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

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας
των Φιλοσοφικών Σχολών

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και του Πανεπιστημίου Κύπρου

για τους Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από 29 Σεπτεμβρίου έως και  11 Νοεμβρίου 2017,  το Τμήμα Ιστορίας  και
Αρχαιολογίας  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσέφερε στους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων), για πέμπτη χρονιά και σε συνεργασία
τη φορά αυτή με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,
το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  «Ιστορίης  Επίσκεψις.  Μία  επαναπροσέγγιση  της
Ιστορίας,  των  προβλημάτων και  των  μεθόδων  της»
(http://www.arch.uoa.gr/epimorfwtika-programmata/istor-hs-ep-skecis.html). 

Το  Πρόγραμμα  προσφέρθηκε  αφιλοκερδώς  από  27  διδάσκοντες  διαφόρων
γνωστικών  αντικειμένων  των  δυο  Τμημάτων  και  χωρίς  οποιαδήποτε  οικονομική
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. 

Οι ώρες διδασκαλίας ανήλθαν σε 63 (έξι εβδομάδες, κάθε Παρασκευή, 16.00-
20.30,  και  κάθε  Σάββατο,  9.30-15.30).  Η διδασκαλία  πραγματοποιήθηκε  στη  μεν
Αθήνα,  στο  Σπίτι  της  Κύπρου  /  Μορφωτικό  Γραφείο  Πρεσβείας  Κυπριακής
Δημοκρατίας  και  στο Διδασκαλείο  Νέας Ελληνικής  Γλώσσας του ΕΚΠΑ, στη  δε
Λευκωσία,  στο  Πανεπιστήμιο  Κύπρου.  Η  παρακολούθηση  των  μαθημάτων  έγινε
ταυτόχρονα στην Αθήνα και τη Λευκωσία είτε  με ζωντανή διδασκαλία είτε  μέσω
τηλεδιάσκεψης, αναλόγως της  πόλης όπου βρισκόταν ο εκάστοτε  διδάσκων.  Στην
Αθήνα  σημαντική  για  το  πρόγραμμα  ήταν  η  συνδρομή  του  Προγράμματος
Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ. 

Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης. 

Όπως και  τα  προηγούμενα  έτη,  το πρόγραμμα είχε  ιδιαίτερη απήχηση.  Οι
εκπαιδευτικοί που το παρακολούθησαν εξέφρασαν σχεδόν στο σύνολό τους ευμενή
σχόλια για το υψηλό επίπεδο των μαθημάτων, υπογραμμίζοντας επίσης τη σημασία
του  προγράμματος  για  τον  εμπλουτισμό  και  τη  βελτίωση  και  του  δικού  τους
διδακτικού έργου στις σχολικές τάξεις. 

Το πρόγραμμα «Ιστορίης Επίσκεψις» εγκαινιάσθηκε από το Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ το 2013 και εξαρχής προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον
των  εκπαιδευτικών,  με  υψηλό  αριθμό  αιτήσεων  συμμετοχής,  που  κατά  πολύ
υπερέβαιναν  τις  διαθέσιμες  θέσεις  στις  αίθουσες  διδασκαλίας  (κατά  τα  τέσσερα
πρώτα  έτη,  στο  Ιστορικό  Αρχείο  της  Εθνικής  Τράπεζας  της  Ελλάδος  και  στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων). Συνολικά, στα πέντε έτη της διεξαγωγής
του,  το έχουν παρακολουθήσει  συστηματικά περισσότεροι  από 700 εκπαιδευτικοί.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα σε συντομευμένη μορφή έχει προσφερθεί επίσης σε
εκπαιδευτικούς στην Αλεξανδρούπολη και στο Ναύπλιο. 

Το πρόγραμμα «Ιστορίης Επίσκεψις» αποτελεί μια παρέμβαση του Τμήματος
Ιστορίας  και  Αρχαιολογίας  του  ΕΚΠΑ  στο  καίριο  ζήτημα  της  διδασκαλίας  της



Ιστορίας  στη  σχολική  εκπαίδευση  και  στη  συχνά  δύσκολη  σχέση  καθηγητών  και
μαθητών με το μάθημα. 

Συγκεκριμένα, μέσω εποπτικών μαθημάτων πυκνής στόχευσης, οι καθηγητές
της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  έρχονται  σε  επαφή  με  τη  νέα  γνώση,  την
ιστορικότητα των εννοιών, τη μεθοδολογία, τους τρέχοντες προβληματισμούς και τις
νέες  κατευθύνσεις  της  Ιστορίας,  σε  συνεξέταση  της  ελληνικής  ιστορίας  με  την
ιστορία όμορων ή μη λαών.  

Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει επιτύχει α) την ενίσχυση της επιστημονικής
επικοινωνίας  μεταξύ  των  δύο  εκπαιδευτικών  βαθμίδων,  της  τριτοβάθμιας  και  της
δευτεροβάθμιας,   β)  το  έτι  περαιτέρω  άνοιγμα  προς  την  κοινωνία  και  την
εξωστρέφεια του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο  αυτό εντάσσεται  και  η  πρόσφατη,  από κοινού  προσφορά του
προγράμματος  «Ιστορίης  Επίσκεψις»,  το  φθινόπωρο  του  2017,  από  τα  Τμήματα
Ιστορίας  και  Αρχαιολογίας  του  ΕΚΠΑ  και  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου·  ένα
καινοτόμο  εγχείρημα,  που  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  του  κοινού  εκπαιδευτικού
χώρου μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου και στην επιστημονική-διδακτική συνεργασία των
δυο Τμημάτων,  ήδη δε έχει  διαμορφώσει  ένα γόνιμο κλίμα για τη διεύρυνση της
συνεργασίας αυτής και με νέες δράσεις στο πεδίο της Ιστορίας.


