∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος
Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής
συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων µέσα από
την εξέταση αιτίων και αποτελεσµάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συµπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριµένες καταστάσεις και τη διαµόρφωση αξιών και
στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συµπεριφοράς στο παρόν και το µέλλον. Έτσι, µε
τη διδασκαλία της Ιστορίας ο µαθητής µπορεί να αποκτήσει όχι µόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος
κόσµος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άµεσα µε τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης
συνδέεται έτσι µε το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιµασία υπεύθυνων πολιτών.
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγισης

Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ

Τάξη

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου
Ο άνθρωπος
και ο χρόνος

Α-Β

Γενικοί στόχοι
Ενδεικτικές Θεµελιώδεις
(γνώσεις, δεξιότητες,
έννοιες ∆ιαθεµατικής
στάσεις και αξίες)
προσέγγισης
Χρόνος,
χώρος, παρελθόν,
Να κατανοήσουν την έννοια του χώρου, του
παρόν,
µέλλον,
αλλαγή, διαχρόνου και της αλλαγής
δοχή γεγονότων, πολιτισµός.
Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον
Να εκτιµούν και να σέβονται τους αγώνες και
την ανθρώπινη δηµιουργία του παρελθόντος

Ευκαιριακές
ενότητες

Να προσεγγίσουν βιωµατικά παραµέτρους Χώρος, χρόνος, παράδοση,
της έννοιας πολιτισµός, όπως: παράδοση, ήθη, έθιµα, απελευθέρωση,
ελευθερία, σκλαβιά, ειρήνη.
ήθη και έθιµα κ.λπ.
Να προσεγγίσουν την έννοια της ελευθερίας
και της εθνικής ανεξαρτησίας

Μυθολογία

Γ

∆

Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ελληνική Χώρος, Χρόνος, Μυθολογία,
µυθολογία και τις επιβιώσεις της στη γλώσσα, παραµύθι, µύθος, ήρωας,
άθλος, εκστρατεία, δωδεκάτη λογοτεχνία, την τέχνη.
θεο, φαντασία, πραγµατικόΝα έλθουν σε επαφή µε την πολιτιστική τους
τητα.
κληρονοµιά
Προϊστορία και Να κάνουν συσχετίσεις και να προβαίνουν σε Χώρος, χρόνος, πρωτόγοΠρωτοϊστορία
νος, τεχνολογία, ανακάλυψη,
απλές γενικεύσεις.
αλλαγή, εξέλιξη, πρόοδος,
Να προβληµατιστούν για τη σχέση του ανθαλασσοκρατία.
θρώπου µε το φυσικό περιβάλλον και τον
αγώνα του για την πρόοδο.
Γεωµετρικά
Να εκτιµήσουν την αξία της συνεργασίας και Χώρος, χρόνος, µεταβολή,
χρόνια
συνεργασία, µετανάστευση,
των κοινών δεσµών.
Αρχαϊκά χρόνια
µετακίνηση, ενότητα, οργάΝα ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα δηνωση, αποικία, µητρόπολη.
µιουργήµατα της εποχής.
Κλασικά χρόνια Να συσχετίσουν γεγονότα της κλασικής επο- Χώρος-χρόνος,
αιτίαχής µε παρόµοια γεγονότα της σηµερινής αφορµή, πολίτευµα, συµµαεποχής και να προβούν σε δυνητικές γενι- χία, σύστηµα, οργάνωση,
ηγεµονία, τέχνη, πολιτισµός.
κεύσεις.
Να αναγνωρίσουν τις αξίες της δηµοκρατίας
και της ελευθερίας
Ελληνιστικά και Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες Χώρος-χρόνος, σύγκρουση,
ρωµαϊκά χρόπου συνάγονται από τα σηµαντικότερα γεγο- µεταβολή, εισβολή, επανά225

νια

Θέµατα από
την αρχαία ιστορία
Τοπική ιστορία
Οι Έλληνες και
οι Ρωµαίοι
Ε

Η αυτοκρατορία
αλλάζει
πρωτεύουσα
και θρησκεία

Το βυζαντινό
κράτος µεγαλώνει και αναπτύσσεται
Το Βυζαντινό
κράτος και οι
γειτονικοί λαοί

Το Βυζάντιο
φτάνει στην
ακµή του

σταση, ανεξαρτησία, εµφύΝα συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της ανά- λιος πόλεµος, Ρωµαιοκρατία,
συµπολιτεία.
γκης για ειρήνη και συνύπαρξη των λαών.
µεταβολή,
Να ενδιαφερθούν για την καθηµερινή ζωή Χώρος-χρόνος,
ήθη,
έθιµα,
µνηµεία,
παράτων ανθρώπων στα αρχαία χρόνια.
δοση, κληρονοµιά.
Να εκτιµήσουν την πολιτισµική τους κληρονοµιά.
Να κατανοήσουν τον πολυπολιτισµικό χαρα- Χώρος-χρόνος, σύγκρουση,
κτήρα της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, και να κυριαρχία, υποταγή, οργάνωση, ανάπτυξη, ειρήνη,
εκτιµήσουν την παγκόσµια προσφορά της.
ασφάλεια,
αυτοκρατορία,
Να σέβονται τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις,
πολιτισµός, πολυπολιτισµική
τις ιδέες των άλλων.
κοινωνία.
Χώρος,
χρόνος, µεταβολή,
Να προβληµατιστούν για τα σηµαντικά για
τον ελληνισµό και την παγκόσµια ιστορία γε- σχεδιασµός, επιλογή, διαίρεση, επιδροµή, σύστηµα, αγονότα της περιόδου.
νεξιθρησκία, πολιτισµός, εΝα σέβονται τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις
ξελληνισµός,
εκχριστιανικτλ. των άλλων και να αποδέχονται το δικαίσµός, οργάνωση.
ωµα της ανεξιθρησκίας.
Να κατανοήσουν τον αποφασιστικό ρόλο που Οργάνωση, αλλαγή, σύστηµα, νοµοθεσία, διοίκηση,
διαδραµατίζουν οι ηγέτες στην ιστορία.
στάση, επέκταση, επανάΝα εκτιµήσουν τη σηµασία της ειρήνης, της
σταση, εκστρατεία, ανάπτυασφάλειας και της συνεργασίας.
ξη, εικονοµαχία, εικονολατρία, θέµα.
Να γνωρίσουν τους γειτονικούς λαούς της Χώρος, χρόνος, ακρίτες, επιβυζαντινής αυτοκρατορίας και τις σχέσεις που δροµές, πολιορκία, άµυνα,
συνθηκολόγηση, διπλωµατίανέπτυξε µε αυτούς.
α, εκχριστιανισµός.
Να εκτιµήσουν την πολιτική των Βυζαντινών
απέναντι στους γειτονικούς λαούς.
µεταβολή,
Να εµπεδώσουν βασικές ιστορικές έννοιες Χώρος-χρόνος,
που έχουν σχέση µε τα γεγονότα της εποχής, αιτία-αποτέλεσµα, νοµοθεσίνα προβαίνουν σε συσχετισµούς, αξιολογή- α, ακµή, δικαιοσύνη, ισότητα,
αλληλεγγύη, πολιτισµός.
σεις και δυνητικές γενικεύσεις.
νότα της εποχής.

Να εκτιµούν τις αξίες της ανθρώπινης ζωής
και της δικαιοσύνης
Το Βυζάντιο
παρακµάζει

Θέµατα από τη
βυζαντινή ιστορία
Τοπική ιστορία
Η Ευρώπη στα
νεότερα χρόνια
ΣΤ

Ο ελληνισµός
µετά την Άλωση

Να αντιληφθούν και να εκτιµήσουν την προ- Χώρος, χρόνος, σύγκρουση,
σφορά του Βυζαντίου στον παγκόσµιο πολι- παρακµή, συνεργασία, αναρχία, ανταγωνισµός, ποτισµό.
λιορκία, άλωση, σταυροφοΝα αναγνωρίζουν την ανάγκη της διεθνούς
ρία, πολιτισµός, παραδόσεις.
συνεργασίας.
Να ενδιαφερθούν για την καθηµερινή ζωή Χρόνος, χώρος, µεταβολή,
αλληλεπίδραση, ήθη, έθιµα,
των ανθρώπων στα βυζαντινά χρόνια.
µνηµεία, παράδοση, πολιτιΝα σέβονται τον πολιτισµό και τις παραδόσµική κληρονοµιά.
σεις όλων των εποχών και όλων των λαών.
Να ασχοληθούν µε θέµατα της ιστορίας του
τόπου τους.
Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες, Πολιτισµός, εξέλιξη, ανάπτυπου συνδέονται µε τη συγκεκριµένη ιστορική ξη, ανακάλυψη, αναγέννηση,
µεταρρύθµιση, διαφωτισµός,
περίοδο.
µεταβολή, επανάσταση.
Να εκτιµήσουν την προσφορά της Ευρώπης
στον παγκόσµιο πολιτισµό και την αξία της
διεθνούς ειρήνης και συνεργασίας.
σκλαβιά,
Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα γεγονότα Χώρος-χρόνος,
που συνέβησαν στον ελληνικό χώρο από την τουρκοκρατία, παροικία, αυτοδιοίκηση, εξέγερση, ειρήνη,
Άλωση έως την Επανάσταση του ’21.
ελευθερία, ανθρώπινα δικαιΝα εκτιµήσουν την αξία της ειρήνης, της εώµατα πολιτισµός
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λευθερίας, της συνεργασίας των λαών, της ώµατα, πολιτισµός.
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
όλων των ατόµων και να διαµορφώσουν θετική στάση γι’ αυτά.
Η Επανάσταση Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα γεγονότα Χώρος, χρόνος, σύγκρουση,
του 1821
(κοινωνικά, στρατιωτικά, οικονοµικά, πολιτι- επανάσταση, Ιερός Λόχος,
κά, διπλωµατικά, κ.ά.) από τις παραµονές της Ιερή Συµµαχία, πολιορκία,
Επανάσταση του ’21, έως τη δολοφονία του έξοδος, εθνοσυνέλευση, φιλελληνισµός, συνθήκη, σύΚαποδίστρια.
νταγµα.
Να εκτιµήσουν τους αγώνες για ελευθερία και
εθνική ανεξαρτησία
Η Ελλάδα ανε- Να προσεγγίσουν την έννοια της εθνικής ο- Χώρος-χρόνος,
µεταβολή,
ξάρτητο κράτος λοκλήρωσης.
σύγκρουση,
προσάρτηση,
αυτονοµία, ανεξαρτησία, ουΝα εκτιµήσουν τις συνεχείς προσπάθειες για
δέτερη στάση, κίνηµα, αναεθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη.
συγκρότηση, εθνική ολοκλήρωση.
Η Ελλάδα τον
Να γνωρίσουν τις εξελίξεις και τα σηµαντικό- Χώρος, χρόνος, αγώνας,
ο
20 αιώνα
τερα γεγονότα που συνέβησαν στον ελληνικό πόλεµοι, αλύτρωτος, παγκόο
και τον παγκόσµιο χώρο κατά τον 20 αιώνα. σµιος πόλεµος, µεσοπόλεµος, φασισµός, ναζισµός,
Να αναπτύξουν θετική στάση για τη διεθνή
σοσιαλισµός, κοµµουνισµός,
ειρήνη, σε συνδυασµό µε το σεβασµό στο
Εθνική Αντίσταση, κατοχή,
δηµοκρατικό πολίτευµα.
εµφύλιος, δικτατορία, Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
1. Ειδικοί σκοποί
Στις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού η Ιστορία είναι ενταγµένη στο διεπιστηµονικό διδακτικό αντικείµενο της Μελέτης Περιβάλλοντος.
Στις τέσσερις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου η Ιστορία διδάσκεται ως χωριστό διδακτικό
αντικείµενο, και µε τη διδασκαλία της επιδιώκεται οι µαθητές:
Να έρθουν σε επαφή µε τους σηµαντικότερους ελληνικούς µύθους και ειδικότερα µε αυτούς που
έχουν παγκόσµια απήχηση.
Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες ευρύτερης και µερικότερης αναφοράς, να τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεις.
Να γνωρίσουν σηµαντικά γεγονότα και εξελίξεις της ελληνικής Ιστορίας από την αρχαιότητα ως
σήµερα, καθώς και στοιχεία της Ιστορίας των άλλων πολιτισµών και λαών και να τα συσχετίζουν.
Να βιώσουν την αλλαγή που συντελείται στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων σε διάστηµα µακρών χρονικών περιόδων.
Να αναπτύξουν την ικανότητα της κατανόησης του χρόνου και της χρήσης των σχετικών όρων.
Να εξοικειωθούν µε την ορολογία της ιστορικής επιστήµης και να αποκτήσουν το αναγκαίο λεξιλόγιο.
Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του γεωγραφικού παράγοντα για τη διαµόρφωση της ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου.
Να ενηµερωθούν για τις κοινωνικές, πολιτισµικές, θρησκευτικές και εθνικές διαφοροποιήσεις των
κοινωνιών τις οποίες µελετούν.
Να κατανοούν και να αποδέχονται τις πολιτισµικές, θρησκευτικές ή άλλες διαφοροποιήσεις ως θεµελιώδες δικαίωµα των ανθρώπων σε µια δηµοκρατική κοινωνία και ως θετικό παράγοντα της εξέλιξής
της.
Να αποκτήσουν εθνική συνείδηση, αγάπη για τη χώρα τους και διάθεση ειρηνικής συνύπαρξης,
συνεργασίας και αλληλοκατανόησης µε τους γειτονικούς λαούς.
Να γνωρίσουν τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των ανθρώπων στην ιστορική πορεία τους.
Να θέτουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις σχετικές µε τη διδασκόµενη ιστορική ύλη.
Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές ιστορικές πληροφορίες µέσα από µια ποικιλία πηγών, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία ή άλλα µέσα για να ανακοινώνουν απλά ιστορικά θέµατα.
Να ασκηθούν στο να οργανώνουν και να ανακοινώνουν την ιστορική τους γνώση και άποψη προφορικά ή γραπτά, µέσω διαφόρων τεχνικών του περιγραφικού, αναφορικού λόγου.
Να αξιοποιούν διάφορες ευκαιρίες για την ενασχόλησή τους µε την Ιστορία της περιοχής τους και
την ένταξή της στον ευρύτερο εθνικό ιστορικό χώρο.
Να σχηµατίζουν προσωπική άποψη και να διαµορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα
πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσµια προβλήµατα, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό.
2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

ΤΑΞΗ Γ΄
Στόχοι

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές

(διατιθέµενος χρόνος)

∆ραστηριότητες

1

Α΄ Μέρος: Μυθολογία
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν το µύθο της Τιτανοµαχίας, µε τον οποίο οι άνθρωποι
προσπάθησαν να ερµηνεύσουν τη
δηµιουργία του κόσµου.
Να γνωρίσουν τους θεούς του Ολύµπου και τις ιδιότητες που τους
έδ δ
ά θ

Η Θρησκεία των Ελλήνων
Η δηµιουργία του κόσµου και η Τιτανοµαχία
Οι δώδεκα θεοί του Ολύµπου
Ο Προµηθέας και η φω-

Οι µαθητές:
∆ιηγούνται τους µύθους µε δικά τους
λόγια, συζητούν µε βάση το περιεχόµενό τους και συµπληρώνουν κείµενο µε το σχετικό µε την ενότητα
λεξιλόγιο.
Συζητούν για τους τρόπους µε τους
ί
ί Έλλ
ξέ

1

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες
ης
διαθεµατικές έννοιες της 3 στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.
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απέδιδαν οι άνθρωποι.

τιά

Να γνωρίσουν το µύθο του Προµηθέα και να εκτιµήσουν την «προσφορά» του στον άνθρωπο.

Ο µύθος του Επιµηθέα
και της Πανδώρας

Να γνωρίσουν το µύθο της Πύρρας
και του ∆ευκαλίωνα.
Να κατανοήσουν σχετικές µε τη
µυθολογία έννοιες, όπως: Τιτανοµαχία, µύθος, κ.ά.
Να γνωρίσουν τους µύθους που
αναφέρονται στη ζωή και τα σηµαντικότερα κατορθώµατά του Ηρακλή.
Να κατανοήσουν σχετικές µε την
ενότητα έννοιες, όπως: άθλος, ήρωας κ. ά.
Να θαυµάσουν την παλικαριά την
καλοσύνη, το ήθος και την ανωτερότητα του Ηρακλή.
Να εκτιµήσουν το γεγονός ότι, ενώ
έχουν περάσει τόσοι αιώνες από
τότε που δηµιουργήθηκε ο µύθος
του Ηρακλή, όλοι οι άνθρωποι εξακολουθούν να αναφέρουν το όνοµά
του και τις πράξεις του.
Να χαρούν την οµορφιά των µύθων
και να αντιληφθούν σ’ ένα βαθµό το
συµβολισµό τους.

Η Πύρρα και ο ∆ευκαλίωνας
(4 ώρες)

Συζητούν για τα πρόσωπα της ενότητας και αξιολογούν τις πράξεις
τους.
∆ιαβάζουν κείµενα σχετικά µε την
προσφορά του Προµηθέα.

Οι Άθλοι του Ηρακλή:

∆ιηγούνται τους µύθους.

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεµέας

Εντοπίζουν στο χάρτη την περιοχή
στην οποία αναφέρεται κάθε µύθος.

Η Λερναία Ύδρα, ένα
τέρας µε εννιά κεφάλια

Συζητούν µε βάση το περιεχόµενο
και τη βοήθεια σχετικού υλικού (π. χ.
για τα ζώα που ζούσαν τα παλιά
χρόνια στην Ελλάδα: λιοντάρια, ελέφαντες κ.ά.).

Το ελάφι της Άρτεµης
και ο κάπρος του Ερύµανθου
Ο Ηρακλής καθαρίζει
τους στάβλους του Αυγεία
Οι Στυµφαλίδες όρνιθες
Η ζώνη της Ιππολύτης
Τα βόδια του Γηρυόνη
Ο Ηρακλής και ο Κέρβερος του Άδη
Τα χρυσά µήλα των Εσπερίδων
Ο Άδµητος και η Άλκηστη
Ο Ηρακλής στον Όλυµπο
(7 ώρες )

Παρόµοιοι στόχοι µε αυτούς που
αναπτύχθηκαν για τους άθλους του
Ηρακλή επιδιώκονται και στις ενότητες που αναφέρονται στη ζωή και
τα κατορθώµατα του Θησέα.

οποίους οι αρχαίοι Έλληνες εξέφραζαν την πίστη τους σο θείο.

Ο Θησέας
Τα παιδικά χρόνια και τα
πρώτα
κατορθώµατα
του Θησέα

Παρατηρούν αναπαραστάσεις µύθων
σε εικόνες από την αρχαία ελληνική
τέχνη: αγγεία, αγάλµατα, τις περιγράφουν και κάνουν τις δικές τους
εικαστικές αναπαραστάσεις (Εικαστικά).
Συσχετίζουν έννοιες, γεγονότα, καταστάσεις, δηµιουργήµατα κτλ. µε παρεµφερείς έννοιες και γεγονότα άλλων διδακτικών αντικειµένων, άλλων
εποχών και άλλων λαών µε τη σηµερινή πραγµατικότητα.
Συνθέτουν µικρά κείµενα µε δοσµένο
λεξιλόγιο, σχετικό µε τους µύθους
που διδάσκονται (Γλώσσα).
Συζητούν για στερεότυπες εκφράσεις
που συνδέονται µε τους µύθους, όπως: φυλάει σαν Κέρβερος, καθάρισε
την κόπρο την Αυγεία, πέρασε τις
Συµπληγάδες, η κλίνη του Προκρούστη, Αµαζόνες, Λαβύρινθος, ο µίτος
της Αριάδνης κ. ά. (Γλώσσα)
Παρόµοιες δραστηριότητες µε αυτές
που έχουν αναφερθεί στην ενότητα
για τον Ηρακλή µπορεί να γίνουν και
στην ενότητα για το Θησέα.

Ο Θησέας σκοτώνει το
Μινώταυρο
Το τέλος του Θησέα
(3 ώρες )

Να γνωρίσουν το µύθο της αργοναυτικής εκστρατείας και τα κυριότερα πρόσωπα που έχουν σχέση
µε αυτόν.

Η αργοναυτική εκστρατεία

Να κατανοήσουν τις δυσκολίες που
αντιµετώπισαν οι Αργοναύτες.

Ο Ιάσονας

Να κατανοήσουν έννοιες σχετικές
µε την ενότητα, π.χ. εκστρατεία κ.ά.

Η αργοναυτική εκστρατεία

Να κάνουν συσχετισµούς και να

Οι Συµπληγάδες πέτρες

Ο µεγάλες εκστρατείες

Ο Φρίξος και η Έλλη

Παρόµοιες δραστηριότητες µε αυτές
που αναφέρονται πιο πάνω για τα
κατορθώµατα του Ηρακλή και του
Θησέα µπορεί να γίνουν και στις ενότητες για την Αργοναυτική εκστρατεία.
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εκτιµήσουν τις πράξεις των ηρώων.

Ο Ιάσονας παίρνει το
χρυσόµαλλο δέρας
Η επιστροφή των Αργοναυτών και ο θάνατος
του Ιάσονα
(4 ώρες )

Να γνωρίσουν το µύθο του Τρωικού πολέµου, όπως αυτός διασώθηκε από την επική ποίηση και την
υπόλοιπη λογοτεχνική παράδοση.
Nα θαυµάσουν την πλοκή του µύθου και να προβληµατιστούν από
τις ενέργειες των πρωταγωνιστών.
Να γνωρίσουν, µέσα από τα γεγονότα του Τρωικού πολέµου, ήθη και
έθιµα της εποχής και να κάνουν
συσχετισµούς µε τα έθιµα της σηµερινής εποχής.
Να νιώσουν την ανάγκη να καταφύγουν και σε άλλες πηγές για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικές
µε το µύθο.
Να αντιληφθούν σ’ ένα βαθµό ότι
πίσω από το µύθο του Τρωικού
πολέµου κρύβεται η ιστορική αλήθεια.
Να εκτιµήσουν τους ήρωες µέσα
από τις πράξεις τους και να µάθουν
για το τέλος τους.

Ο Τρωικός πόλεµος

∆ιηγούνται τα γεγονότα.

Το µήλο της Έριδας

Χαρακτηρίζουν και αξιολογούν πρόσωπα µέσα από τις πράξεις τους.

Ο Πάρης αρπάζει την
Ωραία Ελένη
Η θυσία της Ιφιγένειας
στην Αυλίδα
Το ταξίδι των Αχαιών
στην Τροία
Η Χρυσηίδα και η Βρισηίδα
Ο θυµός του Αχιλλέα
Ο θάνατος του Πάτροκλου
Η µονοµαχία του Αχιλλέα και του Έκτορα
Ο θάνατος του Αχιλλέα
Ο ∆ούρειος Ίππος και η
καταστροφή της Τροίας

Συζητούν για τη ζωή και τα έθιµα των
ανθρώπων της εποχής, όπως τα
περιγράφει ο Όµηρος.
Παρατηρούν αναπαραστάσεις των
γεγονότων σε εικόνες από την αρχαία ελληνική και τη σύγχρονη τέχνη,
τις περιγράφουν και συζητούν για το
περιεχόµενό τους.
Συζητούν για στερεότυπες εκφράσεις
που συνδέονται µε τα γεγονότα, όπως: ∆ούρειος Ίππος, Αχίλλειος
πτέρνα, µήλο της Έριδας, Ασκοί του
Αιόλου κτλ. (Γλώσσα).
∆ιαβάζουν και σχολιάζουν σχετικά µε
τα γεγονότα κείµενα.
Συζητούν για την ιστορική αλήθεια
του Τρωικού πολέµου.

(8 ώρες )

Να κατανοήσουν τι ήταν ο ∆ούρειος
Ίππος και τι ρόλο διαδραµάτισε.
Να γνωρίσουν σηµαντικά επεισόδια
από τις περιπέτειες του Οδυσσέα.

Οι
περιπέτειες
Οδυσσέα

Να θαυµάσουν την εξυπνάδα, την
επινοητικότητα, την καρτερία, την
τόλµη και το θάρρος του Οδυσσέα.

Ο Οδυσσέας στη χώρα
των Κικόνων και των
Λωτοφάγων

Να οικειοποιηθούν
λεξιλόγιο.

Ο
Πολύφηµος

το

σχετικό

Να εκτιµήσουν την αγάπη του
Οδυσσέα προς την πατρίδα του,
την Ιθάκη, και την επιµονή του να
επιστρέψει κάποτε σ΄ αυτήν.

του

Κύκλωπας

Το νησί του Αίολου και
οι Λαιστρυγόνες

Αποτυπώνουν σε χάρτη την πορεία
του Οδυσσέα και σηµειώνουν τους
κυριότερους σταθµούς (Γεωγραφία).
Αξιολογούν και χαρακτηρίζουν τον
Οδυσσέα µέσα από τις πράξεις του.
∆ιαβάζουν σχετικά µε τις περιπέτειες
του Οδυσσέα λογοτεχνικά κείµενα.
Συζητούν για την ελληνική φιλοξενία.

Η µάγισσα Κίρκη
Ο Οδυσσέας πηγαίνει
στον Άδη
Οι Σειρήνες
Η Σκύλλα και η Χάρυβδη
Οι αγελάδες του Ήλιου
Ο Οδυσσέας
Καλυψώ

και

η

Στο νησί των Φαιάκων
Επιστροφή στην Ιθάκη
Ο Οδυσσέας τιµωρεί
τους µνηστήρες
(5 ώρες )
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Β΄ Μέρος: Προϊστορία και πρωτοϊστορία
Να γνωρίσουν αδροµερώς την εξελικτική πορεία του ανθρώπου κατά
τους προϊστορικούς χρόνους.

Ο άνθρωπος στα προϊστορικά χρόνια

Να κατανοήσουν την ανάγκη του
ανθρώπου να καταφύγει σε σπηλιές και τις συνέπειες αυτής της
επαναστατικής αλλαγής για τη ζωή
του.

Οι πρώτοι κυνηγοί

Να ερµηνεύσουν την ύπαρξη εργαλείων και οστών ανθρώπων στα
σπήλαια.
Να κατανοήσουν τη σηµασία ανακάλυψης της φωτιάς για την πρόοδο του ανθρώπου.

Οι σπηλιές γίνονται τα
πρώτα σπίτια
Ο άνθρωπος ανακαλύπτει τη φωτιά και φτιάχνει τα πρώτα εργαλεία
Οι άνθρωποι γίνονται
γεωργοί και ζουν σε χωριά
(3 ώρες)

Να συσχετίσουν τον τρόπο ζωής
του πρωτόγονου ανθρώπου µε το
σηµερινό.
Να γνωρίσουν τον τρόπο καθηµερινής ζωής των ανθρώπων που
ζούσαν στις Κυκλάδες.
Να κατανοήσουν τη σηµασία της
ναυτιλίας και του εµπορίου για τα
νησιά των Κυκλάδων.
Να κατανοήσουν τη σηµασία του
γεωγραφικού παράγοντα στην ανάπτυξη του κυκλαδικού πολιτισµού.

Η εποχή του Χαλκού
στην Ελλάδα
Ο Κυκλαδικός
σµός

Πολιτι-

Η ζωή στις Κυκλάδες
Θαλασσινά ταξίδια και
εµπόριο
Η τέχνη των Κυκλαδιτών

Να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κυκλαδικής τέχνης
και να θαυµάσουν αντιπροσωπευτικά της έργα

Ο πολιτισµός των Κυκλάδων καταστρέφεται

Να εκτιµήσουν το Μινωικό πολιτισµό σε σχέση µε το γεωγραφικό
παράγοντα και να αιτιολογήσουν
την ονοµασία του.

Ο Μινωικός Πολιτισµός
Η Μινωική Κρήτη και οι
µύθοι της: Ο Μίνωας, ο
∆αίδαλος και ο Ίκαρος

Να γνωρίσουν το µύθο του ∆αίδαλου και του Ίκαρου.

Η Κνωσός και τα περίφηµα ανάκτορά της

Να θαυµάσουν την αρχιτεκτονική,
τη διακόσµηση των ανακτόρων της
Κνωσού και την τεχνική των τοιχογραφιών.

Η καθηµερινή ζωή των
Μινωιτών

Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά
στοιχεία της ζωής των κατοίκων της
Μινωικής Κρήτης.
Να γνωρίσουν τα αίτια που οδήγησαν στην καταστροφή του Μινωικού πολιτισµού.

(2 ώρες )

Η Μινωίτες κυριαρχούν
στις θάλασσες και γίνονται σπουδαίοι έµποροι
Η τέχνη και η γραφή στη
Μινωική Κρήτη
Η καταστροφή του Μινωικού πολιτισµού

Παρατηρούν εικόνες, φαντάζονται και
περιγράφουν τη ζωή των ανθρώπων
µέσα στις σπηλιές, ή σε προϊστορικούς οικισµούς.
Αναπαριστούν εικαστικά τα πρώτα
εργαλεία και σκηνές από την καθηµερινή ζωή των πρωτόγονων ανθρώπων (κυνήγι, άναµµα φωτιάς κτλ.)
(Εικαστικά).
Συζητούν:
α) για τα πρώτα επαγγέλµατα και τα
συγκρίνουν µε τα σηµερινά.
β) για το ρόλο που έπαιξε η ανακάλυψη της φωτιάς στη ζωή των ανθρώπων.

Εντοπίζουν στο χάρτη της Ελλάδας
τις περιοχές όπου αναπτύχθηκαν οι
πρώτοι πολιτισµοί.
Παρατηρούν και περιγράφουν εικόνες, τοιχογραφίες και αρχιτεκτονικά
δηµιουργήµατα της εποχής του χαλκού (Εικαστικά).
∆ιαβάζουν σχετικά κείµενα για την
κυκλαδική τέχνη και τους πιθανούς
λόγους καταστροφής του κυκλαδικού
πολιτισµού.
Συζητούν για τη ζωή και τα έθιµα των
ανθρώπων της εποχής µε τη βοήθεια
κειµένων και εικονιστικού υλικού.
Εντοπίζουν στο χάρτη πόλεις αυτής
της περιόδου, και ιδιαίτερα αυτές στις
οποίες χτίστηκαν µεγάλα ανάκτορα
(Κνωσός, Φαιστός) και διαβάζουν
µύθους που συνδέονται µε τη Μινωική Κρήτη (π.χ. Ευρώπη, Τάλως κτλ.)
(Γεωγραφία, Γλώσσα).
Παρατηρούν και περιγράφουν αναπαραστάσεις της καθηµερινής ζωής
(ενδυµασία, γιορτές, εκδηλώσεις
κτλ.).
Συζητούν για τη σηµασία διάσωσης
και διατήρησης των µνηµείων.
Συµπληρώνουν λεξιλογικές ασκήσεις,
ακροστιχίδες,
αντιστοιχίσεις
κτλ.
(Γλώσσα).

(5 ώρες)
Να γνωρίσουν τις Μυκήνες και την
έκταση του Μυκηναϊκού κόσµου.

Ο Μυκηναϊκός πολιτισµός

Να θαυµάσουν την αρχιτεκτονική
των Μυκηναίων, και ειδικότερα την
κατασκευή των κυκλώπειων τειχών.

Οι µυκηναϊκές πόλεις και
τα κυκλώπεια τείχη τους

Να

Η καθηµερινή ζωή των

γνωρίσουν χαρακτηριστικά
ί
ό
ζ ή
Μ
ί

Οι «πολύχρυσες» Μυκήνες

Παρατηρούν και περιγράφουν εικόνες ενδεικτικές των τριών πολιτισµών.
Συσχετίζουν τους τρόπους λατρείας
των Μυκηναίων µε τους αντίστοιχους
των Μινωιτών.
Συγκρίνουν δηµιουργήµατα των τριώ
λ
ώ
233

στοιχεία από τη ζωή των Μυκηναίων.
Να γνωρίσουν τη θέση της γυναίκας στη µυκηναϊκή εποχή.
Να γνωρίσουν τη θρησκεία των
Αχαιών, τα λατρευτικά τους έθιµα
και τους τόπους λατρείας.
Να γνωρίσουν ότι οι Αχαιοί από την
πρωτοϊστορική ακόµα εποχή εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, κι έτσι η
νήσος αποτέλεσε αναπόσπαστο
τµήµα του ελληνικού πολιτιστικού
χώρου και γνώρισε ένα λαµπρό
πολιτισµό.

Μυκηναίων

ών πολιτισµών.

Η µυκηναϊκή τέχνη (αρχιτεκτονική, ζωγραφική,
κεραµική, µεταλλοτεχνία)

Συµπληρώνουν σε χάρτη τα κυριότερα κέντρα της Κύπρου κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (Γεωγραφία).

Η γραφή και η θρησκεία
των Μυκηναίων
Η Κύπρος στα µυκηναϊκά χρόνια
(5 ώρες )

Παρατηρούν δείγµατα µινωικής και
µυκηναϊκής γραφής και τα περιγράφουν.
Συζητούν για τη θέση της γυναίκας
στη µυκηναϊκή εποχή και τη συγκρίνουν µε τη σηµερινή και µε άλλες
εποχές.
Συσχετίζουν τον πολιτισµό της Κύπρου µε εκείνον της Μινωικής Κρήτης και των Μυκηνών, διαπιστώσουν
οµοιότητες και προβαίνουν σε σχετικές γενικεύσεις.

Επαναληπτικά µαθήµατα
Να συστηµατοποιήσουν τις γνώσεις
που απέκτησαν στις επιµέρους ενότητες.
Να συµπληρώσουν τυχόν ελλείψεις
και κενά που υπάρχουν.
Να ανασυνθέσουν δηµιουργικά τα
στοιχεία των επιµέρους µαθηµάτων.
Να αξιοποιήσουν το ιστορικό λεξιλόγιο που απέκτησαν.

Τα επαναληπτικά µαθήµατα, που αναπτύσσονται µε µορφή ασκήσεων και δραστηριοτήτων
στα Τετράδια Εργασιών,
ανακεφαλαιώνουν ευρύτερες διδακτικές ενότητες.

∆ιηγούνται µε λίγα λόγια τα σπουδαιότερα γεγονότα.
Συµπληρώνουν χάρτες, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, αντιστοιχίσεις, σωστό-λάθος, ανακεφαλαιωτικά κείµενα,
λεξιλογικές ασκήσεις, πίνακες διπλής
εισόδου κτλ. (Γεωγραφία, Γλώσσα).

(5 ώρες )

Να κρίνουν, να αξιολογήσουν και
να συνδέσουν ενέργειες και πρόσωπα.
Να ανατρέχουν στα αντίστοιχα µαθήµατα, για να αιτιολογούν τις απόψεις τους.
Σύνολο διδακτικών ενοτήτων: 51
2

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας

Θέµα: Η κατοικία άλλοτε και τώρα. Ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών εργασιών µε δραστηριότητες
όπως: Συλλογή υλικού και κατάταξή του. Παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου σχετικά µε
τις κατοικίες των ανθρώπων άλλοτε και τώρα. Εικαστικές απεικονίσεις, κατασκευές, επιλογή κειµένων και εικόνων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά,
Εξέλιξη, Μεταβολή, Πολιτισµός. Προεκτάσεις: στην Αισθητική Αγωγή, Τεχνολογία, Γλώσσα.
Θέµα: Οι δώδεκα θεοί του Ολύµπου. Οργάνωση ατοµικών ή οµαδικών εργασιών µε δραστηριότητες
όπως: Καταγραφή των συµβόλων των θεών και απεικόνισή τους. Καταγραφή σηµερινών ονοµάτων και συσχέτιση µε ονόµατα των δώδεκα θεών του Ολύµπου. Σύνθεση φανταστικής διήγησης,
δραµατοποίηση, εικαστικές απεικονίσεις, κατασκευές. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή, Πολιτισµός. Προεκτάσεις: στην Αισθητική Αγωγή,
Γλώσσα, Γεωγραφία, Θρησκευτικά.

