ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προπτυχιακό
6Y4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

6

Σφγχρονθ Ελλθνικι Ιςτορία
3
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ
Επιςτθμονικισ περιοχισ

5

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα
Ελλθνικι
Ναι
http://eclass.duth.gr/courses/ALEX0

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ. Συμβουλευτείτε τα Παραρτιματα Α & Β ςτο ςυνθμμζνο αρχείο
τθσ ΑΔΙΠ «Πρόταςθ Ακαδθμαϊκισ Πιςτοποίθςθσ Προγράμματοσ Σπουδϊν», ςελίδεσ 20 - 24:
Παράρτθμα Α *(α) Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε κφκλο ςπουδϊν, ςφμφωνα με
Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ & (β) Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του
Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ]
Παράρτθμα Β (Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων)

Οι ςτόχοι αυτοφ του μακιματοσ είναι:


θ ανάπτυξθ ιςτορικισ κριτικισ ςκζψθσ και ιςτορικισ αίςκθςθσ μζςα από τθν
παρουςίαςθ και ανάλυςθ ςθμαντικϊν ιςτορικϊν φαινομζνων που επθρζαςαν τισ
ιςτορικζσ εξελίξεισ του 20οφ αιϊνα.



θ ςφαιρικι προςζγγιςθ τθσ πρόςφατθσ ιςτορίασ μασ κακϊσ και θ

μφθςθ των

φοιτθτϊν ςτθν ιςτορικι ζρευνα και ςτθ διατφπωςθ ιςτορικϊν ερωτθμάτων ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνονται τθν ιςτορικότθτα των προβλθμάτων τθσ ςφγχρονθσ


ελλθνικισ κοινωνίασ.
Η εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τα εργαλεία τθσ ιςτορικισ επιςτιμθσ με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν επεξεργαςία των πθγϊν, τθ ςυγκριτικι προςζγγιςθ των
ερμθνειϊν και τθ ςυγκζντρωςθ προφορικϊν μαρτυριϊν.

Γενικές Ικανότητες
Οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. Συμβουλευτείτε τισ γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ, όπωσ
αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ. Σε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το
μάκθμα.
- Κατανόθςθ, ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ επιςτθμονικϊν
δεδομζνων που ςυνδζονται με όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ
εκπαίδευςθσ των παιδιϊν θλικίασ 6 – 12 ετϊν
- Κατανόθςθ, ανάλυςθ, ςτάκμιςθ και διαχείριςθ με
κριτικό τρόπο των πολλαπλϊν παραγόντων που
διαμορφϊνουν τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα

- Ανάπτυξθ ουςιαςτικισ παιδαγωγικισ δραςτθριότθτασ ςε εκνικό
και διεκνζσ επίπεδο που είναι ςυμβατι με τα ςφγχρονα
δεδομζνα των κετικϊν, κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν
επιςτθμϊν και, ειδικότερα, τθσ εκπαίδευςθσ και, επιπλζον,
αξιοποιεί με κατάλλθλο τρόπο τα ςφγχρονα επιτεφγματα τθσ
τεχνολογίασ

- Επιλογι και εφαρμογι μεκοδολογιϊν και
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, με ςτόχο τθ γνωςτικι,
κοινωνικι, πολιτιςτικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ
των μακθτϊν

- Επανα-πλαιςίωςθ, αξιοποίθςθ και υποςτιριξθ με ενεργό τρόπο
τθσ ζρευνασ και ςυμμετοχι ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που
αφοροφν τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ αλλά και πζρα από
αυτιν, όπου θ διαμόρφωςθ ευκαιριϊν μάκθςθσ για όλουσ τουσ

- Σχεδίαςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ καινοτόμων
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε τυπικά και άτυπα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

