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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Εννοιολογικές διευκρινίσεις και δοµή του Π.Σ. Ιστορίας 

Η βιβλιογραφία, ξενόγλωσση και ελληνική, προτείνει διάφορες ονοµασίες για τα 
προγραµµατικά πλαίσια µέσα στα οποία καλούνται εκπαιδευτικοί και µαθητές-τριες 
να λειτουργήσουν στη σχολική εκπαίδευση: αναλυτικά προγράµµατα, αναλυτικά 
προγράµµατα σπουδών, προγράµµατα σπουδών και curricula. Αυτά µε τη σειρά τους 
παρουσιάζουν επιµέρους διακρίσεις: παραδοσιακά αναλυτικά προγράµµατα, κλειστά 
και ανοικτά curricula, προγράµµατα διαδικασίας κτλ. –σε συνάρτηση µε την ευρύτερη 
φιλοσοφία για τη γνώση και την εκπαίδευση, το πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας της, τη 
σύνδεση της εκπαίδευσης µε την οικονοµία, καθώς και µε τις κυρίαρχες 
επιστηµολογικές τάσεις στις κοινωνικές κυρίως επιστήµες.  
Προκειµένου να συµβαδίζει η ελληνική εκπαίδευση µε τις σύγχρονες παιδαγωγικές 
αντιλήψεις στο διεθνή χώρο, επιβάλλεται να χρησιµοποιείται είτε ο όρος 
«curriculum» είτε ο όρος «πρόγραµµα σπουδών» αντί του όρου «αναλυτικό 
πρόγραµµα». Ο τελευταίος παραπέµπει µηχανιστικά σχεδόν σε ένα ανελαστικό, 
χρονικά προδιαγεγραµµένο και κανονιστικό διάγραµµα περιεχοµένων διδασκαλίας-
διδακτέας ύλης, µε δασκαλοκεντρικές µεθόδους, οι οποίες απευθύνονται σε ένα 
ιδεατό τύπο µαθητή (προσδιορίζεται ως «µέσος όρος») και νοµιµοποιούν τους 
αποκλεισµούς µέσα από κλειστού τύπου εξετασιοκεντρικές διαδικασίες αξιολόγησης. 
Στον αντίποδα, ο τύπος του curriculum ή προγράµµατος σπουδών που προτείνουµε, 
χωρίς να παραβλέπει τη γνώση περιεχοµένου, εστιάζει στη διαδικασία της µάθησης, 
επιδιώκει την καλλιέργεια γνωστικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών 
δεξιοτήτων, αφήνει στον εκπαιδευτικό περιθώρια επιλογής, προσαρµογής και 
αναδιαµόρφωσης ανάλογα µε το περιβάλλον της σχολικής τάξης και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των µαθητών/τριών του, ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και 
προκρίνει ποιοτικές µεθόδους αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.  

Προκειµένου να αποκτήσει το υπό διαµόρφωση προγραµµατικό κείµενο συστηµατικό 
χαρακτήρα και να είναι παιδαγωγικά έγκυρο και κυρίως εύχρηστο για τους 
εκπαιδευτικούς –αντίθετα µε προηγούµενα αναλυτικά προγράµµατα και κυρίως µε 
αυτό του 2015 –πρέπει να είναι σαφές και ευσύνοπτο, να ισορροπεί ανάµεσα στη 
γνώση περιεχοµένου και διαδικασίας, να µην αποδίδει κυρίαρχο ρόλο στο σχολικό 
εγχειρίδιο, να προτρέπει  και να διευκολύνει (σε συνάρτηση µε σοβαρές αλλαγές που 
επιβάλλεται ταυτόχρονα να γίνουν στο ωρολόγιο πρόγραµµα) τους εκπαιδευτικούς 
που είναι πρόθυµοι να εφαρµόσουν στις τάξεις τους τις καινοτόµες µεθόδους 
διδασκαλίας και µάθησης που αυτό εισηγείται. Από οργανωτική άποψη το 
curriculum/πρόγραµµα σπουδών καλό είναι να έχει την ακόλουθη δοµή: 

1) Σκοποί και στόχοι διδασκαλίας και µάθησης 
2) Περιεχόµενα διδασκαλίας και µάθησης, συµπεριλαµβανοµένου και του  
εννοιολογικού εξοπλισµού (πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές έννοιες) 
που θεωρείται αναγκαίος για τους µαθητές-τριες στο µάθηµα της ιστορίας 

3) Μεθοδολογικές αρχές, προτάσεις, καλές πρακτικές και µέσα διδασκαλίας 
4) Αξιολόγηση και κριτική αποτίµηση της διδασκαλίας µε την έννοια του 
ελέγχου επίτευξης των σκοπών και των στόχων, αλλά και των θεµελιωδών 
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δεξιοτήτων που επιδιώκεται να διαµορφώσουν οι µαθητές-τριες, παρά τις 
ατοµικές και κοινωνικοπολιτισµικές τους ιδιοµορφίες, δεδοµένου ότι η 
ιστορία νοείται ως συλλογικό αγαθό. 

Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι τέσσερις αυτοί άξονες πρέπει να θεµελιώνονται πάνω 
στις ίδιες αρχές και να επικοινωνούν διαρκώς µεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται οι 
αντιφάσεις και παλινωδίες των παρελθόντων αναλυτικών προγραµµάτων, τα οποία 
παρέπεµπαν στην καλύτερη περίπτωση σε διπλωµατικά κείµενα συµβιβασµών 
ανάµεσα σε ακραίες και απολύτως ασύµβατες µεταξύ τους ιδεολογικές, 
επιστηµονικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις, µε αποτέλεσµα τελικά να αναπαράγουν 
ανιστορικές ιδεοληψίες και να επιτρέπουν, αν όχι να ενθαρρύνουν, βαθιά 
συντηρητικές και αυταρχικές µεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης. Ενδεικτικό 
παράδειγµα της διασύνδεσης σκοπών, περιεχοµένων, µεθόδων και αξιολόγησης είναι 
οι αξίες που επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στους µαθητές-τριες. Αν πράγµατι κύριος 
σκοπός του µαθήµατος της ιστορίας είναι η καλλιέργεια ανθρωπιστικών και 
δηµοκρατικών αξιών, θα πρέπει να επιλέγονται και να ενισχύονται ιστορικά θέµατα 
που εστιάζουν στην κοινωνία και ειδικότερα στις µη προνοµιούχες ιστορικά 
κοινωνικές οµάδες (π.χ. στη γυναίκα, στο παιδί, στα άτοµα µε αναπηρία, στις 
θρησκευτικές µειονότητες). Τα θέµατα αυτά θα πρέπει να µελετώνται σε ένα ανοικτό 
σε ιδέες και δεκτικό σε κατευθύνσεις συνεργατικό περιβάλλον µάθησης, στο οποίο θα 
κυριαρχούν οι διερευνητικές και ευρετικές στρατηγικές διδασκαλίας και µάθησης, 
ενώ η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά ή κυρίως στο γνωστικό 
αποτέλεσµα ούτε να προκρίνει τα γραπτά ατοµικά διαγωνίσµατα, αλλά να 
συµπεριλαµβάνει το σύνολο της διαδικασίας της µάθησης αφενός και τις πολλαπλές 
µορφές της συµµετοχής και δηµιουργικής έκφρασης των µαθητών αφετέρου.    

Στο νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο που καλείται να ορίζει το curriculum/πρόγραµµα 
σπουδών ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός. Μέχρι τώρα η πλειονότητα 
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ιστορία περιορίζονταν στη µηχανιστική 
διεκπεραίωση της διδακτέας ύλης, όπως αυτή οριζόταν κατ’ έτος µε εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας µε βάση αποκλειστικά τις σελίδες των σχολικών εγχειριδίων. 
Το ζητούµενο ήταν να διδάσκονται µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες χρόνου, 
διαδοχικά τα ιστορικά γεγονότα, ώστε να µην υπάρχουν κενά στην ιστορική 
χρονογραµµή µεταξύ των σχολικών τάξεων. Με δεδοµένη την έλλειψη επαρκούς 
διδακτικού χρόνου, οι εκπαιδευτικοί µε επιστηµονική συγκρότηση, τόσο σε επίπεδο 
ιστορικής γνώσης όσο και σε επίπεδο διδακτικής µεθοδολογίας, ήταν ουσιαστικά 
αδύνατο να κατορθώσουν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους. Αντίθετα, 
ευνοούνταν ανειδίκευτοι στην ιστορία και τη διδακτική µεθοδολογία εκπαιδευτικοί, 
οι οποίοι έκαναν αποκλειστική χρήση του σχολικού εγχειριδίου και περιορίζονταν 
στη µηχανιστική αναπαραγωγή του και αξιολόγηση των µαθητών µε βάση αυτό.  
Είναι λοιπόν σαφές ότι ένα σύγχρονο curriculum/πρόγραµµα σπουδών συναρτάται 
στενά µε την επιστηµονική συγκρότηση των εκπαιδευτικών, µε τη συνεχή και 
συστηµατική τους επιµόρφωση στο πλαίσιο των νέων πορισµάτων της εκπαιδευτικής 
έρευνας και µε την λελογισµένη αυτονοµία που πρέπει να απολαµβάνουν. Εξάλλου οι 
εκπαιδευτικοί ως διανοούµενοι της εκπαίδευσης έχουν βαρύνοντα λόγο στην 
κοινωνική αναπαραγωγή της γνώσης µε αξιακό γνώµονα την ισότητα και την 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ, ταυτόχρονα, καλούνται να κάνουν τις κατάλληλες κάθε 
φορά επιλογές µέσα στις εκάστοτε διαφοροποιούµενες συνθήκες διαµορφώνοντας 
προσίδια και τελεσφόρα περιβάλλοντα µάθησης, τα οποία θα συµπεριλαµβάνουν 
όλους τους µαθητές-τριες και θα ενθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση, το διάλογο, τη 
γόνιµη αντιπαράθεση και τη σύνθεση. 
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Γενικοί σκοποί του µαθήµατος της Ιστορίας 

Το µάθηµα της ιστορίας αποτελούσε ανέκαθεν µέσο ιδεολογικής χειραγώγησης και 
φρονηµατισµού της νέας γενιάς από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Γι’ αυτό και 
πίσω από το ερώτηµα «γιατί διδάσκουµε ιστορία;» κρύβεται ένα άλλο θεµελιώδες 
ερώτηµα: «Ποιον τύπο ανθρώπου και πολίτη θέλουµε να διαµορφώσουµε στο 
σχολείο;». Στις σύγχρονες δηµοκρατικές και πολυπολιτισµικές κοινωνίες η απάντηση 
που δίνεται από τους θεσµικούς εκπαιδευτικούς φορείς είναι κοινή: «θέλουµε πολίτες 
µε ιστορική σκέψη και συνείδηση».  
Η ιστορική σκέψη, ωστόσο, όπως ορίζεται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, είναι 
καρπός της δοµικής συνύπαρξης έξι αλληλεπιδρώντων και αλληλοσυµπληρούµενων 
παραγόντων (P. Seixas): 

1. Ιστορική σηµασία (νοηµατοδότηση και σηµαντικότητα). Σηµαντικά 
θεωρούνται τα γεγονότα που επέφεραν µεγάλες αλλαγές σε βάθος χρόνου για 
µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Με αυτή την έννοια ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος 
είναι αναµφίβολα γεγονός µεγάλης ιστορικής σηµασίας. Είναι όµως ιστορικά 
σηµαντική η ζωή ενός εργάτη ή ενός σκλάβου; Ή είναι σηµαντική η ζωή των 
προγόνων ενός µαθητή, οι οποίοι είναι σηµαντικοί για αυτόν, αλλά όχι 
απαραίτητα για τους άλλους; Εποµένως, η ιστορική σηµασία εξαρτάται από 
την οπτική και το σκοπό του καθενός. Ένα ιστορικό πρόσωπο ή γεγονός 
µπορεί να αποκτήσει σηµασία, αν οι ιστορικοί το συνδέσουν µε ευρύτερες 
τάσεις ή ιστορίες που φωτίζουν κάτι σηµαντικό για τους ανθρώπους σήµερα. 
Για παράδειγµα, η ιστορία ενός εργάτη το 1918, µολονότι είναι ασήµαντη αν 
την συγκρίνει κανείς µε το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, µπορεί να γίνει σηµαντική 
αν την προσεγγίσει κανείς µε τρόπο που την κάνει µέρος µιας ευρύτερης 
ιστορίας: της ιστορίας των αγώνων των εργατών, της οικονοµικής ανάπτυξης 
ή της µεταπολεµικής προσαρµογής και δυσαρέσκειας. Στην περίπτωση αυτή, 
η «ασήµαντη» ζωή αποκαλύπτει κάτι σηµαντικό σε εµάς και έτσι αποβαίνει 
σηµαντική. Εξηγήσεις του τύπου «είναι σηµαντικό επειδή είναι γραµµένο στο 
βιβλίο ιστορίας» είναι ανεπαρκείς. 

2. Χρήση πρωτογενών πηγών. Τα «σκουπίδια» της ιστορίας –γράµµατα, 
έγγραφα, αρχεία, ηµερολόγια, σχέδια, αφηγήσεις σε εφηµερίδες, αντικείµενα, 
κτήρια, φωτογραφίες και άλλα ψίχουλα και κοµµάτια που άφησαν πίσω τους 
αυτοί που πέθαναν –είναι θησαυροί για τον ιστορικό. Αυτά συνιστούν τις 
πρωτογενείς πηγές που αποκαλύπτουν τα µυστικά της ζωής στο παρελθόν. Οι 
ιστορικοί µαθαίνουν να διαβάζουν και να µελετούν αυτές τις πηγές. Η 
ανάγνωση µιας πηγής µε σκοπό την τεκµηρίωση απαιτεί µια διαφορετική 
προσέγγιση από την ανάγνωση µε σκοπό την πληροφόρηση. Τα σχολικά 
εγχειρίδια ιστορίας γενικά χρησιµοποιούνται περισσότερο σαν τηλεφωνικός 
κατάλογος: Οι µαθητές-τριες βρίσκουν σε αυτά πληροφορίες των οποίων την 
εγκυρότητα και την ακρίβεια δεν αµφισβητεί. Αντίθετα, οι πρωτογενείς πηγές 
πρέπει να διαβάζονται διαφορετικά. Για να τις χρησιµοποιήσουµε σωστά, τις 
τοποθετούµε στα ιστορικά τους συγκείµενα και βγάζουµε συµπεράσµατα από 
αυτές προκειµένου να µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε περισσότερα πάνω 
στο τι συνέβαινε, όταν αυτές δηµιουργήθηκαν. Υπό αυτή την έννοια, η 
συστηµατική και εξακολουθητική ενασχόληση στη σχολική τάξη µε 
πρωτογενείς ιστορικές πηγές, και µάλιστα µε πολυτροπικές και 
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πολυπρισµατικές, έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στην καλλιέργεια της 
ιστορικής σκέψης. 

3. Συνέχεια και αλλαγή. Οι µαθητές-τριες µερικές φορές εσφαλµένα 
αντιλαµβάνονται την ιστορία ως µια απλή σειρά γεγονότων. Από τη στιγµή 
που αρχίζουν να κατανοούν την ιστορία ως µια σύνθετη ανάµειξη συνέχειας 
και αλλαγής, αποκτούν µια θεµελιωδώς διαφορετική αίσθηση για το 
παρελθόν. Γι’ αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να καλλιεργούνται ήδη από την 
προσχολική ηλικία όχι µόνο χρονολογικές έννοιες (όπως π.Χ., µ.Χ., αιώνας, 
χιλιετία κτλ.) αλλά και έννοιες που αποκαλύπτουν την πολλαπλότητα του 
ιστορικού χρόνου και τα διαφορετικά επίπεδα-χρονικότητες της ιστορικής 
ζωής. Πρωταρχική σηµασία έχει η εννοιολόγηση του χρόνου και ειδικότερα η 
αντίληψη των εσωτερικών διαφοροποιήσεων του ιστορικού χρόνου: κυκλικός 
χρόνος της φύσης, ψυχολογικός χρόνος, ιστορικός χρόνος, πρώτο/ύστερο, 
παρόν, παρελθόν, µέλλον, συνέχεια/µεταβολή, αδράνεια/στασιµότητα, 
διάρκεια, περίοδος, διαδοχή, συγχρονία/διαχρονία, βραχύς χρόνος, µακρός 
χρόνος, συγκυρία, κύκλος. 

4. Αιτία και αποτέλεσµα. Εξετάζοντας τόσο τις τραγωδίες όσο και τα 
επιτεύγµατα στο παρελθόν, συνήθως γεννώνται στο µυαλό ερωτήσεις του 
τύπου «πώς», «υπό ποιες προϋποθέσεις» και «γιατί». Αυτές οι ερωτήσεις 
δίνουν το έναυσµα για την έρευνα των αιτιών: Ποιες ήταν οι ενέργειες, οι 
πεποιθήσεις και οι περιστάσεις που οδήγησαν σε αυτές τις συνέπειες; Στην 
ιστορία, αντίθετα µε τη γεωλογία και την αστρονοµία, πρέπει να σκεφτόµαστε 
τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι άνθρωποι, είτε ως άτοµα είτε ως οµάδες, 
παίζουν ρόλο στην προώθηση, τη διαµόρφωση και την αντίσταση στην 
αλλαγή. Οι άνθρωποι έχουν κατά κανόνα κίνητρα και λόγους για να 
ενεργήσουν ή όχι, αλλά οι αιτίες των ιστορικών γεγονότων πηγαίνουν πέρα 
από αυτό. Οι αιτίες είναι πολλαπλές και πολυεπίπεδες, ενώ συνδέουν µεταξύ 
τους µακράς διάρκειας ιδεολογίες, θεσµούς και συνθήκες, και βραχύβια 
κίνητρα και πράξεις. 

5. Υιοθέτηση ιστορικής οπτικής. Παρά τη συνέχεια του ιστορικού χρόνου και 
τις επιβιώσεις του παρελθόντος στο παρόν, «το παρελθόν είναι µια ξένη 
χώρα». Για αυτό και είναι δύσκολο να το κατανοήσουµε. Η συνειδητοποίηση 
της διαφορετικότητας του παρελθόντος είναι µεγάλη πρόκληση για τους 
µαθητές-τριες. Όµως η ανταπόκριση στην πρόκληση αυτή φωτίζει µε 
συναρπαστικό τρόπο το εύρος της ανθρώπινης συµπεριφοράς, των 
πεποιθήσεων, των αντιλήψεων και της κοινωνικής οργάνωσης. Προσφέρει 
εναλλακτικές ερµηνείες στη δεδοµένη και συµβατική γνώση και διευρύνει 
τους ορίζοντες της σκέψης δίνοντας ιστορικό νόηµα και στον τρόπο που 
αντιλαµβανόµαστε τις σύγχρονες συνθήκες και τα γεγονότα. Άλλωστε, η 
υιοθέτηση ιστορικής οπτικής αντιβαίνει στον αναχρονισµό και αποδοµεί τον 
παροντισµό, την τάση δηλαδή των ατόµων στις σηµερινές κοινωνίες να 
αντιλαµβάνονται και να ερµηνεύουν το παρελθόν µε όρους του δικού τους 
παρόντος –αντίληψη που εργαλειοποιεί το παρελθόν, συρρικνώνει τον 
ορίζοντα προσδοκιών και γενικότερα έχει σοβαρές συνέπειες και στη στάση 
τους απέναντι σε όλες τις σύγχρονες µορφές κοινωνικής και πολιτισµικής 
ετερότητας, καθώς και σε ό,τι θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε ιστορική 
δηµιουργικότητα των κοινωνιών. 

6. Κατανόηση των ηθικών διαστάσεων της ιστορίας. Παρά την ιστορικότητα 
της συµπεριφοράς των ανθρώπων, των νοοτροπιών και του κώδικα των αξιών 
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τους, έχουµε πάντα την τάση να διατυπώνουµε ηθικές κρίσεις για τις πράξεις 
και τις επιλογές των ανθρώπων στο παρελθόν. Σύγχρονα ερωτήµατα, όπως 
«έχουµε χρέος να θυµόµαστε αυτούς που έπεσαν υπερασπιζόµενοι την εθνική 
ανεξαρτησία ή µαχόµενοι για την ελευθερία» ή «πώς κρίνουµε µαζικά 
εγκλήµατα, όπως το Ολοκαύτωµα, οι γενοκτονίες και τα σταλινικά 
γκουλάγκ», αποτελούν αναπόφευκτα µέρος της ηθικής διάστασης της 
ιστορίας. Αυτό δηµιουργεί ένα φαινοµενικό παράδοξο. Η υιοθέτηση της 
ιστορικής οπτικής απαιτεί να κατανοούµε τις διαφορές ανάµεσα στο δικό µας 
ηθικό σύµπαν και σε αυτά των παρελθουσών κοινωνιών. Δεν θέλουµε να 
επιβάλουµε τα δικά µας αναχρονιστικά πρότυπα πάνω στο παρελθόν. Την ίδια 
στιγµή, η πλήρης νοήµατος ιστορία δεν µεταχειρίζεται µε ουδέτερο τρόπο 
τους κτηνώδεις εµπόρους σκλάβων, τους ενθουσιώδεις ναζί ή τους 
ευρωπαίους αποικιοκράτες. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ιστορία οφείλουν 
να αποφεύγουν να χρωµατίζουν τις αφηγήσεις τους µε ηθικές κρίσεις, αλλά 
όταν όλα έχουν ειπωθεί και εφόσον θέλουµε η ιστορία να είναι µεστή 
νοήµατος, τότε πρέπει να αφήνεται χώρος για την έκφραση ηθικών κρίσεων. 
Η προσδοκία να µάθουν οι µαθητές-τριες κάτι από το παρελθόν που θα τους 
βοηθήσει να κατανοήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα ηθικά ζητήµατα 
του σήµερα, δεν πρέπει να απεµπολείται, παρά τους προφανείς κινδύνους που 
εγκυµονεί.  

Αναγκαίος όρος για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 
Κριτική σκέψη δεν είναι, όπως διατείνονται ορισµένοι, ο αυθαίρετος και 
περιστασιακός σχολιασµός προσώπων, γεγονότων ή θεσµών του ιστορικού 
παρελθόντος ή του παρόντος. Η κριτική σκέψη είναι η δοµική ολοκλήρωση και ο 
συνδυασµός νοητικών και ψυχολογικών δεξιοτήτων που είναι δυνατό να 
καλλιεργηθούν στο µάθηµα της ιστορίας. Τέτοιες δεξιότητες είναι η αναλυτική και 
συνθετική ικανότητα, η επιχειρηµατολογία, η τεκµηρίωση, η διακρίβωση της 
αιτιότητας που συνδέει τα ιστορικά γεγονότα µεταξύ τους, η αποκάλυψη των αξιών 
και των κινήτρων που καθοδήγησαν τη δράση ατόµων και οµάδων, η κατανόηση της 
ιστορικότητας των γεγονότων και των φαινοµένων, η ιστορική ενσυναίσθηση. Για να 
καλλιεργηθούν οι δεξιότητες αυτές, θα πρέπει να περιοριστεί ως διδακτική πρακτική 
η ιστορική αφήγηση και να δοθεί εύλογος διδακτικός χρόνος για την εφαρµογή 
στρατηγικών και τεχνικών που στηρίζονται στην ιστορική ανάλυση και ερµηνεία και 
ταυτόχρονα αξιοποιούν µεθοδικά και σε βάθος τις ιστορικές πηγές.  

 
Η διδασκαλία της ιστορίας στοχεύει επιπλέον στην καλλιέργεια της εθνικής 
ταυτότητας, δηλαδή του αισθήµατος του ανήκειν σε µια εθνική κοινότητα η οποία 
έχει διαµορφωθεί µέσα από ιστορικές διαδικασίες. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη 
της κριτικής συλλογικής αυτογνωσίας, ώστε οι µαθητές-τριες να κατανοούν το παρόν 
µέσα στο οποίο ζουν και το περιεχόµενο της εθνικής τους ταυτότητας –να 
κατανοήσουν δηλαδή ότι και η εθνική τους ταυτότητα έχει ιστορία. Η υιοθέτηση της 
ιστορικής οπτικής στην προσέγγιση του εθνικού παρελθόντος επιτρέπει την 
ιστορικοποίηση της ταυτότητας και την αναγνώριση της ετερότητας όχι µόνο εκτός 
αλλά και εντός του έθνους (π.χ. διαφορές και διακρίσεις βάσει φύλου, κοινωνικής 
τάξης, γλώσσας, εθνοτικής καταγωγής κλπ.). Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί 
οφείλουν να αναλύσουν τον εθνικό χρόνο, να αναδείξουν την πολυπλοκότητα της 
εθνικής ταυτότητας και να εστιάσουν στις έννοιες της συνέχειας και της αλλαγής. Η 
διδασκαλία της ιστορίας έχει, εποµένως, ως κύριο στόχο να καλλιεργήσει µια 
πλουραλιστική και ανεκτική εθνική ταυτότητα, η οποία θα είναι απαλλαγµένη από 
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µισαλλοδοξία και ξενοφοβία. Αυτό συνδυάζεται µε την καλλιέργεια της 
δηµοκρατικής συνείδησης και την καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών. 

