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Στόχος της ιστορίας: 

Η ιστορική  συνείδηση

(Historical 
consciousness)



Εάν ο στόχος είναι η ιστορική 
συνείδηση τότε οι λέξεις-κλειδιά:

• Ιστορική κατανόηση
• Πολυπρισματικότητα
• Ενσυναίσθηση



Η ιστορική κατανόηση 
εξαρτάται από:

• Το πώς σκεφτόμαστε σχετικά με το 
παρελθόν.

• Από το πώς διαμορφώνουμε τα ερωτήματα 
που θα θέσουμε για το παρελθόν.

• Από το πώς θα προχωρήσουμε στην 
οργάνωση τόσο των απαντήσεων στα 
ερωτήματα που θα θέσουμε, όσο και των 
πληροφοριών που συλλέγουμε με μελέτη, 
εξέταση και επιλογή υλικού.



Εμπόδια στην ιστορική κατανόηση:

• Οι διάφορες μικροθεωρίες που τροφοδοτούν 
τους μαθητές.

• Απειρία στα ανθρώπινα κίνητρα.
• Σκεφτόμαστε για το παρελθόν έχοντας τις 
δικές μας παραδοχές και στάσεις.

• Αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν την 
ομοιότητα και τη διαφορά με τους 
ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν.

• Αδυναμία των μαθητών να ορίσουν ένα 
ιστορικό πλαίσιο.



Πολυπρισματικότητα
(multiperspectivity)

Πολυπολιτισμικές κοινωνίες-ύπαρξη πολλών 
κοινοτήτων σε μία κοινωνία

∆ιαφορετικές οπτικές γωνίες-
Πολυφωνία



Ενσυναίσθηση (empathy)

Γνώση και κατανόηση της περιόδου και των 
συνθηκών 



Γνώση και κατανόηση
• Αλλαγή – συνέχεια

• Αιτίες – συνέπειες

• Γνώση και κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών 
των γεγονότων του παρελθόντος

• Ερμηνείες

• Χρήση πηγών



Επομένως:

• Χρήση πολλών και διαφορετικών πηγών
• ∆ιατύπωση ερωτήσεων 
• Κριτική ερμηνεία
• Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας 
• Ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων









ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ



Οπτικός Γραμματισμός
(visual literacy)

 Ικανότητα ανάγνωσης εικόνων
 Ικανότητα ερμηνείας εικόνων
 Ικανότητα δημιουργίας εικόνων



Στην προσέγγιση των οπτικών πηγών 
στη διδασκαλία της ιστορίας και σε ένα 

πλαίσιο γραμματισμού θα πρέπει:
• Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται μια οπτική 

πηγή ως ένα πολυτροπικό κείμενο που 
συνδυάζει διαφορετικούς σημειωτικούς 
κώδικες.

• Οι μαθητές να είναι σε θέση να ερμηνεύουν 
αυτούς τους κώδικες.

• Να αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πολυτροπικό 
κείμενο αντανακλά πολιτισμικά νοήματα.

• Να μάθουν να διερευνούν τις κοινωνικές 
πρακτικές που υποκρύπτονται σε μια εικόνα.



• Να κατανοούν πώς η ιστορική γνώση, οι ιδέες και οι 
πληροφορίες κατασκευάζονται σε διαφορετικά μέσα και 
γένη (genre) και πώς αυτές οι κατασκευές επηρεάζουν 
τη χρήση αυτών των πληροφοριών και την ανάγνωση. 

• Να κατανοούν πώς μια φωτογραφία ή μία γελοιογραφία 
επηρεάζει την ανάγνωση.

• Να μάθουν να υποβάλουν σε κριτικό  έλεγχο αυτές τις 
εικόνες.

• Να ασκούνται στη δημιουργία τέτοιων πολυτροπικών 
κειμένων προκειμένου να επικοινωνήσουν.



