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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ
ΣΙ Α΄, Β΄, Γ΄ ΣΑΞΕΙ ΛΤΚΕΙΟΤ
Α΄ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Με τον όρο «ιςτορία» εννοοφμε οτιδιποτε ζχει ςυμβεί ςτο παρελκόν. Θ Λςτορία
όμωσ ωσ επιςτιμθ είναι θ μελζτθ του παρελκόντοσ, θ οποία γίνεται πάντοτε με τθ
διαμεςολάβθςθ του ιςτορικοφ. Στόχοσ τθσ Λςτορίασ ωσ επιςτιμθσ είναι θ γνϊςθ, θ
κατανόθςθ και θ ερμθνεία των γεγονότων και των καταςτάςεων που ζχουν διαμορφωκεί
ςτο παρελκόν. Γενικά θ Λςτορία κακιςτά δυνατι τθ ςυγκρότθςθ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ, τθσ
ταυτότθτασ και τθσ κλθρονομιάσ λαϊν και κοινωνιϊν. Συμβάλλει ςτθν κατανόθςθ του
παρόντοσ και ςτθν ανάλθψθ δράςθσ και ςυμμετοχισ ςτο ςφγχρονο γίγνεςκαι. Λόγω τθσ
μεκόδου τθσ (διατφπωςθ ερωτθμάτων και κριτικι προςζγγιςθ των πθγϊν), ςυμβάλλει ςτθ
ςυγκρότθςθ αυτόνομων και δθμοκρατικϊν πολιτϊν, με δυνατότθτα αναςτοχαςμοφ και
κριτικισ προςζγγιςθσ του παρελκόντοσ.
Εν γζνει το μάκθμα τθσ Λςτορίασ ςτοχεφει ςτθν καλλιζργεια και ςτθν ανάπτυξθ
ιςτορικισ κριτικισ ςκζψθσ και ιςτορικισ ςυνείδθςθσ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Ειδικά
ςτο Λφκειο τοφτο επιτυγχάνεται με τθ μελζτθ και τθν ανάλυςθ ςε βάκοσ ιςτορικϊν
κεμάτων, γι’ αυτό θ διάταξθ τθσ φλθσ είναι κεματικι. Στο πλαίςιο αυτό θ εκνικι ιςτορία
ςυνδζεται άμεςα με τθν Ευρωπαϊκι και τθν Ραγκόςμια Λςτορία, ενϊ επιδιϊκεται θ
εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με τον χρόνο και τον χϊρο μζςα ςτον οποίο ςυμβαίνουν τα
ιςτορικά φαινόμενα και δρουν τα ιςτορικά πρόςωπα, κακϊσ και με τισ βαςικζσ ιςτορικζσ
ζννοιεσ.
Τα νζα ΡΣ τθσ Λςτορίασ ειςάγουν ενιαία αντίλθψθ προςζγγιςθσ τθσ Λςτορίασ από τθ Γϋ
Δθμοτικοφ ζωσ τθ Γϋ Λυκείου. Επιπλζον, ζχει καταβλθκεί μεγάλθ προςπάκεια
εξορκολογιςμοφ τθσ φλθσ, με τθν επιλογι των ενοτιτων και τθν αναδιάρκρωςθ του
περιεχομζνου τουσ.
Θ διδαςκαλία γίνεται με άξονα τον/τθ μακθτι/-τρια. Θ εκτεταμζνθ χριςθ
πολυμορφικοφ/πολυτροπικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, θ ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν
ςτθ διδαςκαλία, θ αποφυγι τθσ αποςτικιςθσ και θ αξιοποίθςθ πθγϊν ανάλογα με τθν
θλικία των μακθτϊν/-τριϊν ζχουν ςτόχο τθν κριτικι αφομοίωςθ τθσ φλθσ από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ.
Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν χρειάηεται να είναι διαρκισ και διαμορφωτικι και
να διεξάγεται ατομικά ι ομαδικά, με ςκοπό τον περιοριςμό τθσ αποςτικιςθσ και τθσ
ςτείρασ ι μθχανιςτικισ αναπαραγωγισ των ιςτορικϊν πλθροφοριϊν από μζρουσ τουσ.
Αςκείται μζςα από πολλαπλζσ και εναλλαςςόμενεσ μορφζσ, όπωσ θ προφορικι και γραπτι
εξζταςθ και θ παρουςίαςθ εργαςιϊν, κατά τισ οποίεσ ελζγχονται θ αφθγθματικι ικανότθτα,
θ γνϊςθ, θ διατφπωςθ ιςτορικοφ λόγου, θ ανάπτυξθ κριτικοφ ςυλλογιςμοφ.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Θ διδαςκαλία του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ Λςτορίασ αποςκοπεί ςτθν καλλιζργεια
ιςτορικισ ςυνείδθςθσ και ςτθν ανάπτυξθ ιςτορικισ ςκζψθσ εκ μζρουσ των μακθτϊν/-τριϊν.
Μζςω τθσ μελζτθσ του ιςτορικοφ παρελκόντοσ, οι μακθτζσ/-τριεσ αναπτφςςουν τθν
ικανότθτα να αναγνωρίηουν τισ αιτιϊδεισ ςχζςεισ που ςυνδζουν τα ιςτορικά γεγονότα και
ερμθνεφουν τα ιςτορικά φαινόμενα. Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβάνονται τθν ιςτορία όχι
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ωσ μια ςτατικι, προδιαμορφωμζνθ κατάςταςθ, αλλά ωσ μια δυναμικι, πολυςφνκετθ και
εξελιςςόμενθ πραγματικότθτα, τθσ οποίασ τμιμα αποτελεί και θ εποχι ςτθν οποία οι
ίδιοι/-εσ ηουν. Επίςθσ, ςυνειδθτοποιοφν τθ λειτουργία τθσ ιςτορίασ ωσ προςζγγιςθ και
ερμθνεία των γεγονότων του παρελκόντοσ που γίνεται με τθ διαμεςολάβθςθ των
ιςτορικϊν.
Επιπλζον, οι μακθτζσ/-τριεσ αναπτφςςουν αίςκθμα ςυμμετοχισ ςτο ιςτορικό
γίγνεςκαι, ςυνεπϊσ και αίςκθμα προςωπικισ ευκφνθσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ιςτορίασ.
Ειδικότερα, αντιλαμβάνονται ότι θ ενςυνείδθτθ τοποκζτθςι τουσ ςτον χρόνο προχποκζτει
κατανόθςθ του παρελκόντοσ, ενεργό ςυμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ του παρόντοσ και
δθμιουργία των βάςεων για τθν οικοδόμθςθ του μζλλοντοσ. Εν κατακλείδι, μζςω τθσ
ιςτορικισ παιδείασ, οι μακθτζσ/-τριεσ αναπτφςςουν κριτικι ςκζψθ και ενςυνείδθτθ ςτάςθ
ηωισ, ενεργό πρόςλθψθ του κόςμου και δθμοκρατικι ςυνείδθςθ.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Το περιεχόμενο του ΡΣ τθσ Λςτορίασ ςτο Λφκειο καλφπτει κεματικά όψεισ τθσ
Ελλθνικισ, Ευρωπαϊκισ και Ραγκόςμιασ Λςτορίασ, από τθν αρχαιότθτα ζωσ τισ μζρεσ μασ.
Ρεριλαμβάνει, επίςθσ, βαςικζσ γνϊςεισ για τθν επιςτιμθ τθσ Λςτορίασ.
Στθν Αϋ Λυκείου οι μακθτζσ/-τριεσ αποκτοφν γνϊςεισ για τισ μορφζσ κρατικισ
οργάνωςθσ, τουσ κεςμοφσ, τθ διοίκθςθ, κακϊσ και το περιεχόμενο διαφόρων ιδεολογικϊν
ρευμάτων από τθν Αρχαιότθτα ζωσ τθ Σφγχρονθ Εποχι.
Στο πλαίςιο αυτό, το ΡΣ τθσ Αϋ Λυκείου επικεντρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ:
− Ο χϊροσ, ο χρόνοσ και οι ιςτορικζσ ζννοιεσ
− Κεςμοί και κρατικι οργάνωςθ ςτθν αρχαιότθτα
− Κεςμοί και κρατικι οργάνωςθ ςτο Βυηάντιο. Βυηάντιο – Μζςοι χρόνοι
− Κεςμοί και κρατικι οργάνωςθ ςτουσ νεότερουσ χρόνουσ
− Λδεολογικά ρεφματα
Στθ Βϋ Λυκείου οι μακθτζσ/-τριεσ αποκτοφν γνϊςεισ για τον τρόπο οργάνωςθσ των
κοινωνιϊν, τθ λειτουργία τθσ οικονομίασ και τισ πλθκυςμιακζσ μεταβολζσ από τθν
Αρχαιότθτα ζωσ τθ Σφγχρονθ Εποχι.
Στο πλαίςιο αυτό, το ΡΣ τθσ Βϋ Λυκείου επικεντρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ:
− Ο χϊροσ, ο χρόνοσ και οι ιςτορικζσ ζννοιεσ
− Τρόποι και μζςα παραγωγισ, προϊόντα, υπθρεςίεσ, από τθ γεωργικι επανάςταςθ ςτθ
ςφγχρονθ βιομθχανικι κοινωνία
− Κοινωνικζσ τάξεισ και ομάδεσ
− Μετακινιςεισ πλθκυςμϊν
Στθ Γϋ Λυκείου οι μακθτζσ/-τριεσ αποκτοφν γνϊςεισ για τθ ςυγκρότθςθ και τθ
λειτουργία διαφόρων ςυςτθμάτων αςφαλείασ, κακϊσ και τθν εξζλιξθ διεκνϊν ηθτθμάτων
από τθν Αρχαιότθτα ζωσ τθ Σφγχρονθ Εποχι.
Στο πλαίςιο αυτό, το ΡΣ τθσ Γϋ Λυκείου επικεντρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ:
− Ο χϊροσ, ο χρόνοσ και οι ιςτορικζσ ζννοιεσ
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− Συςτιματα Αςφαλείασ
− Διεκνι Ηθτιματα
Στο μάκθμα τθσ Γϋ Λυκείου Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν οι
μακθτζσ/-τριεσ αποκτοφν γνϊςεισ για το περιεχόμενο και τθ μεκοδολογία τθσ Λςτορίασ ωσ
επιςτιμθσ, κακϊσ και για τον τρόπο με τον οποίο εργάηεται ο ιςτορικόσ.
Στο πλαίςιο αυτό, το ΡΣ του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ Κεματικζσ
Ενότθτεσ:
− Θ επιςτιμθ τθσ Λςτορίασ. Κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ
− Το Ελλθνικό Ηιτθμα και θ λφςθ του (από τον ϊριμο Νεοελλθνικό Διαφωτιςμό ζωσ τθν
ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ενωμζνθ Ευρϊπθ)
− Θ Ευρϊπθ ωσ ιςτορικι ενότθτα από τθν Αρχαιότθτα ζωσ τθ Σφγχρονθ Εποχι
Στθν πρϊτθ ενότθτα οι μακθτζσ/-τριεσ κα εξοικειωκοφν με τα επιςτθμολογικά
χαρακτθριςτικά τθσ επιςτιμθσ τθσ ιςτορίασ, κα γνωρίςουν τα εργαλεία και τθ μζκοδο που
χρθςιμοποιοφν οι ιςτορικοί, ενϊ κα αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ για τισ διάφορεσ
ιςτοριογραφικζσ ςχολζσ που δθμιουργικθκαν ςτθν πορεία του χρόνου. Στθ δεφτερθ και
ςτθν τρίτθ ενότθτα κα κλθκοφν να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ όςα διδάχκθκαν ςτθν πρϊτθ.
Αυτό κα γίνει μζςω τθσ διδαςκαλίασ δφο κεματικϊν: εκείνθσ που ςχετίηεται με το Ελλθνικό
Ηιτθμα και τθ ςυγκρότθςθ του ελλθνικοφ εκνικοφ κράτουσ και εκείνθσ που αναφζρεται
ςτθν ζννοια τθσ Ευρϊπθσ ωσ ιςτορικισ οντότθτασ, από τθν Αρχαιότθτα ζωσ τισ μζρεσ μασ.
Μζςω αυτϊν των δφο κεματικϊν, με τθ χριςθ πθγϊν και τθ χριςθ τθσ ςχετικισ
βιβλιογραφίασ οι μακθτζσ/-τριεσ κα εργαςκοφν ωσ μικροί ιςτορικοί ξεκινϊντασ το δικό τουσ
δθμιουργικό ταξίδι ςτο ιςτορικό παρελκόν.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Ο γενικόσ ςκοπόσ και οι γενικοί-ειδικοί ςτόχοι του μακιματοσ διαμορφϊνουν τισ
αρχζσ τθσ ερευνθτικισ-εργαςτθριακισ διδακτικισ μεκόδου. Ωσ βαςικι μεκοδολογικι
ςτρατθγικι προτείνεται θ διερευνθτικι προςζγγιςθ του διδακτικοφ υλικοφ και θ εφαρμογι
ενεργθτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ. Κακϊσ θ αφιγθςθ ελάχιςτα εξαςφαλίηει τθν
προςδοκϊμενθ διαλεκτικι-ενεργθτικι ςυμμετοχι, ωσ προςφορότερθ μζκοδοσ κεωρείται ο
διάλογοσ και θ ςυνζρευνα (εκπαιδευτικοφ-μακθτϊν/-τριϊν), που επιτρζπει τθν άμεςθ και
ενεργθτικι εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ανακάλυψθσ, αξιοποίθςθσ τθσ
αποκτθκείςασ γνϊςθσ, διαςφνδεςθσ ιςτορικϊν ςτοιχείων, εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων και
διατφπωςθσ αξιολογικϊν κρίςεων. Θ επεξεργαςία ιςτορικοφ υλικοφ (πθγϊν, τεκμθρίων,
εικόνων, χαρτϊν, χρονολογικϊν πινάκων κτλ.) υιοκετείται ωσ βαςικι διδακτικι μζκοδοσ για
τθν κατανόθςθ των κεωρθτικϊν ηθτθμάτων και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν «εργαςτθρίου
ιςτορίασ». Ζτςι, τα παραδείγματα που παρατίκενται (το Ελλθνικό Ηιτθμα και θ Ευρϊπθ ωσ
ιςτορικι ενότθτα) δεν πρζπει να αντιμετωπιςκοφν ςτο πλαίςιο μιασ αναλυτικισ
προςζγγιςθσ και εξιςτόρθςθσ, αλλά ωσ αφετθρία κατανόθςισ τουσ με τθ χριςθ πθγϊν και
γενικότερα ιςτορικοφ υλικοφ. Θ παρατιρθςθ αυτι κρίνεται κακοριςτικισ ςθμαςίασ τόςο
για τθν ζκταςθ τθσ επιδιωκόμενθσ αφιγθςθσ όςο και για τθ χριςθ του ιςτορικοφ υλικοφ
(προτείνεται ςχεδόν ιςομερισ κατανομι χρόνου ςτισ δφο δραςτθριότθτεσ). Ειδικότερα, θ
επεξεργαςία των πθγϊν προτείνεται να ακολουκεί τα εξισ ςτάδια: παρουςίαςθ ςφντομων
κειμζνων (με περιγραφζσ, αφθγιςεισ, ερμθνείεσ κτλ.), εξωκειμενικι προςζγγιςθ
(πλθροφορίεσ για τον ςυντάκτθ τθσ πθγισ, το ιςτορικό-κοινωνικό-ιδεολογικό πλαίςιο τθσ
πθγισ), κειμενικι (πλθροφορίεσ, ερμθνείεσ, αποςιωπιςεισ τθσ πθγισ), διακειμενικι
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(ςυγκρίςεισ-αντιπαραβολι πθγϊν που αναφζρονται ςτο ίδιο ηιτθμα) ςφνκεςθ (ςφνκεςθ
του περιεχομζνου, των ιςτορικϊν πλθροφοριϊν των πθγϊν). Στθν κατεφκυνςθ αυτι ο
ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ κακίςταται βοθκθτικόσ, ςυντονιςτικόσ, ϊςτε βακμιαία οι
μακθτζσ/-τριεσ να εκιςτοφν ςτθ χριςθ και επεξεργαςία των πθγϊν. Ειδικότερα, θ ζρευνα
των γραπτϊν πθγϊν, άμεςων και ζμμεςων, πρζπει να είναι για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
μζςο αμεςότερθσ προςζγγιςθσ μιασ ιςτορικισ εποχισ, κακϊσ επίςθσ και κατανόθςθσ και
ερμθνείασ των ιςτορικϊν φαινομζνων ι ηθτθμάτων. Θ μακθτεία ςτθν ζρευνα των πθγϊν
εξοικειϊνει ςταδιακά τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ με τθ δουλειά του ιςτορικοφ, γιατί τουσ/τισ
αςκεί ςτθν ουςία τθσ ιςτορικισ ζρευνασ (αντιπαραβολι και ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ των πθγϊν,
κίνθτρα και ερμθνείεσ ιςτορικϊν κ.ά.). Μάλιςτα, με τθν επεξεργαςία τεκμθρίων που
παρουςιάηουν διαφορετικζσ εκδοχζσ του ίδιου γεγονότοσ ι φαινομζνου αναπτφςςονται
ςταδιακά θ κριτικι ςκζψθ, θ κριτικι ςτάςθ απζναντι ςε ιςτορικά γεγονότα ι πρόςωπα, θ
ικανότθτα διατφπωςθσ υποκζςεων, νόμων ι οριςμϊν, γενικεφςεων και διαςφνδεςθσ των
γεγονότων, γενικότερα αναπτφςςεται θ ικανότθτα να αξιολογοφν τθν ανκρϊπινθ δράςθ και
να διατυπϊνουν, χωρίσ προκατάλθψθ, αξιολογικζσ θκικζσ κρίςεισ. Με τον τρόπο αυτό
διαμορφϊνονται πολίτεσ με αξίεσ και εφόδια αντίςταςθσ ςε προςπάκειεσ χειραγϊγθςθσ. Θ
ανάκεςθ και εκπόνθςθ εργαςιϊν (ατομικϊν ι ομαδικϊν) και θ ςφνδεςι τουσ με
κζματα/ζρευνεσ τοπικισ ιςτορίασ ενκαρρφνουν τθν ενεργθτικότερθ ςυμμετοχι, κακϊσ και
–όπου και όποτε είναι εφικτό και εφαρμόςιμο– τθν παραγωγι ιςτορικισ γνϊςθσ. Θ χριςθ
εποπτικϊν μζςων (ςυμβατικϊν και ψθφιακϊν) παρζχει ευκαιρίεσ για αποτελεςματικότερθ
αξιοποίθςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ και κατανόθςθ των κεωρθτικϊν ηθτθμάτων του
μακιματοσ.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Θ αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ κζτει ωσ βαςικι αρχι τθν απαλλαγι του/τθσ
μακθτι/-τριασ από τθν πρακτικι τθσ μθχανικισ απομνθμόνευςθσ, από τθν εμμονι ςτθ
διατφπωςθ του ςχολικοφ βιβλίου (αποςτικιςθ) και από τθ ςτείρα και αυτολεξεί
αναπαραγωγι των προςφερόμενων γνϊςεων. Στον γνωςτικό τομζα, τα βαςικά κζματα του
μακιματοσ περιλαμβάνουν επιςτθμολογικοφσ όρουσ και ζννοιεσ που είναι εκ των
πραγμάτων απαραίτθτεσ, για να οικοδομιςει ο/θ μακθτισ/-τρια γνϊςεισ και ζνα
ςτοιχειϊδεσ κεωρθτικό εννοιολογικό υπόβακρο. Κατά τθν προφορικι και γραπτι εξζταςθ
των μακθτϊν/-τριϊν ελζγχονται θ γνϊςθ και θ κατανόθςθ ιςτορικϊν εννοιϊν, των μεκόδων
που χρθςιμοποιοφν για τθν κριτικι προςζγγιςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ και θ διατφπωςθ με
ςαφινεια και ακρίβεια ιςτορικοφ λόγου. Στόχοσ δεν είναι να διερευνθκεί αν οι μακθτζσ/τριεσ ζμακαν το ςχολικό βιβλίο τθσ Λςτορίασ, αλλά αν μακαίνουν ιςτορία. Επιπλζον, κατά
τθν αξιολόγθςθ ο/θ διδάςκων/-ουςα δεν περιορίηεται ςτθν κυριολεκτικι κατανόθςθ (ποιοσ,
πότε, ποφ, πϊσ, τι ςυνζβθ κτλ.). Επιδιϊκεται οι ερωτιςεισ να ζχουν διερευνθτικό και
ερμθνευτικό χαρακτιρα, να ςτοχεφουν ςτθν ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και κριτικι κατανόθςθ
ιςτορικϊν φαινομζνων ι προςϊπων. Να μθν αλλοιϊνεται κατά τθν εξζταςθ του μακιματοσ
θ φφςθ τθσ Λςτορίασ ωσ επιςτιμθσ. Θ Λςτορία είναι μεν γνϊςθ, αλλά πρωτίςτωσ είναι
μζκοδοσ μελζτθσ. Επομζνωσ, δεν περιοριηόμαςτε ςε ςτατικζσ ερωτιςεισ αλλά ςε
δυναμικζσ, που ηθτοφν τθ δυναμικι αναπαράςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ. Σε επίπεδο
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ιςτορικισ διερεφνθςθσ, ενκαρρφνεται ο/θ μακθτισ/-τρια με τον
διάλογο ςτθν τάξθ, τθν ανάκεςθ δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν, να αναηθτά πλθροφορίεσ
και υλικό, να διατυπϊνει ερωτιματα και υποκζςεισ, να επιβεβαιϊνει, να επαλθκεφει, να
κάνει αναγωγζσ, να ςυςχετίηει, να διατυπϊνει οριςμοφσ, να κάνει γενικεφςεισ, να ςυνδζει
τα γεγονότα ςτθ ςχζςθ αιτίασ και αποτελζςματοσ, να απορρίπτει τισ «μεταφυςικζσ»
ερμθνείεσ, να αξιολογεί, να αναπτφςςει ζνα κζμα ςε ςφντομθ ι εκτενζςτερθ αφιγθςθ,
χρθςιμοποιϊντασ τισ προςφερόμενεσ γνϊςεισ. Σε επίπεδο ανάπτυξθσ ςυναιςκθματικϊν και
κοινωνικϊν δεξιοτιτων αξιολογείται θ ικανότθτα των μακθτϊν/-τριϊν να ςυνεργάηονται
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για να αξιοποιιςουν ευκαιρίεσ εναςχόλθςθσ με τθν ιςτορία του τόπου τουσ ι να
αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ για τθν παραγωγι ομαδικϊν δράςεων ςτο πλαίςιο τθσ
ςχολικισ ηωισ.
Θ αξιολόγθςθ αποτελεί μζςο ανατροφοδότθςθσ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, που
αποςκοπεί, μζςω του εντοπιςμοφ αδυναμιϊν και δυνατοτιτων, κατ’ επζκταςθ μζςω τθσ
διαρκοφσ ανανζωςθσ ςτόχων, ςτθν αυτοβελτίωςθ. Συνιςτά ςθμαντικό μζςο ανάπτυξθσ τθσ
μάκθςθσ, κακϊσ επιτρζπει τθν ενςυνείδθτθ ςτάςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ ζναντι τθσ
γνωςτικισ διαδικαςίασ, τον ζλεγχο τθσ πορείασ του/τθσ ςτθν καλλιζργεια γνϊςεων και
δεξιοτιτων από τον/τθν ίδιο/-α, ςυνεπϊσ τθν απόκτθςθ μεταγνωςτικισ δεξιότθτασ.
Με τον τρόπο αυτό, ο/θ μακθτισ/-τρια αναπτφςςει τθν ικανότθτα ςυγκρότθςθσ
ιςτορικϊν εννοιϊν και μεταβίβαςθσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ ςε νζα περιβάλλοντα. Υπό το
πρίςμα αυτό, θ ιςτορικι παιδεία δεν παραμζνει ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ, αλλά γίνεται φακόσ
παρατιρθςθσ, παράγοντασ ερμθνείασ και κατανόθςθσ του κόςμου.
Οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ, όπωσ και οι δραςτθριότθτεσ, πρζπει να οργανϊνονται με
γνϊμονα τθν καλλιζργεια εμπεριςτατωμζνθσ γνϊςθσ και τθν προαγωγι κριτικισ ςκζψθσ, θ
οποία αποτελεί βαςικό ςκοπό του διδακτικοφ αντικειμζνου τθσ Λςτορίασ˙ ςυνιςτοφν,
ωςτόςο, ενιςχυτικά ςτοιχεία τθσ διδαςκαλίασ και δε ςτοχεφουν ςτθν υποκατάςταςι τθσ. Θ
αξιολόγθςθ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να αποτελεί αυτοςκοπό.
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Β΄ Μζροσ
Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδών
Θεματικά
Πεδία

ΙΣΟΡΙΑ – Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ο ΧΩΡΟ, Ο ΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΝΟΙΕ.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:

● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία του χϊρου
ςτθ διαμόρφωςθ του
ιςτορικοφ γίγνεςκαι.
Ειδικότερα:
– τον ρόλο τθσ
γεωγραφικισ κζςθσ
και τθσ
γεωμορφολογίασ
ςτθν οργάνωςθ των
κοινωνιϊν,
– τουσ
καταναγκαςμοφσ τθσ
γεωμορφολογίασ ςτισ
παραδοςιακζσ
κοινωνίεσ,
– τθν αντίλθψθ των
ορίων του χϊρου.

● Να αναηθτιςουν, να
ςυλλζξουν και να μελετιςουν
υλικό με διαφορετικζσ
εκδοχζσ διαχείριςθσ του
χϊρου ςε ειδικά επιμζρουσ
ιςτορικά παραδείγματα.

● Να προςλαμβάνουν
τθ γεωγραφικι κζςθ
ωσ βαςικό
ςυντελεςτι
διαμόρφωςθσ
γεωπολιτικϊν
ςυςχετιςμϊν.
● Να τοποκετοφν
επιμζρουσ ιςτορικά
γεγoνότα ςε ςωςτι
χρονολογικι ςειρά,
να αντιλαμβάνονται
τον ρόλο τθσ
περιοδολόγθςθσ ςτθν
ιςτορία. Ειδικότερα:
– τθ γραμμικι και τθν
κυκλικι διάςταςθ του
ιςτορικοφ χρόνου,
– τουσ διαφορετικοφσ
ιςτορικοφσ χρόνουσ
(ιςτορικι «δομι»,
ςυγκυρία, χρόνοσ του
γεγονότοσ).
● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία τθσ ειδικισ
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● Να παρατθριςουν τον ρόλο
τθσ γεωμορφολογίασ τθσ
αρχαίασ Αιγφπτου ςτθ
ςυγκρότθςθ του βαςιλείου
των φαραϊ, επίςθσ τθσ
γεωμορφολογίασ του
ελλαδικοφ χϊρου ςτθ
ςυγκρότθςθ τθσ πόλθσκράτουσ, να αναγνωρίςουν τθ
κζςθ-κλειδί τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ, να
κατανοιςουν τθ ςθμαςία των
γεωπολιτικϊν ςυςχετιςμϊν
ςτο πλαίςιο του Ανατολικοφ
Ηθτιματοσ.
● Να παρακζςουν ςτο
πλαίςιο ςυηιτθςθσ επιπλζον
παραδείγματα από τισ
προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ
καταλιγοντασ ςε
ςυμπεράςματα.
● Να επεξεργαςτοφν πθγζσ
ςχετικζσ με τθν αντίλθψθ του
χϊρου και του χρόνου από
τον άνκρωπο ςε διαφορετικά
ιςτορικά ςυμφραηόμενα.
Ενδεικτικά, μποροφν να
μελετιςουν τισ διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ του χρόνου
και του χϊρου από τον
μεςαιωνικό άνκρωπο και από
τον άνκρωπο τθσ πρϊτθσ
φάςθσ τθσ Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ.
● Να καταςκευάςουν πίνακα
με ιςτορικοφσ όρουσ-ζννοιεσ
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Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙ ΣΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΩΝ
Οι κεςμοί των
ομθρικϊν κοινοτιτων
ωσ προπομπόσ των
κεςμϊν των πόλεων.