 
Ιστορία διδάσκουµε για να καλλιεργήσουµε δηµοκρατική συνείδηση. Και επειδή η 
δηµοκρατία αποστρέφεται το δογµατισµό και την αυθεντία, ενώ ενθαρρύνει τον 
πλουραλισµό των απόψεων, δηµοκρατικό χρέος απέναντι στις επερχόµενες γενιές 
πολιτών είναι η αποκήρυξη της µονοδιάστατης ανάγνωσης του παρελθόντος και της 
µοναδικότητας της ιστορικής αλήθειας. Το Συµβούλιο της Ευρώπης σε µια πρόσφατη 
έκδοσή του, η οποία βασίστηκε σε µια µακρά και συστηµατική έρευνα, παρουσιάζει 
ένα «Μοντέλο ικανοτήτων για τη δηµοκρατική κουλτούρα», οι οποίες κρίνει 
αναγκαίο να καλλιεργηθούν στην εκπαίδευση γενικά και όχι µόνο στο µάθηµα της 
ιστορίας, προκειµένου να ενισχυθεί η συνεκτικότητα των σύγχρονων ευρωπαϊκών 
πολυπολιτισµικών κοινωνιών στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αξιών 
χωρίς αποκλεισµούς (Council of Europe, Competences for Democratic Culture. 
Living together as equals in culturally diverse democratic societies, Strasbourg 2016). 
Το µοντέλο αυτό περιλαµβάνει είκοσι ικανότητες, τις οποίες κατανέµει σε τέσσερις 
αναλυτικές κατηγορίες: αξίες, στάσεις, δεξιότητες και γνώση και κριτική ικανότητα. Τη 
δηµοκρατική κουλτούρα των νέων πολιτών στις παρούσες συνθήκες µορφοποιεί ένα 
σύνολο δεξιοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση, η κατανόηση, ο σεβασµός και η 
ανεκτικότητα της πολιτισµικής ετερότητας, το αίσθηµα ευθύνης, η ανάλυση και 
κριτική κατανόηση των διαφορετικών οπτικών απέναντι στο ίδιο γεγονός, η 
ανακάλυψη της λογικής αλληλουχίας των συµβάντων, η αποδόµηση της ρητορικής 
του πολιτικού λόγου και της προπαγάνδας, η αξιολόγηση βάσει λογικών κριτηρίων, η 
κριτική επεξεργασία στερεοτύπων και προκαταλήψεων κτλ. Γίνεται φανερό λοιπόν 
ότι η ιστορική εκπαίδευση µπορεί να διαδραµατίσει κρίσιµο και αποφασιστικό ρόλο 
στην καλλιέργεια της δηµοκρατικής συνείδησης των νέων ανθρώπων και να 
αποτελέσει ανασχετικό φραγµό στην ξενοφοβία, το µίσος, τη µισαλλοδοξία και την 
εθνική και πολιτισµική περιχαράκωση. 

Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας του µαθήµατος επιβάλλει αφενός την καλλιέργεια 
αξιών, όπως η υπευθυνότητα, ο αλληλοσεβασµός, η αλληλεγγύη, η ελευθερία, η 
ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και αφετέρου τη διαρκή κριτική επεξεργασία και 
αναίρεση στερεοτύπων και προκαταλήψεων εθνικών, φυλετικών, θρησκευτικών, 
κοινωνικών, έµφυλων, πολιτικών και πολιτισµικών. Άλλωστε, θεµελιώδης αρχή της 
ανθρωπιστικής παιδείας είναι να κατανοήσουµε ότι αυτά που ενώνουν τους λαούς 
είναι περισσότερα και πιο ισχυρά από αυτά που τους χωρίζουν και ότι, παρά τις 
ιστορικές και πολιτισµικές τους διαφορές, µπορούν και οφείλουν να συνυπάρξουν και 
να συνεργαστούν για το κοινό καλό. Αυτός ο σκοπός δεν σηµαίνει ότι πρέπει να 
αποσιωπώνται ή να υποβαθµίζονται οι ιστορικές συγκρούσεις µεταξύ των λαών. 
Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές/τριές τους οφείλουν να τις φωτίζουν, να τις 
διαχειρίζονται, να τις αναλύουν και να τις κατανοούν µε ψυχραιµία και ρεαλισµό 
αποφεύγοντας την εθνικιστική ή λαϊκιστική ρητορεία που αναπαράγει την εµπάθεια, 
τις προκαταλήψεις και το δογµατισµό. 

 
Περιεχόµενο διδασκαλίας και µάθησης 

Αναγκαία προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε µεταρρύθµισης στο 
µάθηµα της Ιστορίας είναι η αναθεώρηση του συστήµατος των επάλληλων κύκλων, 
το οποίο εφαρµόζεται εδώ και τέσσερις δεκαετίες στη χώρα µας. Σύµφωνα µε αυτό η 
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ιστορική ύλη χωρίζεται σε τρεις κύκλους, την αρχαία, µεσαιωνική και νεότερη εποχή, 
καθένας από τους οποίους διδάσκεται τρεις φορές, µια στο Δηµοτικό, µια στο 
Γυµνάσιο και µια στο Λύκειο. Το σύστηµα αυτό όχι µόνο εγκαταλείπεται στις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αλλά,  κρίνοντας εκ του αποτελέσµατος, είναι 
φανερό ότι έχει αποτύχει σε όλα τα επίπεδα. Οι διδάσκοντες συναγωνίζονται σε 
ταχύτητα να ολοκληρώσουν την ύλη κάθε τάξης, ώστε να µη µείνουν αδίδακτες 
ολόκληρες ιστορικές περίοδοι. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς, κυρίως όσοι αγωνιούν 
για την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας τους και επιδιώκουν 
την ενεργό συµµετοχή των µαθητών τους σε αυτή, δεν προλαβαίνουν να διδάξουν 
ολόκληρες ιστορικές περιόδους, όπως η προϊστορία (κυρίως η Παλαιολιθική και 
Νεολιθική περίοδος, οι προϊστορικοί πολιτισµοί της Ανατολής), η Ελληνιστική και 
Ρωµαϊκή εποχή, η Οθωµανική Κυριαρχία, ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισµός, η Γαλλική 
Επανάσταση και κυρίως η ιστορία µετά το Β’  Παγκόσµιο Πόλεµο. Εξάλλου, 
αποβαίνει πρακτικά ανέφικτη η εφαρµογή βιωµατικών, ερευνητικών και 
συνεργατικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης. Την επαναδιαπραγµάτευση των 
περιεχοµένων της ιστορικής εκπαίδευσης στο σχολείο επιβάλλει άλλωστε και η 
ενοποίηση των Προγραµµάτων Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Ένα άλλο 
πρόβληµα µαζί µε την διδασκαλία σε κύκλους είναι η γραµµική χρονικά διάταξη της 
ύλης από τα παλαιότερα στα σύγχρονα. Αυτή η επιλογή επίσης αναπαράγει την 
αντίληψη για την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια στο χρόνο, κυρίως του εθνικού 
υποκειµένου, παράγει µια αντίληψη για το παρελθόν ως µια αδιάκοπη και εξελικτική 
πορεία προς την πρόοδο και δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα κατανόησης του 
χρόνου, κυρίως στους µαθητές-τριες του Δηµοτικού, οι οποίοι σε αντίθεση µε άλλα 
εκπαιδευτικά συστήµατα (π.χ. Γαλλία, Αγγλία, Ουαλία), ξεκινούν τη µελέτη της 
ιστορίας από το ανοίκειο και  πολύ µακρινό παρελθόν αντί να εξοικειώνονται µε την 
προσωπική τους ιστορία, την ιστορία της οικογένειας, του σχολείου και της 
κοινότητάς τους. 
 

Η νέα αντίληψη για τα περιεχόµενα της διδασκαλίας της Ιστορίας προωθεί την άρση 
της πρωτοκαθεδρίας της πολιτικής ιστορίας (κυρίως όταν αυτή προσεγγίζεται µε 
συµβατικό τρόπο), που εστιάζει στην πολιτική, στρατιωτική και διπλωµατική δράση 
των µεγάλων προσωπικοτήτων, και τη στροφή σε πεδία όπως η κοινωνική, η 
οικονοµική και η πολιτισµική ιστορία, η ιστορία των θεσµών και των ιδεών, η 
ιστορία της τέχνης, η ιστορία του περιβάλλοντος και του κλίµατος κ.ά. Νευραλγικό 
ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να διαδραµατίσουν εναλλακτικές µορφές 
ιστορικής εκπαίδευσης οι οποίες ενθαρρύνουν τη βιωµατική κατανόηση και έρευνα 
του παρελθόντος, όπως είναι η µικροϊστορία, η τοπική ιστορία και η µουσειακή 
εκπαίδευση. Πρέπει να τονιστεί ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να συνδεθούν 
οι θεµατικές ιστορικές προσεγγίσεις µε σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και να 
αποφευχθεί η συγγραφή εγχειριδίων πρόσφορων για αποστήθιση. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να διασυνδεθεί η ελληνική ιστορία µε την 
ευρωπαϊκή και την παγκόσµια και κυρίως µε την ιστορία των βαλκανικών και 
µεσογειακών λαών, µε τους οποίους οι Έλληνες διαχρονικά βρίσκονταν σε συνεχή 
αλληλεπίδραση. Οι συνάψεις αυτές θα βοηθήσουν να κατανοήσουµε ότι πολλά από 
τα γεγονότα που συνέβησαν στην ελληνική ιστορία αποτελούν πτυχές σύνθετων και 
ευρύτερων υπερεθνικών και υπερ-κρατικών ιστορικών διεργασιών. 
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Καλό θα ήταν, ακόµη, να συµπεριληφθεί στα περιεχόµενα της ιστορικής εκπαίδευσης 
η πολυπολιτισµική και διαπολιτισµική διάσταση της Ιστορίας και ειδικότερα η 
ανάδειξη πολιτισµών που δεν είναι συµβατοί µε τις κυρίαρχες ευρωκεντρικές 
αντιλήψεις για την πρόοδο. Οι πολυπολιτισµικές και διαπολιτισµικές ιστορικές 
προσεγγίσεις µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στην κατανόηση και αποδοχή της 
ετερότητας και στην άρση των πολιτισµικών και φυλετικών στερεοτύπων για λαούς 
πέραν του δυτικού κόσµου. 
 

Καίριας σηµασίας για το µάθηµα της ιστορίας στο σχολείο είναι οι ιστορικές έννοιες. 
Υπάρχουν συστατικές έννοιες στην ίδια τη συγκρότηση του ιστορικού λόγου, 
ταυτόσηµες µε ό,τι η βρετανική σχολή της διδακτικής της ιστορίας ονοµάζει 
δευτερογενείς έννοιες. Ο συστατικός / δοµικός τους χαρακτήρας τις καθιστά ικανούς 
και αναγκαίους παράγοντες για την ιστορική µάθηση γενικώς, εποµένως 
καθοριστικούς ήδη από την αφετηρία της ιστορικής εκπαίδευσης στις πρώτες 
εκπαιδευτικές βαθµίδες. Χωρίς αυτές, υποστηρίζει, η ιστορική σκέψη και κατανόηση, 
η κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση ερµηνευτικών σχηµάτων, η ίδια η 
νοηµατοδότηση του παρελθόντος κρίνονται αδύνατες, ενώ η ιστορική παιδεία 
θεµελιώνεται σε «πήλινα πόδια». Οι γνωστικές κατηγορίες άλλοτε προσδίδουν 
συνοχή και ενότητα  στη βιωµένη εµπειρία των παιδιών και στο νοητικό-ψυχικό 
πλέγµα που διαµορφώνουν κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησής τους, ενώ 
άλλοτε αντιτάσσονται σε αυτά προκαλώντας γνωστική σύγκρουση. 
 

Η µύηση στην ιστορική έρευνα και την εξέταση των ιστορικών πληροφοριών οφείλει 
να αρθρώνεται σε διαδοχικές φάσεις, οι οποίες έχουν α) ως σηµείο έναρξης τον 
καθηµερινό χρόνο, τον οικείο χώρο των παιδιών και το άµεσο παρελθόν, β) ως 
ενδιάµεσους σταθµούς το προσωπικό παρελθόν των παιδιών, το οικογενειακό 
παρελθόν των γονέων και των παππούδων (επιβάλλεται η θεµατική προσέγγιση), 
καθώς και το τοπικό παρελθόν, και, τέλος, γ) ως επιστέγασµα τη µελέτη του 
παρελθόντος του έθνους και ολόκληρης της ανθρωπότητας (λαοί, πολιτισµοί, 
ιστορικές περίοδοι στη συγχρονικότητά τους). Με τον τρόπο αυτό, διαµορφώνεται 
µια αλληλουχία οµόκεντρων κύκλων ή ένα φάσµα συνεχώς διευρυνόµενων 
οριζόντων τόσο χρονικά και χωρικά όσο και θεµατολογικά, που συνεπάγονται α) την 
επέκταση και εµβάθυνση του θεµατολογικού ανύσµατος της ιστορικής γνώσης 
(αύξηση των ιστορικών πληροφοριών), β) τον προβληµατισµό για την αναζήτηση, 
την εύρεση, τη γνησιότητα και την αξιοπιστία των ιστορικών πηγών και γ) τη 
σταδιακή κατάκτηση της ιστορικής ορολογίας. Ταυτόχρονα, όµως, συνεπάγονται και 
τον πολλαπλασιασµό των ερεθισµάτων και των κινήτρων για περαιτέρω επεξεργασία 
των γνωστικών κατηγοριών. 

 
 

Μέθοδοι και µέσα διδασκαλίας και µάθησης 
Το µάθηµα της Ιστορίας δεν θα απελευθερωθεί από τα δεσµά της µετωπικής 
αφήγησης και της µηχανικής αποστήθισης, παρά µόνο όταν αναµορφωθεί  µε βάση 
τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης. Η θεωρία του οικοδοµισµού/κονστρουκτιβισµού,  η 
κοινωνικοπολιτισµική θεωρία, οι θεωρίες της εµπλαισιωµένης µάθησης και της 
γνωστικής µαθητείας υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος κατακτά ουσιαστικά τη γνώση µε 
ενεργητικό τρόπο, ερευνώντας, ανακαλύπτοντας και στοχαζόµενος, ενταγµένος σε 
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συλλογικότητες όπου αλληλεπιδρά, προχωρώντας βήµα προς βήµα από τα γνωστά 
στα άγνωστα. Και τα κάνει όλα αυτά, όταν και επειδή έχει γνωστικό κίνητρο, όταν 
και επειδή επιθυµεί να λύσει ένα πρόβληµα, µια γνωστική απορία. Διαµορφώνοντας 
ανάλογα µαθησιακά περιβάλλοντα, διδάσκοντας µέσα σε αυτά και, κυρίως, 
διαµορφώνοντας νέα, παιδαγωγικά έγκυρα και λειτουργικά αξιολογικά κριτήρια, οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον των µαθητών/τριών τους και να 
τους προσφέρουν συναρπαστικές γνωστικές εµπειρίες.  
 

Για να επιτευχθεί αυτό όµως πρέπει να εκπληρωθούν ορισµένες προϋποθέσεις. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

1. Να µην µονοπωλεί το σχολικό εγχειρίδιο τη διδακτική διαδικασία και κυρίως την 
αξιολόγηση αρχίζοντας από τις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήµιο, 
δεδοµένου ότι γίνεται επίκληση στο πνεύµα και στις απαιτήσεις αυτών των 
εξετάσεων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ακόµη και στο Δηµοτικό. 

2. Να δοθεί περισσότερη έµφαση όχι στην αποµνηµόνευση πληροφοριών αλλά στην 
ιστορική κατανόηση και σκέψη. Ο έλεγχος του βαθµού κατανόησης του ιστορικού 
περιεχοµένου µπορεί να πραγµατοποιείται εύκολα µε κατάλληλες ερωτήσεις ή µε 
παραφράσεις, αλλά και µε πολύπλευρες δραστηριότητες δηµιουργικής έκφρασης 
των µαθητών, οι οποίες θα αποτελούν µέρος της µαθησιακής διαδικασίας και όχι 
ρητές µορφές εξέτασης.     

3. Θεµελιώδους σηµασίας στις σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η 
χρήση ιστορικών πηγών (γραπτών, οπτικών, ηχητικών κτλ.). Οι πηγές µέχρι σήµερα 
στη σχολική εκπαίδευση χρησιµοποιούνται κατά κανόνα στην τελευταία φάση της 
διδασκαλίας, προκειµένου να επιβεβαιώσουν την ιστορική αφήγηση και να 
τεκµηριώσουν τη µια και µοναδική ιστορική αλήθεια που προβάλλεται στο σχολικό 
εγχειρίδιο. Ωστόσο, οι πηγές πρέπει να αποτελούν τη βάση της διδασκαλίας, να 
αξιοποιούνται κριτικά και να ενεργοποιούν την ερευνητική και ανακαλυπτική 
διάθεση των παιδιών, ενώ πρόθεση του/της εκπαιδευτικού πρέπει να είναι να 
ενθαρρύνει τη δηµιουργική και ευφάνταστη «συνοµιλία» τους µε την πηγή. Κριτική 
αξιοποίηση της ιστορικής πηγής σηµαίνει οι µαθητές/τριες να µπορούν να ελέγχουν 
την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της, να διακριβώνουν την οπτική γωνία και τις 
προθέσεις του δηµιουργού της, να την εντάσσουν στο ιστορικό της πλαίσιο, να 
διατυπώνουν ερωτήµατα και να αναζητούν απαντήσεις, να αντλούν πληροφορίες τις 
οποίες θα αντιπαραβάλουν µε ανάλογες πληροφορίες που συνέλεξαν από άλλες 
πηγές.  

4.  Κοινή παρατήρηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Ιστορία είναι η ανεπάρκεια 
και η ακαταλληλότητα της πλειονότητας των πηγών που περιέχονται στα σχολικά 
εγχειρίδια και στα βιβλία για το δάσκαλο και τον καθηγητή. Γι’ αυτό και κοινό 
αίτηµα είναι η ψηφιοποίηση ενός ικανού σώµατος ιστορικών πηγών, που να 
αντιστοιχούν στην κατηγοριοποίηση της ύλης των Προγραµµάτων Σπουδών και των 
σχολικών εγχειριδίων, και η ηλεκτρονική διάθεσή τους µέσω του σχολικού δικτύου. 

5. Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε. ) θα βοηθούσε 
σηµαντικά στην αναβάθµιση του µαθήµατος, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
αξιοποιούνταν ως εργαλεία διδασκαλίας σε ένα µαθητοκεντρικό περιβάλλον 
µάθησης και ότι θα διασφαλίζονταν η επιστηµονική εγκυρότητα και η παιδαγωγική 
καταλληλότητα των αντλούµενων πληροφοριών. Οι Τ.Π.Ε. δεν πρέπει σε καµιά 
περίπτωση να καταργήσουν τα συµβατικά µέσα διδασκαλίας (σχολικά εγχειρίδια, 
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βιβλιοθήκες, χάρτες, φωτογραφίες κτλ.) αλλά να λειτουργήσουν παραπληρωµατικά 
µε αυτά. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε σηµαντικά η δηµιουργία 
«Εργαστηρίου Ιστορίας» σε κάθε σχολείο.   

6. Οι βασικές αδυναµίες που παρατηρούνται στους µαθητές/τριες έχουν να κάνουν, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, γενικά µε τον διάχυτο παροντισµό, το καθεστώς 
ιστορικότητας που δεσπόζει στο µετανεωτερικό κόσµο, και ειδικά µε την απουσία 
αναφοράς στο παρελθόν, µε την αντίληψη του ιστορικού χρόνου και χώρου και µε 
τον σύνθετο και αφηρηµένο χαρακτήρα του ιστορικού λόγου που, ως γνωστόν, 
προϋποθέτει ανεπτυγµένες δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κωδικοποίησης 
νοηµάτων. Οι διεθνείς έρευνες στη Διδακτική της Ιστορίας συγκλίνουν στην άποψη 
ότι οι αδυναµίες αυτές µπορούν να ξεπεραστούν µε τη συστηµατική χρήση 
εποπτικού υλικού, εννοιολογικών χαρτών και κυρίως µε την ανάπτυξη βιωµατικών 
δραστηριοτήτων (κατασκευή χαρτών, εικαστικών έργων, ιστορικών χρονογραµµών, 
δραµατοποίηση, παιχνίδι ρόλων, διαλογική αντιπαράθεση (debate), επισκέψεις σε 
µουσεία, µνηµεία και ιστορικούς χώρους,  κτλ.), που εµπλέκουν ενεργητικά το 
σύνολο των µαθητών/τριών της τάξης και ιδιαίτερα αυτούς/ές που αντιµετωπίζουν 
µαθησιακές δυσκολίες, είτε πρόκειται για µαθητές-τριες µε ειδικές ανάγκες είτε 
πρόκειται για παιδιά προσφύγων και µεταναστών είτε πρόκειται για παιδιά 
µειονοτήτων. 

7. Η εφαρµογή σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας και η επιδίωξη της ποιότητας 
στη µάθηση απαιτεί χρόνο. Οι δυο ώρες διδασκαλίας που διατίθενται σήµερα σε 
όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (εκτός της Γ΄ Γυµνασίου) δεν 
επαρκούν. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να εξετάσει σοβαρά την περίπτωση να 
προστεθεί άλλη µια διδακτική ώρα στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα. Αυτό θα 
προσφέρει τη δυνατότητα να αφιερώνονται δυο συνεχόµενες ώρες στη διεξαγωγή 
ανακαλυπτικών και βιωµατικών δραστηριοτήτων σε συνεργατική βάση, ενώ στη µια 
ώρα που υπολείπεται να αναπτύσσονται πιο συµβατικές µορφές διδασκαλίας. 

