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Στόχοι μαθησιακού υλικού 
 

Το επιγραμμικό εκπαιδευτικό υλικό του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας: 
 
Βασικά μηνύματα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (ΗΕΗ) 
Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας βρίσκεται μεν στις Βρυξέλλες, στόχος του όμως είναι να 
προσεγγίσει το ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές κοινό. Το επιγραμμικό μαθησιακό υλικό 
διαδραματίζει καίριο ρόλο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε καθηγητές και σπουδαστές ανά 
την Ευρώπη να ανακαλύψουν το περιεχόμενο του ΗΕΗ και να εμπλακούν με αυτό χωρίς 
απαραίτητα να επισκέπτονται το Μουσείο. Θέματα με τα οποία ασχολείται το μουσείο 
διερευνώνται περαιτέρω στο επιγραμμικό μαθησιακό υλικό μέσω κριτικής και διεθνικής 
προσέγγισης που χρησιμοποιεί παραδείγματα από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. 
 
Έχει διεπιστημονική προσέγγιση 
Το επιγραμμικό μαθησιακό υλικό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται σε ευρύ 
φάσμα διδασκόντων που ασχολούνται με γνωστικά αντικείμενα όπως ιστορία, πολιτισμικές 
σπουδές, ιθαγένεια και αγωγή του πολίτη, κοινωνιολογία, μέσα ενημέρωσης και γεωγραφία. Τα 
στοιχεία εντός των τομέων είναι ευέλικτα, επιτρέποντας στους διδάσκοντες να επιλέγουν στοιχεία 
ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. 
 
Ξεκινά με τη σύγχρονη κατάσταση ή πρόβλημα 
Αφετηρία του έργου των εκπαιδευτικών του ΗΕΗ είναι η στάση των διδασκομένων «κι εμένα τί με 
νοιάζει;», «γιατί πρέπει να το μάθω;»  Αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική 
έννοια της «σκαλωσιάς», σύμφωνα με την οποία απαιτείται διασύνδεση με τις υφιστάμενες 
γνώσεις των διδασκομένων και με τα καθημερινά βιώματά τους πριν την εισαγωγή των 
διδασκομένων σε πιο περίπλοκες έννοιες. 
 
Χρησιμοποιεί ιστορικά πλαίσια για τη στήριξη σύγχρονων ερωτημάτων/προβληματισμών 
Καθόσον η προσπάθεια εστιάζεται στον σύγχρονο κόσμο και στα μελλοντικά προβλήματα, οι 
ιστορικές πηγές χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των διδασκομένων ώστε να αντιληφθούν ότι 
γεγονότα ή φαινόμενα μπορεί ενίοτε να έχουν βαθύτερες ρίζες στο παρελθόν. Η ιστορική 
πληροφορία χρησιμοποιείται ως άσκηση «σύγκρισης και αντιπαραβολής» με σημερινά σενάρια, 
ώστε να παρέχεται ευρύτερο πλαίσιο μέσω της χρήσης διαφόρων υλικών. Τα ιστορικά 
παραδείγματα θα παράσχουν επίσης μια αίσθηση «απόστασης»  στην έρευνα ευαίσθητων 
θεμάτων. 
 
Παρέχει δυνατότητα γενικής συζήτησης επί όλων των θεμάτων 
Η θεματική προσέγγιση της μάθησης στο ΗΕΗ σημαίνει ότι η προσέγγισή μας λειτουργεί ευρέως σε 
ένα θέμα και όχι στην διεξοδική εξέταση ενός συγκεκριμένου τομέα μελέτης στο πλαίσιο της 
ιστορίας που θα μπορούσαν να εξετασθεί σε σχολική τάξη ή σε σχολικό εγχειρίδιο. Η κριτική και 
διεθνική χρήση παραδειγμάτων και υλικού επιδιώκουν να επηρεάσουν τους εκπαιδευτικούς πόρων 
όσον αφορά στη διαφοροποίηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να διδάξουν έναν 
συγκεκριμένο τομέα μελέτης υπερβαίνοντας αποκλειστικά εθνοκεντρικούς προβληματισμούς. 
 
Διευκολύνει προσεγγίσεις μέσω των οποίων οι διδασκόμενοι βγάζουν οι ίδιοι το νόημα 
Η μάθηση στο ΗΕΗ έχει στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον 21ο 
αιώνα, δηλαδή να παράγει διδασκόμενους με αυτοπεποίθηση που μπορούν να κρίνουν και να 
σκέφτονται ανεξάρτητα. Αυτό σημαίνει ότι το υλικό μας πρέπει να βοηθήσει τους διδασκόμενους 
να προβληματιστούν, να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν και να εφαρμόζουν ό,τι 
ανακαλύπτουν σε άλλα πλαίσια και συμφραζόμενα. 


