
       ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΕ304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

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 

 3 4 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 
  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα μπορούν: 
Να κατανοούν τη φύση της σχολική ιστορίας και τις διαφορές της από την ακαδημαική 
ιστορία 
Να κατανοούν τις ‘περιοχές’ στις οποίες η σχολική ιστορία συναντάει το δημόσιο χώρο, 
όπως και τις επιπτώσεις της δημόσιας ιστορίας στην ιστορία στην εκπαίδευση. 
Να χρησιμοποιούν εκφάνσεις της δημόσιας ιστορίας στην ιστορική εκπαίδευση στο 
σχολείο.   
 
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  

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  



Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, χρήση 
τεχνολογιών. 

• Προσαρμογή στις εκάστοτε καταστάσεις, εκπαιδευτικές και γενικότερες.     

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα. 

• Επαγωγική σκέψη    
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αφορά την εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της δημόσιας 
ιστορίας, την προέλευσή της και τη σχέση της με την εκπαίδευση. Ειδικότερα 
διερευνά τα ποικίλα περιβάλλοντα στα οποία παράγεται η δημόσια ιστορία, 
δημόσιοι εορτασμοί, μνημειακοί τόποι, μουσεία, ψηφιακά περιβάλλοντα, 
κινηματογράφος, τέχνη. Αναμένεται να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις επιδράσεις 
των παραπάνω περιβαλλόντων  στην ιστορική σκέψη και συνείδηση, όπως και με 
την αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης. Ειδικότερα θα 
εξεταστεί το πώς η δημόσια ιστορία και η  δημόσια αρχαιολογία μπορούν να 
κινητοποιήσουν τους μαθητές στο σχολείο και να επιταχύνουν την ανάπτυξη της 
ιστορικής τους σκέψης όπως και τη διαμόρφωση μίας κριτικής ιστορικής 
συνείδησης.         

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Γίνεται χρήση του e course, της πλατφόρμας 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, οι φοιτητές πολύ συχνά παραπέμπονται σε 
ιστοσελίδες σχετικές με το μάθημα, οι διαλέξεις 
αναπτύσσονται γύρω από ένα προβαλλόμενο κάθε 
φορά power point, ενώ γίνεται και χρήση του internet 
όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο  

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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εξετάσεις   3 

Μελέτη βιβλιογραφίας 58 

    

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

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, 

• Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 

 
 
 
 
 



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. 

 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο): 
Ελένη Αποστολίδου, 2019, Μαθήματα Διδακτικής της Ιστορίας, ΑΘΗΝΑ: ΠΕΔΙΟ 
Γιώργος Κόκκινος  & Παναγιώτης Γατσωτής, 2020: Για μια Σφαιρική και Πολυδιάσταη 
Ιστορική Εκπαίδευση, ΑΘΗΝΑ: ΠΕΔΙΟ   
Ανδρέας Ανδρέου, Α. 2015, Η Δημόσια Ιστορία στην Ελλάδα, ΑΘΗΝΑ: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
Lynn Abrams, 2016, Θεωρία Προφορικής Ιστορίας, ΑΘΗΝΑ: ΠΛΕΘΡΟΝ 
Χάρης Εξερτζόγλου, 2020, Η Δημόσια Ιστορία, ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 
Παναγιώτης Κιμουρτζής, 2013: CineScience, ο κινηματογράφος στο φακό της επιστήμης, 
ΑΘΗΝΑ: GUTENBERG 
Γιώργος Κόκκινος. & Δημήτρης Μαυροσκούφης, 2015, Το τραύμα, τα συγκρουσιακά 
θέματα και οι ερμηνευτικές διαμάχες στην ιστορική εκπαίδευση, ΑΘΗΝΑ: ΡΟΔΟΝ 
Gabriel Moshenka, 2017, Key Concepts in Public Archaeology, UCL PRESS   
Marco Demantowski, 2018, Public History and School, DEGRUYTER 
Δέσποινα Παπαδημητρίου και Σεραφείμ Σεφεριάδης, 2011, Αθέατες Όψεις της Ιστορίας, 
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΙΝΗ 
Lukas. Perikleous & Dennis. Shemilt, 2011, The Future of the Past, Why History Education 
Matters, CYPRUS: AHDR 
 

 