εννοιολόγθςθσ όρων
ςτο πλαίςιο τθσ
επιςτιμθσ τθσ
Λςτορίασ και τθ
ςθμαςία τθσ
ιςτορικισ ορολογίασ
ωσ παράγοντα
μεκοδολογικισ
προςζγγιςθσ των
γεγονότων και
ςυςτθματικισ
εμβάκυνςθσ ςε
ςυςχετιςμοφσ και
αιτιϊδεισ ςχζςεισ.

ςτθ βάςθ προδιατυπωμζνων
επιμζρουσ κριτθρίων. Να
προχωριςουν ςε
ομαδοποίθςθ και
τυπολόγθςθ των εννοιϊν
αναφζροντασ παραδείγματα
χριςθσ τουσ.

● Να περιγράφουν
τον ρόλο που
διαδραματίηει ςτθν
ομθρικι κοινωνία ο
κακζνασ από τουσ
τρεισ κεςμοφσ, θ
βαςιλεία, θ βουλι και
θ ςυνζλευςθ του
διμου, και να
αναγνωρίηουν ςε
αυτοφσ τισ ιςτορικζσ
ρίηεσ των
μεταγενζςτερων
βαςικϊν κεςμϊν τθσ
πόλθσ-κράτουσ.

● Να ανακαλζςουν γνϊςεισ
από τα μακιματα τθσ
Λςτορίασ και τθσ Αρχαίασ
Ελλθνικισ Γλϊςςασ των
προθγοφμενων ετϊν.

● Να αναγνωρίηουν
ότι θ ςφμπραξθ
περιςςότερων
παραγόντων ςτθ
διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων αποτελεί
ιςτορικό
προθγοφμενο του
μεταγενζςτερου
καταμεριςμοφ
κακθκόντωναρμοδιοτιτωνεξουςιϊν εντόσ τθσ
πολιτείασ.

● Να μελετιςουν
αποςπάςματα των ομθρικϊν
επϊν, με αναφορά ςε
πρϊιμεσ μορφζσ πολιτείασ
(κεοί, Φαίακεσ, Τρϊεσ,
Αχαιοί, Λκακιςιοι).
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα ςχετικισ
βιβλιογραφίασ.
● Να ςυγκρίνουν με τισ
«απολιτικζσ»-φυςικζσ
κοινωνίεσ: Κφκλωπεσ,
Λαιςτρυγόνεσ, Λωτοφάγουσ.
● Να αναηθτιςουν
παραςτάςεισ αγγειογραφίασ
με ςκθνζσ μυκικϊν
κοινοτιτων (ςυμβοφλιο των
Ολυμπίων, ςυγκζντρωςθ
Αχαιϊν κ.ο.κ.).

● Να εκτιμοφν τθν
επιδίωξθ
ςυναντίλθψθσ εκ
μζρουσ του βαςιλιά
γφρω από κζματα
δθμόςιου
ενδιαφζροντοσ μζςω
διαβοφλευςθσ με
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τουσ άτυπουσ φορείσ
εξουςίασ (βουλι,
λαϊκι ςυνζλευςθ) ωσ
ςτοιχείου πρϊιμθσ
ςυλλογικισ πολιτικισ
διάνοιασ που
κυοφορεί τθ μορφι
διακυβζρνθςθσ των
επόμενων αιϊνων
ςτο πλαίςιο τθσ
ελλθνικισ πόλθσκράτουσ.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙ
ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ
(ΤΣΕΡΟΙ ΑΡΧΑΪΚΟΙ –
ΚΛΑΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ)
Οριςμόσ τθσ πόλεωσ, τα
πολιτεφματα και οι
βαςικοί
πολιτειακοί-πολιτικοί
κεςμοί.

● Να ζχουν ςαφι
αντίλθψθ τθσ
διαφοράσ μεταξφ τθσ
αρχαίασ πόλεωσ, ωσ
αυτόνομθσ κρατικισ
οντότθτασ με
ιδιαίτερθ πολιτικι,
κοινωνικι,
οικονομικι,
ςτρατιωτικι
οργάνωςθ και
κρθςκευτικό βίο, και
τθσ ομϊνυμθσ
ςφγχρονθσ οικιςτικισ
μονάδασ αςτικοφ
τφπου.
● Να προςδιορίηουν
ιςτορικά τθν ζννοια
τθσ πόλθσ-κράτουσ
βάςει των δομικϊν
χαρακτθριςτικϊν, των
βαςικϊν επιδιϊξεων
και των πολιτικϊν
κεςμϊν τθσ.
● Να εξθγοφν γιατί θ
πόλθ-κράτοσ
κεωρείται το
κυρίαρχο πολιτικό και
πολιτειακό μόρφωμα
τθσ ελλθνικισ
αρχαιότθτασ, αλλά
και ο φορζασ
διάδοςθσ του
ελλθνικοφ
πολιτιςμοφ.
● Να προςεγγίηουν
κριτικά τισ εξελίξεισ
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● Να ορίςουν τθν ζννοια
πόλισ ςτθν αρχαία ελλθνικι.
● Να αντιπαραβάλουν τον
αρχαίο ελλθνικό όρο πόλισ με
τθν πόλθ τθσ νζασ ελλθνικισ.
● Να ςυνεξετάςουν και να
αντιπαραβάλουν τισ ζννοιεσ:
πόλισ και ἄςτυ, πόλισ και
δῆμοσ, πόλισ και κοινότθσ.
● Να ςυγκρίνουν τα πρϊιμα
ανατολικά πολιτεφματα με
τθν ελλθνικι πόλθ-κράτοσ,
όςον αφορά τον χαρακτιρα
τθσ εξουςίασ και τθ μορφι
τθσ οικιςτικισ δόμθςθσ.
● Να ςυνκζςουν πίνακα
δεδομζνων ι ψθφιακοφ
αρχείου προβολισ.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τθν κοςμοϊςτορικισ ςθμαςίασ
εξζλιξθ που ςθματοδοτεί θ
πόλθ-κράτοσ.
● Να αναηθτιςουν και να
μελετιςουν νομίςματα του
6ου αι. π.Χ. προκειμζνου να
διερευνιςουν τισ πολιτικζσπολιτειακζσ αντιλιψεισ τθσ
εποχισ (ςυμβολικζσ
αναπαραςτάςεισ, πολιτικζσ
αρχζσ, αξίεσ).
● Να μελετιςουν πθγζσ που
αναφζρονται ςτον πόλεμο
μεταξφ Ακινασ – Μεγάρων
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τθσ Αρχαϊκισ
Ρεριόδου που
πικανϊσ οδιγθςαν
ςτθν εμφάνιςθ τθσ
πόλθσ-κράτουσ
(ςυνοικιςμόσ,
λειτουργία κοινϊν
ιερϊν, επίδραςθ
ανάλογων πολιτικϊν
δομϊν τθσ Ανατολισ
κ.ο.κ.).
● Να προςδιορίηουν
τουσ βαςικοφσ
πολιτικοφσπολιτειακοφσ
κεςμοφσ τθσ πόλθσ
(Εκκλθςία του Διμου,
Βουλι, Άρχοντεσ)
αναφορικά προσ τθν
κοινωνικι προζλευςθ
των μελϊν, τισ
εξουςίεσ-ευκφνεσαρμοδιότθτεσ και τθ
λειτουργία τουσ.
● Να προςδιορίηουν
το ιςτορικό
περιεχόμενο των
όρων: γζνοσ, φρατρία,
φυλι.
● Να ςυλλάβουν το
οξφμωρο μεταξφ του
οικουμενικοφ
χαρακτιρα που
προςζλαβε ο
ελλθνικόσ πολιτιςμόσ
μζςω του κεςμοφ τθσ
πόλθσ και τθσ
πολυδιάςπαςθσ που
ςυνεπαγόταν για τον
ελλθνικό κόςμο θ
διαίρεςθ ςε πόλεισκράτθ και, κατ’
επζκταςθ, οι διαρκείσ
μεταξφ τουσ
ανταγωνιςμοί.
● Να αναγνωρίςουν
τουσ
μεταςχθματιςμοφσ
και τισ μεταβολζσ που
λαμβάνουν χϊρα ςτο
εςωτερικό των
πόλεων μεταξφ του
7ου-5ου αι. π.Χ.,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

για τον ζλεγχο τθσ Σαλαμίνασ
ι μεταξφ Κορίνκου –
Mεγάρων. Να ςυηθτιςουν για
τα αίτια πολζμου μεταξφ
όμορων πόλεων-κρατϊν κατά
τουσ αρχαϊκοφσ χρόνουσ. Να
αναφερκοφν ςε γεγονότα
ςφμπτυξθσ και διάλυςθσ
ςυμμαχιϊν μεταξφ πόλεων
των κλαςικϊν χρόνων.
● Να αποδϊςουν ςε
διάγραμμα τα κφρια όργανα
εξουςίασ τθσ πόλθσ-κράτουσ
και τισ αρμοδιότθτεσυποχρεϊςεισ τουσ.
● Να μελετιςουν πρωτογενζσ
και δευτερογενζσ υλικό για το
περιεχόμενο των εννοιϊν
πόλισ και πολίτθσ και τθ
μεταξφ τουσ ςχζςθ.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τθν ζννοια του πολίτθ, τισ
προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτο
ςϊμα των πολιτϊν, τισ
ευκφνεσ-υποχρεϊςεισ που
απζρρεαν από τθ κζςθ του
πολίτθ, τθ ςθμαςία τθσ
πολιτικισ ςυμμετοχισ ςτθν
κλαςικι Ακινα.
● Να μελετιςουν πθγζσ και
να αναηθτιςουν
προςδιοριςτικοφσ όρουσ για
τθν τάξθ των ευγενϊν
(εὐπατρίδεσ, ἱπποβόται,
ἱππεῖσ, γεωμόροι, ἄριςτοι,
ἐςκλοὶ) και για τα
εξακλιωμζνα αγροτικά
ςτρϊματα (πονθροί,
κονίποδεσ, δειλοί, κακοί).
● Να αναηθτιςουν τθν
ετυμολογία των παραπάνω
λζξεων ςε λεξικά τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ γλϊςςασ και λεξικά
ιςτορικϊν όρων.
● Να μελετιςουν πρωτογενζσ
και δευτερογενζσ υλικό, να
παρακολουκιςουν βίντεο για
τθ νομοκεςία του Σόλωνα. Να
ςυηθτιςουν για τθ ςθμαςία
που είχε θ διαδικαςία
ζγκριςθσ νόμου από
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Αρχαιότθτα

βάςει των οποίων
πραγματϊνεται θ
ςταδιακι εξζλιξθ του
πολιτεφματοσ από τα
ςτάδια τθσ
αριςτοκρατίασ,
ολιγαρχίασ,
τιμοκρατίασ,
τυραννίδασ,
ιςονομίασ,
δθμοκρατίασ.
● Να προςδιορίηουν
τα ςτοιχεία που
κακορίηουν τθν
ταυτότθτα του νζου
ανκρϊπου που
ςυνιςτά πυρινα
φπαρξθσ τθσ πόλθσκράτουσ: του πολίτθοπλίτθ.
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
καταγραφισ του
δικαίου για τθν
καλλιζργεια
ςυνείδθςθσ ιςότθτασ
των μελϊν τθσ
κοινωνίασ ζναντι του
νόμου (πολιτικι
ιςότθτα) και τθσ
ειςαγωγισ νζων
κριτθρίων κοινωνικισ
διαςτρωμάτωςθσ για
τθ διεφρυνςθ του
πολιτικοφ ςϊματοσ
των πόλεων
(ολιγαρχίατιμοκρατία).

ςυλλογικά όργανα κατά τουσ
κλαςικοφσ χρόνουσ, ωσ
απείκαςμα ςυλλογικισ
βοφλθςθσ.
● Να μελετιςουν τον γνωςτό
«Διάλογο για τα
πολιτεφματα» του Θροδότου
ςχετικά με τα κετικά και τα
αρνθτικά χαρακτθριςτικά των
πολιτευμάτων. Να
καταςκευάςουν ψθφιακό
πίνακα δεδομζνων.
● Να φτιάξουν διάγραμμα για
τισ πολιτικζσ και πολιτειακζσ
εξελίξεισ που ζλαβαν χϊρα
ςτθν Ακινα (από τθν
αριςτοκρατία τθσ Αρχαϊκισ
Ρεριόδου ςτθν
ολοκλθρωμζνθ μορφι
δθμοκρατίασ των κλαςικϊν
χρόνων).

● Να
αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία τθσ αρχαϊκισ
και τθσ κλαςικισ
τζχνθσ για τθν
ανάπτυξθ και τθν
πολιτιςτικι εξζλιξθ
τθσ πόλθσ-κράτουσ.
Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΝ
ΚΛΑΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Θ εγκακίδρυςθ και θ
εξζλιξθ τθσ
δθμοκρατίασ ςτθν
Ακινα: Οι
μεταρρυκμίςεισ του

● Να τοποκετοφν και
να αναλφουν το
μεταρρυκμιςτικό
πρόγραμμα του
Κλειςκζνθ ςε πλαίςιο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν
βιβλιογραφία ςχετικά με τθ
διαίρεςθ τθσ πόλθσ ςε φυλζσ,
τριττφεσ, διμουσ από τον
Κλειςκζνθ.
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Κλειςκζνθ, οι
δθμοκρατικζσ
ρυκμίςεισ από το 487
ζωσ το 452 π.Χ.

μακροϊςτορίασ
(μακρά διαδικαςία
διαμόρφωςθσ του
δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ) και
μικροϊςτορίασ
(κοινωνικοπολιτικζσ
ςυγκροφςεισ του
τζλουσ του 6ου αι.
π.Χ.).
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
μεταρρφκμιςθσ του
Κλειςκζνθ για τθν
ανατροπι των δομϊν
τθσ αριςτοκρατικισ
πόλθσ και τθν
εγκακίδρυςθ
κακεςτϊτοσ πολιτικισ
ιςότθτασ (ιςονομία),
που κζτει τισ βάςεισ
τθσ μετζπειτα
δθμοκρατικισ
πολιτείασ),
αναπτφςςει μια
«δθμοκρατικι
δυναμικι».
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
ίδρυςθσ νζων
πολιτικϊν οργάνων
ευρείασ ςυμμετοχισ
των πολιτϊν: τθσ
Βουλισ των
Ρεντακοςίων και τθσ
Θλιαίασ.
● Να
αντιλαμβάνονται τθν
ζννοια τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ
δθμοκρατίασ, ωσ
άςκθςθσ άμεςθσ
εξουςίασ-κυριαρχίασ
από τον διμο, το
ςφνολο των ενιλικων
ανδρϊν που
κατάγονταν από τθν
πόλθ, ανεξαρτιτωσ
ειςοδθματικϊν και
ιδιοκτθςιακϊν
κριτθρίων.
● Να κατανοοφν και
να αναλφουν τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ςυνκζςουν διάγραμμα
με κζμα τθν οργανωτικι δομι
τθσ πόλθσ που κακιζρωςε ο
Κλειςκζνθσ.
● Να μελετιςουν πρωτογενζσ
(λογοτεχνικό και
αρχαιολογικό) υλικό για τθ
λατρεία των 10 επϊνυμων
θρϊων.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
ςθμαςία που είχε θ
κακιζρωςθ τθσ δθμόςιασ
λατρείασ των επϊνυμων
θρϊων από τον Κλειςκζνθ,
αλλά και θ διατιρθςι τθσ
αιϊνεσ μετά.
● Να διερευνιςουν τισ
ανάγκεσ που ικανοποιοφςε θ
λατρεία των επϊνυμων
θρϊων τθσ Ακινασ ςτα τζλθ
του 6ου αι. π.Χ., ςτα τζλθ του
4ου αι. π.Χ. και κατά τθ
διάρκεια του 2ου αι. μ.Χ.
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα ςχετικά με τθ
λειτουργία του νόμου ωσ
προςτάτθ τθσ εξουςίασ του
διμου.
● Να ςυηθτιςουν για τισ
πεποικιςεισ και τα
αιςκιματα που κα είχε ζνασ
Ακθναίοσ των κλαςικϊν
χρόνων για τον νόμο και τθν
πολιτεία.
● Να αναλφςουν τα ιςτορικά
γεγονότα τα οποία κα
ςυνζβαλαν, κατά τθν κρίςθ
τουσ, ςτθ γζννθςθ αυτϊν των
πεποικιςεων/ αιςκθμάτων.
● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ για τθν
ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ του
δθμόςιου ςυμφζροντοσ και
τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ κατά
τουσ κλαςικοφσ χρόνουσ.
● Να μελετιςουν τθν ιςτορία
των κατοίκων και των κεςμϊν
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Αρχαιότθτα

πολιτικζσ, κοινωνικζσ,
οικονομικζσ
ςυνκικεσ, οι οποίεσ,
κατά τον 5ο αι. π.Χ.,
επιτάχυναν τουσ
ρυκμοφσ
εκδθμοκρατιςμοφ του
πολιτεφματοσ, με
ζμφαςθ:
ςτθ ςυμβολι των
κθτϊν, ωσ ερετϊν,
κατά τθ διάρκεια των
Ρερςικϊν Ρολζμων
και τθσ Ακθναϊκισ
ΣυμμαχίασΘγεμονίασ,
ςτθ ςθμαςία του
ναυτικοφ
προγράμματοσ του
Κεμιςτοκλι (483-479
π.Χ.) για τθν
προαγωγι
δθμοκρατικϊν
λειτουργιϊν και τθ
διαμόρφωςθ
δθμοκρατικϊν
αντιλιψεων.

Θ λειτουργία των
δθμοκρατικϊν κεςμϊν:
Εκκλθςία του Διμου,
Βουλι των 500, Θλιαία.

● Να
αντιλαμβάνονται και
να αναλφουν τισ
ςυνιςτϊςεσ τθσ
περαιτζρω
διαδικαςίασ
εκδθμοκρατιςμοφ του
πολιτεφματοσ κατά τθ
διάρκεια τθσ
περιόδου 462-452
π.Χ. και, ειδικότερα,
τα αίτια τθσ
αποκορφφωςισ τθσ
με τον Εφιάλτθ και
κατά τουσ χρόνουσ
που δεςπόηει ο
Ρερικλισ ςτθν
ακθναϊκι πολιτικι
ςκθνι.
● Να γνωρίηουν τα
βαςικά όργανα τθσ
ακθναϊκισ
δθμοκρατικισ
πολιτείασ και να
προςδιορίηουν: τον
βακμό πρόςβαςθσ
των κοινωνικϊν
τάξεων ςε αυτά, τον
τρόπο λειτουργίασ και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τθσ Ακινασ μζςω
διαδραςτικισ περιιγθςθσ
ςτθν Αρχαία Αγορά των
Ακθνϊν.
● Να ςυνκζςουν ψθφιακό
πίνακα με τισ ζννοιεσ:
ιςονομία, ιςθγορία,
ιςοκρατία, ιςοψθφία,
δθμοκρατία (άμεςθ
δθμοκρατία, ριηοςπαςτικι
δθμοκρατία), ερζτεσ,
οςτρακιςμόσ, τριττφεσ, φυλζσ,
διμοι, επϊνυμοι ιρωεσ,
μιςκοφορά, δοκιμαςία,
χορθγία, λειτουργία.

● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ πθγζσ και να
εντοπίςουν τα επιμζρουσ
χαρακτθριςτικά του
δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ
που εκτίκενται ςε αυτζσ.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τθν αναγκαιότθτα τιρθςθσ
των δθμοκρατικϊν αρχϊν ςε

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

16 |
Αρχαιότθτα

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

τισ αρμοδιότθτζσ
τουσ.
● Να αναλφουν τα
βαςικά γνωρίςματα
τθσ ακθναϊκισ
δθμοκρατίασ: τον
ςυλλογικό και
ενιαφςιο χαρακτιρα
των αρχϊν, τθν
επιλογι των
αξιωματοφχων με
κλιρωςθ, τθν άςκθςθ
αυςτθροφ ελζγχου
τουσ εκ μζρουσ του
διμου.
● Να κατανοοφν τον
ρόλο των παραπάνω
ςτθν αποτροπι
ανάπτυξθσ μορφϊν
προςωποπαγοφσ
εξουςίασ.
● Να κατανοοφν και
να αναλφουν τθ
ςθμαςία που
προςζλαβε θ
Εκκλθςία του Διμου
ωσ κυρίαρχο όργανο
τθσ ακθναϊκισ
δθμοκρατίασ με τθν
επζκταςθ των
εξουςιϊν τθσ ςε
όλουσ τουσ τομείσ του
δθμόςιου βίου.
● Να κατανοοφν τον
ρόλο τθσ Βουλισ των
500 όςον αφορά τον
αντιπροςωπευτικό
χαρακτιρα και το
εφροσ των
αρμοδιοτιτων τθσ.
● Να κατανοοφν τον
χαρακτιρα τθσ
Θλιαίασ ωσ λαϊκοφ
δικαςτθρίου με
ιςχυρι/πολυμελι
λαϊκι
αντιπροςϊπευςθ, και
τθ ςθμαςία που είχε
θ επζκταςθ των
αρμοδιοτιτων τθσ και
ςε ηθτιματα
πολιτικισ και αςτικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

όλεσ τισ πολιτείεσ δικαίου και
να διατυπϊςουν απόψεισ
όςον αφορά τα νοςθρά
ςτοιχεία που καταςτρατθγοφν
τθν εφαρμογι αυτϊν των
αρχϊν και οδθγοφν ςτα
γνωςτά φαινόμενα κρίςθσ
του δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ.
● Να μελετιςουν πθγζσ και
να ςυηθτιςουν για τθν
ακθναϊκι Εκκλθςία του
Διμου, για τθ διαδικαςία που
τθροφνταν ςτισ ςυνελεφςεισ,
κακϊσ και για περιπτϊςεισ
παρεκτροπισ από τα
κακιερωμζνα ικθ.
● Να αναφερκοφν ςτουσ
κινδφνουσ που διζκριναν
κάποιοι πολιτικοί ςτθν
κυριαρχία του διμου (ο
φόβοσ τθσ οχλοκρατίασ).
● Να ςυγκρίνουν, ςτο πλαίςιο
ςυηιτθςθσ, τθν ακθναϊκι
δθμοκρατία (άμεςθ,
γενικευμζνθσ
ςυμμετοχικότθτασ,
ριηοςπαςτικι) με μορφζσ
ςφγχρονθσ δθμοκρατίασ
(κοινοβουλευτικι,
αντιπροςωπευτικι,
αβαςίλευτθ κ.ο.κ.).
● Να ςυνκζςουν ψθφιακό
πίνακα και να καταγράψουν
τθν ιςτορικι ερμθνεία των
εννοιϊν: ιςονομία, ιςοτιμία,
ιςθγορία, χειροτονία,
προβοφλευμα, οςτρακιςμόσ,
γραφι παρανόμων,
ειςαγγελία, γραφαί/δίκαι,
Κόλοσ, Βουλευταί, Θλιαςταί,
ψθφοφορία, Στρατθγοί.
● Να προςκζςουν τα νζα
δεδομζνα ςτον ψθφιακό
πίνακα εννοιϊν τθσ
προθγοφμενθσ ϊρασ.
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Αρχαιότθτα

Οι υλικζσ προχποκζςεισ
τθσ δθμοκρατίασ:
Λειτουργίεσ – Μιςκοί –
Κεωρικά.

δικαιοςφνθσ.
● Να γνωρίηουν ότι ο
κεςμόσ τθσ
δθμοκρατίασ
ςυνζβαλε ςτθν
πολιτιςτικι πρόοδο
τθσ Ακινασ και ςτθν
ανάπτυξθ των
γραμμάτων και των
τεχνϊν (του κεάτρου,
τθσ φιλοςοφίασ, τθσ
ποίθςθσ, των
επιςτθμϊν, τθσ
αρχιτεκτονικισ, τθσ
γλυπτικισ, τθσ
ηωγραφικισ κ.ά.).
● Να κατανοοφν τθν
φπαρξθ αμφίδρομθσ
ςχζςθσ μεταξφ τθσ
οικονομικισ
ιςχυροποίθςθσ τθσ
Ακινασ και τθσ
πολιτικισ,
ςτρατιωτικισ,
πολιτιςτικισ
ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ
κατά τον 5ο αι. π.Χ.
● Να κατανοοφν ότι θ
κζςθ τθσ πόλθσ, ωσ
θγζτιδασ δφναμθσ,
και θ κατοχι του
μεγαλφτερου
εμπορικοφναυτιλιακοφ κζντρου,
του Ρειραιά, εντόσ
τθσ θγεμονίασ
ςυνεπάγονταν για τθν
Ακινα ζνα πλικοσ
άμεςων ι ζμμεςων
εςόδων και τθσ
παρείχαν εξαιρετικζσ
οικονομικζσ
δυνατότθτεσ.
● Να
αντιλαμβάνονται ότι
θ λιψθ μζτρων
κοινωνικισ πρόνοιασ
εκ μζρουσ τθσ πόλθσ
(μζςα του 5ου αι.
π.Χ.) είχε άμεςθ
επίδραςθ ςτον
δθμόςιο βίο.
Λδιαίτερα, να
αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ςυηθτιςουν για τον
ρόλο του κεάτρου ωσ μζςου
παιδείασ των λαϊκϊν
κοινωνικϊν ςτρωμάτων.
● Να μελετιςουν πθγζσ
ςχετικζσ με τθν καταςκευι
του Ραρκενϊνα και να
αξιοποιιςουν ψθφιακό υλικό
για τθν κατανόθςθ τθσ
αρχιτεκτονικισ του δομισ και
τθσ καλλιτεχνικισ του αξίασ.

● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο επιγραφικό υλικό
ςχετικό με τον κακοριςμό του
φψουσ και του τρόπου
καταβολισ του φόρου εκ
μζρουσ των ςυμμάχων ςτο
πλαίςιο τθσ ακθναϊκισ
θγεμονίασ.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τθ λεγόμενθ
Στιλθ τθσ εξθκοςτισ.
● Να ςυηθτιςουν για τον
τρόπο διαχείριςθσ του
ςυμμαχικοφ ταμείου από
τουσ Ακθναίουσ.
● Να παρακολουκιςουν
ντοκιμαντζρ για το
Επιγραφικό Μουςείο τθσ
Ακινασ, ςτο οποίο κα γίνεται
αναφορά ςτουσ
φορολογικοφσ καταλόγουσ
του ςυμμαχικοφ ταμείου.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
ςθμαςία των ακθναϊκϊν
ψθφιςμάτων ωσ μνθμείου τθσ
ακθναϊκισ δθμοκρατίασ,
αλλά και ωσ μνθμείου τθσ
ακθναϊκισ θγεμονίασ.
● Να μελετιςουν πθγζσ
ςχετικά με τθ κεςμοκζτθςθ
του κεωρικοφ ταμείου και να
ςυηθτιςουν για τθ ςθμαςία
του κεςμοφ.
● Να μελετιςουν
βιβλιογραφία ςχετικά με τθ
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Αρχαιότθτα

μιςκοφοράσ για τθ
διεφρυνςθ τθσ
ςυμμετοχισ των
λαϊκϊν ςτρωμάτων
ςτα κοινά.
● Να
αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία του κεςμοφ
των λειτουργιϊν ωσ
μζτρου κοινωνικισ
δικαιοςφνθσ,
ςυνεπϊσ και ωσ
ςτοιχείου κοινωνικισ
ςυνοχισ και
αποςόβθςθσ
εντάςεων για τθν
κοινωνία τθσ πόλθσ.

λειτουργία του κεάτρου ωσ
μζςου δθμοκρατικισ
διαπαιδαγϊγθςθσ των
πολιτϊν και πρόνοιασ τθσ
πόλθσ για τθν ανανζωςθ των
δθμοκρατικϊν αξιϊν και τθν
ενδυνάμωςθ του
δθμοκρατικοφ βίου.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τα είδθ των
λειτουργιϊν και να
ςυγκροτιςουν πίνακα
δεδομζνων με κατανομι
αυτϊν αναλόγωσ προσ: α) τθν
παρεχόμενθ υπθρεςία:
τριθραρχία, χορθγία,
γυμναςιαρχία, εςτίαςισ,
αρχικεωρία, β) τθ
μονιμότθτα, τθν
περιοδικότθτα ι τον εφάπαξ
χαρακτιρα τουσ: τακτικζσ και
ζκτακτεσ.
● Να ςυνκζςουν πίνακα με
τισ ποικίλεσ κατθγορίεσ
εςόδων που είχε θ ακθναϊκι
πόλθ κατά τθν περίοδο τθσ
μεγάλθσ ακμισ τθσ και να
ςυηθτιςουν για τον
χαρακτιρα και τθ ςθμαςία
τουσ.
● Να ςυνκζςουν υλικό και να
το παρουςιάςουν ςε αρχείο
προβολισ.