ΤΑΞΗ ∆΄

2

Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ Ιστορίας.

234

Στόχοι

Θεµατικές Ενότητες

Ενδεικτικές

(διατιθέµενος χρόνος)

∆ραστηριότητες

Γεωµετρικά χρόνια
Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία
της καθόδου και εγκατάστασης των
∆ωριέων.
Να κατανοήσουν τις συνθήκες και
τους λόγους που έκαµαν τους
∆ωριείς και άλλα ελληνικά φύλα να
µετακινηθούν.
Να κατανοήσουν τις σχετικές µε την
ενότητα ιστορικές έννοιες: κάθοδος,
µετακίνηση,
µετανάστευση,
άποικος,
αποικία,
αποικισµός,
µητρόπολη κ.ά.

Η «κάθοδος» των ∆ωριέων
Οι Έλληνες δηµιουργούν
αποικίες
Η θρησκεία των αρχαίων
Ελλήνων
Η τέχνη και η γραφή
Τα έπη του Οµήρου
(4 ώρες )

Να κατανοήσουν ότι η κάθοδος των
∆ωριέων
σχετίζεται
µε
τις
µετακινήσεις των ελλήνων κατά την
ίδια εποχή.

Συµπληρώνουν σε χάρτη ονοµασίες
περιοχών από τις οποίες πέρασαν οι
∆ωριείς.
Συζητούν για τα αίτια και τις
συνέπειες του αποικισµού και κάνουν
συσχετισµούς
µε
σηµερινές
µετακινήσεις, µεταναστεύσεις λαών.
Συζητούν για τις συνέπειες που είχε
η κάθοδος των ∆ωριέων στις
ασχολίες και στον τρόπο ζωής των
Ελλήνων, τη µετανάστευσή τους στα
εύφορα παράλια της Μ. Ασίας,
καθώς και το ρόλο των κοινών ιερών
και εορτών στη διατήρηση της
φυλετικής ενότητας των Ελλήνων.
Παρατηρούν
εικόνες
που
αναπαριστούν αγγεία εκείνης της
εποχής και αιτιολογούν την ονοµασία
της περιόδου µέσα από την τέχνη.

Να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά
του α΄ αποικισµού και να τον
συγκρίνουν µε την κατάκτηση και τη
µετανάστευση.

Συµπληρώνουν σε χάρτη τα ονόµατα
των πόλεων που διεκδικούν την
καταγωγή του Οµήρου και συζητούν
για τα έργα του Οµήρου και του
Ησιόδου (Γεωγραφία, Γλώσσα).

Να
αντιληφθούν
και
να
αιτιολογήσουν τη διαχρονικότητα
των έργων του Οµήρου και του
Ησιόδου.

Αρχαϊκά Χρόνια
Να γνωρίσουν πότε και γιατί έγινε ο
δεύτερος ελληνικός αποικισµός.

Ο δεύτερος αποικισµός
των Ελλήνων

Να κατανοήσουν τη σχέση που
υπήρχε ανάµεσα στη µητρόπολη
και στις αποικίες.

Τα πολιτεύµατα
αρχαϊκή Ελλάδα

Να συγκρίνουν τα δύο είδη αποικισµών, να προβαίνουν σε γενικεύσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά
του αποικισµού και να τον συσχετίσουν µε τη µετανάστευση.

στην

Οι δεσµοί που ένωναν
τους Έλληνες
(κοινά ιερά, µαντεία, αµφικτιονίες, πανελλήνιοι
αθλητικοί αγώνες)
Η αρχαϊκή τέχνη

Να εκτιµήσουν τις αλλαγές που
επέφερε στη ζωή των Ελλήνων ο
δεύτερος αποικισµός.

Η ποίηση και η φιλοσοφία στα αρχαϊκά χρόνια

Να διαπιστώσουν ότι στους τόπους
όπου εγκαταστάθηκαν οι άποικοι
διατήρησαν τη φυλετική τους ενότητα.

(5 ώρες )

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν
τον τρόπο οργάνωσης των αποικιών.
Να κατανοήσουν τις έννοιες της
ενότητας: µαντεία, αµφικτιονίες,
πανελλήνιοι αγώνες, µητρόπολη,
οικιστής, χρησµός, ιερόν πυρ.

Παρατηρούν και εντοπίζουν στο χάρτη τα µέρη όπου ιδρύθηκαν νέες αποικίες και συζητούν για τα αίτια και
τις συνέπειες της µετανάστευσης διαχρονικά (Γεωγραφία).
Λεξιλογικές ασκήσεις και ασκήσεις
αντιστοίχισης µε έννοιες σχετικές µε
την ενότητα, όπως: βασιλεία, ολιγαρχία, τυραννία, δηµοκρατία, τύραννος,
άριστος, ευγενής κτλ. (Γλώσσα).
Συγκρίνουν τους σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες µε εκείνους της
αρχαιότητας και επισηµαίνουν οµοιότητες και διαφορές.
Παρατηρούν κίονες ιωνικού και δωρικού ρυθµού και επισηµαίνουν τις
διαφορές τους.
Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της
τέχνης της αρχαϊκής εποχής και τα
συγκρίνουν µε εκείνα της προηγούµενης περιόδου.

Να διακρίνουν τα κύρια στοιχεία της
αρχαϊκής τέχνης, µέσα από τους
αρχιτεκτονικούς ρυθµούς και τα
έργα της πλαστικής, και να τη συ235

γκρίνουν µε την τέχνη προηγούµενων εποχών.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν
την ανάπτυξη των γραµµάτων στην
αρχαϊκή εποχή.
Να γνωρίσουν τη δηµιουργία και
την ανάπτυξη του σπαρτιατικού
κράτους, καθώς και στοιχεία από
την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική του οργάνωση.

Η Σπάρτη
Το πολίτευµα και η κοινωνία της Σπάρτης

Να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες
σχετικές µε την ενότητα, όπως: είλωτες, περίοικοι κ. ά.

Η καθηµερινή ζωή στην
αρχαία Σπάρτη

Να κατανοήσουν τους λόγους που
συνετέλεσαν στη διαµόρφωση του
σπαρτιατικού πολιτεύµατος.

(2 ώρες )

Να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες
σχετικές µε την ενότητα, π.χ. εκκλησία του δήµου σεισάχθεια, αναδασµός, δηµοκρατία κ.ά.
Να συγκρίνουν το πολίτευµα της
Αθήνας µε το πολίτευµα της Σπάρτης, να κάνουν συσχετισµούς µε το
σηµερινό και να καταλήγουν σε
δυνητικές γενικεύσεις.
Να γνωρίσουν τους αγώνες του
αθηναϊκού λαού για τη θεµελίωση
της δηµοκρατίας στο κράτος τους.

Φαντάζονται και διηγούνται ιστορίες
από την καθηµερινή ζωή των Σπαρτιατών.
Από µελέτη σχετικών κειµένων καταγράφουν στοιχεία από τη σπαρτιατική ζωή και προβαίνουν σε συγκρίσεις µε τη σηµερινή.
Συµπληρώνουν λεξιλογικές ασκήσεις
και ασκήσεις αντιστοίχισης µε έννοιες
σχετικές µε την ενότητα, όπως:
Σπαρτιάτες, Είλωτες, Έφοροι, Περίοικοι, ∆ουλεύει σαν είλωτας (Γλώσσα).

Να γνωρίσουν στοιχεία από τη
σπαρτιατική αγωγή και τον τρόπο
διαβίωσης των Σπαρτιατών.

Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για
το χώρο, τον πληθυσµό και τη συγκρότηση του αθηναϊκού κράτους.

Παρατηρούν και περιγράφουν εικόνες από τις εκδηλώσεις της Σπαρτιατικής κοινωνίας.

Η Αθήνα
Βασιλιάδες, ευγενείς και
λαός στην αρχαία Αθήνα
Ο Σόλωνας νοµοθετεί
Ο Πεισίστρατος γίνεται
τύραννος
Ο Κλεισθένης βάζει τα
θεµέλια της δηµοκρατίας
(3 ώρες )

Να συγκρίνουν τον τρόπο ζωής
των γυναικών Αθήνας-Σπάρτης.
Να διαπιστώσουν τις αλλαγές (πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές)
που επέφεραν στο πολίτευµα της
Αθήνας οι νόµοι του Σόλωνα.

Συζητούν για τα πολιτεύµατα, κάνουν
συσχετισµούς και διατυπώνουν τις
απόψεις τους (Κοινωνική και πολιτική
αγωγή, Γλώσσα).
Με τη βοήθεια διαγράµµατος που
δείχνει τη δοµή του πολιτεύµατος της
Αθήνας, όπως διαµορφώθηκε από
τον Κλεισθένη, οδηγούνται σε συµπεράσµατα και κάνουν συγκρίσεις
µε προηγούµενα πολιτεύµατα.
∆ιαβάζουν κείµενα σχετικά µε την
ενότητα.
Συµπληρώνουν λεξιλογικές ασκήσεις
και ανακεφαλαιωτικά κείµενα µε λέξεις και στερεότυπες εκφράσεις από
τις ενότητες, όπως:δρακόντεια µέτρα,
εκκλησία του δήµου, γαιοκτήµονες,
Άρειος Πάγος, ευγενείς, σεισάχθεια,
βουλή των τετρακοσίων, αναδασµός,
τύραννος, δηµοκρατία, οστρακισµός
(Γλώσσα).

Να κατανοήσουν µε ποιο τρόπο οι
νόµοι του Κλεισθένη θεµελίωσαν τη
δηµοκρατία και την προστάτεψαν.

Κλασικά Χρόνια
Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για
τη δηµιουργία, την επέκταση και το
χαρακτήρα του κράτους των Περου
σών ως το τέλος του 6 αιώνα,
καθώς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στις ελληνικές πόλεις
της Μ. Ασίας.
Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές
έννοιες σχετικές µε την ενότητα,
όπως: σατράπης, λεηλασία, απολυταρχικό πολίτευµα, επανάσταση,
ανεξαρτησία, ανάπτυξη, αίτια, συ-

Οι Περσικοί πόλεµοι
Οι Πέρσες φιλοδοξούν
να κυριαρχήσουν στην
Ελλάδα

Παρατηρούν και περιγράφουν σχεδιαγράµµατα για τις µάχες και τις
ναυµαχίες, καθώς και εικόνες που
αναπαριστούν οπλίτες, και περιγράφουν τις στολές τους.
Συζητούν:

Η επανάσταση των Ελλήνων της Ιωνίας δίνει
την αφορµή

-Για τις αιτίες που αναγκάζουν τους
λαούς να επαναστατούν.

Η πρώτη και η δεύτερη
εκστρατεία των Περσών

-Για τη σηµασία που είχαν οι νίκες
των Ελλήνων στο Μαραθώνα, τη
Σαλαµίνα κτλ.
236

ανεξαρτησία, ανάπτυξη, αίτια, συνέπειες, αµυντικός, επιθετικός πόλεµος,

Η νικηφόρα µάχη στο
Μαραθώνα

-Για το αγώνισµα του Μαραθώνιου
δρόµου.

Να κατανοήσουν τα αίτια των περσικών πολέµων.

Η εκστρατεία του Ξέρξη
και η µάχη στις Θερµοπύλες

Να γνωρίσουν την Ιωνική επανάσταση και την εκστρατεία του Μαρδόνιου.

Στη Σαλαµίνα ο ελληνικός στόλος κατατροπώνει τους Πέρσες

-Για το σχέδιο του Θεµιστοκλή, το
συσχετίζουν µε το σχέδιο του Μιλτιάδη και διατυπώνουν τις απόψεις τους
(γενικεύσεις).

Να γνωρίσουν το χρόνο, τον τρόπο
διεξαγωγής και την έκβαση των
εξής: Η µάχη του Μαραθώνα, των
Θερµοπυλών, των Πλαταιών, η
ναυµαχία του Αρτεµισίου, η ναυµαχία της Σαλαµίνας και της Μυκάλης.

Η µάχη των Πλαταιών
και η ναυµαχία στη Μυκάλη
(5 ώρες)

Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραµατίζουν οι ηγέτες.

-Για λέξεις και φράσεις που σχετίζονται µε τις ιστορικές έννοιες της ενότητας και διαπιστώνουν ότι αυτές τις
χρησιµοποιούµε και σήµερα, όπως:
σατράπης, σατραπεία, ακµή, λεηλασίες, απολυταρχικό πολίτευµα, ζει
σαν Κροίσος, µολών λαβέ, είδα έναν
εφιάλτη, ω ξειν αγγέλλειν κ.ά. (Γλώσσα).
-Για τη σηµασία της υπεράσπισης
της πατρίδας.

Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία
του πατριωτισµού ως παράγοντα
νίκης.

Υποδύονται ρόλους σχετικούς µε τη
δράση ιστορικών προσώπων.

Να εκτιµήσουν το µέγεθος της θυσίας του Λεωνίδα και των συντρόφων του και να νιώσουν θαυµασµό
γι’ αυτούς.

Αναπαριστούν, εικαστικά, πολεµικά
πλοία, ναυµαχίες κ.ά. και διαβάζουν
σχετικά ιστορικά ή λογοτεχνικά κείµενα (Εικαστικά, Γλώσσα).

Να κατανοήσουν τους λόγους συγκρότησης της Α΄ Αθηναϊκής συµµαχίας και της εξέλιξής της σε ηγεµονία.
Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές
έννοιες που σχετίζονται µε την ενότητα, όπως: ηγεµονία, συµµαχία,
χρυσός αιώνας, µέτοικοι, δούλοι κ.
ά.
Να κατανοήσουν τους λόγους που
οδήγησαν στη διαµάχη ΑθήναςΣπάρτης.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τις
κοινωνικές και πολιτικές µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν
στην Αθήνα αυτή την εποχή.
Να συσχετίσουν τους παράγοντες
που οδήγησαν την Αθήνα στη µεγάλη της ακµή.
Να πληροφορηθούν στοιχεία από
τον τρόπο ζωής των κατοίκων της
Αθήνας σ΄ αυτή την περίοδο και να
γνωρίσουν τη θέση της γυναίκας
στην κλασική εποχή.
Να συγκρίνουν την καθηµερινή ζωή
της κλασικής Αθήνας, µε εκείνη της
Αρχαίας Σπάρτης και µε τη σηµερινή.
Να γνωρίσουν αντιπροσωπευτικά
δείγµατα της αρχιτεκτονικής, της
πλαστικής και της αγγειοπλαστικής
της κλασικής εποχής και να σχηµατίσουν µια πρώτη αντίληψη της έννοιας του ’’κλασικού’’.
Να γνωρίσουν τους σπουδαιότε-

ος

Ο «χρυσός» αιώνας (5
αιώνας π.Χ.)

Συζητούν για την αξία της συνεργασίας και τη δηµιουργία συµµαχιών.

Η Αθήνα γίνεται η πιο
ισχυρή ελληνική πόλη

Σηµειώνουν στο χάρτη τις πόλεις
που αποτέλεσαν την Α΄ Αθηναϊκή
συµµαχία.

Το πολίτευµα και η κοινωνία της Αθήνας στα
χρόνια του Περικλή

Συζητούν για τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ακµή της Αθήνας κατά
την εποχή αυτή.

Η καθηµερινή ζωή στην
κλασική Αθήνα

Παρατηρούν εικόνες και αναπαριστούν κάποιες εκδηλώσεις από την
καθηµερινή ζωή των Αθηναίων και
τις συγκρίνουν µε τις σηµερινές.

Τα καλλιτεχνικά αριστουργήµατα του «χρυσού» αιώνα
Η Αθήνα γίνεται «Σχολείο της Ελλάδας»
(5 ώρες)

Ετοιµάζουν σχέδιο εργασίας (project)
µε θέµα: Η Ακρόπολη.
Παρατηρούν εικόνες που αναπαριστούν αγάλµατα της κλασικής περιόδου και τα συγκρίνουν µε αρχαϊκούς
κούρους.
∆ικαιολογούν το χαρακτηρισµό της
εποχής: χρυσός αιώνας.
∆ιαβάζουν µικρά αντιπροσωπευτικά
κείµενα ποιητών και ιστορικών της
εποχής και κάνουν εικαστικές αναπαραστάσεις, π.χ. αρχαίο θέατρο
(Εικαστικά, Γλώσσα).
Συζητούν τους λόγους για τους οποίους τα έργα αυτής της περιόδου συγκεντρώνουν τον παγκόσµιο θαυµασµό και εκτιµούν το γεγονός ότι και
σήµερα εξακολουθούν να παίζονται
και να συγκινούν.
Συγκρίνουν έργα αυτής της περιόδου
µε αντίστοιχα προηγούµενων και
µεταγενέστερων εποχών.
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ρους φιλοσόφους, ιστορικούς και
δραµατικούς ποιητές της κλασικής
εποχής.
Να γνωρίσουν τις αιτίες που προκάλεσαν τον πελοποννησιακό πόλεµο.

πόλεµος (431-404 π.Χ.)

Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα
γεγονότα από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέµου ως την “Ανταλκίδειο ειρήνη”.

Αιτίες και αφορµές του
πολέµου

Να κατανοήσουν την έννοια «εµφύλιος πόλεµος».
Να προβληµατιστούν πάνω σε πιθανά αποτελέσµατα εµφύλιων πολέµων.
Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα
γεγονότα του πολέµου και να κατανοήσουν τους λόγους της µεγάλης
του διάρκειας.

Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα
γεγονότα από την ανάπτυξη της
Θήβας ως το τέλος της ηγεµονίας
της.
Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά
της θηβαϊκής ηγεµονίας και να διακρίνουν οµοιότητες και διαφορές σε
σχέση µε την αθηναϊκή και τη
σπαρτιατική.
Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές
έννοιες που σχετίζονται µε την ενότητα, όπως: ηγεµονία, ιερός λόχος,
κ. ά.

Ο Πελοποννησιακός

Οι κυριότερες
του πολέµου

φάσεις

Η Σπάρτη επικρατεί και
κυριαρχεί στην Ελλάδα
(3 ώρες)

Εντοπίζουν στο χάρτη τις περιοχές
που ανήκαν στην Αθηναϊκή και τη
Σπαρτιατική συµµαχία.
Συζητούν:
-Για τις αιτίες και την αφορµή του
πολέµου.
-Για τις συνέπειες της σύγκρουσης
Αθηναίων και Πελοποννησίων.
-Για την ανάµειξη των Περσών στις
ελληνικές υποθέσεις και εκτιµούν τις
συνέπειες αυτής της ανάµειξης, όπως ιδιαίτερα εµφανίζονται στην “Ανταλκίδειο ειρήνη”.
Αξιολογούν τις αποφάσεις των
Σπαρτιατών για την ηττηµένη Αθήνα.
Συµπληρώνουν
ανακεφαλαιωτικό
κείµενο µε σχετικό από την ενότητα
λεξιλόγιο.

Η ηγεµονία της Θήβας

Σχεδιάζουν χάρτη µε την έκταση της
Θηβαϊκής ηγεµονίας.

Οι Θηβαίοι αντιµέτωποι
µε Σπαρτιάτες και Αθηναίους

Πληροφορούνται ότι ο όρος “ιερός
λόχος” δόθηκε σε στρατιωτικά σώµατα το 1821, καθώς και το 1940, και
συζητούν σχετικά.

Πελοπίδας και Επαµεινώνδας
(2 ώρες)

Συζητούν για το εργαστήρι της Τανάγρας (Ταναγραίες).
Αξιολογούν τη δράση των ηγετών της
Θήβας Επαµεινώνδα και Πελοπίδα,
και διαβάζουν σχετικά κείµενα.

Να γνωρίσουν την άνθηση της τέχνης στη Θήβα.
Να γνωρίσουν την ανάπτυξη του
µακεδονικού κράτους, τους δεσµούς του µε τα άλλα ελληνικά
κράτη και τις προσπάθειές του για
την ένωση των Ελλήνων εναντίον
των Περσών.
Να εκτιµήσουν τις ενέργειες του Μ.
Αλεξάνδρου για την προετοιµασία
της εκστρατείας του.
Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα
πολεµικά γεγονότα και την πορεία
της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν
τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι νίκες των Ελλήνων.
Να γνωρίσουν το οργανωτικό έργο
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα σχέδιά του, το τέλος του, καθώς και το
τέλος της εκστρατείας.
Να επισηµάνουν τα αποτελέσµατα

Η Μακεδονία
Μια νέα ελληνική δύναµη, η Μακεδονία
Ο Φίλιππος Β΄ οργανώνει το µακεδονικό κράτος
Οι Έλληνες ενώνονται
κατά των Περσών

Εντοπίζουν στο χάρτη την έκταση και
την πρωτεύουσα του Μακεδονικού
κράτους.
Χαρακτηρίζουν το Φίλιππο ως πολιτικό και στρατιωτικό ηγέτη.
Συζητούν µε τη βοήθεια σχετικού
υλικού για τους θησαυρούς της Βεργίνας.

Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου

Παρατηρούν και περιγράφουν εικόνες που αναφέρονται στη ζωή του Μ.
Αλεξάνδρου.

Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου και η διάσπαση
του κράτους του

Συζητούν για τα προτερήµατα και τις
ικανότητες του Μ. Αλεξάνδρου και
αξιολογούν τις ενέργειές του.

(4 ώρες )

∆ιαβάζουν κείµενα από ιστορικά και
λογοτεχνικά βιβλία που αναφέρονται
στη ζωή και το έργο του Μ. Αλεξάνδρου.
Παρατηρούν στο χάρτη την πορεία
της εκστρατείας και της επιστροφής
του Μεγάλου Αλεξάνδρου
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της µεγάλης εκστρατείας και να
εκτιµήσουν τη σηµασία τους για τον
ελληνισµό και την ανθρωπότητα
γενικότερα.

του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Συζητούν για τη σηµασία των κατακτήσεων του Μ. Αλεξάνδρου: τη διάδοση και την επικράτηση των ελληνικών γραµµάτων και την επικράτηση
της ελληνικής γλώσσας σε όλο το
γνωστό τότε κόσµο.
Συµπληρώνουν ακροστιχίδες, σταυρόλεξα κτλ. και συµπληρώνουν µε τις
κατάλληλες λέξεις ανακεφαλαιωτικό
κείµενο (Γλώσσα).

Ελληνιστικά χρόνια
Να γνωρίσουν τα κράτη που διαµορφώθηκαν µετά τη διάσπαση του
κράτους του Αλεξάνδρου.

Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου

Εντοπίζουν στο χάρτη τα κράτη των
διαδόχων.

Να κατακτήσουν βασικές ιστορικές
έννοιες που σχετίζονται µε την ενότητα, όπως: διάδοχοι, διαδοχή,
διάσπαση, κ. ά.

Τα κράτη των διαδόχων

Συζητούν για τις συνέπειες που είχε
ο αιφνίδιος θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου.

Ένας σπουδαίος βασιλιάς στην Ήπειρο, ο
Πύρρος

Να εκτιµήσουν τις συνέπειες των
αλλεπάλληλων συγκρούσεων µεταξύ των κρατών των διαδόχων.

Η καθηµερινή ζωή στα
ελληνιστικά χρόνια

Εντοπίζουν στο χάρτη το βασίλειο
του Πύρρου και τις πορείες των εκστρατειών του και συζητούν για τη
σηµασία της φράσης «Πύρρειος νίκη» (Γεωγραφία, Γλώσσα).

Να γνωρίσουν την έκταση που κάλυπταν τα ελληνιστικά κράτη και
την πληθυσµιακή τους σύνθεση.

Τα Γράµµατα και οι Τέχνες στα ελληνιστικά
χρόνια

Συζητούν και συγκρίνουν τον τρόπο
ζωής στις πόλεις της Ανατολής και
στις πόλεις της Ελλάδας.

Να γνωρίσουν τα σχέδια και τις
εκστρατείες του Πύρρου στην Ιταλία, τη Σικελία και τη Νότια Ελλάδα.

(4 ώρες)

Να εκτιµήσουν τα αποτελέσµατα
των εκστρατειών του Πύρρου.
Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά
στοιχεία από τις εξελίξεις που σηµειώθηκαν στα γράµµατα, τις επιστήµες και τις τέχνες στην ελληνιστική εποχή.

Συζητούν για την ανάπτυξη των επιστηµών και τους κορυφαίους επιστήµονες της εποχής: Αρχιµήδης, Ευκλείδης.
Συµπληρώνουν διάφορες ασκήσεις:
αντιστοιχίσεις, ακροστιχίδες, κτλ.

Να κατανοήσουν τις επιδράσεις
που άσκησε ο ελληνικός πολιτισµός
µε την εξάπλωσή του.
Να γνωρίσουν τα κυριότερα
γεγονότα που συνδέονται µε την
ίδρυση και την ανάπτυξη του
ρωµαϊκού κράτους.
Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά
στοιχεία
της
οικονοµικής,
κοινωνικής
και
πολιτικής
οργάνωσης της Ρώµης.
Να συσχετίσουν την κοινωνική και
πολιτική οργάνωση της Ρώµης µε
εκείνη των ελληνικών πόλεων.
Να γνωρίσουν τα κυριότερα
γεγονότα που συνδέονται µε την
ίδρυση και την ανάπτυξη της
Καρχηδόνας, τη σύγκρουσή της µε
τη Ρώµη και την καταστροφή της.

∆ιαβάζουν ιστορικά ή λογοτεχνικά
κείµενα που αναφέρονται στην καθηµερινή ζωή αυτής της περιόδου και
παρατηρούν εικόνες που αναπαριστούν έργα εκείνης της εποχής
(Γλώσσα, Εικαστικά).

Ρώµη και Ελλάδα
Η ίδρυση της Ρώµης και
ο ανταγωνισµός της µε
την Καρχηδόνα
Οι Ρωµαίοι στρέφονται
προς την κατάκτηση της
Ανατολής

Εντοπίζουν στο χάρτη τη θέση της
Ρώµης και της Καρχηδόνας, καθώς
και την πορεία του Αννίβα.
Συγκρίνουν τις κοινωνικές τάξεις στη
Ρώµη µε τις τάξεις στην Αθήνα και τη
Σπάρτη.
∆ιαβάζουν το µύθο για τη δηµιουργία
της Ρώµης από τον Αινεία.

Οι Ρωµαίοι υποτάσσουν
την Ελλάδα

Παρατηρούν σε χάρτη την έκταση
του ρωµαϊκού κράτους.

(3 ώρες )

Συζητούν
για
τη
στρατηγική
ικανότητα του Αννίβα και του
Σκιπίωνα
και
συσχετίζουν
τις
ενέργειές
τους
µε
αντίστοιχες
Ελλήνων ηγετών.

Να γνωρίσουν τα κυριότερα
γεγονότα που οδήγησαν στην
υποταγή της Ελλάδας στους
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Θέµατα από την Αρχαία Ιστορία
Να γνωρίσουν τα σχετικά µε τη
γέννηση, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επιβίωση του αρχαίου
θεάτρου ως τις µέρες µας.

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο

Εικαστική αναπαράσταση αρχαίου
θεάτρου.

Η
αρχαία
ελληνική
γλώσσα και η γραφή

Να εκτιµήσουν τον παγκόσµιο θαυµασµό που συγκεντρώνει το θέατρο ως σήµερα.

Ενδεικτικό παράδειγµα
οργάνωσης µιας επίσκεψης σε αρχαιολογικό
χώρο ή µουσείο

Συζητούν για µεγάλα αρχαία θέατρα
που σώζονται έως σήµερα (Επιδαύρου κ.ά.) και για τις παραστάσεις
που δίνονται σ΄ αυτά στην εποχή
µας.

Να γνωρίσουν τη διαχρονικότητα
της ελληνικής γλώσσας και γραφής.
Να εκτιµήσουν την αξία της ελληνικής γλώσσας ως εκφραστικού οργάνου για τη δηµιουργία πολιτιστικών επιτευγµάτων υψηλής στάθµης
και τη διαχρονική πορεία της στη
µακραίωνη ιστορία του ελληνισµού.

(2 ώρες )

∆ιαβάζουν απλές προτάσεις από αρχαία κείµενα και αναγνωρίζουν λέξεις
που τις χρησιµοποιούµε και σήµερα
(Γλώσσα).
Παρατηρούν αρχαίες επιγραφές και
συζητούν για τον τρόπο γραφής στην
αρχαία και τη σηµερινή εποχή.

Να κατανοήσουν τις έννοιες: «αρχαιολογικός χώρος και µουσείο».

Συζητούν για τα µουσεία και τους
αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής τους.

Να αντιληφθούν την αξία των αρχαιολογικών χώρων.

Σχεδιάζουν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία.

Να νιώσουν την ανάγκη να επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους και
µουσεία.

Προετοιµάζονται για επισκέψεις σε
µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Να θαυµάσουν τα έργα τέχνης και
τα αρχαία µνηµεία.
Να συστηµατοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στις επιµέρους
ενότητες.

Επαναληπτικά µαθήµατα

∆ιηγούνται µε λίγα λόγια τα σπουδαιότερα γεγονότα.

Να ανασυνθέσουν δηµιουργικά τα
στοιχεία των επιµέρους µαθηµάτων.

Τα επαναληπτικά µαθήµατα, που αναπτύσσονται στα Τετράδια Εργασιών, ανακεφαλαιώνουν
ευρύτερες
διδακτικές
ενότητες.

Συµπληρώνουν χάρτες, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, αντιστοιχίσεις, σωστό-λάθος, ανακεφαλαιωτικά κείµενα,
λεξιλογικές ασκήσεις, πίνακες διπλής
εισόδου κτλ. (Γεωγραφία, Γλώσσα).

Να αξιοποιήσουν το ιστορικό λεξιλόγιο που απέκτησαν.

(4 ώρες )

Να συµπληρώσουν τυχόν ελλείψεις
και κενά που υπάρχουν.

Να κρίνουν, να αξιολογήσουν και
να συνδέσουν ενέργειες και πρόσωπα.
Να ανατρέχουν στα αντίστοιχα µαθήµατα, για να αιτιολογούν τις απόψεις τους.

Τοπική Ιστορία
Να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους, να την εκτιµήσουν και να
την εντάξουν στη Γενική Ιστορία.
Να έρθουν σε επαφή µε ιστορικά
στοιχεία, ερευνήσιµα και προσιτά.
Να εθιστούν στην παρατήρηση και
στην έρευνα συγκεκριµένων ιστορικών χώρων.
Να ασκηθούν στη διαθεµατική
προσέγγιση θεµάτων της Τοπικής
Ιστορίας.

Θέµατα τοπικής ιστορίας
(5 ώρες )

Η Τοπική Ιστορία πρέπει να προσεγγίζεται διαθεµατικά και µε τη µέθοδο
project, όπου εµπλέκονται σχεδόν
όλα τα γνωστικά αντικείµενα.
Οι µαθητές πραγµατοποιούν επισκέψεις, παρατηρούν, καταγράφουν,
φωτογραφίζουν, αναπαριστούν εικαστικά, περιγράφουν γραπτά ή προφορικά και επεξεργάζονται κάθε θέµα
πολύπλευρα.

Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε
προβλήµατα της τοπικής κοινωνί240

ας.
Σύνολο διδακτικών ενοτήτων: 51
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Στο εργαστήρι ενός αγγειοπλάστη. Ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών εργασιών: Συγκέντρωση
εικόνων µε παραστάσεις από αρχαία αγγεία, θεµατοποίηση του εικαστικού περιεχοµένου (Μυθικά-ηρωικά πρόσωπα, ιστορικά πρόσωπα, ανθρώπινη δράση, φυσικό περιβάλλον). Συγκέντρωση πληροφοριών για τη διαδικασία, τα υλικά κατασκευής και τη χρήση τους. Συσχέτιση µε
νεότερες εποχές. Εικαστικές απεικονίσεις, κατασκευές. Αναγνώριση και σχεδιασµός γεωµετρικών σχηµάτων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Εξέλιξη, Πολιτισµός. Προεκτάσεις: στην Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Γεωγραφία, Μαθητικά, Εµείς και ο κόσµος, Μυθολογία.
Θέµα: Ένα αρχαίο θέατρο. Οργάνωση ατοµικών ή οµαδικών εργασιών µε δραστηριότητες όπως: Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε το χώρο του αρχαίου θεάτρου και του αρχαίου δράµατος.
Εικαστικές απεικονίσεις. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, φωτογράφηση, δραµατοποίηση, κατασκευές, (µάσκα, ενδυµασίες). Επισκέψεις, παρακολούθηση αρχαίου δράµατος,
Συζήτηση, συνέντευξη από ηθοποιούς που ασχολούνται µε το αρχαίο δράµα. Θεµελιώδεις
διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή, Εξέλιξη, Πολιτισµός.
Προεκτάσεις: στην Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Γεωγραφία, Μουσική, Θέατρο.

ΤΑΞΗ Ε΄
Στόχοι

Θεµατικές Ενότητες

Ενδεικτικές

(διατιθέµενος χρόνος)

∆ραστηριότητες

Τα ελληνορωµαϊκά χρόνια
Να γνωρίσουν οι µαθητές τους
τρόπους µε τους οποίους οι Ρωµαίοι κυριάρχησαν στην Ελλάδα και
διοίκησαν τους Έλληνες.
Να κρίνουν τις ενέργειες των κατακτητών και την αντίδραση των Ελλήνων.
Να αποκτήσουν και να εµπεδώσουν ιστορικές βασικές έννοιες,
όπως: ρωµαιοκρατία, υποταγή,
αυτονοµία, εξέγερση, πολεµική κατάκτηση, πολιτιστική κατάκτηση,
ελληνορωµαϊκός πολιτισµός.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν
τον ελληνορωµαϊκό πολιτισµό µέσα
από προσιτά δηµιουργήµατα του.
Να εκτιµήσουν τη συνεισφορά των
Ελλήνων στη δηµιουργία του ελληνορωµαϊκού πολιτισµού.
Να προσδιορίσουν το χώρο της
ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και να
κατανοήσουν τον πολυπολιτισµικό
της χαρακτήρα.
Να κατανοήσουν το ρόλο που έπαιζαν η ειρήνη, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη και η τεχνική ανάπτυξη
στην πρόοδο της αυτοκρατορίας.

Οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι
Οι Ρωµαίοι κυβερνούν
τους Έλληνες
Οι Έλληνες «κατακτούν»
τους Ρωµαίους µε τον
πολιτισµό τους
Η καθηµερινή ζωή στην
αρχαία Ρώµη
Η ρωµαϊκή αυτοκρατορία, µια υπερδύναµη του
αρχαίου κόσµου
(3 ώρες )

Συγκρίνουν ένα ρωµαϊκό µε ένα αρχαίο ελληνικό κτίσµα µε τη βοήθεια
συγκεκριµένων εικόνων και εντοπίζουν στην τέχνη στοιχεία όπου αποτυπώνεται η σύζευξη ελληνικού και
ρωµαϊκού πολιτισµού.
Παρατηρούν σε χάρτη την έκταση
της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, εντοπίζουν τις περιοχές που ανήκαν σ’
αυτήν και συζητούν για τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα της και τα βασικά στοιχεία του ρωµαϊκού πολιτισµού
(Γεωγραφία, Γλώσσα).
Εντοπίζουν υδραγωγεία, τείχη, αψίδες, θέατρα και άλλα µνηµεία από τη
ρωµαϊκή εποχή, στην περιοχή τους,
αν υπάρχουν, και κάνουν σχετικές
ανακοινώσεις στην τάξη τους.
Σχολιάζουν σκηνές από τα αγαπηµένα θέµατα των Ρωµαίων, τις µονοµαχίες και τις αρµατοδροµίες, και
τις συγκρίνουν µε τα ολυµπιακά αγωνίσµατα της αρχαίας Ελλάδας,
καθώς και µε σύγχρονα αγωνίσµατα.
Σχολιάζουν κείµενα που αναφέρονται στη ζωή των δούλων.

