
Εισηγητής: Γαβριήλ Παντιώρας 



 
Από την επιστήμη της ιστορίας στη σχολική ιστορία 

(αναπλαισίωση).  

 Διαφορετικός προσανατολισμός. Ανάδειξη της 

παιδαγωγικής αξίας. Σκοπός μαθήματος 

Ανθρωπογνωστικός σκοπός (κατανόηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς μιας άλλης εποχής) 

Κοινωνικοποιητικός σκοπός (ενεργός υπεύθυνος πολίτης) 

Προσεγγίζοντας ένα σχολικό 

εγχειρίδιο 



 
 Ιστορική σκέψη: Με ποιον τρόπο συμβάλει το εγχειρίδιο 

στην κατανόηση της ανθρώπινης δράσης; (ιστορία – 
αφήγημα ή ιστορία – πρόβλημα;) - διδακτική αξία 

 Ιστορική συνείδηση: Ποιο περιεχόμενο θα επιλεγεί για τη 
μετάδοση της συλλογικής μνήμης στους μαθητές, ώστε να 
καταστούν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες  

Παραδείγματα: Αυτοτελή κεφάλαια για Μάρκο Μπότσαρη  
(ο ανιδιοτελής αγωνιστής), έξοδο του Μεσολογγίου ( οι 
ελεύθεροι πολιορκημένοι) για τους αγώνες του Κανάρη ( ο 
ατρόμητος μπουρλοτιέρης) 

Ιστορική σκέψη και ιστορική 

συνείδηση στο σχολικό εγχειρίδιο 



 
 Δηλωτική ή διαδικαστική; 

Η ιστορική μάθηση είναι γνωστική διεργασία που 

συνδέεται με τη σκέψη και όχι με συσσώρευση ιστορικών 

πληροφοριών. Η πληροφορία δημόσια, η γνώση ατομική. 

 Ιστορία με νόημα: Από το μνημειακό χαρακτήρα της 

ιστορίας στην παροντική της διάσταση (ερμηνευτικό 

επίπεδο). Μετάβαση από το χρόνο στην αιτία. Δεξιότητες 

διερεύνησης, ενόρασης, ενσυναίσθησης  

 

 

Πώς παράγεται η ιστορική γνώση; 



 
 

Να προσφέρει  τις απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες χωρίς 
τελεσίδικες απαντήσεις 

Να δίνει χώρο για προβληματισμό και να ενθαρρύνει την 
ανάληψη διερευνητικών πρωτοβουλιών που καλλιεργούν την 
ιστορική σκέψη (η ιστορία αναζητείται) 

Να δίνει χώρο για διαφορετικές ερμηνευτικές οπτικές 

Να λαμβάνει υπόψη τη γλωσσική - γνωστική ετοιμότητα και 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

Να είναι ελκυστικό για τους μαθητές 

                                          (Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ιστορία) 

 

Ένα σύγχρονο σχολικό εγχειρίδιο 



 
 Εκδοχή εφαρμογής του προγράμματος σπουδών – 

εργαλείο 

Προγράμματα διαδικασίας – από το εγχειρίδιο στο 

εκπαιδευτικό υλικό 

Ο ρόλος του δασκάλου: ιστορικά καταρτισμένου (τι θα 

διδάξω: περιεχόμενο) – παιδαγωγικού (πώς θα το διδάξω: 

μεθοδολογία) 

Η προσέγγιση του εγχειριδίου 



 
  πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της επανάστασης                

( ο γρήγορος χρόνος βραχείας διάρκειας – γεγονοτολογικό 
επίπεδο: ο γραμμικός χρόνος) 

 

 

 Κοινωνικές, οικονομικές, ιδεολογικές διεργασίες ( αργός 
χρόνος μακράς διάρκειας – ερμηνευτικό επίπεδο: αιτιότητα) 

 

 

 

 Γεωγραφικός παράγοντας (στάσιμος χωροχρόνος) 

                                                                                          Braudel    

Για την κατανόηση του 

περιεχομένου 



 
 Για να κατανοήσει ο μαθητής την Μεγάλη Επανάσταση 

του 1821 θα πρέπει να στραφεί στα χρόνια της 

τουρκοκρατίας και συγκεκριμένα  στις κοινωνικές, 

οικονομικές και ιδεολογικές  διεργασίες που συντελούνται 

με αργούς ρυθμούς  για περίπου τρεις αιώνες, αλλά που 

επιταχύνονται από τα μέσα του 18ου αιώνα  και ύστερα.  