Η ΒΑΙΛΕΙΑ ΣΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΕ ΣΩΝ
ΚΛΑΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΙΚΪΝ
ΧΡΟΝΩΝ
Θ αυτοκρατορία των
Αχαιμενιδϊν: Σφντομθ
πολιτικι ιςτορία και
ςκιαγράφθςθ τθσ
διοικθτικισ τθσ
οργάνωςθσ ςε κεντρικό
και περιφερειακό
επίπεδο.

● Να εκκζτουν τουσ
παράγοντεσ που
επζτρεψαν τθ
ςφςταςθ και τθ
μακραίωνθ επιβίωςθ
του πολυεκνικοφ
κράτουσ των
Αχαιμενιδϊν για
διάςτθμα τεςςάρων
αιϊνων και ζωσ τθν
κατάκτθςι του από
τον Αλζξανδρο.
● Να αναλφουν τα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να αναηθτιςουν
«πορτρζτα» των Ρερςϊν
βαςιλζων Κφρου Βϋ,
Καμβφςθ, Δαρείου και Ξζρξθ
και να ερμθνεφςουν τθ χριςθ
ςυμβόλων εξουςίασ (insignia)
και ςτερεοτφπων (ςτάςθ
ςϊματοσ, ζνδυςθ-οπλιςμόσ,
κόμμωςθ κ.ά.) για τθν
απόδοςθ τθσ ιρανικισ
αυτοκρατορικισ ιδεολογίασ.
● Να αναφερκοφν ςτον ρόλο
των αυτοκρατορικϊν τεχνϊν
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Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Αρχαιότθτα

ςυςτατικά ςτοιχεία
τθσ κρατικισ
ιδεολογίασ
(απολυταρχικικεοκρατικι εξουςία
του μεγάλου
βαςιλζωσ, αζναοσ
επεκτατιςμόσςφςταςθ
κοςμοκρατορίασ,
ςφςτθμα διοικθτικϊν
φορολογικϊν
περιφερειϊν,
εκτεταμζνο δίκτυο
αξιωματοφχων,
ιερατείο) και να
αναγνωρίηουν τα
ςτοιχεία μοναρχικισ
προβολισ
(τιτλοφορία, αυλικι
τελετουργίατυπολογία, θγεμονικι
αρχιτεκτονικι).
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
υλοποίθςθσ ζργων
μεγάλθσ κλίμακασ
από τον μζγα βαςιλζα
(κωδικοποίθςθ των
νόμων, κοπι
νομίςματοσ, χάραξθ
οδικοφ δικτφου) ωσ
ςυνεκτικοφ
παράγοντα των λαϊν
τθσ αυτοκρατορίασ.
Λδιαίτερα, να
αποδίδουν τθ
λειτουργικι αξία και
το ιδεολογικό
περιεχόμενο τθσ
«Βαςιλθίθσ ὁδοῦ».

Θ βαςιλεία ςτθν
Ελλάδα κατά τουσ
κλαςικοφσ χρόνουσ.

● Να προςεγγίηουν
κριτικά τθ ςτάςθ των
Ρερςϊν ζναντι των
κατακτθμζνων λαϊν
τθσ αυτοκρατορίασ ςε
κζματα πολιτιςμικισ
και κρθςκευτικισ
ανεκτικότθτασ.
● Να κατανοοφν ότι θ
Σπάρτθ αποτελεί
μοναδικι περίπτωςθ
πόλθσ-κράτουσ που
διατθρεί κατά τουσ
ιςτορικοφσ χρόνουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(μνθμειϊδθσ αρχιτεκτονικι,
γλυπτικι, πορτρζτο, νόμιςμα)
για τθ νομιμοποίθςθ τθσ
μοναρχίασ και τθν προβολι
τθσ εικόνασ του μονάρχθ.
● Να μελετιςουν πθγζσ
ςχετικά με τθν περςικι
απολυταρχικι εξουςία, τθ
διοικθτικι ι τθ ςτρατιωτικι
οργάνωςθ των Ρερςϊν.
● Να καταςκευάςουν πίνακα
δεδομζνων.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τον βακμό
αντικειμενικότθτασ των
ςυγγραφζων και τουσ
παράγοντεσ διαμόρφωςθσ
τθσ οπτικισ τουσ.
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα για τθ
«Βαςιλίθν ὁδόν» και να
ερμθνεφςουν τθν αξία του
τεχνικοφ ζργου.
● Να αναηθτιςουν άλλα
χωρία του Θροδότου που
αναφζρονται ςε ςθμαντικά
τεχνικά ζργα που
εκπονικθκαν από τουσ
Αχαιμενίδεσ.

● Να μελετιςουν από
πρωτογενείσ πθγζσ
χαρακτθριςτικά τθσ
ςπαρτιατικισ διπλισ
βαςιλείασ (αναγωγι
καταγωγισ ςε μυκικό ιρωα,

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

20 |

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Αρχαιότθτα

τον κεςμό τθσ
(διπλισ) βαςιλείασ,
παρότι δεν διακζτει
τυπικά βαςιλικό,
αλλά ζνα μεικτό, με
ιδιάηοντα χαρακτιρα
πολίτευμα.
● Να περιγράφουν τθ
δομι και τθ
λειτουργία των
βαςικϊν πολιτειακϊν
οργάνων τθσ
ςπαρτιατικισ
πολιτείασ.
● Να αναλφουν τον
χαρακτιρα τθσ
μοναρχικισ εξουςίασ
ςτα κράτθ του
βόρειου ελλαδικοφ
χϊρου (Μακεδονία,
Ιπειρο, Κεςςαλία)
και να εκκζτουν: α)
τουσ λόγουσ που δεν
ακολοφκθςαν τθν
πολιτειακι εξζλιξθ
των υπόλοιπων
ελλθνικϊν
κοινοτιτων και β) τα
αίτια τθσ ειςόδου
τουσ ςτο ιςτορικό
προςκινιο ςε
μεταγενζςτερουσ
χρόνουσ.
● Να κατανοοφν τον
κακοριςτικό ρόλο που
κεωρείται ότι
διαδραμάτιςε θ
πολιτειακι και
πολιτικι δομι του
κράτουσ τουσ ςτθ
διατυπωμζνθ από
πολλοφσ ςυγγραφείσ
των ελλθνικϊν
πόλεων-κρατϊν
άποψθ ότι ιταν
βάρβαροι.

Θ αυτοκρατορία του
Αλεξάνδρου.

● Να περιγράφουν τα
κίνθτρα και τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αρμοδιότθτεσ-εξουςίεσ,
περιςτολι εξουςιϊν από τα
λοιπά πολιτικά όργανα,
απόδοςθ τιμϊν, ςφγκρουςθ
των δφο βαςιλζων).
● Να αναλφςουν και να
ερμθνεφςουν τισ ζννοιεσ
λακωνικόσ, ςπαρτιατικόσ,
δωρικόσ (κυριολεκτικιμεταφορικι χριςθ) ςτθ νζα
ελλθνικι γλϊςςα
προχωρϊντασ ταυτόχρονα και
ςε αιτιολόγθςθ.
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα πρωτογενϊν
και δευτερογενϊν πθγϊν με
κζμα τθ μακεδονικι
βαςιλεία, τισ ςχζςεισ μεταξφ
Μακεδόνων και λοιπϊν
Ελλινων και τισ αντιλιψεισ
των δεφτερων για τουσ
πρϊτουσ ζωσ τον 4ο αι. π.Χ.
● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ πθγζσ και να
ςυηθτιςουν για τθν πολιτικι
προςαρμογισ του Φιλίππου,
και ςτθ ςυνζχεια του
Αλεξάνδρου, ςτισ παραδόςεισ
των ελλθνικϊν πόλεων,
κακϊσ και τθ ςτάςθ των
πόλεων απζναντι ςτθ νζα
εξουςία: εκδιλωςθ εχκρικισ
διάκεςθσ, αποδοχι τθσ ωσ
ςτοιχείου ενότθτασ των
Ελλινων.
● Να παρακολουκιςουν
βίντεο ςχετικά με τθν εποχι
του Φιλίππου Βϋ και των
αναςκαφϊν του Ανδρόνικου
ςτθ Βεργίνα (αρχ. Αιγζσ) και
να ςυηθτιςουν ςχετικά με:
– τθ ςθμαςία των
αρχαιολογικϊν ευρθμάτων
για τθν επζκταςθ τθσ γνϊςθσ
μασ γφρω από τθν ελλθνικι
αρχαιότθτα,
– τισ διαςτάςεισ που
προςζλαβε το κζμα υπό το
πρίςμα του βαλκανικοφ
εκνικιςμοφ κατά τουσ
νεότερουσ χρόνουσ.
● Να μελετιςουν ιςτορικό
χάρτθ και να κάνουν ψθφιακι
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Αρχαιότθτα

ςτόχουσ τθσ
εκςτρατείασ ςτθν
Αςία, όπωσ αυτά
διαμορφϊκθκαν υπό
τθν επίδραςθ τθσ
ελλθνικισ παιδείασ,
τθσ μακεδονικισ
αγωγισ του
Αλεξάνδρου και τθσ
κζςθσ του ωσ
θγεμόνα τθσ
Ρανελλινιασ
Συμμαχίασ τθσ
Κορίνκου και
ωσ εκπροςϊπου τθσ
πανελλινιασ ιδζασ.
● Να αναλφουν τθν
τριαδικι δομι
θγεςίασ του
Αλεξάνδρου:
μακεδονικι βαςιλεία,
αςιατικι μοναρχία,
πανελλινια
ςυμμαχία.
● Nα αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία που είχε
θ πολιτικι
ςυγκεραςμοφ
αςιατικϊν και
ελλθνικϊν ςτοιχείων,
τθν οποία
ακολοφκθςε ο
Αλζξανδροσ κατά τθ
διοικθτικι
αναδιοργάνωςθ τθσ
Αςίασ, για τθ
διατιρθςθ τθσ
εξουςίασ του ςτθν
αχανι αυτοκρατορία.
● Να κατανοοφν τθν
κοςμοϊςτορικι
ςθμαςία του
πολυεκνικοφ κράτουσ
του Αλεξάνδρου για
τθν ζξοδο από τα
μικρισ κλίμακασ
κράτθ και τθν είςοδο
ςτθν ιςτορία του
ελλθνορωμαϊκοφ
κόςμου κατά τουσ
επόμενουσ αιϊνεσ.
ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΣΙΚΑ
ΚΡΑΣΗ
Ο χαρακτιρασ τθσ

● Να κατανοοφν τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αναπαράςταςθ τθσ πορείασ
του Αλεξάνδρου. Να
παρατθριςουν τθν ζκταςθ
και να επιςθμάνουν τθν
εξάπλωςθ του κράτουσ
εντοπίηοντασ τα όριά του.
● Να ςυηθτιςουν για τουσ
παράγοντεσ που ςυντζλεςαν
ςτθ διατιρθςθ τθσ εξουςίασ
του Αλεξάνδρου ςτθν αχανι
αυτοκρατορία.
● Να ςυμμετζχουν ςε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Αρχείου Χαρτογραφικισ
Κλθρονομιάσ για τθ
γεωγραφικι εξάπλωςθ του
κράτουσ του Αλεξάνδρου.
● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ και να
εντοπίςουν ςτοιχεία ςχετικά
με πράξεισ ςυμβολικιστελετουργικισ κατάκτθςθσ
τθσ Αςίασ από τον Αλζξανδρο.
● Να μελετιςουν πθγζσ
ςχετικά με τθν κίνθςθ του
Αλεξάνδρου να προςαρμόςει
τθν εξουςία του ςτισ τοπικζσ
πολιτικζσ και κρθςκευτικζσ
παραδόςεισ.
● Να ςυηθτιςουν τουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ ο
Αλζξανδροσ υιοκζτθςε τισ
παραδόςεισ των
κατακτθμζνων λαϊν και τισ
αντιδράςεισ που προξζνθςε θ
κίνθςι του αυτι ςτισ τάξεισ
των Μακεδόνων.

● Να μελετιςουν ςε
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ελλθνιςτικισ
μοναρχίασ.
Τα ελλθνιςτικά
βαςίλεια και οι
θγεμόνεσ τουσ.

λόγουσ που οδιγθςαν
τθν αυτοκρατορία του
Αλεξάνδρου ςε
διάςπαςθ και να
εκκζτουν ςε αδρζσ
γραμμζσ τθ
φυςιογνωμία των
κρατϊν που
προιλκαν από τουσ
πολυετείσ αγϊνεσ των
διαδόχων.
● Να αναλφουν τον
χαρακτιρα τθσ
ελλθνιςτικισ
μοναρχίασ, με
ζμφαςθ ςτον ρόλο
και τισ πθγζσ εξουςίασ
του μονάρχθ, κακϊσ
και ςτα μζςα
εδραίωςθσνομιμοποίθςθσ τθσ
αρχισ του.
● Να αναλφουν τον
πολυδιάςτατο
χαρακτιρα των
ςχζςεων ανάμεςα
ςτουσ φορείσ
εξουςίασ (μονάρχθσ,
μακεδονικι θγεςία)
και τισ ελλθνικζσ
πόλεισ, τισ τοπικζσ
ελίτ και τουσ γθγενείσ
πλθκυςμοφσ και να
αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία τουσ για τθ
ςυνοχι και τθν
επιβίωςθ των
μακεδονικϊν
βαςιλείων.

Τα ελλθνιςτικά
βαςίλεια των
Σελευκιδϊν και των
Ρτολεμαίων.

● Να εκκζτουν
ςυνοπτικά τθν
πολιτικι ιςτορία και
τθ διοικθτικι
οργάνωςθ των δφο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διαδραςτικό χάρτθ τα
ελλθνιςτικά βαςίλεια, όπωσ
προζκυψαν μετά τουσ
πολζμουσ των διαδόχων και
να εκπονιςουν άςκθςθ
χρωματιςμοφ τουσ.
● Να μελετιςουν πθγζσ για
τθ δθμιουργία των βαςιλείων
και τθν ανάλθψθ τθσ
εξουςίασ από τουσ
διαδόχουσ.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τισ αιτίεσ που οδιγθςαν ςτθ
διάςπαςθ τθσ αυτοκρατορίασ
του Αλεξάνδρου και ςτθν
ίδρυςθ των ελλθνιςτικϊν
βαςιλείων.
● Να αναηθτιςουν
αντιπροςωπευτικά ζργα
προβολισ των ελλθνιςτικϊν
μοναρχϊν και τθσ
μακεδονικισ αριςτοκρατίασ
(αρχιτεκτονικι των
ανακτόρων, μωςαϊκά,
ελλθνιςτικό πορτρζτο).
● Να εντοπίςουν ςφμβολα
εξουςίασ με ζμφαςθ ςτθ
ςφηευξθ ςτοιχείων τθσ
μακεδονικισ βαςιλείασ και
των κατά τόπουσ
παραδόςεων.
● Να ςυνκζςουν ομαδικζσ
εργαςίεσ με τα εξισ
ενδεικτικά προτεινόμενα
κζματα:
– H φφςθ τθσ ελλθνιςτικισ
μοναρχίασ
– Θ ςκθνοκεςία τθσ βαςιλείασ
(ςτρατιωτικά, πολιτικά,
κρθςκευτικά ςφμβολα
ελλθνικισ, μακεδονικισ και
γθγενοφσ προζλευςθσ)
– Οι ελλθνιςτικζσ πόλεισ
– Θ ηωι ςε ζνα ελλθνιςτικό
βαςίλειο
– Ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ ςτθν
ελλθνιςτικι μοναρχία.
● Να αναηθτιςουν
πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ, κακϊσ
και εικονογραφικό υλικό και
να ςυνκζςουν ομαδικι
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βαςιλείων,
αναγνωρίηοντασ τισ
ιδιαιτερότθτεσ που
απορρζουν από τον
πολυεκνικό
χαρακτιρα τουσ.
● Να διακρίνουν ωσ
κοινό γνϊριςμα των
δφο βαςιλείων τον
ςυνδυαςμό
διαφορετικϊν
ςτοιχείων ςε μια
ενιαία κρατικι δομι:
– των πολιτικϊν
παραδόςεων τθσ
μακεδονικισ
βαςιλείασ,
– των παραδόςεων
τθσ ελλθνικισ πόλθσ,
– των τοπικϊν
πολιτικϊν και
κρθςκευτικϊν
παραδόςεων και του
εγκακιδρυμζνου από
αιϊνεσ διοικθτικοφ
ςυςτιματοσ.

εργαςία με κζμα «Τα
βαςίλεια των Σελευκιδϊν και
των Ρτολεμαίων: Επίδραςθ,
προςαρμογι, ςφηευξθ».
● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο νομίςματα από τα
βαςίλεια των Σελευκιδϊν και
των Ρτολεμαίων. Να τα
μελετιςουν και να
ερμθνεφςουν τθν τυπολογία
τουσ προκειμζνου να
αναδειχκεί θ αποτφπωςθ τθσ
θγεμονικισ ιδεολογίασ αλλά
και οι τοπικζσ παραδόςεισ.
Να προχωριςουν ςε
ςυγκριτικι μελζτθ
νομιςμάτων διαφορετικϊν
βαςιλείων, προκειμζνου να
διαπιςτωκοφν επιμζρουσ
διαφοροποιθτικά
γνωρίςματα, αποκαλυπτικά
τθσ ιδιαίτερθσ φυςιογνωμίασ
των βαςιλείων.

● Να υπειςζρχονται
ςτισ ςχζςεισ τθσ
κρατικισ διοίκθςθσ:
– αφενόσ με τισ
ελλθνικζσ πόλεισ (με
ζμφαςθ ςτθν
υπόςταςθ και ςτον
νζο χαρακτιρα των
πόλεων εντόσ των
ελλθνιςτικϊν
βαςιλείων),
– αφετζρου με τουσ
γθγενείσ πλθκυςμοφσ
(π.χ. προςαρμογι των
Σελευκιδϊν ςτισ
τοπικζσ παραδόςεισ,
ςφηευξθ των
μακεδονικϊν
πολιτικϊν
παραδόςεων με τθ
φαραωνικι
παράδοςθ ςτο
βαςίλειο των
Ρτολεμαίων).
Η RES PUBLICA
ROMANA ΚΑΙ Η
ΡΩΜΑΪΚΗ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ
(ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ)

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

24 |
Αρχαιότθτα

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

ϊμθ: Θ περίοδοσ τθσ
Res Publica (6οσ-1οσ αι.
π.Χ.).

● Να περιγράφουν τισ
εξελίξεισ που
ςυνεπάγεται θ
ανατροπι τθσ
πρωτόγονθσ
βαςιλείασ από μια
τάξθ αριςτοκρατϊν
γαιοκτθμόνων
(patricii): το
πολίτευμα τθσ Res
Publica Romana.
● Nα
αντιλαμβάνονται τον
ςυνδυαςμό
παραγόντων που
ζκαναν δυνατι τθ
διαδοχικι επζκταςθ
των ωμαίων και τθ
ςφςταςθ
πολυεκνικοφ
κρατικοφ
μορφϊματοσ και να
εμβακφνουν ςτθ
ρωμαϊκι πολιτικι
ενςωμάτωςθσ των
κατακτθμζνων
πλθκυςμϊν που
επζτρεψε τθ
μακραίωνθ επιβίωςι
του.
● Να κατανοοφν και
να αποτιμοφν κριτικά
τον χαρακτιρα τθσ
ρωμαϊκισ διοίκθςθσ
ωσ άςκθςθσ εξουςίασ
ςε επάλλθλεσ ηϊνεσ:
ϊμθ, Λταλοί
ςφμμαχοι,
κατακτθμζνεσ
περιοχζσ ςε κακεςτϊσ
ρωμαϊκισ επαρχίασ
(provincia).
● Να αναλφουν τισ
νζεσ δυναμικζσ
καταςτάςεισ που
δθμιουργοφνται κατά
τα τζλθ τθσ περιόδου
(πολιτικζσ και
κοινωνικζσ
ςυγκροφςεισ μεταξφ
των ωμαίων
πολιτϊν, εντάςεισ
μεταξφ ωμαίων και
Λταλϊν ςυμμάχων), οι
οποίεσ κα οδθγιςουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν πθγζσ για
τον μφκο του ωμφλου και
του ζμου. Να ερμθνεφςουν
και να αναγνωρίςουν τα
μυκικά ςτερεότυπα με τα
οποία ενδφεται θ αφιγθςθ
για τουσ γενάρχεσ τθσ
ρωμαϊκισ βαςιλείασ.
● Να αναφερκοφν ςε μυκικά
παράλλθλα από τον χϊρο τθσ
ελλθνικισ μυκολογίασ και τθσ
ελλθνικισ (προϊςτορικισ ι
ιςτορικισ) βαςιλείασ.
● Να μελετιςουν πθγζσ
ςχετικά με τθν ίδρυςθ των
βαςικϊν ρωμαϊκϊν οργάνων,
τθσ Συγκλιτου και τθσ
ςυνζλευςθσ του ρωμαϊκοφ
διμου από τον μυκικό
βαςιλιά ωμφλο. Να
ςυηθτιςουν για τισ
αντιλιψεισ που απθχοφν οι
πθγζσ αυτζσ ςχετικά με το
ρωμαϊκό πολίτευμα.
● Να ςυγκρίνουν τθ βαςιλεία
των πρϊιμων ρωμαϊκϊν
χρόνων με τθν ελλθνικι
βαςιλεία τθσ ομθρικισ
εποχισ.
● Να μελετιςουν νομίςματα
και να εκτιμιςουν τθ
ςθμαςία που είχε θ χριςθ
του μφκου ςτθ φιλοτζχνθςι
τουσ.
● Να μελετιςουν και να
ςυγκρίνουν πθγζσ με
αντίκετεσ αξιολογικζσ κρίςεισ
για το ρωμαϊκό πολίτευμα.
● Να μελετιςουν
βιβλιογραφικζσ αναφορζσ για
τθ δομι του πολιτεφματοσ και
να αποδϊςουν τα δεδομζνα
με ςχεδιάγραμμα.
● Να καταςκευάςουν
ψθφιακό χάρτθ των
μεταβαλλόμενων ςυνόρων ι
ψθφιακό αρχείο προβολισ
με χάρτεσ που παρουςιάηουν
τθ ςταδιακι επζκταςθ των
ωμαίων ςτθ λεκάνθ τθσ
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Αρχαιότθτα

το ρωμαϊκό κράτοσ,
μζςω εμφφλιων
πολζμων, ςε νζα
μορφι πολιτικισ και
πολιτειακισ φπαρξθσ.

Ο Αφγουςτοσ και θ
αυτοκρατορικι εποχι
(1οσ-2οσ αι.) – Θ
διοίκθςθ των επαρχιϊν
και θ ρωμαϊκι ειρινθ.

● Να προςεγγίηουν
κριτικά και να
αναλφουν τθ ςθμαςία
του νζου πολιτειακοφ
μορφϊματοσ
(principatus) για τισ
ιςτορικζσ εξελίξεισ
των επόμενων
αιϊνων.
● Να εκκζτουν τισ
παραμζτρουσ που
ςυντζλεςαν ςτθν
επικράτθςθ του
Οκταβιανοφ ςτθ
ρωμαϊκι πολιτικι
ςκθνι. Ειδικότερα, να
αναγνωρίηουν τον
χαρακτιρα τθσ νζασ
μορφισ πολιτεφματοσ
που εγκακίδρυςε ο
Οκταβιανόσ
(principatus) και τθ
ςθμαςία του για τθν
αποκατάςταςθ τθσ
ειρινθσ (Pax Romana)
και τθ διαςφάλιςθ
τθσ ενότθτασ τθσ
ρωμαϊκισ οικουμζνθσ
(οrbis Romanus).
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
αυτοκρατορικισ
λατρείασ και τθσ
εικονογραφίασ του
αυτοκράτορα.
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
τζχνθσ ωσ παράγοντα
ςυνοχισ τθσ
ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ.

Μεςογείου.
● Να αναηθτιςουν ψθφιακό
και βιβλιογραφικό υλικό με
τουσ εμφφλιουσ πολζμουσ τθσ
περιόδου.
● Να καταςκευάςουν πίνακα
δεδομζνων.
● Να μελετιςουν ςυγκριτικά
φιλολογικζσ πθγζσ και
μνθμεία ςχετικά με τθ νζα
μορφι εξουςίασ του
Αυγοφςτου. Να κάνουν
αναφορζσ ςτα μζςα
προβολισ τθσ
αυτοκρατορικισ εξουςίασ.
● Να μελετιςουν πθγζσ
ςχετικά με τουσ παράγοντεσ
που ςυνζβαλαν ςτθν ακμι
και τθν εξάπλωςθ τθσ
ρωμαϊκισ δφναμθσ. Να
αξιολογιςουν και να
ιεραρχιςουν τουσ
παράγοντεσ ανάλογα με τθ
ςπουδαιότθτά τουσ.
● Να εκπονιςουν ερευνθτικι
εργαςία προχωρϊντασ ςε:
– Συγκριτικι μελζτθ
πρωτογενϊν και
δευτερογενϊν πθγϊν ςχετικά
με τον ρόλο τθσ μνθμειϊδουσ
αρχιτεκτονικισ ςτα μοναρχικά
πολιτεφματα (ανάκτορα,
κρίαμβοι, τάφοι), με
αναφορά ςτθ ςθμαςία τθσ
φιλοτζχνθςθσ τάφου από τον
εν ηωι θγεμόνα.
– Ραράκεςθ γνωςτϊν
ταφικϊν μνθμείων από
διαφορετικοφσ πολιτιςμικοφσ
κφκλουσ και περιόδουσ τθσ
αρχαιότθτασ.
– Συλλογι εικόνων από
μνθμεία διαφορετικϊν
περιόδων τθσ αρχαιότθτασ.
– Καταςκευι τεχνιματοσ που
κα παρουςιαςτεί ςτθν τάξθ ι
αρχείου προβολισ που κα
δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα
του ςχολείου ι ςε μπλογκ τθσ
τάξθσ.
● Να μελετιςουν φιλολογικζσ
και αρχαιολογικζσ πθγζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ςχετικά με τθν
προςωπικότθτα και το ζργο
του Αυγοφςτου. Να
ςυηθτιςουν για τθ ςθμαςία
του ζργου ωσ μζςου
προβολισ τθσ
αυτοκρατορικισ εικόνασ, και
γενικότερα για τθ ςθμαςία
τθσ τζχνθσ (γλυπτικισ,
ηωγραφικισ, αρχιτεκτονικισ,
νομίςματοσ) ςτθν υπθρεςία
τθσ ρωμαϊκισ
αυτοκρατορικισ
προπαγάνδασ.
● Να αναηθτιςουν υλικό από
θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ
μουςείων ι από εγχειρίδια
νομιςματικισ. Να ςυγκρίνουν
νομίςματα τθσ περιόδου τθσ
res publica και τθσ
αυτοκρατορικισ περιόδου,
κακϊσ και μζςα αποτφπωςθσ
τθσ κρατικισ ιδεολογίασ των
δφο πολιτευμάτων
(ςυμβολικι, επιγραφζσ,
ςτοιχεία μφκου-κρθςκείασ).

Θ κρίςθ του 3ου αι.:
Οικονομία – Κοινωνία –
Ρολιτικι. Διάδοςθ του
χριςτιανιςμοφ.