 

Αξιολόγηση 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι µέχρι τώρα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το 
µοναδικό τµήµα που αξιολογείται είναι οι µαθητές-τριες. Δεν υφίστανται θεσµοί 
αξιολόγησης των curricula, των σχολικών εγχειριδίων, των διοικητικών µηχανισµών, 
των σχολικών µονάδων, των εκπαιδευτικών κτλ. και εποµένως δεν υπάρχει µια 
οργανωµένη βάση αναφοράς για το σχεδιασµό πολιτικών που θα αποσκοπούν στη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Στο διεθνή χώρο η περίπτωση των ΗΠΑ είναι 
ενδεικτική των δυο τάσεων που συγκρούονται σήµερα όσον αφορά στην αξιολόγηση. 
Από τη µια πλευρά, η τεχνοκρατική και φιλελεύθερη τάση αξιοποιεί µεγάλης 
κλίµακας αξιολογήσεις που διενεργούνται µια φορά το χρόνο, είναι ποσοτικές και 
βαθµολογούν γνώσεις περιεχοµένου  και βασικές δεξιότητες των µαθητών µε σκοπό 
τη λογοδοσία/καταλογισµό ευθυνών, την ενίσχυση της χρηµατοδότησης στα σχολεία 
που κατατάσσονται ψηλά µε βάση τις επιδόσεις των µαθητών/τριών τους ή στην 
επιβολή κυρώσεων σε σχολεία και σε εκπαιδευτικούς µε χαµηλές επιδόσεις.  Από την 
άλλη πλευρά, προτείνεται η καθιέρωση ενός συστήµατος αξιολόγησης που εφάρµοσε 
πιλοτικά το National Board for Professional Teaching Standards σε αρκετές Πολιτείες 
της Αµερικής µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Πρόκειται για ένα συνεκτικό και 
συνεχές σύστηµα αξιολόγησης το οποίο βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια, εστιάζει στη 
σχέση δασκάλου-µαθητή, συνδέει τη µάθηση µε τη διδασκαλία, θέτει σε δεύτερη 
µοίρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των µαθητών και προκρίνει τον φάκελο του 
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εκπαιδευτικού, ο οποίος θα ανανεώνεται περιοδικά και εµπεριέχει ερευνητικά 
πρωτόκολλα, µαθητικές εργασίες, περιγραφικές εκθέσεις, δραστηριότητες, υλικά κτλ.  
Το σύστηµα αυτό µετατοπίζει το ενδιαφέρον από το αποτέλεσµα της διδασκαλίας 
στην πορεία και στις διαδικασίες της µάθησης, ενώ ερευνά τους τρόπους µε τους 
οποίους µαθητευόµενοι που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα 
αποκτούν κατανόηση, κίνητρα µάθησης, συνεργατικό πνεύµα και βαθιά εφαρµογή 
της γνώσης στην επίλυση προβληµάτων και στην επικοινωνία σε αυθεντικά 
περιβάλλοντα. Σηµαντικό στοιχείο σε αυτή τη µορφή της αξιολόγησης είναι ότι 
διαµορφώνει κοινά πρότυπα διδασκαλίας τα οποία µε τη σειρά τους διαµορφώνουν 
και τα κριτήρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης των αρχάριων εκπαιδευτικών. Αυτό 
µε τη σειρά του ενδυναµώνει τα προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµιακών 
τµηµάτων που εκπαιδεύουν µελλοντικούς εκπαιδευτικούς και, όχι σπάνια, οδηγεί 
στην αναθεώρησή τους. Ο τύπος αυτός της αξιολόγησης µπορεί να προσφέρει 
εξαιρετικά αποτελέσµατα, αφού θα παρακινήσει τους δασκάλους ιστορίας, 
µελλοντικούς, αρχάριους και ώριµους, να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους και να 
αναστοχαστούν µετά από αυτήν λαµβάνοντας υπόψη τις νοητικές αναπαραστάσεις, 
τις οποίες φέρουν οι ίδιοι και οι µαθητές-τριες τους ως άτοµα και ως µέλη 
συλλογικοτήτων µε ιστορικά προσδιορισµένη πολιτισµική, φυλετική, εθνική, 
κοινωνική και ιδεολογική ταυτότητα. 
Ωστόσο, η πρόταση για την αξιολόγηση αφορά στο σύνολό της την ελληνική 
εκπαίδευση και όχι ξεχωριστά το µάθηµα της Ιστορίας, γι’ αυτό και θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείµενο ευρύτερης συζήτησης µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων. 

 
 

Το πλαίσιο των νέων Προγραµµάτων Σπουδών 
 

 
Η υπέρβαση των προβληµάτων που ταλανίζουν το µάθηµα της Ιστορίας στην 
εκπαίδευση, µπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά και παραγωγικά µε τη συνδυαστική 
χρήση στη διδασκαλία και τη µάθηση: 
  

1. εγχειριδίων που θα περιέχουν επισκοπήσεις γεγονότων, ιστορικές χρονογραµµές 
(πολιτικές, οικονοµικές, πολιτισµικές κτλ.), θεµατικούς ιστορικούς χάρτες, 
γλωσσάρι, εικόνες, διαγράµµατα και πίνακες, ευρετήριο ονοµάτων κτλ. και θα 
αποτελούν βάσεις αναφοράς και βοηθητικά εργαλεία και 

2. θεµατικών φακέλων µε ιστορικές πληροφορίες, πολυτροπικές πηγές, µεθοδολογία, 
παραδείγµατα διδακτικής αξιοποίησης, υπερσυνδέσεις σε ιστοσελίδες κτλ. Οι 
εκπαιδευτικοί θα έχουν ελευθερία να επιλέγουν βάσει καθορισµένων κριτηρίων 
έναν αριθµό από αυτούς τους φακέλους, προκειµένου να διαµορφώσουν το ετήσιο 
πρόγραµµα διδασκαλίας τους ανταποκρινόµενοι στα ιδιαίτερα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά και στα ενδιαφέροντα των µαθητών και µαθητριών της τάξης 
τους. Οι θεµατικοί φάκελοι θα έχουν υλική και ψηφιακή µορφή, ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα διαρκούς εµπλουτισµού τους µε πηγές, µεθοδολογικές προτάσεις και 
σχέδια µαθηµάτων, καθώς και προσθήκης νέων θεµάτων. 

 
Πιστεύουµε ότι αυτή η µορφή είναι δυνατό να αποτελέσει µια ρεαλιστική διέξοδο 
υπέρβασης των πολλαπλών αγκυλώσεων που διέπουν την ελληνική σχολική Ιστορία. 
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Η παρούσα πρόταση έχει ισχυρές δυνατότητες να µειώσει θεαµατικά και, σε βάθος 
χρόνου, να εξαλείψει την αποστήθιση, αφού τα εγχειρίδια θα αξιοποιούνται 
επικουρικά, ως συστηµατικές βάσεις ιστορικών πληροφοριών και ως χρήσιµα 
εργαλεία κατανόησης και ερµηνείας των ιστορικών θεµάτων που θα προσεγγίζονται 
στο πλαίσιο των θεµατικών φακέλων. Με άλλα λόγια, τα σχολικά εγχειρίδια θα 
πάψουν να αποτελούν στην πράξη περίκλειστα και αυτάρκη σώµατα γνώσεων. 
Άλλωστε, αυτή η συνθήκη θα επιτρέπει και τη χρήση των εγχειριδίων ως ανοικτών 
βιβλίων σε όλες τις µορφές αξιολόγησης των µαθητών, ακόµη και στην τελική. 
Αναγκαίοι όροι για την πραγµατοποίηση αυτού του σχεδίου είναι αφενός να 
συγκροτηθούν εξειδικευµένες επιστηµονικές οµάδες για τη δηµιουργία των 
θεµατικών φακέλων και αφετέρου να εκπαιδευτούν και να υποστηρίζονται 
συστηµατικά οι εκπαιδευτικοί τόσο στο ιστορικό περιεχόµενο όσο και στη διδακτική 
µεθοδολογία. 
Με τον τρόπο αυτό το Πρόγραµµα Σπουδών µπορεί να αποτελέσει µια σύνθεση που 
θα περιλαµβάνει τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά: 
 

• µια βασική αφήγηση οργανωµένη χρονολογικά, η οποία περιέχει όλες τις 
χρήσιµες ιστορικές πληροφορίες: χώρος, χρόνος, πρόσωπα, γεγονότα  (βασική 
δηλωτική γνώση) 

• η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης τίθεται στο επίκεντρο της µαθησιακής 
διαδικασίας (διαδικαστική και εννοιολογική γνώση) 

• η ιστορική εκπαίδευση γίνεται στην ουσία της αποκεντρωτική και 
µαθητοκεντρική, καθώς οι θεµατικές προσεγγίσεις δεν θα συνιστούν 
προκατασκευασµένες αφηγήσεις αλλά ερευνητικά σχέδια που θα εκκινούνται µε, 
ως ένα βαθµό, µεταβλητά ερευνητικά ερωτήµατα 

• επιτρέπεται η σε βάθος µελέτη ιστορικών ζητηµάτων συµβατών µε την ηλικία, 
τη ψυχοσύνθεση και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, καθώς  πολλά θέµατα θα 
ανήκουν στην κοινωνική και πολιτισµική ιστορία, ενώ θα ενθαρρύνεται η 
διασύνδεσή τους µε το παρόν 

• ενθαρρύνεται η εξοικείωση των µαθητών µε νέα πεδία της ιστορικής επιστήµης, 
όπως η µικροϊστορία, η τοπική και η προφορική ιστορία 

• τίθενται ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή των µεθοδολογικών 
αρχών της πολυπρισµατικότητας και της ενσυναίσθησης 

• µέσα από τους συνεργατικούς και ποικιλόµορφους τύπους µάθησης και 
επικοινωνίας ενθαρρύνεται η προσωπική έκφραση, η αποκλίνουσα σκέψη, η 
αξιοποίηση ταλέντων και ικανοτήτων που υπερβαίνουν τον «φιλολογικό» 
χαρακτήρα του µαθήµατος  

• µε τη σύσταση κατάλληλων θεµατικών φακέλων, δίνεται η δυνατότητα 
ουσιαστικής διασύνδεσης τόσο της ελληνικής ιστορίας µε την ιστορία των 
άλλων ανατολικών, βαλκανικών και ευρωπαϊκών λαών, όσο και της 
ευρωπαϊκής ιστορίας µε την ιστορία και τον πολιτισµό του υπόλοιπου κόσµου 
και 

• θα µειωθεί, αν όχι θα πάψει, η «δηµοφιλής» αλλά άσκοπη κριτική πάνω στα 
σχολικά εγχειρίδια και τα διαρκή αιτήµατα συγγραφής νέων, σα να επρόκειτο µε 
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τον τρόπο αυτό να λυθούν ως δια µαγείας τα προβλήµατα της σχολικής 
Ιστορίας.   

 
Η σχολική ιστορία ως µέσο καλλιέργειας στάσεων και αξιών για την κοινωνία και 
τη δηµοκρατία 
 
Το µάθηµα της Ιστορίας, αν επιθυµούµε να πάψει να έχει παρελθοντικό 
προσανατολισµό και να συνδεθεί µε το παρόν των κοινωνιών µας, πρέπει να 
καλλιεργεί αξίες και στάσεις. Καθώς οι αξίες διαµορφώνουν πλαίσια κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και παράγουν πρότυπα συµπεριφοράς,  κινητοποιούν τη δράση των 
ανθρώπων και λειτουργούν ως καθοδηγητικές αρχές στις αποφάσεις που καλούνται 
να πάρουν για το πώς θα δράσουν. Υπ’ αυτή την έννοια το ιστορικό παρελθόν, αν 
ιδωθεί και µελετηθεί µε όρους επιστηµονικής εγκυρότητας και µε µεθοδολογικά 
εργαλεία την πολυπρισµατικότητα και την ενσυναίσθηση, µπορεί να αποτελέσει 
πεδίο καλλιέργειας ανθρωπιστικών αξιών και θετικών στάσεων απέναντι στους 
ανθρώπους και ιδιαίτερα απέναντι στην ατοµική, κοινωνική και πολιτισµική 
ετερότητα. Η έµφαση στην κοινωνική ιστορία στις ποικίλες εκφάνσεις της, ο 
φωτισµός  των επιπτώσεων των «µεγάλων» γεγονότων στις ζωές των απλών 
ανθρώπων, καθώς και η ανάλυση των συµπεριφορών που αυτοί ανέπτυξαν σε οριακές 
καταστάσεις, όπως οι πόλεµοι, οι διώξεις και οι καταστροφές, µπορούν να 
συµβάλουν αναµφίβολα στη βαθιά συνειδητοποίηση της αξίας θεµελιωδών 
συστατικών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας  -των ατοµικών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων, όπως η ελευθερία, η ισότητα και η δικαιοσύνη. Η ανάδειξη και  µελέτη 
του πολυπολιτισµικού χαρακτήρα των κοινωνιών του παρελθόντος –είτε πρόκειται 
για ειρηνικές περιόδους δηµιουργικής συνύπαρξης είτε για φάσεις όξυνσης –µπορεί 
να συµβάλει στη διαµόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στην πολιτισµική 
διαφορετικότητα και τον πλουραλισµό των πρακτικών και των οπτικών και να 
θεµελιώσει τις εξής αξιακές παραδοχές: (α) ότι η πολιτισµική διαφορετικότητα είναι 
πλεονέκτηµα για µια κοινωνία, (β) ότι οι άνθρωποι µπορούν να µάθουν και να 
επωφεληθούν από τις διαφορετικές οπτικές των άλλων ανθρώπων, (γ) ότι η 
διαφορετικότητα θα πρέπει να προωθείται και να προστατεύεται, (δ) ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να ενθαρρύνονται να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους ανεξάρτητα από τις 
πολιτισµικές τους διαφορές. Με τον τρόπο αυτό, το µάθηµα της Ιστορίας µπορεί να 
λειτουργήσει ως πεδίο γόνιµου προβληµατισµού, διαλόγου και αλληλεπίδρασης, 
διευρύνοντας και ενισχύοντας τον κοινωνικό του χαρακτήρα προς την κατεύθυνση 
της συγκρότησης µιας δηµοκρατικής κουλτούρας. Αυτή η παιδαγωγική αντίληψη, η 
οποία αφορά στο σύνολο της εκπαίδευσης και όχι µόνο το µάθηµα της Ιστορίας, 
είναι, άλλωστε, σύµφωνο µε το «Μοντέλο ικανοτήτων για τη δηµοκρατική 
κουλτούρα» που προτείνει το Συµβούλιο της Ευρώπης (Competences for Democratic 
Culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies, 
Strasbourg 2016). 
 
 
Υλικός πολιτισµός και σχολική ιστορία: Μουσεία, ιστορικά µνηµεία και 
αρχαιολογικοί χώροι 
 
Η αναβάθµιση της σχολικής Ιστορίας προϋποθέτει την σταθερή, οργανική και 
θεσµικά κατοχυρωµένη διασύνδεσή της µε τα µουσεία, τα ιστορικά µνηµεία και τους 
αρχαιολογικούς χώρους. Δεδοµένου ότι οι επισκέψεις σε τέτοιους χώρους απαιτούν 
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διδακτικό χρόνο που ξεπερνά την ασφυκτική διαίρεση του ωρολογίου προγράµµατος, 
είναι ανάγκη να διαµορφωθεί ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας του 
δευτεροβάθµιου σχολείου, το οποίο θα διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς που 
προτίθενται να αναπτύξουν τέτοιες δράσεις. Η διδακτική αξιοποίηση των καταλοίπων 
του υλικού πολιτισµού που βρίσκονται στον εγγύτερο ή ευρύτερο χώρο κάθε 
σχολικής µονάδας, πέρα από τα προφανή πλεονεκτήµατα που θα έχει στην ποιότητα 
της ιστορικής µάθησης, θα προσφέρει τη  δυνατότητα ουσιαστικής διασύνδεσης της 
σχολικής ιστορίας µε την τοπική. 
Συµπληρωµατικά,  θα µπορούσε να θεσπιστεί ένα είδος «θεµατικής εβδοµάδας στο 
µουσείο» τον τελευταίο µήνα του σχολικού έτους, η οποία θα έχει τα χαρακτηριστικά 
ερευνητικών εργασιών τύπου project. Έχοντας ολοκληρώσει την ύλη εκπαιδευτικός 
και µαθητές-τριες θα επιλέγουν ένα µουσείο, µνηµείο ή αρχαιολογικό χώρο κατά 
προτίµηση της περιοχής τους και θα το προσεγγίζουν ερευνητικά µε αφετηρία τις 
γνώσεις και τους προβληµατισµούς που ανέπτυξαν στα µαθήµατα. Θα το συνδέουν 
µε ανάλογα µνηµεία κτλ. άλλων περιοχών. Η συνολική διαδικασία που θα 
αναπτύσσεται, θα αποτελεί µέρος της αξιολόγησης µαθητών, εκπαιδευτικών, 
µουσείων και µουσειακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Τα οφέλη που θα 
προκύψουν για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και γενικότερα τον ιστορικό 
γραµµατισµό των παιδιών είναι σηµαντικά. Πέραν της άρσης του αφηρηµένου 
χαρακτήρα της ιστορικής γνώσης, της αποµάκρυνσης από το σχολικό εγχειρίδιο, της 
µέθεξης σε δηµιουργικές, βιωµατικές και ερευνητικές δραστηριότητες, οι 
εκπαιδευτικοί και οι µαθητές-τριες θα έχουν την ευκαιρία να ανακεφαλαιώσουν 
πολλά από όσα έκαναν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να εµβαθύνουν µε 
µελέτες περίπτωσης σε φιλικά περιβάλλοντα εκτός του ανελαστικού σχολικού 
πλαισίου. Η θεσµοθέτηση τέτοιων εκπαιδευτικών πρακτικών θα αναζωογονήσει τα 
µουσεία, θα αναδιαµορφώσει την επικοινωνιακή και εκπαιδευτική τους πολιτική και 
θα την προσαρµόσει στις απαιτήσεις των Προγραµµάτων Σπουδών. Αυτό 
προϋποθέτει ασφαλώς ανάλογες νοµοθετικές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο 
Πολιτισµού, οι οποίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών τµηµάτων 
των µουσείων.   
 
 
Χρήση διαδικτύου και ψηφιακού υλικού 
 
Προτείνεται η συγκρότηση από το ΙΕΠ βάσει κριτηρίων καταλόγου έγκυρων 
ιστοσελίδων, ο οποίος θα επανελέγχεται και θα ανανεώνεται κατά τα τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Επίσης, η δηµιουργία βάσης δεδοµένων, η οποία θα περιλαµβάνει: 
 

• Διδακτική µεθοδολογία 
• Σώµατα ιστορικών πηγών που θα υποστηρίζουν τις ιστορικές ενότητες των 
προγραµµάτων σπουδών  

• Σχέδια µαθηµάτων και σενάρια διδασκαλίας 
• Εκπαιδευτικά λογισµικά. 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 
Τι διδάσκεται σήµερα 
Στο σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας το οποίο διδάσκεται σήµερα στην Γ΄ Δηµοτικού 
(Από τη Μυθολογία στην Ιστορία), οι µαθητές/τριες διδάσκονται από την έναρξη του 
σχολικού έτους και για πέντε περίπου µήνες βασικά στοιχεία από την ελληνική 
µυθολογία (η Δηµιουργία του Κόσµου – η Τιτανοµαχία, οι Θεοί και οι Θεές του 
Ολύµπου, ο Προµηθέας – η Πανδώρα – ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα, ο Ηρακλής και 
οι άθλοι του, ο Θησέας, η Αργοναυτική εκστρατεία και ο Τρωικός πόλεµος).  
 
Στα µέσα περίπου του β΄ τριµήνου ξεκινάει η ενασχόλησή τους αποκλειστικά µε την 
ελληνική προϊστορία. Παρόλο που στις προθέσεις της συγγραφικής οµάδας αυτού του 
σχολικού εγχειρήµατος ήταν : α) η απόλαυση από τους µαθητές-τριες των αρχαίων 
µύθων και β) η σταδιακή συνειδητοποίηση ότι πίσω από αυτούς κρύβεται ένα 
ποσοστό ιστορικής αλήθειας, στην πραγµατικότητα οι µαθητές-τριες έρχονται σε 
επαφή µε τους µύθους µέσω «στεγνών» κειµένων, µε αποτέλεσµα να χάνεται «η  
απόλαυση» την οποία επικαλούνται οι συγγραφείς. Επιπλέον, στα κείµενα του 
βιβλίου δεν γίνεται σαφής ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι εκείνης της εποχής 
ερµήνευαν µε τις παραπάνω µυθολογικές παραδοχές το φυσικό και κοινωνικό τους 
περιβάλλον. Άλλο ένα σηµαντικό µειονέκτηµα σε αυτή τη διδακτική προσέγγιση της 
µυθολογίας είναι ότι απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε κοσµογονικούς µύθους 
άλλων λαών. Τέλος, ο τρόπος που διαδέχεται τη διδασκαλία της µυθολογίας η 
διδασκαλία της προϊστορίας δηµιουργεί στους µαθητές-τριες σύγχυση µεταξύ 
µυθολογίας – προϊστορίας και ιστορίας, καθώς προηγούνται οι αρχαιοελληνικοί 
µύθοι και ακολουθεί η προϊστορία του ελλαδικού χώρου, µε άλλα λόγια 
αποτυπώνεται µια ιστοριογραφική αντίληψη και η αντίστοιχη µεθοδολογική επιλογή 
σύµφωνα µε την οποία προτάσσεται η διδασκαλία των αρχαίων µύθων - δηλαδή ενός 
πνευµατικού προϊόντος της αρχαίας Ελλάδας - πριν τη διδασκαλία της προϊστορικής 
εποχής, δηλαδή αντίστροφα από την πραγµατική τους χρονική αλληλουχία. 
 
Τι προτείνεται  
Προτείνεται η διδασκαλία των αρχαιοελληνικών µύθων µε αναφορές και συνδέσεις 
µε µύθους άλλων λαών και η ερµηνευτική τους αποδέσµευση από τις πολιτικές, 
στρατιωτικές, ιδεολογικές και πολιτισµικές διαδικασίες των προϊστορικών κοινωνιών, 
στοιχείο που συµβαδίζει και µε τις επιστηµολογικές αντιλήψεις της σύγχρονης 
προϊστορικής αρχαιολογίας σχετικά µε τη σχέση µύθου και (προ)ϊστορίας. 

 
Οι παραδοχές από τις οποίες εκκινεί η πρόταση: 
Α) οι µύθοι συνιστούν απόπειρες του ανθρώπου να ερµηνεύσει τον φυσικό και 
κοινωνικό του περίγυρο και µέσο νοηµατοδότησης του συγχρονικού του κάθε φορά 
κόσµου. Αποτελούσαν  υλικό που άλλαζε  διαρκώς στα χέρια των εκφραστών της 
κοινωνίας, διότι οι άνθρωποι  διαρκώς επιχειρούσαν (και επιχειρούν) να 
επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους σε διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες, να ορίσουν 
δηλαδή τη θέση τους στα εκάστοτε νέα δεδοµένα – φυσικά, κοινωνικά και πολιτικά – 
και να δώσουν (νέες) απαντήσεις σε ερωτήµατα που παραµένουν ανοιχτά. Μόνο κατά 
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την ελληνιστική εποχή οι αρχαιοελληνικοί µύθοι παύουν να έχουν λειτουργικό 
κοινωνικό ρόλο  και µεταβάλλονται σε µυθολογία, δηλ. σε συλλογή, καταγραφή και 
ταξινόµηση µύθων, 
 
Β) στους µυθικούς τύπους της κλασικής εποχής διακρίνονται οι συνήθειες του 
πρωτογονικού ανθρώπου:  τα συναισθήµατα που του προκαλούσαν τα φυσικά 
φαινόµενα, η προσπάθειά του να υποτάξει το φυσικό περιβάλλον, ένστικτο κυνηγών, 
τελετουργίες µύησης κ.α., 
 
Γ) οι µύθοι αποτυπώνουν, εκτός από τα παραπάνω, και το σύστηµα των αξιών που 
διέπουν τη συµπεριφορά των ανθρώπων, καθώς προµηθεύουν απτά παραδείγµατα 
που υποδεικνύουν τι πρέπει να κάνει κανείς και τι να αποφύγει. Είναι, µε άλλα λόγια, 
µοντέλα (exempla) πάνω στα οποία κρίνονται οι πράξεις των σύγχρονων. Επιπλέον, 
επειδή δεν αποτελούν απλώς παιδευτικά µοντέλα, αλλά αναλύσεις της ανθρώπινης 
συµπεριφοράς εισάγουν και το σχήµα των αιτιών και συνεπειών µιας πράξης, 
 
Δ) η εµπλοκή της µυθικής σκέψης µε την αιτιότητα, δηλ. µε την αναζήτηση των 
αιτιών, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της επιστήµης.  Υπ’ αυτήν την έννοια ο µυθικό 
λόγος συνδέεται µε τον επιστηµονικό. Διατηρεί όµως δεσµούς και µε τη φιλοσοφία, 
καθώς ο Μύθος εµπεριέχεται στον Λόγο και αντίστροφα. Εξάλλου, δύο βασικές 
µορφές επιχειρηµατολογίας – ο αναλογικός και αντιθετικός συλλογισµός – είναι 
κατηγορίες σκέψης καθιερωµένες στη µυθική σκέψη. 
 
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό αφενός µε το ότι οι αρχαιοελληνικοί µύθοι συνιστούν 
σηµαίνον οργανικό τµήµα της πνευµατικής µας παράδοσης και πεδίο κατάλληλο να 
προσεγγιστεί από την ηλικία των µαθητών/τριών της Γ΄ Δηµοτικού  και, αφετέρου, µε 
το ότι συνιστούν υλικό που µπορεί να αναλυθεί και ερµηνευτεί µε διάφορα µοντέλα 
(σηµειολογικά, ψυχολογικά, ανθρωπολογικά κ.α.) αιτιολογούν την αναγκαιότητα της 
διδασκαλίας τους στην εν λόγω τάξη. 