(χρόνος μακράς διάρκειας) 

Θα αναζητήσουμε τις διεργασίες που λειτούργησαν προς 

όφελος της επανάστασης 

 

Πώς γεννήθηκε η Μεγάλη 

Επανάσταση; 



 

1. Η θεοκρατική οθωμανική 

κοινωνία 

Έφιππος πατριάρχης με συνοδεία από δυο διάκους και δυο 

γενίτσαρους (βιβλίο, σελ. 39) 

Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

Υπήκοοι του Σουλτάνου με βάση 

το θρήσκευμα: 

Μουσουλμάνοι και ζιμήδες 

(χριστιανοί, εβραίοι) 

Το ελληνόφωνο οικουμενικό 

Πατριαρχείο – η παράξενη 

«συμμαχία» 

Ο ελληνισμός: η υψηλή 

κουλτούρα των Ορθοδόξων 

(Ρωμιών) 

«Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση 

των Ελλήνων», σ. 37 



 

2. Η τοπική αυτοδιοίκηση 

«Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των 

Ελλήνων», σ. 37 

Έλληνας προεστός του 18ου αιώνα, σ. 36 

Θεσμός συνεκτικός, διατήρησης της 

ιδιαίτερης ταυτότητας 

Η μικρή πατρίδα - τοπικισμός 

σ.38 



 
 

Στο κατώφλι της  νεωτερικότητας 



 
Από το θεοκρατικό μοντέλο στην εκκοσμίκευση της 

κοινωνίας – Ορθός λόγος 

Η μόρφωση ως κοινωνικό αγαθό 

 Τα δικαιώματα του ανθρώπου 

3. Διαφωτισμός: οι ιδέες που έχτισαν 

τον νέο κόσμο, το δικό μας κόσμο 

«Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό», σ. 17 



 
                                         Η Γαλλική επανάσταση: 

                                        η  πρωτόγνωρη έννοια του Έθνους – 

                                         κράτους 

 

4. Η επανάσταση που άλλαξε την 

πολιτική σκέψη 

σ. 22 



 

5. Η έξοδος από την απομόνωση:        

Η ανάπτυξη του εμπορίου 

Η ανάπτυξη του εμπορίου: 

1. Ο κοινωνικός μετασχηματισμός:  

Μετακίνηση στις πόλεις - Παροικίες 

2. Η διακίνηση των επαναστατικών 

ιδεών από τους Έλληνες εμπόρους  

«Η οικονομική ζωή», σ. 45 



 
 Νεοελληνικός διαφωτισμός: διακίνηση ιδεών, ίδρυση κοσμικών 

σχολείων 

 Η κρίσιμη μετάβαση από την οικουμενικότητα του Γένους στην 

ατομικότητα του Έθνους. 

 Η ιστορική συνέχεια του έθνους (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα) 

6. Από το Γένος των Ρωμιών στο 

Έθνος των Ελλήνων 

«Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής», σ. 60 



 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ 



 

Διδάσκοντας την Μεγάλη 

Επανάσταση: η διάρθρωση  του 

κεφαλαίου 



 
 Όταν επεξεργαζόμαστε απλά το κείμενο του βιβλίου με 

ερωτήσεις κατανόησης, πλαγιότιτλους, άγνωστες λέξεις κλπ. 
διδάσκουμε Γλώσσα (αφηγηματικό κείμενο σκόπιμης δράσης) 
και όχι Ιστορία! 

 Ο μαθητής παθητικός δέκτης ακατέργαστων ιστορικών 
πληροφοριών ενός παρελθόντος που έχει χαθεί οριστικά. 

 Ιστορία χωρίς νόημα: Η αδυναμία μετακίνησης από το 
γεγονοτολογικό επίπεδο του παρελθόντος στο ερμηνευτικό 
επίπεδο του παρόντος με πρωταγωνιστή τον ίδιο το μαθητή, 
μετατρέπει την ιστορία σε ιδιόμορφο μάθημα συλλογής 
συμβάντων και χρονολογιών χωρίς νόημα. 

 

Γλωσσική επεξεργασία του 

κειμένου; 



 
 Τι θα αφηγηθώ, χωρίς έτοιμες απαντήσεις; (Δίνω το 

ιστορικό πλαίσιο) 

 Τι θα αναζητήσουν οι μαθητές μου;  

 Τι υλικό θα χρησιμοποιήσω για να πετύχω τους στόχους 

του μαθήματος; 

 Δεν ξεχνώ ότι η ιστορία είναι σύνθεση (αφηγηματική 

απόδοση)   

Διδάσκοντας την Μεγάλη 

Επανάσταση 



 

Από τη … Γλώσσα στην Ιστορία 
Τίθεται το ιστορικό πλαίσιο 

από τον εκπαιδευτικό χωρίς 

έτοιμες απαντήσεις! 