Να δείξουν ενδιαφέρον για µνηµεία
που σώζονται από τη ρωµαϊκή εποχή ιδιαίτερα στον τόπο τους.
Να συσχετίσουν στοιχεία από τη
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ζωή των Ρωµαίων (και κυρίως των
παιδιών) µε στοιχεία από τη σηµερινή ζωή.
Να κατανοήσουν τους λόγους εξέγερσης των δούλων.

Τα βυζαντινά χρόνια
Nα γνωρίσουν τα προβλήµατα που
ο
αντιµετώπιζε η αυτοκρατορία τον 3
µ.Χ. αιώνα και τα µέτρα που πάρθηκαν για την αντιµετώπισή τους.
Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές
έννοιες που σχετίζονται µε την ενότητα, όπως: τετραρχία, ανεξιθρησκία, διπλωµατία, εξελληνισµός.
Να κατανοήσουν τους λόγους µεταφοράς της πρωτεύουσας.
Να εκτιµήσουν τις ενέργειες του Μ.
Κωνσταντίνου, για να γίνει η αυτοκρατορία ισχυρή.
Να γνωρίσουν τις ενέργειες του
Ιουλιανού για την επαναφορά της
παλιάς θρησκείας και του Θεοδοσίου για την επικράτηση του Χριστιανισµού.
Να κατανοήσουν την έννοια του
φανατισµού και, µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα, να διαπιστώσουν τις συνέπειές του.
Να κατανοήσουν τα στοιχεία που
ένωναν τους κατοίκους του Ανατολικού κράτους.
Να γνωρίσουν το ενδιαφέρον του
Μ. Κωνσταντίνου για τη νέα πρωτεύουσα και τους λόγους αύξησης
του πληθυσµού της.

Η Ρωµαϊκή αυτοκρατορία µεταµορφώνεται
Μεγάλες αλλαγές στη
διοίκηση της αυτοκρατορίας
∆ηµιουργείται στο Βυζάντιο µια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη.
Η
Κωνσταντινούπολη
οχυρώνεται και στολίζεται µε σπουδαία έργα
τέχνης
Ο χριστιανισµός γίνεται
επίσηµη θρησκεία
Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε ανατολική και δυτική
Το παλάτι, ο ιππόδροµος και οι δήµοι
Η καθηµερινή ζωή και οι
γιορτές στο Βυζάντιο
Η εκπαίδευση
(8 ώρες)

Με τη βοήθεια χάρτη εντοπίζουν τα 4
διοικητικά κέντρα της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας και συζητούν τους λόγους που επέβαλαν στο ∆ιοκλητιανό
αυτή την ενέργεια (Γεωγραφία, Κοινωνική και πολιτική αγωγή).
Συζητούν για τη σηµασία της ανεξιθρησκίας σε µια πολυπολιτισµική
κοινωνία καθώς και τις συνέπειες της
µισαλλοδοξίας.
Με τη βοήθεια ενός χάρτη αναλύουν
τα πλεονεκτήµατα που συγκέντρωνε
η θέση του Βυζαντίου.
Καταγράφουν τις ενέργειες του Ιουλιανού και του Θεοδοσίου και τις συγκρίνουν.
Μελετούν χάρτη που δείχνει τη διαίρεση της αυτοκρατορίας και τα εδάφη που περιελάµβανε καθένα από
τα δύο κράτη στα οποία χωρίστηκε.
Με τη βοήθεια λογοτεχνικών κειµένων καθώς και χαρτών και εικόνων,
όπου φαίνονται τα τείχη, οι ναοί, τα
δηµόσια κτίρια, ο Kεράτιος κόλπος, ο
ιππόδροµος κτλ., αποκτούν µια παραστατική εικόνα της Κωνσταντινούπολης και συζητούν για τη ζωή στην
πόλη (Γεωγραφία, Εικαστικά, Γλώσσα).
Σχολιάζουν κείµενα διαφόρων περιόδων, στα οποία φαίνεται η συνέχεια του ελληνικού πολιτισµού.

Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραµάτιζαν στη ζωή των Βυζαντινών οι δήµοι, το παλάτι και ο ιππόδροµος.

Συλλέγουν πληροφορίες για την καθηµερινή ζωή των Βυζαντινών. Με
τη βοήθεια σχετικού εικονιστικού υλικού, αλλά και σχετικών παραθεµάτων, συζητούν για τα σχολεία και τις
γιορτές στο Βυζάντιο και κάνουν συσχετισµούς µε τη σηµερινή πραγµατικότητα.

Να γνωρίσουν κάποια στοιχεία από
την εκπαίδευση των παιδιών στο
Βυζάντιο.
Να διαπιστώσουν την κοινωνική
προσφορά της Εκκλησίας.
Να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν
τις ενέργειες του Ιουστινιανού για
τις αλλαγές στη νοµοθεσία και τη
διοίκηση.

Το Βυζαντινό κράτος,
µια δύναµη που συνεχώς µεγαλώνει

Μα αφορµή την πολιτική του Ιουστινιανού συζητούν για τη σηµασία της
επιλογής των κατάλληλων ανθρώπων στην κατάλληλη θέση.

Να κατανοήσουν σχετικές µε την
ενότητα έννοιες, όπως: νοµοθεσία,
διοίκηση.

Ο Ιουστινιανός µεταρρυθµίζει τη διοίκηση και
τη νοµοθεσία

Συζητούν για τα αίτια και τις συνέπειες της Στάσης του Νίκα, τη συσχετίζουν µε παρεµφερή γεγονότα και
διατυπώνουν γενικεύσεις.

Να γνωρίσουν τους συντελεστές
της κατασκευής της Αγίας Σοφίας
και στοιχεία από το αρχιτεκτονικό
σχέδιο και το ζωγραφικό διάκοσµό
της.

Οι δήµοι αναστατώνουν
την Κωνσταντινούπολη
µε τη στάση του “Νίκα”
Ένα αριστούργηµα της
ή
Α ί

Παρατηρούν εικόνες και περιγράφουν το ρυθµό του ναού της Αγίας
Σοφίας. Συγκρίνουν το ναό της Αγίας
Σοφίας µε τον Παρθενώνα, αλλά και
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Να εκτιµήσουν την αξία της Αγίας
Σοφίας ως καλλιτεχνικού µνηµείου
και κέντρου της θρησκευτικής και
εθνικής ζωής των Βυζαντινών.
Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα των πολεµικών επιχειρήσεων
για την επέκταση του κράτους στα
παλιά σύνορα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας.

αρχιτεκτονικής, η Αγία
Σοφία

µε άλλα αριστουργήµατα της αρχιτεκτονικής (Εικαστικά).

Το Βυζαντινό κράτος
µεγαλώνει και φτάνει τα
παλιά σύνορα της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας
(4 ώρες )

Nα αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα
αυτών των επιχειρήσεων.
Να γνωρίσουν τις αιτίες που έφεραν τους Άβαρους, τους Άραβες,
τους Σλάβους, τους Βούλγαρους
κοντά στο Βυζάντιο και τις συνέπειες αυτής της γειτνίασης.
Να γνωρίσουν πώς ο Μωάµεθ ίδρυσε µια νέα θρησκεία και µε αυτήν ένωσε τους Άραβες.
Να κατανοήσουν σχετικές µε την
ενότητα έννοιες.
Να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν
τη συµβολή της εκκλησίας στην
επιτυχία της εκστρατείας του Ηρακλείου και της υπεράσπισης της
Κωνσταντινούπολης.
Να εκτιµήσουν την προσωπικότητα
του Ηρακλείου µέσα από τις ενέργειες και τη συµπεριφορά του ως
χριστιανού πολιτικού και στρατηγού
ηγέτη.
Να γνωρίσουν πώς οι Βυζαντινοί
αντιµετώπισαν τους Άραβες και να
κατανοήσουν τη σηµασία της νίκης
τους.

Το Βυζαντινό κράτος και
οι γειτονικοί λαοί
Οι «γείτονες» των Βυζαντινών
Πέρσες και Άβαροι συµµαχούν εναντίον του
Βυζαντίου
Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις
µε
τους
Βουλγάρους και τους
Ρώσους
(6 ώρες )

Να γνωρίσουν το ρόλο των µόνιµων φρουρών των συνόρων και
τους αγώνες τους, όπως βγαίνουν
µέσα από τις ιστορικές µαρτυρίες
και τα ακριτικά τραγούδια και να
κατανοήσουν το συµβολισµό του
∆ιγενή Ακρίτα.

Συζητούν τη θέση των πολιορκηµένων, όταν οι Άβαροι τους καλούσαν
να παραδώσουν την Πόλη, τον αγώνα τους και τον τρόπο µε τον οποίο
εκδήλωσαν τη χαρά τους, όταν η
Πόλη σώθηκε.
Συζητούν για τον Ακάθιστο Ύµνο,
αποστηθίζουν το σχετικό τροπάριο
και το αποδίδουν µελωδικά (Θρησκευτικά, Μουσική, Γλώσσα).
Συσχετίζουν την επιτυχή εκστρατεία
του Ηράκλειου κατά των Περσών µε
εκείνη του Μ. Αλεξάνδρου.
Με τη βοήθεια του χάρτη σχηµατίζουν µία παραστατική εικόνα της αραβικής επιδροµής και της διαδροµής που ακολούθησαν οι Άραβες για
να εισδύσουν στην Ευρώπη.
Συσχετίζουν τη νίκη του Λέοντα Γ΄
κατά των Αράβων µε τη νίκη στο
Μαραθώνα και στο Πουατιέ.
∆ιαβάζουν και σχολιάζουν θρύλους,
σχετικά κείµενα και ακριτικά τραγούδια για τη ζωή και τα κατορθώµατα
των ακριτών και µάλιστα του Β. ∆ιγενή Ακρίτα.
Συγκρίνουν το σλαβικό µε το ελληνικό αλφάβητο και αξιολογούν την
προσφορά του Κύριλλου και το Μεθόδιου στους σλαβόφωνους λαούς.

Να κατανοήσουν την έννοια «εκχριστιανισµός» και τους λόγους για
τους οποίους οι Βυζαντινοί επεδίωξαν τον εκχριστιανισµό των Σλάβων και την προσφορά του Κύριλλου και του Μεθόδιου.

Εντοπίζουν στο χάρτη τις τοποθεσίες
όπου εξελίχθηκαν τα σηµαντικότερα
γεγονότα και συζητούν για τις αρνητικές συνέπειες των πολέµων.

Να γνωρίσουν τους σκληρούς αγώνες των Βυζαντινών για την αναχαίτιση των Βουλγάρων.

Συζητούν για τη σηµασία της διπλωµατικής αντιµετώπισης των διακρατικών προβληµάτων.

Να κατανοήσουν ότι οι Βυζαντινοί
πολλές φορές προτιµούσαν να εξασφαλίσουν την ειρήνη µε τη
διπλωµατία.
Να κατανοήσουν τις νέες συνθήκες
που δηµιουργήθηκαν στη ζωή των
Βυζαντινών από τις αλλαγές στη
διοίκηση και τη νοµοθεσία που έκα

Με τη βοήθεια χαρτών αποκτούν µία
παραστατική εικόνα του γεωγραφικού χώρου των γειτονικών λαών του
Βυζαντίου.

Η µεγάλη ακµή του βυζαντινού κράτους

Συλλέγουν πληροφορίες για το θεσµό των θεµάτων και παραλληλίζουν
το είδος αυτής της διοικητικής αποκέντρωσης µε τα σηµερινά γεωγρα
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διοίκηση και τη νοµοθεσία που έκαναν οι Ίσαυροι.

Η νοµοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

Να κατανοήσουν βασικές έννοιες
σχετικές µε την ενότητα, όπως: θέµα, διοικητική και νοµοθετική αλλαγή, εικονοµαχία, εικονολατρία, φανατισµός, να προβαίνουν σε συσχετίσεις και δυνητικές γενικεύσεις.

Η κρίση της Εικονοµαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

Να κατανοήσουν τη σηµασία των
νοµοθετικών µέτρων των Ισαύρων
για τη βελτίωση της αγροτικής ζωής
και να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατά τους.
Να γνωρίσουν τις αιτίες και να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα της
εικονοµαχίας.
Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής, τις
εκδηλώσεις, αλλά και τα προβλήµατα των κατοίκων της υπαίθρου
και να τα συσχετίσουν µε ανάλογα
σηµερινά.

Η ανάπτυξη των γραµµάτων και η µελέτη των
αρχαίων ελλήνων κλασικών
Η καθηµερινή ζωή στα
χρόνια των Ισαύρων και
των Μακεδόνων
Το Βυζάντιο φτάνει στο
απόγειο της ακµής του
(5 ώρες )

κέντρωσης µε τα σηµερινά γεωγραφικά διαµερίσµατα, τους νοµούς και
τους δήµους της Ελλάδας.
Μελετούν και σχολιάζουν τις αλλαγές
στη νοµοθεσία και τη διοίκηση την
εποχή του Ιουστινιανού και διατυπώνουν σχετικές κρίσεις.
Συγκρίνουν τη στάση των φανατικών
χριστιανών στην περίοδο της εικονοµαχίας µε εκείνη στην εποχή του Μ.
Θεοδοσίου και συζητούν για φαινόµενα φανατισµού στη σηµερινή εποχή (Θρησκευτικά).
Παρατηρούν εικόνες µε σκηνές από
την αγροτική ζωή και συζητούν στην
τάξη για τις ασχολίες των κατοίκων,
τα εργαλεία που χρησιµοποιούσαν
και τα προϊόντα που παρήγαν.
∆ιαβάζουν παροιµιακές εκφράσεις
των Βυζαντινών και τις συσχετίζουν
µε σηµερινές.

Να γνωρίσουν τους πνευµατικούς
ανθρώπους που βοήθησαν στην
ανάπτυξη της παιδείας και να εκτιµήσουν την προσφορά τους στη
διαφύλαξη της αρχαίας ελληνικής
κληρονοµιάς.

Συζητούν τους λόγους για τους οποίους οι νησιώτες επέλεγαν συγκεκριµένους τόπους, για να χτίσουν
πόλεις και χωριά και συγκρίνουν τη
ζωή των κατοίκων των νησιών µε
εκείνη των ηπειρωτικών περιοχών.

Να γνωρίσουν τις ενέργειες των
Μακεδόνων αυτοκρατόρων για την
ανάπτυξη της γεωργίας, της βιοτεχνίας και του εµπορίου.

Συζητούν στην τάξη για την προσφορά των µοναστηριών και των
µοναχών στη διάσωση της αρχαίας
κληρονοµιάς.

Να κατανοήσουν την ανάγκη αλλαγών στους νόµους και στην οργάνωση της διοίκησης και τους λόγους του αγώνα εναντίον των δυνατών.

Παρατηρούν εικόνες και συζητούν
για τον τρόπο γραφής των βιβλίων
εκείνη την εποχή.

Να γνωρίσουν τη µεγάλη ανάπτυξη
της τέχνης της αγιογραφίας, τη δηµιουργία του βυζαντινού ρυθµού
και το χτίσιµο εκκλησιών και να
διακρίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά
της τέχνης της εποχής.
Να γνωρίσουν τα εσωτερικά προβλήµατα που οδήγησαν την αυτοκρατορία από την ακµή στην παρακµή.

Το Βυζάντιο παρακµάζει
και υποκύπτει σε κατακτητές

Με καθοδηγούµενη συζήτηση και
συγκεκριµένα παραδείγµατα αντιδιαστέλλουν τους όρους ακµή και παρακµή.

Να γνωρίσουν τους νέους αντιπάλους, τους Σελτζούκους και τους
Νορµανδούς και τον τρόπο µε τον
οποίο τους αντιµετώπιζαν οι Βυζαντινοί.

Το κράτος αντιµετωπίζει µεγάλα εσωτερικά
προβλήµατα

Συζητούν τις συνέπειες που είχε η
κατάργηση του νόµου του “Αλληλέγγυου”.

Να αντιληφθούν ποιοι λόγοι οδήγησαν στο οριστικό σχίσµα και τις
συνέπειές του.
Να επισηµάνουν τις ενέργειες του
Αλέξιου Α΄ του Κοµνηνού στην αντιµετώπιση των κινδύνων από τη
∆ύση.
Να κατανοήσουν τις σχετικές µε τις

Νέοι εχθροί εµφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
Η τέταρτη σταυροφορία
και η άλωση της Κωνσταντινούπολης
από
τους Φράγκους
Η ανάκτηση της Πόλης
από τον Μιχαήλ Η΄ Πα

Μελετούν και σχολιάζουν κείµενα
σχετικά µε τις συντεχνίες στο Βυζάντιο και τις παραλληλίζουν µε τους
σηµερινούς συνεταιρισµούς ή σωµατεία.
Παρατηρούν το χάρτη και διαπιστώνουν τις εδαφικές απώλειες της αυτοκρατορίας στη Μ. Ασία και τη Νότια
Ιταλία.
Συζητούν για τη σηµασία του όρου ’’
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ενότητες ιστορικές έννοιες, όπως:
άλωση, δεσποτάτο.

από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο

άλωση’’ και τον αντιδιαστέλλουν µε
τον όρο ’’πολιορκία’’.

Να γνωρίσουν τους λόγους που
οδήγησαν τους Σταυροφόρους
στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.

Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει
µεγάλη ακµή

Με τη βοήθεια ενός χάρτη εντοπίζουν τα λατινικά κράτη που δηµιουργήθηκαν στα εδάφη της αυτοκρατορίας µετά την κατάκτηση της Κων/λης
από τους Φράγκους και διαβάζουν
κείµενα σχετικά µε την άλωση της
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (Γεωγραφία, Γλώσσα).

Να κατανοήσουν πώς έπεσε η
Κωνσταντινούπολη στα χέρια των
Σταυροφόρων και να αξιολογήσουν
τις συνέπειες της άλωσης.
Να γνωρίσουν τους αγώνες των
ελληνικών κρατών να διατηρηθούν
και να ανακτήσουν τα χαµένα εδάφη.
Να γνωρίσουν πώς οι Βυζαντινοί
απελευθέρωσαν την Κωνσταντινούπολη, καθώς και τις προσπάθειές τους να ανακτήσουν τα εδάφη
που είχε προηγουµένως το Βυζάντιο.
Να γνωρίσουν την ανάπτυξη που
παρουσίασε η τέχνη αυτή την εποχή.
Να γνωρίσουν την οικονοµική,
πνευµατική και καλλιτεχνική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης την εποχή
αυτή.
Να γνωρίσουν τους κοινωνικούς
αγώνες των Ζηλωτών.
Να κατανοήσουν τη σηµασία του
Αγίου Όρους ως κιβωτού της ορθοδοξίας και του ελληνισµού.
Να γνωρίσουν τους Οθωµανούς
Τούρκους και τον τρόπο µε τον οποίο οργανώθηκαν και κατέκτησαν
περιοχές του βυζαντινού κράτους.
Να γνωρίσουν το πολιτικό πρόβληµα που απασχολούσε τότε το
Βυζάντιο ως συνέπεια του σχίσµατος και να αιτιολογήσουν τις θέσεις
των δύο πλευρών.
Να γνωρίσουν τις προσπάθειες του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου να
σώσει την Πόλη από τον επερχόµενο κίνδυνο και να εκτιµήσουν
αυτές τις προσπάθειες.
Να γνωρίσουν το γεγονός της άλωσης και να αξιολογήσουν τη
σηµασία του για το λαό της Πόλης
και το έθνος ολόκληρο.
Να νιώσουν συγκίνηση από τη µελέτη των θρήνων, των θρύλων και
των παραδόσεων που αναφέρονται
στην άλωση της Πόλης.

Οι Οθωµανοί Τούρκοι
κατακτούν
βυζαντινά
εδάφη
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να
διαφυλάξει την πρωτεύουσα
Οι Τούρκοι πολιορκούν
την Κωνσταντινούπολη
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
Τούρκους
(10 ώρες)

Συνθέτουν ένα σχέδιο εργασίας που
περιλαµβάνει και αλληλογραφία µεταξύ σχολείων. Για παράδειγµα, οι
µαθητές της Ε΄ τάξης των ορεινών
σχολείων ζητούν µε επιστολή τους
από συµµαθητές τους που κατοικούν
σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου
υπάρχουν φρούρια, να τους στείλουν
πληροφορίες, κάρτες, φωτογραφίες
κ.ά. για τα κάστρα της περιοχής
τους.
Συλλέγουν πληροφορίες για τη ζωή
και τη δράση του Γεώργιου Γεµιστού
ή Πλήθωνα και σχολιάζουν τις ιδέες
του.
∆είχνουν στο χάρτη τα σύνορα του
Βυζαντίου µετά την ανάκτηση της
Πόλης.
Συζητούν για τα προβλήµατα και τις
δυσκολίες που δηµιουργούνται ύστερα από µια εχθρική κατοχή, κάνουν
συσχετισµούς µε περιπτώσεις κατοχής άλλων εποχών (1941, Κύπρου κ.
ά. )
Συλλέγουν πληροφορίες για τα ∆ηµήτρια, τα οποία συνεχίζονται σήµερα µε τη µορφή της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Μελετούν τις παραδόσεις τις σχετικές µε τη µοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους.
Σχολιάζουν την προνοµιακή µεταχείριση του Αγίου όρους από το Σύνταγµα και κατανοούν το µέτρο της
προσφοράς του στην Ορθοδοξία και
τον ελληνισµό.
Με τη βοήθεια χάρτη εντοπίζουν τα
µέρη που κατέκτησαν οι Οθωµανοί
στη Μ. Ασία και τη Βαλκανική.
Συζητούν τους λόγους της εύκολης
εξάπλωσης των Οθωµανών Τούρκων στη Μ. Ασία και τη Βαλκανική.
Συγκρίνουν τις δυνάµεις των πολιορκητών της Κωνσταντινούπολης
µε εκείνες των πολιορκηµένων.
Χαρακτηρίζουν το Μωάµεθ ως στρατιωτικό ηγέτη.
Συζητούν για τη στάση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και του στρατη245

γού Ιουστινιάνη κατά την τελευταία
φάση της πολιορκίας και συσχετίζουν
την απάντηση που έδωσαν οι Βυζαντινοί στο Μωάµεθ µε άλλες σε ανάλογες καταστάσεις.
∆ιαβάζουν το δηµοτικό τραγούδι για
την άλωση της Πόλης και το σχολιάζουν (Γλώσσα).

Θέµατα από τη Βυζαντινή Ιστορία
Να κατανοήσουν τις έννοιες:
«διοίκηση»,
«νοµοθεσία»,
«οικονοµία», «διπλωµατία».

Η βυζαντινή κοινωνία

Να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους
για τη διοίκηση, τη νοµοθεσία και
την οικονοµία στο Βυζάντιο.

Η γυναίκα στη βυζαντινή
κοινωνία

Να διαπιστώσουν την αναγκαιότητα
που επέβαλε την αλλαγή των
νόµων.

Η
εκπαίδευση
Βυζάντιο

στο

Η
γλώσσα
Βυζαντινών

των

Να αντιληφθούν την αξία της
ρωµαϊκής και της βυζαντινής
νοµοθεσίας.
Να γνωρίσουν τους τρόπους µε
τους οποίους ρύθµιζαν ειρηνικά οι
Βυζαντινοί τις σχέσεις τους µε τις
άλλες χώρες.
Να κατανοήσουν τη σηµασία του
εκχριστιανισµού των γειτόνων του
Βυζαντίου ως διπλωµατικού µέσου
για
αποκατάσταση
φιλικών
σχέσεων
και
ανάπτυξη
πολιτιστικών ανταλλαγών.
Να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά
ανάµεσα στους ρυθµούς εξέλιξης
του γραπτού και του προφορικού
λόγου.
Να διαπιστώσουν ότι η µορφή της
σηµερινής γλώσσας διαµορφώθηκε
στα βυζαντινά χρόνια.
Να
γνωρίσουν
τις
διάφορες
βαθµίδες
της
βυζαντινής
εκπαίδευσης, τον τρόπο και το
περιεχόµενο της διδασκαλίας.
Να γνωρίσουν τη θέση της
γυναίκας στο βυζάντιο και να τη
συσχετίσουν µε τη θέση της
γυναίκας σήµερα.
Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της
βυζαντινής τέχνης µέσα από
αντιπροσωπευτικά δηµιουργήµατά
της.
Να εκτιµήσουν τη σπουδαιότητα
της βυζαντινής τέχνης για τον
ελληνικό
και
τον παγκόσµιο
πολιτισµό.
Να νιώσουν αισθητική συγκίνηση

Η
διπλωµατία
Βυζαντινών

των

Η βυζαντινή τέχνη

(6 ώρες )

Συζητούν ειδικά θέµατα µε βάση τις
γνώσεις
που
απέκτησαν
σε
προηγούµενες ενότητες.
Συγκεντρώνουν και καταγράφουν τις
αλλαγές που έγιναν στη νοµοθεσία
και τη διοίκηση κατά διάφορες
χρονικές περιόδους.
Με τη βοήθεια εικόνων συζητούν
θέµατα που αφορούν τη φροντίδα
των φτωχών και των ασθενών στο
Βυζάντιο.
Συζητούν και διαπιστώνουν ότι η
λέξη διπλωµατία χρησιµοποιείται
στην καθηµερινή ζωή µε πολλές
σηµασίες.
Συλλέγουν
πληροφορίες
από
εφηµερίδες
και
τηλεοπτικές
ή
ραδιοφωνικές εκποµπές σχετικές µε
τις διπλωµατικές σχέσεις διάφορων
χωρών.
∆ιαβάζουν
κείµενα,
για
να
διαπιστώσουν κάποιες διαφορές
ανάµεσα στη γραπτή γλώσσα
(γλώσσα των λογίων ) και την
καθοµιλουµένη.
∆ιαβάζουν
κείµενα
για
να
διαπιστώσουν την κοινή χρήση
λέξεων άλλοτε και τώρα (Γλώσσα).
∆ιαβάζουν
κείµενα,
για
τη
µικρογράµµατη
γραφή,
που
καθιερώθηκε τη βυζαντινή εποχή.
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για το
θεσµό
της
προίκας
και
τις
ανακοινώνουν στην τάξη.
Σχολιάζουν τη ζωή των γυναικών στο
Βυζάντιο και τη συσχετίζουν µε τη
ζωή των σηµερινών γυναικών.
Συγκρίνουν την εκπαίδευση στο
Βυζάντιο µε τη σηµερινή εκπαίδευση.
Συγκεντρώνουν πληροφορίες για
έργα βυζαντινής αρχιτεκτονικής και
αγιογραφίας.
Φτιάχνουν µία “ψηφιδωτή” εικόνα,
χρησιµοποιώντας
για
ψηφίδες
κουκιά, φασόλια, ή χρωµατιστά
χαρτιά (Εικαστικά).

Επαναληπτικά µαθήµατα
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Να συστηµατοποιήσουν τις γνώσεις
που απέκτησαν στις επιµέρους ενότητες.
Να συµπληρώσουν τυχόν ελλείψεις
και κενά που υπάρχουν.
Να ανασυνθέσουν δηµιουργικά τα
στοιχεία των επιµέρους µαθηµάτων.
Να αξιοποιήσουν το ιστορικό λεξιλόγιο που απέκτησαν.
Να κρίνουν, να αξιολογήσουν και
να συνδέσουν ενέργειες και πρόσωπα.

Τα επαναληπτικά µαθήµατα, που αναπτύσσονται µε µορφή δραστηριοτήτων και ασκήσεων
στα Τετράδια Εργασιών,
ανακεφαλαιώνουν ευρύτερες διδακτικές ενότητες.

∆ιηγούνται µε λίγα λόγια τα σπουδαιότερα γεγονότα.
Συµπληρώνουν χάρτες, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, αντιστοιχίσεις, σωστό-λάθος, ανακεφαλαιωτικά κείµενα,
λεξιλογικές ασκήσεις, πίνακες διπλής
εισόδου κτλ. (Γεωγραφία, Γλώσσα).

(5 ώρες )

Να ανατρέχουν στα αντίστοιχα µαθήµατα, για να αιτιολογούν τις απόψεις τους.

Τοπική Ιστορία
Να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους, να την εκτιµήσουν και να
την εντάξουν στη Γενική Ιστορία.
Να έρθουν σε επαφή µε ιστορικά
στοιχεία ερευνήσιµα και προσιτά.

Θέµατα τοπικής ιστορίας
(5 ώρες )

Η Τοπική Ιστορία πρέπει να προσεγγίζεται διαθεµατικά και µε τη µέθοδο
project, όπου εµπλέκονται σχεδόν
όλα τα γνωστικά αντικείµενα.
Οι µαθητές πραγµατοποιούν επισκέψεις, παρατηρούν, καταγράφουν,
φωτογραφίζουν, αναπαριστούν εικαστικά, περιγράφουν γραπτά ή προφορικά και επεξεργάζονται το θέµα
πολύπλευρα.

Να εθιστούν στην παρατήρηση και
στην έρευνα συγκεκριµένων ιστορικών χώρων.
Να ασκηθούν στη διαθεµατική
προσέγγιση θεµάτων της Τοπικής
Ιστορίας.
Να ευαισθητοποιηθούν για προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Σύνολο διδακτικών ενοτήτων: 51
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Η Αγία Σοφία. Ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών εργασιών: Συγκέντρωση εικονιστικού υλικού
σχετικό µε την Αγία Σοφία. ∆ιάκριση µορφών τέχνης, (αρχιτεκτονική, αγιογραφία, ψηφιδωτά),
εικαστικές απεικονίσεις, κατασκευές. Συλλογή λαογραφικού υλικού (θρύλοι, παραδόσεις, τραγούδια, εκκλησιαστικοί ύµνοι). Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή, Εξέλιξη, Πολιτισµός. Προεκτάσεις: στη Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή,
Γεωγραφία, Μουσική, Θρησκευτικά.
Θέµα: Κάστρα του τόπου µου. Οργάνωση ατοµικών ή οµαδικών εργασιών µε δραστηριότητες όπως:
Επισκέψεις σε σχετικά µνηµεία, παρατήρηση και καταγραφή των ιδιαίτερων στοιχείων τους,
αναζήτηση πληροφοριών (ιστορικές πηγές, προφορικές µαρτυρίες), παραγωγή γραπτού ή
προφορικού λόγου, εικαστικές απεικονίσεις. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώροςχρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή, Εξέλιξη, Πολιτισµός. Προεκτάσεις: στην Αισθητική
Αγωγή, Γλώσσα, Λαογραφία, Λογοτεχνία, Μουσική.

ΤΑΞΗ ΣΤ΄
Στόχοι

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές

(διατιθέµενος χρόνος)

∆ραστηριότητες

Εισαγωγή: Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια
Οι µαθητές επιδιώκεται:

Οι γεωγραφικές ανακα-

Οι µαθητές:
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Να γνωρίσουν (συνοπτικά) σηµαντικά γεγονότα που σηµειώθηκαν
στην Ευρώπη στα νεότερα χρόνια.
Να κατανοήσουν σχετικές µε την
ενότητα έννοιες, όπως: ανακάλυψη, αναγέννηση, διαφωτισµός,
θρησκευτική µεταρρύθµιση.

λύψεις, η τυπογραφία, η
Αναγέννηση, η Θρησκευτική Μεταρρύθµιση,
ο ∆ιαφωτισµός και η
Γαλλική Επανάσταση ως
πλαίσιο για την ένταξη
της ελληνικής ιστορίας
στα ευρωπαϊκά συµφραζόµενα

Βάζουν σε χρονολογική σειρά σηµαντικά γεγονότα που αφορούν ανακαλύψεις και εφευρέσεις.
Συζητούν για τη σηµασία που είχαν
τα σηµαντικότερα γεγονότα της περιόδου στη διαµόρφωση του σύγχρονου ευρωπαϊκού χώρου και του παγκόσµιου πολιτισµού.