Μοντέλα 
προσέγγισης 
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ΕΙΚΟΝΕΣ

 Ειδική κατηγορία εικόνας
 Συνθήκη δημιουργίας της
 Ανάλυση συμβόλων και σύνδεσή τους με 

την ύλη του μαθήματος
 Ερμηνεία μηνύματος εικόνας
 Συνολική ερμηνεία στο πλαίσιο της ύλης 

του μαθήματος.



Στάδια προσέγγισης

• Παρατήρηση
• Περιγραφή
• Αναγνώριση θέματος
• Αναζήτηση συμβόλων
• Ερμηνεία



ΧΑΡΤΕΣ
Ενδεικτικέ ερωτήσεις

• Πότε σχεδιάστηκε ο χάρτης;
• Από ποια χώρα;
• Ποιες είναι οι πληροφορίες που μας 

παρέχει;
• Τι είδους χάρτης είναι;
• Για ποιο λόγο νομίζετε ότι σχεδιάστηκε;
• Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο 

χάρτη συμφωνούν με όσα γνωρίζουμε 
από άλλες πηγές;









ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
• Περιγραφή αναλυτική .
• Ποιος ήταν ο φωτογράφος; 
• Πότε χρονολογείται η φωτογραφία;
• Ποιοι ήταν οι θεατές;
• Ποια είναι τα ιστορικά συμφραζόμενα;
• Τι νομίζετε ότι συμβαίνει;
• Τι συμπεράσματα βγάζουμε για την περίοδο που εξετάζουμε και 

για τα γεγονότα;
• Σε ποια εποχή του έτους λήφθηκε η φωτογραφία και ποια ώρα 

της ημέρας;
• Είναι φυσική ή σκηνοθετημένη;
• Πού εστιάζει ο φακός;
• Τι δεν συμπεριλαμβάνεται στη φωτογραφία;
• ∆ημιουργεί κάποια ερωτηματικά;
• ∆ιασταύρωση φωτογραφίας με άλλες πηγές.







ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
• Αναλυτική περιγραφή των οπτικών στοιχείων.
• Εντοπισμός των λεκτικών στοιχείων ή των αριθμών που 

υπάρχουν.
• Υπάρχουν στοιχεία που να είναι σύμβολα; Αν ναι, τι συμβολίζουν;
• Υπάρχει δράση;
• Πώς τα λεκτικά στοιχεία επεξηγούν το σκίτσο;
• Είναι φανταστική σύλληψη ή ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα;
• Ποιος ο δημιουργός της ; Ποια θέματα τον απασχολούσαν ως 

γελοιογράφο; Τι άλλο γνωρίζουμε γι’ αυτόν;
• Σε ποια εποχή χρονολογείται;
• Ποιο είναι το μήνυμα του σκίτσου;
• ∆ιασταύρωση της γελοιογραφίας με άλλες πηγές αλλά και με 

άλλες γελοιογραφίες της εποχής άλλων γελοιογράφων ή και από 
άλλες χώρες.











ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

• Περιγραφή αντικειμένου-Τι είδους 
αντικείμενο είναι;

• Πού βρέθηκε;
• Από τι υλικό είναι κατασκευασμένο;
• Πώς διακοσμείται;
• Αναζήτηση συμβολισμών στη διακόσμησή 
του και στον τρόπο κατασκευής του 
(ανάλυση συμφραζομένων).



Πληροφορίες για τα συγκεκριμένα 
αντικείμενα.
- Από τι υλικό φαίνονται να είναι 
κατασκευασμένα;
Τι δηλώνει το υλικό κατασκευής για 
την οικονομική κατάσταση των 
Μυκηναίων;
Ο τρόπος διακόσμησης και 
επεξεργασίας του υλικού τι 
πληροφορίες μπορεί να μας δώσει;
Ποιο είναι το ζώο που εικονίζεται; 
Γιατί επιλέγουν αυτό το ζώο; 
(συσχετισμός και με την πύλη των 
Λεόντων)
Γιατί άραγε αυτά τα αντικείμενα 
συνόδευαν τους νεκρούς στον 
τάφο και ποιοι ενδεχομένως ήταν 
αυτοί οι νεκροί



Ανάγνωση εικόνων
Παρατήρηση
Περιγραφή εικονιζομένου θέματος
Τοποθέτηση εικόνας στο χώρο και στο 
χρόνο.
Ταυτότητα-δημιουργός
Αναγνώριση συμφραζομένων της εικόνας
Αποκωδικοποίηση μηνυμάτων
Ερμηνεία-ανάλυση σύνδεση με την 
υπάρχουσα γνώση.
Συμπεράσματα-σύνθεση.