● Να αναγνωρίηουν
το βάκοσ και τθν
ζκταςθ τθσ κρίςθσ
ςτουσ τομείσ τθσ
οικονομίασ, τθσ
πολιτικισ, τθσ
κοινωνίασ, τθσ
δθμογραφικισ
ανάπτυξθσ, τθσ
κρθςκείασ, και να
εκκζτουν φαινόμεναεκφάνςεισ τθσ κρίςθσ.
● Να εκκζτουν τον
τρόπο με τον οποίο οι
διάφορεσ πτυχζσ τθσ
κρίςθσ ςυνδζονται
αιτιωδϊσ μεταξφ
τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ςυνκζςουν διάγραμμα
με τον τίτλο του Αυγοφςτου
Imperator Caesar Divi Filius
Augustus, ςτο οποίο κα
προςδιορίηονται το
περιεχόμενο των επιμζρουσ
όρων, οι επιμζρουσ εξουςίεσ
και οι ιδιότθτεσ που του
αποδίδονται με αυτοφσ.
● Να αναηθτιςουν ποςοτικά
τεκμιρια με τα οποία
πιςτοποιείται θ κρίςθ τθσ
αυτοκρατορίασ ςτουσ τομείσ:
– τθσ οικονομίασ (παρακμι
εμπορίου, κυριαρχία
μεγάλων
αγροκτθμάτων/latifundia),
– τθσ κοινωνίασ (παρακμι του
κεςμοφ τθσ δουλείασ,
πρόςδεςθ των παροίκων ςτθ
γθ, ανάπτυξθ του κεςμοφ τθσ
δουλοπαροικίασ),
– τθσ πλθκυςμιακισ
ανάπτυξθσ (δθμογραφικι
κρίςθ),
– τθσ πολιτικισ (ςυνεχείσ
ανατροπζσ αυτοκρατόρων και
εμφφλιοι πόλεμοι, ειςβολζσ
βαρβάρων, επαναςτάςεισ και
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Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ

Η ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ
Κωνςταντινοφπολθ, θ
Νζα ϊμθ: Θ αρχι μιασ
νζασ αυτοκρατορίασ.
Συντελεςτζσ
διαμόρφωςθσ του
κράτουσ.

● Να αναλφουν τουσ
λόγουσ τθσ
εξάπλωςθσ του
χριςτιανιςμοφ ςτο
εςωτερικό τθσ
αυτοκρατορίασ.

εξεγζρςεισ).

● Να αναλφουν
κριτικά το ςφνκετο
πλζγμα αιτιϊν και
παραγόντων
(ςτρατθγικϊν,
οικονομικϊν,
γεωγραφικϊν και
δθμογραφικϊν) που
οδιγθςαν ςτθν
οικοδόμθςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ
ωσ πολιτικοφ,
διοικθτικοφ και
πολιτιςμικοφ κζντρου
τθσ Βυηαντινισ
Αυτοκρατορίασ.

● Να παρατθριςουν τθν
πλεονεκτικι κζςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ και να
αναλφςουν τθ γεωπολιτικι
ςθμαςία τθσ.

● Να αναγνωρίηουν
τθ Βυηαντινι
Αυτοκρατορία:
– αφενόσ ωσ ςυνζχεια
του Imperium
Romanum,
– αφετζρου ωσ
κρατικό μόρφωμα με
νζα φυςιογνωμικά
χαρακτθριςτικά και
ιςτορικι πορεία.
● Να κατανοοφν τουσ
ςυντελεςτζσ
διαμόρφωςθσ του
βυηαντινοφ κράτουσ:
– ρωμαϊκι πολιτικι
κεωρία και ρωμαϊκό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ςυλλζξουν
εικονογραφικό υλικό για τθν
οργάνωςθ των αγροκτθμάτων
και τισ διάφορεσ αγροτικζσ
και εμπορικζσ
δραςτθριότθτεσ ςτθ διάρκεια
του 3ου αι. Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τα
προβλιματα του
κακθμερινοφ βίου των
επαγγελματιϊν, για τουσ
παροίκουσ-δουλοπαροίκουσ
και τθν πρόςδεςι τουσ ςτθ
γθ. Να αναηθτιςουν
πλθροφοριακό υλικό για τθν
εξζλιξθ και τθ ςθμαςία του
νζου κεςμοφ τθσ
δουλοπαροικίασ.

● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ όςον
αφορά τισ παραδόςεισ
ςχετικά με τθν επιλογι τθσ
κζςθσ τθσ νζασ πρωτεφουςασ
και τον κακοριςμό των ορίων
τθσ από τον Κωνςταντίνο Αϋ
κατόπιν κεϊκισ υπόδειξθσ.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
ςθμαςία του γεωπολιτικοφ,
γεωςτρατθγικοφ,
γεωοικονομικοφ παράγοντα
ςτισ ιςτορικζσ εξελίξεισ. Να
αναφερκοφν ςε ιςτορικά
παραδείγματα από
προθγοφμενεσ ενότθτεσ του
μακιματοσ.
● Να παρακολουκιςουν
ςχετικό ντοκιμαντζρ, να
ςυμπλθρϊςουν φφλλο
εργαςίασ με ερωτιματα που
αφοροφν το περιεχόμενό του
και να ςυηθτιςουν τα βαςικά
ςθμεία του.
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Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ

Θ Βυηαντινι
Αυτοκρατορία: Σφντομθ
πολιτικι ιςτορία με
ζμφαςθ ςτισ τομζσ που
ζχουν ςχζςθ με τθν
οργάνωςθ του κράτουσ.

δίκαιο,
– ελλθνικι
πολιτιςμικι και
πνευματικι
παράδοςθ,
– χριςτιανιςμόσ.
● Να κατανοοφν και
να αναλφουν τθ
ςθμαςία που είχαν οι
πολιτικζσ, οι
διοικθτικζσ και οι
ςτρατιωτικζσ
μεταρρυκμίςεισ του
Διοκλθτιανοφ και του
Κωνςταντίνου Αϋ για
τθ μεταβολι του
χαρακτιρα τθσ
ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ.
● Να περιγράφουν το
διοικθτικό ςχιμα
οργάνωςθσ τθσ
αυτοκρατορίασ και να
εξθγοφν τισ ςυνκικεσ
διαφοροποίθςθσ τθσ
πορείασ του
ανατολικοφ και του
δυτικοφ τμιματοσ
κατά τον 4ο (395) και
τον 5ο αι. (476).
● Να εντρυφοφν ςτισ
αλλαγζσ που ζλαβαν
χϊρα κατά τον αιϊνα
του Λουςτινιανοφ με
ζμφαςθ ςτον τομζα
των ςτρατιωτικϊν
κατακτιςεων, τθσ
κωδικοποίθςθσ του
δικαίου και τθσ
τζχνθσ.
● Να αναλφουν τθ
μεταρρυκμιςτικι
πολιτικι του
Θράκλειου, μζςω τθσ
οποίασ κατζςτθςαν
δυνατζσ θ διοικθτικι
και ςτρατιωτικι
αναδιοργάνωςθ τθσ
αυτοκρατορίασ, θ
αντιμετϊπιςθ των
αιρζςεων, θ
οικονομικι ενίςχυςθ
και θ απαλλαγι από
τον περςικό κίνδυνο.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ςυνδζςουν το
μεταρρυκμιςτικό ζργο του
Κωνςταντίνου με τισ αιτίεσ
που το προκάλεςαν (ςφνδεςθ
με το προθγοφμενο
κεφάλαιο).
● Να αναηθτιςουν εικόνεσ με
ανδριάντεσ, προτομζσ και
παραςτάςεισ επί νομιςμάτων
του Κωνςταντίνου.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
προςωπικότθτα και το ζργο
του Κωνςταντίνου.
● Να παρακολουκιςουν
ντοκιμαντζρ με κζμα τον
ρόλο που διαδραμάτιςε θ
βυηαντινι Ανατολι μετά τθν
κατάλθψθ του δυτικοφ
τμιματοσ τθσ αυτοκρατορίασ
κατά τον 5ο αι. από
βαρβαρικά φφλα.
● Να αναηθτιςουν και να
ςυγκεντρϊςουν πρωτογενείσ
και δευτερογενείσ πθγζσ
ςχετικά με κεολογικζσ ζριδεσ
που προκλικθκαν ςτθν
αυτοκρατορία (π.χ.
Αρειανιςμόσ,
Νεςτοριανιςμόσ,
Μονοφυςιτιςμόσ). Να τισ
ςυςχετίςουν με τθ γενικι
πολιτικι ιςτορία τθσ
περιόδου και να ςυηθτιςουν
για τθν επίπτωςθ ςτισ
πολιτικζσ και κοινωνικζσ
εξελίξεισ των γεγονότων που
ζλαβαν χϊρα.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφοριακό υλικό και να
ςυγκροτιςουν πίνακα με τισ
κυριότερεσ αιρζςεισ και τισ
αντίςτοιχεσ οικουμενικζσ
ςυνόδουσ.
● Να αναλφςουν τθν
ιδεολογία του Λουςτινιανοφ
περί αναςφςταςθσ του
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● Να
αντιλαμβάνονται τον
κεςμό των κεμάτων
ωσ μζςο ζκφραςθσ
τθσ πολιτικισ,
οικονομικισ και
πολιτιςμικισ ιςχφοσ
του Βυηαντίου.
● Να κατανοοφν και
να αναλφουν τον
ςφνκετο χαρακτιρα
τθσ Εικονομαχίασ,
κακϊσ και τα
αποτελζςματα που
αυτι είχε, ιδιαίτερα
ςτισ ςχζςεισ μεταξφ
κράτουσ και
Εκκλθςίασ.
● Να αναλφουν τθ
ςθμαςία τθσ ςτζψθσ
του Καρλομάγνου για
τθν εξζλιξθ τθσ
αυτοκρατορικισ ιδζασ
ςτο Βυηάντιο.
● Να κατανοοφν και
να εκκζτουν
αναλυτικά τισ
μεταβαλλόμενεσ
ςυνκικεσ του 11ου
αι. που
αποδυνάμωςαν
ςταδιακά το
βυηαντινό κράτοσ.
● Να κατανοοφν τουσ
εςωτερικοφσ και
εξωτερικοφσ
παράγοντεσ που
ςυνζβαλαν ςτθν
ταχεία αποδυνάμωςθ
τθσ εξουςίασ και ςτθν
οριςτικι πτϊςθ του
βυηαντινοφ κράτουσ
κατά τθν
υςτεροβυηαντινι
περίοδο.

.

● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία τθσ
διάρρθξθσ τθσ
πολιτικισ ενότθτασ
του βυηαντινοφ
κράτουσ μετά τθν
κατάλθψθ τθσ Ρόλθσ
από τουσ Φράγκουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Imperium Romanum, θ οποία
υπαγόρευςε τθν εξωτερικι
πολιτικι του.
● Να παρακολουκιςουν
βίντεο με κζμα τθν
αυτοκρατορικι πολιτικι του
Λουςτινιανοφ, τον ρόλο τθσ
Κεοδϊρασ και τθ Στάςθ του
Νίκα.
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα ςχετικά με τθ
Στάςθ του Νίκα.
● Να ςυμπλθρϊςουν φφλλα
εργαςίασ και να ςυηθτιςουν
για τθ ςθμαςία του
γεγονότοσ.
● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφοριακό και
εικονογραφικό υλικό για το
οικοδομικό πρόγραμμα του
Λουςτινιανοφ.
● Να κάνουν αναφορζσ ςτθ
χριςτιανικι τζχνθ τθσ
πρωτοβυηαντινισ περιόδου,
ςτο περιεχόμενο και τον
ςυμβολιςμό τθσ.
● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ ςχετικά
με τθν οργάνωςθ ςε κζματα
των αυτοκρατορικϊν
επαρχιϊν από τθν εποχι του
Θράκλειου ζωσ τθν εποχι των
Κομνθνϊν.
● Να προβοφν ςε ιςτορικι
ερμθνεία του όρου κζμα ςτθν
εξζλιξι του.
● Να μελετιςουν ιςτορικό
χάρτθ με αναπαράςταςθ τθσ
οργάνωςθσ των κεμάτων ςε
διάφορεσ περιοχζσ και
εποχζσ.
● Να ςυηθτιςουν για τισ
καινοτομίεσ που ςυνεπάγεται
θ κακιζρωςθ των κεμάτων
ςτθ διοίκθςθ τθσ
αυτοκρατορίασ (αυξανόμενοσ
ρόλοσ του ςτρατοφ ςτα
πολιτικά δρϊμενα,

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

30 |
Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

(1204).
● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία τθσ
επζκταςθσ των
Οκωμανϊν ςτα
βυηαντινά εδάφθ για
τθ διαμόρφωςθ νζου
ςυςχετιςμοφ
δυνάμεων κατά τα
τζλθ του Μεςαίωνα.
● Να αναγνωρίηουν
τθν κοςμοϊςτορικι
ςθμαςία τθσ Άλωςθσ
για τθ διαμόρφωςθ
τθσ πολιτιςμικισ
φυςιογνωμίασ τθσ
Ευρϊπθσ κατά τουσ
νεότερουσ χρόνουσ
και, ειδικότερα, τισ
διαςτάςεισ που
προςζλαβε ςτθ
ςυνείδθςθ των
Νεοελλινων.

περιοριςμόσ τθσ ζκταςθσ και
εξελλθνιςμόσ του κράτουσ).
Να κάνουν μια γενικότερθ
αναφορά ςτουσ όρουσ και τα
μζςα με τα οποία
επιτεφχκθκε θ
ςτρατιωτικοποίθςθ τθσ
αυτοκρατορίασ ςτθ μζςθ
βυηαντινι περίοδο.
● Να ςυνκζςουν άξονα
γεγονότων με τουσ
ςθμαντικότερουσ ςτακμοφσ,
τα γεγονότα και τουσ
πρωταγωνιςτζσ τθσ
εικονομαχικισ κρίςθσ.
● Να εκπονιςουν ερευνθτικι
εργαςία με:
– ανάλυςθ των παραμζτρων
τθσ εικονομαχικισ κρίςθσ
μζςω πρωτογενϊν και
δευτερογενϊν πθγϊν.
– αναφορά:
ςτο πλαίςιο αυξανόμενθσ
αναςφάλειασ που ορίηει θ
εποχι (κίνδυνοσ από
εξωτερικοφσ εχκροφσ),
– ςτθν πολιτιςμικι διάςταςθ
μεταξφ ανατολικϊν και
δυτικϊν επαρχιϊν,
– ςτον ρόλο που
διαδραμάτιςαν οι Βυηαντινοί
αυτοκράτορεσ,
– ςτον ρόλο του μοναχιςμοφ,
– ςτθν επίδραςθ που είχε θ
Εικονομαχία ςτθ ςχζςθ
κράτουσ-Εκκλθςίασ.
● Να ςυγγράψουν δοκίμιο με
κζμα: «Θ επζκταςθ των
Αράβων ςτον χϊρο τθσ
Μεςογείου κατά τον 7ο και
τον 8ο αι. και οι επιπτϊςεισ
τθσ ςτθν ιςτορία και τον
πολιτιςμό» εικονογραφϊντασ
το με μικρογραφίεσ
βυηαντινϊν χειρογράφων ι
ζργα αρχιτεκτονικισ με
αραβικζσ επιρροζσ.
● Να ερμθνεφςουν τον όρο
Βυηαντινι εποποιία.

.

● Να ςυνκζςουν άξονα
γεγονότων με τουσ
ςθμαντικότερουσ ςτακμοφσ,
τα γεγονότα και τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

31 |

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ

πρωταγωνιςτζσ των
βυηαντινο-αραβικϊν και
βυηαντινο-βουλγαρικϊν
ςυγκροφςεων.
● Να ςυγκεντρϊςουν
πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ για τθν
κρίςθ του 11ου αι.
● Να ςυνκζςουν γραπτι
εργαςία με προτεινόμενα
κζματα:
– «Θ μάχθ ςτο Ματηικζρτ
(1071) και οι ςυνζπειζσ τθσ
για τισ τφχεσ τθσ Μ. Αςίασ».
– «Τα αίτια τθσ παρακμισ τθσ
αυτοκρατορίασ κατά τθν
υςτεροβυηαντινι περίοδο».
● Να παρακολουκιςουν
ντοκιμαντζρ ςχετικά με τα
γεγονότα που οδιγθςαν από
τθν πολιτικι κατάρρευςθ του
μικραςιατικοφ ελλθνιςμοφ
ςτισ αρχζσ του 11ου αι. ςτθν
Άλωςθ.
● Να ςχεδιάςουν άξονα
γεγονότων με τουσ
ςθμαντικότερουσ ςτακμοφσ
τθσ πορείασ προσ τθν
κατάρρευςθ του βυηαντινοφ
κράτουσ.
● Να αναηθτιςουν
εικονογραφικό υλικό και ζργα
τθσ ελλθνικισ και τθσ
παγκόςμιασ λογοτεχνίασ
εμπνευςμζνα από τθν Άλωςθ.
Να ςυνκζςουν κατάλογοευρετιριο των ζργων τζχνθσ
με χρονολογικι ςειρά
παραγωγισ.
● Να ςυνκζςουν αρχείο
προβολισ με τα
ςθμαντικότερα ζργα ποίθςθσ
και ηωγραφικισ,
πλαιςιϊνοντάσ τα με μουςικι
επζνδυςθ από κρινουσ για
τθν Άλωςθ.

.
Ο εξελλθνιςμόσ του
Βυηαντίου.

● Να παρακολουκοφν
τθν πορεία ςταδιακοφ
εξελλθνιςμοφ τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ερμθνεφςουν κείμενα
με κζμα τθν Άλωςθ.
● Να εντοπίςουν τα γλωςςικά
όρια μεταξφ των
λατινόφωνων και
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Θ βυηαντινι πολιτικι.

.

αυτοκρατορίασ
επιςθμαίνοντασ, μζςα
από παραδείγματα,
τουσ ςθμαντικοφσ
ςτακμοφσ και τισ
εκφάνςεισ τθσ ςε
ποικίλουσ τομείσ (π.χ.
πανεπιςτθμιακι
εκπαίδευςθ: Το
Ρανεπιςτιμιον του
Κεοδοςίου Βϋ (425),
νομικά ζργα: Οι
«Νεαρζσ» του
Λουςτινιανοφ και τα
«Βαςιλικά» των
Μακεδόνων
βαςιλζων,
φιλοςοφία: από τον
Μ. Ψελλό ςτον
Ρλικωνα,
αυτοκρατορικι
τιτλοφορία: από τθν
εποχι του Θρακλείου
κ.ε.).

ελλθνόφωνων περιοχϊν ςτθ
νότια Ευρϊπθ κατά τθν
πρωτοβυηαντινι εποχι.

● Να κατανοοφν και
να αναλφουν τουσ
λόγουσ που
ςυνζβαλαν ςτον
ςταδιακό εξελλθνιςμό
τθσ αυτοκρατορίασ
(με ζμφαςθ ςτθ
διαδικαςία
περιοριςμοφ τθσ
αυτοκρατορίασ ςτισ
ανατολικζσ
ελλθνόγλωςςεσ
επαρχίεσ).

● Να ςυηθτιςουν για τθ
ςθμαςία που είχε και τον
ρόλο που διαδραμάτιςε ο
βυηαντινόσ ελλθνιςμόσ ςτον
εξελλθνιςμό τθσ
αυτοκρατορίασ.

● Να
αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία του
γεγονότοσ για τον
ελλθνιςμό και τθν
ιςτορικι του πορεία
μζςα ςτον χρόνο.
● Να κατανοοφν τισ
ςθμαντικότερεσ αρχζσ
τθσ βυηαντινισ
πολιτικισ κεωρίασ, θ
οποία αποτελεί το
κεμζλιο του
βυηαντινοφ
αυτοκρατορικοφ
πολιτεφματοσ, και να
αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία που ζχει:
– θ ρωμαϊκι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να επιςθμάνουν τθν
άνκθςθ που
πραγματοποιικθκε κατά τουσ
βυηαντινοφσ χρόνουσ, ςτο
πλαίςιο των ελλθνικϊν
γραμμάτων και τθσ ελλθνικισ
παιδείασ:
– τθσ ρθτορικισ, τθσ
φιλοςοφίασ, τθσ
ιςτοριογραφίασ,
– πολλϊν νζων λογοτεχνικϊν
ειδϊν (ποιθτικι
αυτοβιογραφία,
εκκλθςιαςτικι ιςτορία,
χρονογραφία, ρθτορικό
αγιολογικό εγκϊμιο κ.ά.).
● Να ςυνκζςουν πίνακα με τα
νζα λογοτεχνικά είδθ και
αντιπροςωπευτικά ζργα.

● Να μελετιςουν
αντιπροςωπευτικά
αποςπάςματα με περιγραφι
τθσ βυηαντινισ πολιτείασ και
αναφορά των
χαρακτθριςτικϊν
γνωριςμάτων τθσ.
● Να αναηθτιςουν
εικονογραφικό υλικό με
βυηαντινά μνθμεία-υλικά
κατάλοιπα, ςτα οποία
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παρακατακικθ ςε
επίπεδο κρατικισ
κεωρίασ και δικαίου,
– ο αρχαίοσ ελλθνικόσ
πολιτιςμόσ ςε
επίπεδο πολιτικισ και
φιλοςοφικισ ςκζψθσ.
● Να εντοπίηουν τθν
επίδραςθ του
χριςτιανιςμοφ ςτθν
οργάνωςθ τθσ
κρατικισ εξουςίασ και
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
αντίλθψθσ ότι θ
αυτοκρατορία
ςυνιςτά υπεριςτορικι
κρατικι δομι,
άρρθκτο τμιμα του
κεϊκοφ ςχεδίου
δθμιουργίασ τθσ
οικουμζνθσ με
υπερφυςικόεςχατολογικό
προοριςμό ανά τουσ
αιϊνεσ.

αποτυπϊνεται θ τριπλι
διάςταςθ τθσ βυηαντινισ
κρατικισ ιδεολογίασ
(νομίςματα, λάβαρα,
βαςιλικζσ ςφραγίδεσ,
πορτρζτα αυτοκρατόρων και
πατριαρχϊν ςε γλυπτά,
τοιχογραφίεσ, ψθφιδωτά και
χειρόγραφα, μνθμεία
αρχιτεκτονικισ, χρθςτικά
αντικείμενα). Να αναλφςουν
και να ερμθνεφςουν τουσ
τίτλουσ εξουςίασ και τα
ςφμβολα τθσ κρατικισ
ιδεολογίασ.
● Να ςυγκρίνουν τα ανωτζρω
μνθμεία με αντίςτοιχα τθσ
ρωμαϊκισ περιόδου και να
εντοπίςουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ. Να καταλιξουν ςε
ςυμπεράςματα ςχετικά με
τθν εξζλιξθ τθσ κρατικισ
ιδεολογίασ. Να
αιτιολογιςουν τθν εξζλιξθ
βάςει των δεδομζνων τθσ
ιςτορικισ περιόδου.
● Να μελετιςουν
πρωτογενζσ και δευτερογενζσ
υλικό και να εκπονιςουν
εργαςία με κζμα «Το Λερόν
Ραλάτιον: Λειτουργικι και
ςυμβολικι υπόςταςθ του
κζντρου εξουςίασ».

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΝΟ
ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ: ΚΡΑΣΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ
ΘΕΜΟΙ
Ο αυτοκράτορασ και οι
θκικοί και πολιτειακοί
περιοριςμοί τθσ
εξουςίασ του.

.

● Να
αντιλαμβάνονται και
να αναλφουν το
ςφνκετο πλζγμα
εξουςιϊν του
Βυηαντινοφ
αυτοκράτορα, εντόσ
του οποίου αυτόσ
είναι φορζασ
κρατικισ,
ςτρατιωτικισ,
δικαςτικισ,
νομοκετικισ αρχισ
και προςτάτθσ τθσ
Εκκλθςίασ και του
χριςτιανιςμοφ.
● Να
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν
αποςπάςματα από
ςυμβουλευτικοφσ λόγουσ που
προβάλλουν το πρότυπο του
ιδανικοφ θγεμόνα, τα γνωςτά
ωσ «Κάτοπτρα Ἡγεμόνοσ»
κείμενα τθσ βυηαντινισ
γραμματείασ. Να εντοπίςουν
και να καταγράψουν τισ
τυπικζσ αρετζσ του
Βυηαντινοφ θγεμόνα.
● Να μελετιςουν
εικονογραφικό υλικό με
παραςτάςεισ Βυηαντινϊν
αυτοκρατόρων. Συγκεκριμζνα
να αναλφςουν τισ εικόνεσ, να
επιςθμάνουν ςφμβολα
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αντιλαμβάνονται ότι,
ςε επίπεδο κρατικισ
ιδεολογίασ, το
απολυταρχικό
κακεςτϊσ του
αυτοκράτορα
περιοριηόταν:
– τόςο από θκικοφσ
φραγμοφσ, που
απζρρεαν από τισ
ελλθνικζσ πολιτειακζσ
αντιλιψεισ και τισ
χριςτιανικζσ
πνευματικζσ
παραδόςεισ,
– όςο και από
πολιτειακοφσ
παράγοντεσ,
ςυγκεκριμζνα από τθ
ςφγκλθτο, τουσ
διμουσ και τον
ςτρατό.
● Να περιγράφουν τθ
διαδικαςία εκλογισ
και αναγόρευςθσ του
Βυηαντινοφ
αυτοκράτορα.

(insignia) τθσ αυτοκρατορικισ
εξουςίασ και να ερμθνεφςουν
το ιδεολογικό τουσ
περιεχόμενο (ςφμφωνα με τθ
βυηαντινι αυτοκρατορικι
ιδεολογία).
● Να μελετιςουν πθγζσ
ςχετικά με τθ λαμπρότθτα τθσ
παλατινισ τελετουργίασ και
του εκιμοτυπικοφ τθσ
βυηαντινισ αυλισ. Να
αναηθτιςουν ςχετικό
εικονογραφικό υλικό
(γζννθςθ και βάπτιςθ
διαδόχου, τελετζσ γάμου,
γενεκλίων και κθδείασ
αυτοκράτορα, προςκφνθςθ,
αυλικοί αγϊνεσ). Να
αναλφςουν τον ρόλο και τθν
αυξθμζνθ ςθμαςία που είχε
το αυλικό τυπικό για το
βυηαντινό πολίτευμα.
● Να μελετιςουν
λογοτεχνικζσ πθγζσ, να
ςυλλζξουν εικονογραφικό
υλικό με κζμα τθν
αναγόρευςθ και τθ ςτζψθ του
Βυηαντινοφ αυτοκράτορα. Να
μελετιςουν αποςπάςματα
ςχετικά με τισ διάφορεσ
φάςεισ τθσ τελετισ
αναγόρευςθσ του Βυηαντινοφ
αυτοκράτορα.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τισ φάςεισ τθσ τελετισ, με
ζμφαςθ ςτα ςφμβολα και ςτο
τελετουργικό τυπικό. Να
επιςθμάνουν τισ ςτερεότυπεσ
εκφράςεισ που
χρθςιμοποιοφνται κατά τθν
εκλογι του Βυηαντινοφ
αυτοκράτορα. Να κάνουν
αναφορά ςτον ρόλο που
διαδραματίηουν οι κεςμικοί
φορείσ, ο ςτρατόσ, θ
Σφγκλθτοσ, οι διμοι και ο
πατριάρχθσ.

.
● Να εξετάςουν τθν τελετι
εντόσ ενόσ ευρφτερου
ιςτορικοφ πλαιςίου.
● Να ςχεδιάςουν ψθφιακό
αρχείο προβολισ με τα
ανωτζρω ςτοιχεία και να το

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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Ο κεςμικόσ και
πολιτειακόσ ρόλοσ τθσ
βυηαντινισ Συγκλιτου.

