Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ιστορίης Επίσκεψις
Μια επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της

Η Επανάσταση του 1821
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΕΚΠΑ,
με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης (1821-2021)

Κύκλος 7oς / 2020
Διάρκεια: Τρείς εβδομάδες (Παρασκευή 13, 20, 27 Νοεμβρίου 2020, 17.00΄‐21.00΄,
Σάββατο 14, 21, 28 Νοεμβρίου 2020, 10.00’-14.00’)
Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 24 ώρες
Με τηλεδιάσκεψη
Το Πρόγραμμα προσφέρεται αφιλοκερδώς από τα μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ
και δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες

Με το Πρόγραμμα Ιστορίης Επίσκεψις το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει, μέσω
εποπτικών μαθημάτων πυκνής στόχευσης, να φέρει τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επαφή με τους τρέχοντες προβληματισμούς και με τις νέες
κατευθύνσεις της Ιστορίας, να καταδείξει την ιστορικότητα των εννοιών με βάση τις οποίες
συζητούνται οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι και θεματολογίες ̇ να συνεξετάσει την ελληνική
ιστορία με την ιστορία όμορων ή μη λαών· να παρουσιάσει τις διαφορετικές μεθόδους που
χρησιμοποιούν οι ιστορικοί στο έργο τους· να αναδείξει τις διαδρομές και τις κατασκευές της
μνήμης ̇ να εκθέσει τις πρακτικές της προφορικής Ιστορίας.
Με τον παρόντα κύκλο μαθημάτων το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του ΕΚΠΑ επιχειρεί να αναδείξει τις ιδεολογικές, πολιτικές, πολιτειακές, στρατιωτικές,
διπλωματικές παραμέτρους της Επανάστασης του 1821, του εμβληματικού αυτού γεγονότος
της νεότερης Ελλάδας. Παραλλήλως, φιλοδοξεί να ανιχνεύσει τις ιστορικές βάσεις του, τις
προσλήψεις και απηχήσεις του στη συγχρονία και στη διαχρονία, καθώς και τα ιστορικά
παράλληλα στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κύκλος 7ος / 2020


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13/11, απόγευμα

Το επαναστατικό φαινόμενο: Όψεις, ερμηνείες, ιδεολογήματα
Όλγα Κατσιαρδή-Hering
1 ώρα
Οι εμβληματικές επαναστάσεις του 18ου αι.: Αμερικανική Επανάσταση (1775), Γαλλική Επανάσταση (1789)
Μαρία Παπαθανασίου
1,5 ώρα
19ος αιώνας: Ένας αιώνας επαναστάσεων
Κώστας Ράπτης
1,5 ώρα


ΣΑΒΒΑΤΟ, 14/11, πρωί

Επαναστάσεις και εξεγέρσεις στον υπό βενετική κυριαρχία ελληνικό χώρο (13ος-18ος αι.): Μύθοι και πραγματικότητες
Αναστασία Παπαδία-Λάλα
2 ώρες
Εξεγέρσεις και επαναστάσεις στην υπό οθωμανική κυριαρχία ΝΑ Ευρώπη (15ος-αρχές 19ου αι.)
Όλγα Κατσιαρδή-Hering
2 ώρες


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20/11, απόγευμα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μετάβαση: Μεταρρυθμιστές σουλτάνοι, αποστάτες πασάδες, επιθετικοί γείτονες
Παρασκευάς Κονόρτας
1,5 ώρα
Η ελληνική κοινωνία στις παραμονές της Επανάστασης
Βάσω Σειρηνίδου
1,5 ώρα
Τα Ιόνια νησιά στην πορεία προς τον 19ο αιώνα
Κατερίνα Κωνσταντινίδου
1 ώρα


ΣΑΒΒΑΤΟ, 21/11, πρωί

Η προετοιμασία μιας Επανάστασης: Πολιτικές κινήσεις και κείμενα εθνεγερσίας
Όλγα Κατσιαρδή-Hering
1,5 ώρα
Η Επανάσταση του 1821 και οι ελληνικές αρχαιότητες
Δημήτρης Πλάντζος
1 ώρα
Ο Αγώνας του 1821: γεγονότα και εξελίξεις
Μαρία Ευθυμίου
1,5 ώρα
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27/11, απόγευμα
Οι τομές μιας Επανάστασης: Πολιτική, Διοίκηση, Εκκλησία, Οικονομία, Δημόσια Τάξη
Βάσω Σειρηνίδου
2,5 ώρες
Η Ελληνική Επανάσταση και η Ευρώπη: Συμπαρατάξεις και αντιπαρατάξεις. Το κίνημα του Φιλελληνισμού
Μαρία Ευθυμίου
1,5 ώρα
 ΣΑΒΒΑΤΟ, 28/11, πρωί
Η Επανάσταση του 1821: Ιστοριογραφικές, ερμηνευτικές προσεγγίσεις, συνέχειες και ασυνέχειες
Όλγα Κατσιαρδή-Hering - Βαγγέλης Καραμανωλάκης 2 ώρες
Το 1821 στην Τέχνη
Δημήτρης Παυλόπουλος
1 ώρα
Διακόσια χρόνια: Οι πολιτικές παρακαταθήκες του 1821
Ευάνθης Χατζηβασιλείου
1 ώρα
Σύνοψη - Επίδοση Βεβαιώσεων

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ιστορίης Επίσκεψις
Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ιστορίης Επίσκεψις δικαιούνται να υποβάλουν υποψήφιοι που
υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ως Δάσκαλοι στη Δημόσια και Ιδιωτική Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση στην κατηγορία «ΠΕ70 Δασκάλων» ή ως Καθηγητές στη Δημόσια και Ιδιωτική
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην κατηγορία «ΠΕ02 Φιλολόγων».

Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ανέρχεται σε διακόσια είκοσι (220) άτομα.
Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων των υποψηφίων υπερβεί τις διακόσιες είκοσι (220), θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται
από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://forms.gle/ohkueJAXxcWe55Jw6

Όσες/οι επιλεγούν θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και υποχρεούνται να υποβάλουν έως και την
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: α) αντίγραφο πανεπιστημιακού
τίτλου σπουδών και β) βεβαίωση υπηρεσίας, στις κατηγορίες «ΠΕ70 Δασκάλων» και «ΠΕ02 Φιλολόγων», σε σχολική μονάδα, κατά το σχολικό έτος 2020‐2021, με ημερομηνία Οκτωβρίου 2020.

Σε κάθε περίπτωση, για τυχόν ερωτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη Γραμματέα του Τομέα
Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ κα Μικέλα Σκούντζου
(210 7277400).
Το Πρόγραμμα χορηγεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο εκδίδει το Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Σημειώνεται πάντως ότι η πιστοποιημένη ηλεκτρονικά
μη παρακολούθηση μαθημάτων άνω των 4 ωρών, στο σύνολο των 24 ωρών, συνεπάγεται αυτοδικαίως
την παραίτηση του υποψηφίου από την υπέρ αυτού χορήγηση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού.

