
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click… στην 
Ιστορία 

Η ιστορία είναι γύρω µας. Στα παλιά κτήρια της γειτονιάς µας, στα ονόµατα των δρόµων και των 
πλατειών, στα δηµόσια µνηµεία.  

Η ιστορία είναι µέσα µας. Στη γνώση της προέλευσης και της καταγωγής µας, στις µνήµες των 
ανθρώπων και στις ιστορίες που αφηγούνται. 

Η ιστορία είναι παντού, γιατί είναι χρόνος. Είναι τα υλικά ή άυλα σηµάδια που αφήνει το παρελθόν 
και που, σαν ζωντανοί οργανισµοί, εξελίσσονται µε το πέρασµα του καιρού και τις εναλλαγές των 
γενεών. Είναι επίσης ο τρόπος µε τον οποίο σκεφτόµαστε και εξηγούµε το παρελθόν. 

Η ιστορία έχει µεγάλη σηµασία για τους ανθρώπους. Τους δίνει το πλαίσιο στο οποίο µπορούν να 
τοποθετήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Τους δίνει µια ταυτότητα στο χώρο και στο χρόνο. 

Με το πρόγραµµα «Click… στην Ιστορία» θέλουµε να βγάλουµε στην επιφάνεια τις όψεις της 
ιστορίας που, χωρίς να το συνειδητοποιούµε, είναι κοµµάτι του εαυτού µας και των εµπειριών µας. 
Απευθυνόµαστε στους µαθητές και τις µαθήτριες του Γυµνασίου και τους προσκαλούµε να 
ανακαλύψουν την ιστορία και τις ιστορίες από τις οποίες αυτή αποτελείται και να µας τη δείξουν 
µέσα από τη δική τους οπτική γωνία. 

Με ερωτήµατα άλλοτε απλά κι άλλοτε πιο σύνθετα, οι µαθητές, εξοπλισµένοι µε ένα κινητό 
τηλέφωνο που χρησιµοποιούν ως φωτογραφική µηχανή, κάµερα και συσκευή εγγραφής φωνής, 
γίνονται «ρεπόρτερ της ιστορίας». Έρχονται σε επαφή µε την κοινωνία που περιβάλλει το σχολείο 
τους, εξερευνούν την πόλη, τη γειτονιά και το χωριό τους, συλλέγουν τεκµήρια από οικογενειακά 
φωτογραφικά άλµπουµ, πολιτιστικούς θεσµούς και δηµόσια αρχεία, και φτιάχνουν τις δικές τους 
οπτικοακουστικές παρουσιάσεις. 

Μέσα από τη συνεργασία µαθητών, εκπαιδευτικών και ερευνητών του ΙΜΕ, το πρόγραµµα 
«Click… στην Ιστορία» δείχνει πως η ιστορία, στην οποία όλοι ανήκουµε, µπορεί να γίνει η 
ιστορία που ανήκει σε όλους µας. 

 
 
Οι παρουσιάσεις των σχολείων 
Γυµνάσιο Αγιάς Λάρισας   
2ο Γυµνάσιο Δράµας      
3ο Γυµνάσιο Θήβας    
2o Γυµνάσιο Ναυπλίου    
7ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής  
Γυµνάσιο Βροντάδου Χίου   
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε το http://local.e-history.gr/ 


