
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠ/ΚΟΥ

Ιωάννα Ευσταθίου

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ02, Φιλόλογος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ
Ιστορία -  Αρχαιολογία - Πολιτισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ Στα ίχνη χαμένων πολιτισμών

ΤΑΞΕΙΣ Α΄,  Β’ & Γ΄ Γυμνασίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Μέγιστος αριθμός μαθητών: Δεκαπέντε (15).

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Δύο (2)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Σαράντα (40) ώρες

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σχολική αίθουσα και εργαστήριο

Πληροφορικής

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δευτέρα μετά το πέρας των μαθημάτων
(13:30 – 15:00)

ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΣΔΩΚΟΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του συγκεκριμένου ομίλου είναι οι

μαθητές/τριες να:

● Εξοικειωθούν με την ιστορική έρευνα

●Ανακαλύψουν πολιτισμούς που χάθηκαν

●Κατανοήσουν στοιχεία τους αναφορικά με

τον πολιτισμό τους

●Αναζητήσουν βασικές αιτίες αφανισμού ή

εξαφάνισής τους

●Αναγνωρίσουν τη σημασία και το ρόλο τους

για το σύγχρονο πολιτισμό

●Καλλιεργήσουν την ιστορική και

πολιτισμική συνείδηση

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ●Ανάπτυξη δεξιοτήτων  κριτικής σκέψης

●Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού

γραμματισμού



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ-

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ

●Ενθάρρυνση στην οικοδόμηση της γνώσης,

της συνεργασίας και επικοινωνίας

●Πολιτισμική και περιβαλλοντική

ευαισθησία

●Σεβασμός στην πολιτισμική κληρονομιά

ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

●Μεθοδολογία ψηφιοποίησης πολιτισμικών

αγαθών

●Γνωριμία με ψηφιακά εργαλεία

ΜΕΘΟΔΟΣ Ομαδοσυνεργατική

ΥΛΙΚΟ Δημοσιευμένες πηγές: ακαδημαϊκά

επιστημονικά βιβλία, αφιερώματα, δημόσια

ψηφιακές αφηγήσεις, μελέτες UNESCO.

Τοπίο και κτίρια: μνημεία με την

παραδοσιακή έννοια του όρου

Αντικείμενα τέχνης και καθημερινής

ζωής: Από ψηφιακά μουσεία

Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή από

το προσωπικό αρχείο της εκπαιδευτικού,

αξιοποίηση σχετικών με το θέμα ιστοσελίδων

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Προβολικό μηχάνημα, φορητός ηλεκτρονικός

υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών θα ξεκινήσει από τον

εντοπισμό πολιτισμών που έχουν χαθεί. Στη

συνέχεια εστίαση σε γεωπολιτική σημασία

θέσης τους, σε πολιτισμικά στοιχεία (μνημεία

που τυχόν υπάρχουν, στοιχεία

αρχιτεκτονικής, μουσική που τυχόν έχει

επιβιώσει, γλώσσες που χάθηκαν κ.ά.), όπως

και στους λόγους εξαφάνισής τους.



ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ● Φάκελος υλικού του ομίλου

● Κείμενα μαθητών

● Ψηφιακό Μουσείο ή ιστολόγιο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Βρετανικό (εξ αποστάσεως)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Ιστορία/Αρχαιολογία και ο πολιτισμός αποτελούν ένα πεδίο έντονα

ενδιαφέρον σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για την

ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας των παιδιών αλλά και την ικανοποίηση

της δημιουργικής περιέργειας. Η μελέτη τους ευαισθητοποιεί τους

μαθητές/τριες για το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι ίδιοι όπως και άλλοι λαοί του

παρελθόντος, δημιουργεί προϋποθέσεις στο να κατανοήσουν καλύτερα και στο

να διαμορφώσουν νέες στάσεις απέναντι στο παρόν (Ασωνίτης & Παπάς, 2006).

Η ανάγκη για την προσέγγιση της ιστοριογραφικής έρευνας με καινοτόμες

μεθόδους προϋποθέτει την αξιοποίηση ιστορικών πηγών στη διδακτική πράξη

στοχεύοντας στην γεφύρωση μεταξύ πηγών και σχολικής ιστορίας και στην

αρμονικότερη σχέση ανάμεσα στις ιστορικές σπουδές και την ιστορία

(Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2002).

Μία από τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι η διαθεματική, η

πολύπλευρη δηλαδή διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος με το συνδυασμό

πολλών γνωστικών αντικειμένων. Σκοπός της είναι η καλλιέργεια των

μαθητών/τριών σε σφαιρικό επίπεδο με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και

ικανοτήτων μέσω των οποίων διαχειρίζονται τη μάθησή τους. Συνδυάζει την

ενιαιοποίηση του περιεχομένου και τη δράση αυτών που συμμετέχουν μέσα σε

ένα πλαίσιο βιωματικότητας και φυσικής εποπτείας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Οι μαθητές δύνανται να συμμετέχουν σε:

1. Πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς



3. Ψηφιακά Φεστιβάλ

4. Διαγωνισμούς ψηφιακής δημιουργίας κ ά.


