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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) Ιωάννα Ευσταθίου

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ02/Φιλόλογος

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(2)

Κλάδος/Ειδικότητα (2)

Τίτλος του ομίλου «Σταγόνες Τοπικής Ιστορίας και 
Πολιτισμού»

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος Ιστορία-Αρχαιολογία-Πολιτισμική 

Κληρονομιά
Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα Δύο (2) σχολικές ώρες

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος

 
Γ’         

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα

Οι μαθητές/-ήτριες: να:
 Αντιμετωπίζουν ερευνητικά το 

περιβάλλον διατυπώνοντας έλλογες 
υποθέσεις εργασίας.

 Κατανοήσουν το περιβάλλον τοπικό 
ιστορικό πλαίσιο και κοινωνικό χώρο.

 Εντοπίσουν, επιλέξουν, αξιολογήσουν και 
αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πηγές 
πληροφόρησης.

 Παρατηρήσουν, περιγράψουν, 
συγκρίνουν και εξηγήσουν τους 
ιστορικούς λόγους για τους οποίους τα 
πράγματα πήραν την παρούσα μορφή 
στην πόλη της Πάτρας.

  Να ενεργοποιηθούν δημιουργικά στις 
προσπάθειες διατήρησης της 
πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου 
τους.

 Καλλιεργήσουν κίνητρα και εθισμούς για 
ατομική και συλλογική δράση μέσα και 
έξω από το σχολείο.

 Σφυρηλατήσουν τους δεσμούς τους με 
τον τόπο στον οποίο ζουν.

Αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες 
(άντληση πληροφοριών-επαλήθευση 
δεδομένων) και να χρησιμοποιήσουν 
ψηφιακά εργαλεία για την καταγραφή, 



ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας,

Διδακτική μεθοδολογία Παιδαγωγικό πλαίσιο: ερευνητική-
ανακαλυπτική μάθηση (Bruner-Rogers) - 
«Νέα Ιστορία».
Μέθοδος project: Ανάπτυξη σχεδίων 
εργασίας (ομαδοσυνεργατική, βιωματική, 
επικοινωνιακή μέθοδος).
Ανοικτές διαδικασίες μάθηση, ανοικτή 
διδακτική διαδικασία.
Ποικίλες τεχνικές προσέγγισης θεμάτων που 
αφορούν την Τοπική Ιστορία και Πολιτισμό.

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο)

Ο κύκλος εργασιών θα ξεκινήσει από τον 

εντοπισμό και επιλογή θεμάτων ιστορίας 

και πολιτισμού / πολιτισμικής 

κληρονομιάς της πόλης των Πατρών και 

της ευρύτερης περιοχής. 

Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 

ομίλου θα καταβληθεί προσπάθεια 

μελέτης μεγάλων ιστορικών γεγονότων, 

μνημείων, κτηρίων και αρχαιολογικών 

χώρων σε συνδυασμό με άλλα είδη της 

Τέχνης. 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό)

Δημοσιευμένες πηγές: ακαδημαϊκά 
επιστημονικά βιβλία, αφιερώματα, δημόσια 
ψηφιακές αφηγήσεις, μελέτες.

Τοπίο και κτίρια: μνημεία, κτήρια που 
συνδέονται με ιστορικά γεγονότα της πόλης 
των Πατρών.

Αξιοποίηση τοπικού τύπου.

Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή από 
το προσωπικό αρχείο της εκπαιδευτικού, 
αξιοποίηση σχετικών με το θέμα 
ιστοσελίδων 

Τρόπος επιλογής μαθητών Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με βάση το 
ενδιαφέρον τους για θέματα που αφορούν 
στην Τοπική Ιστορία και στον Πολιτισμό, τη 
μελέτη τους και την προβολή τους. 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών  Η συστηματική παρακολούθηση 
 Η εκπόνηση εργασιών, η 

πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου 
έργου το οποίο τους ανατίθεται από την 
υπεύθυνη εκπαιδευτικό του ομίλου. 
Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται 
συστηματικά στις παραπάνω 



υποχρεώσεις δεν δικαιούνται την 
περαιτέρω παρακολούθηση του ομίλου.

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης)

Πέμπτη 
Ώρα έναρξης: 
14:15 
Ώρα λήξης:
15:45

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου 
Πατρών, αίθουσα Η/Υ 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες Μουσειολόγους, αρχαιολόγους, 
προσωπικότητες που συνδέονται με 
ιστορικά γεγονότα (συνεντεύξεις), κ.λπ.

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.)

Δήμος, Πολιτιστικούς φορείς, Μουσεία, 
σχολεία (εσωτερικό & εξωτερικό).

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Μουσεία, σημαντικοί πολιτιστικοί & 
αρχαιολογικοί χώροι της πόλης των 
Πατρών.

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Έκθεση αποτίμησης του ομίλου με βάση:

Τις δράσεις, τα αποτελέσματα τις εκθέσεις, 
ψηφιακές εκθέσεις & υλικό στο δικτυακό 
τόπο της σχολικής μονάδας, τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων της λειτουργίας του στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, 
ενημέρωση της σχολικής και της ευρύτερης 
κοινότητας.

Παραδοτέα  Φάκελος υλικού του ομίλου.
 Κείμενα μαθητών και παρουσιάσεις τους. 

σε ψηφιακή μορφή.
 Ψηφιακό Μουσείο. 

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/ήτριες για το 
περιβάλλον στο οποίο ζουν οι ίδιοι, 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 Τοπική 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. 


