
 

 

 

Υιλοςοφική χολή 

Σμήμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ 
 

 

 

Ιστορίης Επίσκεψις 
 

Μια επαναπροςέγγιςη τησ Ιςτορίασ, των προβλημϊτων και των μεθόδων τησ 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Σμήματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ 

τησ Φιλοςοφικήσ χολήσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημίου Αθηνών 

για Εκπαιδευτικούσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

 

Σο Πρόγραμμα εντάςςεται ςτο Κέντρο Επιμόρφωςησ και Διά Βίου Μάθηςησ 

του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημίου Αθηνών 

 

Κύκλοσ 9oσ / 2022 

Διϊρκεια: Έξι εβδομάδεσ (κατά ημέρεσ Παραςκευή, 16.30΄‐20.30΄, και άββατο, 09.30΄‐15.30΄) 

Παραςκευή 23/09 έωσ και άββατο 5/11/2022 

υνολική διάρκεια μαθημάτων: 60 ώρεσ 

Με τηλεδιϊςκεψη 

 

Το Πρόγραμμα προςφέρεται αφιλοκερδώσ από τα μέλη του Τμήματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του ΕΚΠΑ 

και δεν ςυνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνςη για τισ/τουσ ςυμμετέχουςεσ/ντεσ 

 

 

 

Με το Πρόγραμμα Ιστορίης Επίσκεψις το Σμήμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ χολήσ 

του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημίου Αθηνών επιδιώκει, μέςω εποπτικών μαθημάτων πυκνήσ ςτό‐

χευςησ, να φέρει τουσ εκπαιδευτικούσ τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςε επαφή με τουσ 

τρέχοντεσ προβληματιςμούσ και τισ νέεσ κατευθύνςεισ τησ Ιςτορίασ (έννοια των θεςμών – του έθνουσ – τησ 

κοινότητασ – τησ ταυτότητασ / ιςτορία των ηλικιακών φάςεων – του φύλου – τησ οικογένειασ – του περιβάλλο‐

ντοσ – των νοοτροπιών κ.λπ.), 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 όμο‐

ρων 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. 

Σα μαθήματα καλύπτουν ευρείεσ θεματικέσ ενότητεσ, όπωσ: Ο αρχαίοσ κόςμοσ: Ανατολή – Ελλάδα – Ρώ‐

μη / Ο βυζαντινόσ κόςμοσ και οι γείτονέσ του / Ο δυτικόσ κόςμοσ ςτουσ Μέςουσ και Νεότερουσ χρόνουσ / Ο 

αραβοΰςλαμικόσ κόςμοσ / Η οθωμανική ιςτορία: από το οθωμανικό εμιράτο ςτην προςπάθεια εκςυγχρονι‐

ςμού μιασ αυτοκρατορίασ (14οσ αι. ‐ αρχέσ 20ού αι. / Ο Νέοσ Ελληνιςμόσ υπό τουσ Λατίνουσ και τουσ Οθω‐

μανούσ (13οσ‐19οσ αι.: θεςμοί, ιδεολογίεσ, ταυτότητεσ, πολλαπλέσ πραγματικότητεσ / Η ελληνική ιςτορία 

ςτον μακρό 19ο αιώνα: εθνικέσ ςτοχεύςεισ, κοινωνικέσ ανατροπέσ και πολιτικοί θεςμοί / Διαςπορά, μετανά‐

ςτευςη, προςφυγιά: οι Οδύςςειεσ του Ελληνιςμού (15οσ‐20όσ αι.) / Ο ελληνικόσ 20όσ αιώνασ: ελπίδεσ και 

ςυγκρούςεισ ςτην εποχή των άκρων / Σομέσ και ωςμώςεισ ςτην Παγκόςμια Ιςτορία. 

