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Θέμα:  Ιστορίης Περιήγησις 

Μία επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της 

 

Η Ιστορίης Περιήγησις  αποτελεί συνεπτυγμένη εκδοχή του Προγράμματος Ιστορίης 

Επίσκεψις που οργανώνεται κατ’ έτος από το Τμήμα Ιστορίας και  Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνεται κατά κύριο λόγο και κατά απόλυτη προτεραιότητα 

σε εν ενεργεία Καθηγητές κλάδου ΠΕ02. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 το Πρόγραμμα 

Ιστορίης Περιήγησις θα προσφερθεί στην Αργολίδα, σε συνεργασία του Τμήματος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας. 

Στην περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις από τις συνολικά 120 που προσφέρονται, αυτές 

θα καλυφθούν από  εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άλλων 

ειδικοτήτων, οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας, ως μάθημα δεύτερης ανάθεσης 

Διάρκεια: 3 εβδομάδες (από 16/10 έως και 31/10/2015), κατά τις ημέρες Παρασκευή(ώρες 

15.00’ – 21.00’) και Σάββατο(ώρες 9.00’ – 15.00’). Συνολική διάρκεια μαθημάτων: ~ 37 ώρες. 

Χώρος:  1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου, Παπακωνσταντίνου και Παραλιακής Λεωφόρου Ναυπλίου – 

Νέας Κίου. 

Το Πρόγραμμα προσφέρεται από τους διδάσκοντες αφιλοκερδώς. 

Καλούνται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίο διδάσκουν 

το μάθημα της Ιστορίας είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη ανάθεση κατά το χρονικό διάστημα 

8-25 Σεπτεμβρίου να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω  φόρμα.  

Εφιστάται η προσοχή των κ.κ. συναδέλφων κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας 

προκειμένου να αποφευχθούν λάθη. 

Οι κ.κ. συνάδελφοι οφείλουν επιπλέον στην ίδια προθεσμία   να αποστείλουν ταχυδρομικά 

με την ένδειξη «Για το Πρόγραμμα Ιστορίης Περιήγησις» στην έδρα του Συνδέσμου 

Φιλολόγων Αργολίδας (1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου, Παπακωνσταντίνου και Παραλιακής 

Λεωφόρου Ναυπλίου – Νέας Κίου, Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο) βεβαίωση υπογεγραμμένη από 

τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής μονάδας. Οι προθεσμίες ορίζονται 
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λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση των διαδικασιών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών 

που προέκυψε από την προκήρυξη των εκλογών.  

Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της ανωτέρω βεβαίωσης ακόμα και με συνολική 

καταγραφή των εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα.  

Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα δοθούν Βεβαιώσεις. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να μην απουσιάσουν σε πάνω από δύο ημέρες μαθημάτων. 

Με το Πρόγραμμα Ιστορίης Περιήγησις επιδιώκεται, μέσω εποπτικών μαθημάτων πυκνής 

στόχευσης, να έλθουν οι εκπαιδευτικοί σε επαφή με τους τρέχοντες προβληματισμούς και 

κατευθύνσεις της Ιστορίας (έννοια των θεσμών –της εξουσίας – του έθνους -της κοινότητας 

–της ταυτότητας / ιστορία των ηλικιακών φάσεων  -του φύλου- της οικογένειας -του 

περιβάλλοντος –των νοοτροπιών, κλπ)˙ να καταδειχθεί η ιστορικότητα των εννοιών με βάση 

τις οποίες συζητούνται οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι και θεματολογίες . να 

συνεξετασθεί η ελληνική ιστορία με άλλες όμορων ή μη λαών˙ να παρουσιασθούν οι 

διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί στο έργο τους. 

Προς τον σκοπό αυτόν, τα μαθήματα καλύπτουν ευρείες θεματικές ενότητες ενώ, παράλληλα 

με την κεντρική ιστορική προβληματική, γίνεται  προσπάθεια να αναδειχθούν οι αισθητικές 

αναζητήσεις και τα κεντρικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών της τέχνης της κάθε 

εποχής.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Πα, 16 Οκτ.   Μεθοδολογία και Θεωρία της Ιστορίας, 1.30’ ώρες (Β. Καραμανωλάκης) 

 Ελλαδικός χώρος. Η Εποχή του Χαλκού, 2 ώρες (Γ. Παπαδάτος) 

Αρχαίος ελληνικός κόσμος: Αρχαϊκή και Κλασική περίοδος, 2.30 ώρες (Σ. 

Ψωμά) 

******** 

Σα, 17 Οκτ.   Αρχαία Ελληνική Τέχνη, 1.30’ ώρες (Δ. Πλάντζος) 

 Ελληνιστική και Ρωμαϊκή  Ιστορία, 2.30’ ώρες (Κ. Μπουραζέλης) 

 Ο βυζαντινός κόσμος, 2.30’ ώρες (Αθ. Κόλια – Δερμιτζάκη) 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Πα, 23 Οκτ.  Ο Νέος Ελληνισμός στην περίοδο της Λατινοκρατίας, 2.30’ ώρες (Αν. 

Παπαδία) 

 Ιστορία του αραβοϊσλαμικού κόσμου, 2 ώρες (Π. Κονόρτας) 

 Η Τέχνη του Ύστερου Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, 1.30’ ώρες (Ευ. 

Μαυρομιχάλη) 

******** 



Σα, 24 Οκτ.     Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 2 ώρες (Π. Κονόρτας) 

 Ο Νέος Ελληνισμός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, 2.30’ ώρες (Όλγ. 

Κατσιαρδή –Hering) 

 Η Επανάσταση του 1821, 1.30’ ώρες (Μ. Ευθυμίου) 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

Πα, 30 Οκτ.    Νεότερη  Ευρωπαϊκή Ιστορία 16ος αι. -1789, 2 ώρες (Κ. Γαγανάκης) 

 Η Ευρώπη και ο Κόσμος, 1789 -1945, 2.30’ ώρες (Μ. Παπαθανασίου) 

 Οι Διασπορές των Ελλήνων, 14ος -19ος αι., 1.30’ ώρες (Β. Σειρηνίδου) 

******** 

Σα, 31 Οκτ.    Η Ελλάδα, 1830 -1945, 2 ώρες (Ευ. Χατζηβασιλείου) 

 Η Ελλάδα και ο Κόσμος στην Μεταπολεμική Περίοδο, 2 ώρες (Ευ. 

 Χατζηβασιλείου) 

 Η νεότερη ελληνική τέχνη, 2 ώρες (Δ. Παυλόπουλος) 

 

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

Για το Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Νικόλαος Μπουμπάρης 

          Η  Γραμματέας 

 

      Κωνσταντίνα Πατούρα   

  

 