Πλεονεκτήματα από την 
αξιοποίηση οπτικών πηγών

Κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών
Ενίσχυση της παρατηρητικότητας
Ανάπτυξη ιστορικής φαντασίας και διατύπωση 
υποθέσεων

Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης
Εποπτικότητα
Επίδραση στη μνημονική ικανότητα
∆ιευκόλυνση μαθητών με μειωμένες 
αναγνωστικές δεξιότητες



Η εικόνα δημιουργεί το κίνητρο για την 
κατάκτηση του άγνωστου.

η εικόνα ανοίγει νέες προοπτικές, 
προκαλώντας:

την απορία 
το «ξάφνιασμα» 
τη «γνωστική σύγκρουση» (τι είναι αυτό που δεν 
ξέρω, τι είναι αυτό που μου ανατρέπει αυτό που 
ξέρω;), 



Η εικόνα γέφυρα επικοινωνίας 
H παρουσία της εικόνας διευκολύνει πολύ 
το πέρασμα από το γνωστό στο άγνωστο, 
από το πολιτισμικά οικείο στο πολιτισμικά 
μακρινό.
∆ιευκολύνει τη γλωσσική ανάπτυξη



Μορφές δραστηριοτήτων με εικόνες

1. Χρήση φύλλων εργασίας με εικόνες και 
ερωτήσεις για ατομική ή ομαδική εργασία

2. Κατασκευή εικόνων
3. Σύνθεση κειμένου με βάση ένα σώμα 

εικόνων
4. Αναζήτηση και επιλογή εικόνων για ένα 

ιστορικό γεγονός, πρόσωπο ή το θέμα 
του μαθήματος.



Ενδεικτικά

-Ταξινόμηση πορτρέτων με βάση το φύλο, 
την ηλικία, την απασχόληση ή την 
ιστορική περίοδο, την κοινωνική θέση 
κλπ

- Παραβολή δύο διαφορετικών πορτρέτων 
του ίδιου προσώπου.



Φωτογραφίες συγκεκριμένης περιόδου με 
ασχολίες πχ γυναικών για να γίνει η 
σύγκριση με τη σημερινή εποχή.



Να τοποθετήσουν πάνω στη γραμμή του 
χρόνου φωτογραφίες με τη σωστή 
χρονολογική σειρά.



Να τοποθετήσουν οι μαθητές πάνω στο 
χάρτη τα νομίσματα λαμβάνοντας 

υπόψη την προέλευσή τους



Να συγκρίνουν μία φωτογραφία του 
σχολείου τους πχ του 1930 με μία 
σημερινή του σχολείου.



Να δοθεί μια φωτογραφία σε παιδιά διαφορετικής 
εθνικότητας για να δούμε τις σκέψεις τους με αφορμή τη 
φωτογραφία.

Ποιες λέξεις σας έρχονται στο νου, καθώς βλέπετε την 
εικόνα;







Να συγκρίνετε τις δύο φωτογραφίες





Άλλες δραστηριότητες 

(Αφού δώσουμε ένα σύνολο φωτογραφιών)
• Αν ήσασταν επιμελητές μουσείου με το 
καθήκον να γράψετε ένα σύντομο σχόλιο 
για κάθε φωτογραφία, τι θα γράφατε;

• Να συγκρίνετε τις φωτογραφίες ανάλογα 
με το θέμα τους.



ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



Η θέση της γυναίκας στα πλαίσια της 
αγροτικής κοινωνίας της Αλμωπίας την 

περίοδο 1900-1960.

Υλικό: Φωτογραφίες όπου εικονίζονται γυναίκες 
σε διαφορετικές στιγμές και συνθήκες της ζωής 
τους και ανήκουν στην περίοδο που εξετάζουμε.



Άξονες του  θέματος:

1. Η γυναίκα στο σχολείο.
2. Οικιακές εργασίες.
3. Η γυναίκα στην παραγωγή.
4. Η γυναίκα σε σχέση με τα άλλα μέλη της 

οικογένειας.
5. Η γυναίκα σε σχέση με άλλα μέλη της 

κοινότητας στην οποία ανήκει.
6. Οι ρόλοι της γυναίκας στην οικογένεια και στην 

κοινωνία.



Εμπλοκή όλων των μαθητών, 
αλλοδαπών ή παλιννοστούντων 
για να γίνει σύγκριση



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

1. Ύπαρξη δείγματος ίδιας χρονικής περιόδου. 
Το θέμα κριτήριο επιλογής των φωτογραφιών .

2. Ένταξη σε συμφραζόμενα.
3. ∆ιασταύρωση πηγών.































































ΦΥΛΛΟ ΜΑΘΗΤΗ
Συγκεντρώστε φωτογραφίες στις οποίες  εικονίζονται 
γυναίκες.

Σε κάθε φωτογραφία:

1. Με ποιους εικονίζονται;

2. Πού φωτογραφίζονται;

3. Ποια ώρα της ημέρας φωτογραφίζονται;

4. Τι φορούν;

5. Ποιες είναι οι χειρονομίες;

6. Με τι ασχολούνται την ώρα της φωτογράφισης;

7. Ποιο είναι το θέμα της φωτογραφίας;



Συμπεράσματα από όλες τις 
φωτογραφίες

• Ταξινομήστε τις φωτογραφίες ανάλογα με το 
θέμα που εικονίζεται σε κάθε φωτογραφία.

• Καταγράψτε  τα θέματα που παρουσιάζονται;
• Ποιες είναι οι ασχολίες των γυναικών στα 
πλαίσια του οίκου;

• Ποιες είναι οι δραστηριότητές της στα πλαίσια 
της κοινότητας;

• Ποιοι ρόλοι της γυναίκας αναδεικνύονται;
• ∆ιασταυρώστε τα συμπεράσματά σας με τις 
προφορικές συνεντεύξεις.



Ο παραδοσιακός γάμος στην 
περιοχή της Αλμωπίας 



Στόχοι της εργασίας:

• Να προβούν οι μαθητές σε συγκρίσεις και 
συσχετίσεις του πολιτισμικού παρελθόντος 
με το παρόν.

• Να μυηθούν στο περιεχόμενο της 
πολιτιστικής κληρονομιάς

• Να κατανοήσουν την αλληλοεξάρτηση των 
μελών μιας κοινότητας



Ενδεικτικές δραστηριότητες
• Συγκέντρωση φωτογραφιών με θέμα το γάμο.
• Ταξινόμηση φωτογραφιών.
• Συνεντεύξεις από συγγενείς.
• Περιγραφή και σημειολογία της νυφιάτικης στολής.
• Σύγκριση της τελετουργίας του παραδοσιακού γάμου με 
την αντίστοιχη σύγχρονη εντοπίζοντας τις διαφορές και 
τις ομοιότητες.

• Σύγκριση της τελετουργίας του παραδοσιακού γάμου 
στην Αλμωπία με αυτήν των όμορων κρατών.

• Να καταγράψουν τα τραγούδια του γάμου .









∆ραστηριότητες εκπαιδευτικών
Τι ερωτήσεις και δραστηριότητες θα 

μπορούσαμε να αναθέσουμε για τις εικόνες 
αυτές;









Λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο φωτογραφίες τι ερωτήσεις ή 
δραστηριότητες θα θέτατε;