Παράλληλα με την κεντρική ιςτορική προβληματική, ςτα μαθήματα θα γίνει προςπάθεια να αναδει‐

χθούν ο υλικόσ πολιτιςμόσ, οι αιςθητικέσ αναζητήςεισ και τα κύρια χαρακτηριςτικά των διάφορων μορφών 

τησ τέχνησ τησ κάθε εποχήσ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

Κύκλοσ 9οσ / 2022 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 23/09  

Θεωρία και μεθοδολογία τησ Ιςτορίασ, 2.30΄ (Β. Καραμανωλάκησ) 

Διδϊςκοντασ την Ιςτορία. Προβληματιςμοί και ςκέψεισ, 1.30΄ (Μ. Ευθυμίου)  

ΑΒΒΑΣΟ, 24/09 
Παγκόςμια Ιςτορία: οι μεγϊλεσ τομέσ, 2 ώρεσ (Μ. Ευθυμίου)  
Οι προΰςτορικοί χρόνοι ςτον ελλαδικό χώρο: η Εποχή του Λίθου, 1 ώρα (Γ. Παπαδάτοσ) 
Οι προΰςτορικοί χρόνοι ςτον ελλαδικό χώρο: η Εποχή του Χαλκού, 1.30΄ (Β. Πετράκησ)  
Η ελληνική τέχνη κατϊ την αρχαΰκή και κλαςική περίοδο, 1.30΄ (Δ. Πλάντζοσ)  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 30/09 
Αρχαίοσ ελληνικόσ κόςμοσ: αρχαΰκή περίοδοσ, 2 ώρεσ (. Ψωμά)  

Αρχαίοσ ελληνικόσ κόςμοσ: κλαςική περίοδοσ, 2 ώρεσ (. Ψωμά)  

ΑΒΒΑΣΟ, 1/10 
Αρχαίοσ ελληνικόσ κόςμοσ: ελληνιςτική περίοδοσ, 2 ώρεσ (. Ανεζίρη)  
Ρωμαΰκή Ιςτορία, 2 ώρεσ (Ν. Γιαννακόπουλοσ)  

Ελληνιςτική και ρωμαΰκή τέχνη, 2 ώρεσ (. Κατάκησ)  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 7/10 
Ο βυζαντινόσ κόςμοσ, 4οσ‐11οσ αι., 3 ώρεσ (Κ. Νικολάου)  

Ιςτορία του αραβοΰςλαμικού κόςμου, 1 ώρα (Π. Κονόρτασ) 

ΑΒΒΑΣΟ, 8/10 
Ο βυζαντινόσ κόςμοσ, 11οσ‐15οσ αι., 2 ώρεσ (. Μεργιαλή‐αχά)  
Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, 1.30΄ (A. Δρανδάκη)  

Μεςαιωνική Ευρωπαΰκή Ιςτορία, 2.30΄ (Ν. Γιαντςή)  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 14/10 
Ο Νέοσ Ελληνιςμόσ ςτην περίοδο τησ Λατινοκρατίασ, 2.30΄ (Κ. Κωνςταντινίδου)  
Η τέχνη τησ Αναγέννηςησ, 1.30΄ (Ιάν. Αςημακοπούλου)  

ΑΒΒΑΣΟ, 15/10 
Νεότερη Ευρωπαΰκή Ιςτορία, 16οσ αι. ‐ 1789, 3 ώρεσ (Κ. Γαγανάκησ)  
Ιςτορία τησ οθωμανικήσ αυτοκρατορίασ, 3 ώρεσ (Π. Κονόρτασ) 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 21/10 
Ο Νέοσ Ελληνιςμόσ ςτην περίοδο τησ Τουρκοκρατίασ, 2 ώρεσ (Β. ειρηνίδου) 

Ιςτορία τησ Ελληνικήσ Επανϊςταςησ του 1821, 2 ώρεσ (Μ. Ευθυμίου)  

ΑΒΒΑΣΟ, 22/10 
Η Ευρώπη και ο Κόςμοσ, 1789‐1945, 3 ώρεσ (Μ. Παπαθαναςίου) 

Η ςυγκρότηςη του ελληνικού κρϊτουσ και ο ελληνικόσ 19οσ αιώνασ, 2 ώρεσ (Μ. Κούμασ)  

