή πλοκή (παιδικό ιστορικό
µυθιστόρηµα, βιβλίο γνώσεων, ταινίες ιστορικούς περιεχοµένου για παιδιά,
τραγούδια επετείων και τραγούδια ιστορικής θεµατικής κ.ά.)
− Χαρτοφυλάκιο (portfolio) των βιωµατικών εργαστηρίων
− Έκθεση συµµετοχής σε σχετικό µε το αντικείµενο του µαθήµατος δράση του
Τµήµατος, συνέδριο, εργαστήριο, διάλεξη κ.λπ.
− Ενδιάµεση γραπτή εξέταση
Υποχρεωτικά (50%):
− Τελική γραπτή εξέταση
Ελληνική
−
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