(4 ώρες)

Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία
Να κατανοήσουν σχετικές µε τις
ενότητες ιστορικές έννοιες, όπως:
σκλαβιά, τουρκοκρατία, προνόµια,
Φαναριώτες, παιδοµάζωµα, εξισλαµισµός, κοινότητα, αυτοδιοίκηση,
δηµογέροντες, προεστοί, ραγιάδες,
τσιφλίκι, κλέφτες, αρµατολοί, θρύλος, παράδοση, λαϊκή τέχνη, αυτονοµία, επανάσταση, συνθήκη, εξέγερση.
Να γνωρίσουν την έκταση που κατέλαβε το Οθωµανικό κράτος, την
οργάνωσή του, καθώς και τους
λόγους της παρακµής του.
Να διακρίνουν τους λόγους που
οδήγησαν στην οικονοµική και
στρατιωτική παρακµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Να διακρίνουν τους λόγους που
οδήγησαν το σουλτάνο στο να παραχωρήσει προνόµια στην εκκλησία και τους Έλληνες και να κατανοήσουν τους λόγους παραχώρησης αυτών καθώς και τις συνέπειες.
Να γνωρίσουν τις υποχρεώσεις
που είχαν οι υπόδουλοι Έλληνες,
καθώς και τους περιορισµούς, τις
καταπιέσεις και τις ταπεινώσεις
που υφίσταντο.
Να εκτιµήσουν το γεγονός της επιβίωσης του Ελληνισµού και της
Ορθοδοξίας κάτω από τόσο δυσµενείς συνθήκες.
Να κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις που υπήρχαν ή που διαµορφώθηκαν σε κάποιες κοινότητες.
Να κατανοήσουν τους λόγους που
βοήθησαν στη δραστηριοποίηση
των Ελλήνων στο εµπόριο, τη ναυτιλία, τη βιοτεχνία, καθώς και στην
οικονοµική ανάπτυξη κάποιων
περιοχών.
Να εκτιµήσουν τις συνέπειες που
είχε η οικονοµική ανάπτυξη στην
ενδυνάµωση του Ελληνισµού και
στην εθνική αφύπνιση.
Να

γνωρίσουν

χαρακτηριστικά

Η Οθωµανική αυτοκρατορία, η δύναµη και οι
αδυναµίες της
Ελληνικές περιοχές υπό
λατινική κυριαρχία
Οι Οθωµανοί κατακτητές
παραχωρούν «προνόµια» στους ραγιάδες
Οι δύσκολες συνθήκες
της ζωής των Ελλήνων
Οι ελληνικές κοινότητες
και η οργάνωσή τους
Η οικονοµική ζωή και τα
επαγγέλµατα στα χρόνια
της τουρκοκρατίας
Η καθηµερινή ζωή των
υπόδουλων Ελλήνων
Οι Έλληνες εκφράζουν
τους καηµούς και τις
ελπίδες τους
Η πνευµατική ζωή στα
χρόνια της τουρκοκρατίας
Οι κλέφτες, οι αρµατολοί
και ο κλεφτοπόλεµος
Σούλι, Μάνη και Σφακιά
Εξεγέρσεις των Ελλήνων
Ο Ρήγας και το Βαλκανικό του όραµα
(10 ώρες )

Παρατηρούν στο χάρτη περιοχές της
Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης
που ανήκαν στην Οθωµανική Αυτοκρατορία.
Σχολιάζουν τους λόγους που οδήγησαν στην οικονοµική και στρατιωτική
παρακµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, κάνουν συσχετισµούς και
προβαίνουν σε δυνητικές γενικεύσεις.
Συζητούν τους λόγους για τους οποίους οι Τούρκοι παραχώρησαν προνόµια στους Έλληνες. και τους συζητούν.
∆ιαβάζουν κείµενα και συζητούν για
τις δυσκολίες και τις δοκιµασίες που
αντιµετώπιζαν οι Έλληνες κατά τη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Κάνουν
συσχετισµούς και καταλήγουν σε γενικεύσεις.
Σηµειώνουν στο χάρτη τις µετακινήσεις των Ελλήνων και υπογραµµίζουν
τις πόλεις στις οποίες δηµιουργήθηκαν σηµαντικές, ελληνικές παροικίες.
Συµπληρώνουν στο χάρτη τα ονόµατα µερικών πόλεων ή περιοχών που
είχαν πετύχει το “κοινοτικό προνόµιο”
(Γεωγραφία).
Συζητούν για τις κοινότητες και τον
τρόπο εκλογής των προεστών και
συγκρίνουν µε το θεσµό της αυτοδιοίκησης σήµερα. Συγκεντρώνουν
στοιχεία για την κατάσταση (οικονοµική, πληθυσµιακή) που παρουσίαζαν οι διάφορες περιοχές της Ελλάδας την εποχή της Τουρκοκρατίας,
κάνουν συσχετισµούς και προβαίνουν σε δυνητικές γενικεύσεις.
Σηµειώνουν στο χάρτη και βρίσκουν
σε ποιους τόπους αναπτύχθηκε η
ναυτιλία και σε ποιους δηµιουργήθηκαν βιοτεχνίες.
Βρίσκουν και συζητούν τι είδους οικονοµική ανάπτυξη σηµειώθηκε στον
τόπο τους ή στην ευρύτερη περιοχή
τους εκείνη την εποχή και τη συσχετίζουν µε τη σηµερινή.
Παρατηρούν εικόνες πόλεων που
παρουσίαζαν µεγάλη εµπορική κίνη248

στοιχεία της κοινωνικής ζωής των
υπόδουλων Ελλήνων.
Να εκτιµήσουν το ρόλο των θρύλων των παραδόσεων και των
συµβολισµών κατά τα χρόνια της
σκλαβιάς στη διατήρηση της ιδιαιτερότητας των Ελλήνων.
Να γνωρίσουν τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων την εποχή
της σκλαβιάς και τους παράγοντες
που οδήγησαν στην προοδευτική
ανάπτυξή τους.
Να εκτιµήσουν το ρόλο των διδασκάλων του Γένους και την προσφορά τους στη µόρφωση του λαού, και ιδιαίτερα το ρόλο του Αδαµαντίου Κοραή και του Κοσµά του
Αιτωλού.
Να διαπιστώσουν τη συµβολή της
παιδείας και του τύπου στην πνευµατική και εθνική αφύπνιση των
υποδούλων.
Να γνωρίσουν την ανάπτυξη που
σηµειώθηκε στις τέχνες και τα
γράµµατα κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας.
Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά
στοιχεία από τη ζωή των αρµατολών και των κλεφτών.
Να θαυµάσουν τον ηρωισµό των
Σουλιωτισσών.
Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα
από τα κινήµατα που έκαµαν οι
Έλληνες, για να ανακτήσουν την
ελευθερία τους και τις αιτίες της
αποτυχίας τους.
Να γνωρίσουν ότι, εκτός από τους
Έλληνες, και οι άλλοι λαοί της Βαλκανικής αντέδρασαν στον οθωµανικό ζυγό.
Να γνωρίσουν σηµαντικά στοιχεία
από τη ζωή και τη δράση του Ρήγα
Φεραίου και να εκτιµήσουν το έργο
του.

ση την περίοδο αυτή (π.χ. η αγορά
της Κορίνθου, το λιµάνι της Ρόδου)
και συγκρίνουν µε τις δραστηριότητες
των πόλεων αυτών σήµερα.
Παρατηρούν εικόνες που παριστάνουν έργα λαϊκής τέχνης και τις σχολιάζουν (Εικαστικά).
Σχολιάζουν παροιµίες και τις συσχετίζουν µε τις καθηµερινές συµβολικές
φράσεις.
Συζητούν για το συµβολικό περιεχόµενο εκφράσεων, τραγουδιών, έργων
τέχνης κ. ά. καθώς και τους λόγους
που συνέβαλαν στη δηµιουργία τους
(Γλώσσα).
Παρατηρούν χάρτη στον οποίο σηµειώνονται οι πόλεις όπου λειτούργησαν ελληνικά σχολεία και βρίσκουν
αν κοντά στον τόπο τους υπήρχε κατά την τουρκοκρατία ελληνική σχολή.
Σχολιάζουν κείµενα που περιέχουν
απόψεις των ∆ασκάλων του Γένους.
Συσχετίσουν την ανάπτυξη στενών
κοινωνικών δεσµών µε τις δύσκολες
συνθήκες ζωής που αντιµετώπιζαν οι
υπόδουλοι.
Ανακοινώνουν στην τάξη αν υπάρχουν στον τόπο τους ή έχουν δει κτίσµατα παλιά (ξωκλήσια, γεφύρια,
πύργους, καστροχώρια, µοναστήρια
κτλ.), συζητούν για τη θέση που βρίσκονται, από τι υλικά είναι κτισµένα,
ποιο σκοπό εξυπηρετούσαν. Τα συγκρίνουν µε αντίστοιχα σηµερινά
(Γλώσσα, Εικαστικά).
Συγκεντρώνουν στοιχεία για αγιογραφίες σε εκκλησίες και ζωγραφιές
ή άλλες παραστάσεις σε “αρχοντικά”
της εποχής εκείνης, που υπάρχουν
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Σχολιάζουν εικόνες σχετικές µε τους
κλέφτες και τους αρµατολούς.
Συζητούν για τους λόγους που ανάγκαζαν τους κλέφτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να καταφεύγουν στα βουνά και προϊδεάζονται
για ανάλογες περιπτώσεις που θα
συναντήσουν στα επόµενα µαθήµατα
(εθνική αντίσταση).
Φαντάζονται και περιγράφουν πώς
περνούσαν µια µέρα οι “κλέφτες” στο
ληµέρι τους.
Εντοπίζουν στο χάρτη περιοχές που
διατήρησαν την αυτονοµία τους.
Σχολιάζουν την ωδή “εις θάνατον”
του λόρδου Μπάυρον.
Συζητούν για τη στάση των Σουλιωτισσών και αναφέρουν ανάλογα πα249

ραδείγµατα από τη ιστορία.
∆ιαβάζουν και σχολιάζουν δηµοτικά
τραγούδια, στα οποία ο λαϊκός τραγουδιστής µε απλότητα εκφράζει την
ελπίδα πως η Ρωσία θα βοηθούσε το
επαναστατικό κίνηµα των Ελλήνων
και εκφράζει το παράπονό του ύστερα από την εγκατάλειψη.
∆ιαβάζουν την αρχή από το “Θούριο”
του Ρήγα Φεραίου και σχολιάζουν
την αξία που δίνει στην έννοια της
ελευθερίας.
Παρατηρούν τον πίνακα που φιλοτέχνησε ο λαϊκός ζωγράφος Παναγιώτης Ζωγράφος, ακολουθώντας τις
υποδείξεις του αγωνιστή Γιάννη Μακρυγιάννη, όπου ο Ρήγας σπέρνει το
σπόρο της λευτεριάς, και σχολιάζουν
τη συµβολική έννοια των λόγων του
Ρήγα (Εικαστικά, Γλώσσα).

Η Μεγάλη Επανάσταση
Να γνωρίσουν την ίδρυση, οργάνωση και ανάπτυξη της Φιλικής
Εταιρείας και τους πρωταγωνιστές
της.
Να κατανοήσουν σχετικές µε την
ενότητα έννοιες, όπως:
εταιρεία, οργάνωση, σύνθηµα, µύηση, Φιλικοί, αντιπερισπασµός,
Ιερός Λόχος, Ιερή Συµµαχία, γερουσία, τοπική κυβέρνηση, εθνοσυνέλευση, φιλελληνισµός, ανθελληνισµός, έξοδος, αυτοθυσία, ολοκαύτωµα, εξάρτηση, κυβερνήτης.
Να κατανοήσουν τους παράγοντες
που ευνοούσαν και εκείνους που
δυσχέραιναν την προετοιµασία του
Αγώνα.
Να εκτιµήσουν το ρόλο της Φιλικής
Εταιρείας στην προετοιµασία του
Αγώνα.
Να γνωρίσουν το συσχετισµό των
δυνάµεων των αντιπάλων, και τις
δυνατότητες επιτυχίας του αγώνα.
Να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Επανάστασης
στη Μολδοβλαχία, τους λόγους για
τους οποίους αποφασίστηκε ν’ αρχίσει από εκεί ο Αγώνας και τα αποτελέσµατά του.
Να εκτιµήσουν την αυτοθυσία των
αγωνιστών, τους λόγους της αποτυχίας και τις επιπτώσεις που είχε
αυτή η Επανάσταση.
Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα της έναρξης και της εξάπλωσης του Αγώνα σε όλη την Ελλάδα
και την αντίδραση των Τούρκων.

Η Φιλική Εταιρεία προετοιµάζει τον Αγώνα
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία
Η Επανάσταση στην
Πελοπόννησο και η εξάπλωσή της στην υπόλοιπη Ελλάδα
Οι πρώτες επιτυχίες και
η εδραίωση του Αγώνα
Οι
Έλληνες
προσπαθούν
να
οργανωθούν πολιτικά
Οι εµφύλιοι πόλεµοι
Η στάση των δυνάµεων
της Ευρώπης απέναντι
στην Ελληνική Επανάσταση
Οι Φιλέλληνες στηρίζουν
ηθικά και υλικά τον Αγώνα
Ο σουλτάνος εξασφαλίζει τη βοήθεια του Μεχµέτ Αλή της Αιγύπτου
κατά των Ελλήνων

∆ιαβάζουν κείµενο από τα “Αποµνηµονεύµατα” του Φωτάκου. Παρατηρούν εικόνα στην οποία είναι γραµµένη συνθηµατικά η φράση “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ”.
Συζητούν για την ανάγκη ίδρυσης της
Φιλικής Εταιρείας και τον τρόπο οργάνωσής της.
∆ιαβάζουν φράσεις από την προκήρυξη του Υψηλάντη, συζητούν και
αναλύουν τα λόγια του.
Συζητούν για την απόφαση να αρχίσει η επανάσταση από τη Μολδοβλαχία.
∆ιατυπώνουν τις σκέψεις και τα αισθήµατά τους για τη θυσία των ιερολοχιτών.
Συζητούν σχετικά µε τη στρατηγική
απόφαση του Κολοκοτρώνη για την
πολιορκία της Τριπολιτσάς.
Συγκεντρώνουν στοιχεία (από θρύλους, παραδόσεις, διηγήσεις, δηµοσιεύµατα, µνηµεία) σχετικά µε κάποιο
γεγονός που συνδέεται µε το πρώτο
και δεύτερο έτος της Επανάστασης
και τα παρουσιάζουν στην τάξη
(Γλώσσα).

Η δεύτερη πολιορκία και
η Έξοδος του Μεσολογγίου

Παρατηρούν στο χάρτη την πορεία
των τουρκικών στρατευµάτων στη
∆υτική και την Ανατολική Ελλάδα και
σηµειώνουν τα ονόµατα των τόπων
που συνδέονται µε τα γεγονότα του
δεύτερου έτους της Επανάστασης
(Γεωγραφία).

Ο αγώνας του Καραϊσκάκη για τη σωτηρία
της επανάστασης στην

Συζητούν για το πώς θα ένιωθαν, αν
ζούσαν εκείνη την εποχή και πληροφορούνταν για την καταστροφή της

Ο Ιµπραήµ έρχεται µε
ισχυρές δυνάµεις στην
Πελοπόννησο
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Να γνωρίσουν τις πρώτες σηµαντικές επιτυχίες της Επανάστασης
στον στρατιωτικό τοµέα.
Να γνωρίσουν το σχέδιο του Κολοκοτρώνη και να συσχετίσουν την
αντίσταση στη Στερεά Ελλάδα και
τις επιτυχίες στη θάλασσα µε την
εδραίωση της Επανάστασης στην
Πελοπόννησο.
Να γνωρίσουν τις καταστροφές, τις
αποτυχίες, αλλά και τις επιτυχίες
του δεύτερου χρόνου της Επανάστασης.
Να γνωρίσουν τα οργανωτικά και
άλλα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι Έλληνες κατά την πρώτη
φάση της Επανάστασης.
Να εκτιµήσουν τις συνέπειες που
είχαν οι εσωτερικές διαµάχες για τις
εξελίξεις του Αγώνα.
Να εκτιµήσουν το στρατηγικό σχέδιο, τη στάση και την προσφορά
του Μάρκου Μπότσαρη.
Να γνωρίσουν τις πρώτες απόπειρες για σχηµατισµό κυβέρνησης και
να κατανοήσουν τις δυσκολίες που
δηµιουργούσαν στον Αγώνα οι τοπικές κυβερνήσεις.
Να γνωρίσουν τη στάση των Μεγάλων δυνάµεων απέναντι στον Αγώνα.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τη
συµβολή των Φιλελλήνων στον
αγώνα της ανεξαρτησίας.
Να γνωρίσουν τα κύρια σηµεία της
τουρκοαιγυπτιακής συµφωνίας και
τα σηµαντικότερα γεγονότα κατά το
τέταρτο έτος της Επανάστασης.
Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα
γεγονότα του πέµπτου έτους της
Επανάστασης.
Να διακρίνουν τα σφάλµατα της
κυβέρνησης και τις συνέπειες που
είχαν αυτά.
Να γνωρίσουν τα γεγονότα που
σχετίζονται µε τη γενναία άµυνα και
την έξοδο του Μεσολογγίου, καθώς
και τις πολιτικές εξελίξεις του έκτου
έτους της Επανάστασης.
Να εκτιµήσουν την αυτοθυσία, για
τη µεγάλη υπόθεση της ελευθερίας
του έθνους, των πολιορκηµένων
στο Μεσολόγγι.
Να κατανοήσουν το σχέδιο δράσης
του Καραϊσκάκη για την αποκοπή
του εφοδιασµού του τουρκικού
στρατού.
Να εκτιµήσουν τις συνέπειες από

Αττική

µεγάλης στρατιάς του ∆ράµαλη.

Οι µεγάλες δυνάµεις
παρεµβαίνουν: Η ναυµαχία στο Ναβαρίνο

Σχολιάζουν στην τάξη στροφές από
το ποίηµα του ∆. Σολωµού “Ύµνος
εις την ελευθερίαν”. Συσχετίζουν το
περιεχόµενό τους µε τις εσωτερικές
διαµάχες που κλόνιζαν την Επανάσταση και διατυπώνουν γενικεύσεις
για τους εµφύλιους πολέµους.

Ο Καποδίστριας εκλέγεται Κυβερνήτης

(14 ώρες )

Συµπληρώνουν στο χάρτη τις έδρες
των τοπικών οργανισµών και τους
τόπους όπου έγιναν η πρώτη και η
δεύτερη Εθνοσυνέλευση.
Συζητούν τους λόγους για τους οποίους οι τοπικές κυβερνήσεις αδυνατούσαν να ελέγξουν την Επανάσταση
και να συντονίσουν τον αγώνα.
Συζητούν τους λόγους που έκαµαν τις
Μεγάλες ∆υνάµεις της εποχής (Ιερά
Συµµαχία) να κρατήσουν αρνητική
στάση απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση.
Σχολιάζουν την πρώτη στροφή από
την Ωδή του ∆. Σολωµού: “Εις το θάνατον του λόρδου Μπάιρον” και τη
φωτογραφία της πρώτης σελίδας της
εφηµερίδας “Ελληνικά Χρονικά”, που
εκδιδόταν στο Μεσολόγγι.
Συζητούν για τον ανιδιοτελή φιλελληνισµό, αλλά και για το φιλελληνισµό
που εξυπηρετούσε διάφορα συµφέροντα.
∆είχνουν στο χάρτη τις περιοχές όπου οι Τουρκοαιγύπτιοι σχεδίαζαν να
καταπνίξουν την Επανάσταση, σύµφωνα µε το σχέδιο συνεργασίας τους.
Με βάση το επίγραµµα ή τον πίνακα
του Ν. Γύζη ζωγραφίζουν µια σκηνή,
ή γράφουν ένα κείµενο ως ελεύθερη
εργασία, για να εκφράσουν µε τον
τρόπο τους τα συναισθήµατά τους για
το γεγονός (Εικαστικά, Γλώσσα).
Συσχετίζουν τον αποφασιστικό ρόλο
των πυρπολικών στη ναυµαχία του
Γέροντα και στη Χίο.
Παρατηρούν στο χάρτη την πορεία
του Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο και
υπογραµµίζουν τους τόπους όπου
δόθηκαν αποφασιστικές µάχες.
Συζητούν στην τάξη τη σηµασία που
είχε για τις εξελίξεις του Αγώνα, στη
Στερεά και την Πελοπόννησο, η αντίσταση του Μεσολογγίου και η απασχόληση των Τουρκοαιγυπτιακών
δυνάµεων εκεί.
Βρίσκουν και σχολιάζουν κοινά σηµεία δύο ιστορικών γεγονότων που
απέχουν χρονολογικά µεταξύ τους:
της θυσίας του Λεωνίδα στις Θερµοπύλες και της θυσίας του Παπαφλέσ251

την καταστροφή των Ελλήνων στον
Ανάλατο.

σα στο Μανιάκι.
Παρατηρούν την εικόνα (σύνθεση του
Θ. Π. Βρυζάκη) όπου δίνεται µία φανταστική σκηνή από την έξοδο του
Μεσολογγίου και σχολιάζουν το µήνυµα που θέλει να µεταδώσει ο
ζωγράφος.

Να προβληµατιστούν για το γεγονός της επέµβασης και της ανάµειξης των ξένων σε καίριες στιγµές
της ιστορίας του Ελληνισµού, να
κάνουν συσχετισµούς και να προβαίνουν σε γενικεύσεις.

Σχολιάζουν το ποίηµα “Ελεύθεροι
πολιορκηµένοι” του ∆. Σολωµού.

Να κατανοήσουν τους λόγους που
οδήγησαν στην κοινή επέµβαση
των Μ. ∆υνάµεων και να εκτιµήσουν τις συνέπειες που είχε αυτή.

Συγκεντρώνουν και σχολιάζουν δηµοτικά τραγούδια που θρηνούν τη
θυσία του Μεσολογγίου.

Να εκτιµήσουν το έργο και τη συµβολή του Καποδίστρια στην οργάνωση του νέου ελληνικού κράτους.

Συζητούν για το στρατηγικό σχέδιο
του Καραϊσκάκη.
Κατατάσσουν τα γεγονότα σε διπλωµατικά και σε πολιτικά, τα συσχετίζουν µε αντίστοιχα άλλων εποχών και
διατυπώνουν γενικεύσεις.
Εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι Μεγάλες ∆υνάµεις ενδιαφέρθηκαν για τη λύση του ελληνικού ζητήµατος.
Με βάση το έργο του Ι. Καποδίστρια
και µε τη βοήθεια άλλων κειµένων
συζητούν σε ποια κατάσταση παρέλαβε ο κυβερνήτης το κράτος και σε
ποια το άφησε.
Εξετάζουν τα οικονοµικά, διπλωµατικά και γενικότερα διοικητικά προβλήµατα που αντιµετώπισε ο Ι. Καποδίστριας, καθώς και τη διαφορετική
νοοτροπία µεγάλου µέρους του λαού.
Συζητούν για τα αποτελέσµατα του
φανατισµού, κάνουν συσχετισµούς
και προβαίνουν σε γενικεύσεις.
Συζητούν τις αλλαγές που επήλθαν
στην πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ζωή του τόπου την καποδιστριακή περίοδο.

Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος
Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά
στοιχεία της κατάστασης που διαµορφώθηκε στην Ελλάδα στα χρόνια του Όθωνα.
Να κατανοήσουν σχετικές µε τις
ενότητες έννοιες, όπως: σύνταγµα,
εθνικά κτήµατα, αρχή δεδηλωµένης, κοµιτατζήδες, εξαρχικοί, διχασµός, πραξικόπηµα, αµνηστία, αντίσταση.
Να γνωρίσουν τα µέτρα που πήρε
ο Όθων για την ανασυγκρότηση
της χώρας.
Να διακρίνουν τους λόγους που
οδήγησαν στην επανάσταση της
3ης Σεπτεµβρίου 1843 και την έξωση του Όθωνα.

Η περίοδος της βασιλείας του ΄Οθωνα
Η καθηµερινή ζωή των
Ελλήνων στα πρώτα
χρόνια µετά την απελευθέρωση
Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄ και η επικράτηση
του κοινοβουλευτισµού
Το «Ανατολικό Ζήτηµα»
στη Βαλκανική Χερσόνησο
Το ελληνικό κράτος αντιµετωπίζει οικονοµικά
και εθνικά προβλήµατα
ου
στα τέλη του 19 αιώνα. Ο άτυχος πόλεµος
1897
ξ έ

Παρατηρούν τα σύνορα του πρώτου
ελληνικού κράτους και αναφέρουν
περιοχές που είχαν επαναστατήσει,
κι όµως έµειναν έξω από τα σύνορά
του.
Συζητούν για τους λόγους της έξωσης του Όθωνα.
Συζητούν για τους δήµους και το σύστηµα της αυτοδιοίκησης, άλλοτε και
τώρα.
∆ιαβάζουν κείµενα σχετικά µε την
ης
επανάσταση της 3 Σεπτεµβρίου.
Παρατηρούν δύο εικόνες της Αθήνας
(η µία του 1860, η άλλη σύγχρονη)
και επισηµαίνουν οµοιότητες και διαφορές που παρουσιάζουν.
Συγκρίνουν και σχολιάζουν εικόνες
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Να γνωρίσουν στοιχεία από την
καθηµερινή ζωή στα χρόνια της
βασιλείας του Όθωνα.
Να κατανοήσουν τις δυσκολίες που
υπήρχαν στην οργάνωση του κράτους εκείνη την εποχή.
Να συσχετίσουν τις αλλαγές που
άρχισαν να γίνονται στην καθηµερινή ζωή των Ελλήνων µε το καθεστώς της ελευθερίας, αλλά και µε
την παρουσία των Ευρωπαίων.
Να κατανοήσουν πώς πραγµατοποιήθηκαν οι εξελίξεις στην περίοδο της βασιλείας του Γεωργίου Α΄
και να εκτιµήσουν τα βήµατα εκσυγχρονισµού της χώρας στον πολιτικό και οικονοµικό τοµέα.

Ο Μακεδονικός Αγώνας

καφενείων της εποχής εκείνης µε τα
σηµερινά καφενεία ή κέντρα ψυχαγωγίας.

Το κίνηµα των Νεοτούρκων (1908) και το
κίνηµα στο Γουδί (1909)
αλλάζουν το πολιτικό
σκηνικό

Ανακοινώνουν στην τάξη ανακαλύψεις και εφευρέσεις που επηρεάζουν
τη ζωή µας σήµερα µέσα στο σπίτι
και έξω από αυτό και οι οποίες δεν
υπήρχαν στην εποχή του Όθωνα.

Η πνευµατική και η
καλλιτεχνική ζωή στο
ελληνικό κράτος κατά το
ο
19 αιώνα

Εντοπίζουν στο χάρτη τα κράτη που
δηµιουργήθηκαν µετά από κάθε συνθήκη.

του 1897 και οι εξεγέρσεις στην Κρήτη.

(7 ώρες )

Συζητούν και διαπιστώνουν ότι οι
διαφορές µεταξύ των κρατών λύνονται µε διαπραγµατεύσεις και όχι µόνο µε πόλεµο και κάνουν αναφορές
και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις.
Παρατηρούν εικόνες και συζητούν για
τη σηµασία των έργων του Τρικούπη.

Να γνωρίσουν τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στα Βαλκάνια την περίοδο (1875-1881).

Εντοπίζουν στο χάρτη της Μακεδονίας το πλήθος των ελληνικών σχολείων, εκκλησιών και µοναστηριών που
βρίσκονταν υπό τουρκική κατοχή, για
να διαπιστώσουν την πληθυσµιακή
υπεροχή του ελληνικού στοιχείου.

Να κατανοήσουν τους λόγους που
προκάλεσαν τις αλλαγές στα Βαλκάνια.
Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα
πολιτικά και πολεµικά γεγονότα,
µεταξύ των ετών 1881-1911, που
επηρέασαν τις εξελίξεις στον ελληνικό χώρο.

Αναφέρουν σηµαντικούς αρχαιολογικούς τόπους της Μακεδονίας που
γνωρίζουν (Βεργίνα, Πέλλα, ∆ίον) και
καταγράφουν τα αρχαιολογικά ευρήµατα που έχουν ανακαλυφθεί.

Να επισηµάνουν τα σηµαντικότερα
έργα του Χ. Τρικούπη.

Συζητούν το ρόλο της λαϊκής συµπαράστασης για την επιτυχία του επαναστατικού αγώνα.

Να κατανοήσουν τη σηµασία του
πολέµου του 1897 για τις πολιτικές
εξελίξεις της χώρας.
Να διακρίνουν τις επιπτώσεις στην
πολιτική ζωή της χώρας του κινήµατος των αξιωµατικών στο Γουδί,
το 1909.
Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα
γεγονότα του µακεδονικού αγώνα
(1904-1908).
Να εκτιµήσουν τη σπουδαιότητα
του αγώνα αυτού για τη µετέπειτα
ενσωµάτωση της Μακεδονίας στο
ελληνικό κράτος.
ο

Η Ελλάδα κατά τον 20 αιώνα
Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα
πολεµικά και διπλωµατικά γεγονότα των Βαλκανικών πολέµων.

Οι Βαλκανικοί πόλεµοι,
µια µεγάλη ελληνική επιτυχία

Να εκτιµήσουν τα αποτελέσµατα
των βαλκανικών πολέµων και τους
παράγοντες που συνετέλεσαν σ΄
αυτά.

Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο

Παρατηρούν στο χάρτη την πορεία
του ελληνικού στρατού κατά τους
Βαλκανικούς πολέµους και υπογραµµίζουν τις τοποθεσίες όπου έγιναν σηµαντικές µάχες.

Η Θράκη, η Μικρά Ασία
και ο Πόντος, κέντρα
ακµαίου Ελληνισµού

Βρίσκουν στο χάρτη και αναφέρουν
τα µέρη που πήρε η Ελλάδα µε τους
Βαλκανικούς πολέµους.

Ο µικρασιατικός πόλεµος καταλήγει σε ήττα
των Ελλήνων

Παρατηρούν γραφικές παραστάσεις
και συγκρίνουν έκταση και πληθυσµό
πριν και µετά τους Βαλκανικούς πολέµους.

Να γνωρίσουν σηµαντικά γεγονότα
του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου, ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται µε τις
εξελίξεις στην Ελλάδα.
Να κατανοήσουν τα αίτια του πολέ
θώ
λό

Η εποχή του Μεσοπο-
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λέµου, καθώς και τους λόγους που
οδήγησαν στον εθνικό διχασµό.
Να εκτιµήσουν τη στάση των πρωταγωνιστών του διχασµού και τα
αποτελέσµατα της έκβασης του
πολέµου για την Ελλάδα.
Να εκτιµήσουν τη συµβολή του Ελληνισµού των περιοχών της Θράκης και της Μ. Ασίας στην ανάπτυξη του ελληνικού κράτους.
Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα του Μικρασιατικού πολέµου.
Να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες
σχετικές µε την ενότητα, όπως:
συνθήκη, σύµµαχοι, εθνική συµφορά, να κάνουν συσχετισµούς και να
οδηγούνται σε γενικεύσεις.
Να κατανοήσουν τους λόγους που
οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή.
Να γνωρίσουν σηµαντικές αλλαγές
που σηµειώθηκαν στον έξω κόσµο
και στη χώρα µας στη διάρκεια του
Μεσοπολέµου.
Να επισηµάνουν τα προβλήµατα
που είχε να αντιµετωπίσει η χώρα
µας στη διάρκεια του µεσοπολέµου.
Να γνωρίσουν σηµαντικά γεγονότα
του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου.
Να κατανοήσουν τα αίτια, τις αφορµές και τις συµµαχίες του Β΄
παγκόσµιου πολέµου.
Να εκτιµήσουν τους παράγοντες
που συνετέλεσαν στη νίκη των
συµµάχων.
Να γνωρίσουν σηµαντικά γεγονότα
από τη συµµετοχή της Ελλάδας
στο Β΄ παγκόσµιο πόλεµο.
Να κατανοήσουν τους λόγους για
τους οποίους η Ελλάδα βρέθηκε
στο πλευρό των συµµάχων.
Να διακρίνουν τις αρετές που έδειξαν οι Έλληνες στον πόλεµο αυτό
και τη συµβολή τους στην έκβασή
του.
Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά γεγονότα του εµφύλιου πολέµου.
Να κατανοήσουν το ρόλο που έπαιξε η ξένη επέµβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.
Να εκτιµήσουν τις συνέπειες του
εµφύλιου πολέµου και να τις συσχετίσουν µε τις συνέπειες ανάλογων πολέµων σε παλαιότερες εποχές.
Να γνωρίσουν τις οικονοµικές, κοι-

λέµου στην Ελλάδα
Η Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο
Η Κατοχή και η Αντίσταση. Ο εµφύλιος πόλεµος
Η Ελλάδα στα µεταπολεµικά χρόνια
Η περίοδος της στρατιωτικής δικτατορίας και
η αποκατάσταση της
δηµοκρατίας
Το Κυπριακό Ζήτηµα
Η Ελλάδα είναι µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η πνευµατική και η καλλιτεχνική ζωή στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα

(15 ώρες)

Εντοπίζουν στο χάρτη τα όρια της
αρχαίας Μακεδονίας και τα συσχετίζουν µε την περιοχή της Μακεδονίας
που περιήλθε στην Ελλάδα µε τους
Βαλκανικούς πολέµους.
Παρατηρούν στο χάρτη και βρίσκουν
αλλαγές που σηµειώθηκαν µετά τον
Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο.
Παρατηρούν το σχετικό χάρτη και
βρίσκουν τις περιοχές που πήρε η
Ελλάδα µε τη συνθήκη των Σεβρών.
Συζητούν για τα αίτια του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου και τα διακρίνουν από
την αφορµή.
Συζητούν τις καταστρεπτικές συνέπειες αυτού του πολέµου.
Εντοπίζουν στο χάρτη περιοχές που
πήρε η Ελλάδα µε το τέλος του Α΄
Παγκοσµίου πολέµου και χρωµατίζουν τα µέρη που χάθηκαν µε τη
συνθήκη της Λωζάνης, ώστε να σχηµατίσουν σαφέστερη εικόνα για τις
περιοχές που χάθηκαν και στις οποίες από τα αρχαία χρόνια κατοικούσαν
Έλληνες.
Μελετούν αποσπάσµατα ιστορικών
λογοτεχνικών κειµένων σχετικά µε
την ενότητα και τα σχολιάζουν.
Παρατηρούν εικόνες, µελετούν και
σχολιάζουν κείµενα σχετικά µε την
τραγωδία του Μικρασιατικού ελληνισµού (Γλώσσα, Εικαστικά).
Παρατηρούν στο χάρτη και επισηµαίνουν την έκταση των κρατών που
είχαν ολοκληρωτικά καθεστώτα στην
Ευρώπη κατά την εποχή του Μεσοπολέµου.
Ερευνούν αν έχουν εγκατασταθεί
στην περιοχή τους πρόσφυγες και
συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη
ζωή και τα έθιµά τους.
∆ιαβάζουν κείµενα σχετικά µε τους
πρόσφυγες και τα σχολιάζουν.
Μελετούν το χάρτη και, µε βάση τις
χρονολογίες, συζητούν για τη χρονολογική σειρά µε την οποία οι δυνάµεις
του Άξονα έκαµαν τις επιθέσεις τους
εναντίον των χωρών της Ευρώπης.
Παρατηρούν στο χάρτη και επισηµαίνουν τις κινήσεις των συµµάχων για
την απελευθέρωση της Ευρώπης.
Παρατηρούν την εικόνα της έκρηξης
της ατοµικής βόµβας. Τη σχολιάζουν
και αναφέρουν προσπάθειες που
γίνονται σήµερα, για να αποτραπεί
αυτός ο φοβερός κίνδυνος.
Συζητούν και για άλλες περιόδους
στην ιστορία, κατά τις οποίες η Ελλά254

νωνικές και πολιτικές εξελίξεις που
σηµειώθηκαν στην Ελλάδα µετά
τον εµφύλιο.

δα δοκιµάστηκε από άλλες εµφύλιες
συγκρούσεις, και διατυπώνουν τα
συµπεράσµατά τους.

Να γνωρίσουν σηµαντικά γεγονότα
που οδήγησαν στην ανατροπή της
δηµοκρατίας, καθώς και γεγονότα
που οδήγησαν στην αποκατάστασή της.

Παρατηρούν χάρτη όπου σηµειώνονται µεταβολές στα εδαφικά όρια της
Ελλάδος από τον Α΄ ως και το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο.
Μελετούν έναν πίνακα που δείχνει
την αύξηση του πληθυσµού της Αθήνας µετά τον εµφύλιο πόλεµο και συζητούν τα προβλήµατα µιας πολυάνθρωπης πόλης όπως η Αθήνα.

Να κατανοήσουν τα προβλήµατα
που δηµιούργησε στη χώρα το
στρατιωτικό καθεστώς.
Να εκτιµήσουν το ρόλο της αντίστασης του ελληνικού λαού στην
πτώση της δικτατορίας.

Συζητούν για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και εξηγούν γιατί τιµούν οι
Έλληνες µε εορταστικές εκδηλώσεις
την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Να γνωρίσουν συνοπτικά τα γεγονότα που σχετίζονται µε την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο
κράτους.

Παρατηρούν στο χάρτη το τµήµα της
Κύπρου που βρίσκεται υπό τουρκική
κατοχή και καταρτίζουν έναν κατάλογο από σηµαντικές κυπριακές πόλεις
που σήµερα κατέχονται από τους
Τούρκους (Γεωγραφία, Γλώσσα).

Να εκτιµήσουν τους αγώνες και τις
θυσίες των Ελληνοκυπρίων για την
ελευθερία τους.
Να γνωρίσουν τους κυριότερους
σταθµούς της πορείας προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γράφουν στο χάρτη τα ονόµατα των
κρατών της Ε.Ε.
Συζητούν για τα κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία που τις ενώνουν, όπως: η
πολιτιστική κληρονοµιά, το κοινοβουλευτικό πολίτευµα, η ελεύθερη οικονοµία κτλ.

Να εκτιµήσουν τη σηµασία της οµαλής πολιτικής ζωής, της ελευθερίας και της κοινωνικής συνεργασίας στην πρόοδο της χώρας.