 
Το Εναρκτήριο-εισαγωγικό ερώτηµα που θα διατρέχει όλες τις θεµατικές: Γιατί 
δηµιουργήθηκαν οι µύθοι;  
 
Με βάση το ερώτηµα αυτό θα προσεγγιστούν οι θεµατικές, σε καθεµιά από τις οποίες 
θα να περιλαµβάνονται συγκρίσεις µε άλλους πολιτισµούς και, κυρίως,  αναφορές 
στην αρχαία και νεότερη τέχνη. Εκ των ων ουκ άνευ είναι σε κάθε υποενότητα να 
υπάρχει αναφορά στην επιβίωση των µύθων και των συµβολισµών, καθώς και στην 
ενδεχόµενη µεταβολή του περιεχοµένου και των σηµαινοµένων. 
 
Οι τρείς θεµατικές ενότητες στις οποίες θα διαρθρώνεται η διδακτέα ύλη: 
 
Α. Κοσµολογία  
• ΑΙ. Ησίοδου, «Θεογονία» (740π.Χ.):  
Η γένεση και συνοχή του κόσµου και η επικράτηση της τάξης στον κόσµο των θεών 
και των ανθρώπων ήταν ερωτήµατα που έχρηζαν απάντησης. Η ανάγκη ερµηνείας 
ήταν επιτακτική ιδίως σε περιόδους έντονης ηφαιστειότητας, σεισµικότητας και 
συνακόλουθων περιβαλλοντικών αλλαγών (γεωλογικών, όπως λ.χ. η αλλαγή των 
ακτογραµµών κλιµατολογικών κ.λπ.). Στη Θεογονία του ο Ησίοδος επιχειρεί να δώσει 
απάντηση στο ερώτηµα της αρχής του κόσµου (όπως έκαναν αργότερα οι φυσικοί 
φιλόσοφοι), αλλά επίσης, εισάγει αφηρηµένες κατηγορίες και προσωποποιηµένα 
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φυσικά στοιχεία, πορεία που υποδεικνύει τον δρόµο που ακολούθησαν οι φυσικοί 
φιλόσοφοι.  
Χάος à Γη & Ουρανός à Τιτάνες / Κρόνος κατά Ουρανού. Η Τιτανοµαχία ως 
σύµβολο σύγκρουσης πολιτισµού και βαρβαρότητας (γι’ αυτό και επιλέχθηκαν και 
στις µετώπες του Παρθενώνα). 
Κρόνος + Ρέαà Ποσειδώνας, Πλούτωνας, Ήρα,  Δήµητρα, Εστία, Δίας / Η 
αντιµετώπιση των παιδιών από τον Κρόνο / Ο Δίας στην Κρήτη/ Δίας κατά  Κρόνου / 
Τα αδέλφια κατά Τιτάνων και µετά  Γίγαντες. Η Γιγαντοµαχία συνιστά αναφορά στα 
έντονα φυσικά φαινόµενα (θύελλες και τυφώνες, ξηρασίες και πυρκαγιές, 
ηφαιστειακή δραστηριότητα και σεισµούς) και ερµηνεία των απολιθωµάτων από 
µεγαθήρια. Τα Τέρατα ως προσωποποίηση του φοβερού (τα παιδιά από νωρίς 
διαβάζουν µυθιστορήµατα µε φανταστικά τέρατα). 
Δίας + αδέλφια του + παιδιά του (Αθηνά, Άρης, Ήφαιστος, Απόλλων, Άρτεµη, 
Ερµής) στον Όλυµπο. Από εκεί κυβερνούν τους ανθρώπους. 

 
ΑΙΙ. Παράλληλη αναφορά σε κοσµογονικούς µύθους άλλων λαών (ενδεικτικά): 
Μπορούµε να επεξεργαστούµε αποσπάσµατα από θεογονικά και κοσµογονικά 
κείµενα από τους Βαβυλώνιους, Χετταίους, Φοίνικες, Ιουδαίους, Πέρσες, Ινδούς, 
Ιάπωνες, Αιγύπτιους, Φιλανδούς, Νορβηγούς, Γερµανούς, Βρετανούς, Δρυίδες 
(3000π.Χ. – 800µ.Χ.). 
 Παράδειγµα: Ο µύθος του Δευκαλίωνα – µύθος του Γιλγαµές -Ο κατακλυσµός του 
Νώε. Κοινός τόπος:  ο θεός θυµώνει κάποτε µε τις κακίες των ανθρώπων και 
αποφασίζει να τους αφανίσει πνίγοντας τη γη µέσα στο νερό συναντάται στη 
Βαβυλωνία (έπος του Γιλγαµές), στην Ιουδαία (Παλαιά Διαθήκη), στην Ελλάδα 
(Πίνδαρος, Απολλόδωρος), Ινδίες, Κορέα, Ινδονησία, Αυστραλία, ιθαγενείς φυλές 
Αµερικής. 
Μπορούν επίσης να καταδειχθούν τα κοινά στερεότυπα – µοτίβα στην κατασκευή 
ενός µύθου ανά τον κόσµο ή/και η παρείσφρηση ιστορικών γεγονότων σε µύθους π.χ. 
στον µύθο του Τυφώνα, µε τη φυγή των θεών στην Αίγυπτο, έχουν αποτυπωθεί 
µνήµες για βιαστικές µετακινήσεις ελλαδικών πληθυσµών προς την Αφρική, που 
πιθανόν πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ασυνήθιστης ηφαιστειακής 
δραστηριότητας, όπως η τροµακτική έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, γύρω στο 
1450 π.Χ. 
 
ΒΙ. Οι άθλοι του Ηρακλή  
Σκοπός: να επεξεργαστούν οι µαθητές-τριες µύθους που συνδέονται µε την εξήγηση 
επαναλαµβανόµενων φυσικών φαινοµένων, µα και αντίστοιχων κοινωνικών, όπως οι 
κινήσεις των ουράνιων σωµάτων, οι χαρακτήρες των ανθρώπων, τα ήθη και τα 
ποικίλα λατρευτικά έθιµα. 
Έµφαση στους λεγόµενους «υδραυλικούς» άθλους του Ηρακλή: Λερναία Ύδρα - 
Πάλη µε τον Ποταµό Αχελώο- Στυµφαλίδες Όρνιθες - Κόπρος Αυγεία  

 
Β.ΙΙ. Επιµέρους Αιτιολογικοί µύθοι  
Ενδεικτικά παραδείγµατα: 
• Το φαινόµενο της ανατολής και της δύσης του ηλίου. 
• Εξήγηση για τους σταλακτίτες σε ένα σπήλαιο στην Πύλο που έµοιαζαν µε δέρµατα 
ζώων. 

• Γιατί οι άνθρωποι όταν θυσιάζουν στους θεούς, τους προσφέρουν µόνο τα κόκκαλα 
και ελάχιστο κρέας τυλιγµένο σε λίπος, ενώ οι ίδιοι τρώνε τα πιο πολλά και τα πιο 
εκλεκτά κοµµάτια; 
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Γ. Ελληνικοί Μύθοι σχετιζόµενοι µε πολεµικές ενέργειες 
• Η  Αργοναυτική Εκστρατεία 
• Ο  Τρωικός Κύκλος 
• Η Οδύσσεια 
• Ο Θηβαϊκός Κύκλος 
Και σε αυτήν τη θεµατική ενότητα προτείνεται (και προκρίνεται) η σύνδεση µε 
µοτίβα από µύθους άλλων πολιτισµών. Παράδειγµα: οι Κύκλωπες. Η πίστη σε ένα 
ανθρωπόµορφο τέρας, που έχει ένα µόνο µάτι στο µέτωπο, είναι κοινή στην Ελλάδα, 
στη Φιλανδία, στην Ιρλανδία, στην Ισλανδία, στη Γροιλανδία, στις Ινδίες, στην Κίνα. 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 
Τι διδάσκεται σήµερα 
Η αρχαία ελληνική ιστορία από τη γεωµετρική εποχή ως την άνοδο της Ρώµης: 
Γεωµετρική, Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνιστική εποχή, η εξέλιξη των πολιτευµάτων, 
η αρχαία ελληνική τέχνη, η αθηναϊκή δηµοκρατία, η Αθήνα και η Σπάρτη, οι 
Περσικοί Πόλεµοι, ο Πελοποννησιακός Πόλεµος, ο χρυσός αιώνας του Περικλή, τα 
έργα στην Ακρόπολη, η άνοδος της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος και η 
κατάκτηση της Ανατολής, τα ελληνιστικά κράτη, ο Πύρρος, οι Ρωµαίοι κατακτούν 
την Ελλάδα.   
 
Προτείνεται η διδασκαλία της οικογενειακής, της προφορικής, της τοπικής ιστορίας 
όπως επίσης και στοιχείων θεµατικής ιστορίας, µε σκοπό την κατάκτηση βασικών 
ιστορικών εννοιών, µεθόδων και γνώσεων διαµέσου της επεξεργασίας θεµάτων που 
αφορούν το άµεσο οικογενειακό – κοινωνικό τους περιβάλλον. 
 
Το σκεπτικό 
Σε κανένα από τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας του Δηµοτικού Σχολείου δεν 
προβλέπεται συστηµατική ενασχόληση µε την οικογενειακή και προφορική ιστορία. 
Συγκεκριµένα: στο βιβλίο Μελέτη Περιβάλλοντος της Α ΄ Δηµοτικού γίνεται µία 
προσπάθεια για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που συνδέονται µε το µάθηµα της 
Ιστορίας. Πρόκειται για την ενότητα Η οικογένεια που έχει υποενότητες Η οικογένειά 
µου έχει ιστορία, Η δική µου ιστορία και Πώς µετράω τον χρόνο στις οποίες, όπως 
χαρακτηριστικά δηλώνουν οι συγγραφείς, «ενσωµατώνονται στοιχεία από το µάθηµα 
της ιστορίας διότι, δίνεται έµφαση σε αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις µεταξύ 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, µε τρόπο τέτοιο ώστε οι µαθητές-
τριες να εξοικειώνονται µε την συνεχώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα». Στην 
ενότητα Η οικογένειά µου οι δραστηριότητες συνδέονται µε την οικογενειακή 
ιστορία, ενώ στην ενότητα Ο χρόνος µε τις µεταβολές που συµβαίνουν σε πρόσωπα 
και πράγµατα της οικογένειας τους, όπως, επίσης, και τις µεταβολές που συµβαίνουν 
στον εαυτό τους στην πορεία του χρόνου. Στο βιβλίο Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄ 
Δηµοτικού υπάρχει, επίσης, µια µικρή ενότητα µε θέµα τον χρόνο, πώς τον µετράµε, 
τι αλλαγές διαπιστώνουµε µέσα σε αυτόν, τι η γιαγιά θυµάται. Επίσης, στα βιβλία της 
Ιστορίας οι ευκαιρίες για σύνδεση και ενασχόληση µε την τοπική ιστορία είναι 
αποσπασµατικές.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Οικογενειακή, προφορική, τοπική ιστορία, αρχαιολογία 
 
Ι. Οικογενειακή ιστορία- Προφορική ιστορία 
Οι µαθητές-τριες δηµιουργούν το οικογενειακό τους δέντρο (παρουσίαση των µελών 
της οικογένειας, φωτογραφίες). Μαζεύουν οικογενειακά αντικείµενα και 
παρουσιάζουν την ιστορία τους στην τάξη. Παίρνουν συνέντευξη και ηχογραφούν 
τον παππού και τη γιαγιά, αποµαγνητοφωνούν και  καταγράφουν τις διαφορετικές 
συνήθειες στην καθηµερινή τους ζωή (άλλες διατροφικές συνήθειες, διαφορετικοί 
τρόποι µετακίνησης και επικοινωνίας, άλλοι τρόποι διασκέδασης). Επίσης, οι 
µαθητές-τριες µπορούν να παίρνουν συνέντευξη ο ένας από τον άλλο, να αναβιώνουν 
αφηγήσεις άλλων µέσω της θεατρικής παράστασης ή να εκδίδουν βιβλία στα οποία 
θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν από τις συνεντεύξεις. Τέλος, 
δηµιουργούν στην τάξη το δικό τους Μουσείο.  
 
ΙΙ. Τοπική ιστορία 
Οι µαθητές-τριες µε βάση την τοπική ιστορία καλούνται να ιστορικοποιήσουν τον 
περιβάλλοντα χώρο. Μπορούµε µε βάση τις 13 περιφέρειες στις οποίες χωρίζεται η 
Ελλάδα να προτείνουµε τη µελέτη σε τοπικό επίπεδο αρχαιολογικών χώρων και 
µουσείων όλων των τύπων, ιστορικών τοποθεσιών, µνηµείων, της βιοµηχανικής 
κληρονοµιάς, µνηµονικών τόπων, οδωνυµίων κ.λπ. 
 
Στόχοι: 
1. να διαβάσουν ιστορικά τον τοπικό τους χώρο  
2. να εντάξουν τη µελέτη του παρελθόντος στον τόπο τους σε ένα χρονολογικό 
πλαίσιο και να κατανοήσουν µερικούς από τους τρόπους µε τους οποίους 
ανακαλύπτουµε στοιχεία για το παρελθόν 
3. να διερευνήσουν κατά πόσον η όψη µιας περιοχής έχει αλλάξει στη µακρά 
διάρκεια του χρόνου, κατά πόσο µια τοποθεσία έχει επηρεαστεί από ένα σηµαντικό 
εθνικό ή τοπικό γεγονός ή εξαιτίας της συµβολής ενός σηµαντικού προσώπου.  
 
ΙΙΙ. Στοιχεία θεµατικής ιστορίας 
• όψεις του τρόπου της ζωής στην Ελλάδα στο παρελθόν, πέρα από τη ζωντανή 

µνήµη (ενδυµασία, διατροφικές συνήθειες, µέσα µεταφοράς) 
• η ζωή διαφόρων φηµισµένων ανδρών και γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων και 
προσωπικοτήτων από την ελληνική ιστορία, π.χ. για τη ζωή ηγετών, καλλιτεχνών, 
πρωτοπόρων, εφευρετών. 

• ποικίλα γεγονότα του παρελθόντος, συµπεριλαµβανοµένων και γεγονότων της 
ελληνικής ιστορίας π.χ. γεγονότα που έχουν µείνει στη µνήµη και τιµηθεί από τις 
επόµενες γενιές (ολυµπιακοί αγώνες) 

• µελέτη ενός θέµατος που το εξετάζουν στη µακρά διάρκεια του χρόνου. 
 

V. Στο πλαίσιο που περιγράφηκε θα πρέπει να ενταχθεί και η γνωριµία των 
µαθητών/τριών µε την αρχαιολογία ως επιστήµη και τις µεθόδους της. 
Προτείνουµε την ενασχόληση των µαθητών µε την αρχαιολογία µέσω της εφαρµογής 
βασικών αρχαιολογικών µεθόδων (παιχνίδια ανασκαφής, µελέτη αντιγράφων 
αρχαιολογικών ευρηµάτων, παλιών αντικειµένων, ακόµα και σύγχρονων). Οι 
µαθητές-τριες κατανοούν τις έννοιες: υλικά κατάλοιπα, ανασκαφή, µη κινητά 
ευρήµατα (κτίσµατα, οικίες, ναοί, τάφοι), κινητά ευρήµατα / τεχνουργήµατα  (αγγεία, 
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εργαλεία, µικροαντικείµενα), αρχαιολογική θέση (όταν τα κινητά και ακίνητα 
ευρήµατα εµφανίζονται µε µεγάλη πυκνότητα σε µια τοποθεσία).  
 
Στόχοι:  
1. να γνωρίσουν τα παιδιά βιωµατικά τα εργαλεία, θεωρητικά και πρακτικά, της 
αρχαιολογικής επιστήµης, να ασκηθούν σε δεξιότητες της αρχαιολογικής έρευνας 
(π.χ. παρατήρηση, περιγραφή, σύγκριση και ερµηνεία τεχνουργηµάτων) και να 
«εργαστούν» ως αρχαιολόγοι σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, 
2. να ανακαλύψουν και να προσπαθήσουν να ερµηνεύσουν µέσα από ποικίλα 
παιχνίδια και δραστηριότητες χώρους, µνηµεία και αντικείµενα της περιοχής τους 
από το παρελθόν και, τέλος, 
3. να προσεγγίσουν τα παιδιά την έννοια του παρελθόντος µέσα από αναγωγές σε 
δικές τους εµπειρίες και σχετικές απλές αλλά εποικοδοµητικές δραστηριότητες. 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 
Τι διδάσκεται 
Η άνοδος της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και οι σχέσεις µε τους Έλληνες, η µετάβαση 
από τη Ρωµαϊκή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Κωνσταντινούπολη, ο 
Χριστιανισµός γίνεται επίσηµη θρησκεία, ζητήµατα καθηµερινή ζωής, το έργο του 
Ιουστινιανού, Η Αγία Σοφία, το Βυζαντινό κράτος και οι σχέσεις µε τους γειτονικούς 
λαούς (Σλάβοι, Βούλγαροι, Ρώσοι, Πέρσες, Άραβες), η εικονοµαχία, Οι Μακεδόνες 
και η ακµή του Βυζαντίου, τα εσωτερικά προβλήµατα, η άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, οι Οθωµανοί Τούρκοι, Ο Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος και η άλωση της Κωνσταντινούπολης.  
Το Π.Σ. περιλαµβάνει επίσης θέµατα από τη Βυζαντινή ιστορία, τα οποία δεν 
διδάσκονται ποτέ, γιατί δεν επαρκεί ο διδακτικός χρόνος µε όλη αυτή την ύλη που έχει 
προηγηθεί (Η διπλωµατία, Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία, Η βυζαντινή τέχνη, Η 
εκπαίδευση, η γλώσσα) και θέµατα τοπικής ιστορίας (για τα οποία προβλέπονται 5 
ώρες, µε ένα προτεινόµενο διαθεµατικό σχέδιο εργασίας «Τα Κάστρα του τόπου µου» 
και  κάποιες σύντοµες µεθοδολογικές οδηγίες). 
 
Τι προτείνεται 
Προτείνεται στο µάθηµα ιστορίας της Ε΄ Δηµοτικού να διδαχθεί η ιστορική εξέλιξη 
από την προϊστορία έως την οθωµανική κατάκτηση. Λόγω του µεγάλου χρονικού 
εύρους της περιόδου η έµφαση του µαθήµατος δίνεται στις σηµαντικές κοινωνικές 
και πολιτισµικές αλλαγές που συντελούνται στο πέρασµα των αιώνων και λιγότερο 
στην εξέταση συγκεκριµένων προσώπων ή γεγονότων. 
  
Ειδικοί στόχοι του µαθήµατος της ιστορίας στην Ε΄ Δηµοτικού είναι: 
α) να αποκτήσουν µια πρώτη, βασική γνώση των χαρακτηριστικών των µεγάλων 
ιστορικών περιόδων/εποχών (προϊστορία, αρχαιότητα, µεσαίωνας – Βυζάντιο) 
β) να γνωρίσουν την αλλαγή που συντελείται στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων σε 
διάστηµα µακρών χρονικών περιόδων, 
γ) να γνωρίσουν τη δοµή, την εξέλιξη και τα ειδοποιά γνωρίσµατα των αρχαίων 
πολιτευµάτων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην αθηναϊκή δηµοκρατία, 
ειδικότερα  
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δ) να γνωρίσουν τα διακριτικά γνωρίσµατα των µονοθεϊστικών θρησκειών και να 
κατανοήσουν τα αίτια του ανταγωνισµού τους,  
ε) να γνωρίσουν τις κοινωνικο-οικονοµικές, πολιτισµικές και πολιτικές 
διαφοροποιήσεις των κοινωνιών τις οποίες µελετούν. 
 
Η ύλη του µαθήµατος της ιστορίας της Ε΄ Δηµοτικού προτείνεται να οργανωθεί γύρω 
από πέντε διδακτικές ενότητες και δώδεκα θεµατικούς φακέλους από τους οποίους οι 
εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν ορισµένους για να τους µελετήσουν µε τους µαθητές-
τριές τους: 
 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
1. Η προϊστορική εποχή.  
Εµφάνιση του ανθρώπου, νοµαδικότητα, µετακινήσεις, κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, 
παραγωγικό στάδιο (γεωργία, κτηνοτροφία), εργαλεία, τόποι-τρόποι κατοικίας, 
υλικός πολιτισµός, κοινωνική συγκρότηση. Εποχή του Λίθου, του Χαλκού: 
προϊστορικές κοινωνίες στην Ελλάδα και στην Ανατολή (Αίγυπτος, Μεσοποταµία). 
 
2. Η γεωµετρική και αρχαϊκή εποχή.  
Δηµιουργία πόλεων, οι ελληνικές πόλεις-κράτη, σπαρτιατική κοινωνία και οργάνωση, 
επέκταση µέσω του αποικισµού και του εµπορίου, τρόποι κοινωνικής-πολιτικής 
οργάνωσης και πολιτεύµατα από την αρχαιότητα, θρησκεία, πνευµατικός και υλικός 
πολιτισµός. 
 
3. Η κλασική εποχή 
Περσικοί πόλεµοι. Η σταδιακή εδραίωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος στην 
Αθήνα – Οι θεσµοί της δηµοκρατίας και ο πολίτης. Πνευµατικός και υλικός 
πολιτισµός. Πελοποννησιακός Πόλεµος. Ο Μέγας Αλέξανδρος και η κατάκτηση της 
Ανατολής. 
 
4. Ελληνιστική  και Ρωµαϊκή Εποχή 
Η διάδοση του ελληνικού πολιτισµού και οι πόλεις-κέντρα του ελληνιστικού κόσµου 
Η Ρωµαϊκή αυτοκρατορία και η διοίκηση. Οι Ρωµαίοι στην Ελλάδα. 
 
5. Η εποχή του χριστιανισµού 
Από τη θρησκεία των αρχαίων στον χριστιανισµό - Η Κωνσταντινούπολη –Η 
βυζαντινή κοινωνία και ο πολιτισµός – Το Βυζάντιο µεταξύ Ανατολής και Δύσης: οι 
σχέσεις µε άλλους λαούς – Ισλάµ και Άραβες - Η οθωµανική κατάκτηση – Δυτικός 
Μεσαίωνας – Φεουδαρχία. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 
1. Από το σπήλαιο των Πετραλώνων στα µυκηναϊκά ανάκτορα. 
Οι αλλαγές των µορφών κατοικίας στην προϊστορική Ελλάδα: σπήλαια - 
καταυλισµοί, οι οικισµοί της νεολιθικής εποχής, οι πόλεις και τα ανακτορικά κέντρα 
του Αιγαίου. 
 
2. Κυνηγοί, αγρότες, ναύτες και τεχνίτες. 
Η οικονοµία και η ζωή των ανθρώπων στην προϊστορία και οι αλλαγές στο χρόνο. Ο 
λίθος και τα µέταλλα. Ανταλλαγές και εµπόριο. Ο υλικός πολιτισµός και οι χρήσεις 
του. Αντιλήψεις και ιδέες.   
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3. Ανθρώπων έργα. 
Ναοί, αγάλµατα και αγγεία στη γεωµετρική, αρχαϊκή και κλασική εποχή: ρυθµοί, 
εξέλιξη, χρήσεις, σηµασίες και νοήµατα. Τα πνευµατικά έργα: ποίηση, φιλοσοφία, 
θέατρο. 
 
4. Οι θεοί του Ολύµπου στη γη. 
Η αρχαία θρησκεία, οι τόποι και οι πρακτικές. Τα µεγάλα ιερά: Δελφοί, Ολυµπία, 
Ακρόπολη Αθηνών. Χρησµοί, θυσίες, γιορτές. Οι Ολυµπιακοί αγώνες. Οι 
Αµφικτυονίες. 
 
5. Οι αρχαίοι κάνουν πόλεµο. 
Ο πόλεµος στη ζωή των αρχαίων. Οι περσικοί πόλεµοι. Άλλες συγκρούσεις για την 
ηγεµονία της Ελλάδας. Η τεχνολογία του πολέµου. 
 
6. Οι αρχαίοι στην ειρήνη. 
Η καθηµερινή ζωή στην αρχαιότητα: ασχολίες, διατροφή, ενδυµασία, εκπαίδευση. Η 
ζωή µέσα και έξω από το σπίτι. Τα συµπόσια και οι γιορτές.  
 
7. Ο κόσµος της σοφίας και της δηµιουργίας. 
Τέχνες και επιστήµες στην ελληνιστική περίοδο. Οι τεχνολογικές εφευρέσεις. Οι 
φιλόσοφοι, οι ρήτορες, οι καλλιτέχνες και οι επιστήµονες. Η διάδοση της γνώσης. 
 
8. Σφουγγάτον και πορφύρα. 
Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο. Διατροφή – Ενδυµασία – Κατοικία – Επαγγέλµατα 
– εκπαίδευση. Η θρησκευτική ζωή. 
 