● Να κατανοοφν τθν
κοινωνικι ςφνκεςθ
και τον χαρακτιρα
τθσ κατά τθν
πρωτοβυηαντινι
περίοδο,
αναφζροντασ
ενδεικτικά τισ
προςπάκειεσ του
Κωνςταντίνου Αϋ και
του Κωνςτάντιου Βϋ
να «μεταγγίςουν»
δυναμικό τθσ
Συγκλιτου από τθ
ϊμθ ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ.
● Να αναφζρουν τισ
νομοκετικζσ,
δικαςτικζσ και
διπλωματικζσ
αρμοδιότθτεσ τθσ
Συγκλιτου και να
κατανοοφν τον
μεταβαλλόμενο ρόλο
τθσ επιςθμαίνοντασ
τθ φκίνουςα ιςχφ τθσ.
● Να αναλφουν τον
ρόλο τθσ Συγκλιτου
ςτο ηιτθμα τθσ
αυτοκρατορικισ
διαδοχισ,
επιςθμαίνοντασ τουσ
ςθμαντικότερουσ
ιςτορικοφσ ςτακμοφσ:
– ανάλθψθ του
δικαιϊματοσ εκλογισ
του αυτοκράτορα το
450,
– ενδυνάμωςθ τθσ
κζςθσ τθσ κατά τον 7ο
αι. με τον
κακοριςτικό ρόλο που
διαδραμάτιςε ςτθν
αυτοκρατορικι
διαδοχι τθσ
δυναςτείασ των
Θρακλειδϊν,
– περιςτολι τθσ
δφναμισ τθσ επί
Μακεδόνων με τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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φιλοτεχνιςουν με ςχετικό
εικονογραφικό υλικό. Να
δθμοςιοποιιςουν το
αποτζλεςμα ςε μπλογκ ι ςε
ςχετικι ενδοςχολικι
εκδιλωςθ.
● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ πθγζσ από τισ
οποίεσ προκφπτουν ο
κεςμικόσ ρόλοσ και οι
αρμοδιότθτεσ τθσ Συγκλιτου.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία
τθσ Συγκλιτου ςτθ ϊμθ και
ςτο Βυηάντιο και να
επιςθμάνουν τθν εξζλιξθ του
κεςμοφ και του ρόλου των
ςυγκλθτικϊν ςτον πολιτικό
και κοινωνικό βίο τθσ
αυτοκρατορίασ. Να
ςυγκρίνουν τθ Σφγκλθτο με
άλλα αριςτοκρατικά ςϊματα
του αρχαίου κόςμου και να
επιςθμάνουν αναλογίεσ και
διαφορζσ.
● Να καταγράψουν τουσ
ςθμαντικότερουσ ςτακμοφσ
τθσ βυηαντινισ Συγκλιτου ςε
χρονολογικι ςειρά και να
τουσ ςυςχετίςουν με
αυτοκράτορεσ και τισ
γενικότερεσ εξελίξεισ. Να
τοποκετιςουν τα γεγονότα ςε
άξονα, μζςω του οποίου
κακίςταται προφανισ μια
πορεία με παλινωδίεσ και
αςυνζχειεσ.
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Οι Διμοι και το
δικαίωμα αντίςταςθσ
του λαοφ.

Ο ςτρατόσ: Εκλογι και
αναγόρευςθ
αυτοκρατόρων από τον
ςτρατό.

αφαίρεςθ
αρμοδιοτιτων από
τον Λζοντα Στϋ.
● Να κατανοοφν και
να εκκζτουν τθν
προζλευςθ, τον
χαρακτιρα και τον
ρόλο των Διμων ςτθν
πολιτικι, ςτρατιωτικι
και κοινωνικι ηωι τθσ
αυτοκρατορίασ.
● Να αναγνωρίηουν
το δικαίωμα
αντίςταςθσ του λαοφ
μζςα από
χαρακτθριςτικά
γεγονότα, όπωσ:
– θ Στάςθ του Νίκα,
εμβακφνοντασ ςτα
αίτια και τθ ςθμαςία
τθσ καταςτολισ τθσ
για τισ λαϊκζσ
ελευκερίεσ και τθν
εξζλιξθ του
βυηαντινοφ
πολιτεφματοσ και
– θ λαϊκι εξζγερςθ
του 1042 ςτθν Ρόλθ,
θ οποία οδιγθςε ςτθν
εκκρόνιςθ και
τφφλωςθ του Μιχαιλ
Εϋ Καλαφάτθ και ςτθν
αποκατάςταςθ των
νόμιμων εκπροςϊπων
τθσ Μακεδονικισ
Δυναςτείασ, αδελφϊν
Κεοδϊρασ και Ηωισ,
ςτον κρόνο.
● Να κατανοοφν τον
ρόλο του ςτρατοφ ςτθ
διαδικαςία εκλογισ
και αναγόρευςθσ
αυτοκράτορα,
ιδιαίτερα κατά τθν
πρϊιμθ περίοδο (ζωσ
τα μζςα του 5ου αι.).
● Να αναλφουν τθ
μεταβολι ςτον ρόλο
του ςτρατοφ από
πολιτειακό
παράγοντα ςε
ρυκμιςτι τθσ
πολιτικισ ηωισ,
υποςτθρικτι τθσ
υπάρχουςασ τάξθσ ι
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● Να μελετιςουν πθγζσ
ςχετικά με τθ δφναμθ των
Διμων του Λπποδρόμου και
τθ ςτάςθ του αυτοκράτορα
απζναντί τουσ.
● Να κάνουν διάλογο με
κζμα: «Ο Λππόδρομοσ ζχει
χαρακτθριςκεί ως το
τελευταίο άσυλο των λαϊκών
ελευθεριών» (Ρ. Ουςπζνςκι).
● Να προςεγγίςουν κριτικά
τθν παραπάνω κζςθ. Να
παρουςιάςουν τα δομικά
χαρακτθριςτικά του
Λπποδρόμου, τθσ λειτουργίασ
του (είδοσ εκδθλϊςεων,
παριςτάμενα πρόςωπα) και
τθ ςθμαςία του για τον
κοινωνικό και πολιτικό βίο.

● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ πθγζσ ςχετικά με
τον ρόλο του ςτρατοφ ςτθν
εκλογι και τθν αναγόρευςθ
νζου αυτοκράτορα. Να
μελετιςουν ςχετικό
εικονογραφικό υλικό από
βυηαντινά χειρόγραφα.
● Να ςυνκζςουν εργαςία με
κζμα τθν αυξανόμενθ
ςθμαςία του ςτρατοφ ςτθ
Βυηαντινι Αυτοκρατορία,
ςυςχετίηοντάσ τθ με τθ
διογκοφμενθ παρουςία
εχκρϊν ςτα ςφνορά τθσ, τθν
κακιζρωςθ του ςυςτιματοσ
των κεμάτων ςτα εδάφθ τθσ
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Σχζςεισ Εκκλθςίασ και
Ρολιτείασ.

φορζα εξεγζρςεων
(ιδιαίτερα από τον 7ο
αι.), εκκζτοντασ
αντιπροςωπευτικά
ιςτορικά
παραδείγματα:
– τον ρόλο του
ςτρατοφ ςτουσ
δυναςτικοφσ
ανταγωνιςμοφσ τθσ
Κωνςταντίνειασ
Δυναςτείασ ζωσ τθν
εξζγερςθ εναντίον
του Κωνςτάντιου Βϋ
(360) και τθν
ενκρόνιςθ του
Λουλιανοφ (361),
– τθν ενεργό ανάμειξθ
του ςτρατοφ ςτουσ
ανταγωνιςμοφσ για
τθν κατάλθψθ του
κρόνου μετά τον
κάνατο του
Λουςτινιανοφ Βϋ και
ζωσ τθ ςτζψθ του
Λζοντοσ Γϋ (717),
– το ςτρατιωτικό
πραξικόπθμα που
οδιγθςε ςτθν
ανατροπι του Μιχαιλ
αγκαβζ και τθν
ενκρόνιςθ του
Λζοντοσ Εϋ (813),
– τθ διαδοχι των
γεγονότων που
οδιγθςαν ςτθν
ανακιρυξθ του
Νικθφόρου Φωκά ωσ
αυτοκράτορα από τον
ςτρατό ςτθν
Καιςάρεια τθσ
Καππαδοκίασ και
ςτθν ενκρόνιςι του
(963).
● Να αναγνωρίηουν
τα αίτια τθσ
ςυμπόρευςθσ
κράτουσ και
Εκκλθςίασ ςτο
Βυηάντιο και τθ
ςυμβολι τθσ ςτθ
μακρόχρονθ επιβίωςθ
τθσ αυτοκρατορίασ.
● Να αναλφουν τθ
ςχζςθ Εκκλθςίασ και
πολιτείασ μζςω
ιςτορικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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Μ. Αςίασ και τθ ςυνακόλουκθ
αφξθςθ τθσ πολιτικισ
δφναμθσ των ςτρατθγϊν των
κεμάτων.
● Να ςυνκζςουν, ςε
παράρτθμα τθσ εργαςίασ,
ζναν κατάλογο με τουσ
αυτοκράτορεσ που
δοξάςτθκαν ςτο πεδίο τθσ
μάχθσ και πραγματοποίθςαν
κρίαμβο ςτθν πρωτεφουςα
(Νικθφόροσ Φωκάσ, Λωάννθσ
Τηιμιςκισ, Βαςίλειοσ Βϋ κ.ά.).
● Να αναηθτιςουν ςχετικό
εικονογραφικό υλικό και να
ςυνκζςουν ψθφιακό αρχείο
προβολισ με:
– απεικονίςεισ του
αυτοκράτορα ςε μνθμεία τθσ
περιόδου, ςτα οποία
υπεριςχφουν τα ςφμβολα
ςτρατιωτικισ εξουςίασ,
– αγιογραφίεσ πολεμιςτϊν
αγίων.
● Να μελετιςουν νομίςματα
του Λουλιανοφ του
«Ραραβάτθ», να ςυγκρίνουν
με νομίςματα άλλων
Βυηαντινϊν αυτοκρατόρων
και να εντοπίςουν βαςικζσ
διαφορζσ ωσ προσ τα
ςφμβολα εξουςίασ. Να
διατυπϊςουν υποκζςεισ και
να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τουσ λόγουσ αυτισ τθσ
διαφοράσ. Να επιςθμάνουν
τθν περίοδο μετάβαςθσ από
τθν παλαιά ρωμαϊκι ςτθν
ανατολικι αυτοκρατορία με
τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά
τθσ.
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα πρωτογενϊν
και δευτερογενϊν πθγϊν και
να ςυηθτιςουν για τθ ςχζςθ
βυηαντινισ κοςμικισ και
εκκλθςιαςτικισ εξουςίασ.
● Να παρουςιάςουν ςε
διαγραμματικι μορφι τισ
ςθμαντικότερεσ δογματικζσ
ςυγκροφςεισ και τισ
ςυνζπειζσ τουσ για τθ ςυνοχι
του ςϊματοσ τθσ
αυτοκρατορίασ (Ἀρειανοί,
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ΜΕΑΙΩΝΙΚΑ
ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΑΣΗ
Θ δθμιουργία των
πρϊτων μεςαιωνικϊν
ευρωπαϊκϊν κρατϊν
και αυτοκρατοριϊν,
5οσ-10οσ αι.

παραδειγμάτων.
Συγκεκριμζνα:
– τθν πολυδιάςτατθ
ςφγκρουςθ των δφο
κεςμϊν ςτο πλαίςιο
τθσ Εικονομαχίασ (βλ.
Στουδίτεσ μοναχοί)
και τα αποτελζςματα
που είχε θ
αποκατάςταςθ τθσ
ςυνεργαςίασ τουσ
μετά το τζλοσ τθσ,
– τισ ενζργειεσ του
πατριάρχθ Φωτίου
ςχετικά με τθ
διατφπωςθ ςτθν
«Επαναγωγι» τθσ
άποψθσ περί
διαχωριςμοφ των δφο
εξουςιϊν,
– τθ ςταδιακι
ενδυνάμωςθ του
ρόλου τθσ Εκκλθςίασ
κατά τα παλαιολόγεια
χρόνια λόγω του
ηθτιματοσ τθσ
επανζνωςθσ των δφο
Εκκλθςιϊν, που
κλόνιςε τθν ιςχφ του
αυτοκρατορικοφ
κεςμοφ.

Νεςτοριανοί, Μονοφυςίτεσ
κ.λπ.).

● Να αναγνωρίηουν
το γεωγραφικό και
ιςτορικό πλαίςιο
ίδρυςθσ των κρατϊν
των «βαρβάρων».

● Να επεξεργαςτοφν πθγζσ με
ζμφαςθ ςε:
– ιςτορικά κείμενα που
αφοροφν τα γερμανικά κράτθ
(π.χ. Ραφλοσ Διάκονοσ),
– δείγματα αρχετυπικϊν
κειμζνων των ρομανικϊν
γλωςςϊν.

● Να περιγράφουν τα
χαρακτθριςτικά του
φράγκικου κράτουσ
και να αναλφουν τισ
ςυνκικεσ ανάπτυξθσ
του παπικοφ κράτουσ.
● Να κατανοοφν τισ
ςυνκικεσ ανάπτυξθσ
τθσ Αγίασ ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ και να
αναλφουν τθ
ςφγκρουςθ μεταξφ
Εκκλθςίασ και
κράτουσ.

● Να αναπαραςτιςουν τον
διαρκι διάλογο πολιτείασ και
Εκκλθςίασ για τθ νομοκετικι
ρφκμιςθ που κα όριηε το
κεςμικό πλαίςιο και τον
διακριτό ρόλο του κάκε
κεςμοφ, τουσ «οἰκείουσ
ὅρουσ», ςτισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ, κατοχυρϊνοντασ τον
αμοιβαίο ςεβαςμό για τθν
ταυτότθτα και τθν αποςτολι
τουσ.
● Να αναλφςουν τουσ όρουσ:
– ςυμβατικὴ ἰςόρροπθ
ςυναλλθλία,
– ἀνταγωνιςτικὴ παραλλθλία,
– ἀλυςιτελὴσ ὑπαλλθλία.

● Να μελετιςουν ψθφιακό
χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ για τον
εντοπιςμό των ορίων των
γερμανικϊν (βαρβαρικϊν)
κρατϊν και του φραγκικοφ
κράτουσ.
● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για τισ ςχζςεισ
Εκκλθςίασ και κράτουσ ςτθ
Δφςθ. Να ακολουκιςει
ςχετικι ςυηιτθςθ.

ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΑΣΗ ΣΟΤ
ΜΕΟΤ ΚΑΙ ΤΣΕΡΟΤ
ΜΕΑΙΩΝΑ
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Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Οι ευρωπαϊκζσ
μοναρχίεσ.
Θ ανάπτυξθ των
πόλεων.

● Να αναλφουν τισ
ςυνκικεσ ανάπτυξθσ
των ευρωπαϊκϊν
μοναρχιϊν και να
περιγράφουν τθν
εξζλιξι τουσ.
● Να αναγνωρίηουν
το γενικό πλαίςιο
διεξαγωγισ των
Σταυροφοριϊν και να
ερμθνεφουν τθν
εμπλοκι των
ευρωπαϊκϊν
δυνάμεων ςε αυτζσ
και τα αποτελζςματά
τθσ ςε πολιτικό
επίπεδο.
● Να κατανοοφν τισ
ςυνκικεσ ανάπτυξθσ
των πόλεων και τθ
ςθμαςία τουσ ςε
πολιτικό, οικονομικό
και κοινωνικό
επίπεδο, μζςα από
τθν παρουςίαςθ
χαρακτθριςτικϊν
παραδειγμάτων,
όπωσ είναι θ Βενετία,
θ οποία εξελίχκθκε ςε
κυρίαρχθ δφναμθ ςτθ
νοτιοανατολικι
Ευρϊπθ.

Νεότεροι
Χρόνοι

● Να μελετιςουν ψθφιακό
χάρτθ τθσ ΝΑ. Ευρϊπθσ για
τον εντοπιςμό των
διαδρομϊν των
ςταυροφόρων και των ορίων
των κρατϊν τουσ ςτθν
Ανατολι.
● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν εικονογραφικό
υλικό με κζμα μεςαιωνικά
κάςτρα και εμπορικζσ πόλεισ
ςτον Μεςαίωνα. Να
ακολουκιςει ςχετικι
ςυηιτθςθ.
● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για τισ
μεςαιωνικζσ εμπορικζσ
πόλεισ και να καταγράψουν
το υλικό για κακεμία από
αυτζσ ςε ςχεδιαγράμματα.

ΟΙ ΜΟΡΦΕ ΚΡΑΣΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗΝ
ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ
ΝΕΟΣΕΡΟΤ ΧΡΟΝΟΤ
● Να κατανοοφν τθν
ζννοια του «κράτουσ»
και να διακρίνουν
επιμζρουσ πτυχζσ τθσ
κρατικισ οργάνωςθσ.
● Να κατανοοφν τθ
βαςικι τυπολογία
των κρατϊν και να
διαχωρίηουν τα
επιμζρουσ είδθ
κρατικισ οργάνωςθσ
ςτθν ιςτορικι τουσ
διάςταςθ.
● Να εκκζτουν τα
πολιτεφματα, τον
ρόλο τθσ νομοκεςίασ,
τθν εκάςτοτε μορφι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να επεξεργαςτοφν πθγζσ
ςχετικζσ με τθ ςυγκρότθςθ
του νεωτερικοφ ζκνουσκράτουσ του 19ου αιϊνα, με
εςτίαςθ ςε περιπτϊςεισ
τφπων κράτουσ. Να
ακολουκιςουν
μεκοδολογικζσ κατευκφνςεισ
προςαρμοςμζνεσ ςτθν
επεξεργαςία πθγϊν τθσ
νεότερθσ και ςφγχρονθσ
Λςτορίασ με αξιοποίθςθ
παραδειγμάτων από
διαφορετικοφσ τφπουσ
πθγϊν.
● Να ανατρζξουν ςτισ μζχρι
ςτιγμισ διδαχκείςεσ ενότθτεσ
και να ςυγκεντρϊςουν τισ
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Νεότεροι
Χρόνοι

αναγνωριςμζνθσ
κρατικισ κυριαρχίασ.
● Να αναγνωρίηουν
τα αίτια και τισ
ςυνκικεσ που
οδιγθςαν ςτθν
εγκακίδρυςθ του
προτφπου τθσ
απόλυτθσ μοναρχίασ
του 17ου αιϊνα.
● Να αναλφουν τισ
παραμζτρουσ που
οδιγθςαν ςτθ
ςυγκρότθςθ του
νεωτερικοφ ζκνουσκράτουσ του 19ου
αιϊνα ςτθν Ευρϊπθ,
εκκζτοντασ τουσ
κεςμοφσ του
(ςτρατόσ, διοίκθςθ,
φορολογικό ςφςτθμα,
εκπαίδευςθ,
Εκκλθςία).
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΕ
Θ Οκωμανικι
Αυτοκρατορία.

● Να εντάςςουν τθν
Οκωμανικι
Αυτοκρατορία ςτον
χϊρο και τον χρόνο.
● Να κατανοοφν τισ
πολιτιςμικζσ τθσ
καταβολζσ και τον
πολυεκνικό τθσ
χαρακτιρα, τα
κεμελιϊδθ
δθμογραφικά,
εκνολογικά και
κρθςκευτικά
δεδομζνα, με ζμφαςθ
ςτον ρόλο των
ελλθνορκόδοξων
κατοίκων τθσ
Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ.
● Να κατανοοφν τισ
ςυνζπειεσ τθσ
οκωμανικισ
κατάκτθςθσ επί των
κατακτθμζνων
πλθκυςμϊν και τισ
ςχζςεισ κυρίαρχων
Οκωμανϊνμουςουλμάνων και
ραγιάδων. Ειδικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μορφζσ κρατικισ οργάνωςθσ,
τα πολιτεφματα και τα βαςικά
κεςμικά όργανά τουσ. Να
καταρτίςουν πίνακα
δεδομζνων.
● Να ςυνκζςουν ομαδικζσ ι
ατομικζσ εργαςίεσ ςε
επιμζρουσ κεματικοφσ άξονεσ
(κρατικοί κεςμοί ςτα
μεςαιωνικά και ςτα νεότερα
κράτθ, ςυμβολικι επιβολι
τθσ κρατικισ εξουςίασ).
● Να ςυγκροτιςουν πίνακα
με τουσ βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ, ιςτορικοφσ
και πολιτικοφσ όρουσ.

● Να μελετιςουν ςυναφζσ
επεξεργαςμζνο υλικό. Να
κάνουν διάλογο με κζμα τθ
ςφγκριςθ βαςικϊν κεςμϊν
τθσ αυτοκρατορίασ με τα
αντίςτοιχα δεδομζνα των
ευρωπαϊκϊν κρατϊν κατά
τουσ αιϊνεσ τθσ ακμισ τθσ
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ
(15οσ-17οσ αιϊνασ).
● Να παρακολουκιςουν
ςφντομο ψθφιακό
οπτικοακουςτικό υλικό με το
ανάκτορο Τοπ Καπί του
Οκωμανοφ ςουλτάνου ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ και να
μελετιςουν τον τρόπο και τα
μζςα με τα οποία
υποδθλϊνεται ο κυρίαρχοσ
κεςμικόσ του ρόλοσ.
● Να προβλθματιςτοφν για το
πολιτιςμικό κλίμα του
οριενταλιςμοφ μζςω τθσ
προβολισ εικαςτικοφ υλικοφ
από πίνακεσ Ευρωπαίων
ηωγράφων του 18ου και του
19ου αιϊνα.
● Να επεξεργαςτοφν
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Νεότεροι
Χρόνοι

αναφορά:
– ςτον κεςμό του
παιδομαηϊματοσ για
τθ ςτελζχωςθ του
ςτρατοφ και τθσ
διοίκθςθσ και
– ςτουσ κεςμοφσ με
τουσ οποίουσ
επιδιϊχκθκε να
καλυφκεί το ζλλειμμα
των Οκωμανϊν ςε
παράδοςθ κρατικισ
οργάνωςθσ και
οικονομικισ
διαχείριςθσ.

ιςτορικζσ πθγζσ. Ειδικότερα:
– μεταφραςμζνθ οκωμανικι
πθγι,
– μεταφραςμζνθ αγγλικι
διπλωματικι ζκκεςθ για τθν
Οκωμανικι Αυτοκρατορία,
– μεταφραςμζνο γαλλικό
περιθγθτικό κείμενο.
● Να ςυνκζςουν πίνακα με
τουσ βαςικοφσ γεωγραφικοφσ
και ιςτορικοφσ όρουσ.

● Να διαχωρίηουν τισ
περιόδουσ τθσ
οκωμανικισ ιςτορίασ
ςτο πλαίςιο των
εξελίξεων του
Ανατολικοφ
Ηθτιματοσ:
– φάςθ επζκταςθσ και
ανόδου,
– απαρχι παρακμισ,
– παρακμι και πτϊςθ.
● Να περιγράφουν τα
χαρακτθριςτικά
γνωρίςματα τθσ
αυτοκρατορίασ ςε
ςχζςθ με τα
ευρωπαϊκά κράτθ τθσ
εποχισ.
Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΩΝ
Αγγλία.

● Να προςδιορίηουν
το κράτοσ τθσ Αγγλίασ
ςτον χϊρο και τον
χρόνο και να
διακρίνουν τισ
επιμζρουσ περιόδουσ
τθσ ιςτορίασ του.

● Να αναηθτιςουν
πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ με
ςκοπό τθν περιοδολόγθςθ
τθσ ιςτορίασ τθσ Αγγλίασ. Να
ςχεδιάςουν άξονα ιςτορικϊν
γεγονότων.

● Να εντάςςουν τθν
αγγλικι εκνικι ιδζα
ςτο ευρφτερο ςχιμα
τθσ εκνικισ
ιδεολογίασ των
νεότερων χρόνων.

● Να αναηθτιςουν
εικονογραφικό υλικό με
νομίςματα από τθν Αγγλία
του 17ου και του 18ου αι. Να
μελετιςουν και να
αναλφςουν τα ςφμβολα
κρατικισ ιδεολογίασ. Να
παρακολουκιςουν τισ
πολιτειακζσ μεταβολζσ μζςω
τθσ ςυμβολικισ των
νομιςμάτων.

● Να κατανοοφν τθν
πρϊιμθ εξζλιξθ των
πολιτικϊν ελευκεριϊν
και δικαιωμάτων
(Μagna Carta, Ζνδοξθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

42 |

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Νεότεροι
Χρόνοι

Επανάςταςθ,
κοινοβουλευτιςμόσ).
● Να αναλφουν το
φαινόμενο τθσ
αγγλικισ
αποικιοκρατίασ και να
γνωρίηουν τα αίτια
ανάπτυξθσ και
παρακμισ τθσ
Βρετανικισ
Αυτοκρατορίασ.
● Να κατανοοφν το
γεωπολιτικό ειδικό
βάροσ τθσ Μ.
Βρετανίασ κατά τουσ
19ο και 20ό αιϊνα.

● Να εντοπίςουν, με τθ χριςθ
ψθφιακοφ χάρτθ, τθν
αποικιοκρατικι επζκταςθ και
τθ γεωπολιτικι και
οικονομικι επιρροι τθσ
Βρετανικισ Αυτοκρατορίασ.
● Να αποτυπϊςουν τισ
αγγλογαλλικζσ ςυγκροφςεισ
χρονολογικά και γεωγραφικά
με ψθφιακι παρουςίαςθ.
● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ ςχετικά
με τθ ηωι των εργατϊν ςτθν
απαρχι τθσ Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ και τον ρόλο
τθσ Αγγλίασ ςτουσ
παγκόςμιουσ πολζμουσ. Να
ςυηθτιςουν για τισ
οικονομικζσ, κοινωνικζσ και
πολιτιςμικζσ επιπτϊςεισ τθσ
Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ
και να αναλάβουν επιμζρουσ
εργαςίεσ γφρω από
διαφορετικζσ πτυχζσ του
κζματοσ.
● Να εκπονιςουν
ερευνθτικζσ εργαςίεσ με
κζματα όπωσ:
– «Οι ελλθνοβρετανικζσ
ςχζςεισ του 19ου και του
20οφ αιϊνα».
– «Το Λρλανδικό Ηιτθμα».
– «Θ Σκοτία ςτο πλαίςιο τθσ
Μεγάλθσ Βρετανίασ.
– «Τα κοινωνικά ικθ τθσ
βικτοριανισ Αγγλίασ».

Γαλλία.

● Να εντάςςουν τθ
δθμιουργία του
γαλλικοφ κράτουσ
ςτον χϊρο και τον
χρόνο και να
διακρίνουν τισ
διαδοχικζσ περιόδουσ
τθσ ιςτορίασ του.
● Να διακρίνουν τισ
περιόδουσ τθσ
νεότερθσ και
ςφγχρονθσ γαλλικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ςυνκζςουν πίνακα
εννοιϊν με τουσ βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ και ιςτορικοφσ
όρουσ.
● Να μελετιςουν ψθφιακό
χάρτθ για τον αρχικό
εντοπιςμό του υπό μελζτθ
κζματοσ ςτον χϊρο και τον
χρόνο.
● Να παρακολουκιςουν
αποςπάςματα από ταινία
μυκοπλαςίασ ςχετικισ με τθ
Γαλλικι Επανάςταςθ. Να
ςχολιάςουν και να
ςυηθτιςουν με ςτόχο τθν
κατανόθςθ των ςυνκθκϊν και
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Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

ιςτορίασ.

του κλίματοσ τθσ εποχισ.

● Να κατανοοφν το
«Ραλαιό Κακεςτϊσ»
τθσ περιόδου πριν τθν
επανάςταςθ ωσ
ςυνδυαςμό
φεουδαρχικοφ και
απολυταρχικοφ
προτφπου
διακυβζρνθςθσ.
● Nα κατανοοφν τισ
κοινωνικζσ,
οικονομικζσ,
πολιτικζσ και
πολιτιςμικζσ εξελίξεισ
του 18ου αιϊνα,
ιδιαίτερα τον
Διαφωτιςμό και τθ
Γαλλικι Επανάςταςθ
και να διακρίνουν τα
αίτια από τισ
ςυνκικεσ και τισ
αφορμζσ που
οδιγθςαν ςτθν
Επανάςταςθ του
1789.

● Στο πλαίςιο του μακιματοσ
τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ να
αναηθτιςουν εικονογραφικό
υλικό (ελαιογραφίεσ,
γκραβοφρεσ, πορτρζτα,
ςατυρικζσ απεικονίςεισ,
μετάλλια, νομίςματα) από
γαλλικζσ ιςτοςελίδεσ ςχετικά
με τθν αποτφπωςθ τθσ
Γαλλικισ Επανάςταςθσ ςτθ
ηωγραφικι. Να ςυλλζξουν
πλθροφοριακό υλικό και να
το μεταφράςουν ςτα
ελλθνικά. Να δθμιουργιςουν
αποκετιριο υλικοφ.