Συζητούν για τη σηµασία του δηµοψηφίσµατος στην πολιτική ζωή της
χώρας.
Μελετούν και σχολιάζουν κείµενα αντιπροσωπευτικών εκπροσώπων της
σύγχρονης λογοτεχνίας. Παρουσιάζουν δείγµατα, εκθέτουν και σχολιάζουν εργασίες από την πνευµατική
και καλλιτεχνική δηµιουργία της περιόδου (Γλώσσα, Εικαστικά).
Συζητούν για τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις της χώρας µας που
απορρέουν από την οικονοµική και
πολιτική ένωση στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Επαναληπτικά µαθήµατα
Να συστηµατοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στις επιµέρους
ενότητες.
Να συµπληρώσουν τυχόν ελλείψεις
και κενά που υπάρχουν.
Να ανασυνθέσουν δηµιουργικά τα
στοιχεία των επιµέρους µαθηµάτων.
Να αξιοποιήσουν το ιστορικό λεξιλόγιο που απέκτησαν.
Να κρίνουν, να αξιολογήσουν και
να συνδέσουν ενέργειες και πρόσωπα.

Τα επαναληπτικά µαθήµατα, που αναπτύσσονται µε µορφή ασκήσεων και δραστηριοτήτων
στα Τετράδια Εργασιών
των µαθητών, ανακεφαλαιώνουν ευρύτερες διδακτικές ενότητες.
Περιλαµβάνονται, επίσης, και θέµατα από τη
νεότερη ιστορία, όπως:
τεχνολογία, πληροφορική, παγκοσµιοποίηση,
περιβάλλον, εκπαίδευση, µεταναστεύσεις, πο-

∆ιηγούνται µε λίγα λόγια τα σπουδαιότερα γεγονότα.
Συµπληρώνουν χάρτες, ακροστιχίδες,
σταυρόλεξα, αντιστοιχίσεις, ασκήσεις
σωστού - λάθους, ανακεφαλαιωτικά
κείµενα, λεξιλογικές ασκήσεις, πίνακες διπλής εισόδου κτλ. (Γεωγραφία,
Γλώσσα).
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Να ανατρέχουν στα αντίστοιχα µαθήµατα, για να αιτιολογούν τις απόψεις τους.
Να ασχοληθούν µε θέµατα για τη
ζωή και τα προβλήµατα των ανθρώπων στα νεότερα χρόνια.

λυπολιτισµικές κοινωνίες, ανθρώπινα δικαιώµατα, θέση γυναίκας κ.
ά.
(5 ώρες )

Να σέβονται τον πολιτισµό όλων
των λαών και όλων των εποχών.

Τοπική Ιστορία
Να γνωρίσουν την ιστορία του
τόπου τους, να την εκτιµήσουν και
να την εντάξουν στη Γενική Ιστορία.
Να έρθουν σε επαφή µε ιστορικά
στοιχεία, ερευνήσιµα και προσιτά.

Θέµατα τοπικής ιστορίας
(5 ώρες)

Να εθιστούν στην παρατήρηση και
στην
έρευνα
συγκεκριµένων
ιστορικών χώρων.
Να ασκηθούν στη διαθεµατική
προσέγγιση θεµάτων της Τοπικής
ιστορίας.

Η Τοπική Ιστορία πρέπει να
προσεγγίζεται διαθεµατικά και µε τη
µέθοδο project, όπου εµπλέκονται
σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείµενα.
Οι
µαθητές
πραγµατοποιούν
επισκέψεις,
παρατηρούν,
καταγράφουν,
φωτογραφίζουν,
αναπαριστούν
εικαστικά,
περιγράφουν γραπτά ή προφορικά
και
επεξεργάζονται
το
θέµα
πολύπλευρα.

Να ευαισθητοποιηθούν ως προς τα
προβλήµατα
της
τοπικής
κοινωνίας.
Σύνολο διδακτικών ενοτήτων: 60
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Η ιστορία µέσα από τη λογοτεχνία. Ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών εργασιών :Επιλογή κειµένου σχετικού µε τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Μελέτη κειµένου, ανάδειξη ιστορικών προσώπων και γεγονότων. Κατάταξη θεµατικών πεδίων του κειµένου. Εικαστικές απεικονίσεις, συλλογές εικόνων και φωτογραφιών σχετικών µε το θέµα. Σύνθεση περιληπτικού κειµένου, δραµατοποιήσεις. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή,. Εξέλιξη, Πολιτισµός. Προεκτάσεις: στην Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Γεωγραφία, Θέατρο.
Θέµα: Το –21 µέσα από τη Ζωγραφική. Οργάνωση ατοµικών ή οµαδικών εργασιών µε δραστηριότητες όπως: Συλλογή υλικού και κατάταξή του (Έλληνες και ξένοι δηµιουργοί, λαϊκοί ζωγράφοι,
θεµατικό περιεχόµενο). Παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου σχετικά µε το περιεχόµενό
τους και ιστορικές διασυνδέσεις. Εικαστικές απεικονίσεις. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες:
Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Εξέλιξη, Πολιτισµός. Προεκτάσεις: στην Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Λογοτεχνία.
3. ∆ιδακτική µεθοδολογία
Το µάθηµα της Ιστορίας αποτελεί σηµαντικό µέσο για την επίτευξη ευρύτερων σκοπών της αγωγής και της εκπαίδευσης. Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εξοικειώνει µε τις διαδικασίες επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων, ώστε ο µαθητής, µέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να είναι σε θέση να
κατανοεί το κοινωνικό “γίγνεσθαι”, να µετέχει ενεργά σ΄ αυτό και να γνωρίζει τη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Αυτό θα επιτευχθεί, αν σε κάθε διδακτική ενότητα γίνεται συστηµατική προσπάθεια, ώστε οι µαθητές, µαζί µε τις ιστορικές γνώσεις, να κατανοούν βασικές ιστορικές έννοιες (ακµή, παρακµή κτλ.), να τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεις. Κρίνεται σκόπιµο
να τονιστεί ότι ειδικά για το µάθηµα της Ιστορίας οι γενικεύσεις, που ως γνωστό συµβάλλουν στη διαθεµατική αντιµετώπιση και τη µεταφορά της γνώσης, πρέπει να συνδέονται µε εκφράσεις του τύπου:
«συχνά», «κατά κανόνα», «συνήθως» κτλ.
Ο περιορισµός του ρόλου του διδάσκοντος και η αντίστοιχη αύξηση της ενεργητικής συµµετοχής
των µαθητών στη διδακτική και στη µαθησιακή διαδικασία πρέπει να αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας. Σ΄ αυτές περιλαµβάνεται η ατοµική ή η οµαδική εργασία µε τη µορφή ερευνητικού σχεδίου, η διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων, η οργάνωση
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ασκήσεων αναπαράστασης ιστορικών γεγονότων, η βιωµατική και διαθεµατική προσέγγιση και η έρευνα των πηγών µέσα στην τάξη.
Σχεδιασµός της διδασκαλίας
Σε κάθε ενότητα, µε βάση τους γενικούς διδακτικούς στόχους που διατυπώνονται στην εισαγωγή,
θεωρείται αυτονόητο ότι οι µαθητές, µέσα από την ιστορική γνώση, πρέπει:
-Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες ευρύτερης και µερικότερης αναφοράς,
π.χ.:αποικισµός, έθνος, εισβολή, σύγκρουση, κατάκτηση, υποδούλωση, εµφύλιος, σεισάχθεια, µύθος,
ήρωας, κτλ.
-Να συσχετίζουν έννοιες, γεγονότα, καταστάσεις, δηµιουργήµατα κτλ. και να καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεις.
Η επιλογή και ο καθορισµός από τον διδάσκοντα των ειδικών διδακτικών στόχων (γνωστικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών) της ενότητας µε την οποία πρόκειται να ασχοληθεί η τάξη είναι
πρωταρχικής σηµασίας για όλα τα στάδια της διδακτικής πράξης. Κατά την επιλογή και τον καθορισµό
των στόχων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ο γενικός σκοπός, οι ειδικότεροι σκοποί και οι διδακτικοί
στόχοι της διδασκαλίας της Ιστορίας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών.
Κατά το στάδιο σχεδιασµού της διδασκαλίας, ο διδάσκων, ανάλογα µε τους στόχους που έχει θέσει, επιλέγει τις ανάλογες µορφές και µεθόδους διδασκαλίας, καθώς και τα µέσα που θα χρησιµοποιήσει.
Η επιλογή της µορφής και της µεθόδου διδασκαλίας µπορεί να σχετίζεται µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, καθώς και µε τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής ενότητας. Η διδασκαλία του
µαθήµατος µπορεί να αρχίσει µε αφήγηση, η οποία θα πρέπει να διακρίνεται από σαφήνεια και αντικειµενικότητα και να χαρακτηρίζεται από ζωντάνια και ποικιλία, για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον
των µαθητών και τον προβληµατισµό τους για το γνωστικό αντικείµενο.
Στην περίπτωση που η ιστορική ύλη δεν προσφέρεται για απευθείας έρευνα εκ µέρους των µαθητών, η προφορική έκθεση των γεγονότων µπορεί να αποτελεί αξιόλογη µορφή διδασκαλίας, χωρίς να
αποκλείεται ο συνδυασµός της µε τον ελεύθερο ή τον κατευθυνόµενο διάλογο.
Εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων αποτελεί και η µελέτη των πηγών, µε
την οποία οι µαθητές εισάγονται στην ιστορική έρευνα και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη τους µε
αφορµή τη µελέτη των ιστορικών προβληµάτων. Με τη µελέτη των ιστορικών πηγών οι µαθητές αποκτούν ικανότητα αναγνώρισης των σηµαντικών χαρακτηριστικών των ιστορικών γεγονότων, ικανότητα
περιγραφής και ανάλυσης αυτών των χαρακτηριστικών, καθώς και ικανότητα εξαγωγής λογικών συµπερασµάτων. Οι ενεργητικές µέθοδοι διδασκαλίας είναι δυνατόν να εφαρµοστούν τόσο στην ατοµική
όσο και στην οµαδική µελέτη.
4. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση, ως βασικό στοιχείο της διδακτικής διαδικασίας, αποτελεί κυρίως µέσο ανατροφοδότησης της διδασκαλίας, αφού πληροφορεί για την επιτυχία ή αποτυχία των επιδιωκόµενων σκοπών και
στόχων, καθώς και για την αποτελεσµατικότητα των ακολουθούµενων στρατηγικών.
Η αξιολόγηση για τη διαπίστωση της επίτευξης διδακτικών στόχων ευρύτερων ενοτήτων µπορεί
να γίνεται µε τη µορφή γραπτών εξετάσεων, που θα περιλαµβάνουν ερωτήσεις τις οποίες συντάσσει ο
διδάσκων µε βάση το επίπεδο των µαθητών και τους στόχους της διδασκαλίας. Είναι αυτονόητο ότι,
εφόσον η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αποτελεί βασική επιδίωξη του µαθήµατος της Ιστορίας, το µεγαλύτερο µέρος των προφορικών ή των γραπτών ερωτήσεων που απευθύνεται στους µαθητές θα πρέπει
να στοχεύει στην κινητοποίηση της κρίσης, της φαντασίας και της επινοητικότητας των µαθητών και όχι
της µνήµης τους. Ερωτήσεις που επιδέχονται µονολεκτικές απαντήσεις είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετούν αυτό το βασικό στόχο.
Ας σηµειωθεί, τέλος, ότι ερωτήσεις του τύπου “ Τι θα συνέβαινε αν;” καλό είναι να αποφεύγονται
κατά τη διδασκαλία και την αξιολόγηση του µαθήµατος της Ιστορίας.
Για τη διαπίστωση του βαθµού και της έκτασης τόσο της επίτευξης των διδακτικών στόχων όσο
και της συµµετοχής και της δραστηριοποίησης των µαθητών υπάρχουν ποικίλες τεχνικές. Ενδεικτικά
αναφέρουµε: τις δοκιµασίες επίδοσης, που αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι µαθητές
έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ορίζονται στο ΑΠΣ. Τα τεστ αυτά είναι απαραίτητο
να περιλαµβάνουν ασκήσεις και ερωτήµατα, όπως:
Συµπλήρωσης κειµένου
Επιλογής σωστού-λάθους
Αντιστοίχισης-σύζευξης
Πολλαπλής επιλογής
Ταξινόµησης-κατάταξης σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια
Συµπλήρωσης λογικών διαγραµµάτων
Ερµηνείας γραφικών παραστάσεων
Λύσης σταυρολέξου ή συµπλήρωσης ακροστιχίδας
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Σύντοµης απάντησης
Ανάπτυξης απόψεων
5. ∆ιδακτικό υλικό
Τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διδακτική διαδικασία θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος των µαθητών και στην ουσιαστικότερη συµµετοχή τους στη διαδικασία της
διδασκαλίας. Είναι αυτονόητο ότι η χρήση του σχολικού εγχειριδίου, µε τις δυνατότητες που αυτό παρέχει, κρίνεται απαραίτητη. Η αξιοποίηση των πηγών, των εικόνων και των ιστορικών κειµένων που
εµπεριέχονται σε αυτό µπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό, χωρίς να αποκλείεται και η
χρήση άλλων µέσων και τεχνικών. Η χρήση του πίνακα, video, επιδιασκόπιου, φωτεινών διαφανειών, η
χρήση άλλων οπτικοακουστικών µέσων, η οργάνωση εκθέσεων, η αξιοποίηση των ασκήσεων του
σχολικού εγχειριδίου και η σύνταξη δηµιουργικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό
µπορούν να αποτελέσουν πλούσιο υλικό για µια πληρέστερη προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων.
Σηµαντικό επίσης στοιχείο αποτελούν τα διαγράµµατα, οι χρονολογικοί πίνακες και οι χάρτες, διότι
συµβάλλουν αποφασιστικά στην άµεση και σαφή πληροφόρηση.
Οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς- ιστορικούς χώρους, σε µουσεία και σε αίθουσες τέχνης αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων και πρέπει να χρησιµοποιούνται
στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας.
6. Η Τοπική Ιστορία στο δηµοτικό σχολείο
Με τον όρο “Τοπική Ιστορία” εννοούµε τη συνολική (κοινωνική, πολιτισµική, οικονοµική και
πολιτική) Ιστορία ενός συγκεκριµένου τόπου σε συσχετισµό µε την Ιστορία του ευρύτερου γεωγραφικού
χώρου στον οποίο βρίσκεται (επαρχία, γεωγραφικό διαµέρισµα), αλλά και µε την εθνική και παγκόσµια
Ιστορία, όσο αυτό είναι εφικτό. Η Τοπική Ιστορία δεν πρέπει να παραµένει µόνο αντικείµενο
επιστηµονικής έρευνας, αλλά µπορεί να διδάσκεται και στο σχολείο. Θέµατα που εντάσσονται στο
πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας µπορεί να αποτελέσουν και αντικείµενο διαθεµατικής προσέγγισης. Με
τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας επιδιώκεται να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε ιστορικά στοιχεία
ερευνήσιµα και κατανοητά. Να εθιστούν στην παρατήρηση και την έρευνα. Να ευαισθητοποιηθούν για
τα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας στην οποία ζουν. Να προετοιµαστούν και να διευκολυνθούν
στην κατανόηση της Γενικής Ιστορίας.
Με τη µελέτη της Ιστορίας του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής ή κατοικίας του ο µαθητής µαθαίνει να
σέβεται και να εκτιµά τις συλλογικές προσπάθειες και τους αγώνες των ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν στον τόπο του. Κατανοεί τη σηµασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής
του. Αποβάλλει τυχόν αισθήµατα µειονεξίας που του προκαλεί η έµφαση την οποία δίνει η διδασκαλία
της εθνικής Ιστορίας σε ορισµένα εντυπωσιακά κατορθώµατα ή πολιτιστικά επιτεύγµατα κάποιων περιοχών της χώρας, στις οποίες πιθανόν να µη συµπεριλαµβάνεται η ιδιαίτερη πατρίδα του. Καλλιεργεί
την ερευνητική του ικανότητα και την παρατηρητικότητά του, διότι έχει την ευκαιρία να µελετήσει άµεσες
ιστορικές πηγές. Συνειδητοποιεί τη συµβολή των ανθρώπων του άµεσου περίγυρού του και, κατ’ επέκταση, τη δική του συµµετοχή στη δηµιουργία της Ιστορίας.
Κυρίως η µελέτη της Τοπικής Ιστορίας δίνει τη δυνατότητα στον µαθητή να αποκτήσει πιο ολοκληρωµένη προσωπική, κοινωνική και εθνική ταυτότητα.
Θεµατικούς άξονες µελέτης της Τοπικής Ιστορίας µπορεί να αποτελέσουν τόσο η περιοχή του
σχολείου όσο και η ευρύτερη περιοχή στην οποία διαβιούν οι µαθητές.
Η επιτόπια µελέτη και έρευνα θα πρέπει να αποτελούν βασικές µεθόδους για την προσέγγιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε την Τοπική Ιστορία. Έτσι οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα οικείωσης µε
το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον τους, καθώς και άµεση γνώση των πηγών που σχετίζονται µε
το θέµα της µελέτης τους. Η αναζήτηση του ιστορικού υλικού που σχετίζεται µε τη µελέτη και έρευνα
του τοπικού περιβάλλοντος θα πρέπει να ακολουθεί τις φάσεις της συλλογής, της επεξεργασίας, καθώς
και της εξαγωγής συµπερασµάτων.
Οι γραπτές µαρτυρίες (βιβλία, άρθρα, επιγραφές, ηµερολόγια κ.ά), οι καταγραφές προφορικών
στοιχείων (θρύλοι, παραδόσεις, διηγήσεις κ.ά.), η περιγραφή αρχαιολογικών-ιστορικών χώρων, κτιρίων, µνηµείων και αντικειµένων, τα εργαλεία και τα οικιακά σκεύη, οι φορεσιές και τα χειροτεχνήµατα, τα
στατιστικά στοιχεία, τα λογοτεχνικά έργα που αναφέρονται στη ζωή των ανθρώπων της περιοχής και
στη νοοτροπία τους, τα εικαστικά έργα (τέµπλα εκκλησιών, εικόνες, έργα λαϊκής τέχνης κ.ά.), οι φωτογραφίες της περιοχής και των κατοίκων της (από τις θρησκευτικές και άλλες εκδηλώσεις), τα τοπικά
τραγούδια, οι ταινίες µορφωτικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος για την περιοχή, οι συνεντεύξεις µε ηλικιωµένους κατοίκους, που θυµούνται πολλά πράγµατα για τη ζωή στο παρελθόν, είναι δυνατόν να αποτελέσουν το υλικό που µπορούν να συλλέξουν οι µαθητές. Η φάση της επεξεργασίας ακολουθεί τα
στάδια της κατάταξης του υλικού (χρονολογικά και θεµατικά), της επιλογής του υλικού, του ελέγχου της
εγκυρότητας, της διασταύρωσης και της σύνθεσης των στοιχείων. Η φάση της αξιοποίησης του υλικού
µπορεί να υλοποιηθεί µε πολλούς τρόπους: µπορούν να γίνουν λευκώµατα, να εκτεθεί το οπτικό υλικό
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σε προθήκες, να παρουσιαστεί όλο ή µέρος του µε µορφή ανακοίνωσης-διάλεξης στην τάξη ή στην
ευρύτερη κοινωνία της περιοχής κτλ.
Η συνθετότερη, όµως, και διαρκέστερη αξιοποίηση είναι η σύνθεση του υλικού και η παρουσίαση
των σχετικών συµπερασµάτων σε µορφή µελέτης/πραγµατείας, για τη σύνταξη της οποίας οι πηγές
µπορούν να ταξινοµηθούν σε:
Προφορικές (παραδόσεις, θρύλοι, µύθοι κτλ.)
Γραπτές (διάφορα κείµενα, επιγραφές)
Άφωνες (αντικείµενα, ερείπια, έργα τέχνης κ.ά.) και
Οπτικοακουστικές (µαγνητοταινίες, βιντεοταινίες).
Οι πηγές, ανάλογα µε τη σχέση που έχουν µε το γεγονός, είναι: άµεσες, αν αποτελούν µέρος της
ιστορικής πραγµατικότητας στην οποία αναφέρονται (όπως ένα όπλο που χρησιµοποιήθηκε σε µια
µάχη, ένα νόµισµα κ.ά.) και έµµεσες, αν απλώς περιγράφουν- διηγούνται κατά κάποιον τρόπο το γεγονός. Είναι, εποµένως, µεταγενέστερες αυτού.
7. Προδιαγραφές βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
Βιβλίο για τον µαθητή
Τα διδακτικά βιβλία, σύµφωνα µε το νόµο, γράφονται µε βάση τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι συµβατά µε το σκοπό, τους στόχους, τα περιεχόµενα και τις
µεθοδολογικές υποδείξεις αυτών.
Τα περιεχόµενα του µαθήµατος της Ιστορίας, όπως προβλέπεται και από το Πρόγραµµα
Σπουδών, πρέπει να οργανωθούν σε διδακτικές ενότητες που ολοκληρώνονται σε µία διδακτική ώρα.
Για τη διδασκαλία του µαθήµατος στις Γ,΄ ∆,΄ Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δηµοτικού σχολείου από το
Ωρολόγιο Πρόγραµµα διατίθενται δύο διδακτικές ώρες την εβδοµάδα και κατά προσέγγιση 55
διδακτικές ώρες για ολόκληρο το διδακτικό έτος. ∆εδοµένου ότι πρέπει να εξοικονοµηθεί διδακτικός
χρόνος για την ενασχόληση µε την Τοπική Ιστορία και την ανακεφαλαίωση των επιµέρους ενοτήτων µε
επαναληπτικά µαθήµατα που θα γίνονται µε µορφή ασκήσεων, οι διδακτικές ενότητες σε καµία
περίπτωση δεν µπορούν να ξεπερνούν τις 45.
Σε κάθε διδακτική ενότητα θα πρέπει να υπάρχει ένα εισαγωγικό κείµενο, στο οποίο θα αναπτύσσονται τα βασικά της σηµεία, καθώς και το σχετικό λεξιλόγιο που αποδίδει βασικές ιστορικές έννοιες οι
οποίες αναδεικνύονται από την ενότητα. Τα κείµενα πρέπει να είναι δοµηµένα σε παραγράφους µε
νοηµατική αυτοτέλεια, µικροπερίοδο λόγο και γλώσσα στρωτή και κατανοητή από τα παιδιά στα οποία
απευθύνεται. Στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχουν δυο-τρεις ερωτήσεις που θα διευκολύνουν τη συνόψιση του περιεχοµένου και θα δίνουν αφορµές για συσχετισµούς, γενικεύσεις, διαθεµατικές δραστηριότητες και συνδέσεις µε την Τοπική Ιστορία. Οι τίτλοι των ενοτήτων θα διατυπώνονται µε σαφήνεια
και όχι µε αντισυµβατικό και ποιητικό τρόπο. Σκόπιµο είναι στην αρχή κάθε τεύχους να υπάρχουν δύο
ενότητες: στη µία θα γίνεται λόγος για την ύλη που διδάχτηκε την προηγούµενη χρονιά και στην άλλη
για την ύλη που πρόκειται να διδαχτεί.
Εκτός από το εισαγωγικό κείµενο, θα πρέπει, εάν είναι δυνατόν σε κάθε ενότητα, να υπάρχουν
συνοδευτικά κείµενα-παραθέµατα από ιστορικές και άλλες πηγές, που θα είναι ελκυστικά για τους µαθητές. Στα κείµενα, στα παραθέµατα, αλλά και στις δραστηριότητες θα πρέπει να εξαίρονται οι
ανθρώπινες αξίες, να παρέχονται πρότυπα υψηλού ήθους, να τονίζεται η προσήλωση στη δηµοκρατία
και στην ελεύθερη σκέψη και να υπογραµµίζεται η σηµασία του υπεύθυνου πολίτη. Έµφαση, επίσης,
πρέπει να δίνεται στην καθηµερινή ζωή, την τέχνη και τον πολιτισµό.
Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχτεί η βασική απαίτηση όλων όσοι ασχολούνται µε τη διδακτική πράξη,
ότι δηλαδή τα διδακτικά βιβλία πρέπει να είναι ευσύνοπτα και όχι εκτεταµένα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, αν οι διδακτικές ενότητες, τα εισαγωγικά κείµενα, οι εικόνες κτλ. ολοκληρώνονται σε τρεις το πολύ
σελίδες. Τα βιβλία για το µαθητή δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 150 σελίδες συνολικά.
Στις τελευταίες σελίδες θα υπάρχει σχετικό Γλωσσάρι µε ερµηνεύµατα για τους ιστορικούς όρους
που διδάσκονται στις επιµέρους ενότητες και χρονολογικός πίνακας, για να συµπληρώνουν οι µαθητές
δίπλα στις χρονολογίες τα σηµαντικότερα ιστορικά γεγονότα.
Εικονογράφηση
Η εικονογράφηση και γενικά η όλη παρουσίαση του διδακτικού υλικού πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα.
Τα γεγονότα εγγράφονται στο χώρο και το χρόνο, γι’ αυτό οι µαθητές, για την καλύτερη κατανόηση των γεγονότων, πρέπει να διευκολύνονται µε χάρτες, γραφικές παραστάσεις και σχεδιαγράµµατα
(π.χ. ιστορική γραµµή)
Η εικονογράφηση πρέπει να είναι λειτουργικά αξιοποιήσιµη και όχι απλό, διακοσµητικό στοιχείο.
Να είναι ρεαλιστική και όχι σε µορφή κόµικς. Να προτιµάται φωτογραφικό υλικό από ιστορικούς χώρους, έργα τέχνης, αναπαραστάσεις σε αγγεία, τοιχογραφίες, νοµίσµατα, γκραβούρες κτλ.
Βιβλίο για τον δάσκαλο
Το βιβλίο για το δάσκαλο πρέπει να είναι ξεχωριστό και να περιλαµβάνει:
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Εισαγωγικό µέρος για την επιστήµη της Ιστορίας και την ιστορική περίοδο που εξετάζεται στο αντίστοιχο βιβλίο του µαθητή.
Μεθοδολογικές οδηγίες που εξειδικεύουν τις αντίστοιχες οδηγίες του ΑΠΣ.
Ενδεικτικό διάγραµµα διδασκαλίας.
Οδηγίες και υποδείξεις για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας σύµφωνα µε τις αρχές του ΑΠΣ και
οδηγίες για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects).
Οδηγίες και υποδείξεις για επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Πρόσθετες πληροφορίες για κάθε ενότητα και οδηγίες για διδακτικές ενέργειες και µαθητικές δραστηριότητες, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαθεµατική προσέγγιση. Πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση
πρόσθετου υλικού (αυθεντικά κείµενα, λογοτεχνικά κείµενα, φωτογραφίες, έργα τέχνης, ταινίες, CDROM κ.ά.).
Οι δραστηριότητες θα δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να συζητούν για το περιεχόµενο του µαθήµατος, να περιγράφουν τις εµπειρίες τους, να συσχετίζουν τις γνώσεις που ήδη έχουν µε νέες πληροφορίες, να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη, να διατυπώνουν γενικεύσεις κ.ά.
Τετράδιο εργασιών
Θεωρείται απαραίτητο συµπλήρωµα του βιβλίου για το µαθητή και περιλαµβάνει:
Επαναληπτικά µαθήµατα υπό µορφή ασκήσεων και δραστηριοτήτων, όταν ολοκληρώνεται µία ευρύτερη ενότητα.
∆ραστηριότητες για κάθε επιµέρους διδακτική ενότητα:
Λεξιλογικές ασκήσεις.
Ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις (συµπλήρωση κειµένου µε σχετικό µε την ενότητα λεξιλόγιο).
Τεστ πολλαπλής επιλογής, τεστ Σωστό- Λάθος, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, αντιστοιχίσεις.
Πίνακες διπλής εισόδου κτλ.
Χάρτες ,σχεδιαγράµµατα, ιστορική γραµµή κ.ά.
Υποδείξεις για προφορικές δραστηριότητες και τη σύνταξη σχεδίου εργασίας (project).
Εποπτικό υλικό
Βιντεοκασέτες, CD ROM, ιστορικοί χάρτες.
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ΙΙ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Ειδικοί σκοποί
Με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυµνάσιο επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους σκοποί:
Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι ο κόσµος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσµα µιας εξελικτικής πορείας, µε υποκείµενα δράσης τους ανθρώπους.
Να καταστούν ικανοί, µέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήµατά του και να προγραµµατίσουν υπεύθυνα το µέλλον τους.
Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της κοινωνίας στην οποία
ζουν.
Να οικειώνονται βαθµιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήµης.
Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των ιστορικών πηγών.
Να γνωρίσουν την ιστορική πορεία του Ελληνισµού από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, µε αναφορές στην ευρύτερη παγκόσµια ιστορία.
Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη µελέτη όλων των πτυχών
της (πολιτικής, οικονοµικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής κ.λπ.).
Να διαµορφώσουν, µέσα από τη µελέτη των επιµέρους πολιτισµών και της συνεισφοράς τους
στον παγκόσµιο πολιτισµό, πνεύµα µετριοπάθειας, ανοχής και σεβασµού στο διαφορετικό.
Να οικοδοµήσουν, µέσα από τη µελέτη του δικού τους πολιτισµού, την εθνική και πολιτιστική τους
ταυτότητα.
Να συνειδητοποιήσουν και να εκτιµήσουν τη συµβολή του ελληνικού πολιτισµού στον παγκόσµιο
πολιτισµό.
2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

ΤΑΞΗ Α΄
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (330 µ. Χ.)
Στόχοι

Θεµατικές Ενότητες

Ενδεικτικές

(διατιθέµενος χρόνος)

∆ραστηριότητες

3

Η προϊστορία
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν τα στάδια εξέλιξης
του ανθρώπινου είδους.
Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων στη
µελέτη του απώτερου παρελθόντος.
Να προσδιορίσουν τους όρους
«προϊστορία», «εποχή του λίθου», «παλαιολιθική εποχή»,
«νεολιθική εποχή».
Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης της
προϊστορικής εποχής.
Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση µεταξύ του γεωγραφικού
παράγοντα, της οικονοµίας και
της κοινωνικής οργάνωσης στη
διαµόρφωση των πρώτων κοινωώ

Εισαγωγή. Προϊστορία και
Ιστορία.
Η πρώτη εµφάνιση του
ανθρώπου στον κόσµο
και τα στάδια εξέλιξης του
ανθρώπου.

Συζήτηση µε θέµα την εξέλιξη των
ειδών (Γλώσσα, Βιολογία, Θρησκευτικά).
Βιωµατική προσέγγιση της ζωής των
σπηλαίων µέσα από τη σύγκριση µε
τη σύγχρονη ζωή.

Η ζωή του ανθρώπου
κατά την Παλαιολιθική
εποχή.

Μελέτη χαρτών και καταγραφή των
µετακινήσεων πληθυσµών σε διαφορετικές περιοχές και ηπείρους.

Η ζωή του ανθρώπου
κατά τη Νεολιθική εποχή.

Προβολή εικόνων µε σχέδια των
σπηλαίων και αισθητική αποτίµησή
τους.

Η τέχνη της προϊστορικής
εποχής.
(2 ώρες)
Η προϊστορία του Αιγαίου.
Η εποχή του χαλκού
Η νεολιθική εποχή στην
Ελλάδα. Οικιστική οργάνωση, οικονοµία και κοι-

Μελέτη του χάρτη του Αιγαίου σε συνάρτηση µε τους πολιτισµούς της εποχής του χαλκού (Γεωγραφία).
Σχολιασµός εικόνων νεολιθικών οικισµών. Βίωση του τρόπου ζωής των

3

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες
ης
διαθεµατικές έννοιες της 3 στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.
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νιών.

νωνία.

ανθρώπων στην περίοδο αυτή.

Να διακρίνουν τις κύριες γεωγραφικές και πολιτισµικές ενότητες
της πρώιµης, µέσης και ύστερης
εποχής του Χαλκού, τις οµοιότητες και τις διαφορές τους.

Η πρώιµη, µέση και ύστερη εποχή του χαλκού
στην Ελλάδα.

Κατάρτιση πίνακα µε τις κυριότερες
οικονοµικές, κοινωνικές, θρησκευτικές
και λοιπές εκδηλώσεις του Κυκλαδικού, Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισµού.

Να εκτιµήσουν συνολικά τον κυκλαδικό, το µινωικό και το µυκηναϊκό πολιτισµό σε σχέση µε το
χρόνο και το χώρο ανάπτυξής
τους.
Να αναγνωρίσουν τα βασικά
στοιχεία της οργάνωσης των νεολιθικών οικισµών.
Να µπορούν να ορίζουν µε ακρίβεια το περιεχόµενο των ιστορικών όρων «εποχή του χαλκού»
και «γραµµική γραφή».

Ο Κυκλαδικός πολιτισµός.
Ο Μινωικός πολιτισµός.
Κοινωνική, πολιτική και
οικονοµική
οργάνωση.
Θρησκεία και τέχνη.
Ο Μυκηναϊκός πολιτισµός. Κοινωνική, πολιτική
και οικονοµική οργάνωση.
Η γραµµική γραφή Β.
Θρησκεία και τέχνη.
Η κατάρρευση του µυκηναϊκού κόσµου.
(6 ώρες)

«Ανάγνωση» εικαστικών έργων από
τοιχογραφίες της Θήρας, της Κρήτης
και των Μυκηνών και συγκριτική θεώρησή τους.
«Ανάγνωση» πινακίδων γραµµικής
γραφής Β και σύγκρισή τους µε την
αρχαία ελληνική γραφή.
Συζήτηση µε θέµα: Από το χαλκό στο
σίδηρο. Τα αίτια κατάρρευσης του
µυκηναϊκού κόσµου.

Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της µινωικής και τη
µυκηναϊκής τέχνης.

Ο ελληνικός κόσµος από το 1100 ως το 479 π.Χ.)
Να γνωρίσουν τις αλλαγές που
επήλθαν στον ελλαδικό χώρο µετά την παρακµή του µυκηναϊκού
κόσµου.
Να συνειδητοποιήσουν ότι σε κάθε εποχή η ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχίζεται αδιάλειπτα σε
διάφορους τοµείς.
Να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη σηµασία των όρων «φυλετική κοινότητα» και «γεωµετρική
τέχνη».

Η ζωή στον ελλαδικό χώρο από το 1100 π.Χ. ως
το 800 π.Χ. περίπου.
Η διαµόρφωση φυλετικών
κοινοτήτων.
Ο κόσµος των οµηρικών
επών.
Η γεωµετρική τέχνη.

Μελέτη εικαστικών έργων της γεωµετρικής περιόδου και συσχέτισή τους
µε την εικαστική δηµιουργία της εποχής του χαλκού (Θρησκευτικά, Αισθητική αγωγή).
Επισήµανση χωρίων από τον Όµηρο
µε πολιτιστικά στοιχεία των µυκηναϊκών χρόνων, της περιόδου του α΄
αποικισµού και της εποχής του Οµήρου.

(2 ώρες)

Να µπορούν να αναγνωρίζουν τα
βασικά χαρακτηριστικά της γεωµετρικής τέχνης.
Να εκτιµήσουν τις συνέπειες των
µεταναστεύσεων και των µεταβολών στον οικονοµικό, στρατιωτικό
και πολιτικό τοµέα.
Να εκτιµήσουν τη σηµασία των
πόλεων-κρατών στη διαµόρφωση
της αυτοσυνειδησίας των Ελλήνων.
Να γνωρίσουν την κοινωνική και
πολιτική δοµή της Αθήνας και της
Σπάρτης
Να διακρίνουν τις διαφορές ανάµεσα στη σπαρτιατική και την αθηναϊκή κοινωνία.

Η ζωή στον ελλαδικό χώρο από το 800 ως το 479
π.Χ.
Η δηµιουργία του ελληνικού αλφαβήτου.
Η αποικιακή εξάπλωση
των Ελλήνων στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.
Η διαµόρφωση και ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων ως κρατών και κοινωνιών.
Η ανάδειξη της Αθήνας
και της Σπάρτης.