9. Υπάρχουν κι άλλοι: Γυναίκες, παιδιά και δούλοι. 
Η ζωή των παιδιών και των γυναικών στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο. Οι 
οµοιότητες, οι διαφορές, οι αλλαγές. Η εξέλιξη του θεσµού της δουλείας από την 
οµηρική εποχή στον µεσαίωνα. 
 
10. Από το ρωµαϊκό ιππόδροµο στις βυζαντινές εκκλησιές. 
Τα δηµόσια κτήρια (ιππόδροµοι, υδραγωγεία), τα τείχη, κάστρα-πόλεις, βυζαντινή 
ναοδοµία. Η Αγία Σοφία. Τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και εικόνες: η απεικόνιση του 
θείου. Το ζήτηµα των εικόνων. 
 
11. Άραβες γιατροί και επιστήµονες. 
Η εξέλιξη της ιατρικής από τους Άραβες και σύνδεσή της µε την ελληνιστική ιατρική, 
την αρχαία ινδική και ιρανική ιατρική. Ο ρόλος των γυναικών θεραπευτριών στην 
αραβική ιατρική. Άραβες φιλόσοφοι – ιστορικοί και αρχιτέκτονες. 
 
12. Τι µπορεί η ιστορία ενός κάστρου να µας πει για τους ανθρώπους του 
Μεσαίωνα; 
Ιππότες και Σταυροφόροι: ενασχολήσεις, ενδυµασία, πολεµικές δράσεις. Η 
Αρχιτεκτονική ενός κάστρου. Οχυρώσεις και Κτίσµατα. Η Ρόδος στο Μεσαίωνα. Η 
ζωή στο κάστρο των Ιπποτών. Η Πολιορκία της Ρόδου.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Στ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 
Τι διδάσκεται 
Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (Αναγέννηση, 
Ανακαλύψεις, Διαφωτισµός. Οι Έλληνες κάτω από την οθωµανική και τη λατινική 
κυριαρχία, Οι δάσκαλοι του Γένους. Η Επανάσταση του 1281 µε αναλυτική 
παρουσίαση όλων των στρατιωτικών γεγονότων, οι εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική 
οργάνωση του Αγώνα, ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του. Η ίδρυση του 
ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα στον 19° αιώνα: η βασιλεία του Όθωνα, Γεώργιος Α', 
Χαρίλαος Τρικούπης. Η Ελλάδα στον 20° αιώνα: Μακεδονικός Αγώνας, Γουδί, 
Βαλκανικοί Πόλεµοι, η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο, η Μικρασιατική 
Εκστρατεία και η Καταστροφή, ο Μεσοπόλεµος, Η Ελλάδα στον Β' Παγκόσµιο 
Πόλεµο, το Αλβανικό Έπος, η γερµανική κατοχή, ο εµφύλιος. Η µεταπολεµική 
ανασυγκρότηση (1950 - 1974), το Κυπριακό ζήτηµα, η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της 
πορεία. Να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα στον 20° αιώνα, ιδιαίτερα µετά το Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, δεν διδάσκεται πάντοτε  γιατί δεν επαρκεί ο διδακτικός χρόνος. 
 
Τι προτείνεται 
Προτείνεται στο µάθηµα της ιστορίας της Στ΄ Δηµοτικού να διδαχθεί η ιστορική 
εξέλιξη από τον 15ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή. Στην ίδια λογική µε το µάθηµα 
ιστορίας της Ε΄ Δηµοτικού η έµφαση δίνεται στις σηµαντικές τεχνολογικές, 
κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές και λιγότερο στην εξέταση συγκεκριµένων 
προσώπων ή γεγονότων, µε την εξαίρεση της ίδρυσης του ελληνικού κράτους και των 
δύο παγκοσµίων πολέµων. 
 
Ειδικοί στόχοι του µαθήµατος της ιστορίας στην Στ΄ Δηµοτικού είναι: 
α) να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σηµαντικών ιστορικών φαινοµένων (π.χ. 
Αναγέννηση, Ανακαλύψεις, Διαφωτισµός, βιοµηχανική επανάσταση, δηµιουργία 
εθνικών κρατών) και να εξοικειωθούν µε τη συναφή ιστορική ορολογία, δηλαδή µε 
τον αστερισµό των σχετικών ιστορικών εννοιών, 
β) να γνωρίσουν και να κατανοήσουν πώς ήταν ο κόσµος πριν την παρούσα φάση, 
αποκτώντας βασικές γνώσεις για τον Α΄ και Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ώστε να είναι σε 
θέση να εξηγήσουν τα αίτια και την έκβαση των συγκρούσεων,  
γ) να αντιληφθούν τις επιστηµονικές και τεχνολογικές προεκτάσεις που διαµόρφωσαν 
τις ιστορικές εξελίξεις και τον κόσµο που ζούµε σήµερα, 
δ) να αποκτήσουν το ιστορικό υπόβαθρο γνώσεων για την κατανόηση της σύγχρονης 
εποχής και των µελλοντικών προκλήσεων 
 
 Η ύλη του µαθήµατος της ιστορίας της Στ΄ Δηµοτικού προτείνεται να οργανωθεί 
γύρω από πέντε διδακτικές ενότητες και έντεκα θεµατικούς φακέλους από τους 
οποίους οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν ορισµένους για να τους µελετήσουν µε τους 
µαθητές-τριές τους: 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Η εποχή των ανακαλύψεων. 
Αναγέννηση. Ανακαλύψεις. Μεταρρύθµιση.  Ο κόσµος των αγροτών και των 
γαιοκτηµόνων. Η κυριαρχία της Μεσογείου: εµπόριο, µετακινήσεις, πόλεις, αγαθά. Η 



 26 

εξέλιξη των µέσων ναυσιπλοΐας και η ανακάλυψη του Νέου Κόσµου. Τυπογραφία. Η 
βιοτεχνία και τα πρώτα βιοµηχανικά εργαστήρια. Ο κόσµος της οθωµανικής 
Ανατολής. 
 
2. Η εποχή των επαναστάσεων, 18ος-19ος αιώνας.  
Διαφωτισµός και Γαλλική Επανάσταση. Βιοµηχανική επανάσταση. Η εµφάνιση της 
βιοµηχανίας, η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η δηµιουργία βιοµηχανικών πόλεων. 
Εργάτες και αστοί.  Οι επιστηµονικές εφευρέσεις και ανακαλύψεις, ο σιδηρόδροµος.  
 
3. Η εποχή των εθνικών κρατών.  
Από τις αυτοκρατορίες στα εθνικά κράτη. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. 
Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας του 19ου-αρχών 20ου αιώνα: 
αγρότες, έµποροι, παροικιακός ελληνισµός, εκσυγχρονισµός-εκβιοµηχάνιση. Τα 
Βαλκάνια. Μεγάλη ιδέα και εδαφική επέκταση της Ελλάδας. 
 
4. Η εποχή των πολέµων.  
Αποικιοκρατία. Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος. 1922 και πρόσφυγες. Δεύτερος 
Παγκόσµιος Πόλεµος. Η διαίρεση του κόσµου και ο Ψυχρός Πόλεµος. 
 
5. Η εποχή της παγκοσµιοποίησης 
Οι αλλαγές στην καθηµερινή ζωή µεταπολεµικά. Η πληροφορική επανάσταση και ο 
δικτυωµένος κόσµος. Υπερεθνικοί θεσµοί και παγκοσµιοποίηση. Οι σύγχρονες 
κρίσεις: οικονοµική ανισότητα, περιβαλλοντικές καταστροφές, πρόσφυγες, 
πολιτισµικές συγκρούσεις. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 

1. Η γη είναι στρογγυλή: Ανακαλύπτοντας τον κόσµο. 
Επιστήµη και µεγάλες ανακαλύψεις. Η συνάντηση των ευρωπαίων µε τους 
διαφορετικούς πολιτισµούς. Τα αποτελέσµατα των ανακαλύψεων.  
 
2. Ο κόσµος της Ανατολής. 
Η οργάνωση των υπηκόων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας σε millet. Εθνότητες, 
γλώσσες, θρησκείες και πολιτισµοί. Η ζωή των ανθρώπων: οικονοµία, 
καθηµερινότητα. 
 
3. Τα παιδιά στο σχολείο και τη δουλειά. 
Η εµφάνιση της εκπαίδευσης τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσµο. 
Η µαθητική ζωή. Τα παιδιά στη βιοµηχανική επανάσταση: σιδηροδροµικοί σταθµοί, 
ανθρακωρυχεία και κλωστοϋφαντουργία. 
 
4. Οι άνθρωποι της Επανάστασης και οι άνθρωποι στην Επανάσταση. 
Επώνυµοι και «ανώνυµοι» πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης. Η 
καθηµερινή ζωή των επαναστατηµένων. Συνήθειες και πρακτικές.  
 
5. Από τη Λαµία στη Θεσσαλονίκη, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. 
Η διαµόρφωση και η ολοκλήρωση των εθνικών συνόρων του ελληνικού κράτους, από 
το 1829 ως το 1949. Γεγονότα, πόλεµοι και συνθήκες. Γηγενείς και Αλύτρωτοι.  
 
6. Από νοικοκυραίοι … πρόσφυγες. 
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Το προσφυγικό ζήτηµα στην Ελλάδα του µεσοπολέµου. Οι προσφυγικές πόλεις και 
συνοικισµοί στην Ελλάδα. Οι συνήθειες και ο πολιτισµός των προσφύγων. 
 
7. Στα «χαρακώµατα»: Άνθρωποι και πόλεµος στον 20ο αιώνα. 
Οι δύο Παγκόσµιοι Πόλεµοι και η ζωή των στρατιωτών και των αµάχων. 
Βοµβαρδισµοί και πείνα. Αντίσταση και αντίποινα. Το Ολοκαύτωµα των Εβραίων. 
Χιροσίµα – Ναγκασάκι. 
 
8. «Φεύγω µε πίκρα στα ξένα»: Μετανάστευση και προσφυγιά στην Ελλάδα. 
1960 – 2010: Οι Έλληνες µεταναστεύουν στο εξωτερικό (δεκαετία του ’60). Οι 
ελληνικές κοινότητες. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής µεταναστών και προσφύγων 
(1990 και εξής). 
 
9. Από τον 20ο στον 21ο αιώνα: Η ιστορία είµαστε εµείς. 
Παγκοσµιοποίηση. Πλούσιοι και φτωχοί. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον – οικολογικά 
κινήµατα. Η έκρηξη της πληροφορίας και της τεχνολογίας. 
 
10. Τα πολλά πρόσωπα της τέχνης 
Εικαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία και µουσική στην Ελλάδα του 19ου και 
20ου αιώνα. Συσχετισµός των τάσεων µε το ευρύτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο και την 
ελληνική ιστορία (π.χ. τέχνη του Μεσοπολέµου). 
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 
 
 
Γενικοί Σκοποί των Νέων Προγραµµάτων Σπουδών Ιστορίας 

Οι γενικοί σκοποί οργανώνονται σε δύο άξονες: α) Στον πρώτο άξονα 
συµπεριλαµβάνονται εκείνοι οι οποίοι συνδέονται µε ιστοριογραφικές παραδοχές και 
αφορούν στο περιεχόµενο, στη δοµή και την οργάνωση της ιστορικής ύλης που 
κρίνεται αναγκαίο να αποτελέσει µορφωτικό αγαθό και β) στο δεύτερο άξονα 
εµπεριέχονται οι σκοποί που συνδέονται µε την επιστηµολογική ιδιαιτερότητα, τον 
κοινωνικό ρόλο και τη διδακτική µεθοδολογία της ιστορίας και αφορούν στην 
καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης. 
 
Ιστοριογραφικές Παραδοχές 
 

1. Να αντιληφθούν οι µαθητές-τριες τη διαδροµή των ανθρώπινων κοινωνιών 
στο χρόνο όχι ως µια γραµµική πορεία προς την πρόοδο, αλλά ως µια 
διαδικασία δοκιµασιών, προσαρµογών, ανατροπών ενίοτε ακόµα και 
παλινδροµήσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση αλληλεπιδράσεων και 
ωσµώσεων µεταξύ τους.  

2. Να αναδειχθεί το βάθος, η έκταση και η ποικιλοµορφία της ανθρώπινης 
ιστορίας και η συµβολή όλων των κοινωνιών και πολιτισµών του 
παρελθόντος στο παρόν.  

3. Να εξοικειωθούν οι µαθητές-τριες µε την πολύπλευρη ιστορική, 
αρχαιολογική, πολιτισµική και καλλιτεχνική κληρονοµιά του ελλαδικού 
χώρου, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε τη συνέργεια και αλληλεπίδραση 
γηγενών στοιχείων, ξένων κυριαρχιών, πληθυσµιακών µετακινήσεων και 
πολιτισµικών µεταφορών. 

4. Να κατανοήσουν πώς διαµορφώθηκε η σύγχρονη φυσιογνωµία της 
ελληνικής κοινωνίας και να καλλιεργήσουν εθνική συνείδηση παράλληλα 
µε τη συνείδηση του δηµοκρατικού πολίτη. 

5. Να καλλιεργήσουν µε ιστορικούς όρους την ευρωπαϊκή και οικουµενική 
τους συνείδηση ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική, εθνική και πολιτισµική 
τους ταυτότητα.  

6. Να ενταχθεί η ελληνική ιστορία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και 
παγκόσµιας και να προσεγγιστεί ως τµήµα ευρύτερων και πολυπλοκότερων 
ιστορικών συνθηκών και διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στη 
γεωγραφική κλίµακα της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Ευρώπης και του 
κόσµου. 

7. Να δοθεί έµφαση στην κοινωνική και πολιτισµική ιστορία (ιστορία της 
εργασίας, ιστορία του φύλου, ιστορία της παιδικής ηλικίας κ.τ.λ.). 
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8. Να ενθαρρυνθεί η εξοικείωση των µαθητών και µαθητριών µε νεότερα 
πεδία της ιστορικής επιστήµης, όπως η µικροϊστορία και η προφορική 
ιστορία. 

9. Να ενταχθούν οι τέχνες και τα γράµµατα στην κεντρική αφήγηση των 
ιστορικών εξελίξεων. 

 

Διδακτική Μεθοδολογία 
1. Να συνδυαστεί η χρονολογική και η θεµατική προσέγγιση των διάφορων 
ιστορικών φαινοµένων, ώστε να δοθεί µια -κατά το δυνατόν- ολοκληρωµένη 
εικόνα των µεγάλων ιστορικών αλλαγών, αλλά και της ιστορικής συνέχειας. Η 
βασική αφήγηση οργανώνεται χρονολογικά, πολυδιάστατα και περιεκτικά 
και περιλαµβάνει όλες τις χρήσιµες ιστορικές πληροφορίες (χώρος, χρόνος, 
πρόσωπα, γεγονότα, αίτια και αποτελέσµατα) συγκροτώντας έτσι τη βασική 
δηλωτική γνώση, ενώ εξειδικεύεται µε θεµατικούς φακέλους.  

2. Να τεθεί η καλλιέργεια της κριτικής ιστορικής σκέψης και συνείδησης στο 
επίκεντρο της διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας (δηλωτική, 
διαδικαστική και εννοιολογική γνώση). 

3. Να αναπτύξουν οι µαθητές-τριες την ικανότητα να εντάσσουν φαινόµενα, 
διαδικασίες και γεγονότα στον ιστορικό χρόνο και χώρο και να διακρίνουν µε 
ιστορικούς όρους το παρόν από το παρελθόν, καθώς και να αντιλαµβάνονται 
τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις και διαβαθµίσεις του ιστορικού χρόνου 
(περίοδος, µακρός χρόνος, βραχύς χρόνος, συγκυρία, διάρκεια, µεταβολή, 
συνέχεια, κύκλος, αδράνεια, παλινδρόµηση, συγχρονία, διαχρονία, διαδοχή 
κ.ά). 

4. Να εξοικειωθούν οι µαθητές-τριες µε τις δεξιότητες της ιστορικής έρευνας, µε 
έµφαση στην επεξεργασία και κριτική ανάλυση των ιστορικών πηγών, ως 
βασικών προϋποθέσεων για την κατανόηση και ερµηνεία του παρελθόντος. 

5. Να είναι ικανοί και ικανές να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές οπτικές και 
ερµηνείες για συγκεκριµένα ιστορικά ζητήµατα, να αξιολογούν τη σηµασία 
και το ρόλο προσώπων, καταστάσεων και γεγονότων στο εκάστοτε ιστορικό 
και ερµηνευτικό τους πλαίσιο, να κατανοούν την επίδραση που ασκεί το 
ιστορικό παρελθόν και οι απόψεις γι’ αυτό στο παρόν, καθώς και να 
αντιλαµβάνονται το παρελθόν ως ένα πεδίο διαρκούς ιστορικής έρευνας και 
διαλόγου. 

6. Να διατυπώνουν συγκροτηµένο προφορικό και γραπτό ιστορικό λόγο, 
παραθέτοντας επιχειρήµατα, τα οποία στηρίζονται σε ιστορικά τεκµήρια, και 
χρησιµοποιώντας βασικές έννοιες της ιστορικής γλώσσας.  

7. Η ιστορική εκπαίδευση να γίνει επί της ουσίας αποκεντρωτική και 
µαθητοκεντρική, µέσω των θεµατικών προσεγγίσεων, που δεν θα είναι 
προκατασκευασµένες αφηγήσεις, αλλά ερευνητικά σχέδια τα οποία θα 
εκκινούν µε, ως ένα βαθµό, µεταβλητά ερευνητικά ερωτήµατα που θα τίθενται 
µε τη µορφή προβλήµατος προς επίλυση. 

8. Να επιδιώκεται η σε βάθος µελέτη ιστορικών ζητηµάτων συµβατών µε την 
ηλικία, την ψυχοσύνθεση και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, ενώ παράλληλα 
να ενθαρρύνεται η διασύνδεσή τους µε το παρόν. 
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9. Να διασφαλιστούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή των 
µεθοδολογικών αρχών της πολυπρισµατικότητας και της ιστορικής 
ενσυναίσθησης. 

10. Μέσα από τους συνεργατικούς και ποικιλόµορφους τύπους µάθησης και 
επικοινωνίας να ενθαρρύνεται η προσωπική έκφραση, η αποκλίνουσα σκέψη 
και η αξιοποίηση ταλέντων και ικανοτήτων· επιπρόσθετα, να έχουν οι µαθητές-
τριες τη δυνατότητα, εναλλακτικά, να εκφράζονται µέσα από τεχνικές που 
επιτρέπουν και ενδυναµώνουν την ανάπτυξη της ιστορικής φαντασίας και 
συµβάλλουν στην καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων (δραµατοποίηση, 
παιχνίδι ρόλων, προσοµοιώσεις κλπ). Σε κάθε περίπτωση, οι µέθοδοι και οι 
τεχνικές  µάθησης και αξιολόγησης, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει 
να υποστηρίζουν την ενεργό και ουσιαστική συµµετοχή παιδιών µε µαθησιακές 
δυσκολίες και ιδιαιτερότητες.  

11. Τέλος, οι µαθητές-τριες να είναι σε θέση να αξιοποιούν ποικίλα ψηφιακά 
εργαλεία και περιβάλλοντα µάθησης για την εκπόνηση των ερευνητικών 
εργασιών τους και για να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακής αφήγησης. 
Γενικότερα, να ενδυναµώσουν τις αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες ψηφιακού 
γραµµατισµού, ώστε να είναι σε θέση να στέκονται κριτικά απέναντι στο 
διαδίκτυο, ως κυρίαρχη σήµερα µορφή της Δηµόσιας Ιστορίας. 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
 
Τι διδάσκεται σήµερα 
Η προϊστορία (µε έµφαση στην Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο), η αρχαία Ιστορία και 
η ελληνιστική – ρωµαϊκή περίοδος ως την ενθρόνιση του Μ. Κωνσταντίνου. 
 
Πρόταση:  
Κάλυψη της περιόδου από την απώτερη προϊστορία ως την ιστορία της Ρώµης στα 
τέλη της ρεπουµπλικανικής περιόδου. Αναβάθµιση της προϊστορίας και ένταξη της 
στην παγκόσµια κλίµακα. Ανάδειξη της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτισµικής 
ιστορίας σε συνοµιλία µε την πολιτική και στρατιωτική. Θεµατική εµβάθυνση σε 
σηµαντικά ζητήµατα. 
 
Ειδικοί στόχοι 
Οι µαθητές-τριες: 
1. Να κατανοήσουν τις µεγάλες χρονικές περιόδους της προϊστορίας και της 
ελληνικής αρχαιότητας, τις τοµές, τις συνέχειες και τις αλλαγές στον ιστορικό χρόνο. 
2. Να συνειδητοποιήσουν την κοινή ανθρώπινη συνθήκη που διέπει την ιστορία από 
την εµφάνιση των ανθρώπων στη γη και την αφετηρία του πολιτισµού ως τις 
σύνθετες κοινωνίες της ύστερης προϊστορίας, της ελληνικής και ρωµαϊκής 
αρχαιότητας. 
3. Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις έννοιες της προϊστορικής 
περιόδου (τροφοσυλλογή, νοµαδικότητα, παραγωγικό στάδιο, κοινωνική ιεραρχία). 
4. Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις έννοιες της ελληνικής 
αρχαιότητας (θρησκευτικό σύστηµα, πολιτικές και κοινωνικές δοµές, οικονοµικές 
σχέσεις, πολιτισµός, επικοινωνία µε τον έξω κόσµο). 
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5. Nα γνωρίσουν τις κοινωνικές διεργασίες που οδήγησαν στη δηµιουργία της 
αθηναϊκής δηµοκρατίας και να εκτιµήσουν τη συµβολή του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισµού (δηµοκρατία, ποίηση, θέατρο, τέχνες, αθλητισµός) στην ευρωπαϊκή και 
παγκόσµια ιστορία.  
6. Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής κοινωνίας,  τις ιστορικές 
διαδικασίες δηµιουργίας της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και τις σχέσεις µε την 
Ελλάδα.  
 
 
Περιεχόµενα 
 
Μεθοδολογική εισαγωγή στην αρχή του σχολικού έτους 
- Εισαγωγή στην έννοια του χρόνου και στις ιστορικές πηγές: παρόν, παρελθόν, 
γεωλογικός χρόνος, ιστορικός χρόνος, χιλιετία, αιώνας, π.Χ./µ.Χ., οι µαρτυρίες του 
παρελθόντος (τα αντικείµενα, η γραφή), επιστήµες του παρελθόντος (ιστορία, 
αρχαιολογία), µέθοδοι και νέες τεχνικές χρονολόγησης (αρχαιοµετρία), τρόποι 
µελέτης του παρελθόντος, τα είδη των πηγών. 
- Παραδείγµατα του τρόπου έρευνας και µελέτης πηγών διαφορετικού είδους. 
 
 
Α. Προϊστορία 
1. Παλαιολιθική – Μεσολιθική περίοδος 
- Η εµφάνιση και εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Η έρευνα. Από την Αφρική σε όλο 
τον κόσµο. Η λιθοτεχνία. 
- Η αλληλεπίδρασή του ανθρώπου µε τη φύση. Η νοµαδικότητα. Τροφοσυλλογή και 
κυνήγι. Η ανακάλυψη της φωτιάς. 
- Κοινωνική οργάνωση. Οι εξισωτικές οµάδες, η αµοιβαιότητα. Τα συµβολικά 
συστήµατα. Η εµφάνιση της θρησκείας. Ανιµισµός. Η επινόηση της γλώσσας.  
- Η Παλαιολιθική και Μεσολιθική στην Ελλάδα. Το πέρασµα στο παραγωγικό 
στάδιο. 
 
2. Νεολιθική περίοδος 
- Η έναρξη του Παραγωγικού σταδίου στη Μέση Ανατολή (8.000 π.Χ.). Μόνιµη 
εγκατάσταση και δηµιουργία οικισµών.  
- Η σταδιακή εξηµέρωση και καλλιέργεια ειδών, η εξηµέρωση και εκτροφή ζώων, οι 
συµπληρωµατικές οικονοµικές δραστηριότητες. Η ανακάλυψη της κεραµικής.  
- Κοινωνικές αλλαγές: δηµογραφική αύξηση, σταδιακή εξειδίκευση και εργασιακός 
καταµερισµός, η κοινωνική διαφοροποίηση. Το πλεόνασµα και ο ρόλος του. 
Εµπορικές σχέσεις και δίκτυα.  
- Η νεολιθική στην Ελλάδα και η σχέση µε τα Βαλκάνια. Η έρευνα. Οι αγροτικές 
κοινωνίες στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Περιβάλλον και εγκατάσταση: 
παραποτάµιοι και λιµναίοι οικισµοί. Οι σηµαντικοί οικισµοί. Η διακοινοτική και 
ενδοκοινοτική οργάνωση του χώρου. Η νεολιθική στην Κύπρο.  
 
