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Διαδικτυακό εποπτικό υλικό για διδάσκοντες και διδασκομένους 
 
 

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό μας εποπτικό υλικό για διδάσκοντες και διδασκομένους, που 
ανέπτυξε και συνέταξε η εκπαιδευτική ομάδα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.  
 
Αν αναρωτιέστε πώς να συνδέσετε τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας με τον σύγχρονό μας 
κόσμο, είστε στο σωστό μέρος. Αναπτύξαμε το εκπαιδευτικό αυτό υλικό σε συνδυασμό με το 
αφήγημα της μόνιμης έκθεσης του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Μπορείτε να διερευνήσετε, 
στο σχολείο σας, στο σπίτι, ή σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και χώρους, κάποια από τα μείζονα 
θέματα που είναι τόσο επίκαιρα για τη ζωή μας σήμερα, όσο ήταν για τη ζωή των Ευρωπαίων στο 
παρελθόν. Κι αν τυχόν επισκεφθείτε το Μουσείο θα βρείτε επί τόπου πηγές που διερευνούν τα 
θέματα αυτά.  
 
 
Ηλικιακές ομάδες 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει συνταχθεί με τρόπο ανοιχτό και ευπρόσιτο που επιτρέπει την 
προσαρμογή και χρήση του περιεχομένου όπως κρίνετε πιο κατάλληλο για τους διδασκομένους 
σας. Η θεματική μας προσέγγιση σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε από το περιεχόμενο θέματα 
εργασίας που μπορούν να καλυφθούν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 
 
 
Η μαθησιακή προσέγγιση του εποπτικού υλικού 
 
Δημιουργήσαμε εποπτικό υλικό που άπτεται θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη 
σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για το πώς διδάσκοντες και 
εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν αυτό που θέλουν να διδάξουν και για το πώς το διδάσκουν. Το 
εποπτικό υλικό είναι, κατά συνέπεια, διαρθρωμένο θεματικά και όχι χρονολογικά, έχει διεθνική κι 
όχι εθνοκεντρική εστίαση, κινείται μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων επιτρέποντας μια 
προσέγγιση τύπου «σύγκρισης και αντιπαραβολής». Ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι θέτουμε στο 
εποπτικό υλικό μεγάλο αριθμό ερωτημάτων και σας ενθαρρύνουμε να πράξετε το ίδιο με τους 
διδασκομένους σας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και η δημιουργία βασικών 
εκπαιδευτικών ικανοτήτων στους χρήστες του εποπτικού υλικού, αποτελεί βασικό σκοπό του έργου 
μας. 
 
Το εποπτικό αυτό υλικό προάγει βασικές ικανότητες σε μάθηση, δεξιότητες και νοοτροπίες, που 
ορίζονται ως απαραίτητες για την προσωπική εξέλιξη και πληρότητα, την κοινωνική ενσωμάτωση, 
την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την απασχόληση.  
 
Αναφορά: Σύσταση αριθ. 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006).  
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη μαθησιακή μας προσέγγιση στο έγγραφο PDF  
Learning Resource Objectives. 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006H0962
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Θεματικές ενότητες 
 
Σύνορα και γέφυρες-Μετανάστευση 
Το μεταναστευτικό είναι καυτό θέμα για την Ευρώπη σήμερα· γιατί όμως; Βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
μαζική παγκόσμια μετακίνηση ανθρώπων, όπως τεκμηριώνεται από φαινόμενα όπως οι τραγικοί 
πνιγμοί στη Μεσόγειο και η λεγόμενη «διαρροή εγκεφάλων» εντός της ίδιας της Ευρώπης. Το θέμα 
αυτό εξετάζει κάποιες από τις αιτίες πίσω από τέτοιες μεταναστεύσεις και μας καλεί να σκεφτούμε 
πώς μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε τις σημερινές εκούσιες και δια της βίας μετακινήσεις 
πληθυσμών υπό το φως παραδειγμάτων από την ευρωπαϊκή ιστορία.  
 
Ποιος νομίζεις ότι είσαι; – Ταυτότητα 
Πώς ορίζεις την ταυτότητά σου; Και ποια μπορεί να είναι αυτά τα χαρακτηριστικά; Η ταυτότητα 
διαρκώς αλλάζει και εξελίσσεται και κατά συνέπεια οι απόψεις μας για το ποιοι είμαστε και ποιοι 
μπορεί να είναι οι άλλοι είναι ανοιχτές σε αλλαγές. Το θέμα αυτό εξετάζει την πολυδιάστατη φύση 
της ταυτότητας και αντλεί από παραδείγματα του χθες και του σήμερα, κάνοντάς μας να 
σκεφτούμε τι μπορεί να σημαίνει η ευρωπαϊκή ταυτότητα στον 21ο αιώνα.  
 