Να εκτιµήσουν τις συνέπειες της
επιτυχούς αντιµετώπισης, από
τους Έλληνες, της περσικής εισβολής.

Οι πανελλήνιοι δεσµοί.

Να διαπιστώσουν τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα της ελληνικής τέχνης
δ
ό
λ έ

Τα γράµµατα και οι τέχνες

Η αναχαίτιση του περσικού επεκτατισµού.

Μελέτη σύγχρονου χάρτη της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου και
αναγνώριση σύγχρονων πόλεων που
ιδρύθηκαν κατά το β΄ αποικισµό. Καταγραφή τοπωνυµίων και σύγκριση µε
τα σηµερινά (Γεωγραφία, Γλώσσα).
Συζήτηση για το πνεύµα των Ολυµπιακών Αγώνων στην αρχαία Ελλάδα και στη σύγχρονη εποχή, µε αναφορές στην επιστήµη, τεχνολογία,
οικονοµία, τέχνη και επικοινωνία (Αισθητική αγωγή, Χηµεία, Τεχνολογία).
Κατάρτιση πίνακα µε τις πιο σηµαντικές πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και Σπάρτη και εντοπισµός οµοιοτήτων και διαφορών.
Μελέτη σχεδιαγραµµάτων των συγκρούσεων κατά τους περσικούς πολέµους και κατάρτιση πίνακα µε τα
τοπωνύµια, τις δυνάµεις των αντιπάλων, τους αρχηγούς, την έκβαση και
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σε συνδυασµό µε τις πολιτικές και
κοινωνικές εξελίξεις της περιόδου.
Να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαϊκής τέχνης.

την αιτιολόγησή της.

χνες.
(10 ώρες)

«Ανάγνωση» έργων τέχνης της αρχαϊκής περιόδου και συσχετισµοί τους
µε τις θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές και άλλες εξελίξεις (Αισθητική
αγωγή, Θρησκευτικά).

Οι κλασικοί χρόνοι (479 - 323 π.Χ.)
Να διαπιστώσουν τις συνέπειες
της ίδρυσης της ∆ηλιακής συµµαχίας στη δηµιουργία ισχυρών εντάσεων στον ελληνικό χώρο.
Να εκτιµήσουν τη σηµασία της
διαµόρφωσης του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος για την αρχαία Ελλάδα και το σύγχρονο κόσµο.

Η κυριαρχία της Αθήνας
και η ακµή της αθηναϊκής
δηµοκρατίας.

Συζήτηση µε θέµα: Η µεταφορά του
ταµείου της Συµµαχίας από τη ∆ήλο
στην Αθήνα και οι συνέπειές της.

Η
διαµόρφωση
του
αθηναϊκού πολιτεύµατος.

Κατάρτιση πίνακα µε τα όργανα της
εξουσίας στην αθηναϊκή δηµοκρατία.

Η αθηναϊκή ηγεµονία.

Συζήτηση για τα συστήµατα της άµεσης και έµµεσης δηµοκρατίας στο παρελθόν και στο παρόν (Κοινωνική και
Πολιτική αγωγή, Γλώσσα)

Η ακµή της Αθηναϊκής
δηµοκρατίας.

Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος.

Η καθηµερινή ζωή στην
ου
Αθήνα του 5 αιώνα π.Χ.

Να γνωρίσουν βασικές πτυχές της
καθηµερινής ζωής στην αρχαία
Ελλάδα κατά την κλασική περίοδο.

(5 ώρες)

Να γνωρίσουν τα αίτια και να εκτιµήσουν τις συνέπειές του πελοποννησιακού πολέµου για το
σύνολο του ελληνικού κόσµου.
Να προβληµατιστούν για τις συνέπειες των προσπαθειών διαφόρων ελληνικών πόλεων να κυριαρχήσουν στον ελλαδικό χώρο.
Να διακρίνουν τις βασικές διαφορές ανάµεσα στην ηγεµονία και τη
συµµαχία.
Να κατανοήσουν τις συνθήκες
που ευνόησαν την ανάµειξη της
Μακεδονίας στα πολιτικά πράγµατα των πόλεων-κρατών, την
εκµετάλλευση των «κοµµατικών»
συγκρούσεων και την τελική
επικράτησή της.
Να εκτιµήσουν το πολιτικό, στρατιωτικό και διοικητικό έργο του Μ.
Αλεξάνδρου και τη σηµασία των
κατακτήσεών του για την εξέλιξη
του πολιτισµού.
Να εκτιµήσουν τον πολύπλευρο
ρόλο ηγετικών προσωπικοτήτων
στις ιστορικές εξελίξεις.

Ηγεµονικοί ανταγωνισµοί
και αποδυνάµωση των
ελληνικών πόλεων
Ο πελοποννησιακός πόλεµος.
Η σπαρτιατική ηγεµονία.
Η θηβαϊκή ηγεµονία.
Η β΄ αθηναϊκή συµµαχία.
(4 ώρες)
Η άνοδος της Μακεδονίας
και η επέκταση του Ελληνισµού
Η εποχή του Φιλίππου και
η επικράτηση των Μακεδόνων στον ελλαδικό χώρο.
Η εκστρατεία του Μ. Αλέξανδρου.
Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου.

Καταγραφή και αποτύπωση στο χάρτη των πόλεων που πήραν µέρος στις
συγκρούσεις του πελοποννησιακού
πολέµου στο πλευρό Αθήνας και
Σπάρτης (Γεωγραφία).
Ανάγνωση και σχολιασµός αποσπασµάτων από το έργο του Θουκυδίδη
και του Ξενοφώντα.
Συζήτηση µε θέµα: Τα αίτια της ήττας
των Αθηναίων στον πελοποννησιακό
πόλεµο.
Ανάληψη ρόλων µε στόχο τη δραµατοποίηση φανταστικής συνεδρίασης
της αθηναϊκής Εκκλησίας του ∆ήµου,
µε πρωταγωνιστές εκπροσώπους της
φιλοµακεδονικής και της αντιµακεδονικής παράταξης (Αρχαία ελληνικά,
Γλώσσα, Κοινωνική και πολιτική αγωγή).
Αποτύπωση στο χάρτη της πορείας
του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή.
Καταγραφή και σχολιασµός των πολιτισµικών στοιχείων που προώθησε ο
Μ. Αλέξανδρος στην Ανατολή.

(5 ώρες)

Να εκτιµήσουν τις αξίες που ανέδειξε ο κλασικός πολιτισµός και
την παγκόσµια και διαχρονική
εµβέλειά του.

Τα πολιτιστικά επιτεύγµατα της κλασικής εποχής

Να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά
της κλασικής τέχνης.

Το θέατρο και οι τέχνες.

Να εντοπίζουν στοιχεία των σύγχρονων επιστηµονικών και τεχνολ
ώ
ά
ί

Βιωµατική προσέγγιση εκδηλώσεων
της καθηµερινής ζωής στην Αθήνα
της κλασικής εποχής (π.χ. Αγορά,
Θέατρο, ∆ικαστήρια).

Η ανάπτυξη των επιστηµών.

(3 ώρες)

Συζήτηση για την αφετηρία και την
ιστορική εξέλιξη των επιστηµών (Μαθηµατικά, Φυσική, Γεωγραφία, Τεχνολογία, Κοινωνική και πολιτική αγωγή, Τεχνολογία).
«Ανάγνωση» εικαστικών έργων και
συσχετισµοί τους µε την οικονοµική,
κοινωνική και πολιτική κατάσταση της
κλασικής εποχής.
263

λογικών επιτευγµάτων, τα οποία
έχουν τις ρίζες τους στην πνευµατική δηµιουργία των κλασικών
χρόνων.

Συζήτηση µε θέµα: Ο κανόνας της
χρυσής τοµής στην Αρχιτεκτονική και
τη Γλυπτική των κλασικών χρόνων
(Μαθηµατικά, Αισθητική αγωγή).

Οι ελληνιστικοί και ρωµαϊκοί χρόνοι
Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για
τα σηµαντικότερα βασίλεια της
ελληνιστικής περιόδου και να επισηµάνουν οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τους.
Να γνωρίσουν της βασικές πτυχές
του ελληνιστικού πολιτισµού.
Να εκτιµήσουν τη σχέση του µε
της κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις
της εποχής
Να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής τέχνης.
Να αποτυπώσουν τους βασικούς
σταθµούς της ιστορίας του ρωµαϊκού κράτους, καθώς και τη
γεωγραφική επέκτασή του µέχρι
την κατάκτηση όλου του ελληνιστικού κόσµου.
Να διακρίνουν και να εκτιµήσουν
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
ρωµαϊκού πολιτισµού και την
προσφορά του στον παγκόσµιο
πολιτισµό.

Η ελληνιστική εποχή
Η οργάνωση του ελληνιστικού κόσµου.
Ο ελλαδικός χώρος λίγο
πριν από τη ρωµαϊκή κατάκτηση.
Τα γράµµατα και οι τέχνες
στους ελληνιστικούς χρόνους.
(3 ώρες)
Η κυριαρχία της Ρώµης
Η εξέλιξη του ρωµαϊκού
κράτους και η υποταγή
του ελληνιστικού κόσµου.

«Ανάγνωση» έργων τέχνης της ελληνιστικής εποχής, σε συσχετισµό προς
τις πολιτικές, κοινωνικές και άλλες
συνθήκες (Αισθητική αγωγή, Θρησκευτικά).
Συζήτηση για το Μουσείο της Αλεξανδρείας και τη διαφοροποίηση της έννοιας «µουσείο» διαχρονικά.

Μελέτη του χάρτη και αποτύπωση της
πορείας των Ρωµαίων στην κατάκτηση της Ανατολής (Γεωγραφία).

Ο ελληνορωµαϊκός πολιτισµός.

Συγκριτική θεώρηση της ρωµαϊκής και
της αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας (Κοινωνική και πολιτική αγωγή).

(3 ώρες)

Μελέτη και καταγραφή βιογραφικών
στοιχείων των πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων της Ρώµης.
Επισήµανση και καταγραφή των ρωµαϊκών επιτευγµάτων στην τέχνη και
την τεχνολογία (Τεχνολογία, Αισθητική αγωγή).

Να κατανοήσουν τη σύζευξη του
ελληνικού και του ρωµαϊκού πολιτισµού.
Να κατανοήσουν τα αίτια της κρίσης του ρωµαϊκού κράτους στα
ου
ου
τέλη του 3 και τις αρχές του 4
αι. µ.Χ.

Από τη Ρώµη στο Βυζάντιο

Να γνωρίσουν τις συνθήκες εµφάνισης και βαθµιαίας εξάπλωσης
του χριστιανισµού στην Ανατολή
και την ανάδειξή του ως νόµιµης
θρησκείας της αυτοκρατορίας

Η κρίση του ρωµαϊκού
κράτους

Να εκτιµήσουν τις συνέπειες της
απόφασης του Μ. Κωνσταντίνου
να µεταφέρει το κέντρο βάρους
της αυτοκρατορίας στην Ανατολή

Μελέτη του χάρτη και αποτύπωση
των µεταβολών διαχρονικά στα σύνορα των ελληνιστικών κρατών.

Η εµφάνιση και εξάπλωση
του Χριστιανισµού

Η µεταφορά του κέντρου
βάρους στην Ανατολή

Βιωµατική προσέγγιση της ζωής των
πρώτων χριστιανών στις κατακόµβες
και των διώξεών τους από τους Ρωµαίους (Αισθητική αγωγή, Θρησκευτικά).
Συζήτηση µε θέµα τα πλεονεκτήµατα
της γεωγραφικής θέσης της Κωνσταντινούπολης σε σχέση µε τη Ρώµη
(Γλώσσα, Γεωγραφία).

(4 ώρες)

Σύνολο διδακτικών ενοτήτων: 47
4

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας

Θέµα: Ο χώρος της κατοικίας των ανθρώπων από την προϊστορική ως τη ρωµαϊκή εποχή.
Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε εικαστική αποτύπωση, κατασκευές, συλλογές εικόνων,
σύνθεση κειµένων, συγκριτική παρουσίαση και ερµηνεία. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες:
Χώρος-χρόνος, Μεταβολή, Εξέλιξη, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Πολιτισµός κ.λπ. Προεκτάσεις στην
Αισθητική αγωγή, Οικιακή οικονοµία, Γλώσσα, Γεωγραφία.
4

Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου.
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Θέµα: Η καθηµερινή ζωή άλλοτε (αρχαία Ελλάδα) και τώρα. Οργάνωση οµαδικών εργασιών µε
καθήκοντα τη συγκέντρωση παραστάσεων από αρχαία αγγεία, τον εντοπισµό αυθεντικών ιστορικών µαρτυριών, την εικαστική απόδοση σκηνών της καθηµερινής ζωής, τη συγκριτική παρουσίαση ασχολιών της αρχαίας και της σύγχρονης ζωής, τη φανταστική διήγηση των εµπειριών ενός αθηναίου «µαθητή» στη διάρκεια µιας µέρας κατά την κλασική εποχή κ.λπ. Θεµελιώδεις
διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Εξέλιξη, Μεταβολή, Πολιτισµός
κ.λπ. Προεκτάσεις στην Αισθητική αγωγή, Τεχνολογία, Οικιακή οικονοµία, Γλώσσα, Θρησκευτικά.
Θέµα: Από τις Ολυµπιάδες της αρχαίας Ελλάδας στους σύγχρονους Ολυµπιακούς αγώνες. Οργάνωση οµαδικών ή ατοµικών εργασιών µε συγκεκριµένα καθήκοντα όπως: καταγραφή των αρχαίων και σύγχρονων αγωνισµάτων, συλλογές εικόνων από αρχαία αγγεία ή ανάγλυφα και σύγχρονων φωτογραφιών, συγκρίσεις των συνθηκών άθλησης, οργάνωσης, µέτρησης του χρόνου
και των αποστάσεων κ.λπ. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα∆ιαφορά, Εξέλιξη, Μεταβολή, Σύστηµα, Νόµος, Πολιτισµός κ.λπ. Προεκτάσεις στην Αισθητική
αγωγή, Τεχνολογία, Μαθηµατικά, Σωµατική αγωγή, Γλώσσα.
Θέµα: Ο Αρχιµήδης και οι επινοήσεις του στην υπηρεσία της άµυνας των Συρακουσών. Ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών εργασιών µε καθήκοντα τη µελέτη των επινοήσεων του Αρχιµήδη, των
µαθηµατικών θεωριών στις οποίες στηρίχθηκε, την εικαστική απόδοση των εφευρέσεών του, την
κατασκευή οµοιωµάτων των «µηχανών» του, τη γραπτή διήγηση της πολιορκίας των Συρακουσών και της δράσης του Αρχιµήδη κ.λπ. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος,
Εξέλιξη, Μεταβολή, Σύστηµα, Πολιτισµός κ.λπ. Προεκτάσεις στην Αισθητική αγωγή, Τεχνολογία, Μαθηµατικά, Φυσική, Γλώσσα.

ΤΑΞΗ Β΄
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΩΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Στόχοι

Θεµατικές Ενότητες

Ενδεικτικές

(διατιθέµενος χρόνος)

∆ραστηριότητες

Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717)
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να κατανοήσουν τους παράγοντες που ώθησαν τον Κωνσταντίνο στη µεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώµη στην
Κωνσταντινούπολη
Να γνωρίσουν το χρόνο, το
χώρο και τις συνέπειες της εµφάνισης και εξάπλωσης των
«βαρβαρικών» λαών.
Να γνωρίσουν το έργο των σηµαντικότερων αυτοκρατόρων
της περιόδου.
Να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των αιρέσεων στο χώρο
του ανατολικού ρωµαϊκού κράτους.

Η µετεξέλιξη του ανατολικού
ρωµαϊκού κράτους: εσωτερικά και εξωτερικά προβλήµατα
Από τη Ρώµη στη Νέα Ρώµη: εποχή µετεξέλιξης του
ανατολικού ρωµαϊκού κράτους.
Η πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και ο σταδιακός εξελληνισµός του Ανατολικού Ρωµαϊκού κράτους.
Οι σηµαντικότεροι αυτοκράτορες της περιόδου και οι
αγώνες για την αντιµετώπιση των εξωτερικών κινδύνων.

Συζήτηση µε θέµα τα "οράµατα"
του Μ. Κωνσταντίνου, όπως έχουν διασωθεί από τους ιστορικούς της εποχής Ευσέβιο και Λακτάντιο.
Μελέτη του χάρτη και επισήµανση
των περιοχών εγκατάστασης των
γερµανικών φύλων.
Μελέτη αποσπασµάτων των Πατέρων της Εκκλησίας, σχετικών µε
την επιχειρηµατολογία τους κατά
των αιρέσεων (Αρχαία ελληνικά,
Γλώσσα, Θρησκευτικά).

Ο χριστιανισµός επίσηµη
θρησκεία του κράτους.
Οι αιρέσεις και οι συνέπειές
τους.
(4 ώρες)
Να γνωρίσουν το θεσµό των
θεµάτων και να κατανοήσουν
τη σηµασία του για τη διοίκηση
και την άµυνα της αυτοκρατο

Η εσωτερική οργάνωση του
κράτους.
Ο θεσµός των Θεµάτων.

Συζήτηση µε θέµα: Η αντοχή των
έργων του Ιουστινιανού στο χρόνο.
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και την άµυνα της αυτοκρατορίας.
Να κατανοήσουν την επίδραση
που άσκησε ο Χριστιανισµός
στην τέχνη.

Η Αγία Σοφία ως πρότυπο
της εξέλιξης στην αρχιτεκτονική κατά την εποχή του
Ιουστινιανού.
(2 ώρες)

Συγκέντρωση κατόψεων και αρχιτεκτονικών σχεδίων του Ναού της
Αγίας Σοφίας και επισήµανση των
στοιχείων που καταγράφουν την
εξέλιξη της αρχιτεκτονικής κατά
την περίοδο αυτή.

Η περίοδος της µεγάλης ακµής του Βυζαντίου (717–1025)
Να γνωρίσουν το έργο των σηµαντικότερων αυτοκρατόρων
της περιόδου.

Η παγίωση της βυζαντινής
κυριαρχίας στα Βαλκάνια
και τη Μ. Ασία

Παιχνίδι ρόλων: Επιχειρηµατολογία υπέρ και κατά της λατρείας
των εικόνων.

Να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα της εικονοµαχίας και την
επίδρασή της στην τέχνη.

Η διαµόρφωση της µεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής
αυτοκρατορίας.

Να εκτιµήσουν τη σπουδαιότητα της αναµέτρησης του Βυζαντίου µε τους Άραβες.

Η µεταβατική εποχή: οι έριδες για το ζήτηµα των εικόνων.

Κατάρτιση πίνακα αυτοκρατόρων
της περιόδου και του έργου τους
κατά κατηγορία (στρατιωτικό, πολιτικό, πολιτιστικό κ.λπ.)

Να γνωρίσουν τον τρόπο άσκησης της διπλωµατίας εκ
µέρους των Βυζαντινών αυτοκρατόρων.

Οι αγώνες για την αποκατάσταση των συνόρων της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Να αξιολογήσουν τη σηµασία
του εκχριστιανισµού των Σλαβικών λαών

Σχέδιο εργασίας µε θέµα: Ο εκχριστιανισµός των βαλκανικών
λαών και των Ρώσων. Στόχοι,
διαδικασία και συνέπειες των ενεργειών των Βυζαντινών.

Οι σχέσεις του Βυζαντίου µε
τους λαούς της ανατολικής
Ευρώπης.
Οι σχέσεις του Βυζαντίου µε
τη δυτική Ευρώπη. Οι αγώνες για τη διατήρηση των
ιταλικών κτήσεων.
(6 ώρες)

Να συσχετίσουν τις νοµοθετικές
ρυθµίσεις µε τις ανάγκες της
εποχής των Ισαύρων και των
Μακεδόνων.
Να διακρίνουν τα βασικά οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής καθώς και
την εθνολογική σύσταση του
πληθυσµού της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Να εκτιµήσουν τα επιτεύγµατα
των Βυζαντινών στο χώρο της
λογοτεχνίας, της επιστήµης και
της τεχνολογίας.

Κοινωνία, Οικονοµία, Πολιτισµός
Οι εξελίξεις στην οικονοµία
και την κοινωνία.
Η ισχυροποίηση των «δυνατών» και η αντιµετώπισή
τους από την κεντρική εξουσία.
Η ακµή των γραµµάτων. Τα
τεχνολογικά
επιτεύγµατα
των Βυζαντινών.
(4 ώρες)

∆ραµατοποίηση: ένας Βυζαντινός
πολίτης από επαρχία, κατά την
περίοδο των Ισαύρων, παρουσιάζει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και ζητάει την προστασία της
πολιτείας.
Συλλογή ιστορικών πληροφοριών
που περιέχονται σε ακριτικά τραγούδια και σχολιασµός τους (Λογοτεχνία, Γλώσσα).
Σύγκριση και σχολιασµός χαρτών
του βυζαντινού κράτους των περιόδων του Ιουστινιανού, των Ισαύρων και των Μακεδόνων.

Η περίοδος της σταδιακής παρακµής του Βυζαντίου (1025-1453)
Να γνωρίσουν το έργο των σηµαντικότερων αυτοκρατόρων
της περιόδου.
Να πληροφορηθούν τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας καθώς και στις σχέσεις της µε τη ∆ύση.

Η εσωτερική αποδιοργάνωση του κράτους και η θρησκευτική διάσταση Ανατολής και ∆ύσης

Εντοπισµός στο χάρτη των περιοχών όπου αναπτύχθηκε η εµπορική δραστηριότητα των ιταλικών
ναυτικών πόλεων.

Κλονισµός και απαρχές
παρακµής της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας.

Παιχνίδι ρόλων: δυο οµάδες µαθητών αναλαµβάνουν τους ρόλους εκπροσώπων των δύο Εκκλησιών και υποστηρίζουν επιχειρήµατα υπέρ και κατά των ενεργειών τους που οδήγησαν στο
σχίσµα.

Να κατανοήσουν τη σηµασία
της ισχυροποίησης της µεγάλης ιδιοκτησίας.

Τα κυριότερα πολεµικά και
διπλωµατικά γεγονότα της
περιόδου.

Να γνωρίσουν την αυξανόµενη
εµπορική δραστηριότητα των
ιταλικών πόλεων και τις συνέπειές της στη βυζαντινή οικονοµία.

Η ιταλική οικονοµική διείσδυση και οι συνέπειές της.
Το σχίσµα των Εκκλησιών.
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νοµία.

(3 ώρες)

Να προβληµατιστούν για τα
αίτια του σχίσµατος των Εκκλησιών.
Να εκτιµήσουν το χαρακτήρα,
τα αίτια και τα αποτελέσµατα
των σταυροφοριών.

Οι σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για την τύχη
του Βυζαντίου

Να γνωρίσουν τις συνθήκες
υπό τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.

Οι σταυροφορίες.

Να κατανοήσουν το χαρακτήρα
των λατινικών και ελληνικών
κρατών που δηµιουργήθηκαν
στο χώρο του Βυζαντίου.

Η περίοδος της λατινοκρατίας.

Να κατανοήσουν τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το
Βυζάντιο στην παρακµή και την
πτώση.
Να γνωρίσουν τις συνθήκες
που επικράτησαν στο χώρο της
βυζαντινής αυτοκρατορίας µετά
την Άλωση.

Η ∆΄ σταυροφορία και η
πρώτη Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Τα ελληνικά κράτη της
Τραπεζούντας, της Ηπείρου
και της Νίκαιας.

∆ραµατοποίηση: ένας χωρικός
από τη ∆ύση εξηγεί τους λόγους
για τους οποίους συµµετέχει σε
µια σταυροφορία. Περιγράφει τους
στόχους, τις προσδοκίες του και
την εµπειρία του µέσα από την
επαφή του µε το βυζαντινό και τον
αραβικό πολιτισµό (Γλώσσα, Γεωγραφία, Θρησκευτικά).
Συζήτηση µε θέµα την ιστορική
σηµασία του όρου σταυροφορία
και τη µεταφορική σηµασία που
απέκτησε αυτός ο όρος αργότερα.

(2 ώρες)

Συγκέντρωση, παρουσίαση και
σχολιασµός σχεδίων και εικαστικών έργων από τους ναούς του
Μυστρά (Θρησκευτικά, Αισθητική
Αγωγή).

Η ανασύσταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας και η
υποταγή της στους Οθωµανούς

∆ραµατοποίηση: επιχειρηµατολογία υπέρ και κατά της λατινικής
βοήθειας και παρουσίας στην Πόλη, παραµονές της Άλωσης.

Τελευταίες
προσπάθειες
επιβίωσης και προσωρινής
ανάσχεσης της πτώσης.

Σχολιασµός
κειµένωναποσπασµάτων από χρονικά της
Άλωσης, σε συνδυασµό µε την
παρουσίαση σχετικών παραδόσεων, µύθων, δηµοτικών τραγουδιών και σύγχρονης µελοποιηµένης ποίησης (Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μουσική).

Η Άλωση της Κων/πολης
από τους Οθωµανούς.
Η πτώση του Βυζαντίου και
η βυζαντινή κληρονοµιά
Ο Ελληνισµός υπό το καθεστώς ξένης κυριαρχίας.
(3 ώρες)

Ο πολιτισµός του Βυζαντίου
Να γνωρίσουν στοιχεία της καθηµερινής ζωής των βυζαντινών (ιδιωτική και κοινωνική
ζωή, συνήθειες κ.λπ.)
Να γνωρίσουν τα κυριότερα
είδη της βυζαντινής γραµµατείας και τους σηµαντικότερους
εκπροσώπους τους.
Να εκτιµήσουν την αξία της
βυζαντινής τέχνης γενικά, και
τη σχέση της µε τη χριστιανική
θρησκεία.

Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο, τα γράµµατα και οι
τέχνες
Η καθηµερινή ζωή στις πόλεις και την ύπαιθρο.
Οι επιστήµες, η λογοτεχνία,
η µουσική και οι εικαστικές
τέχνες.
(3 ώρες)

Συγκέντρωση και παρουσίαση
χαρακτηριστικών εικόνων και κειµένων που αναφέρονται στην
καθηµερινή ζωή των Βυζαντινών
(γέννηση, γάµος, θάνατος, γιορτές, διασκέδαση, διατροφικές συνήθειες, ένδυση κ.λπ.) (Θρησκευτικά, Οικιακή οικονοµία, Γλώσσα)
Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού µε ναούς και εικόνες κατά
περιόδους, σχολιασµός και ερµηνεία των συµβόλων της χριστιανικής τέχνης.

Λαοί στον περίγυρο του βυζαντινού κράτους κατά το Μεσαίωνα
Να γνωρίσουν τις σηµαντικότερες φάσεις της ιστορίας των
βαλκανικών λαών και του ρωσικού κράτους καθώς και τις
σχέσεις τους µε το Βυζάντιο.
Να εκτιµήσουν τη συµβολή του

Ο βαλκανικός κόσµος και η
Ρωσία κατά το Μεσαίωνα
Οι βαλκανικοί λαοί και οι
σχέσεις τους µε το Βυζάντιο.

Συγκέντρωση, παρουσίαση και
σχολιασµός εικόνων της περιόδου
ακµής της ρωσικής τέχνης (ναοί,
εικονογραφία) που δείχνουν τη
σχέση της µε τη βυζαντινή (Θρησκευτικά, Αισθητική αγωγή).
267

Βυζαντίου στην πνευµατική
συγκρότηση του ευρύτερου
ανατολικοευρωπαϊκού χώρου.

Ίδρυση και εξέλιξη του ρωσικού κράτους.

Να γνωρίσουν την εµφάνιση
και εξάπλωση του Ισλάµ και να
εκτιµήσουν το σηµαντικό ρόλο
που έπαιξε στην ιστορία.

Ο κόσµος του Ισλάµ κατά
την περίοδο του Μεσαίωνα

Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση ανάµεσα στον πολιτισµό
του Ισλάµ, του Βυζαντίου και
της ∆ύσης.

Ο πολιτισµός του Ισλάµ και
οι επιδράσεις του στην Ευρώπη.

Να κατανοήσουν τη σηµασία
των όρων Ισλάµ και µουσουλµάνος.

(2 ώρες)

Η εξάπλωση των Αράβων
και των Τούρκων.

(2 ώρες)

Σχολιασµός εικαστικών έργων
αραβικής τέχνης και επισήµανση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της.
Σχέδιο εργασίας µε θέµα: Οι αραβικές µεταφράσεις των Ελλήνων
κλασικών και η συµβολή των Αράβων στην πρόοδο των φυσικών
επιστηµών, µέσα από την εξέταση
της σχετικής ορολογίας, π.χ. «αλχηµεία» (Μαθηµατικά, Γεωγραφία,
Χηµεία, Γλώσσα).

Η Μεσαιωνική Ευρώπη
Να κατανοήσουν τη σηµασία
των όρων φεουδαρχία και µεσαίωνας / µεσαιωνικός.

Η εξέλιξη της µεσαιωνικής
Ευρώπης µετά τη µετανάστευση των λαών

Σύνταξη γλωσσαρίου µε όρους
σχετικούς µε την κοινωνική δοµή
της µεσαιωνικής Ευρώπης.

Να γνωρίσουν την εξέλιξη των
ευρωπαϊκών λαών την περίοδο
αυτή.

Η µετανάστευση των γερµανικών φύλων και οι συνέπειές της για την Ευρώπη

Να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα της µεσαιωνικής
κοινωνίας και τις σηµαντικότερες αλλαγές που συντελέστηκαν στη διάρκεια του µεσαίωνα.

Ο εκφεουδαλισµός της δυτικής κοινωνίας.

Συζήτηση µε θέµα τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας στο Βυζάντιο και
τη δυτική Ευρώπη (Θρησκευτικά,
Κοινωνική και πολιτική αγωγή).

Ο Καρλοµάγνος και η διανοµή της αυτοκρατορίας
του.

∆ραµατοποίηση: ένας χωρικός
µεσαιωνικής Ευρώπης περιγράφει
µια µέρα από τη ζωή του και απαριθµεί τα προβλήµατά του.

(3 ώρες)
Να εκτιµήσουν το ρόλο της καθολικής εκκλησίας και των µοναστηριών στη διαµόρφωση
της κοινωνίας και των νοοτροπιών κατά το µεσαίωνα.
Να γνωρίσουν τον πολιτισµό
της µεσαιωνικής Ευρώπης
στους τοµείς της τέχνης και της
επιστήµης.

Η διαµόρφωση της ∆υτικής
Ευρώπης κατά τα τέλη του
Μεσαίωνα
Οι οικονοµικές και πολιτικές
ο
αλλαγές από τον 11 ως το
ο
15 αιώνα.
Ο ρόλος της Καθολικής Εκκλησίας και των µοναστηριών στην οργάνωση της
ζωής κατά το Μεσαίωνα.
Η καθηµερινή ζωή στη µεσαιωνική Ευρώπη.

Περιγραφή και σχολιασµός της
οργάνωσης και λειτουργίας ενός
µεσαιωνικού µοναστηριού, µέσα
από παρουσίαση χαρακτηριστικών αποσπασµάτων λογοτεχνικών έργων που αναφέρονται στη
µεσαιωνική Ευρώπη (π.χ. «Το
όνοµα του ρόδου» του Ουµπέρτο
Έκο).
Σχέδιο εργασίας µε θέµα: Η ροµανική και γοτθική αρχιτεκτονικήναοδοµία.

Η Επιστήµη και η Τέχνη της
µεσαιωνικής Ευρώπης.
(5 ώρες)

Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους (15ος – 18ος αι.)
Να γνωρίσουν το φαινόµενο
των ανακαλύψεων νέων χωρών και να εκτιµήσουν τις άµεσες και τις απώτερες συνέπειες
που είχαν για την παγκόσµια
ιστορία.

Οι ανακατατάξεις στη µεταµεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία
Οι ανακαλύψεις των «νέων»
χωρών και οι συνέπειές
τους.

Να κατανοήσουν τη σηµασία
της Αναγέννησης για την ανάπτυξη της Ευρώπης κατά τους
νεότερους χρόνους.

Αναγέννηση και Ανθρωπισµός. Η πρόοδος στην επιστήµη και η ανάπτυξη της
τέχνης.

Να εκτιµήσουν τη σηµασία της
θ
ή
ύθ

Η θρησκευτική µεταρρύθµι-

Συζήτηση µε θέµα τις επιστηµονικές γνώσεις και τεχνολογικές εφευρέσεις που επέτρεψαν την
πραγµατοποίηση των υπερπόντιων ταξιδιών για τις ανακαλύψεις
των νέων χωρών (Φυσική, Γεωγραφία, Μαθηµατικά, Τεχνολογία).
Σχέδια εργασίας µε διάφορα θέµατα σχετικά µε την τέχνη τις Αναγέννησης, το πνεύµα του Ανθρωπισµού κ.λπ.
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θρησκευτικής µεταρρύθµισης
ως παράγοντα εξελίξεων στην
Ευρώπη.

ση και οι αντιδράσεις της
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Να γνωρίσουν συνοπτικά τις
πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές εξελίξεις
ο
στην Ευρώπη, από το 15 έως
ο
το 18 αιώνα.

Πολιτικές και κοινωνικές
εξελίξεις από το 15ο ως το
18ο αιώνα.
Οι εξελίξεις στις επιστήµες
και τις τέχνες.

Συζήτηση µε θέµα τα µέσα που
χρησιµοποίησε
η
Καθολική
Εκκλησία για να επιβάλει τη
θρησκευτική
αντιµεταρρύθµιση
στις
χώρες
της
Ευρώπης
(Θρησκευτικά,
Κοινωνική
και
πολιτική
αγωγή,
Αισθητική
αγωγή).

(7 ώρες)
Να κατανοήσουν τις γενικές
συνθήκες διαβίωσης του Ελληνισµού υπό την οθωµανική κυριαρχία και να εκτιµήσουν τη
σηµασία των δυνάµεων συντήρησής του.

Ο Ελληνισµός υπό την οθωµανική κυριαρχία
∆υνάµεις επιβίωσης του
Ελληνισµού. Η Εκκλησία
και τα προνόµια, οι κοινότητες, οι Φαναριώτες, ο παροικιακός ελληνισµός, η
παιδεία του υπόδουλου ελληνισµού.
(2 ώρες)

Συζήτηση µε θέµατα όπως: Παιδοµάζωµα, εξισλαµισµός, κρυπτοχριστιανισµός, µε την αξιοποίηση σχετικών λογοτεχνικών έργων (π.χ. «Ο βίος του Ισµαήλ Φερίκ Πασά» της Ρέας Γαλανάκη).
Κατάρτιση πίνακα µε τις κυριότερες παροικίες των Ελλήνων στη
∆. και Α. Ευρώπη, µε παράθεση
ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων (πληθυσµός, απασχόληση,
εκδόσεις κ.λπ.).