μακθτευομζνουσ κεωρείται ηωτικισ ςθμαςίασ
- Αναγνϊριςθ των κρίςιμων χαρακτθριςτικϊν τθσ επαγγελματικισ
ταυτότθτασ του εκπαιδευτικοφ και ανάπτυξι τθσ μζςα από
διαδικαςίεσ κριτικισ διερεφνθςθσ και αναςτοχαςμοφ τθσ
διδακτικισ πρακτικισ

Με τθν ςυμπλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ ιςτορικζσ εξελίξεισ τθσ περιόδου του Μεςοπολζμου και του Β
Παγκοςμίου Πολζμου



Να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο ςυνδζονται τα ιςτορικά φαινόμενα τθσ
εκνικισ ιςτορίασ με αυτά τθσ παγκόςμιασ ιςτορίασ



Να αναηθτοφν τα αίτια και τισ ςυνζπειεσ των ιςτορικϊν εξελίξεων



Να αντιλαμβάνονται τισ ποικίλεσ όψεισ του παρελκόντοσ μζςα από τθν προςζγγιςθ τθσ
οικονομικισ, πολιτικισ και κοινωνικισ ιςτορίασ



Να χρθςιμοποιοφν τισ βαςικζσ μεκόδουσ τθσ ιςτορικισ επιςτιμθσ



Να αντιλαμβάνονται τισ διαφορετικζσ ερμθνείεσ των ιςτορικϊν



Να ςυλλζγουν προφορικζσ μαρτυρίεσ



Να ςτοχάηονται ςχετικά με τθ μεκοδολογία τθσ ιςτορίασ και τον τρόπο διδαςκαλίασ τθσ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ πολιτικι, οικονομικι και κοινωνικι ιςτορία τθσ ςφγχρονθσ
περιόδου όπωσ εξελίςςεται από τθν Μικραςιατικι Καταςτροφι μζχρι το 1950. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ
δίνεται ςτθ δεκαετία 1940-1950.
Το μάκθμα διακρίνεται ςε δφο ενότθτεσ. Στθν πρϊτθ, που εςτιάηει ςτισ κοινωνικζσ και
πολιτικζσ ανακατατάξεισ του μεςοπολζμου, εξετάηονται: Το τζλοσ τθσ Μεγάλθσ Ιδζασ. Η ζνταξθ και
αποκατάςταςθ των προςφφγων - Μεταςχθματιςμοί ςτο επίπεδο τθσ οικονομίασ. Ιδεολογικά
ρεφματα ςτο χϊρο τθσ πολιτικισ και του πολιτιςμοφ. Η τελευταία βενιηελικι διακυβζρνθςθ.
Πολιτειακζσ μεταβολζσ και ςτρατιωτικά κινιματα.
Στθ δεφτερθ ενότθτα, που καλφπτει τθν περίοδο 1936 – 1949, εξετάηονται: Το κακεςτϊσ τθσ
4θσ Αυγοφςτου: κεςμοί, ιδεολογία, αντιςτάςεισ. Η Ελλάδα ςτον πόλεμο. Η ιταλικι κατοχι. Η
γερμανικι κατοχι. Η αντίςταςθ και ο εμφφλιοσ. Τραφματα τθσ μετεμφυλιακισ κοινωνίασ. Η
επιςφαλισ μεταπολεμικι δθμοκρατία.

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΗ & ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Δια ηϊςθσ, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.

Δια ηϊςθσ

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

•

Ηλεκτρονικι πλατφόρμα e-learning
•

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικζσ
προςεγγίςεισ/ δραςτθριότθτεσ που κυρίαρχα
ακολουκοφνται (εκκετικζσ / μονολογικζσ,
διαλογικζσ, διερευνθτικζσ, κ.ά.) :
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ,
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), Συγγραφι
εργαςίασ
/
εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι

power point

e-mail

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Σεμινάρια

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου (ςφνολο ωρών)
35
20

Εργαςτθριακι άςκθςθ
Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ και πθγϊν
Φροντιςτιριο

15
15

Πρακτικι
Εκπαιδευτικι εκδρομι
Εκπόνθςθ μελζτθσ
Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν

10

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα, κακϊσ
και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ, ϊςτε
ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS (βλζπε και Παράρτθμα Γ ςτο ςυνθμμζνο
αρχείο τθσ ΑΔΙΠ «Πρόταςθ Ακαδθμαϊκισ
Πιςτοποίθςθσ Προγράμματοσ Σπουδϊν») .