● Να κατανοοφν το
γαλλικό
αυτοκρατορικό
πρότυπο
διακυβζρνθςθσ του
Ναπολζοντα και τουσ
επεκτατικοφσ
Ναπολεόντειουσ
Ρολζμουσ.
● Να κατανοοφν και
να αιτιολογοφν τισ
γαλλογερμανικζσ
ςυγκροφςεισ του
19ου και του 20οφ
αιϊνα και ςτθ
ςυνζχεια να εξθγοφν
τθ ςυγκρότθςθ του
γαλλογερμανικοφ
άξονα κατά τθ
μεταπολεμικι
διαδικαςία τθσ
ευρωπαϊκισ
ενοποίθςθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να αξιοποιιςουν το υλικό
που ςυγκζντρωςαν ςτο
μάκθμα τθσ Λςτορίασ και να
το ερμθνεφςουν
αναγνωρίηοντασ κυρίωσ τθ
ςυμβολικι των
επαναςτατικϊν ιδεϊν. Από τθ
ςυχνότθτα αποτφπωςθσ ενόσ
γεγονότοσ ςτθν τζχνθ, να
εξαγάγουν ςυμπεράςματα
για τθν παγκόςμια ιςτορία.
Να ςυνκζςουν πολυτροπικό
αρχείο προβολισ (κειμζνουεικόνασ-βίντεο) και να το
παρουςιάςουν ςε
ενδοςχολικι εκδιλωςθ.
● Να επεξεργαςτοφν
παρακζματα από
ιςτοριογραφικζσ
προςεγγίςεισ για τθν
τυπολογία των εκνικιςμϊν
και τθ ςχετικι τοποκζτθςθ
του γαλλικοφ εκνικιςμοφ.
● Να επεξεργαςτοφν πθγζσ
ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν
ομαδικϊν εργαςιϊν (πζντε
ομάδεσ), και ςυγκεκριμζνα:
– αποςπάςματα από
κεμελιϊδθ κείμενα του
Διαφωτιςμοφ (ςφντομα
χαρακτθριςτικά
αποςπάςματα από ζργα των
Βολταίρου, ουςςϊ και
Μοντεςκιζ), με διατφπωςθ
ςυμπεραςμάτων,
– το πρϊτο Σφνταγμα τθσ
Γαλλικισ Επανάςταςθσ,
– κρατικό γαλλικό ζγγραφο
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Νεότεροι
Χρόνοι

για τθν κατάλθψθ των
Επτανιςων από τουσ Γάλλουσ
(αναηιτθςθ των ςυνκθκϊν
που επικράτθςαν ςτθ
ςφντομθ γαλλικι παρουςία
ςτθν Κζρκυρα και, μζςω του
παραδείγματοσ τθσ Κζρκυρασ,
διερεφνθςθ τθσ
ναπολεόντειασ ιδεολογίασ),
– αποςπάςματα κειμζνων του
Αδ. Κοραι, του ιγα και
Γάλλων φιλελλινων για τθν
ιδζα τθσ Επανάςταςθσ, με
εντοπιςμό τθσ επίδραςθσ των
ιδεϊν του Διαφωτιςμοφ ςτον
Νεοελλθνικό Διαφωτιςμό και
ςτθν ιδεολογία τθσ Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ,
– κείμενο ςε μετάφραςθ από
πρόςφατο γαλλογερμανικό
εγχειρίδιο το οποίο εκφράηει
τθν κοινι πορεία των δφο
εκνϊν ςτο πλαίςιο τθσ ΕΕ.

Γερμανία.

● Να εντοπίηουν τα
γερμανικά κράτθ ςτον
χϊρο και τον χρόνο
μζχρι τθν ίδρυςθ του
γερμανικοφ ζκνουσκράτουσ με πρόςκετθ
ειδικι επιςιμανςθ
ςχετικά με το ποια
από αυτά εντάχκθκαν
ςτθ μεταπολεμικι
Δυτικι Γερμανία και
ποια ςτθν Ανατολικι.
● Να αναςυνκζςουν
τθ ςυνοπτικι
περιοδολόγθςθ τθσ
ιςτορίασ του
γερμανικοφ κράτουσ.
● Να ερμθνεφουν τθ
ςυμβολι του
προτεςταντιςμοφ
ςτθν ανάπτυξθ του
κεφαλαιοκρατικοφ
οικονομικοφ
ςυςτιματοσ τθσ
Γερμανίασ.
● Να κατανοοφν το
φαινόμενο του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ςυνκζςουν πίνακα
εννοιϊν με τουσ βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ και ιςτορικοφσ
όρουσ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
χάρτθ για τον αρχικό
εντοπιςμό του υπό μελζτθ
κζματοσ ςτον χϊρο και τον
χρόνο.
● Να προχωριςουν ςε ειδικι
ψθφιακι αναπαράςταςθ:
τθσ ςταδιακισ διαμόρφωςθσ
τθσ γερμανικισ επικράτειασ
από το «πρϊτο» ζωσ το
λεγόμενο «τρίτο ράιχ» και τισ
μεταπολεμικζσ εξελίξεισ του
διαμελιςμοφ τθσ χϊρασ,
των γεωγραφικϊν ορίων των
επιμζρουσ γερμανόφωνων
περιοχϊν κυριαρχίασ των
κακολικϊν και των
προτεςταντϊν.
● Να προβοφν ςε ςυνοπτικι
ψθφιακι παρουςίαςθ ςε
χάρτθ των ιςτορικϊν
γεγονότων των δφο
Ραγκοςμίων Ρολζμων.
● Να παρακολουκιςουν και
να ςχολιάςουν ψθφιακό
οπτικοακουςτικό υλικό
ςχετικό με κζματα όπωσ:
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Νεότεροι
Χρόνοι

γερμανικοφ
ρομαντιςμοφ και τθν
ιδιαίτερθ φφςθ του
γερμανικοφ
εκνικιςμοφ.
● Να τον ςυγκρίνουν
με τον γαλλικό
«πολιτικό» εκνικιςμό.
● Να κατανοοφν τθν
πολιτικι, κοινωνικι
και οικονομικι κρίςθ
ςτθ Γερμανία του
Μεςοπολζμου και να
γνωρίηουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ
γερμανικισ εκδοχισ
ολοκλθρωτιςμοφ
(ναηιςμόσ).
● Να παρακζτουν
χρονολογικά τα
ςθμαντικά γεγονότα
του Βϋ Ραγκοςμίου
Ρολζμου μζχρι τθν
ιττα τθσ Γερμανίασ.
● Να κατανοοφν τον
ρόλο τθσ Γερμανίασ
μεταπολεμικά κατά
τθν περίοδο του
Ψυχροφ Ρολζμου και
τθ μεταπολεμικι
ςυμβολι τθσ ςτθν
ευρωπαϊκι
ενοποίθςθ.

ΤΓΧΡΟΝΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ
ΡΕΤΜΑΣΑ
(ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕ ΑΡΧΕ,
ΚΤΡΙΟΙ ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ,
ΑΠΗΧΗΗ)
Συντθρθτιςμόσ.

● Να ορίηουν και να
οριοκετοφν τθν
πολιτικι ιδεολογία
του ςυντθρθτιςμοφ
ςτα ιςτορικά
ςυμφραηόμενα τθσ
νεότερθσ και
ςφγχρονθσ πολιτικισ
ιςτορίασ, από τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

– θ ναηιςτικι προπαγάνδα,
– θ επίδραςθ του ναηιςτικοφ

κακεςτϊτοσ ςτθ γερμανικι
κοινωνία,
– θ πτϊςθ του ναηιςμοφ και θ
ιττα τθσ Γερμανίασ κατά τον
Β' Ραγκόςμιο πόλεμο,
– θ πτϊςθ του τείχουσ του
Βερολίνου.
(Να προθγθκεί τθσ προβολισ
ειδικι ςυνοπτικι ειςαγωγι
από τον/τθν εκπαιδευτικό και
να ακολουκιςει ςχολιαςμόσ
του υλικοφ από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ).
● Να επεξεργαςτοφν
παρακζματα από
μεταφραςμζνα κείμενα των
Γκαίτε και Σίλερ.
● Να ςχολιάςουν τθν
επίδραςθ του ρομαντιςμοφ
ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ
γερμανικισ εκνικισ ιδζασ
μελετϊντασ:
– διαςκευαςμζνο απόςπαςμα
με επεξθγθματικό ςχολιαςμό
από τθν ανάλυςθ του Βζμπερ
για τθν προτεςταντικι θκικι,
– κείμενα με ανάλυςθ των
τεχνικϊν τθσ ναηιςτικισ
προπαγάνδασ,
– παράκεμα από το
θμερολόγιο τθσ Άννα Φρανκ ι
από άλλεσ καταγραφζσ,
(απομνθμονεφματα,
θμερολόγια κ.ο.κ.) με ειδικι
αναφορά ςτο Ολοκαφτωμα,
– δθμοςιογραφικό κείμενο
που αναδεικνφει τον
ςφγχρονο κοςμοπολίτικο
χαρακτιρα του Βερολίνου.

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ για να
εντοπίςουν ςτον χϊρο και
ςτον χρόνο τθν εμφάνιςθ τθσ
ιδεολογίασ του
ςυντθρθτιςμοφ ςτθ νεότερθ
και τθ ςφγχρονθ Λςτορία. Να
ςυηθτιςουν και να
ςχολιάςουν.
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Νεότεροι
Χρόνοι

περίοδο τθσ Γαλλικισ
Επανάςταςθσ ζωσ τον
20ό αι.
● Να αναφζρουν τουσ
κφριουσ εκφραςτζσ
τθσ και να
προςδιορίηουν τθν
κοινωνικι προζλευςθ
των υποςτθρικτϊν
τθσ.
● Να αντιδιαςτζλλουν
τον ςυντθρθτιςμό
προσ τισ
φιλελεφκερεσ και
ςοςιαλιςτικζσ ιδζεσ
του 19ου και 20οφ
αιϊνα (από τθ
Γαλλικι Επανάςταςθ
ζωσ τον Βϋ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο).

● Να μελετιςουν και να
επεξεργαςτοφν ιςτορικι πθγι
ι παράκεμα για τθν περίοδο
των ευρωπαϊκϊν
επαναςτάςεων (1789-1848).
Να ςχολιάςουν και να
ςυηθτιςουν για τισ κζςεισ
όςων ιταν αντίκετοι με τισ
επαναςτατικζσ ιδζεσ.
● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν παράκεμα
ςχετικό με τθν ανάλυςθ του
ςυντθρθτιςμοφ ωσ
κοινωνικοφ φαινομζνου.
● Να ςυνκζςουν πίνακα
εννοιϊν με τουσ βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ και ιςτορικοφσ
όρουσ.

● Να κατανοοφν τθ
ςυντθρθτικι
ιδεολογία τθσ εποχισ
τθσ Γαλλικισ
Επανάςταςθσ, όταν οι
ακραίοι ςυντθρθτικοί
επικυμοφςαν τθ
διατιρθςθ του
Ραλαιοφ Κακεςτϊτοσ.

Φιλελευκεριςμόσ.

● Να κατανοοφν τθν
αποδοχι τθσ
φιλελεφκερθσ
δθμοκρατικισ
διακυβζρνθςθσ από
τθν πλειοψθφία των
ςυντθρθτικϊν μετά τα
μζςα του 20οφ αιϊνα.
● Να κατανοοφν και
να εξθγοφν τθν
ιδεολογία του
φιλελευκεριςμοφ
(πολιτικοφ και
οικονομικοφ) και να
διακρίνουν τισ
διαδοχικζσ φάςεισ
εξζλιξισ του.
● Να αναφζρουν τουσ
κφριουσ εκφραςτζσ
τθσ ιδεολογίασ (18οσ20όσ αιϊνασ) και τθν
κοινωνικι προζλευςθ
των υποςτθρικτϊν
τθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να αξιοποιιςουν
ψθφιακοφσ χάρτεσ για να
εντοπίςουν ςτον χϊρο και
ςτον χρόνο:
– τθν εμφάνιςθ τθσ
ιδεολογίασ του
φιλελευκεριςμοφ ςτθ
νεότερθ και τθ ςφγχρονθ
Λςτορία,
– τα κορυφαία ιςτορικά
γεγονότα που ςυνδζονται με
τθν εξζλιξθ τθσ φιλελεφκερθσ
ιδεολογίασ από τον 17ο ζωσ
τον 20ό αιϊνα.
● Να παρακολουκιςουν
ντοκιμαντζρ με κζμα τουσ
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Νεότεροι
Χρόνοι

● Να επιςθμαίνουν
τθν επίδραςθ που
άςκθςε ςτθ
φιλελεφκερθ
ιδεολογία θ ανάπτυξθ
τθσ ιδεολογίασ του
ςοςιαλιςμοφ και
ιδιαίτερα θ
επικράτθςθ των
μπολςεβίκων ςτθ
ωςία (Οκτωβριανι
Επανάςταςθ 1917).
● Να κατανοοφν τθν
εξζλιξθ τθσ
ιδεολογίασ του
φιλελευκεριςμοφ
κατά τον 20ό αιϊνα.
Σοςιαλιςμόσ.

● Να κατανοοφν και
να περιγράφουν τθν
ιδεολογία του
ςοςιαλιςμοφ. Να
εντάςςουν τθ
ςοςιαλιςτικι
ιδεολογία ςτα
ιςτορικά τθσ
ςυμφραηόμενα (ςε
ςχζςθ με το
κεφαλαιοκρατικό
ςφςτθμα και τθ
Βιομθχανικι
Επανάςταςθ).
● Να γνωρίηουν τουσ
κφριουσ
εκπροςϊπουσ των
ςοςιαλιςτικϊν ιδεϊν
του 19ου και 20οφ
αιϊνα.
● Να κατανοοφν τα
επιμζρουσ ςτάδια τθσ
εξζλιξθσ τθσ
ςοςιαλιςτικισ
ιδεολογίασ, από το βϋ
μιςό του 19ου αιϊνα
μζχρι τθν Ρτϊςθ του
Τείχουσ του
Βερολίνου, το 1989.

κορυφαίουσ διανοθτζσ του
φιλελευκεριςμοφ.
● Να επεξεργαςτοφν, ατομικά
ι ςε ομάδεσ, παρακζματα
από ιςτορικζσ πθγζσ ςχετικζσ
με κείμενα ςθμαντικϊν
φιλελεφκερων ςτοχαςτϊν του
18ου και του 19ου αιϊνα.
● Να ςυγκρίνουν τθ
φιλελεφκερθ ιδεολογία ςτθ
Γαλλία του Διαφωτιςμοφ και
ςτθν Αγγλία του 18ου και του
19ου αιϊνα.
● Να ςυνκζςουν πίνακα
εννοιϊν με τουσ βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ και ιςτορικοφσ
όρουσ.
● Να μελετιςουν ιςτορικό
χάρτθ και να εντοπίςουν ςτον
χϊρο και ςτον χρόνο:
– τθν εμφάνιςθ και τθν
εξάπλωςθ τθσ ιδεολογίασ του
ςοςιαλιςμοφ,
– τα κορυφαία ιςτορικά
γεγονότα που ςυνδζονται με
τθν εξζλιξι τθσ (μζςω τθσ
αξιοποίθςθσ και ψθφιακϊν
χαρτϊν).
● Να ςχολιάςουν και να
ςυηθτιςουν για τα χρονικά
όρια και τισ κορυφαίεσ
ςτιγμζσ τθσ περιόδου
επικράτθςθσ του
κομμουνιςμοφ ςτθ ωςία, με
αφορμι τθν προβολι
ολιγόλεπτου ψθφιακοφ
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ.
● Να επεξεργαςτοφν πθγζσ με
αξιοποίθςθ παρακεμάτων
από κεμελιϊδθ για τον
ςοςιαλιςμό κείμενα των
Μαρξ και Λζνιν.
● Να ςυνκζςουν πίνακα
εννοιϊν με τουσ βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ και ιςτορικοφσ
όρουσ.

● Να κατανοοφν τισ
αλλθλεπιδράςεισ τθσ
φιλελεφκερθσ και τθσ
ςοςιαλιςτικισ
ιδεολογίασ κατά τον
20ό αιϊνα και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ιδιαίτερα τθν περίοδο
μετά τον Βϋ
Ραγκόςμιο Ρόλεμο.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

49 |

Θεματικά
Πεδία

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

ΙΣΟΡΙΑ – Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ο ΧΩΡΟ, Ο ΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΝΟΙΕ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:

● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ του χϊρου και
του χρόνου ωσ
βαςικϊν παραμζτρων
τθσ ιςτορίασ.

● Να μελετιςουν χάρτεσ τθσ
Ευρϊπθσ και τθσ ανατολικισ
Μεςογείου με ςκοπό τον
εντοπιςμό των διαχρονικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ κζςθσ
του ελλαδικοφ χϊρου από
γεωςτρατθγικι και
πολιτιςμικι ςκοπιά.

● Να αναγνωρίηουν
τα πολλαπλά επίπεδα
του χρόνου.
● Να ζχουν εποπτεία
των ιςτορικϊν
περιόδων μζςω
ςυμβατικϊν
περιοδολογιςεων.
● Να
αντιλαμβάνονται τθν
ιςτορικι διάςταςθ
των όρων και των
εννοιϊν.

Αρχαιότθτα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΣΑ
ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΑ
Θ γεωργικι
επανάςταςθ ςτισ
περιοχζσ τθσ εφφορθσ
Μεςοποταμίασ.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

● Να ςυηθτιςουν ςε ομάδεσ
για τισ διαςτάςεισ του
χρόνου, λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ των
ανκρϊπων (π.χ. ο χρόνοσ των
κοινωνικϊν ομάδων).
● Να παρουςιάςουν
ενδεικτικά παραδείγματα
ςχετικά με τθ ςθμαςία που
λαμβάνουν οι όροι και οι
ζννοιεσ κατά τθν ιςτορικι
διάρκεια (π.χ. επανάςταςθ,
ςτάςθ, κίνθμα).

● Να
αντιλαμβάνονται,
μζςω τθσ ςφγκριςθσ,
τισ διαφορζσ και τισ
ομοιότθτεσ ωσ προσ
τισ γεωγραφικζσ
ςυνκικεσ των
πολιτιςμϊν που
αναπτφχκθκαν ςτθν
περιοχι τθσ
Μεςοποταμίασ.

● Να οριοκετιςουν τθν
περιοχι τθσ Μεςοποταμίασ
ςε χάρτθ θλεκτρονικισ
μορφισ και να καταγράψουν
τισ γεωγραφικζσ ςυνκικεσ.

● Να αιτιολογοφν τθν
εμφάνιςθ των
μεγάλων πολιτιςμϊν
ςτισ περιοχζσ αυτζσ.

● Να αναηθτιςουν ςε
θλεκτρονικά λεξικά το
περιεχόμενο τθσ ζννοιασ
επανάςταςθ και να
αιτιολογιςουν τον
χαρακτθριςμό «γεωργικι
επανάςταςθ» ςτισ περιοχζσ
τθσ Εφφορθσ Μεςοποταμίασ
καταγράφοντασ τισ αλλαγζσ
που ςθμειϊκθκαν.

● Να εντοπίηουν τον
επαναςτατικό
χαρακτιρα των
αλλαγϊν ςτθν
καλλιζργεια τθσ γθσ.

● Να διατυπϊςουν υποκζςεισ
για τουσ τομείσ ανάπτυξθσ
τθσ οικονομίασ με βάςθ τισ
γεωγραφικζσ ςυνκικεσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ.

● Να εντοπίςουν τισ χϊρεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Αρχαιότθτα

Οι βαςικζσ οικονομικζσ
δραςτθριότθτεσ του
αρχαίου ελλθνικοφ
κόςμου.
Θ καλλιζργεια και θ
κατανάλωςθ των
ςιτθρϊν.
Θ ελαιουργία και θ
αμπελουργία. Θ
κτθνοτροφία.

● Να
κατθγοριοποιοφν τα
βαςικά προϊόντα του
αρχαίου μεςογειακοφ
κόςμου μζςα από τα
ευριματα τθσ
αρχαιολογίασ, κυρίωσ
κεραμικι, πινακίδεσ
γραμμικισ γραφισ Βϋ,
ςπόρουσ,
αγγειογραφίεσ, αλλά
και μζςα από τισ
γραπτζσ πθγζσ.
● Να περιγράφουν
τθν ζννοια τθσ
αυτάρκειασ ςτισ
πόλεισ-κράτθ
λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ ιδιαίτερεσ τοπικζσ
ςυνκικεσ (χϊρο και
πλθκυςμιακζσ
ανάγκεσ).
● Να ςυνδζουν τθν
ίδρυςθ αποικιϊν με
τον οικονομικό
παράγοντα
(ανεπάρκεια τοπικισ
παραγωγισ,
αναηιτθςθ νζων
πλουτοπαραγωγικϊν
πθγϊν).
● Να διαπιςτϊνουν
τθν φπαρξθ
εμπορικϊν δρόμων,
καλάςςιων και
χερςαίων, από τθν
Κριμαία και τον
Εφξεινο Ρόντο μζχρι
τθν Λςπανία.
● Να ςυνδζουν τθν
ανάπτυξθ του
εμπορίου με τθ
νομιςματοκοπία.
● Να ςυςχετίηουν τθ
μαηικι παραγωγι
προϊόντων με τθ
δουλεία ωσ μζςο
παραγωγισ.
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που βρίςκονται ςιμερα ςτθν
περιοχι τθσ Μεςοποταμίασ
και να αναηθτιςουν ςτοιχεία
για τθν οικονομία τουσ.
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα από
ςυγγραφείσ και ποιθτζσ,
όπωσ ο Πμθροσ, ο
Αριςτοφάνθσ, ο Ακιναιοσ, για
τθν καταγραφι των βαςικϊν
προϊόντων τθσ Ακινασ και
άλλων περιοχϊν.
● Να πραγματοποιιςουν
οργανωμζνθ επίςκεψθ ςε ζνα
Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ.
● Να παρατθριςουν
αγγειογραφίεσ με
παραςτάςεισ εμπορικϊν
πλοίων και να μελετιςουν
ευριματα από ναυάγια ϊςτε
να διατυπϊςουν υποκζςεισ
για τα προϊόντα που
μετζφεραν και τουσ
προοριςμοφσ των πλόων.
● Να εντοπίςουν ςε χάρτθ τα
μεγάλα εμπορικά κζντρα και
λιμάνια και να ερμθνεφςουν
τουσ λόγουσ επιλογισ τθσ
κζςθσ τουσ.
● Να καταγράψουν τα
προϊόντα που παράγονταν
ςτον αρχαίο κόςμο μζςα από
τθ μελζτθ των ςκευϊν
αποκικευςθσ και μεταφοράσ
τουσ και τθσ ςχετικισ
εικονογραφίασ.
● Να μελετιςουν τα ςφμβολα
που εικονίηονται ςε
νομίςματα, να τα
ταξινομιςουν με βάςθ τθν
πόλθ προζλευςισ τουσ και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τθν οικονομικι ανάπτυξθ των
πόλεων αυτϊν.
● Να εκπονιςουν μια
διακεματικι εργαςία με κζμα
«Το λάδι ςτθν αρχαιότθτα»
(παραςτάςεισ, μφκοι, ςκεφθ
αποκικευςθσ, μεταφοράσ και
χριςθσ, αποςπάςματα
κειμζνων, ταφικά ευριματα,
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Αρχαιότθτα
● Να ςυςχετίηουν τθν
παραγωγι προϊόντων
με τθν κοινωνικι τάξθ
των καταναλωτϊν
τουσ.
● Να ςυςχετίηουν τθ
διαφοροποίθςθ των
προϊόντων ωσ προσ το
είδοσ και τθν
ποιότθτα με τισ
κοινωνικζσ τάξεισ
(ςιτάρι για τα
ανϊτερα και μεςαία
ςτρϊματα και κρικάρι
για τα κατϊτερα).

Θ βιοτεχνία και το
εμπόριο:
Βιοτεχνικά εργαςτιρια
και επιχειριςεισ
μεγάλθσ κλίμακασ.
Ανάπτυξθ εμπορίου ςε
τοπικό επίπεδο.
Εμπορικά δίκτυα και
λιμάνια.

● Να ςυνδζουν τθν
ανάπτυξθ του
εμπορίου με τθν
ανάπτυξθ τθσ
βιοτεχνίασ και το
πλεόναςμα τοπικϊν
προϊόντων.
● Να αναγνωρίηουν
τουσ παράγοντεσ που
ςυνζτειναν ςτθν
ανάπτυξθ τθσ
ναυςιπλοΐασ.
● Να διακρίνουν τα
επίπεδα των
εμπορικϊν
ςυναλλαγϊν (τοπικζσ
αγορζσ, πανιγυρεισ,
ανάπτυξθ εμπορικϊν
δικτφων με άλλεσ
περιοχζσ, κζντρα
διαμετακομιςτικοφ
εμπορίου).
● Να αναφζρουν τα
προϊόντα που ειςιγαν
και εξιγαν οι πόλεισ-
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βραβεία ολυμπιακϊν
αγϊνων).
● Να εκπονιςουν ερευνθτικι
εργαςία με κζμα τθν
παραγωγι και κατανάλωςθ
κραςιοφ ςτθν αρχαιότθτα.
● Να αναλάβουν τθν
ακόλουκθ εργαςία: «Το 1844
ςε ζναν τάφο ςτο Κιοφςι
Λταλίασ βρζκθκε από τον
Αλεςάντρο Φρανςουά ζνασ
κρατιρασ, γνωςτόσ ωσ
κρατιρασ του Φρανςουά.
Αφοφ μελετιςετε τον
κρατιρα και λάβετε υπόψθ
τον χϊρο ςτον οποίο
βρζκθκε, να κάνετε
υποκζςεισ για τον κάτοχό
του, τθ χρονολόγθςι του, τθν
προζλευςι του και να
αναηθτιςετε ςτοιχεία για τθν
οικονομικι ανάπτυξθ του
ελλαδικοφ χϊρου ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περίοδο.
Να διατυπϊςετε τα
κατάλλθλα ερευνθτικά
ερωτιματα».
● Να μελετιςουν τθ δομι
μιασ αρχαίασ ελλθνικισ πόλθσ
και να επιςθμάνουν τον χϊρο
τθσ Αγοράσ.
● Να πάρουν μζροσ ςε ζνα
υποκετικό ςενάριο με χριςθ
ΤΡΕ με κζμα: «Ράμε για
ψϊνια ςτθν αγορά (5οσ
αιϊνασ π.Χ. Ακινα)».
Με τθ βοικεια γραπτϊν
πθγϊν να εντοπίςουν ςτον
χάρτθ τουσ μεγάλουσ
εμπορικοφσ ςτακμοφσ.
● Να μελετιςουν ευριματα
από αναςκαφζσ (κεραμικι,
κοςμιματα, εργαλεία,
γλυπτά) ωσ προσ τθν
καταςκευι τουσ και να
καταγράψουν τισ κατθγορίεσ
εξειδικευμζνων τεχνιτϊν και
εργαςτθρίων.
● Να αναλάβουν ομαδικι
εργαςία για τθν καταγραφι
των επιτευγμάτων ςτον τομζα
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κράτθ μεταξφ τουσ.
● Να εξθγοφν τουσ
λόγουσ τθσ εμφάνιςθσ
εξειδικευμζνων
τεχνιτϊν και
εργαςτθρίων.
● Να επιςθμαίνουν τθ
ςθμαςία τθσ
εμφάνιςθσ τθσ
νομιςματικισ
οικονομίασ τον 7ο
αιϊνα π.Χ.

τθσ τεχνολογίασ (παραγωγι,
επεξεργαςία και διακίνθςθ
προϊόντων).
● Να δθμιουργιςουν χάρτθ
με τα τοπικά προϊόντα κάκε
περιοχισ.
● Να ςυηθτιςουν ςε ομάδεσ
για τισ επιπτϊςεισ τθσ
νομιςματικισ οικονομίασ ςε
όλουσ τουσ τομείσ.
● Να μελετιςουν νομίςματα
από διάφορεσ περιοχζσ και
να καταγράψουν τισ
παρατθριςεισ τουσ ωσ προσ
το υλικό καταςκευισ και τισ
παραςτάςεισ που
απεικονίηουν.
● Να εκπονιςουν ερευνθτικι
εργαςία με κζμα: «Εμπορικά
δίκτυα τότε και ςιμερα».

Θ οικονομικι ςθμαςία
τθσ δουλείασ: Το
παράδειγμα των
ρωμαϊκϊν
λατιφουντίων.

● Να περιγράφουν
τθν ιςτορικι ςθμαςία
του όρου
λατιφοφντια.

● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τισ πόλεισ που ίδρυςε ο Μ.
Αλζξανδροσ και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τθν επιλογι τθσ κζςθσ τουσ.
● Να αναηθτιςουν ςτα λεξικά
τθν ερμθνεία του όρου
λατιφοφντια.

● Να εκκζτουν τισ
ιςτορικζσ ςυνκικεσ
που ςυνζβαλαν ςτθ
δθμιουργία των
λατιφοφντιων.

● Να μελετιςουν γραπτζσ
πθγζσ για τθν αναηιτθςθ
ςτοιχείων ςχετικά με τθ
δθμιουργία των
λατιφοφντιων και τον τρόπο
εκμετάλλευςισ τουσ.

● Να ςυνδζουν τθν
ανάπτυξθ τθσ
δουλείασδουλοπαροικίασ με
τισ μεγάλεσ
ιδιοκτθςίεσ γθσ.

● Να μελετιςουν γραπτζσ
πθγζσ και ζργα τζχνθσ (π.χ.
ψθφιδωτά, ανάγλυφα) και να
αναηθτιςουν ςτοιχεία για τθ
κζςθ των δοφλων ςτθ
ωμαϊκι Αυτοκρατορία.
● Να παρακολουκιςουν
αποςπάςματα από τθν
κινθματογραφικι ταινία
«Σπάρτακοσ» και να
απαντιςουν ςε ερωτιματα
που αφοροφν τθ κζςθ των
δοφλων ωσ μζςων
παραγωγισ και
εκμετάλλευςθσ.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤ
ΒΤΖΑΝΣΙΟΤ
Ρλουτοπαραγωγικζσ
πθγζσ και τεχνικζσ
παραγωγισ ςτο
Βυηάντιο.

Γεωργία – Αγροτικι
οικονομία (7οσ-15οσ
αιϊνασ).
Βυηάντιο και
μεςογειακόσ γεωργικόσ
πολιτιςμόσ.

● Να αναφζρουν τισ
βαςικζσ πθγζσ
πλοφτου τθσ
Βυηαντινισ
Αυτοκρατορίασ.
● Να αξιολογοφν τισ
φυςικζσ και
τεχνολογικζσ
ςυνκικεσ τθσ
παραγωγισ (π.χ.
τριηωνικι
καλλιζργεια,
εναλλαγι
καλλιεργειϊν, χριςθ
νερόμυλου κ.ά.).
● Να αναφζρουν τα
βαςικά αγροτικά
προϊόντα (ςιτθρά,
λάδι, κραςί κ.ά.) που
παράγονταν ςτθ
Βυηαντινι
Αυτοκρατορία.
● Να περιγράφουν τισ
εναςχολιςεισ των
κατοίκων ςτον
πρωτογενι τομζα
(γεωργία,
κτθνοτροφία, αλιεία,
δαςοκομία).
● Να εξθγοφν τισ
ςυνκικεσ αφξθςθσ
τθσ μεγάλθσ
γαιοκτθςίασ.

Αςτικι οικονομία.
Θ αςτικι οικονομία από
τον 7ο ωσ τον 12ο
αιϊνα.
Οικονομία των πόλεων
κατά τθν
υςτεροβυηαντινι
εποχι.

● Να αποτιμοφν τισ
δομζσ και τθν
οργάνωςθ τθσ
παραγωγισ ςτθν
αγροτικι οικονομία
ςυςχετίηοντάσ τθ με
τθ γεωργικι
παράδοςθ του
ευρφτερου
μεςογειακοφ χϊρου.
● Να διακρίνουν τισ
ιςτορικζσ ςυνκικεσ
που ευνόθςαν τθν
ανάπτυξθ τθσ
οικονομίασ των
πόλεων.
● Να αναγνωρίηουν
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● Να μελετιςουν χάρτθ τθσ
Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ
για τον εντοπιςμό των
μεγάλων πεδιάδων και
λιμανιϊν, που αποτελοφςαν
βαςικζσ πλουτοπαραγωγικζσ
περιοχζσ.
● Να μελετιςουν χάρτθ για
τον εντοπιςμό των
μεταλλείων χρυςοφ, χαλκοφ,
μολφβδου και ςιδιρου, αλλά
και για τα ορυχεία
μαρμάρων, κείου και
ςτυπτθρίασ. Να ςυηθτιςουν
για τθ ςθμαςία τουσ.
● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα πϊσ γινόταν
θ καλλιζργεια των αμπελιϊν,
ςφμφωνα με τα Γεωπονικά
του Καςςιανοφ Βάςςου, κεφ.
Δϋ).
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν καταγραφι
ςε πίνακα των βαςικϊν
αγροτικϊν προϊόντων.
● Να διατυπϊςουν
ερευνθτικά ερωτιματα
ςχετικά με το κλίμα
ςυγκεκριμζνων γεωγραφικϊν
τμθμάτων τθσ Βυηαντινισ
Αυτοκρατορίασ (π.χ. Μ. Αςία,
Βαλκάνια) και τισ εκεί
αςχολίεσ των κατοίκων.
● Να αναλάβουν εργαςία με
κζμα: «Θ διατροφι ςτο
Βυηάντιο. Ρεριγράψτε τθν
κακθμερινι διατροφι ενόσ
δυνατοφ και ενόσ
καλλιεργθτι».

● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα ποια ιταν τα
επαγγζλματα των κατοίκων
τθσ Κωνςταντινοφπολθσ,
ςφμφωνα με το «Επαρχικό
Βιβλίο» του Λζοντοσ Στϋ
Σοφοφ).
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τισ δομζσ και τθν
οργάνωςθ τθσ
παραγωγισ ςτισ
πόλεισ (είδθ
επαγγελματιϊν και
τεχνιτϊν,
εργαςτιρια).

● Να ςυνκζςουν πίνακα ι
γλωςςάρι με τα αςτικά
επαγγζλματα και να
αναλφςουν τον όρο
ςυςτιματα.

● Να διακρίνουν τισ
επενδφςεισ και τουσ
πιςτωτικοφσ
μθχανιςμοφσ.

● Να παρακολουκιςουν
ψθφιακό υλικό (αντικείμενα
μικροτεχνίασ) με ςτόχο τθν
κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ
των βιοτεχνικϊν
εργαςτθρίων.

● Να αποτιμοφν τον
ρόλο των πόλεων ωσ
περιφερειακϊν
οικονομικϊν κζντρων
ςτο φςτερο Βυηάντιο.

Ανταλλαγζσ, εμπόριο
και αγορζσ.
Οι ανταλλαγζσ και το
εμπόριο από τον 7ο ωσ
τον 12ο αιϊνα.
Ανταλλαγζσ, εμπόριο,
αγορζσ και χριμα
(13οσ-15οσ αι.).
Το εμπόριο ςτθν
ανατολικι Μεςόγειο
και τθ Μαφρθ Κάλαςςα
κατά τον Μεςαίωνα.

● Να περιγράφουν τισ
χερςαίεσ και
καλάςςιεσ αρτθρίεσ
μζςω των οποίων
διεξαγόταν το
εμπόριο ςτο
Βυηάντιο, κακϊσ και
τα εμπορεφςιμα είδθ.
● Να εντοπίηουν τον
ρόλο τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ
ωσ οικονομικοφ
κόμβου μεταξφ
Ανατολισ και Δφςθσ.
● Να κατανοοφν τουσ
τρόπουσ ανταλλαγισ,
τισ τιμζσ και τθν
κυκλοφορία των
νομιςμάτων.

Οικονομικοί κεςμοί και
κράτοσ. Ο ρόλοσ του
βυηαντινοφ κράτουσ
ςτθν οικονομία.

● Να αναλφουν τθ
κζςθ τθσ βυηαντινισ
οικονομίασ ςτο
πλαίςιο του
μεςαιωνικοφ κόςμου
τθσ Μεςογείου.
● Να
αντιλαμβάνονται τον
χαρακτιρα τθσ
βυηαντινισ
οικονομίασ και να
αιτιολογοφν τθν
παρεμβατικι πολιτικι
του βυηαντινοφ
κράτουσ, μζςα από
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● Να περιγράψουν τθν αγορά
και τουσ επαγγελματίεσ τθσ
με βάςθ το υποκετικό
ςενάριο: «Επίςκεψθ ςτθν
πόλθ των Λωαννίνων κατά τον
14ο αι.»
● Να καταςκευάςουν χάρτθ
τθσ ΝΑ. Μεςογείου με
επίκεντρο τθν
Κωνςταντινοφπολθ ωσ
οικονομικό κόμβο και να
χαράξουν τισ εμπορικζσ
οδοφσ που διαπερνοφν τθ
ςυγκεκριμζνθ πόλθ.
● Να μελετιςουν, μζςω
ψθφιακοφ υλικοφ ι
επίςκεψθσ ςε μουςείο,
βυηαντινά νομίςματα.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τουσ
πλωτοφσ δρόμουσ των
Βαράγγων που
εξυπθρετοφςαν τθ διεξαγωγι
του εμπορίου ςτθ Μαφρθ
Κάλαςςα.
● Να μελετιςουν κείμενα
ςχετικά με τισ εμπορικζσ
ςχζςεισ Βυηαντίου και Κίνασ
και να ςυηθτιςουν για τον
Δρόμο του μεταξιοφ.
● Να διαβάςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα θ
οικονομικι ςθμαςία τθσ
μεγάλθσ ιδιοκτθςίασ μζςα
από τον Βίο του Αγ.
Φιλαρζτου του Ελειμονοσ).
● Να αναηθτιςουν
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ενδεικτικά
παραδείγματα, όπωσ
τθσ πολιτικισ των
Μακεδόνων
αυτοκρατόρων.

πλθροφορίεσ για τον κεςμό
τθσ πρόνοιασ ςτο Βυηάντιο ●
Να ςυηθτιςουν για τυχόν
ομοιότθτεσ ι διαφορζσ με το
δυτικό φζουδο.

● Να εξθγοφν τθ
διείςδυςθ των
ιταλικϊν εμπορικϊν
πόλεων ςτθ βυηαντινι
οικονομία.

● Να πάρουν μζροσ ςε ζνα
υποκετικό ςενάριο:
«Εφαρμόηοντασ το
αλλθλζγγυον ςε εποχζσ
οικονομικισ κρίςθσ».

● Να
αντιλαμβάνονται τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ
βυηαντινισ
οικονομίασ
(προςαρμοςτικότθτα,
ςυνδυαςμόσ κρατικισ
και ιδιωτικισ
δραςτθριότθτασ κ.ά.).

● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν καταγραφι
γνωςτϊν προνοιαρίων ςτο
Βυηάντιο και να
παρουςιάςουν τθ δράςθ
τουσ.

● Να περιγράφουν
τουσ κεςμοφσ
ιδιοκτθςίασ και
ςυναλλαγϊν
αναλφοντασ τον
κεςμό τθσ πρόνοιασ
και τθσ
οικονομικοκοινωνικισ
του ςθμαςίασ.
Νεότεροι
Χρόνοι

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΣΑ
ΣΟΤ ΝΕΟΣΕΡΟΤ
ΧΡΟΝΟΤ
Θ Εμπορικι
Επανάςταςθ (μζςα
15ου-17οσ αιϊνασ).
Αφξθςθ παραγωγισ.
Τραπεηικό ςφςτθμα,
πιςτωτικζσ
διευκολφνςεισ,
εμφάνιςθ
καπιταλιςμοφ και
μερκαντιλιςμοφ.
Εκνικά νομίςματα.
Νζεσ διατροφικζσ
ςυνικειεσ, νζεσ
καλλιζργειεσ.
Ραρακμι ςυντεχνιϊν.
Θ Βιομθχανικι
Επανάςταςθ (μζςα
18ου-19οσ αιϊνασ).
Ρρϊτθ και δεφτερθ
φάςθ τθσ Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ.
Αίτια και γεωγραφικι

● Να ορίηουν τθν
ζννοια τθσ εμπορικισ
επανάςταςθσ
τοποκετϊντασ τθ ςτο
ςυγκείμενό τθσ.
● Να απαρικμοφν τισ
επιπτϊςεισ τθσ
εμπορικισ
επανάςταςθσ μετά
τθν ανακάλυψθ των
νζων χωρϊν ςτθν
οικονομία τθσ
Ευρϊπθσ.
● Να αναφζρουν τουσ
παράγοντεσ που
οδιγθςαν ςτθ
Βιομθχανικι
Επανάςταςθ.
● Να αναφζρουν τα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να αναλφςουν τον όρο
Εμπορικι Επανάςταςθ.
● Να διατυπϊνουν, μζςα από
τθ μελζτθ γραπτϊν και
οπτικϊν πθγϊν (χαρτϊν),
υποκζςεισ για τισ αλλαγζσ
που επζφεραν θ ανακάλυψθ
των Νζων Χωρϊν και θ
ανάπτυξθ του εμπορίου.
● Να εκπονιςουν ερευνθτικι
εργαςία με κζμα: «Θ
ςυμβολι τθσ τεχνολογίασ
ςτθν εμπορικι επανάςταςθ».
● Να μελετιςουν πθγζσ και
να διαμορφϊςουν πίνακα
ςτον οποίο κα ταξινομιςουν
τουσ παράγοντεσ (πολιτικοφσ,
οικονομικοφσ, κοινωνικοφσ,
τεχνικοφσ) που οδιγθςαν ςτθ
Βιομθχανικι Επανάςταςθ.
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Νεότεροι
Χρόνοι

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

εξάπλωςθ.
Το βαμβάκι, ο
γαιάνκρακασ, θ
ανάπτυξθ των
ςιδθροδρόμων, θ
πρόοδοσ τθσ
θλεκτροχθμείασ, οι
μθχανζσ εςωτερικισ
καφςθσ.
Οι βιομθχανικζσ
μονάδεσ.
Συνζπειεσ τθσ
Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ.

Οι οικονομικζσ εξελίξεισ
ςτον ελλθνικό χϊρο
από τον 19ο ζωσ τον
20ό αιϊνα.
Θ αγροτικι οικονομία.
Το εμπόριο και θ
ναυτιλία.
Βιοτεχνίεσ και νζεσ
τεχνικζσ.
Θ ίδρυςθ τθσ Εκνικισ
Τράπεηασ.
Οι Ζλλθνεσ
κεφαλαιοφχοι, οι
μεγάλεσ επενδφςεισ και
θ εκβιομθχάνιςθ του
δεφτερου μιςοφ του
19ου αιϊνα.
Θ εποχι τθσ
οικονομικισ κρίςθσ, ο
δανειςμόσ, θ ςταδιακι
ανάκαμψθ του 20οφ
αιϊνα.

κφρια χαρακτθριςτικά
τθσ Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ.
● Να αξιολογοφν τθν
επίδραςθ τθσ
Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ ςτον
τρόπο οργάνωςθσ τθσ
οικονομίασ ςτισ
ςφγχρονεσ κοινωνίεσ.

● Να αναλάβουν ομαδικι
εργαςία ςτο εργαςτιριο
πλθροφορικισ. Να
ςυηθτιςουν ςε ομάδεσ τουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ θ
Βιομθχανικι Επανάςταςθ
ξεκίνθςε από τθν Αγγλία. Να
ςυνκζςουν το τελικό προϊόν
τθσ εργαςίασ ςε κείμενο.
● Να μελετιςουν οπτικζσ και
γραπτζσ πθγζσ για τθν
καταγραφι των μεταβολϊν
που επζφερε θ Βιομθχανικι
Επανάςταςθ ςε οικονομικό
και κοινωνικό επίπεδο.

● Να αιτιολογοφν τθν
αναγκαιότθτα
αγροτικισ
μεταρρφκμιςθσ μετά
τθν προςάρτθςθ νζων
εδαφϊν από τθν
ίδρυςθ του ελλθνικοφ
κράτουσ μζχρι και τθν
ζλευςθ των
προςφφγων το 19221923.
● Να ςυνδζουν τθ
ςταφιδικι κρίςθ με
τθν απουςία
ςτακερισ οικονομικισ
πολιτικισ.
● Να αναφζρουν τουσ
παράγοντεσ που
ςυνζβαλαν ςτθν
ανάπτυξθ τθσ
ελλθνικισ ναυτιλίασ
τον 19ο αιϊνα.
● Να ςυνδζουν τθν
ανάπτυξθ τθσ
βιομθχανίασ με τθν
ανάπτυξθ του
εμπορίου και των
μζςων ςυγκοινωνίασ
και μεταφοράσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να αναλάβουν ερευνθτικι
εργαςία με κζμα: «Δφο
αιϊνεσ αργότερα: θ επίδραςθ
τθσ Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ ςτισ χϊρεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ».
● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ
(προςεγγίςεισ ιςτορικϊν και
οικονομολόγων) και να
ςυνκζςουν ζναν πίνακα με
όλεσ τισ αλλαγζσ που
διαπιςτϊνονται ςτον
οικονομικό τομζα από τον
19ο ζωσ τον 20ό αιϊνα.
● Να απαντιςουν ςτθν
ακόλουκθ μελζτθ
περίπτωςθσ: «Με τθ
δθμιουργία του ελλθνικοφ
κράτουσ τζκθκε το πρόβλθμα
τθσ διάκεςθσ των εκνικϊν
γαιϊν. Κάντε υποκζςεισ για
τθν επίλυςθ του
προβλιματοσ διερευνϊντασ
και τισ πθγζσ».
● Να μελετιςουν πίνακεσ με
δθμογραφικά δεδομζνα,
όπωσ προκφπτουν από τισ
προςαρτιςεισ των νζων
εδαφϊν και τθ
μετανάςτευςθ, και να
καταγράψουν ςε πίνακα τα
κετικά και τα αρνθτικά
ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ τθσ
οικονομίασ.
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● Να διακρίνουν τισ
χρονικζσ φάςεισ τθσ
οικονομικισ
ανάπτυξθσ τθσ
Ελλάδασ από τον 19ο
ζωσ τισ αρχζσ του
20οφ αιϊνα.
● Να εξθγοφν τουσ
λόγουσ τθσ
οικονομικισ φφεςθσ
ςτα τζλθ του 19ου
αιϊνα.
● Να ςυγκρίνουν τθν
οικονομικι ανάπτυξθ
τθσ Ελλάδασ με αυτιν
τθσ Ευρϊπθσ κατά τον
19ο αιϊνα.
● Να αξιολογοφν τον
ρόλο του
εξωελλαδικοφ
κεφαλαίου ςτθν
οικονομικι ανάπτυξθ
τθσ Ελλάδασ.
● Να
προβλθματίηονται για
τθν αναγκαιότθτα
δανειςμοφ από άλλεσ
χϊρεσ.
● Να ςυνδζουν τθν
ζλευςθ των
προςφφγων με τθν
οικονομικι ανάπτυξθ
τθσ χϊρασ τθν εποχι
του Μεςοπολζμου.
● Να κατανοοφν τθ
μεταπολεμικι
οικονομικι
αναςυγκρότθςθ τθσ
χϊρασ.

● Να μελετιςουν πθγζσ και
να καταγράψουν τουσ
λόγουσ τθσ ςταφιδικισ
κρίςθσ.
● Να αναηθτιςουν
εργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ
ςτο διαδίκτυο και ςτθ
βιβλιογραφία διαφθμίςεισ
των εργοςταςίων που
λειτοφργθςαν από τον 19ο
αιϊνα ζωσ τον 20ό ςτον
ελλαδικό χϊρο, για τθν
άντλθςθ πλθροφοριϊν
αναφορικά με τθ λειτουργία
τουσ και τθν παραγωγι
προϊόντων.
● Να μελετιςουν γραπτζσ
πθγζσ και να επιςθμάνουν
ςτον χάρτθ τα ςθμαντικότερα
εμπορικά και ναυτιλιακά
κζντρα.
● Να μελετιςουν
ςτατιςτικοφσ πίνακεσ για τθ
ςφγκριςθ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ με τθν οικονομία
τθσ Ευρϊπθσ (ειςαγωγζσεξαγωγζσ προϊόντων).
● Να μελετιςουν γραπτζσ
πθγζσ και ςτατιςτικζσ για τθν
ειςροι εξωελλαδικοφ
κεφαλαίου.
● Να μελετιςουν τον χάρτθ
εξάπλωςθσ του
ςιδθροδρομικοφ δικτφου
ςτθν Ευρϊπθ κατά τον 19ο
αιϊνα και να κάνουν
ςυγκρίςεισ με το αντίςτοιχο
δίκτυο ςτθν Ελλάδα.
● Να αναλάβουν εργαςία
τοπικισ ιςτορίασ: Να
αναηθτιςουν πλθροφορίεσ
μζςα από ποικίλεσ πθγζσ,
γραπτζσ, οπτικζσ
(εφθμερίδεσ, φωτογραφίεσ),
ςυνεντεφξεισ, για ζνα μεγάλο
εργοςτάςιο τθσ περιοχισ τουσ
που λειτοφργθςε από τον 19ο
αιϊνα ζωσ τον 20ό αιϊνα.
● Να ςχεδιάςουν ζναν
χρονολογικό πίνακα ςτον

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Νεότεροι
Χρόνοι

οποίο να φαίνεται θ
διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ
ανάπτυξθσ και τα γεγονότα
(πολιτικά, κοινωνικά και
οικονομικά) που τθν
επθρζαςαν.
● Να ςυηθτιςουν ςε ομάδεσ
για τισ ςυνζπειεσ, κετικζσ και
αρνθτικζσ, από τθ ςφναψθ
δανείων από άλλεσ χϊρεσ.
● Να καταγράψουν τισ
πολιτικζσ, οικονομικζσ και
κοινωνικζσ ςυνκικεσ που
οδιγθςαν ςτθν οικονομικι
φφεςθ.
● Να μελετιςουν
γελοιογραφίεσ (ΤρικοφπθΔθλιγιάννθ) για τθν
οικονομικι πολιτικι που
ακολοφκθςαν.
● Να μελετιςουν λογοτεχνικά
ζργα που γράφτθκαν τθν
περίοδο αυτι και να
επιςθμάνουν τα προβλιματα
τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ που
ςχετίηονται με τθν οικονομικι
ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.
● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο πλθροφορίεσ για το
ζργο μεγάλων ευεργετϊν τθσ
εποχισ εκείνθσ.

Αρχαιότθτα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΣΑΞΕΙ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΑ
Τα ανϊτερα ςτρϊματα.
Οι άρχουςεσ τάξεισ.

● Να ερμθνεφουν τθν
ζννοια τθσ
ιδιοκτθςίασπεριουςίασ και να
αναγνωρίηουν τισ
μορφζσ τθσ (κατοχι
γθσ ι κινθτϊν
αγακϊν).
● Να διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά των
ανϊτερων
ςτρωμάτων ςτισ
κοινωνίεσ τθσ Ακινασ
και τθσ Σπάρτθσ κατά
τθν Αρχαϊκι Εποχι,
εξθγϊντασ τισ
διαφορζσ τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα τισ απόψεισ
του Αριςτοτζλθ για το κζρδοσ
και το νόμιςμα, «Ρολιτικά»
1258a, 17 1258b, 9).
● Να δθμιουργιςουν
εννοιολογικό χάρτθ με
περιγραφι των πολιτϊν που
ςυνκζτουν τθν ανϊτερθ τάξθ
(μεγαλογαιοκτιμονεσ,
εφποροι ιδιοκτιτεσ μεςαίων
αγροκτθμάτων, ιδιοκτιτεσ
μεγάλων εμπορικϊν
«επιχειριςεων», κάτοχοι
κεφαλαίου/δανειςτζσ και
τραπεηίτεσ) και να

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

59 |

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Αρχαιότθτα
● Να αναγνωρίηουν
τα κριτιρια ζνταξθσ
ςτα ανϊτερα
κοινωνικά ςτρϊματα
(καταγωγι,
ελευκερία, κατοχι
γθσ) μζςα από τθ
μελζτθ τθσ κοινωνίασ
τθσ Κλαςικισ
Ρεριόδου.

Ρολίτεσ των κατϊτερων
ςτρωμάτων:
Μικροϊδιοκτιτεσ,
τεχνίτεσ, εργάτεσ και
μιςκωτζσ γθσ.

● Να περιγράφουν τισ
ςυνκικεσ ανάπτυξθσ
τθσ κοινωνικισ
ομάδασ των
τραπεηιτϊν και τθ
λειτουργία του
τραπεηικοφ
ςυςτιματοσ κατά τθν
Ελλθνιςτικι Ρερίοδο.
● Να αναλφουν τισ
ςυνκικεσ που
προκαλοφςαν τθν
υπερχρζωςθ των
μικροκαλλιεργθτϊν
και ενίοτε τθ
μετάπτωςι τουσ ςε
κατάςταςθ δουλείασ,
μζςα από τθ μελζτθ:
α) τθσ περίπτωςθσ
των «εκτθμόρων» και
των μεταρρυκμίςεων
του Σόλωνα κατά τθν
Αρχαϊκι Εποχι και β)
των
μεταρρυκμιςτικϊν
προςπακειϊν των Άγι
Δϋ και Κλεομζνθ Γϋ
ςτθ Σπάρτθ, κατά τθν
Ελλθνιςτικι Ρερίοδο.
● Να αποτιμοφν τον
ρόλο και τθ κζςθ των
μικροϊδιοκτθτϊν ςτθν
οικονομικι ηωι των
πόλεων.

Υπόχρεοι
καταναγκαςτικισ
εργαςίασ: Ειςαγόμενοι
(αργυρϊνθτοι) δοφλοι
και αυτόχκονεσ
κάτοικοι του ελλαδικοφ
χϊρου και των
ελλθνικϊν αποικιϊν,
8οσ-3οσ αι. π.Χ.

● Να διακρίνουν τισ
κατθγορίεσ των
δοφλων (οικιακοί,
δθμόςιοι κ.ά.), τα
χαρακτθριςτικά και
τισ ιδιαιτερότθτεσ που
παρουςιάηουν ςτο
πλαίςιο τθσ τάξθσ και
τθσ πόλθσ τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προχωριςουν ςε ταξινόμθςθ
με βάςθ τα οικονομικά μζςα
και τθν περιοχι ανάπτυξισ
τουσ (Ακινα /Σπάρτθ).
● Να εκπονιςουν εργαςία με
κζμα: «Θ επανάςταςθ τθσ
οπλιτικισ φάλαγγασ».

● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα τισ
μεταρρυκμίςεισ των
βαςιλιάδων τθσ Σπάρτθσ, Άγι
και Κλεομζνθ, κατά τον
Ρλοφταρχο).
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν καταγραφι
και παρουςίαςθ των
κατϊτερων κοινωνικϊν
ςτρωμάτων (ιδιοκτιτεσ
μικρϊν αγροκτθμάτων,
ιδιοκτιτεσ μικρϊν εμπορικϊν
καταςτθμάτων (κάπθλοι),
τεχνίτεσ, μιςκωτοί εργάτεσ,
ενοικιαςτζσ γθσ).
● Να παρατθριςουν ζργα
τζχνθσ και μικροτεχνίασ μζςω
τθσ επίςκεψθσ ςε μουςείο ι
τθν παρακολοφκθςθ
ψθφιακοφ υλικοφ με ςτόχο
τον εντοπιςμό τθσ παρουςίασ
των κοινωνικϊν ομάδων ςτθ
δθμόςια και ιδιωτικι ηωι.
● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα τισ απόψεισ
του Αριςτοτζλθ για τθ
δουλεία «Ρολιτικά», VII, 1328
b, 37 1329 a 2, μτφρ. Τ.
Κουκουλιοφ).
● Να δθμιουργιςουν ομάδεσ
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Αρχαιότθτα
● Να αξιολογοφν τθ
ςθμαςία τθσ δουλείασ
ςε οικονομικό,
κοινωνικό και
πολιτιςμικό επίπεδο.

Θ κζςθ των γυναικϊν.

● Να αναγνωρίηουν
ότι θ πρόςδεςθ γθσ
και ανκρϊπων
ςυνιςτά ιςτορικό
φαινόμενο τόςο τθσ
αρχαιότθτασ όςο και
των μζςων χρόνων.
● Να περιγράφουν τθ
κζςθ τθσ γυναίκασ
εξελικτικά, από τθν
ομθρικι εποχι ζωσ
τθν εποχι τθσ πόλθσκράτουσ,
επιςθμαίνοντασ τισ
ςχετικζσ διαφορζσ
μεταξφ Ακινασ και
Σπάρτθσ.
● Να διακρίνουν τισ
ελεφκερεσ γυναίκεσ
από τισ δοφλεσ, τισ
παλλακίδεσ και τισ
εταίρεσ,
αναγνωρίηοντασ τθ
ςυμβολι των
γυναικϊν ςτθν
οικονομία τθσ
οικογζνειασ (προίκα).