Σύνολο διδακτικών ενοτήτων: 48
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολέµου, από την αρχαιότητα ως σήµερα. Εκπόνηση
οµαδικών εργασιών µε εικαστικές αποτυπώσεις, κατασκευές, συλλογές εικόνων, σύνθεση κειµένων, συγκριτική παρουσίαση ανάλυση και ερµηνεία. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες:
Χώρος-χρόνος, Μεταβολή, Εξέλιξη, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Επιστήµη, Τεχνολογία κ.λπ. Προεκτάσεις στη Χηµεία, Φυσική, Βιολογία, Τεχνολογία, Γλώσσα.
Θέµα: Η νοµοθεσία του Βυζαντίου και οι ανάγκες που αντιµετώπισε. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε θέµατα που µπορούν να αφορούν τις επιρροές που δέχθηκε το Βυζάντιο από τη ρωµαϊκή νοµοθεσία, τις σηµαντικότερες καινοτοµίες που προώθησε και τις ανάγκες που υπηρέτησαν αυτές. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Αλληλεπίδραση, Μεταβολή,
Εξέλιξη, Επικοινωνία, Πολιτισµός. Προεκτάσεις στην Κοινωνική και Πολιτική αγωγή, τα Θρησκευτικά, τη Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο.
Θέµα: Η µέτρηση του χρόνου από την αρχαιότητα ως σήµερα, τα ηµερολόγια. Οµαδικές εργασίες
µε θέµατα: το έτος και οι µήνες των αρχαίων ελλήνων και ρωµαίων, το γαιοκεντρικό σύστηµα
του Πτολεµαίου, το ηλιοκεντρικό σύστηµα του Αρίσταρχου και του Κοπέρνικου, οι αντιδράσεις
της καθολικής Εκκλησίας και ο Γαλιλαίος, το σηµερινό σύστηµα µέτρησης της διάρκειας του έτους. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Μεταβολή, Εξέλιξη, Σύγκρουση,
Επιστήµη, Τεχνολογία κ.λπ. Προεκτάσεις στη Φυσική, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Μαθηµατικά,
Τεχνολογία, Γλώσσα.
Θέµα: Οι πρώτες µεγάλες εφευρέσεις των νεότερων χρόνων και οι συνέπειές τους. Οµαδικές
εργασίες µε αντικείµενο τις µεγάλες εφευρέσεις, π.χ. τυπογραφία (Γουτεµβέργιος, 1455), αλεξίπτωτο (Λεονάρντο ντα Βίντσι, 1480), τηλεσκόπιο (Γαλιλαίος, 1602), βαρόµετρο (Τοριτσέλι,
1643), αλεξικέραυνο (Φραγκλίνος, 1752) χρονόµετρο (Χάρισον, 1762), ατµοµηχανή (Βατ,
1765) κ.λπ. Περιγραφή, συσχετισµός µε τις αντίστοιχες επιστήµες, εικαστική απεικόνιση, κατασκευή οµοιωµάτων, σύνθεση κειµένων για τη σηµασία τους στην επιστηµονική, κοινωνική και
οικονοµική ανάπτυξη. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Μεταβολή, Εξέλιξη, Επιστήµη, Τεχνολογία κ.λπ. Προεκτάσεις στη Φυσική, Μαθηµατικά, Τεχνολογία, Γλώσσα,
Αισθητική αγωγή, Μουσική.

ΤΑΞΗ Γ΄
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:
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ου

ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 20
Στόχοι

ΑΙΩΝΑ

Θεµατικές Ενότητες

Ενδεικτικές

(διατιθέµενος χρόνος)

∆ραστηριότητες

H κρίση του «παλαιού καθεστώτος» και η διαµόρφωση της Νεότερης Ευρώπης
ος
ος
(18 – 19 αι.)
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να κατανοήσουν το είδος και
την έκταση της πολιτικής και
κοινωνικής κρίσης στη ∆υτική
ου
Ευρώπη του τέλους του 18
αιώνα.
Να γνωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά και τους αντιπροσωπευτικούς φορείς του κινήµατος
του ∆ιαφωτισµού και εκτιµήσουν
τη σηµασία της ιδεολογικής παρέµβασής του.
Να κατανοήσουν τις συνθήκες
εκδήλωσης της Αµερικανικής
Επανάστασης και της ίδρυσης
των Η.Π.Α.
Να γνωρίσουν τη Γαλλική Επανάσταση και να εκτιµήσουν τη
σηµασία της για την ευρωπαϊκή
και την παγκόσµια ιστορία.

Κοινωνικές και πολιτικές µεταβολές
Οι ιδέες του ∆ιαφωτισµού για
την αναµόρφωση του πολιτεύµατος και της κοινωνίας,
καθώς και τον εκσυγχρονισµό
της οικονοµίας.
Η Αµερικανική Επανάσταση
Η Γαλλική Επανάσταση: Τα
αίτια, οι κύριες φάσεις της και
η διεθνής επίδρασή της.
Η αυτοκρατορία του Ναπολέοντα και το Συνέδριο της
Βιέννης
(5 ώρες)

Να γνωρίσουν τις προσπάθειες
αποκατάστασης του παλαιού
καθεστώτος στην Ευρώπη και
την αντίδραση των ευρωπαϊκών
λαών στην πολιτική αυτή.

Η Ελληνική Επανάσταση
και τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήµατα στην Ευρώπη

Να εκτιµήσουν την επίδραση του
∆ιαφωτισµού και της Γαλλικής
Επανάστασης στην εθνική αφύπνιση του Ελληνισµού και στην
ιδεολογική προετοιµασία της
Ελληνικής Επανάστασης του
1821.

Η εθνική αφύπνιση των Ελλήο
νων το 18 αιώνα.- Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός- Απελευθερωτικά κινήµατα.

Να γνωρίσουν τις συνθήκες
προετοιµασίας και εκδήλωσης
της Ελληνικής Επανάστασης.

Τα κυριότερα στρατιωτικά
γεγονότα της Επανάστασης.

Να εντοπίσουν οµοιότητες και
διαφορές µεταξύ των διαφόρων
επαναστατικών κινηµάτων.
Να εντάξουν την Επανάσταση

∆ηµιουργία χρονολογικών πινάκων µε τα κυριότερα γεγονότα και πρόσωπα της αµερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης.
Μελέτη σκαριφηµάτων µε τις
διαφορετικές συνθέσεις του
γαλλικού κοινοβουλίου κατά τις
διάφορες φάσεις της Γαλλικής
Επανάστασης και συζήτηση
για τους όρους: συντηρητικός,
φιλελεύθερος, δεξιός, αριστερός, ισότητα, αδελφοσύνη
κ.λπ..
Ανάγνωση
αποσπασµάτων
λογοτεχνικών έργων µε αναφορές στη Γαλλική Επανάσταση και σύνταξη γλωσσαρίου µε
όρους σχετικούς µε τις ιδέες
της Επανάστασης (Λογοτεχνία,
Γλώσσα, Κοινωνική και πολιτική αγωγή).

Να κατανοήσουν βασικές πολιτικές έννοιες που καθιερώθηκαν
από τη Γαλλική Επανάσταση.

Να κατανοήσουν τις δυσχέρειες
διεξαγωγής της Επανάστασης
τόσο στον τοµέα των στρατιωτικών επιχειρήσεων όσο και στον
τοµέα των προσπαθειών για
πολιτική συγκρότηση.

Αποδελτίωση πολιτικών και
κοινωνικών απόψεων των διαφωτιστών σε επιλεγµένα κείµενά τους και συνθετική παρουσίαση αυτών των απόψεων.

Η Ελληνική
(1821-1827):

Επανάσταση

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Επανάστασης.

Η πολιτική συγκρότηση των
επαναστατηµένων Ελλήνων.
Η θέση της Ευρώπης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση.
Επαναστατικά κινήµατα στην
Ευρώπη κατά το πρώτο ήµισυ του 19ου αιώνα.

Μελέτη του πολιτικού χάρτη
της Ευρώπης κατά την περίοδο του Ναπολέοντα και µετά
την πτώση του. Εντοπισµός
των αλλαγών στα σύνορα των
ευρωπαϊκών κρατών και διατύπωση συµπερασµάτων για
το συσχετισµό των δυνάµεων.
Συγκέντρωση δηµοτικών τραγουδιών και εικαστικών έργων
µε σχετικό προς την Επανάσταση περιεχόµενο και εντοπισµός των ιστορικών στοιχείωνγεγονότων (Αισθητική αγωγή,
Γλώσσα, Λογοτεχνία).
Καταγραφή και παρουσίαση
κειµένων φιλελλήνων ή περιηγητών µε αναφορές στην Ελληνική Επανάσταση.
Εντοπισµός σηµείων στα ελληνικά επαναστατικά συντάγµατα που φανερώνουν την
επιρροή των ιδεών του ∆ιαφωτισµού.

(8 ώρες)
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στο γενικότερο πλέγµα των εθνικών και φιλελεύθερων κινηου
µάτων του 19 αιώνα.
Να εκτιµήσουν τη σηµασία της
Ελληνικής Επανάστασης για την
ελληνική και την ευρωπαϊκή ιστορία.
Να γνωρίσουν τις συνθήκες δηµιουργίας των νέων εθνικών
κρατών στη ∆. και Ν.Α Ευρώπη.

Η «αρχή των εθνοτήτων»
και τα νέα εθνικά κράτη
στην Ευρώπη

Να κατανοήσουν την ειδική σηµασία που απέκτησαν οι όροι
ο
έθνος/εθνικός κατά τον 19 αιώνα.

Η ενοποίηση της Ιταλίας.

Να κατανοήσουν τη σηµασία της
έννοιας «εθνικισµός».

Η ενοποίηση της Γερµανίας.
Η δηµιουργία εθνών-κρατών
στη Βαλκανική χερσόνησο.
Τα κράτη της Σερβίας, Ρουµανίας, Βουλγαρίας.
(2 ώρες)

Να εκτιµήσουν τις προσπάθειες
του Ι. Καποδίστρια για την οργάνωση του ελληνικού κράτους
και τους λόγους της αντίδρασης
στις προσπάθειες αυτές.
Να γνωρίσουν τη διαδικασία
φιλελευθεροποίησης του ελληνικού πολιτεύµατος και τις συνθήκες αστικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας.
Να κατανοήσουν τη σηµασία
των όρων: απόλυτη και συνταγµατική µοναρχία, Μ. Ιδέα, αστικοποίηση, αλυτρωτισµός.
Να κατανοήσουν πώς η Μ. Ιδέα
και οι αλυτρωτικές διεκδικήσεις
επηρέασαν την εσωτερική πολιτική και διαµόρφωσαν τη διεθνή
θέση της Ελλάδας και τις σχέσεις της µε τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη.

Να γνωρίσουν τις συνθήκες εκδήλωσης της βιοµηχανικής επανάστασης
Να κατανοήσουν τις συνθήκες
ανάπτυξης του οικονοµικού φιλελευθερισµού και του καπιταλισµού
Να εκτιµήσουν τις κοινωνικές,
ιδεολογικές και πολιτικές συνέπειες της βιοµηχανικής επανάστασης
Να κατανοήσουν τις συνθήκες
υπό τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η αποικιακή εξάπλωση και
τις συνέπειές της.
Να γνωρίσουν στα κύρια σηµεία

Η σύσταση του ελληνικού
κράτους και η εξέλιξή του
ο
κατά το 19 αιώνα
Ο Ι. Καποδίστριας και το έργο
του ως πρώτου Κυβερνήτη
της Ελλάδας.
Από την Απόλυτη Μοναρχία
του Όθωνα στη Συνταγµατική
Μοναρχία.
Η Μ. Ιδέα και τα αλυτρωτικά
κινήµατα του Ελληνισµού.
Η περίοδος της βασιλείας του
Γεωργίου Α΄. Η συµβολή του
Χ. Τρικούπη στην εδραίωση
του κοινοβουλευτισµού και
στην αστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.
Η Ελλάδα στο διεθνές πλαίσιο
και οι σχέσεις της µε τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη.

Κατασκευή πολιτικού και πολιτισµικού χάρτη όπου σηµειώνονται οι µεταβολές και η δηµιουργία εθνικών κρατών στη
∆υτική και στη Ν.Α. Ευρώπη.
Συζήτηση για την ανάπτυξη της
εθνικής συνείδησης των λαών
των νέων εθνικών κρατών,
µέσα από λογοτεχνικά κείµενα
(µεταφρασµένα ή από το πρωτότυπο) (Λογοτεχνία, Γλώσσα,
Ξένες γλώσσες).
Σύνταξη πίνακα µε τις ενέργειες / µέτρα του Ι. Καποδίστρια για την παιδεία, την οικονοµία, τη διοίκηση κ.λπ.
Βιωµατική προσέγγιση της επανάστασης του 1843 µέσα
από την ‘ανάγνωση’ εικόνωνεικαστικών έργων.
Συζήτηση για το περιεχόµενο
άρθρων των Συνταγµάτων του
1844 και του 1864, µε σκοπό
τον εντοπισµό των διαφορών
τους και την εξαγωγή συµπερασµάτων.
Παιχνίδι ρόλων: διάλογος µε
επιχειρήµατα υπέρ-κατά των
επιλογών του Καποδίστρια,
υπέρ – κατά των επιλογών του
Τρικούπη, υπέρ – κατά της
Μεγάλης Ιδέας.

(8 ώρες)

Σύνταξη γλωσσαρίου µε όρους
που σχετίζονται µε την περίοδο
αυτή.

Η Βιοµηχανική Επανάσταση και η αποικιακή εξάπλωση των ευρωπαϊκών
δυνάµεων. Ο υπόλοιπος
ο
κόσµος κατά το 19 αιώνα.

Μελέτη του χάρτη εξάπλωσης
του σιδηροδροµικού δικτύου
ο
στην Ευρώπη κατά το 19 αι.
και σύγκριση µε το αντίστοιχο
δίκτυο στην Ελλάδα.

Η άνοδος και η οικονοµική
κυριαρχία της αστικής τάξης
και οι κοινωνικές συνέπειες
της εξέλιξης αυτής.

Μελέτη και παρουσίαση λογοτεχνικών και εικαστικών έργων
που αναφέρονται στη βιοµηχανική επανάσταση και στις συνέπειές της για τη ζωή των ανθρώπων (Λογοτεχνία, Γλώσσα,
Αισθητική Αγωγή).

Η εκµετάλλευση των αποικιών και ο οικονοµικός ανταγωνισµός των ευρωπαϊκών
δυνάµεων.
Η Κίνα, η Ιαπωνία και η Αµερικανική ήπειρος.

Μελέτη του χάρτη των αποικιών και κατασκευή διαγράµµατος µε τις ευρωπαϊκές χώρες και τις αποικίες τους.
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της την ιστορική πορεία της ασιατικής και αµερικανικής ηπείρου.

(3 ώρες)

Να γνωρίσουν τα κυριότερα επιστηµονικά επιτεύγµατα και καλλιου
τεχνικά ρεύµατα του 19 αιώνα.

Γράµµατα, Επιστήµες και
Τέχνες στην Ευρώπη και
ο
την Ελλάδα κατά το 19 αιώνα

Να κατανοήσουν την επίδραση
των κυρίαρχων καλλιτεχνικών
και λογοτεχνικών ρευµάτων της
εποχής στους Έλληνες πνευµατικούς δηµιουργούς.
Να κατανοήσουν τη σηµασία
των όρων θετικισµός, ροµαντισµός, νεοκλασικισµός, ιµπρεσιονισµός.

Η πρόοδος των φυσικών επιστηµών και της φιλοσοφίας
και το ρεύµα του θετικισµού.
Τα καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά ρεύµατα του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα.
(3 ώρες)

Κατάρτιση πίνακα µε τα κυριότερα επιτεύγµατα της επιστήο
µης κατά το 19 αι. και τις αντίστοιχες εφευρέσεις (Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Βιολογία,
Τεχνολογία).
Σχέδιο εργασίας µε θέµα: «Νεοκλασικισµός και αρχιτεκτονική
ου
στην Ελλάδα του 19 αιώνα».
Συγκέντρωση και παρουσίαση
εικαστικού και φωτογραφικού
υλικού.
ου

Η Ευρώπη και ο κόσµος στο πρώτο ήµισυ του 20
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν
τις εκσυγχρονιστικές προσπάθειες του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Να κατανοήσουν τις διπλωµατικές επαφές και τις συµµαχίες
των βαλκανικών κρατών σε συσχετισµό µε τις συνέπειες του
κινήµατος των Νεοτούρκων.
Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα των βαλκανικών πολέµων.
Να εκτιµήσουν τις συνέπειες των
βαλκανικών πολέµων για τα εµπόλεµα µέρη και ιδιαίτερα για
την Ελλάδα.

Η διακυβέρνηση της Ελλάδας από τον Ε. Βενιζέλο και
οι προσπάθειες για εθνική
ολοκλήρωση
Το κίνηµα των Νεοτούρκων
και οι συνέπειές του για την
τύχη των χριστιανικών πληθυσµών της οθωµανικής αυτοκρατορίας.
Οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού της ελληνικής πολιτικής
και κοινωνικής ζωής.
Οι διπλωµατικές πρωτοβουλίες του Έλληνα πρωθυπουργού Ε. Βενιζέλου και οι βαλκανικές συµµαχίες.
Ο Α΄ και ο Β΄ βαλκανικός πόλεµος. Τα εδαφικά οφέλη των
νικητών και η συρρίκνωση της
οθωµανικής αυτοκρατορίας.

αιώνα

Μελέτη χάρτη µε τη σταδιακή
επέκταση της Ελλάδας και κατάρτιση συγκριτικού πίνακα
αριθµητικών δεδοµένων (π.χ.
έκταση και πληθυσµός της Ελλάδας πριν και µετά τις εδαφικές προσαρτήσεις) (Μαθηµατικά, Γεωγραφία).
Επιλογή και παρουσίαση πολιτικών γελοιογραφιών της εποχής. Θεµατικές κατατάξεις, «ανάγνωση» και σχολιασµός
τους.
Σχέδιο εργασίας µε θέµα: «Οι
βαλκανικοί πόλεµοι στην τέχνη». Συλλογή, παρουσίαση
και σχολιασµός έργων λαϊκών
ζωγράφων µε θέµα τους βαλκανικούς πολέµους.

(5 ώρες)
Να κατανοήσουν αίτια του Α΄
παγκόσµιου πολέµου.

Ο Α΄ παγκόσµιος πόλεµος
και η Ρωσική Επανάσταση

Να γνωρίσουν τις κύριες φάσεις
του πολέµου.

Τα αίτια και η αφορµή του
πολέµου.

Να γνωρίσουν τις συνθήκες εµπλοκής της Ελλάδας στον
πόλεµο
και
τις
πολιτικές
συνέπειές της.

Οι Συµµαχίες και οι κυριότερες φάσεις.

Να κατανοήσουν τις συνέπειες
του πολέµου στη διαµόρφωση
του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης και τη δηµιουργία της ΚΤΕ.
Να πληροφορηθούν τα αίτια, τα
κύρια γεγονότα και τις συνέπειες
της Ρωσικής Επανάστασης του
1917.

Η διαµόρφωση της στάσης
της Ελλάδας κατά τη διάρκεια
του πολέµου και οι συνέπειές
της για τη χώρα. Η επίτευξη
των εθνικών στόχων.
Οι συνθήκες ειρήνης των Παρισίων (1919-1920), η Κ.Τ.Ε.
και ο νέος πολιτικός χάρτης
της Ευρώπης.

Μελέτη χαρτών µε τα µέτωπα
του πολέµου και τα σύνορα
των νέων κρατών, µετά τις
συνθήκες
ειρήνης
των
Παρισίων (1919-1920).
Σχέδιο εργασίας µε θέµα: «Η
επιστήµη και η τεχνολογία
στην υπηρεσία του πολέµου»
Καταγραφή των υλικών, των
µέσων και των µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τον Α’
παγκόσµιο πόλεµο (Φυσική,
Χηµεία, Βιολογία, Τεχνολογία).

Η κρίση του τσαρικού καθεστώτος, η Οκτωβριανή Επανάσταση και η εξέλιξή της.
(4 ώρες)
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Να κατανοήσουν τους παράγοντες που οδήγησαν την Ελλάδα
στην ανάληψη της Μικρασιατικής εκστρατείας.

Ο µικρασιατικός πόλεµος
Οι αντιπαραθέσεις των νικητών εταίρων της Entente για
το ζήτηµα της διανοµής των
εδαφών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.

Να κατανοήσουν τη σχέση της
εκστρατείας αυτής µε την έξαρση του τουρκικού εθνικού κινήµατος.

Το τουρκικό εθνικό κίνηµα και
ο Μουσταφά Κεµάλ.

Να γνωρίσουν την κατάληξη της
Μικρασιατικής εκστρατείας και
να αξιολογήσουν τις πολιτικοοικονοµικές συνέπειές της για την
ελληνική κοινωνία.

Η εµπλοκή της Ελλάδας στη
διεκδίκηση τµηµάτων της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
και η Μικρασιατική Εκστρατεία.

Να συνειδητοποιήσουν το µέγεθος των προβληµάτων που αντιµετώπισε η ελληνική κοινωνία
µετά τη συµφωνία περί ανταλλαγής των πληθυσµών και να
εκτιµήσουν τη συνεισφορά των
προσφύγων στην οικονοµική
ανάπτυξη της Ελλάδας.

Η Συνθήκη της Λοζάνης και η
διευθέτηση των προβληµάτων της Εγγύς Ανατολής.
Το προσφυγικό ζήτηµα και οι
συνέπειές του για τον Ελληνισµό.
(5 ώρες)

Αποδελτίωση
λογοτεχνικών
έργων (π.χ. Βενέζη, Σωτηρίου,
Μυριβήλη) σχετικών µε τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το
προσφυγικό ζήτηµα. Σύντοµη
παρουσίαση και σχολιασµός.
Συζήτηση µε θέµα: από τη
συνθήκη των Σεβρών στη
συνθήκη της Λοζάνης. Εξέταση
επίµαχων άρθρων των σχετικών συµφωνιών και
Σχέδιο εργασίας µε θέµα: «Ρεµπέτικο και πρόσφυγες». Συγκέντρωση και παρουσίαση
σχετικού υλικού.
Κατάρτιση πίνακα µε τις προσφυγικές συνοικίες διάφορων
αστικών κέντρων. Σχολιασµός
της ονοµατολογίας µε τη βοήθεια χάρτη της Μ. Ασίας
(Γλώσσα, Γεωγραφία)
Συγκέντρωση και σχολιασµός
φωτογραφικού υλικού σχετικού
µε την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.

Να γνωρίσουν το είδος και την
έκταση της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής κρίσης στην
Ευρώπη κατά τη διάρκεια του
Μεσοπολέµου.
Να γνωρίσουν τα κύρια σηµεία
της κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης
και κρίσης της Ελλάδας του Μεσοπολέµου.
Να κατανοήσουν τις συνθήκες
ανόδου στην εξουσία των ολοκληρωτικών καθεστώτων και το
χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής τους.
Να γνωρίσουν τα κύρια σηµεία
της δικτατορίας του Ι. Μεταξά
στην Ελλάδα.
Να κατανοήσουν τη σηµασία
των όρων: ολοκληρωτικό καθεστώς, δικτατορία, φασισµός,
εθνικοσοσιαλισµός.

Η εποχή του Μεσοπολέµου
(1919-1939)
Η κοινωνικοπολιτική κρίση
στο εσωτερικό των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών
Η πολιτική ζωή στην Ελλάδα
µεταξύ 1923-1936.
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση του 1929-32 και οι επιπτώσεις της στην οικονοµία
των ευρωπαϊκών κρατών.
Η άνοδος των ολοκληρωτικών
καθεστώτων - Η δικτατορία
του Ι. Μεταξά.

Επιλογή και σχολιασµός φωτογραφικού υλικού και κειµένων µε θέµα τη φασιστική/ ολοκληρωτική ιδεολογία.
Κατάρτιση διαγραµµάτων µε
αριθµητικά δεδοµένα, ενδεικτικά της οικονοµικής κρίσης της
εποχής.

Οι επεκτατικές βλέψεις των
φασιστικών καθεστώτων Ιταλίας και Γερµανίας. Προς νέα
σύρραξη.
(4 ώρες)

Να γνωρίσουν τις συνθήκες υπό
τις οποίες εξερράγη στην Ευρώπη και σταδιακά επεκτάθηκε
σε όλες τις ηπείρους ο Β΄ παγκόσµιος πόλεµος.

Ο Β΄ παγκόσµιος πόλεµος
και η Ελλάδα

Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν
τη συµµετοχή της Ελλάδας στον
πόλεµο και τη συµβολή της στην
τελική νίκη των Συµµάχων.

Η συµµετοχή της Ελλάδας
στον πόλεµο, η κατοχή και η
εθνική αντίσταση.

Να κατανοήσουν τις κυριότερες
συνέπειες του πολέµου τόσο σε
διεθνές επίπεδο όσο, και ειδικότερα, για την Ελλάδα.

Κατάρτιση συγκριτικού πίνακα
των ολοκληρωτικών καθεστώτων στην Ευρώπη µε επισήµανση των κοινών στοιχείων
τους.

Η έκρηξη και η επέκταση του
πολέµου στην Ευρώπη και η
διεθνοποίησή του.

Η παράδοση της Γερµανίας
και ο τερµατισµός του πολέµου.
Οι συνέπειες του πολέµου.
Ίδ
ΟΗΕ

Σχέδιο εργασίας µε θέµα: Η
Ελλάδα στον ελληνοϊταλικό
πόλεµο. Συλλογή και κατάταξη
γελοιογραφιών,
τραγουδιών,
λογοτεχνικών κειµένων, παρουσίαση και σχολιασµός.
Κατοχή και αντίσταση µέσα
από φωτογραφικό υλικό. ‘Ανάγνωση΄ και ερµηνεία φωτογραφικών ντοκουµέντων.
Κατάρτιση πινάκων µε αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν τις
συνέπειες του πολέµου κατά
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τερα, για την Ελλάδα.

Ίδρυση του Ο.Η.Ε.
Η τύχη των ελληνικών εθνικών διεκδικήσεων.

γεωγραφικές περιοχές και στατιστική επεξεργασία τους (Γεωγραφία, Μαθηµατικά).

(4 ώρες)

Ο µεταπολεµικός κόσµος
Να γνωρίσουν πώς διαµορφώθηκε ο συσχετισµός των δυνάµεων στο πλαίσιο του νέου πολιτικού χάρτη της Ευρώπης.
Να κατανοήσουν το χωρισµό
του κόσµου σε Ανατολικό και
∆υτικό, καθώς και τους λόγους
της µεταξύ τους αντιπαράθεσης.
Να κατανοήσουν τους παράγοντες που οδήγησαν στην κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού», και να αξιολογήσουν τις
συνέπειες της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, της ένωσης
των δύο Γερµανιών και της
πτώσης των κοµµουνιστικών
καθεστώτων στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη για την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια ιστορία.
Να κατανοήσουν τη σηµασία
των όρων "υπαρκτός σοσιαλισµός" και "ψυχρός πόλεµος".

Να γνωρίσουν στα κύρια σηµεία
του τον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο και τα κυριότερα προβλήµατα
της µεταπολεµικής Ελλάδας.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν
τις εξελίξεις που σηµειώθηκαν
στην
Ελλάδα
από
τη
µεταπολίτευση και µετά.
Να σταθµίσουν τις συνέπειες
των κοινωνικοπολιτικών και εδαφικών αλλαγών που έλαβαν
χώρα στη Βαλκανική Χερσόνησο µετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων.
Να γνωρίσουν τις κυριότερες
προσπάθειες που καταβλήθηο
καν από το 19 αιώνα κ.ε. για
την υλοποίηση της ιδέας της
ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Να εκτιµήσουν τη συµβολή και
τη συµµετοχή της Ελλάδας στη
διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν

Οι κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις µετά το β΄ παγκόσµιο πόλεµο
Η ∆ιάσκεψη της Γιάλτας και η
εξάρτηση της Ανατολικής Ευρώπης από τη Σοβιετική Ένωση. Οι περιπτώσεις της
Γιουγκοσλαβίας
και
της
Αλβανίας.
Η ανοικοδόµηση της ∆υτικής
Ευρώπης.
Η ανάδειξη των Η.Π.Α ως παγκόσµιας δύναµης.
Ο διπολισµός και ο ψυχρός
πόλεµος. Ίδρυση και διεύρυνση του Ν.Α.Τ.Ο.
Η αποαποικιοποίηση και η
ανάδυση του Τρίτου Κόσµου.
Η κατάρρευση του «υπαρκτού
σοσιαλισµού» και η νέα ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
(4 ώρες)

Η µεταπολεµική Ελλάδα
Τα µεταπολεµικά προβλήµατα του Ελληνισµού (19451974).
Οι εσωτερικές εξελίξεις στην
Ελλάδα και η διεθνής θέση
της (1974 και εξής).
Οι επιπτώσεις των αλλαγών
στη Βαλκανική Χερσόνησο
(1989-1991) για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της
Ελλάδας.

Μελέτη αριθµητικών στοιχείων
σχετικά µε τις υλικές και ανθρώπινες απώλειες των ευρωπαϊκών κρατών κατά το β΄
παγκόσµιο πόλεµο και αιτιολόγησή τους.
Μελέτη του πολιτικών χαρτών
της Ευρώπης µετά τον Α΄ και
Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Σύγκριση, διατύπωση εκτιµήσεων και
συµπερασµάτων για τους νέους συσχετισµούς δυνάµεων.
Παρουσίαση µέσα από φωτογραφικό υλικό της κατάρρευσης του «υπαρκτού σοσιαλισµού». Θεµατική και χρονολογική κατάταξη, σχολιασµός.
Σχέδιο εργασίας µε θέµα: Ο
ψυχρός πόλεµος στην τέχνη.
Παρουσίαση λογοτεχνικών και
κινηµατογραφικών έργων και
σχολιασµός (Αισθητική αγωγή,
Λογοτεχνία, Γλώσσα).
Κατάρτιση πίνακα των πρώην
«λαϊκών» δηµοκρατιών της Α.
και Κ. Ευρώπης και εντοπισµός τους στο χάρτη της εποχής.
Σχέδιο εργασίας µε θέµα: «Ο
ελληνικός εµφύλιος πόλεµος
µέσα από τη λογοτεχνική και
εικαστική δηµιουργία». Επιλογή και παρουσίαση αντιπροσωπευτικών έργων.
Σχέδιο εργασίας µε θέµα: «Το
Πολυτεχνείο και η πτώση της
χούντας». Συγκέντρωση φωτογραφιών, άρθρων από εφηµερίδες της εποχής, ηχητικών
και άλλων ντοκουµέντων, παρουσίαση και σχολιασµός.

(5 ώρες)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
Ελλάδα
Οι κυριότεροι σταθµοί της
ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Μελέτη στατιστικών πινάκων
και χάρτη µε τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2 ώρες)

Κατάρτιση στατιστικού πίνακα
µε αριθµητικά στοιχεία των χωρών που ανήκουν σήµερα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. έκταση, πληθυσµός, ΑΕΠ κ.λπ.) και
σχολιασµός (Μαθηµατικά, Γεωγραφία).

Η πνευµατική και καλλιτε-

Κατάρτιση πίνακα µε τα τεχνο-

Η συµµετοχή της Ελλάδας
στη διαδικασία πολιτικής και
οικονοµικής ενοποίησης της
Ευρώπης.
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την πνευµατική και καλλιτεχνική
δηµιουργία της εποχής του Μεσοπολέµου στην Ελλάδα και την
Ευρώπη.

χνική δηµιουργία κατά τον
ο
20 αιώνα

λογικά επιτεύγµατα του Μεσοπολέµου.

Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν
την πνευµατική παραγωγή και
την καλλιτεχνική έκφραση κατά
τη µεταπολεµική περίοδο στην
Ευρώπη και την Ελλάδα.

Οι πρόοδοι της φυσικής, της
ιατρικής και της τεχνολογίας.
Γράµµατα και η ανάπτυξη των
τεχνών κατά τον Μεσοπόλεµο. Η γέννηση της 7ης Τέχνης.

Επιλογή και παρουσίαση αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών
και εικαστικών υπερρεαλιστικών έργων. Αναγνώριση και
σχολιασµός βασικών χαρακτηριστικών του κινήµατος και
συσχετισµός µε την εποχή
τους (πολιτικά, οικονοµικά,
κοινωνικά αδιέξοδα). Συγκέντρωση και παρουσίαση µέσα
από φωτογραφικό υλικό των
νέων τάσεων στην αρχιτεκτονική.

Να κατανοήσουν τα αίτια εκδήλωσης των κινηµάτων αµφισβήτησης τις τελευταίες δεκαετίες
ού
του 20 αι. (χίπις, ακτιβισµός,
εναλλακτικά κινήµατα).

Τα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά
ρεύµατα.
Η πνευµατική και καλλιτεχνική
κίνηση στη µεταπολεµική Ελλάδα.
(4 ώρες)

Σχέδιο εργασίας µε θέµα: Νεανικά κινήµατα και εξεγέρσεις
της δεκαετίας του ’60 µέσα από
φωτογραφικό, µουσικό, κινηµατογραφικό και λογοτεχνικό υλικό (Μουσική, Λογοτεχνία, Αισθητική αγωγή).

Σύνολο διδακτικών ενοτήτων: 66

Β. ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Στόχοι

Θεµατικές Ενότητες

Ενδεικτικές

(διατιθέµενος χρόνος)

∆ραστηριότητες

ΜΕΡΟΣ Α΄ Θεωρητική προσέγγιση
Να έρθουν σε επαφή οι µαθητές
µε ιστορικά στοιχεία ερευνήσιµα
και προσιτά.
Να κατανοήσουν ότι η Ιστορία
είναι ανθρώπινη δραστηριότητα
µε ανθρώπινα κίνητρα, ενταγµένη
µέσα σε ανθρώπινα µέτρα.
Να εθιστούν στην παρατήρηση,
στην έρευνα και την ερµηνεία συγκεκριµένων ιστορικών χώρων ή
θεµάτων, ξεκινώντας από τα ίχνη
τους και από πρωτογενές υλικό.
Να ασκηθούν στη διαθεµατική
προσέγγιση ζητηµάτων, στα οποία εµπλέκονται πολλές πλευρές
της ανθρώπινης δραστηριότητας
(οικονοµική, κοινωνική, πολιτική,
θρησκευτική, καλλιτεχνική κ.λπ.).

Τι ονοµάζεται Τοπική Ιστορία.
Τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της
Τοπικής Ιστορίας από την
άποψη της µαθησιακής διαδικασίας.
Λόγοι που υποδεικνύουν την
προσέγγιση της τοπικής Ιστορίας, µέσα στο πλαίσιο της
σχολικής παιδείας.
Τρόποι προσέγγισης της Τοπικής Ιστορίας.
Θέµατα µε τα οποία πρέπει
να ασχολείται η Τοπική Ιστορία.
Ενδεικτική ταξινόµηση θεµάτων:
-Μνηµεία για έρευνα.
-Καλλιτεχνικά έργα για µελέτη
κ.ά.
(2 ώρες)

Συζήτηση για τη σχέση Γενικής και Τοπικής Ιστορίας.
Οµοιότητες, διαφορές στους
στόχους, το περιεχόµενο και
τη µεθοδολογία.
Κατάρτιση πίνακα που περιλαµβάνει πιθανά θέµατα τοπικού
ενδιαφέροντος
και
µπορούν να προσεγγιστούν
στο πλαίσιο του µαθήµατος
της Τοπικής ιστορίας.
Κατάρτιση πίνακα µε τις πιθανές πηγές πρωτογενούς
υλικού που µπορεί να αξιοποιηθεί στη µελέτη των επιλεχθέντων θεµάτων.
Συζήτηση µε θέµα τη διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας, µε σκοπό την
έρευνα ενός τοπικού ιστορικού θέµατος, και µε βάση τη
διαθεµατική του προσέγγιση.

ΜΕΡΟΣ Β΄ Πρακτική εφαρµογή
Να
ευαισθητοποιηθούν
για
προβλήµατα
της
τοπικής
κοινωνίας µέσα στην οποία ζουν
και για την ανάγκη συµµετοχής
τους στη διαδικασία
προς
αναζήτηση
λύσης
των
προβληµάτων αυτών.