Εποπτικό υλικό: 

Χάρτης: Σύνδεση χώρου – χρόνου 

και γεγονότων - προσώπων 

Αναζητώ και ανακαλύπτω: Το κείμενο του 

βιβλίου ως πηγή 

Τα εργαλεία της αφηγηματικής απόδοσης 

(εδώ χάρτης: ενισχύει τους μηχανισμούς της 

μνήμης, διευκολύνει την αφήγηση) 

«Διαβάζω» 

την εικόνα 

Χρησιμοποιώ 

ιστορικό λεξιλόγιο 

Εξηγώ – ερμηνεύω: ερωτήσεις που 

αναπτύσσουν την ιστορική σκέψη 

Ενοποίηση 

κεφαλαίων με βάση 

το χρόνο (1821) 

Με βάση το ιστορικό πλαίσιο και 

το υλικό που δίδεται, οι μαθητές 

απαντούν στις ερωτήσεις  - 

στόχους του μαθήματος 



 

Διδακτική αξιοποίηση του χάρτη: 

σύνδεση ιστορίας και γεωγραφίας 

 
 Σύνδεση του χρόνου με το χώρο 

 Διέγερση ενδιαφέροντος 

 Άντληση ιστορικών 
πληροφοριών 

 Αισθητοποίηση της  ιστορικής 
αφήγησης (αρχή εποπτείας) 

 Τεκμηρίωση απόψεων 
(αποδεικτική 
επιχειρηματολογία) 

«Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου – Ο Διονύσιος Σολωμός», σ. 121 



 
 Σε χαρτί του μέτρου ή ψηφιακά (π.χ. Padlet) συνδέουμε 

χρονολογίες με πρόσωπα και γεγονότα 

 Ενισχύει τους μνημονικούς μηχανισμούς του μαθητή, 

όταν πρόκειται για συνεχή πολεμικά γεγονότα 

  https://padlet.com/taxideutis/eqov6c7dr9ef6ykg 

 

Η ιστορική γραμμή 

https://padlet.com/taxideutis/eqov6c7dr9ef6ykg


 

Με στόχο την καλλιέργεια του 

οπτικού εγγραμματισμού: διδακτική 

αξιοποίηση πίνακα ζωγραφικής 

Μέσα από την ιστορία τα  έργα τέχνης 
αποκτούν νόημα  αλλά και το αντίστροφο: 
προσφέρουν την αθανασία στα γεγονότα 
του παρελθόντος.                                             
( Η ζωγραφική – αφήγημα) 
 
Δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως 
ρεαλιστικές αναπαραστάσεις μιας εποχής 
 
Πρέπει να  υπόκεινται σε  κριτικό έλεγχο 
ως προς την αξιοπιστία της απεικόνισης, και 
ως προς την πρόθεση του δημιουργού 



 

Διδακτική αξιοποίηση πίνακα 

ζωγραφικής  

Μεθοδολογία Panofsky 

Τα  τρία στάδια ανάλυσης: 

1. Εικονογραφική περιγραφή 

Τι βλέπεις; Ποια πρόσωπα 

αναγνωρίζεις;  

2. Εικονογραφική ανάλυση     

Τι αναπαριστά ο πίνακας; 

Πώς το αναπαριστά; Με 

ποια γεγονότα συνδέεται; 

3. Εικονολογική ερμηνεία  

Ποια πιστεύεις ότι είναι η 

πρόθεση του    ζωγράφου 

στον πίνακα;              

(στάσεις, αντιλήψεις, 

ιδεολογίες εποχής) 

 



 
 Η οπτική γωνία: Οι διαφορετικές εξιστορήσεις του ίδιου 

γεγονότος από αυτόπτες μάρτυρες ( ένας Τούρκος και ένας 
Έλληνας εκφράζουν τα συναισθήματα τους στην είδηση της 
επανάστασης) 

 Εικόνες από τη ζωή του χαρακτήρα: Μια γυναίκα αφηγείται μια 
μέρα από τη ζωή της στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.  

                                          ή 

 Δραματοποίηση: «Μια ζωή - μια μέρα στο πολιορκημένο 
Μεσολόγγι» 

 Η καρέκλα των αποκαλύψεων - συνέντευξη: Ο Καποδίστριας 
μας μιλά για τα σχέδια του. 

Με στόχο την ιστορική 

ενσυναίσθηση: τεχνικές θεάτρου 



 

Σας ευχαριστώ για την 

προσοχή σας! 