Περιστέρια της ειρήνης και γεράκια του πολέμου – Σύγκρουση  
Πολλές αιτίες μπορεί να φέρουν άτομα και ομάδες σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Από την άλλη 
πλευρά, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να επιτύχουμε χωρίς τη βοήθεια άλλων. Αυτό το 
θέμα εξετάζει τις δυναμικές πολέμου και ειρήνης μέσω προτύπων αλληλεπίδρασης όπως "νικητές 
και νικημένοι", και "ειρηνόφιλοι και πολεμοκάπηλοι". Επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο η 
Ευρώπη σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα ιστορίας πολέμων, κατακτήσεων και 
καταστροφών, αλλά και ιστορία αλληλεγγύης, διαπραγματεύσεων και συμφιλίωσης. 
 
Ίση μεταχείριση; - Ανθρώπινα δικαιώματα  
Το θέμα αυτό έχει ως στόχο να διερευνήσει ορισμένες από τις σημαντικότερες κατηγορίες που 
προβλέπονται σύμφωνα με τον ευρύ ορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αξιολογεί τους 
δεσμούς και τις αντιφάσεις μεταξύ δικαιωμάτων και ευθυνών. Παραδείγματα από την ευρωπαϊκή 
και παγκόσμια σύγχρονη ιστορία χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν τους διδασκόμενους στη 
διερεύνηση του θέματος, ώστε να προβληματιστούν και να εξετάσουν την ανταπόκρισή τους σε 
σύνθετα ηθικά σενάρια. Τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν τον σεβασμό για τα δικαιώματα 
άλλων λαών, σύγκρουση μεταξύ πολιτιστικών πρακτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κατά 
πόσον μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί η άρνηση και η αναστολή των δικαιωμάτων σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 
 
Η δύναμη της επικοινωνίας - Τεχνολογίες της πληροφορίας 
Υπολογιστικό νέφος (cloud computing), διαδικτυακή πειρατεία, διαρροές τύπου Wikileaks —
σημαντικά στοιχεία της εποχής της πληροφορίας του 21ου αιώνα. Τεχνολογίες επικοινωνιών 
έφεραν τον μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στην Ευρώπη κατά τα τελευταία έτη, 
αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν μέρος μακράς ιστορίας τεχνολογικής ανάπτυξης που 
συνδέεται στενά με την ευρωπαϊκή ήπειρο. Το θέμα αυτό εξετάζει πώς τόσο οι παλαιές όσο και οι 
νέες τεχνολογίες επηρέασαν τη ζωή των Ευρωπαίων, με τρόπο θετικό όσο και αρνητικό, τα 
τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια. 
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Χρήση του εποπτικού υλικού 
 
Κάθε θεματικός τομέας αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 
 

1. Εισαγωγή: Επισκόπηση της γενικής διάρθρωσης και των μηνυμάτων του θεματικού τομέα.  
 

2. Κεφάλαιο εργασίας: Κάθε θεματική ενότητα υποδιαιρείται σε 3 κεφάλαια εργασίας, 
καθένα από τα οποία καλύπτει διαφορετικές πτυχές του υπό μελέτη θέματος. Κάθε 
κεφάλαιο εργασίας μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από τα άλλα. 
 

3. Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς: Παρέχονται και στις τρεις ενότητες που συγκροτούν ένα 
θέμα. Περιλαμβάνουν δραστηριότητες τάξης ή ομάδας με ειδική αναφορά στο συνοδευτικό 
υλικό (βλ. 4 κατωτέρω). Ορίζονται ως δραστηριότητες τάξης εκείνες που καθοδηγούνται 
από τον διδάσκοντα. Ορίζονται ως δραστηριότητες ομάδας η εργασία ομάδων 
διδασκομένων εργασίας των σπουδαστών με βάση το εποπτικό υλικό. Ορισμένες από τις 
σημειώσεις περιέχουν ενσωματωμένα οπτικοακουστικά αποσπάσματα, προσβάσιμα με ένα 
κλικ στο ενδεικτικό στιγμιότυπο οθόνης. Υπάρχουν ενδείξεις για τον χρόνο ολοκλήρωσης 
των δραστηριοτήτων. Εντούτοις, μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα δραστηριότητες που 
ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών σας. 
 

4. Συνοδευτικό υλικό: Το υλικό αυτό μπορεί να διανεμηθεί στους μαθητές σας. Περιλαμβάνει 
πρωτογενές και δευτερογενές ιστορικό υλικό, μερικές φορές στη γλώσσα του πρωτοτύπου. 
Περιλαμβάνει επίσης σύγχρονα κείμενα και εικόνες. Δεδομένου ότι κάποιο υλικό αφορά 
ευαίσθητα ιστορικά και επίκαιρα ζητήματα, συνιστάται προσοχή κατά την χρήση του σε 
ομαδικές συνεδρίες. 
 

5. Μεταγραφές οπτικοακουστικού υλικού: Έχουν συνταχθεί γραπτές μεταγραφές σε 24 
γλώσσες, όπου ήταν απαραίτητο, για το οπτικοακουστικό υλικό που χρησιμοποιείται στις 
Σημειώσεις για διδάσκοντες και το εποπτικό υλικό. Καθώς τα αποσπάσματα ταινιών 
συνδέονται με εξωτερικές πηγές, συνιστάται προσοχή κατά τη χρήση τους στην αίθουσα 
διδασκαλίας. 


