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ΣΟ PROJECT ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ  

 
Αλάκεζα ζηηο Δπηκνξθωηηθέο Γξάζεηο ηνπ ρνιηθνύ 

πκβνύινπ Φηινιόγωλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ην 

γλωζηηθό αληηθείκελν «ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ» ζην πιαίζην 

ηεο δηδαζθαιίαο ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

απνηειεί ε νξγάλωζε θαη ε πινπνίεζε ελόο δίωξνπ 

εκηλαξίνπ Δλδνϋπεξεζηαθήο Δπηκόξθωζεο ζηε 

Γηδαθηηθή ηνπ PROJECT ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ 



1ε Ώξα ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Δηζαγωγηθά ζηνηρεία γηα ηε κέζνδo Project 

  Παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηωλ αξρώλ ηεο 
κεζόδνπ Project θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο 

ηεο ζηελ ηάμε, βηωκαηηθή άζθεζε θαη ζπδήηεζε κε ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο 

 θνπόο θαη ηόρνη ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο 

 ηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

 Μέζνδνη & εξγαιεία εξγαζίαο 

 Αμηνπνίεζε ηζηνξηθώλ πεγώλ 

 Πξνθνξηθή ηζηνξία θαη ηεθκήξηα 

 Ζ ζπλέληεπμε γηα θαηάζεζε καξηπξηώλ 

 Απνκλεκνλεύκαηα, εκεξνιόγηα θιπ.  



Δξκελεία: Ζ δεκηνπξγία ηεο 

ηζηνξίαο 

 πιινγή θαη ηαμηλόκεζε ηωλ ηεθκεξίωλ 

 πλδπαζκόο ηνπ πιηθνύ θαη Δμέηαζε ηωλ 

ηξόπωλ παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνύ καο 

 Αμηνιόγεζε ηωλ ηεθκεξίωλ 

 Πώο δεκηνπξγνύκε λόεκα ζηελ ηζηνξία; 

 



2ε Ώξα ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 Οη Δθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζε νκάδεο 
αθνύ έρεη γίλεη ε δηεξγαζία αλάπηπμεο 

ζρέζεωλ γηα ην ζρεκαηηζκό ηωλ νκάδωλ 
(νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο) 

 Αλάιπζε θαη Δπεμεξγαζία Ηζηνξηθώλ 
Γξαπηώλ Πεγώλ 

 Σξόπνη ζπιινγήο πιηθνύ πξνθνξηθήο 
ηζηνξίαο  

 Οινκέιεηα ηωλ νκάδωλ-πκπεξάζκαηα 

 

 



Αμηνιόγεζε ηνπ Project 

 ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο νη 
δηδάζθνληεο ηελ Σνπηθή Ηζηνξία ζηέιλνπλ  

ην ηειηθό απνηέιεζκα από ηελ 
επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ ηωλ εξεπλεηηθώλ 
εξγαζηώλ-Projects (πξνηηκόηεξε κνξθή) 

ζε CD ζην ζρνιηθό ζύκβνπιν 

 Γίλεηαη αμηνιόγεζε ηωλ Projects ζην 
πιαίζην πηνζέηεζεο ζαθώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλωλ θξηηεξίωλ 



Κξηηήξηα 

 Αμηνπνίεζε θαη Δπεμεξγαζία ηωλ 

δεδνκέλωλ ηωλ ηζηνξηθώλ πεγώλ 

 Αμηνπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ 

καξηπξηώλ πνπ παξέδωζαλ νη 

πξωηαγωληζηέο-δξώληα ππνθείκελα 

ηζηνξηθώλ γεγνλόηωλ ή νη απηόπηεο 

κάξηπξεο αμηνπξόζεθηωλ ηζηνξηθώλ 

πξάμεωλ  
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Γπκλάζην Μνλαζηεξαθίνπ 



Οη καζεηέο ηνπ ρνιείνπ 



Ο θαζεγεηήο Λανγξαθίαο  

θνο Κνληαμήο 



Οη ζπκκεηέρνληεο Δθπαηδεπηηθνί 