3. Εποχή του Χαλκού 
- Νέες εξελίξεις στη Ανατολή: οι πειραµατισµοί µε τα µέταλλα και τα κράµατα του 
χαλκού. Η ανακάλυψη και η χρήση του τροχού. Η εµφάνιση της γραφής. Η 
αστικοποίηση. Η γεωργία µε άροτρο.  
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-  Η εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο. Από τις αγροτικές και ναυτικές κοινότητες  στις 
ανακτορικές κοινωνίες. Οι µετακινήσεις πληθυσµών. Η εµφάνιση των κοινωνικών 
ιεραρχιών. Οι προϊστορικές Κυκλάδες. Η αστικοποίηση. Το Ακρωτήρι.  
- Οικονοµία: παλιές και νέες καλλιέργειες (ελιά, αµπέλι), εµπόριο, βιοτεχνική 
παραγωγή. Εισαγωγή του κεραµικού τροχού. Οι επαφές µε την Ανατολία και την 
Αίγυπτο. 
- Η µινωική Κρήτη. Η έρευνα. Το Ανακτορικό σύστηµα. Η γραφή και η ανακτορική 
γραφειοκρατία. Η αρχιτεκτονική, το εµπόριο, τα βιοτεχνικά προϊόντα εξαγωγής, η 
λατρεία. Η κατάρρευση του ανακτορικού συστήµατος. Η µετανακτορική Κρήτη. 
- Η Μυκηναϊκή Ελλάδα. Η έρευνα. Το ανακτορικό σύστηµα. Πολιτική οργάνωση και 
κοινωνική διαστρωµάτωση. Οι σχέσεις µε την Κρήτη και την Ανατολή. Η οικονοµία. 
Οχυρώσεις και ανάκτορα.  Η γραφή και η ανακτορική γραφειοκρατία. Αρχιτεκτονική, 
λατρεία και τα ταφικά έθιµα.  Ο υλικός πολιτισµός. Η αποδυνάµωση και το τέλος του 
µυκηναϊκού κόσµου. 
 
Β. Αρχαιότητα 
1. Το ιστορικό πλαίσιο της Αρχαιότητας 
- Οι πηγές της αρχαιότητας και τα προβλήµατά τους: η γραµµατεία, τα αρχαιολογικά 
κατάλοιπα και τα υλικά κατάλοιπα µε γραφή. 
- Εξοικείωση µε την αντίστροφη µέτρηση των αιώνων π.Χ.   
- Η σχετικότητα της περιοδολόγησης και των κριτηρίων της σε σχέση µε τον ιστορικό 
χώρο. Οι υποπερίοδοι της ελληνικής αρχαιότητας και οι ονοµασίες τους ως 
επεξεργασίες των ιστορικών και των αρχαιολόγων. Οι συµβατικές τοµές και οι 
σηµαντικές χρονολογίες στην αρχαία ιστορία: Ολυµπιακοί αγώνες (776 π.Χ.), η λήξη 
των Περσικών πολέµων (479 π.Χ.), ο Πελοποννησιακός πόλεµος (λήξη το 404 π.Χ.), 
η µάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.), ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.), οι 
Ρωµαίοι κατακτούν την Ελλάδα (146 π.Χ.) και τον ελληνικό κόσµο (31 π.Χ.).  
 
2. Γεωµετρική περίοδος: «σκοτεινοί χρόνοι» ή µια διαφορετική εποχή; 
- Η γεωγραφική διάσταση του ελληνικού κόσµου. Από τη µυκηναϊκή κληρονοµιά 
στην εσωστρέφεια και  τις απλούστερες µορφές κοινωνικής οργάνωσης. Οι αλλαγές 
στη δηµογραφία, την κατοίκηση. Η εξαφάνιση της γραφής. Το Λευκαντί. 
- Τα «ελληνικά» φύλα και η γεωγραφική διασπορά των διαλέκτων, οι «φυλετικές» 
κοινωνίες και οι νέες κοινότητες, η κοινωνική ιεραρχία (βασιλείς, ευγενείς, λαός), ο 
«οίκος», οι πρώτες µετακινήσεις εκτός ελλαδικού χώρου (Α’ Αποικισµός).  
- Η παγίωση του θρησκευτικού συστήµατος. Ο  Όµηρος και τα οµηρικά έπη. Ο 
υλικός πολιτισµός και τα αρχαιολογικά δεδοµένα. Οι καύσεις των νεκρών και οι 
ταφές σε τύµβους.  Ο «γεωµετρικός» ρυθµός. 
 
3. Αρχαϊκή εποχή: µεταρρυθµίσεις και βαθιές αλλαγές 
- Η µετάβαση του 8ου αιώνα: Ο έξω κόσµος: Ασσύριοι και Φοίνικες. Οι επαφές και 
οι επιρροές. Η επανεµφάνιση της γραφής. Το ελληνικό αλφάβητο. Ο Ησίοδος. Η 
«ανατολίζουσα»  τέχνη. Οι πρώτοι ναοί και τα αγάλµατα. Εµπόριο και νέες αποικίες 
(Β΄ αποικισµός).  
- Η δηµιουργία και η παγίωση της «πόλης-κράτους». Τα χαρακτηριστικά της. Οι 
κοινωνικές συγκρούσεις για την εξουσία: ολιγαρχία και τυραννίδα. Νοµοθέτες, νόµοι 
και µεταρρυθµίσεις. Αθήνα και Σπάρτη: η διαµόρφωση δύο διαφορετικών κοινωνιών. 
Η πορεία προς τη δηµοκρατία.  
- Οι πνευµατικές εξελίξεις του 7ου και 6ου αιώνα: ποίηση, φιλοσοφία, θρησκεία και 
πανελλήνιοι αγώνες. Ναοδοµία, γλυπτική και η αγγειοπλαστική.  
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4. Κλασική Εποχή - 5ος αιώνας: Η δηµοκρατία και ο πόλεµος 
- Η σύγκρουση  µε τους Πέρσες  
- Οι πολιτικές εξελίξεις στην Αθήνα του 5ου αιώνα και η παγίωση της Δηµοκρατίας. 
Οι θεσµοί και τα όργανα. Οι κοινωνικές τάξεις.  Ο Περικλής. Η Δηλιακή – Αθηναϊκή 
συµµαχία και ο αθηναϊκός επεκτατισµός στη θάλασσα. Τα µεγάλα έργα στην 
Ακρόπολη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.  
- Η αρχαία Ελλάδα σε δύο στρατόπεδα: Ο Πελοποννησιακός Πόλεµος. 
- Οι πνευµατικές εξελίξεις. Ποίηση, Θέατρο, Ιστοριογραφία. Οι συµβολισµοί και τα 
κλασικά ιδεώδη στην αρχιτεκτονική και γλυπτική.  
 
5. Κλασική Εποχή -  4ος αιώνας: πόλεµοι ηγεµονίας και νέες πολιτικές δυνάµεις 
- Οι συγκρούσεις για την κυριαρχία στην Ελλάδα: Σπάρτη, Θήβα, Μακεδονία. Οι 
πολιτικές παρεµβάσεις των Περσών. Οι Έλληνες στις αποικίες. Τα Κοινά ως 
πολιτικές ενώσεις. 
- Η άνοδος του κράτους της Μακεδονίας και τα χαρακτηριστικά του.  Ο Φίλιππος, ο 
Αλέξανδρος και η µάχης της Χαιρώνειας. Η εκστρατεία του Αλέξανδρου στην 
Ανατολή.  
- Η οικονοµία:  η επέκταση των αγορών, οι τράπεζες, τα οικονοµικά προβλήµατα 
στην κυρίως Ελλάδα.  
- Οι πνευµατικές εξελίξεις. Φιλοσοφία, ρητορική, ποίηση. Ο υλικός πολιτισµός.  
 
6. Ελληνιστική εποχή: ο αρχαίος κόσµος µεγαλώνει 
- Μετατόπιση των ιστορικών διαδικασιών στην Ανατολή και τα κράτη των διαδόχων. 
Οι µοναρχίες. Οι πολεµικές συγκρούσεις στην Ανατολή και την Ελλάδα. Ο Πύρος και 
η Ρώµη. 
- Το άνοιγµα νέων αγορών.  Το εµπόριο σε ανατολή και δύση και οι ανταγωνισµοί. 
Οι µεγάλες πόλεις της ανατολής και η εικόνα τους. Η Αλεξάνδρεια. 
- Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Οι επιστήµες και οι τεχνολογικές εξελίξεις. 
Αρχιτεκτονική και γλυπτική: οι καλλιτέχνες στην υπηρεσία των ηγεµόνων. Η 
εξατοµίκευση.  
 
Γ.  Η Ρώµη  
1. Ο χώρος, ο χρόνος και οι πληθυσµοί 
- Η ιταλική χερσόνησος: ο χώρος και οι πληθυσµοί. Τα ονόµατα: Ρωµαίοι, Λατίνοι. 
Οι γλώσσες: η λατινική γλώσσα, η γλώσσα των Ετρούσκων.  
- Ο χρόνος: απαρχές και περιοδολόγηση της ρωµαϊκής ιστορίας. Ρεπουµπλικανική 
και αυτοκρατορική περίοδος.  Οι καταστατικοί µύθοι.  
- Η Ρώµη. Άλλες πόλεις. Ποµπηία και Ερκουλάνουµ. Δίκτυα επικοινωνίας. Η 
καθηµερινή ζωή. Τα ρωµαϊκά αγροκτήµατα. Τα µεγάλα έργα: υδραγωγεία, θέρµες. Οι 
µαρτυρίες του υλικού πολιτισµού. 
- Η Ρώµη και οι άλλοι. Οι σχέσεις µε τους Ετρούσκους, τους Έλληνες, τις ελληνικές 
αποικίες. Η άνοδος της Καρχηδόνας και η εµπορική της κυριαρχία. Η σύγκρουση.  
 
2. Ρώµη: ρεπουµπλικανική περίοδος 
- Η ρωµαϊκή res publica: Η συγκρότηση και η δοµή της ρωµαϊκής δηµοκρατίας. Το 
ρωµαϊκό ρεπουµπλικανικό κράτος. Η Σύγκλητος. Το ρωµαϊκό δίκαιο. Ο στρατός. 
Από τους δηµοκρατικούς θεσµούς στην Πρώτη και Δεύτερη Τριανδρία.  
- Οικονοµία και κοινωνία στην ρεπουµπλικανική Ρώµη: µια αγροτική οικονοµία. Η 
κοινωνική δοµή: ακτήµονες και αγρότες (πληβείοι), κατώτερα και µεσαία στρώµατα, 
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αριστοκρατία. Η παρακµή των µικρών ιδιοκτητών και η δηµιουργία της τάξης των 
επιχειρηµατιών – µεγαλοκτηµατιών. Τα λατιφούντια. Από τις παραδοσιακές σοδειές 
στις νέες καλλιέργειες. Οι µεταρρυθµίσεις των Γράκχων. Το εµπόριο και η βιοτεχνία.  
Η δουλεία στην Αρχαία Ρώµη. Η εµπορευµατοποίηση των σκλάβων. Οι εξεγέρσεις.  
 
3. Η άνοδος της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας 
- Οι πολιτικές της ρωµαϊκής επέκτασης. Φάσεις και κατευθύνσεις της ρωµαϊκής 
εξάπλωσης. Η ανάµιξη στα ελληνικά πράγµατα. Η κυριαρχία στην Ελλάδα και την 
Ανατολή. Η Ρώµη στην Ελλάδα / Η Ελλάδα στη Ρώµη. Η δηµιουργία µιας νέας 
παράδοσης. 
- Η Ρώµη µετατρέπεται σε αυτοκρατορία. Η επέκταση στη Δύση. Ο ζωτικός χώρος 
της Μεσογείου. Pax Romana. Ρωµαίοι και µη Ρωµαίοι. Το δικαίωµα του ρωµαίου 
πολίτη. Η διοίκηση της Αυτοκρατορίας: ο αυτοκράτορας, η σύγκλητος, ο ρωµαϊκός 
στρατός. Η κεντρική και επαρχιακή διοίκηση.  
- Οικονοµία και κοινωνία. Αγροτική οικονοµία, ιδιοκτησίες, βιοτεχνία και εµπόριο. 
Οι υπήκοοι ως καταναλωτές. Κοινωνική διαστρωµάτωση και κινητικότητα. 
Οικογένεια και Οίκος. Ο ρωµαϊκός νόµος.  
- Θρησκεία και πολιτισµός. Συνέχεια και αλλαγές στην επίσηµη θρησκεία. 
Θρησκευτικός συγκρητισµός. Η ανάδυση και η εδραίωση του χριστιανισµού. Υλικός 
και πνευµατικός πολιτισµός. Τα όρια του εκρωµαϊσµού: οι πόλεις και η ύπαιθρος.  
 
 
Θεµατικοί φάκελοι 
 
Α1. Ο παλαιολιθικός άνθρωπος «κατακτά» όλον τον κόσµο 
Η εξάπλωση των παλαιολιθικών κοινωνιών σε όλο τον κόσµο: οι µετακινήσεις, οι 
µορφές κατοίκησης, τα εργαλεία και οι αλλαγές τους στο µακρύ χρόνο της 
παλαιολιθικής.  
 
Α2. Οι παλαιολιθικός άνθρωπος και τα πράγµατα του: οι πράξεις και οι ιδέες του 
Ο υλικός πολιτισµός ως µάρτυρας των δραστηριοτήτων και κοσµοαντιλήψεων των 
παλαιολιθικών κοινωνιών. 
 
Α3. Όλος ο κόσµος είναι «νεολιθικός» 
Η εµφάνιση του παραγωγικού σταδίου (γεωργία, κτηνοτροφία) στην Ανατολή και η 
διάδοση του στην Ευρώπη, Ασία και Αµερική.  
 
Α4. Χωρίς αντικείµενα δεν γίνεται ζωή: τα λίθινα, τα πήλινα και τα οργανικά 
Ο υλικός πολιτισµός των νεολιθικών κοινωνιών και οι πληροφορίες που παρέχει για 
την οικονοµία, τις καθηµερινές δραστηριότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και την 
ιδεολογία.  
 
Α5. Ο χαλκός ήταν µπρούντζος τελικά και υπήρχε σε όλο τον κόσµο 
Η Εποχή του Χαλκού και τα χαρακτηριστικά της στη Μέση Ανατολή (Αίγυπτος, 
Σουµέριοι, Ασσύριοι κλπ), στην Ασία, Αµερική και στην Ευρώπη των µεγαλιθικών 
µνηµείων. 
 
Α6. Έχει χώρο για όλους; Επαφές και ανταγωνισµοί δύο ανακτορικών κοινωνιών  
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ΟΙ αλληλεπιδράσεις και οι ανταγωνισµοί των ανακτορικών κοινωνιών της µινωικής 
Κρήτης και της Μυκηναϊκής Ελλάδας µε βάση τα αρχαιολογικά ευρήµατα: ανάκτορα, 
οχυρώσεις, γραφή, ταφές και τεχνουργήµατα.  
 
Α7. Τα αντικείµενα «λένε πολλά»: η ζωή στο προϊστορικό Αιγαίο τη δεύτερη 
χιλιετία π.Χ.  
Όψεις της οικονοµίας, της κοινωνικής οργάνωσης, της καθηµερινότητας, της 
θρησκείας και της ιδεολογίας των προϊστορικών κοινωνιών στην Κρήτη, την 
ηπειρωτική Ελλάδα και τις Κυκλάδες. 
 
Β1. Θεοί, χρησµοί, αγώνες και ζαλισµένες ιέρειες: η θρησκεία στην Αρχαία 
Ελλάδα 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής θρησκείας ως και την ελληνιστική 
εποχή: πάνθεο, θρησκευτικές πρακτικές, τάφοι και ταφικά έθιµα, ιερά και 
λειτουργίες, ναοί και αντικείµενα λατρείας. 
 
Β2. Οι άνθρωποι της δουλειάς: αγρότες, έµποροι , βιοτέχνες και τεχνίτες 
Η οικονοµία στην Αρχαία Ελλάδα και τα επαγγέλµατα: αγροτική ζωή, ναυτιλία – 
εµπόριο, νοµισµατική οικονοµία, βιοτεχνία, τα προϊόντα, τα ειδικά επαγγέλµατα. 
 
Β3. Ο αρχαίος κόσµος στον καθρέφτη του: κοινωνικές ανισότητες, γυναίκες και 
δούλοι 
Η κοινωνική διαστρωµάτωση στον αρχαίο κόσµο, οι τοπικές διαφοροποιήσεις και οι 
αλλαγές, η ζωή των γυναικών, των παιδιών και των δούλων.  
 
Β4. Οι Έλληνες δεν ήταν µόνοι: ο αρχαίος κόσµος και όλοι οι «άλλοι» 
Διερεύνηση του κόσµου κοντά και πέρα από την ελληνική σφαίρα επιρροής και 
δράσης: Ιωνία - Μεγάλη Ελλάδα,  ξένοι και «βάρβαροι». Οι Φοίνικες. Αίγυπτος, 
Πέρσες. Ετρουρία και Λάτιο. Ινδία και Κίνα. 
 
Β5. Στο σπίτι και στο γυµναστήριο: όψεις της καθηµερινής ζωής στην 
αρχαιότητα 
Η καθηµερινότητα των ανθρώπων στον αρχαίο κόσµο: η ζωή µέσα στο σπίτι και στην 
πόλη, η διατροφή, η διασκέδαση, οι εκδηλώσεις, η εκπαίδευση, τα ιστορικά δεδοµένα 
και οι υλικές µαρτυρίες.  
 
Β6. Στο ψηλότερο σηµείο: Η Ακρόπολη της Αθήνας 
Η ιστορία της Ακρόπολης της Αθήνας. Τα µεγάλα έργα του 5ου π.Χ. αιώνα. Τα 
αναθήµατα. Ο Παρθενώνας. Η Ακρόπολη ως σύµβολο της αθηναϊκής δύναµης και 
δηµοκρατίας. 
 
Β7. Τα µυαλά και τα χέρια: οι επιστήµονες, οι φιλόσοφοι, οι καλλιτέχνες και οι 
εφευρέτες 
Ο πνευµατικός βίος, οι επιστήµες και οι τέχνες στην Αρχαία Ελλάδα από την εποχή 
του Οµήρου ως την ελληνιστική εποχή: οι τοµείς ανάπτυξης και τα βασικά τους 
χαρακτηριστικά.  
 
Γ1. Μια αυτοκρατορία γεννιέται στη Μεσόγειο: οι Ρωµαίοι σε πόλεµο 
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Η εξάπλωση της Ρώµης στην ιταλική χερσόνησο, την Αφρική (Καρχηδόνα, 
Αίγυπτος), την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολή. Από την Ισπανία ως τον 
Ρήνο. Λεγεώνες: η ρωµαϊκή στρατιωτική µηχανή.  
 
Γ2. Η αρχαία Ρώµη: από τον οικισµό στην «αιώνια» πόλη 
Η ανάδειξη της Ρώµης από οικισµό σε πρωτεύουσα µια υπερδύναµης: η εικόνα της 
πόλης, τα δηµόσια κτήρια, οι άνθρωποι και η ζωή τους, οι κοινωνικές σχέσεις.  
 
Γ3. Τι έκαναν οι Ρωµαίοι στην Ελλάδα; 
Η Ελλάδα ως ρωµαϊκή επαρχία: οι αλλαγές και τα χαρακτηριστικά της περιόδου, η 
διοίκηση και η εικόνα των ελληνικών πόλεων, οι σχέσεις Ελλήνων – Ρωµαίων. 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
Τι διδάσκεται σήµερα 
Το γνωστικό αντικείµενο έχει ως τίτλο «Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία» και 
εκτείνεται από το 330 µ. Χ. µέχρι το 18ο αιώνα (χωρίς τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισµό). 
 
Πρόταση 
Προτείνεται να καλυφθεί η περίοδος από την ύστερη αρχαιότητα µέχρι τον 15ο 
αιώνα. Η βυζαντινή ιστορία θα εξετασθεί σε στενή συνάφεια µε την ιστορία της 
µεσαιωνικής Δύσης. Έµφαση δίνεται στις κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις, 
καθώς και τις επαφές και συγκρούσεις µε άλλους λαούς. Θεµατική εµβάθυνση σε 
σηµαντικά ζητήµατα, όπως η θρησκεία, η πολιτική οργάνωση, κ.ά. 
 
Ειδικοί Στόχοι 
Σκοποί της διδασκαλίας της Μεσαιωνικής Ιστορίας είναι οι µαθητές-τριες: 

1. Να κατανοήσουν το χώρο και το χρόνο στην Ύστερη Αρχαιότητα και στο 
Μεσαίωνα και συνακόλουθα να αντιληφθούν τα κριτήρια και τη 
σχετικότητα της περιοδολόγησης και γεωγραφικής διαίρεσης του κόσµου. 
Να διερευνήσουν σε βάθος και να διευκρινίσουν συγκριτικά µε 
προγενέστερες και µεταγενέστερες εποχές βασικές έννοιες που συνδέονται 
µε τη Μεσαιωνική Εποχή, όπως αυτοκράτορας, ιππότης, φεουδαρχία, 
σταυροφορία, ιερός πόλεµος, βάρβαροι, µαγεία κτλ. 

2. Να εξοικειωθούν µε τις πολλαπλές µορφές ετερότητας που εµπερικλείει η 
µακρά περίοδος του Μεσαίωνα και παράλληλα να υπερβούν τις 
εδραιωµένες στερεοτυπικές αντιλήψεις υποτίµησης ή απαξίωσής του, που 
διαµορφώθηκαν από τον Διαφωτισµό και την προοδοκεντρική θέαση της 
Ιστορίας. Η κριτική αυτή αντιστάθµιση δεν θα είναι αποτέλεσµα της 
γνωριµίας τους αποκλειστικά και µόνο µε την εκλεπτυσµένη σκέψη, την 
θρησκευτική τέχνη και την υψηλή κουλτούρα, αλλά και µε τις ποικίλες 
εκφάνσεις της υλικού πολιτισµού και της τεχνολογίας, κυρίως όµως µε 
χαρακτηριστικές όψεις της καθηµερινότητας των κατώτερων κοινωνικών 
τάξεων. 

3. Να κατανοήσουν τη σχέση των πληθυσµών µε το φυσικό περιβάλλον, 
όπως επίσης µε τον τρόπο παραγωγής στη φεουδαρχία, τη διάρθρωση των 
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κοινωνικών τάξεων, τη δηµογραφική φυσιογνωµία και τις µορφές 
εξουσίας των κοινωνιών που διαµορφώθηκαν. 

4. Να εντοπίσουν τις νησίδες εµπορευµατικού καπιταλισµού που 
σχηµατίστηκαν µέσα στο σώµα του φεουδαρχικού συστήµατος 
παραγωγής. 

5. Να γνωρίσουν τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν και τις αλληλεπιδράσεις που 
σηµειώθηκαν ανάµεσα σε διαφορετικούς πολιτισµούς και θρησκείες µέσα 
και έξω από τον ευρωπαϊκό χώρο.  

6. Να γνωρίσουν το µωσαϊκό των προεθνικών συνοµαδώσεων, των 
µεταναστευτικών ροών, των θρησκειών, των πολιτισµικών θεµελίων και 
µορφωµάτων, αλλά και των φυλών, που βαθµιαία στην πορεία του χρόνου 
συναποτέλεσαν  τον ευρωπαϊκό κόσµο. 

7. Να κατανοήσουν τους ιστορικούς παράγοντες και τις συνθήκες που 
συνέβαλαν βαθµιαία στην ενίσχυση του ελληνικού χαρακτήρα της 
Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. 

8. Να κατανοήσουν την κεντρική σηµασία της θρησκείας ως παράγοντα 
συνένωσης ή διαίρεσης των µεσαιωνικών κοινωνιών και οµάδων, το ρόλο 
της στη διαµόρφωση των πολιτισµικών χαρακτηριστικών και την 
επίδραση που άσκησε στη διαµόρφωση δοµικών πολιτισµικών στοιχείων 
της χριστιανικής Ευρώπης, τα οποία επιβιώνουν µέχρι σήµερα. 
Ταυτόχρονα, να κατανοήσουν τις συγκρούσεις µεταξύ θρησκευτικής και 
κοσµικής εξουσίας. 