Επιλογή θεµάτων που έχουν
άµεση σχέση µε τη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή ή
την τοπική κοινωνία στην οποία ανήκει το σχολείο
Ενδεικτικά θέµατα επιλογής:

Στην επεξεργασία ενός θέµατος ακολουθείται η µέθοδος
των σχεδίων εργασίας.
Το θέµα που επιλέγεται αναπτύσσεται διαθεµατικά, µε
την εµπλοκή και αξιοποίηση
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Να εκτιµήσουν την Ιστορία του
τόπου τους και να την εντάξουν
στη Γενική Ιστορία.
Να κατανοήσουν τους τρόπους
και τις διαδικασίες ερευνητικής
προσέγγισης θεµάτων και προβληµάτων.
Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη συνεργασίας στην ανάπτυξη
ερευνητικών σχεδίων εργασίας.

Αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται στην περιοχή του
σχολείου (π.χ. ∆ελφοί), µεσαιωνικά µνηµεία (π.χ. η
Φορτέτσα του Ρεθύµνου),
χώροι παραδοσιακής παραγωγής, (π.χ. Βιοµηχανικό
Μουσείο Ερµούπολης), µνηµεία της νεότερης Ιστορίας
(π.χ. οι στρατώνες του Καποδίστρια στο Άργος), ιστορικοί
δρόµοι (π.χ. Εγνατία οδός).

των γνώσεων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε όσο
το δυνατόν περισσότερα διδακτικά αντικείµενα.
Οι µαθητές πραγµατοποιούν
επισκέψεις, παρατηρούν, καταγράφουν, µελετούν, φωτογραφίζουν, σκιτσάρουν, περιγράφουν γραπτά ή προφορικά, ανακοινώνουν τα συµπεράσµατά τους και αξιολογούν
την εργασία τους.

(8 ώρες)
Σύνολο διδακτικών ενοτήτων: 10
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε αντιπαραβολή των πνευµατικών κινηµάτων του ευρωπαϊκού και νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, από πλευράς γεωγραφικής επέκτασης, επιστηµονικών πεδίων, περιεχοµένου πολιτικών αντιλήψεων. Οι επιδράσεις τους στη
Λογοτεχνία. Ο χρόνος εµφάνισης και η διάρκεια των ιστορικών επιπτώσεών τους. Συγκριτική
παρουσίαση ανάλυση και ερµηνεία. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Μεταβολή, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Πολιτισµός κ.λπ. Προεκτάσεις στη Κοινωνική και πολιτική αγωγή,
Γεωγραφία, Λογοτεχνία, Γλώσσα.
ου

Θέµα: Οι εφευρέσεις του 19 αιώνα και οι εφαρµογές τους. Συγκρότηση οµάδων µε καθήκοντα:
Την περιγραφή των κυριότερων εφευρέσεων και τη δηµιουργία µοντέλων, τη µελέτη της αξιοποίησης των επιστηµονικών επιτευγµάτων κατά την περίοδο της Βιοµηχανικής Επανάστασης, τη
µελέτη και σχολιασµό αποσπασµάτων λογοτεχνικών έργων της εποχής, τα οποία αναφέρονται
στην πρόοδο των θετικών επιστηµών, την κατάρτιση πίνακα µε τις εφευρέσεις που αξιοποιήθηκαν κατά τον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο και σχολιασµό της σκοπιµότητας της χρήσης τους. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Μεταβολή, Πολιτισµός κ.λπ. Προεκτάσεις στην
Τεχνολογία, Φυσική, Μαθηµατικά. Λογοτεχνία.
ο

Θέµα: Οι αλλαγές του ευρωπαϊκού και του παγκόσµιου χάρτη στο 19 και 20ο αιώνα. Εκπόνηση
σχεδίου εργασίας µε τα εξής θέµατα: Την περιγραφή της αποικιακής εξάπλωσης των ευρωπαϊκών δυνάµεων ως προς την έκταση και το είδος της αποικιακής εκµετάλλευσης στην αφρικανική
και ασιατική ήπειρο, την καταγραφή των νέων κρατών που προέκυψαν µετά την αποαποικιοποίηση και των χαρακτηριστικών τους, την καταγραφή των ευρωπαϊκών κρατών που προέκυψαν
µετά τον Α΄ και το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο και µετά τα γεγονότα των ετών 1989-1991 και σχολιασµό της εξέλιξής τους. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Μεταβολή, Αλληλεπίδραση, Σύγκρουση, Επικοινωνία κ.λπ. Προεκτάσεις στη Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική
Αγωγή
Θέµα: Η κίνηση του πληθυσµού στη µεταπολεµική Ελλάδα. Επισήµανση των αιτίων, κατάρτιση
πίνακα µε το ποσοστό και τον προορισµό της εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης, παρουσίαση και σχολιασµός λαϊκών τραγουδιών εµπνευσµένων από τη µεταπολεµική µετανάστευση. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Μεταβολή, Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία, Πολιτισµός κ.λπ. Προεκτάσεις στα Μαθηµατικά, Γεωγραφία, Κοινωνική και πολιτική αγωγή,
Λογοτεχνία, Μουσική).
3. ∆ιδακτική µεθοδολογία
Οι µαθητοκεντρικές µέθοδοι διδασκαλίας ανταποκρίνονται στο βασικό σκοπό διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας, καθώς επιτρέπουν την ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στις διδακτικές διαδικασίες. Η υιοθέτηση της µιας ή της άλλης µεθόδου ή ο συνδυασµός τους µπορεί να σχετίζεται µε τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών και µε τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη σηµασία έχει η εναλλαγή των µεθόδων καθώς και η ευελιξία του
διδάσκοντος, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν ή το επιτρέπουν (π.χ. δυσκολία κατανόησης εκ µέρους
των µαθητών, ερωτήσεις, προβληµατισµός ή και βιωµατική προσέγγιση σηµείων της διδακτικής ενότητας).
Κατά το διάλογο θα πρέπει ο διδάσκων να εκµεταλλεύεται κάθε δυνατότητα που προσφέρεται,
ώστε να ενεργοποιεί το σύνολο της τάξης (αξιοποίηση των γνώσεων ή και των εµπειριών που ήδη έ276

χουν αποκτήσει οι µαθητές, σύνδεση, όπου και όσο επιτρέπει η επιστηµονική εγκυρότητα, της επικαιρότητας µε τα εξιστορούµενα γεγονότα, σύγκριση γεγονότων και φαινοµένων ήδη γνωστών µε τα διδασκόµενα, συνδυασµός στοιχείων και παροχή ερεθισµάτων από άλλα µαθήµατα, όπως Νέα Ελληνικά, Πολιτική Αγωγή, Θρησκευτικά, Γεωγραφία κτλ. σύνδεση µε την Τοπική Ιστορία). Με την όλη διαδικασία οι µαθητές πρέπει να οδηγούνται στην κατανόηση της σύνδεσης των ιστορικών στοιχείων συγχρονικά και διαχρονικά, ώστε το µάθηµα να µην εξελίσσεται σε στείρο εγκυκλοπαιδισµό, µε απλή παράθεση γεγονότων χωρίς επισήµανση των σχέσεών τους.
Η αφήγηση από τον διδάσκοντα µπορεί, κατά περίπτωση, να παρέχει µε συντοµία και ακρίβεια τις
απαραίτητες πληροφορίες για την ενεργοποίηση και τον προβληµατισµό των µαθητών ή να κινήσει το
ενδιαφέρον τους όταν έχει ζωντάνια και ποικιλία. Ο συνδυασµός της όµως µε διάλογο, κατευθυνόµενο
ή και ελεύθερο, καθιστά τους µαθητές συµµέτοχους στη µαθησιακή διαδικασία (ανάλυση, σύγκριση,
σύνθεση ιστορικών γεγονότων, κατανόηση της πολυπλοκότητάς τους) και υπηρετεί έτσι καλύτερα τους
ειδικούς αλλά και το γενικό σκοπό της διδασκαλίας της Ιστορίας.
Στην εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας (έρευνα των πηγών, ατοµικές και οµαδικές εργασίες εντός και εκτός της σχολικής τάξης, δραµατοποίηση ιστορικών γεγονότων κ.λπ.), πρέπει να
λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την τελική σύνθεση των ουσιωδών σηµείων της διδακτικής ενότητας
ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αποµάκρυνσης από τους ειδικούς διδακτικούς στόχους που έχουν
τεθεί.
Η έρευνα των πηγών προσφέρεται, ανάλογα µε το είδος τους, για τη βαθύτερη κατανόηση εκ µέρους των µαθητών των ιστορικών ζητηµάτων και της πολυπλοκότητάς τους, την υιοθέτηση κριτικής
στάσης απέναντι σε πρόσωπα και πράγµατα, την πιο ζωντανή προσέγγιση µιας ιστορικής εποχής.
Φέρνει επίσης σε επαφή τους µαθητές µε την ουσία της ιστορικής έρευνας (αντιπαραβολή και έλεγχος
αξιοπιστίας των πηγών, κίνητρα και ερµηνείες ιστορικών κ.ά.), στην οποία µπορεί και πρέπει να αναφέρεται ο διδάσκων ανάλογα µε το νοητικό επίπεδο των µαθητών. Ειδικότερα, η ενασχόληση µε τις
πηγές µπορεί να ακολουθεί την εξής πορεία: Παρουσίαση σύντοµων κειµένων, που µπορεί να περιέχουν περιγραφές ή και ανεκδοτολογικά στοιχεία, διευκρίνιση βασικών ιστορικών όρων και σύνθεση των
κυριοτέρων πληροφοριών, παρουσίαση και ανάλυση εκτενέστερων κειµένων και νύξεις για ζητήµατα
όπως η σχέση του συγγραφέα µε τα πρόσωπα και τα γεγονότα της εποχής του, τα γεγονότα που εξιστορεί, το κοινό του, αναζήτηση κινήτρων και προθέσεων του συγγραφέα, επιχειρηµατολογία κ.λπ.
Πολύ χρήσιµη για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι η σύγκριση πηγών που προσεγγίζουν το
ίδιο ζήτηµα από διαφορετική οπτική και η ενθάρρυνση των µαθητών να αναζητήσουν τους λόγους αυτής της διαφοράς.
Οι ατοµικές ή οµαδικές εργασίες (σχέδια εργασίας) µαθητών εντός και εκτός της τάξης µπορεί να
περιορίζονται σε µία διδακτική ενότητα ή να αναφέρονται σε ευρύτερες θεµατικές ενότητες και να ολοκληρώνονται σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Στην πρώτη περίπτωση, εκτός από τις καθιερωµένες
ερωτήσεις εµπέδωσης και ανάλυσης του διδάσκοντος, µπορεί να χρησιµοποιούνται για την εργασία
των µαθητών ποικίλα σηµεία αφετηρίας. Ως τέτοια µπορούν να λειτουργήσουν τα κείµενα των πηγών,
εικόνες, χάρτες, διαγράµµατα, και η εµπειρία από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς, ιστορικούς χώρους
και µουσεία. Οι εργασίες µπορεί να στοχεύουν επίσης στην ανάπτυξη και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων
(δηµιουργία χαρτών, διαγραµµάτων, εικαστικών έργων, φωτογραφιών κ.λπ.). Στη δεύτερη περίπτωση,
ενδείκνυται η εκ των προτέρων επιλογή των κατάλληλων θεµάτων από τον διδάσκοντα και η παρουσίασή τους στους µαθητές προς επιλογή, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.
Στην επιλογή των θεµάτων καλό είναι να λαµβάνονται υπόψη και οι δυνατότητες που προσφέρει η
τοπική ιστορία, η οποία κινεί συνήθως ευκολότερα το ενδιαφέρον των µαθητών αλλά και διευκολύνει
την έρευνά τους -εποµένως και την ενεργητικότερη συµµετοχή τους- µε επισκέψεις σε αρχαιολογικούςιστορικούς χώρους και µουσεία της περιοχής, φωτογραφίσεις, συνεντεύξεις κ.λπ. Οι διδάσκοντες καλό
είναι να αξιοποιούν και την ιστορία του τόπου καταγωγής των µαθητών (π.χ. Πόντος, Μ. Ασία, Β. Ήπειρος), γεγονός που µπορεί να συµβάλει στην πληρέστερη παρουσίαση της διδασκόµενης ιστορικής
περιόδου. Η αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας, µε καταγραφή στοιχείων από τα βιώµατα και τις
µνήµες των Ελλήνων που κατάγονται από περιοχές όπως οι παραπάνω, συµβάλλει σηµαντικά στην
επίτευξη των σκοπών της Ιστορίας.
Στην ενεργητική συµµετοχή των µαθητών αποβλέπει και η βιωµατική προσέγγιση των ιστορικών
γεγονότων µέσω κατάλληλων ερωτήσεων, δραµατοποιηµένων διαλόγων ή και θεατρικών παραστάσεων. Η έµφαση στην ιστορική πιστότητα βάσει των κειµένων των πηγών και άλλων µέσων που θα έχουν γνωρίσει οι µαθητές εξυπηρετεί όχι µόνο την εµπέδωση αλλά και τη συνοχή της ιστορικής γνώσης
µέσω της πολύπλευρης προσέγγισής της.
Τα εποπτικά µέσα στοχεύουν στην αισθητοποίηση των αφηρηµένων ιστορικών εννοιών σε όλες
τις φάσεις της διδασκαλίας: στην αρχή για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των µαθητών, κατά τη
διάρκειά της για την κατανόηση ουσιωδών σηµείων της, και στο τέλος για τη σύνθεση και την εµπέδωση του περιεχοµένου της. Πέρα από τα διαγράµµατα, τους χρονολογικούς πίνακες, τους χάρτες και τις
εικόνες του βιβλίου, ο διδάσκων µπορεί να χρησιµοποιεί και άλλα µέσα δικής του επιλογής (π.χ. γελοιογραφίες, κόµικς, διαφάνειες, βιντεοταινίες, ψηφιακοί δίσκοι δεδοµένης µνήµης (CD-ROM) κ.λπ.),
που συνήθως προσφέρουν ποικιλία και ιδιαίτερη ζωντάνια στο µάθηµα. Σε κάθε περίπτωση, ο διδά277

σκων πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις δυνατότητες κάθε µέσου σε σχέση µε τους στόχους που επιθυµεί να επιτύχει: Τα αποκόµµατα των εφηµερίδων δίνουν µια ζωντανή αλλά συχνά και µονόπλευρη
εικόνα της εποχής, οι γελοιογραφίες εστιάζουν στο εντυπωσιακό και επίκαιρο για την κοινή γνώµη, τα
κόµικς µπορεί να περιέχουν στερεότυπα, τα διαγράµµατα φωτίζουν µια µόνο πτυχή του θέµατος κ.λπ.
Ο διδάσκων δεν θα πρέπει να περιορίζεται στους υπότιτλους, αλλά να παρακινεί τους µαθητές σε µια
πολύπλευρη αξιοποίηση του εκάστοτε µέσου, υποδεικνύοντας µε κάθε ευκαιρία και τις κατευθύνσεις ή
τους περιορισµούς που θέτει η ιστορική µεθοδολογία και που ισχύουν για όλες τις ιστορικές πηγές (π.χ.
κατά την «ανάγνωση» µιας εικόνας ενδείκνυται να γίνονται αναφορές στην προέλευση και τα πρότυπά
της, στη χρονική και τοπική της απόσταση από το θέµα που απεικονίζει, στην ιδεολογία που ενδεχοµένως εκφράζει κ.λπ.). Η ανάγνωση της εικόνας µπορεί να ξεκινά από την παρατήρηση, την περιγραφή
και τη συσχέτισή της µε τα γεγονότα, να προχωρεί σε παρατήρηση και σύγκριση εικόνων διαφορετικών
εποχών και να καταλήγει σε εκτίµηση της βαθύτερης σχέσης της µε την εποχή της -ανάλογα µε το είδος της, την εµβέλειά της, την ιδεολογία που εκφράζει ή αντιστρατεύεται, τους περιορισµούς στους οποίους υπόκειται, καθώς και της αισθητικής της, ιδιαίτερα αν πρόκειται για καλλιτεχνικό έργο.
Οι επισκέψεις σε µουσεία και σε χώρους µε αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον είναι συµπλήρωµα της διδασκαλίας στην τάξη, που όχι µόνο διευκολύνει την εµπέδωση των γνώσεων µέσω της
τοποθέτησής τους σε σαφέστερο πολιτισµικό πλαίσιο, αλλά και προάγει ουσιαστικά την κρίση του µαθητή µέσω της ενίσχυσης ή του µετριασµού των εντυπώσεων που έχει ήδη σχηµατίσει καθώς και τη
συνειδητοποίηση νέων πτυχών των ενδιαφερόντων του. Ιδιαίτερη σηµασία έχει πάντως η κατάλληλη
προετοιµασία τέτοιων επισκέψεων, µε επιλογή των βασικών στόχων της επίσκεψης, χρήση εποπτικών
µέσων ή και εισηγήσεις µαθητών ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή της ιστορικής γνώσης και η συνέχεια
στη διδασκαλία.
Κατά τη χρησιµοποίηση όλων των µεθόδων είναι θεµιτή και σύµφωνη µε τους σκοπούς διδασκαλίας της Ιστορίας η αναφορά και η σύνδεση των γεγονότων του παρελθόντος µε εκείνα του παρόντος,
µε τους περιορισµούς που θέτει κάθε φορά η επιστηµονική εγκυρότητα και µεθοδολογία. Η αυτοσυνειδησία των µαθητών επίσης ενισχύεται µε τη σταθερή αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του λαού
και του χώρου, θεωρούµενα σε συνάρτηση µε αυτά άλλων λαών.
Κατά τη διδασκαλία είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τονίζεται η διάσταση του χώρου και του χρόνου,
που επιτρέπει στους µαθητές να εντάσσουν τα γεγονότα σε οργανικά σύνολα: ο χώρος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των δραστηριοτήτων των ανθρώπων και η σχέση του µε το χαρακτήρα των πολιτισµών είναι ουσιαστική. Ο χρόνος, από την άλλη µεριά, επιτρέπει την οργάνωση και παρουσίαση των
γεγονότων σε λογική ακολουθία. Με το θέµα του χρόνου σχετίζεται και αυτό της ιστορικής διάρκειας: Οι
ιστορικές µεταβολές, για παράδειγµα, είναι ταχύτατες στην εποχή µας αλλά υπήρξαν αργές κατά τη
διάρκεια της προϊστορίας ή της αρχαιότητας. Ο χρόνος ενός απλού συµβάντος είναι σύντοµος, ο χρόνος των κοινωνικών αλλαγών στο πλαίσιο ενός πολιτισµού µακρύτερος και ο χρόνος των πολιτισµών
πολύ µακρός. Τη σχέση του τόπου, του χρόνου, της ιστορικής διάρκειας και της δράσης πρέπει να επισηµαίνει ιδιαίτερα ο διδάσκων κατά τη διδασκαλία.
Ακόµα, πρέπει να δίνεται έµφαση στη διευκρίνιση βασικών ιστορικών όρων (π.χ. κίνηµα, εξέγερση, επανάσταση, παλινόρθωση, εξέλιξη, ακµή, παρακµή) καθώς και στην κατά το δυνατόν σαφή και
ακριβή έκφραση των µαθητών. Τέλος, όπως καθίσταται σαφές και από τους σκοπούς και στόχους του
∆ΕΠΠΣ και των ΑΠΣ, η παροχή έτοιµων γνώσεων και η αποµνηµόνευση θα πρέπει να περιορίζονται
µέχρι του σηµείου που επιτρέπουν την απρόσκοπτη ενεργοποίηση των µαθητών στην κατανόηση των
ιστορικών προβληµάτων και την προαγωγή της κριτικής σκέψης.
4. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση, ως βασικό στοιχείο της διδακτικής διαδικασίας, αποτελεί κυρίως µέσο ανατροφοδότησης της διδασκαλίας, αφού πληροφορεί για την επιτυχία ή αποτυχία των ακολουθούµενων µεθόδων
και την αποτελεσµατικότητα των υιοθετούµενων στρατηγικών µάθησης και διδασκαλίας. Με την αξιολόγηση επιδιώκεται να διαπιστωθεί όχι µόνο η έκταση αλλά και το βάθος των ιστορικών γνώσεων που
αποκτά ο µαθητής, δηλαδή όχι µόνο τι γνωρίζει αλλά και κατά πόσο µπορεί να χρησιµοποιεί τις γνώσεις που απόκτησε, ώστε να είναι ικανός να ερµηνεύει γεγονότα ή φαινόµενα, να αξιολογεί καταστάσεις, να εξάγει συµπεράσµατα, να προβαίνει στην επίλυση προβληµάτων κ.λπ.
Οι διάφορες µορφές προφορικής και γραπτής εξέτασης µπορεί να εναλλάσσονται,
προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις των διδακτικών στόχων και του περιεχοµένου κάθε ενότητας. Η
διαµορφωτική αξιολόγηση επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να προβαίνει σε ενδεχόµενες τροποποιήσεις
της διδακτικής του στρατηγικής και να προσφέρει συµπληρωµατική βοήθεια στους µαθητές που έχουν
ανάγκη, εξατοµικεύοντας τις διδακτικές του ενέργειες. Η διαµορφωτική αξιολόγηση είναι ανάγκη να έχει
διερευνητικό χαρακτήρα, ώστε οι µαθητές να έχουν την ευκαιρία να προσεγγίζουν την ιστορική
πραγµατικότητα µε βάση τις εµπειρίες τους, τις νοητικές τους δοµές και τις αντιλήψεις τους. Αυτό
σηµαίνει ότι η µαθησιακή διαδικασία πρέπει να ενθαρρύνεται µάλλον παρά να ελέγχεται, για να
µπορέσει ο µαθητής να οδηγηθεί σε µια ενεργητική διαδικασία διερεύνησης των ιστορικών γεγονότων.
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Με τη διαµορφωτική αξιολόγηση πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια εντοπισµού και καταγραφής των διεργασιών σύλληψης και ερµηνείας των ιστορικών γεγονότων, ώστε να ακολουθεί η παρέµβαση του διδάσκοντος και ενδεχοµένως η τροποποίηση στις µεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας. Με
τον τρόπο αυτό η αξιολόγηση συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και όχι µόνο
στην καταγραφή των µετρήσιµων αποτελεσµάτων της.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της διδασκαλίας µιας συγκεκριµένης
ενότητας, αυτή µπορεί να γίνεται µε ανάθεση εργασιών στους µαθητές, µε ερωτήσεις, µε φύλλα αξιολόγησης και άλλους τρόπους τους οποίους µπορεί να επινοήσει ο διδάσκων. Η αξιολόγηση για τη διαπίστωση της επίτευξης διδακτικών στόχων ευρύτερων ενοτήτων από τους µαθητές, µπορεί να γίνεται
µε τη µορφή γραπτών εξετάσεων, που θα περιλαµβάνουν ερωτήσεις (ανοιχτού ή κλειστού τύπου), τις
οποίες συντάσσει ο διδάσκων µε βάση το επίπεδο της τάξης και τους στόχους της διδασκαλίας.
Τα θέµατα που θα δίνονται στους µαθητές, ανάλογα µε το διατιθέµενο χρόνο για να απαντηθούν,
θα πρέπει να προέρχονται από όλη την εξεταζόµενη ύλη, να περιλαµβάνουν διαφόρων τύπων ερωτήσεις, ώστε να ανιχνεύονται, µε τον τρόπο αυτό, ποικίλες ικανότητες των µαθητών. Σε κάθε περίπτωση,
δεν πρέπει η αξιολόγηση να εξελίσσεται σε αυτοσκοπό. Ο σκοπός των ποικίλων ερωτήσεων, ασκήσεων και άλλων δραστηριοτήτων είναι να υπηρετήσουν τη διδασκαλία του µαθήµατος και όχι να την υποκαταστήσουν.
5. ∆ιδακτικό υλικό
Κύριο διδακτικό υλικό είναι το περιεχόµενο των εγχειριδίων. Συµπληρωµατικό υλικό παρέχεται
από τα διάφορα εποπτικά ή τεχνολογικά µέσα και πολυµέσα.
Το βιβλίο για τον µαθητή
Το περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων συνίσταται αφενός στο κυρίως κείµενο-αφήγηση και
αφετέρου στο συµπληρωµατικό υποστηρικτικό υλικό.
α. Ιστορική αφήγηση
Η ιστορική αφήγηση καλύπτει µε τρόπο συνοπτικό, περιεκτικό και σαφή την περιγραφή των ιστορικών θεµάτων τα οποία περιλαµβάνονται στο ΑΠΣ της αντίστοιχης τάξης. Η διατύπωση πρέπει να
είναι ακριβής ως προς τη χρήση της ορολογίας, απαλλαγµένη όµως από κάθε υφολογική εκζήτηση ή
επίδειξη επιστηµονισµού. Παράλληλα θα πρέπει να είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε το γλωσσικό επίπεδο και την αντιληπτική ικανότητα των µαθητών της αντίστοιχης ηλικίας, χωρίς να καταλήγει σε απλοϊκότητα, αφέλεια ή πλατειασµούς. Η ιστορική αφήγηση πρέπει να είναι οργανωµένη έτσι ώστε να
διευκολύνεται η κατανόησή της από τον µαθητή και η διδακτική της επεξεργασία από την πλευρά του
καθηγητή. Τυχόν περιττές επαναλήψεις, απεραντολογίες και επιµονή σε επουσιώδεις λεπτοµέρειες
ζηµιώνουν το περιεχόµενο του σχολικού εγχειριδίου.
β. Συµπληρωµατικό υποστηρικτικό υλικό
Παραθέµατα από γραπτές πηγές: Σύντοµα κείµενα, αποσπάσµατα από πρωτογενείς ή δευτερογενείς γραπτές πηγές τεκµηριώνουν, σχολιάζουν, συµπληρώνουν, διευκρινίζουν και κυρίως φωτίζουν
από διαφορετικές οπτικές γωνίες το κείµενο της κυρίως ιστορικής αφήγησης του βιβλίου. Η επιλογή
τους γίνεται µε γνώµονα την ιστορική τους αξιοπιστία και εγκυρότητα, το βαθµό στον οποίο µπορούν
να γίνουν κατανοητές από τους µαθητές (για το λόγο αυτό εξοµαλύνονται γλωσσικά από το συγγραφέα
του εγχειριδίου, όπου αυτό είναι απαραίτητο) και τη δυνατότητά τους να συµβάλουν στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των µαθητών. Τα επιλεγόµενα παραθέµατα καλό είναι να διακρίνονται, στο βαθµό που
αυτό είναι εφικτό, από ποικιλία και πολυφωνία απόψεων και πληροφοριών.
Χάρτες: Η αισθητοποίηση του γεωγραφικού παράγοντα, ο οποίος αποτελεί κρίσιµη συνιστώσα της
ιστορικής εξέλιξης και της ιστορικής γνώσης, γίνεται κυρίως µε τους ιστορικούς χάρτες. Οι χάρτες αυτοί
πρέπει να είναι ιστορικά ακριβείς, να έχουν σωστές διαστάσεις, ώστε να είναι αναγνώσιµοι, να διαθέτουν σαφή και κατατοπιστικό υποµνηµατισµό και να πληρούν τα κριτήρια της σύγχρονης χαρτογραφικής επιστήµης.
∆ιαγράµµατα: Πίνακες, διαγράµµατα, γραφήµατα και γενικά σχηµατικές παραστάσεις ιστορικών
δεδοµένων και µεγεθών συντελούν στην αισθητοποίηση, την ταξινόµηση και την καλύτερη δόµηση αφηρηµένων εννοιών, και γι' αυτό συνιστάται να αξιοποιούνται στο σχολικό εγχειρίδιο. Προϋπόθεση της
αξιοποίησής τους, εκτός από την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων τους, είναι και ο σαφής
υποµνηµατισµός.
Εικονογράφηση / φωτογραφίες: Εικαστικά έργα, φωτογραφίες προσώπων, χώρων, κτισµάτων,
γεγονότων, σκίτσα, γελοιογραφίες, αφίσες κ.τ.ό. ζωντανεύουν την ιστορική αφήγηση και βοηθούν τους
µαθητές να την κατανοήσουν πληρέστερα. Το υλικό αυτό, όπως και οι γραπτές πηγές και σε
µεγαλύτερο συχνά βαθµό από αυτές, προσφέρεται επίσης για την κριτική προσέγγιση των ιστορικών
θεµάτων, διότι δίνει τη δυνατότητα εντοπισµού και σχολιασµού της υποκειµενικής θεώρησης του
περιεχοµένου του από τον καλλιτέχνη που το παρήγαγε. Για το λόγο αυτό κύριο κριτήριο της επιλογής
του εικαστικού υλικού πρέπει να είναι η λειτουργική σχέση του µε το περιεχόµενο της αφήγησης και όχι
ο τυχόν διακοσµητικός χαρακτήρας του.
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Γλωσσάρι: Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει γλωσσάρι των βασικών ιστορικών όρων και εννοιών που απαντούν στην ιστορική αφήγηση του κεφαλαίου. Για την ευχερή πρόσβαση στους ορισµούς αυτούς καλό είναι να υπάρχει στο τέλος του βιβλίου αλφαβητικό ευρετήριο των διάφορων όρων.
∆ιευκρινίζεται ότι στο γλωσσάρι δεν περιλαµβάνονται µόνο οι αποκλειστικά ιστορικοί όροι (π.χ. "αλληλέγγυον" αλλά και έννοιες της καθηµερινής ζωής, που όµως έχουν ειδική σηµασία στα συγκεκριµένα
ιστορικά συµφραζόµενα- π.χ. η λέξη "πόλις" προκειµένου για την αρχαία ελληνική έννοια της πόλης κράτους).
Βιβλιογραφία: Κρίνεται απαραίτητη η επιλογή βασικής, ελληνόγλωσσης κυρίως, βιβλιογραφίας για
το βιβλίο του µαθητή. Η προτεινόµενη βιβλιογραφία συνιστάται να είναι θεµατική και να µην περιλαµβάνει βιβλία δυσεύρετα, ογκώδη ή δυσνόητα, αλλά να επιλέγεται µε γνώµονα την προσβασιµότητα και
τη χρηστικότητά της. Κατά την κρίση του συγγραφέα, µπορεί ορισµένα από τα προτεινόµενα βιβλία να
συνοδεύονται από συνοπτικά επεξηγηµατικά σχόλια.
Το βιβλίο για τον καθηγητή
Το βιβλίο του καθηγητή συντάσσεται παράλληλα µε το βιβλίο του µαθητή και έχει σκοπό να αποτελέσει ουσιαστικό υποστηρικτικό υλικό για τον διδάσκοντα, ώστε να οργανώνει µεθοδικότερα και να
διεξάγει αποτελεσµατικότερα τη διδασκαλία. Θα πρέπει να είναι λειτουργικό, καλά δοµηµένο, παιδαγωγικά και διδακτικά έγκυρο και να συµφωνεί µε τις µεθοδολογικές οδηγίες που αναφέρονται στο
∆.Ε.Π.Π.Σ. και στο αντίστοιχο Α.Π.Σ. Συνεπώς, το βιβλίο του καθηγητή θα πρέπει να περιλαµβάνει:
ο
- Σύντοµη παρουσίαση της πορείας και των αναζητήσεων της ιστοριογραφίας κατά τον 20 αιώνα, καθώς και των τάσεων της διδακτικής της ιστορίας, µε σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές.
- Ενδεικτική κατανοµή της ύλης κατά διδακτικές ενότητες µε βάση τις διατιθέµενες ώρες διδασκαλίας,
όπως προβλέπει το Α.Π.Σ.
.- Σχεδιασµό της διδασκαλίας, ο οποίος θα περιλαµβάνει ειδικούς διδακτικούς στόχους για κάθε ενότητα, για τη διατύπωση των οποίων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο ο γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας, όσο και οι ειδικότεροι σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας της Ιστορίας στο Γυµνάσιο,
σύµφωνα µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και το αντίστοιχο Α.Π.Σ. Είναι προφανές ότι η στοχοθεσία κατά τάξη χωρεί
από το απλούστερο στο συνθετότερο, από το ευκολότερο στο δυσκολότερο, από το µερικότερο στο
γενικότερο, από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία των µαθητών. Επίσης, θα πρέπει να παρατεθούν µεθοδολογικές οδηγίες για τη διδασκαλία.
- Υποστηρικτικό υλικό, για κάθε κεφάλαιο και ενότητα του βιβλίου. Το υλικό αυτό θα αποτελείται από
πηγές (πρωτογενείς- δευτερογενείς) δηλ. κείµενα, λογοτεχνικά έργα, έργα τέχνης κλπ., µε σαφείς οδηγίες και προτάσεις για τη διδακτική τους αξιοποίηση. Oι οδηγίες θα πρέπει να περιέχουν σύντοµη θεωρητική αναφορά και συγκεκριµένο παράδειγµα αξιοποίησης-επεξεργασίας των πηγών (ανάλυση /
προσέγγιση πηγής-κειµένου, ανάγνωση έργου τέχνης, αποκωδικοποίηση φωτογραφίας, ανάλυση στατιστικού πίνακα/ διαγράµµατος, προσέγγιση γελοιογραφίας, κλπ). Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στο θέµα της επεξεργασίας των πηγών, σύµφωνα µε τις σύγχρονες τάσεις της ιστοριογραφίας και της
διδακτικής της ιστορίας. Καλό θα ήταν να επιλέγονται πηγές οι οποίες θα παρουσιάζουν τις διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και ερµηνείες ενός γεγονότος.
- Οδηγίες για την παραγωγή σχεδίου εργασίας (project) για κάθε ευρύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του
µαθητή. Οι οδηγίες θα πρέπει να συνοδεύονται από ενδεικτικά παραδείγµατα, τα οποία θα ενισχύουν
τη διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος. Επιπλέον, θα πρέπει να προτείνονται σχετικά θέµατα δραστηριοτήτων για κάθε ενότητα.
- Παραδείγµατα διαθεµατικών δραστηριοτήτων, επιπλέον των όσων δίνονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, για κάθε ενότητα του βιβλίου, παράλληλα µε τις ερωτήσεις-ασκήσεις. Είναι φανερό ότι
εάν οι ερωτήσεις είναι καλά επεξεργασµένες, εµπεριέχουν και τους στόχους και τους άξονες της ερµηνευτικής οπτικής.
- Βιβλιογραφία η οποία θα αναφέρεται τόσο στη διδακτική της ιστορίας όσο και στην επί του γνωστικού
αντικειµένου σχετική ιστορική έρευνα, µε σύντοµη κατατοπιστική παρουσίαση των προτεινόµενων βιβλίων, καθώς και ενδεικτικά αποσπάσµατα, όπου κρίνεται απαραίτητο, ανά κεφάλαιο.
- Φύλλα αξιολόγησης (κατά ενότητα αλλά και ανακεφαλαιωτικά) µε ερωτήσεις και ασκήσεις σε σχέση
µε τους στόχους, για την αξιολόγηση του µαθητή αλλά και της διδασκαλίας. Μπορούν να επιλεγούν
ερωτήσεις σύντοµης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, κλπ.
Υποστηρικτικό υλικό
Απαραίτητος θεωρείται ο εφοδιασµός του σχολείου µε:
- Ιστορικούς χάρτες,
- Βιντεοταινίες µε ιστορικά ντοκουµέντα,
- Ψηφιακοί δίσκοι δεδοµένης µνήµης (Cd-rom) µε διαδραστικό χαρακτήρα.
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