Οι Ελληνορθόδοξοι τησ οθωμανικήσ αυτοκρατορίασ (19οσ - αρχέσ 20ού αι.), 1 ώρα (Π. Κονόρτασ) 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 4/11 
Η Ελλϊδα ςτο πρώτο ήμιςυ του 20ού αιώνα, 2.30΄ (Δ. Λαμπροπούλου)  
Η Νεότερη Ελληνική Τέχνη, 1.30΄ (Δ. Παυλόπουλοσ)  

ΑΒΒΑΣΟ, 5/11 
Οι Διαςπορέσ των Ελλήνων ςτη νεότερη εποχή, 1.30΄ (Β. ειρηνίδου)  
Η Ελλϊδα και ο Κόςμοσ ςτη μεταπολεμική περίοδο, 3 ώρεσ (Ευ. Χατζηβαςιλείου)  

Η Νεότερη Δυτική Τέχνη, 1.30΄ (Ιάν. Αςημακοπούλου)  



 

 

 

 
 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ιστορίης Επίσκεψις 
 

 

Αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα Ιςτορίησ Επίςκεψισ δικαιούνται να υποβϊλουν υ-

ποψήφιεσ και υποψήφιοι που υπηρετούν κατϊ το ςχολικό έτοσ 2022-2023 ωσ Δαςκϊλεσ και 

Δϊςκαλοι ςτη Δημόςια και Ιδιωτική Πρωτοβϊθμια Εκπαίδευςη ςτην κατηγορία «ΠΕ70 Δα-

ςκϊλων» ή ωσ Καθηγήτριεσ και Καθηγητέσ ςτη Δημόςια και Ιδιωτική Δευτεροβϊθμια Εκπαί-

δευςη ςτην κατηγορία «ΠΕ02 Φιλολόγων». 

Ο μέγιςτοσ αριθμόσ των ςυμμετεχουςών και ςυμμετεχόντων ςτο Πρόγραμμα ανέρχεται 

ςε τριακόςια (300) ϊτομα. Σε περίπτωςη που ο αριθμόσ αιτήςεων των υποψηφίων υπερβεί τισ 

τριακόςιεσ (300), θα τηρηθεί ςειρϊ προτεραιότητασ. 

 

Οι ενδιαφερόμενεσ και οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηςη θα πρέπει να υποβϊλουν:  

α) αντίγραφο πανεπιςτημιακού τίτλου ςπουδών και 

β) βεβαίωςη υπηρεςίασ, ςτισ κατηγορίεσ «ΠΕ70 Δαςκϊλων» και «ΠΕ02 Φιλολόγων», ςε 

ςχολική μονϊδα, κατϊ το ςχολικό έτοσ 2022-2023, με ημερομηνία Αυγούςτου ή Σεπτεμβρίου 

2022. 

Οι αιτήςεισ και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται από την 29η Αυγού-

ςτου έωσ τη 13η επτεμβρίου 2022 ςτην ηλεκτρονική διεύθυνςη: 

 

https://forms.gle/QQK71Qwdm3jxL5jz5 

 

Όςεσ/οι επιλεγούν θα ενημερωθούν ηλεκτρονικϊ. Σε κϊθε περίπτωςη, για τυχόν ερωτή-

ςεισ, οι ενδιαφερόμενεσ/οι μπορούν να απευθύνονται ςτη Γραμματέα του Τομέα Ιςτορίασ του 

Τμήματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ Σχολήσ του ΕΚΠΑ κα Μικέλα Σκούντζου 

(τηλ.: 210 7277400). 

Το Πρόγραμμα χορηγεί Πιςτοποιητικό Επιμόρφωςησ, το οποίο εκδίδει το Εθνικό και Κα-

ποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών. Σημειώνεται πϊντωσ ότι η πιςτοποιημένη ηλεκτρονικϊ μη 

παρακολούθηςη μαθημϊτων ϊνω των 10 ωρών, ςτο ςύνολο των 60 ωρών, ςυνεπϊγεται αυτο-

δικαίωσ την παραίτηςη των υποψηφίων από την υπέρ αυτών χορήγηςη του προβλεπόμενου 

πιςτοποιητικού. 

 

https://forms.gle/QQK71Qwdm3jxL5jz5