9. Να κατανοήσουν τα αίτια της σταδιακής µεταφοράς του κέντρου βάρους 
της οικονοµικής ισχύος από τη Μεσόγειο στη δυτική Ευρώπη. 

10. Να κατανοήσουν τις αντίστοιχες ιστορικές τάσεις και δοµές, αλλά και τις 
ασυνέχειες που παρατηρούνται µεταξύ της µεσαιωνικής Δύσης και της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

 
Περιεχόµενα 
 
Μεθοδολογική εισαγωγή στην αρχή του σχολικού έτους 
Εισαγωγή στις παράλληλες χρονογραµµές των µεσαιωνικών χρόνων, οι οποίες θα 
περιλαµβάνουν (α) δυτική ευρωπαϊκή, (β) βυζαντινή, (γ) αραβική, (δ) Κίνα, (ε) Ινδία, 
(στ) Μογγολία, (ζ) προκολοµβιανοί πολιτισµοί.  Ιστορικοί θεµατικοί χάρτες για τη 
δηµιουργία και µετασχηµατισµό κρατών, τις µεταναστεύσεις πληθυσµών, τις 
θρησκείες και γλώσσες και τα θαλάσσια και χερσαία οδικά δίκτυα και τους 
εµπορικούς σταθµούς. Εξήγηση κρίσιµων ιστορικών εννοιών όπως Μεσαίωνας, 
Βυζάντιο, Αναγέννηση, κλπ. Εξοικείωση των µαθητών/τριών µε θεµελιώδεις έννοιες 
του ιστορικού χρόνου και ανάπτυξη προβληµατισµού στην τάξη πάνω στα κριτήρια 
µε τα οποία γίνονται οι περιοδολογήσεις  (όπως π.χ. το ερώτηµα «πότε αρχίζει και 
πότε τελειώνει ο Μεσαίωνας;») και ως κύριος στόχος τίθεται να κατανοήσουν οι 
µαθητές-τριες αφενός τη σχετικότητα και αφετέρου την ιστορικότητα της ίδιας της 
χρονολόγησης. Οι πηγές  της βυζαντινής και µεσαιωνικής ιστορίας και η µελέτη τους  
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Β. Ύστερη Αρχαιότητα: σύνδεση µε την ύλη της προηγούµενης τάξης µε τη 
µορφή της κριτικής επισκόπησης  
Τα χαρακτηριστικά του κόσµου στην ύστερη αρχαιότητα: κράτη, πληθυσµοί, 
γλώσσες, θρησκείες, τέχνη.  
 
Γ. Πρωτοβυζαντινή περίοδος (4ος - 6ος αιώνας) 
Κωνσταντινούπολη, η νέα Ρώµη / η επέκταση και η καθιέρωση του Χριστιανισµού 
ως επίσηµης θρησκείας-ο θρησκευτικός συγκρητισµός των πρώτων αιώνων-οι 
διαµάχες γύρω από τη φύση του Χριστού / ο Ιουστινιανός και το όραµα της 
αποκατάστασης της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας / οργάνωση και συγκρότηση του 
κράτους, τέχνη και αυτοκρατορική αίγλη (Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης και 
Ραβέννα) / Ιουστινιάνειος Κώδικας / το Βυζάντιο και οι βαρβαρικές εισβολές 
(Λογγοβάρδοι, Πέρσες, Άβαροι, Σλάβοι) να µελετηθούν σε αντιστοιχία µε τη Δύση 
και τη διάλυση του δυτικού Ρωµαϊκού Κράτους) /πολυγλωσσία και 
πολυφυλετικότητα. 
 
Δ. Μεσοβυζαντινή περίοδος (7ος – 12ος αιώνας/1204) 
Εκτεταµένες εισβολές νέων λαών που εγκαθίστανται και αποκόπτουν εδάφη της 
αυτοκρατορίας, ενώ φτάνουν συχνά στην Κωνσταντινούπολη και την πολιορκούν 
(Βούλγαροι, Άραβες) / µείωση της εµπορικής δραστηριότητας /µικροκαλλιεργητές 
και στρατιωτικοποίηση (θέµατα) / Εικονοµαχία / πολιτική και θρησκευτική διάσταση 
µε τη Δύση: συγκρότηση κοσµικής εξουσίας από τον πάπα της Ρώµης και η 
ανακήρυξη του Καρλοµάγνου ως αυτοκράτορα των Ρωµαίων µε το επιχείρηµα ότι ο 
θρόνος της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας παρέµεινε κενός, αφού την εξουσία στην 
Κωνσταντινούπολη κατείχε γυναίκα, η Ειρήνη / οι πόλεµοι του Βασιλείου του Β΄: το 
τελευταίο εγχείρηµα εδαφικής αποκατάστασης της αυτοκρατορίας / Βυζάντιο και 
Ρώσοι / το Βυζάντιο ανάµεσα στον χριστιανικό κόσµο της Δύσης και τον ισλαµικό 
της Ανατολής: οι σταυροφορίες. 
 
Ε. Πρώιµος Μεσαίωνας στη Δύση (5ος-10ος αιώνας) 
Βαρβαρικές επιδροµές, λεηλασίες της Ρώµης και διάλυση δυτικού ρωµαϊκού κράτους  
(τελευταίος αυτοκράτορας ο Ρωµύλος Αυγουστύλος )/ γερµανικά φύλα (Γότθοι, 
Βάνδαλοι, Φράγκοι, Αλεµάνοι, Βουργουνδοί, Άγγλοι, Σάξονες) / ενοποίηση 
γερµανικών κρατών υπό τον Καρλοµάγνο και τον ΌΘωνα Α΄ / εκχριστιανισµοί / 
Ισλάµ και δηµιουργία του αραβοϊσλαµικού κόσµου / δηµογραφική πτώση / 
καταστροφή των συγκοινωνιακών και εµπορικών δικτύων / καταστροφή και 
συρρίκνωση των πόλεων-αγροτικές κοινωνίες / το κράτος των Φράγκων: 
Μεροβίγγεια και Καρολίγγεια δυναστεία / νέοι εισβολείς: Βίκινγκς και Μαγυάροι.   
 
ΣΤ. Ώριµος Μεσαίωνας στη Δύση (11ος – 13ος αιώνας) 
Μεσαιωνική Θερµή Περίοδος (750-1250)/ δηµογραφική άνοδος / παγίωση 
φεουδαρχικού συστήµατος / «αγροτική επανάσταση» και τεχνολογία (αµειψισπορά, 
νέα άροτρα, κολάρο στα ζώα οργώµατος, νερόµυλος και ανεµόµυλος, αργαλειός, 
γυαλιά όρασης, µηχανικό ρολόι) / Σταυροφορίες-επαφές µε ανατολή / εµπορική 
ανάπτυξη µεσαιωνικών πόλεων / νέα εµπορικά δίκτυα (Χανσεατική Ένωση & 
ιταλικές πόλεις) / ευρωπαϊκά πανεπιστήµια / νέα διάρθρωση των κοινωνικών τάξεων 
των πόλεων και της υπαίθρου (βασιλείς, ευγενείς, ιππότες, κληρικοί, δουλοπάροικοι, 
έµποροι και τεχνίτες) / ανάπτυξη λογοτεχνίας των εθνικών γλωσσών / 
αλληλεπιδράσεις µε το βυζαντινό και ισλαµικό πολιτισµό / εισβολή των Μογγόλων 
και των Τούρκων (Χρυσή Ορδή). 
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Ζ. Υστεροβυζαντινή περίοδος και Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση (13ος -15ος 
αιώνας) 
Μικρή Εποχή των Παγετώνων / Μαύρος Θάνατος (1347) / όξυνση των ταξικών 
αντιθέσεων- εργατικές και αγροτικές εξεγέρσεις / «εµπορική επανάσταση» και 
ανάπτυξη τραπεζικού συστήµατος / Εκατονταετής Πόλεµος Αγγλίας-Γαλλίας (1337-
1453) / διώξεις των Εβραίων από την Αγγλία (1290), Γαλλία (1306) και Ισπανία 
(1492) 
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η λατινοκρατία / η αυτοκρατορία της Νίκαιας, 
το Δεσποτάτο της Ηπείρου και η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (1204-1461): τα 
εξόριστα κράτη / Σελτζούκοι και Οθωµανοί Τούρκοι: µια νέα ισλαµική µεσαιωνική 
αυτοκρατορία σχηµατίζεται (χρονικά όρια: 13ος αιώνας-1918, προέλευση, διευκρίνιση 
και διάκριση των όρων «Οθωµανός» και «Τούρκος», εξάπλωση στα ασιατικά και 
ευρωπαϊκά εδάφη του βυζαντινού κράτους, σχέσεις µε αυτό) / η δυναστεία των 
Παλαιολόγων και οι σχέσεις µε τη Δύση (εµπορικές σχέσεις µε τις ιταλικές πόλεις, 
παροχή προνοµίων, Σύνοδος της Φεράρας) / Άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους Οθωµανούς: απόηχος, συνέπειες και  εγγραφή στη λαϊκή παράδοση. 
 
Θεµατικοί φάκελοι 
 
1. Χρόνος, χρονολόγηση και ηµερολόγιο στο Μεσαίωνα 

Πώς προσδιόριζαν το χρόνο στο Μεσαίωνα; Ποια χρονολογικά συστήµατα 
χρησιµοποιούνταν; Σε άλλους πολιτισµούς και σε άλλες θρησκείες ποια συστήµατα 
χρησιµοποιούσαν (ισλαµικός κόσµος, Κίνα); Πότε καθιερώθηκε το σύστηµα που 
έχουµε σήµερα; Ιουλιανό και γρηγοριανό ηµερολόγιο. Ο καθηµερινός χρόνος (οι 
ώρες της ηµέρας). Ο ετήσιος χρόνος (οι γιορτές και η σήµανση του χρόνου). Ο 
χειµώνας των «προετοιµασιών» (Νοέµβριος-Μάρτιος) και το «θέρος των δράσεων» 
(Απρίλιος-Οκτώβριος).  
 
2. Η ρωµαϊκή κληρονοµιά 
Πολιτική: εγχειρήµατα ανασύστασης της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Λατινική 
γλώσσα. Ρωµαϊκό δίκαιο (Ιουστινιάνειος κώδικας). Μεσαίωνας και αρχαιότητα: 
αντιγραφείς χειρογράφων 

 
3. Πόλεµοι για την πίστη ή πόλεµοι στο όνοµα του Θεού (πολεµώντας 
αλλόθρησκους και αιρετικούς) 

Ο πόλεµος Βυζαντίου-Περσών για την Ιερουσαλήµ και τον Τίµιο Σταυρό επί 
Ηρακλείου και Σασσανιδών (626-630). Ο ιερός πόλεµος των Αράβων (Τζιχάντ): 
έµφαση στη σύγκρουση ανάµεσα στον ισλαµικό και χριστιανικό κόσµο και στην 
«πολιορκία» της Ευρώπης. Εικονοµαχία. Σταυροφορίες: ο ιερός πόλεµος των 
Χριστιανών της Δύσης. Αφορισµός και Ιερά Εξέταση. Διώξεις αιρετικών στο 
Βυζάντιο και στη Δύση. Διώξεις Εβραίων και εβραϊκή διασπορά. 

 
4. Θρησκεία και εξουσία 
Ποιος έχει µεγαλύτερη εξουσία; (α) Ο τέταρτος γάµος του Λέοντα ΣΤ΄ του 

Σοφού, (β) το προνόµιο της στέψης των βασιλέων: η Έριδα της Περιβολής, (γ) η 
Αιχµαλωσία της Αβινιόν. Το Σχίσµα (1054) και οι δύο κόσµοι της χριστιανικής 
Ευρώπης.  

 



 40 

5. Εκχριστιανισµοί: κηρύσσοντας το λόγο του Θεού στους «βαρβάρους» 
Πάπες, ιεραπόστολοι και µοναχοί: ο Χριστιανισµός στη Δύση επιβιώνει και 
επεκτείνεται. Ιεραπόστολοι του Βυζαντίου: διευρύνοντας τα όρια του ορθόδοξου 
κόσµου 

 
6. Ο αραβοϊσλαµικός πολιτισµός και ο χριστιανικός κόσµος 
 Αριστοτέλης, άλγεβρα, χηµεία, χαρτί, βυζαντινή τέχνη 
 
7. Η Κίνα: α) Κίνα και Βυζάντιο: ο «δρόµος του µεταξιού», β) Το ταξίδι του Μάρκο 
Πόλο στην Άπω Ανατολή. 

 
8. Ιππότες και κάστρα στο Μεσαίωνα: Κοινωνική προέλευση και θέση στην 
κοινωνική ιεραρχία. Άρχοντες και υποτελείς. Όπλα και τακτικές. Ηρωικές 
αφηγήσεις-µεσαιωνική λογοτεχνία. Βυζαντινές καστροπολιτείες. 
 

9. Η γυναίκα στο Μεσαίωνα: α) Κοινωνικά χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου, 
β) γυναικείες προσωπικότητες που µπορούν να προσεγγιστούν µε βιογραφική 
µέθοδο: Η Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν (12ος αιώνας), η Ζαν ντ’ Αρκ (15ος 
αιώνας), η Θεοδώρα (6ος αι.) και η  Άννα Κοµνηνή (12ος αιώνας). 

 
10. Οικονοµία: Από την ανταλλαγή προϊόντων στο χρήµα. Έµποροι, τραπεζίτες και 
συντεχνίες βιοτεχνών. Εφευρέσεις, αλλαγές, µετακινήσεις. Τα µεγάλα πλοία και 
οι χειµερινοί διάπλοι των θαλασσών. Αναπαραστάσεις και µαρτυρίες. 

 
11. Από τη φεουδαρχική βασιλεία στην ελέω Θεού βασιλεία (14ος αι.) 
 
12. Πόλεις-κράτη σε ακµή στην Ιταλία του 15ου αιώνα: Οικοδοµώντας νέους 
κόσµους στα πρότυπα της κλασικής αρχαιότητας (Φλωρεντία, Βενετία). 

 
13. Δοξάζοντας το Θεό µε την τέχνη: α) Από την παλαιοχριστιανική βασιλική στους 
σταυροειδείς ναούς, β) καθεδρικοί ναοί (ροµανικός και γοτθικός ρυθµός, 
υαλογραφία, γλυπτική), γ) εικόνες και ψηφιδωτά: από την υπερβατικότητα στο 
νατουραλισµό. 

 
14. Άγιοι και δαίµονες στο βυζαντινό κόσµο: Προλήψεις και δεισιδαιµονίες για το 
καλό και το κακό. Η δαιµονοποίηση της αρχαίας θρησκείας, ο ναός ως κατοικία 
αγίου, η προσευχή και η νηστεία εξορκίζει τα κακά πνεύµατα. 

 
15. Πόλεµος και διπλωµατία στο Βυζάντιο: Όπλα, οχυρώσεις και στρατός (διάκριση 
υποχρεωτικής και µισθοφορικής στράτευσης, η «αξιοποίηση» βαρβάρων στο 
βυζαντινό στρατό). Επίδειξη του αυτοκρατορικού µεγαλείου στους βαρβάρους. 
Προπαγάνδα. Η διπλωµατία των γάµων: το παράδειγµα της Θεοφανούς. 
Θρησκεία και διπλωµατία.  

 
16. Αυτοκράτορας και λαός στο Βυζάντιο: α) Ποιος γίνεται αυτοκράτορας; εθνοτική 
και κοινωνική προέλευση και κληρονοµικότητα, β) γυναίκα και εξουσία, γ) 
κοινωνικές τάξεις και διεκδικήσεις (η Στάση του Νίκα), δ) ο αυτοκράτορας ως 
προστάτης του λαού: η δωρεάν διανοµή του ψωµιού ως το 618. 
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17. Γη και εξουσία στο Βυζάντιο: «Δυνατοί», µικροκαλλιεργητές, ακρίτες, εκκλησία 
και µονές, µεταρρυθµίσεις (το αλληλέγγυον), εισαγωγή δυτικών φεουδαρχικών 
θεσµών στην ύστερη βυζαντινή περίοδο.   

 
18. Πλούτος και φτώχεια στη βυζαντινή κοινωνία: Καθηµερινή ζωή της 
αριστοκρατίας και των λαϊκών στρωµάτων. Επίδειξη και ταπείνωση. 
Φιλανθρωπία. 

 
	 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
 
Τι διδάσκεται σήµερα: 
 
Η ιστορία της Γ΄ Γυµνασίου, κάτω από τον τίτλο Νεότερη και Σύγχρονη, καλύπτει τη 
χρονική περίοδο από το Διαφωτισµό µέχρι και τη δεκαετία του 1990 σε Ευρώπη, 
Βαλκάνια και Ελλάδα. 
 
Πρόταση:  
 
Με δεδοµένο ότι η ύλη θα ολοκληρώνεται στην Α΄ Λυκείου, η Γ΄ Γυµνασίου 
προτείνεται να καλύπτει την περίοδο από τον 15ο µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. 
 
Ειδικοί Στόχοι:  
-να κατανοήσουν οι µαθητές-τριες τη δοµή των πολυεθνοτικών αυτοκρατοριών και 
τις διαδικασίες δηµιουργίας των σύγχρονων εθνικών κρατών 
-να κατανοήσουν πώς συγκροτείται η ευρωπαϊκή αυτό-συνειδησία και πως 
εδραιώνεται η παγκόσµια ευρωπαϊκή υπεροχή 
-να κατανοήσουν την έννοια της «επανάστασης» µε τις πολλαπλές της εκφάνσεις 
(πολιτική, κοινωνική, οικονοµική, τεχνική, πολιτισµική) 
-να αναδειχθούν οι µεγάλες ιστορικές τοµές της περιόδου και οι συνέπειές τους για τη 
σηµερινή µας ζωή (τυπογραφία, η έννοια του χρόνου, η επικοινωνία µεταξύ των 
ανθρώπων, ατοµικισµός, η ιδιότητα του πολίτη, εκπαίδευση) 
 
Περιεχόµενα 
 
Α. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία (απαρχές-αρχές 19ου αι.) 
Εξάπλωση-κατάκτηση. Θεσµοί του κράτους: Σουλτάνος και ανάκτορα, τιµαριωτικό 
σύστηµα, παιδοµάζωµα (ντεβσιρµέ), δικαιοσύνη, φορολογικό σύστηµα. 
Θρησκευτικοί θεσµοί, κοινότητες και πρακτικές 

 
Β. Ανακαλύψεις και Αναγέννηση (15ος-16ος στη Δύση)  
Ανακάλυψη της Αµερικής: Η πρώτη αποικιακή εξάπλωση της Ευρώπης. Η εφεύρεση 
της τυπογραφίας. Μεταρρύθµιση-αντιµεταρρύθµιση. Αναγέννηση 

Γ. Η απολυταρχική Ευρώπη (16ος-17ος) 
Η διαµόρφωση του συγκεντρωτικού κράτους και της απολυταρχίας -«Ένδοξη 
Επανάσταση» στην Αγγλία, ανάπτυξη Ρωσίας. Εµπορική επανάσταση. 
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Αγροτική/δηµογραφική επανάσταση, Επιστηµονική επανάσταση (γράµµατα, τέχνες, 
ιδέες) 
 
Δ. Διαφωτισµός και Επαναστάσεις (18ος –µέσα 19ου)  
Ευρωπαϊκός Διαφωτισµός. Νεοελληνικός Διαφωτισµός. Αµερικανική Επανάσταση. 
Γαλλική Επανάσταση. Ελληνική Επανάσταση. Συνέδριο Βιέννης και Παλινόρθωση. 
Επαναστάσεις 1830-1848 

 
Ε. Βιοµηχανική Επανάσταση και αστική τάξη (µέσα 18ου αιώνα –δεκαετία 1870)  
Τεχνικές αλλαγές – ατµός (σιδηρόδροµος, ατµόπλοιο). Βιοµηχανικός καπιταλισµός. 
Αστοί και εργάτες. Συντηρητισµός, φιλελευθερισµός, σοσιαλισµός. Επιστήµη 
(Δαρβίνος, τηλέγραφος κλπ.). Γράµµατα-τέχνες (ροµαντισµός, µουσική, 
νεοκλασικισµός). Η Μεγάλη Ύφεση  

 
Στ. Εθνικισµοί και Εθνικά Κράτη (19ος) 
Οθωµανική αυτοκρατορία και εκσυγχρονιστικές απόπειρες (Τανζιµάτ). Το Ανατολικό 
Ζήτηµα. Βαλκανικοί εθνικισµοί και βαλκανικά έθνη-κράτη (ως το Συνέδριο του 
Βερολίνου). Η εθνικιστική ιδεολογία (το γαλλικό και το γερµανικό παράδειγµα). 
Ιταλική ενοποίηση. Γερµανική ενοποίηση 

 
Ζ. Το ελληνικό κράτος  (1830-1881) 
Καποδίστριας. Όθων: δυναστεία και κόµµατα, Αντιβασιλεία και θεµελίωση του 
σύγχρονου δυτικού τύπου κράτους, εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις. Η 
Μεγάλη Ιδέα. Επεκτάσεις των συνόρων (1864, 1881). Τα συντάγµατα 1844, 
1864. Γεώργιος Α΄. Αστική ανάπτυξη και απαρχές εκβιοµηχάνισης (Πειραιάς, 
Πάτρα, Ερµούπολη). Η αγροτική µεταρρύθµιση του 1871. Από τον 
πολυκοµµατισµό στον δικοµµατισµό 

  
Θεµατικοί φάκελοι 
 

Α.1. Μια οθωµανική πόλη: το παράδειγµα της Βέροιας.  

Οθωµανική κατάκτηση και συνέπειες για την πόλη. Η συνύπαρξη και οι σχέσεις των 
διαφορετικών εθνοθρησκευτικών οµάδων. Χριστιανικοί και µουσουλµανικοί 
µαχαλάδες. Η εβραϊκή κοινότητα. Καθηµερινότητα, οργάνωση και λειτουργία µιας 
πολυθρησκευτικής κοινωνίας στα οθωµανικά Βαλκάνια.   

Α.2. Από τη Βενετοκρατία στην οθωµανική κυριαρχία: το Ηράκλειο Κρήτης. 

Ένας εικονικός περίπατος στο ενετικό και το οθωµανικό παρελθόν της πόλης µέσα 
από τα µνηµεία της πόλης. Οθωµανική κατάκτηση και µετατροπή ενετικών 
κτισµάτων σε µουσουλµανικά. Εξισλαµισµοί. Οι σχέσεις των ντόπιων χριστιανών µε 
την Ενετική και την Οθωµανική διοίκηση αντίστοιχα. Οικονοµικές δραστηριότητες 
των κατοίκων. 

Β.1.  Προκολοµβιανοί πολιτισµοί και οι τύχες τους µετά την άφιξη των 
Ευρωπαίων αποίκων 
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Τα γράµµατα και οι επιστήµες στον πολιτισµό των Μάγια και η αρχιτεκτονική των 
Αζτέκων και των Ίνκας. Η αντιµετώπισή τους από τους Ευρωπαίους αποίκους. 
 
Β.2. Η τέχνη στην Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. 
Η ζωγραφική και η γλυπτική στη διάρκεια της Αναγέννησης στην Ιταλία. Η έννοια 
του «homo universalis» µέσα από το παράδειγµα του Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Οι 
µαικήνες. Το φανταστικό και ο ρεαλισµός στην ζωγραφική των Κάτω Χωρών µέσα 
από τα έργα του Ιερώνυµου Μπος και του Πήτερ Μπρύγκελ. 
 
Γ.1. Η  ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων. 
Έµποροι, βιοτέχνες, τραπεζίτες στη Δυτική Ευρώπη και γέννηση του καπιταλισµού. 
Δηµιουργία νέων αστικών κέντρων. Οικονοµική και κοινωνική οργάνωση της πόλης. 
Πύργοι ρολογιών και αλλαγή στη µέτρηση του χρόνου. 
 
Γ.2. Γαλιλαίος και Νεύτων. 
Η παρατήρηση και το πείραµα ως νέοι τρόποι ερµηνείας του κόσµου. Η σύγκρουση 
επιστήµης και θρησκείας, κυρίως µέσα από το παράδειγµα του Γαλιλαίου. Η ίδρυση 
επιστηµονικών ακαδηµιών στα µεγάλα αστικά κέντρα.  
 