Αυτοτελισ Μελζτθ

30

…………
……………

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

125

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ/ του τρόπου
αξιολόγθςθσ
Γραπτι εξζταςθ (ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ, ανάπτυξθσ,
επίλυςθ αςκιςεων/προβλθμάτων), Γραπτι
Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι
Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, κτλ. Σε κάκε περίπτωςθ αναφζρεται
αν πρόκειται για ατομικι ι ομαδικι εργαςία
και θ ‘βαρφτθτα’ κάκε ςυνιςτϊςασ τθσ
αξιολόγθςθσ ςτον τελικό βακμό (π.χ., ομαδικι
εργαςία – 25%).
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Διαμορφωτικι, Διαγνωςτικι ι Συμπεραςματικι

διαμορφωτικι
Οι φοιτθτζσ/τριεσ αξιολογοφνται από

Ι. τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα ςεμινάρια, τα φροντιςτιρια και
τθν ενδιάμεςθ εξζταςθ (30%)
ΙΙ. Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%)
Περιλαμβάνει:
-

Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ

-

κριτικισ προςζγγιςθσ και επεξεργαςίασ πθγϊν

-

Συγκριτικι αξιολόγθςθ ερμθνευτικϊν

προςεγγίςεων
Όςοι φοιτθτζσ επικυμοφν αναλαμβάνουν μιασ μικρισ
ζκταςθσ εργαςία θ οποία ςυνίςταται ςτθν
απομαγνθτοφϊνθςθ ςυνζντευξθσ με ζνα άτομο που ζηθςε
τθ δεκαετία του 1940. Η εργαςία πριμοδοτείται με 20% του
τελικοφ βακμοφ.
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Σαφινεια και ςυνοχι ςτθν
επιχειρθματολογίασ που αναπτφςςεται. Κατανόθςθ του
γνωςτικοφ περιεχομζνου. Κατανόθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ
των παραγόντων που επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ.
Χριςθ των μεκόδων του ιςτορικοφ. Κριτικι ικανότθτα
(επεξεργαςία πλθροφοριϊν και ςφγκριςθ ερμθνειϊν).
Ικανότθτα ςφνκεςθσ. Διατφπωςθ κατάλλθλων ερωτιςεων.

6. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα


R. Clogg, Σφντομθ Ιςτορία τθσ Νεϊτερθσ Ελλάδασ, Ακινα. Εκδ. Καρδαμίτςα, 1997.



2) φάκελοσ μακιματοσ με ςϊμα κειμζνων που είναι είτε κεφάλαια βιβλίων είτε
άρκρα επιςτθμονικϊν περιοδικϊν κακϊσ και



ςθμειϊςεισ τθσ διδάςκουςασ που αναρτϊνται ςτο eclass

Πρόςκετθ προτεινόμενθ βιβλιογραφία


Θάνοσ Βερζμθσ-Ιωάννθσ Κολιόπουλοσ, Ελλάσ, Η ςφγχρονθ ςυνζχεια, εκδ. Καςτανιϊτθ,
2006



Χρ. Χατηθιωςιφ (επιμ.), Ιςτορία τθσ Ελλάδασ του 20οφ αιϊνα, τ. Β1, Β2 και Γ1, Γ2,

Βιβλιόραμα, 2005

Συναφι επιςτθμονικά Περιοδικά (ελλθνόγλωςςα και ξενόγλωςςα)
 Τα Ιςτορικά.
 Μνιμων,
 Historein.