Δ.1. Πολιορκίες στην Ελληνική Επανάσταση. 
Οι τρόποι διεξαγωγής των πολεµικών συγκρούσεων και η ‘τεχνολογία’ του πολέµου 
κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Δύο παραδείγµατα πολιορκίας: 
Τριπολιτσά και Μεσολόγγι. 
 
Δ.2. Ελληνικές παροικίες στην Ευρώπη (Μασσαλία, Τεργέστη, Βιέννη, Οδησσός) 
Τρόποι διαµόρφωσης, λειτουργίας και διοίκησης των ελληνικών παροικιών. 
Χωροταξική/πολεοδοµική ανάπτυξη των ελληνορθόδοξων παροικιών και εικονική 
περιήγηση στις συγκεκριµένες πόλεις, µέσα από τα µνηµειακά τεκµήρια του 
παροικιακού ελληνισµού. Εµπορικά δίκτυα και οικογενειακοί δεσµοί. 
 
Δ.3. Γυναίκες και Επανάσταση. 
Όψεις της γυναικείας συνεισφοράς στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, µέσα από 
επώνυµα και ανώνυµα παραδείγµατα. Η θέση των επώνυµων γυναικών που 
συνεισέφεραν στον αγώνα µετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Συζήτηση για 
αλλαγές στη θέση της γυναίκας που µπορεί να επιφέρει η επαναστατική εµπειρία. 
 
Ε.1. Το εργοστάσιο και η εργατική τάξη: παιδική και γυναικεία εργασία. 
Οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τις γυναίκες και τα παιδιά στα ορυχεία και 
τα εργοστάσια στις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης. Η αντιµετώπισή τους από 
τους εργοδότες τους και τα εργατικά ατυχήµατα. Αµοιβές και ωράριο εργασίας. 
Νοµοθετικές ρυθµίσεις για την παιδική εργασία. 
 
Ε.2. Ο αστός κατακτητής. Μια αστική οικογένεια στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. 
Εισοδήµατα και οικιακές δαπάνες µιας αστικής οικογένειας. Το αστικό σπίτι και η 
διαµόρφωση των χώρων του. Οι έµφυλοι ρόλοι και τα ΄καθήκοντά΄ τους. 
Κοινωνικότητα και ελεύθερος χρόνος.  

  Ε.3. Δικαίωµα ψήφου και καθολική ψηφοφορία 
Κοινοβουλευτισµός και σύγχρονες αστικές αξίες. Το Σύνταγµα. Οι έννοιες του 
‘λαού’ και του πολίτη. Κριτήρια συµµετοχής στις εκλογές. Ποιοι έχουν δικαίωµα 
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ψήφου και ποιοι αποκλείονται. Καθολική ψηφοφορία και είσοδος των µαζών στην 
πολιτική. Γυναικεία ψήφος.  
 
Στ.1. Εθνικά σύµβολα 
Από τα φλάµπουρα στην ελληνική σηµαία, από τα πεδία της µάχης στις ζωγραφικές 
αναπαραστάσεις των µαχών και στην ανέγερση µνηµείων. Η συµβολή των ποικίλων 
µορφών αναπαράστασης στη διαµόρωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. 
Συγκρίσεις µε εθνικά σύµβολα άλλων χωρών της ίδιας περιόδου (π.χ. Γαλλία, 
βαλκανικά κράτη, Ιταλία). 
 
Στ.2. Τα µιλέτ στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 
Η αναδιοργάνωση των εθνοθρησκευτικών οµάδων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 
στο πλαίσιο των κρατικών µεταρρυθµισεων στον 19ο αιώνα και οι νέες προοπτικές 
που χαράσσονται στη λειτουργία τους και την πολιτική, οικονοµική και πολιτισµική 
τους δραστηριότητα. Σχέσεις µεταξύ των µιλέτ. 
 
Ζ.1. Εθνικές γαίες και αγροτική µεταρρύθµιση 
Η σηµασία της έγγειας ιδιοκτησίας για τους επαναστατηµένους Έλληνες και οι 
προσπάθειες επίλυσης του προβλήµατος των ακτηµόνων. Μετάβαση από την 
οθωµανική κυριαρχία στο ελληνικό έθνος-κράτος και δηµιουργία του ζητήµατος των 
εθνικών γαιών. Τι καλλιεργούν και τι παράγουν οι Έλληνες αγρότες εκείνη την 
εποχή. Η  πρώτη αγροτική µεταρρύθµιση του Αλ. Κουµουνδούρου. 
 
Ζ.2. Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος 
Η προσπάθεια οργάνωσης της εκπαίδευσης από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του 
ελληνικού κράτους ως τα τέλη του 19ου αιώνα. Αλληλοδιδακτική µέθοδος. Σχολικά 
βιβλία. Τι διδάσκονταν τα παιδιά, ποια παιδιά πήγαιναν σχολείο, πώς γινόταν το 
µάθηµα; Πήγαιναν εξίσου τα αγόρια και τα κορίτσια σχολείο; 
 
Ζ.3. Ανάπτυξη και παρακµή της Ερµούπολης Σύρου. 
Η ίδρυση της Ερµούπολης στις αρχές του 19ου αιώνα και η ανάδειξή της στο 
σηµαντικότερο εµπορικό λιµάνι του ελληνικού κράτους µέχρι τη δεκαετία του 1880. 
Ορθόδοξοι και καθολικοί. Τα ναυπηγεία του νησιού και η τέχνη της ξυλοναυπηγικής. 
Η µετάβαση από την ιστιοφόρο στην ατµοκίνητη ναυσιπλοΐα και οι συνέπειές της για 
την Ερµούπολη. Η αρχιτεκτονική της πόλης.   
 
Ζ.4. Το λιµάνι του Πειραιά και η ανάπτυξή του. 
Το λιµάνι του Πειραιά γίνεται κέντρο της ατµοκίνητης ναυσιπλοΐας. Τι εµπορεύµατα 
διακινούνται στις αποβάθρες του; Τι τύπους ανθρώπων συναντά κανείς στους 
δρόµους τους; Πώς και πού  διασκεδάζουν οι κάτοικοι ή οι επισκέπτες του λιµανιού; 
Ο σιδηρόδροµος που ενώνει την Αθήνα µε τον Πειραιά. Σχέσεις ανάµεσα στις δύο 
πόλεις. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
Τι διδάσκεται σήµερα: 

Η ιστορία της Α΄ Λυκείου, µε τίτλο Ιστορία του Αρχαίου Κόσµου, καλύπτει τη 
χρονική περίοδο από τους προϊστορικούς πολιτισµούς της Ανατολής έως την εποχή 
του Ιουστινιανού. 
 
Πρόταση:   

Λαµβάνοντας υπόψη την δηλωµένη πρόταση για επέκταση της υποχρεωτικής 
φοίτησης κατά ένα έτος και τη συνολικότερη αναµόρφωση των προγραµµάτων 
σπουδών για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση προτείνεται η Α΄ Λυκείου  να καλύπτει 
την περίοδο από το 1880 ως σήµερα. 

 
Ειδικοί στόχοι:  

• να συνδυάσουν τη θεµατική και τη χρονολογική προσέγγιση ώστε να δοθεί µια 
πιο ολοκληρωµένη εικόνα των πυκνών γεγονότων και των µεγάλων ιστορικών 
αλλαγών που έλαβαν χώρα στη διάρκεια των τελευταίων 120 ετών 

• να εντάξουν την ελληνική ιστορία στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και 
παγκόσµιας ιστορίας 

• να αναδείξουν τις µεγάλες ιστορικές τοµές της περιόδου και τις συνέπειές τους 
για τη σηµερινή κόσµο (επιστηµονική πρόοδος και τεχνολογική εξέλιξη, 
βιοµηχανία,  αποικιοκρατία, ναζισµός, φασισµός, κοµµουνισµός, διπολισµός, 
κατοχύρωση πολιτικών δικαιωµάτων κ.α.) 

• να κατανοήσουν τα βαθύτερα αίτια και τις συνέπειες των παγκοσµίων πολέµων 
που σηµάδεψαν τον 20ο αιώνα 

• να υιοθετήσουν µια ολόπλευρη ιστορική προσέγγιση  
• να κατανοήσουν πως συγκροτείται η ευρωπαϊκή συνείδηση  
• να κατανοήσουν την έννοια της «παγκοσµιοποίησης» µε τις πολλαπλές της 
εκφάνσεις (πολιτική, κοινωνική, οικονοµική, τεχνική, πολιτισµική), αλλά και τις 
αντίπαλες  τάσεις 

 
 

Περιεχόµενα 

 
Α. Ο καπιταλισµός ως παγκόσµιο σύστηµα (1880 - 1914) 
 
 Η εδραίωση της νεωτερικότητας 
Τεχνολογικές καινοτοµίες και αλλαγές στις µεταφορές και τις επικοινωνίες. 
Εργοστάσια και βιοµηχανικές πόλεις. Ο κόσµος της εργασίας - συνδικαλιστικό 
κίνηµα – συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης. Ο αγώνας για τη χειραφέτηση των 
γυναικών. Η αίσθηση του µοντέρνου: ζωγραφική, φωτογραφία, λογοτεχνία. 

 
Η περιπέτεια του εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα  
Τα µεγάλα έργα υποδοµών. Ναυτιλία, εµπόριο, διασπορά. Υπερπόντια 
µετανάστευση. Η χρεοκοπία και ο ΔΟΕ. Η πολιτική ανανέωση. Ο κόσµος της 
υπαίθρου και η αγροτική µεταρρύθµιση. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Η 
εκβιοµηχάνιση και το εργατικό κίνηµα 
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Αποικιοκρατία και  ιµπεριαλισµός 
 Διεθνοποίηση της οικονοµίας και αυτοκρατορικές φιλοδοξίες. Η αποικιοκρατία σε 
Ασία και Αφρική. Ο ιµπεριαλιστικός ανταγωνισµός των ευρωπαϊκών δυνάµεων 
 
Β. Η κατάρρευση των αυτοκρατοριών 
 
Ελλάδα: αλυτρωτισµός - εδαφική επέκταση και εθνική ολοκλήρωση 
 Η Μεγάλη Ιδέα. Τα Βαλκάνια στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι 

 
                             

Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος 
Τα αίτια. Τα αντίπαλα στρατόπεδα, η έκρηξη του πολέµου  και τα µέτωπα. Ο 
χαρακτήρας του πολέµου («πόλεµος χαρακωµάτων», χρήση επιστήµης/τεχνολογίας) 
και η εµπειρία των στρατιωτών. Η ρωσική επανάσταση. Οι συνέπειες του πολέµου: η 
αρχή των εθνοτήτων, η δηµιουργία νέων κρατών, οι «αναθεωρητικές» δυνάµεις, 
µειονότητες, ΚΤΕ 
 
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και η  Μικρασιατική εκστρατεία  
Ο Εθνικός Διχασµός. Η εκστρατεία στην Μικρά Ασία. Η µικρασιατική καταστροφή. 
Η σηµασία της καταστροφής : το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Το  προσφυγικό και η 
ανταλλαγή πληθυσµών 
 
 
Γ. Ο Β΄  Παγκόσµιος Πόλεµος 
 
Η εποχή του Μεσοπολέµου  

Η οικονοµική κρίση του 1929. Η κρίση της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας α) 
ιταλικός φασισµός, β) γερµανικός ναζισµός, γ) αυταρχικά και φασιστικά κινήµατα, δ) 
ισπανικός εµφύλιος πόλεµος, ε) δικτατορία Ι. Μεταξά, 
 
Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος  

Τα αίτια του πολέµου. Η εξέλιξη και τα θέατρα του πολέµου. Η γερµανική κατοχή 
στην Ευρώπη. Η εξόντωση των Εβραίων. Η κατάρρευση του Άξονα. Η µνήµη του 
Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου 

  
Η  Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

Ο ελληνο-ιταλικός πόλεµος. Η εισβολή των Γερµανών και η συνθηκολόγηση. Η 
ελληνική κοινωνία στη διάρκεια της Κατοχής. Η αντίσταση και η συνεργασία. Η 
απελευθέρωση 
 
Δ. Ο Ψυχρός Πόλεµος 
 
Ένας διαιρεµένος κόσµος 

Η αποαποικιοποίηση και το κίνηµα των Αδεσµεύτων. Η διαίρεση της Ευρώπης: τα 
βασικά κοινωνικά-πολιτικά χαρακτηριστικά των δύο µπλοκ. Οικονοµική ευηµερία 
και κοινωνικό κράτος. Η ανάδυση της Ιαπωνίας. Η προσπάθεια ευρωπαϊκής 
ενοποίησης (η ιδέα, οι πρώτες προσπάθειες, η ΕΟΚ). Κινήµατα διαµαρτυρίας στην 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ: Βιετνάµ και αντιπολεµικό κίνηµα, Μάης ’68, φεµινισµός, 
οικολογία. Η κρίση του 1973 και η οικονοµική ύφεση 
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Η µεταπολεµική Ελλάδα 
Από την Απελευθέρωση στον Εµφύλιο. Η κληρονοµιά του Εµφυλίου και το 
πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου. Το µεταπολεµικό «οικονοµικό θαύµα», 1953-1973  
Η εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση. Η πορεία εκδηµοκρατισµού στην Ελλάδα 
από την πτώση της χούντας µέχρι το 1989  

 
Το Κυπριακό 

Η βρετανική αποικιοκρατία στην Κύπρο. Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας 1955-
1959. Η ανακήρυξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας και η δύσκολη συµβίωση των δύο 
κοινοτήτων. Το πραξικόπηµα και η τουρκική εισβολή 
 
 
Ε. Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και οι νέες συγκρούσεις 

 
 Η κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων και η εποχή της 
παγκοσµιοποίησης.  
1989: η κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη. Η 
διεύρυνση της ΕΕ, διεθνικοί οργανισµοί, η ανάδυση της Κίνας. Η κυριαρχία του 
νεοφιλελευθερισµού και η εγκατάλειψη του κράτους πρόνοιας. Τεχνολογικές 
επαναστάσεις: πληροφορική, επικοινωνίες, αλλαγές στην παραγωγή και τον 
τρόπο ζωής   
Ελλάδα : Αποβιοµηχάνιση και αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού 
έκρηξη της τουριστικής βιοµηχανίας – αλλαγή καταναλωτικών προτύπων και 
τρόπου ζωής - ένταξη στο Ευρώ  
 
Οι νέες συγκρούσεις στην εποχή της παγκοσµιοποίησης.  
Εµφύλιοι πόλεµοι και εθνικισµός, (Γιουγκοσλαβία). Στρατιωτικές επεµβάσεις 
(πόλεµος του Κόλπου, εισβολή σε Ιράκ και Αφγανιστάν). Θρησκευτικός 
ριζοσπαστισµός (11η Σεπτεµβρίου, ισλαµική τροµοκρατία). Προσφυγική κρίση 
και ξενοφοβία. 

 
 
 
Θεµατικοί φάκελοι 
 
Α.1: Η διαµόρφωση της Αθήνας 
Αρχιτεκτονικές, οικιστικές  και πολιτικές παρεµβάσεις. Η διαµόρφωση του αστικού 
ιστού και η επέκταση της πόλης. Η πολυκατοικία και η εσωτερική µετανάστευση. 
 
Α.2: Η επανάσταση του κινηµατογράφου 
Ο κινηµατογράφος και οι αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας. Από το βωβό στον 
οµιλούντα κινηµατογράφο και τα κινούµενα σχέδια. Η βιοµηχανία του θεάµατος και 
η µαζική διασκέδαση. Ο εµπορικός κινηµατογράφος στην Ελλάδα. Ιστορία και 
κινηµατογράφος 
 
Α.3: Η αποικιοκρατική πολιτική του Βελγίου στο Κογκό 
Παραδειγµατικό θέµα για την αποικιοκρατική πολιτική στην Αφρική. Η κατάκτηση 
και η βίαιη εκµετάλλευση των ιθαγενών πληθυσµών. Οι προσπάθειες για 
ανεξαρτησία και οι ανάπηρες δηµοκρατίες της επόµενης µέρας 
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Β.1: Το τραύµα του Α΄ Παγκοσµίου στην τέχνη – Η µνήµη Μεγάλου Πολέµου 
Ο Μεγάλος Πόλεµος και η αποτύπωσή του  στη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες και 
τον κινηµατογράφο. Από το «Ουδέν νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο» και τη «Ζωή εν 
τάφω», στον Έγκον Σίλε και το «Άλογο του πολέµου». 
 
Β.3: Η Ρωσική Επανάσταση και ο αντίκτυπός της. 
 Οι επαναστάσεις στην Κεντρική Ευρώπη και το διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα. Η 
ρωσική καλλιτεχνική πρωτοπορία στις εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία και τον 
κινηµατογράφο 
 
Β.4 : Η Θεσσαλονίκη από την οθωµανική αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος 
Η Θεσσαλονίκη, µητρόπολη των Βαλκανίων. Εβραίοι, χριστιανοί, µουσουλµάνοι. Η 
πυρκαγιά του 1917. Η εγκατάσταση των προσφύγων. Ο εµπρησµός της συνοικίας 
Κάµπελ. 
 
Β.5: Η αποκατάσταση των προσφύγων του 1922. 
Οι προσφυγικές γειτονιές. Προσφυγικοί σύλλογοι και αθλητικά σωµατεία. Το τραύµα 
της προσφυγιάς στη λογοτεχνία, την µουσική και το θέατρο. Προφορικές µαρτυρίες. 
 
Γ.1: Η ναζιστική ιδεολογία και τα θύµατά της 
Οι διώξεις αντιφρονούντων στη ναζιστική Γερµανία. Αντισηµιτισµός. Ευγονική. Τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η «Τελική Λύση». Η εξόντωση των Ροµά. Ο πόλεµος 
εξολόθρευσης στην Ανατολή.   
 
Γ.2: Τα γερµανικά αντίποινα στην κατεχόµενη Ελλάδα 
Η ένοπλη αντίσταση και η λογική της ναζιστικής βίας. Μαζικές εκτελέσεις και 
πυρπολήσεις χωριών. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ελλάδα. Η µεταπολεµική 
δικαιοσύνη και οι γερµανικές αποζηµιώσεις.  
 
Γ.3: Η ίδρυση του ΟΗΕ 
Η Κοινωνία των Εθνών στο Μεσοπόλεµο. Η ιδρυτική διακήρυξη του ΟΗΕ. Μέλη, 
όργανα και τρόπος λειτουργίας του ΟΗΕ. Οι παρεµβάσεις του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια 
του Ψυχρού Πολέµου και µετέπειτα.  
 
Δ.1: Επιστήµη και πολιτική: τα πυρηνικά όπλα και η κατάκτηση του 
διαστήµατος 
Η ρίψη της ατοµικής βόµβας σε Χιροσίµα και Ναγκασάκι. Η απειλή του πυρηνικού 
πολέµου και  η κούρσα των εξοπλισµών στον Ψυχρό Πόλεµο. Το αντιπολεµικό και 
φιλειρηνικό κίνηµα. «Άνθρωπος στη φεγγάρι»: η  κατάκτηση του διαστήµατος. Η 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και οι περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι. 
 
Δ.2: Η εποχή της τηλεόρασης. 
Η καταναλωτική ευηµερία και οι αλλαγές στην καθηµερινότητα και τον τρόπο ζωής. 
Ο ερχοµός της τηλεόρασης στην Ελλάδα. Οι τηλεοπτικές εκποµπές και σειρές ως 
ιστορικές πηγές. Απλά ένα µέσο ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας; Τηλεοπτικά προϊόντα 
και η διαµόρφωση αισθητικών και πολιτισµικών προτύπων. Η ιδιωτική τηλεόραση. Ο 
πολιτισµός και η δύναµη της εικόνας. 
 
Δ.3: Η πολιτισµική «άνοιξη» της δεκαετίας του 1960 στην Ελλάδα και τον κόσµο 
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Η νεολαιίστικη κουλτούρα. Η ροκ και η µαύρη µουσική. Ο κινηµατογράφος των 
σκηνοθετών. Θέατρο, λογοτεχνία, περιοδικά. Λογοκρισία και αµφισβήτηση στα 
χρόνια της δικτατορίας των συνταγµαταρχών.  
 
Δ.4.: Ο αγώνας ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις 
Οι ρίζες των φυλετικών διακρίσεων. Οι φυλετικές διακρίσεις στις ΗΠΑ και ο αγώνας 
του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και των κινηµάτων των Αφροαµερικανών για ίσα 
δικαιώµατα. Ο Αµερικανικός νότος, η δράση της ΚΚΚ και η Ρόζα Παρκς. Το 
καθεστώς του Αpartheid και ο Νέλσον Μαντέλα. 
  
Ε.1: Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου 
Ο Ψυχρός Πόλεµος και η διαίρεση της Γερµανίας. Η ανέγερση του Τείχους του 
Βερολίνου. Η καθηµερινή ζωή στις κοµµουνιστικές χώρες. 1989: το έτος-ορόσηµο. Η 
πτώση του Τείχους του Βερολίνου και η γερµανική ενοποίηση. Η µνήµη των 
κοµµουνιστικών καθεστώτων. 
 
Ε.2: Οι αλλαγές στην ενηµέρωση: από την εφηµερίδα στο διαδίκτυο 
Ο κόσµος των εφηµερίδων: εκδότες, δηµοσιογράφοι, τυπογράφοι. Η άνθηση των 
εφηµερίδων και περιοδικών στην Ελλάδα µετά τη Μεταπολίτευση. Η τεχνολογική 
ανανέωση. Η τηλεοπτική ενηµέρωση και η επανάσταση του διαδικτύου. Η κρίση του 
παραδοσιακού Τύπου. Η ενηµέρωση στην εποχή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Ε.3: Η σύγχρονη µετανάστευση προς την Ελλάδα 
Η Ελλάδας ως χώρα υποδοχής µεταναστών και µεταναστριών από  τα Βαλκάνια και 
τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Δικαιώµατα 
και νοµοθεσία. Προβλήµατα, διαψεύσεις, προσωπικές ιστορίες και µαρτυρίες. Η 
προσφυγική κρίση. 
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Δ. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Β΄ ΚΑΙ Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι για το µάθηµα της Ιστορίας στις δύο τελευταίες τάξεις 
του Λυκείου θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια λογική ως προς τους γενικούς σκοπούς, 
τις µεθόδους και τα µέσα διδασκαλίας που έχει προταθεί για τα Προγράµµατα 
Σπουδών στην δευτεροβάθµια υποχρεωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, τα Προγράµµατα 
Σπουδών για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου συνδέονται και µε τις αλλαγές που σχεδιάζονται 
στο σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επειδή αυτές δεν έχουν 
ακόµη οριστικοποιηθεί, η Επιτροπή δεν µπορεί να καταθέσει συγκεκριµένες 
προτάσεις για τα Προγράµµατα Σπουδών για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου στο µάθηµα της 
Ιστορίας, αλλά µόνο γενικές ιδέες για το περιεχόµενο του µαθήµατος. Στον πυρήνα 
των γενικών ιδεών που ακολουθούν υπάρχει η λογική ότι το µάθηµα της Ιστορίας 
στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου  θα πρέπει να αφορά σηµαντικά ιστορικά 
ζητήµατα τα οποία αφενός επηρεάζουν τον σύγχρονο κόσµο στον οποίο ζουν σήµερα 
οι µαθητές-τριες και αφετέρου διαµορφώνουν την ιστορική κουλτούρα και συνείδηση 
στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσµο.   

Με βάση τα προαναφερθέντα, το µάθηµα της Ιστορίας στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
θα µπορούσε να έχει θεµατικό χαρακτήρα. Στη Β΄ Λυκείου το µάθηµα θα µπορούσε 
να αφορά τη µελέτη της ιστορικής εξέλιξης στις τρεις µεγάλες ιστορικές περιόδους 
(αρχαιότητα, µέσοι χρόνοι, νεότερη και σύγχρονη εποχή) ζητηµάτων που 
απασχολούν τον σύγχρονο κόσµο. Στη Γ΄ Λυκείου το µάθηµα θα µπορούσε να 
επικεντρωθεί µόνο στον 20ο αιώνα, µε στόχο την εµβάθυνση σε συγκεκριµένα 
φαινόµενα και εξελίξεις που είναι σηµαντικά για την κατανόηση των αλλαγών που 
συνέβησαν σε εκείνον τον αιώνα και σε µεγάλο βαθµό διαµόρφωσαν τον κόσµο στον 
οποίο ζούµε και η µνήµη τους είναι παρούσα.  
  