εργαςίασ για τον εντοπιςμό
των κατοίκων του ελλαδικοφ
χϊρου που ιταν ςε
καταναγκαςτικι εργαςία
(είλωτεσ Σπάρτθσ, πενζςτεσ
Κεςςαλίασ, μινωίτεσ και
κλαρϊτεσ Κριτθσ) και να
φτιάξουν ςχεδιαγράμματα.
● Να οργανϊςουν παιχνίδι
ρόλων για τθν παρουςίαςθ
τθσ ςχζςθσ μεταξφ δοφλων
και ελεφκερων πολιτϊν.
● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα τθ κζςθ του
Αριςτοτζλθ για τον ζλεγχο
των γεννιςεων, «Ρολιτικά»
1335b, 10).
● Να μελετιςουν κείμενα
ςφγχρονων ιςτορικϊν με
ςκοπό τθ ςυγκριτικι ανάλυςθ
τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ ςτθν
αρχαιότθτα και τον
Μεςαίωνα.
● Να αναηθτιςουν
παραδείγματα γυναικϊν (π.χ.
Αςπαςία, Καλλιπάτειρα κ.ά.)
ωσ υποδειγμάτων για τθν
αξιολόγθςθ τθσ κζςθσ τθσ
γυναίκασ ςτθν αρχαιότθτα.
Να ακολουκιςει ςχετικι
ςυηιτθςθ.
● Να παρακολουκιςουν
μζςω τθσ επίςκεψθσ ςε
μουςείο ι τθσ παρουςίαςθσ
ψθφιακοφ υλικοφ ζργα
τζχνθσ με παραςτάςεισ
γυναικϊν και των
δραςτθριοτιτων τουσ (π.χ.
φφανςθ κ.ά.).

Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΣΑΞΕΙ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΕ ΣΟ
ΒΤΖΑΝΣΙΟ-ΣΟΤ
ΜΕΟΤ ΧΡΟΝΟΤ
Άρχουςα τάξθ-δυνατοί,
μζςοι, πζνθτεσ,
πάροικοι και δοφλοι.

● Να διακρίνουν τθ
διάρκρωςθ τθσ
βυηαντινισ κοινωνίασ,
να περιγράφουν τισ
κοινωνικζσ ομάδεσ
που τθ ςυνκζτουν και
να αναλφουν τα
κριτιρια που

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα τισ
«ςτάςεισ» του Βάρδα
Σκλθροφ και του Βάρδα Φωκά
κατά τον 10ο αι. μζςα από
τθν αφιγθςθ του Λωάννθ
Σκυλίτηθ, «Σφνοψισ
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Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ

προςδιόριςαν τθν
κοινωνικι
διαςτρωμάτωςθ ςτο
Βυηάντιο.
● Να ςυςχετίηουν τισ
κοινωνικζσ μεταβολζσ
με τα πολιτικά
γεγονότα, μζςα από
τθ μελζτθ τθσ
πολιτικισ που
εφάρμοςαν οι
Μακεδόνεσ
αυτοκράτορεσ ζναντι
των «δυνατϊν» και
να επιςθμάνουν τισ
ςυνζπειζσ τθσ.

Ευπακείσ ομάδεσ και
«κράτοσ πρόνοιασ». Τα
ευαγι ιδρφματα.

● Να αποτιμοφν τουσ
παράγοντεσ που
διευκόλυναν τθν
κοινωνικι
κινθτικότθτα ςτο
Βυηάντιο,
γνωρίηοντασ
χαρακτθριςτικζσ
περιπτϊςεισ ατόμων
χαμθλισ ι ταπεινισ
καταγωγισ, οι οποίοι
ανιλκαν ςτον
αυτοκρατορικό
κρόνο, όπωσ ο
Βαςίλειοσ Αϋ, αλλά
και γυναικϊν, όπωσ θ
Κεοδϊρα.
● Να αναγνωρίηουν
τθ βυηαντινι
φιλανκρωπία μζςα
από τθ μελζτθ τθσ
οργάνωςθσ και τθσ
δράςθσ
αντιπροςωπευτικϊν
ιδρυμάτων, όπωσ τθσ
Μονισ
Ραντοκράτοροσ ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ, θ
οποία λειτοφργθςε ωσ
νοςοκομείο και
αποτζλεςε πρότυπο
για τθν ίδρυςθ
αντίςτοιχων
ιδρυμάτων ςτθ Δφςθ.
● Να διακρίνουν τα
είδθ των ευαγϊν
ιδρυμάτων ςτον
Μεςαίωνα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Λςτοριϊν», εκδ. H. Thurn, ς.
324, 332).
● Να δθμιουργιςουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν καταγραφι
των κατθγοριϊν που
ςυνκζτουν τισ κοινωνικζσ
τάξεισ και τισ κοινωνικζσ
ομάδεσ ςτο Βυηάντιο (π.χ.
δυνατοί, μεςαίοι, πζνθτεσ,
πάροικοι, δοφλοι) και να τισ
ταξινομιςουν με βάςθ
οικονομικά κριτιρια.
● Να διατυπϊςουν
ερευνθτικά ερωτιματα
ςχετικά με τθν οικονομικι
πολιτικι των Μακεδόνων,
μζςα από τθ μελζτθ
ενδεικτικϊν παραδειγμάτων,
όπωσ τθ Νεαρά «περί
προτιμιςεωσ» του ωμανοφ
Λεκαπθνοφ (922) και το
«αλλθλζγγυον» του
Βαςιλείου Βϋ (1002) ι τθν
ανάγνωςθ κειμζνων
ςφγχρονων ιςτορικϊν για
τουσ δυνατοφσ και τουσ
πζνθτεσ.

● Να προβοφν ςε
«χαρτογράφθςθ» των ευαγϊν
ιδρυμάτων ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ ςε
ψθφιακό ι ςυμβατικό χάρτθ.
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν ςχετικά με τα
ευαγι ιδρφματα που ίδρυςαν
τα μοναχικά τάγματα ςτθ
Δφςθ και τθ ςυγκριτικι
παράκεςι τουσ με τα
αντίςτοιχα του Βυηαντίου.
● Να ςυηθτιςουν ι να
αναλάβουν ερευνθτικι
εργαςία για τθν ιςτορικι
εξζλιξθ του όρου κράτοσ
πρόνοιασ.
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Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ

κατθγοριοποιϊντασ
εκείνα που
δθμιουργικθκαν με
κρατικι ι ιδιωτικι
πρωτοβουλία ι τθ
μζριμνα τθσ
Εκκλθςίασ.

Κλθρικοί και μοναχοί. Ο
μοναχιςμόσ ςε Ανατολι
και Δφςθ.

● Να ςυγκρίνουν τθν
ζννοια του κράτουσ
πρόνοιασ με τθ
ςφγχρονθ μορφι του.
● Να διακρίνουν τθν
οργάνωςθ των
βυηαντινϊν
μοναςτθριϊν μζςα
από τθ μελζτθ των
ιδρυτικϊν πράξεων
(τυπικϊν)
ςυγκεκριμζνων
μονϊν. Θ μονι του
Αγ. Λωάννου του
Κεολόγου τθσ Ράτμου
αποτελεί
αντιπροςωπευτικό
δείγμα πνευματικοφ
ιδρφματοσ.
● Να αναλφουν τισ
μορφζσ του
βυηαντινοφ
μοναχιςμοφ (π.χ.
αςκθτιςμόσ, Λαφρα
κ.ά.), αξιολογϊντασ
τθν πνευματικι
παράδοςθ του Άκω
και τθ ςθμαςία τθσ
για τον βαλκανικό
κόςμο.
● Να περιγράφουν
τουσ τομείσ δράςθσ
του δυτικοφ
μοναχιςμοφ και να
ςυγκρίνουν τον
μοναχιςμό ςε
Ανατολι και Δφςθ,
αποτιμϊντασ τθν
επίδραςι του ςτισ
μεςαιωνικζσ
κοινωνίεσ.

Νεότεροι
Χρόνοι

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΣΑΞΕΙ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΕ ΚΑΣΑ
ΣΟΤ ΝΕΟΣΕΡΟΤ
ΧΡΟΝΟΤ
Θ κοινωνικι
διαςτρωμάτωςθ ςε

● Να περιγράφουν
ςχθματικά τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα, ο «Τράγοσ»:
το Αϋ τυπικό του Αγίου
Προυσ).
● Να μελετιςουν χάρτθ για
τθν κατανόθςθ τθσ
«γεωγραφίασ» του
βυηαντινοφ μοναχιςμοφ.
● Να παρακολουκιςουν
ψθφιακό υλικό (π.χ.
ντοκιμαντζρ) για το Άγιο
Προσ.
● Να μελετιςουν βυηαντινά
χειρόγραφα μζςω τθσ
επίςκεψθσ ςε βυηαντινό
μουςείο ι τθσ
παρακολοφκθςθσ ψθφιακοφ
υλικοφ και να ςυηθτιςουν για
τα εργαςτιρια παραγωγισ
χειρογράφων των μονϊν.
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν εκπόνθςθ
μικρϊν εργαςιϊν ςχετικά με
τον μοναχιςμό ςτθν Ανατολι
και τθ Δφςθ (τόποι ίδρυςθσ
μοναςτθριϊν-δράςεισ).

● Να αποτυπϊςουν ςε
ψθφιακό χάρτθ τισ κοινωνικζσ
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Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Γαλλία, Αγγλία, ωςία.

κοινωνικζσ τάξεισ του
παλαιοφ κακεςτϊτοσ
(βαςιλιάσ,
αριςτοκρατίαευγενείσ, ανϊτεροσ
κλιροσ, λαόσ), να
αναπτφςςουν τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τουσ
και να αναλφουν τισ
μεταξφ τουσ
διαφορζσ.
● Να κατανοοφν τον
ρόλο των ςυντεχνιϊν
κατά τθν πρϊιμθ
νεότερθ εποχι.
● Να περιγράφουν τισ
ςυνκικεσ ανόδου τθσ
αςτικισ τάξθσ ςε κάκε
κράτοσ χωριςτά μζςα
από τθ μελζτθ
χαρακτθριςτικϊν
παραδειγμάτων: α)
Γαλλία: Θ Γαλλικι
Επανάςταςθ (1789), θ
Λουλιανι Επανάςταςθ
(1830), οι
επαναςτάςεισ του
1848, β) Αγγλία: Ο
ρόλοσ τθσ Εμπορικισ
Επανάςταςθσ και του
Διαφωτιςμοφ ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ
αςτικισ τάξθσ, θ
πορεία προσ τον
κοινοβουλευτιςμό
(Τόρθδεσ και Ουίγοι),
φιλελεφκεροι
(Γλάδςτων) και
ςυντθρθτικοί
(Ντιςραζλι), γ) ωςία:
Ρροςπάκειεσ
εκςυγχρονιςμοφ από
τον τςάρο Αλζξανδρο
Βϋ (1855-1881), θ
καταπολζμθςθ τθσ
δουλοπαροικίασ.
● Να αναλφουν τθ
ςταδιακι
διαμόρφωςθ,
ςυγκρότθςθ και
άνοδο τθσ εργατικισ
τάξθσ ςτθ διάρκεια
του 19ου αιϊνα και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τάξεισ του ευρωπαϊκοφ
χϊρου (αριςτοκράτεσ,
μεςαίοι, χωρικοί, εργάτεσ) και
να τισ επιςθμάνουν με
διακριτά χρϊματα.
● Να ςυντάξουν γλωςςάρι
για τθν καταγραφι και
επεξιγθςθ όρων όπωσ
ςυντθρθτιςμόσ,
φιλελευκεριςμόσ, μαρξιςμόσ,
ςοςιαλιςμόσ,
(αναρχο)ςυνδικαλιςμόσ,
κλθρικαλιςμόσ,
απολυταρχιςμόσ, δεςποτεία
κ.ά.
● Να ςυγκροτιςουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν αναηιτθςθ
μζςω του διαδικτφου τθσ
ζννοιασ οριςμζνων πολιτικϊν
και κοινωνικϊν κινθμάτων
(π.χ. ςοςιαλιςτικό,
απεργιακό, εργατικό κ.ά.) και
τθν καταγραφι των
χαρακτθριςτικϊν τουσ. Να
ακολουκιςει ςχετικι
ςυηιτθςθ.
● Να διατυπϊςουν
ερευνθτικά ερωτιματα
ςχετικά με τθν εξζλιξθ του
απολυταρχιςμοφ ςτθν
Ευρϊπθ (16οσ-20όσ αι.) μζςα
από τθν ανάλυςθ ενδεικτικϊν
παραδειγμάτων. Αγγλία: Ο
χάρτθσ των δικαιωμάτων
(1628). Γαλλία: Λουδοβίκοσ
ΛΔϋ: Θ ενςάρκωςθ τθσ
απόλυτθσ μοναρχίασ. ωςία:
Ο εξευρωπαϊςμόσ του Ρζτρου
του Μεγάλου (1682-1725).
● Να παρακολουκιςουν
ψθφιακό υλικό (π.χ. ζργα
τζχνθσ ι βίντεο) ςχετικό με
γεγονότα ι πρόςωπα τθσ
εποχισ, όπωσ ο Λουδοβίκοσ
ΛΔϋ, θ Μ. Αικατερίνθ κ.ά.
● Να παρακολουκιςουν
ψθφιακό υλικό που αφορά το
γυναικείο κίνθμα.
● Να ςυηθτιςουν πάνω ςτο
ηιτθμα των δικαιωμάτων τθσ
γυναίκασ και του κινιματοσ
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Νεότεροι
Χρόνοι

τθ ςφνδεςι τθσ με τθ
Βιομθχανικι
Επανάςταςθ.

χειραφζτθςθσ των γυναικϊν.

● Να εξθγοφν τουσ
πολιτικοφσ
προςανατολιςμοφσ
των διαφόρων
τάξεων.

Θ κοινωνικι και
πολιτικι ςυγκρότθςθ
του υπόδουλου
ελλθνιςμοφ,
(τουρκοκρατοφμενου
και
λατινοκρατοφμενου).

● Να κατανοοφν τθν
ζννοια του όρου
κίνθμα και να
περιγράφουν
οριςμζνα είδθ του,
όπωσ το εκνικό, το
απεργιακό, το
ςοςιαλιςτικό, το
φεμινιςτικό κ.ά.
● Να γνωρίηουν τισ
διαφορετικζσ μορφζσ
κοινωνικισ
οργάνωςθσ των
Ελλινων ςτισ
λατινοκρατοφμενεσ
περιοχζσ και να
κατανοοφν τόςο τισ
μεταξφ τουσ ςχζςεισ
όςο και με τθν
κυρίαρχθ ομάδα.
Μορφζσ διακρίςεων
(π.χ. αγγαρείεσ).
● Να περιγράφουν το
λεγόμενο κοινοτικό
ςφςτθμα αναλφοντασ
τθ φυςιογνωμία, τον
χαρακτιρα
(αγροτικόσ, αςτικόσ)
και τθ ςθμαςία τθσ
κοινότθτασ ωσ
οργανωτικοφ
κεςμικοφ παράγοντα
και δείκτθ τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ
του υπόδουλου
ελλθνιςμοφ.

● Να προβοφν ςε
«χαρτογράφθςθ» των
τουρκοκρατοφμενων και
λατινοκρατοφμενων περιοχϊν
του ελλθνικοφ κόςμου.
● Να δθμιουργιςουν
χρονολόγιο με τα
επαναςτατικά κινιματα που
εκδθλϊκθκαν ςτον ελλαδικό
χϊρο από τον 15ο ζωσ τον
18ο αι.
● Να ςυνκζςουν πίνακα με τα
ονόματα ςθμαντικϊν
Ελλινων διερμθνζων και να
αποτυπϊςουν τουσ
οικογενειακοφσ δεςμοφσ, που
τυχόν τουσ ςυνδζουν.
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθ ςυγκζντρωςθ
και παρουςίαςθ
πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθ
δράςθ κλεφτϊν ι αρματολϊν
ςτθν περιοχι που βρίςκεται θ
ςχολικι μονάδα.

● Να αξιολογοφν τον
ρόλο των Ελλινων
ςτθ διοίκθςθ τθσ
Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ μζςα
από τθ μελζτθ τθσ
ομάδασ των
Φαναριωτϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Νεότεροι
Χρόνοι

● Να γνωρίηουν τθ
δράςθ των δυνάμεων
αντίςταςθσ ςτθν
οκωμανικι (stradioti,
κλζφτεσ, αρματολοί)
και τθ λατινικι
κυριαρχία (π.χ.
εμπελιό των
Ροπολάρων).
● Να αποτιμοφν τον
ρόλο τθσ Εκκλθςίασ
ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ
ταυτότθτασ του
υπόδουλου
ελλθνιςμοφ μζςα από
το κοινωνικό και
εκπαιδευτικό τθσ
ζργο.

Αρχαιότθτα

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ
ΠΛΗΘΤΜΩΝ ΚΑΣΑ
ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΑ
Ο ελλθνικόσ αποικιςμόσ
ςτθ Μεςόγειο (8οσ-6οσ
αι. π.Χ.).

● Να αναλφουν τα
αίτια του αποικιςμοφ
και να περιγράφουν
τον γεωγραφικό χϊρο
εξάπλωςθσ των
αποίκων.

● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα, θ ίδρυςθ
των Συρακουςϊν, ςφμφωνα
με τθν περιγραφι του
Στράβωνα, 6.2,4).

● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία του
ελλθνικοφ
αποικιςμοφ για τθν
ανάπτυξθ και εξζλιξθ
τθσ πόλθσ-κράτουσ.

● Να παρατθριςουν και να
ςχολιάςουν χάρτθ τθσ
Μεςογείου με τισ
«διαδρομζσ» του αποικιςμοφ.

● Να
αντιλαμβάνονται τον
απόθχο που είχε ο
αποικιςμόσ ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ
αρχαιότθτασ και να
περιγράφουν τα
αποτελζςματά του ςε
πολιτιςμικό επίπεδο.

Οι μετακινιςεισ των
Ελλινων ςτθν Ανατολι
κατά τουσ
ελλθνιςτικοφσ χρόνουσ.

● Να αναγνωρίηουν
τουσ λόγουσ τθσ
μετακίνθςθσ και τον
χαρακτιρα τθσ
εγκατάςταςθσ των
Ελλινων ςτθν
Ανατολι, με ζμφαςθ
ςτθν ίδρυςθ πόλεων
εντόσ των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθ ςυλλογι
ψθφιακοφ πλθροφοριακοφ
υλικοφ ςχετικά με τουσ
γνωςτότερουσ οικιςτζσ και τθ
δράςθ τουσ.
● Να παρακολουκιςουν
οπτικό ι ψθφιακό υλικό
ςχετικά με τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα που αποδεικνφουν
τθν πολιτιςμικι εξάπλωςθ
των Ελλινων (π.χ. Κάτω
Λταλία).
● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν τθν πλθκυςμιακι
ςφνκεςθ τθσ Αλεξάνδρειασ,
ςφμφωνα με τον Ρολφβιο
(«Λςτορίαι», 34.14).
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τον εντοπιςμό
των ελλθνικϊν πόλεων
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Αρχαιότθτα

ελλθνιςτικϊν
βαςιλείων (Αίγυπτοσ,
κράτοσ Σελευκιδϊν,
κράτοσ Ρεργάμου).
● Να περιγράφουν τισ
ςχζςεισ μεταξφ των
Ελλινων εποίκων και
των λαϊν τθσ
Ανατολισ,
αναγνωρίηοντασ τισ
μεταξφ τουσ
αλλθλεπιδράςεισ.

Μεταναςτεφςεισ και
εγκαταςτάςεισ
ωμαίων ςτθν Ελλάδα:
Οι ωμαίοι ζμποροι και
οι ρωμαϊκζσ αποικίεσ.

● Να αναλφουν τον
οικονομικό, κοινωνικό
και πολιτικό ρόλο των
Ελλινων ςτα
ελλθνιςτικά βαςίλεια
τθσ Ανατολισ.
● Να διακρίνουν τισ
μορφζσ
εγκατάςταςθσ των
ωμαίων ςτον
ελλαδικό χϊρο.
● Να εκτιμιςουν τθν
αλλθλεπίδραςθ
μεταξφ των γθγενϊν
Ελλινων και των
ωμαίων που
εγκακίςταντο ςτθν
Ανατολι.
● Να αναλφουν τον
χαρακτιρα των
ρωμαϊκϊν αποικιϊν
και να περιγράφουν
τισ διαφορζσ τουσ
από τισ ελλθνικζσ.

Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ
ΠΛΗΘΤΜΩΝ ΣΟ
ΒΤΖΑΝΣΙΟ
Θ μετανάςτευςθ των
λαϊν (4οσ-7οσ αι.).
Θ «κάκοδοσ» των
γερμανικϊν φφλων
ςτον ευρωπαϊκό χϊρο
και οι επιπτϊςεισ τθσ.

● Να περιγράφουν
τουσ τρόπουσ
μετακίνθςθσ και τισ
εςτίεσ εγκατάςταςθσ
των γερμανικϊν λαϊν
ςτον ευρωπαϊκό
χϊρο,
διαπιςτϊνοντασ τον
ςταδιακό
κατακερματιςμό του.
● Να αναλφουν
ςχθματικά τισ
ςυνκικεσ τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(αποικιϊν) ςε χάρτθ τθσ
ελλθνιςτικισ περιόδου και να
ςυντάξουν μικρά κείμενα με
πλθροφορίεσ για κακεμία
από αυτζσ.
● Να ςυντάξουν γλωςςάρι
για τθν καταγραφι και
επεξιγθςθ όρων ςχετικϊν με
τισ μετακινιςεισ, π.χ.
αποικιςμόσ, εποικιςμόσ,
αποικία, μθτρόπολθ,
μετανάςτευςθ κ.ά.

● Να μελετιςουν χάρτθ ι να
παρακολουκιςουν ψθφιακό
υλικό για τον εντοπιςμό των
ρωμαϊκϊν κατάλοιπων ςτον
ελλαδικό χϊρο. Να
ςυηθτιςουν για τα κριτιρια
επιλογισ τθσ κζςθσ των
ρωμαϊκϊν αποικιϊν.
● Να ςχεδιάςουν χάρτθ με
τισ διαδρομζσ του εμπορίου
ςτον χϊρο τθσ Μεςογείου.
● Να διατυπϊςουν
ερευνθτικά ερωτιματα
ςχετικά με τα ρωμαϊκά
«εμπορεία».

● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ,
όπωσ θ περιγραφι των
Οφννων από τον Ρρίςκο
«Λςτορία», ςτ. 264-312.
● Να χαράξουν, με διακριτά
χρϊματα, πάνω ςε ςφγχρονο
χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ τθν
πορεία των γερμανικϊν λαϊν
και των Οφννων.
● Να ςυντάξουν
ςχεδιαγράμματα ι
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Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ

πολιτικισ επιβολισ
των γερμανικϊν λαϊν
ςτθν Ευρϊπθ και να
διακρίνουν τουσ
μθχανιςμοφσ
αντίδραςθσ του
βυηαντινοφ κράτουσ,
μζςα από τθ μελζτθ
πολιτικισ του
Κεοδοςίου Αϋ ζναντι
των Γότκων και του
λεγόμενου γοτκικοφ
ηθτιματοσ (4οσ αι.).

Ρροσ τθ διαμόρφωςθ
του μεςαιωνικοφ
κόςμου. Οι Φράγκοι
ςτθν Λταλία και θ
κεμελίωςθ του παπικοφ
κράτουσ (8οσ αι.).

● Να αποτιμοφν τισ
δθμογραφικζσ
ανακατατάξεισ ςτον
χϊρο τθσ Μεςογείου
και τθσ Ευρϊπθσ μετά
τισ μετακινιςεισ των
λαϊν.
● Να διακρίνουν τισ
ςυνκικεσ
διαμόρφωςθσ του
πολιτικοφ χάρτθ τθσ
ιταλικισ χερςονιςου
κατά τον 8ο αι. ςε
ςυνδυαςμό με το
διεκνζσ περιβάλλον
τθσ εποχισ,
αναγνωρίηοντασ τθν
εμπλοκι Βυηαντινϊν,
Φράγκων,
Λογγοβάρδων και του
πάπα.
● Να αναλφουν τισ
ςυνκικεσ που
ευνόθςαν τθ
δθμιουργία του
παπικοφ κράτουσ.

Ρρϊιμοι Σλάβοι,
Βοφλγαροι, Σζρβοι,
Αλβανοί ςτον
βαλκανικό χϊρο.
Θ ζλευςθ των Σλάβων
ςτα Βαλκάνια:
«Σκλαβθνίεσ» και
ςλαβικζσ

● Να αποτιμοφν τθν
ζννοια τθσ
φεουδαρχίασ ωσ
αρχισ οργάνωςθσ τθσ
κοινωνικισ και
οικονομικισ ηωισ του
Μεςαίωνα.
● Να αναλφουν τισ
ςυνκικεσ ζλευςθσ και
εγκατάςταςθσ των
Σλάβων ςτα
Βαλκάνια.
● Να ερμθνεφουν τον
όρο Σκλαβθνίεσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ευρετιρια, ςτα οποία κα
καταγράφονται τα γερμανικά
φφλα και οι τόποι
προζλευςθσ και
εγκατάςταςισ τουσ (π.χ.
Βάνδαλοι:
Σλοβακία/Τρανςυλβανία
Τφνιδα ι Βθςιγότκοι: βόρεια
του Δοφναβθ Λβθρικι
χερςόνθςοσ κ.ά.).
● Να ςυγκρίνουν (ποςοτικά
και ποιοτικά) τισ μεγάλεσ
μεταναςτεφςεισ ςτθν
ευρωπαϊκι ιςτορία, μζςα από
τθν παρουςίαςθ ςτατιςτικϊν
μελετϊν ι χαρτϊν ι άλλου
πλθροφοριακοφ υλικοφ.

● Να μελετιςουν τον χάρτθ
τθσ ιταλικισ χερςονιςου με
ςκοπό τον εντοπιςμό των
κζςεων των Λογγοβάρδων,
των Φράγκων και των
Βυηαντινϊν.
● Να διατυπϊςουν
ερευνθτικά ερωτιματα
ςχετικά με τθν οργάνωςθ των
πρϊτων μεςαιωνικϊν
βαςιλείων.
● Να παρακολουκιςουν
φωτογραφικό ι ψθφιακό
υλικό ςχετικό με τα κάςτρα
που αποτελοφν μζςα
ζκφραςθσ τθσ φεουδαρχικισ
αντίλθψθσ του δυτικοφ
μεςαιωνικοφ κόςμου.

● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ
(για παράδειγμα, θ εξζγερςθ
των Σλάβων ςτθν Ράτρα το
805 μζςα από τθν αφιγθςθ
του Κωνςταντίνου
Ρορφυρογζννθτου, «Ρρὸσ τὸν
ἴδιον υιὸν ωμανόν», κεφ.
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εγκαταςτάςεισ ςτον
ελλαδικό χϊρο (7οσ10οσ αι.).

Βοφλγαροι και Σζρβοι:
Θ διαμόρφωςθ των
πρϊτων βαλκανικϊν
κρατϊν (7οσ-14οσ αι.).
Θ διείςδυςθ των
Αλβανϊν ςτον ελλαδικό
χϊρο (14οσ-15οσ αι.).

49.175).
● Να αξιολογοφν τθν
πολιτικι που
εφάρμοςε το
βυηαντινό κράτοσ για
τθν ζνταξθ και
αφομοίωςθ των
Σλάβων, μζςα από
ενδεικτικά
παραδείγματα, όπωσ
είναι οι ςτρατιωτικζσ
επιχειριςεισ κατά των
Σλάβων από τον
Λουςτινιανό Βϋ (688),
τον λογοκζτθ
Σταυράκιο (783) και
τον Νικθφόρο Αϋ
(805), κακϊσ και θ
πολιτικι πρακτικι
των βίαιων
μετακινιςεων των
πλθκυςμϊν
(Λουςτινιανόσ Βϋ και
Νικθφόροσ Αϋ).
● Να περιγράφουν
ςχθματικά τισ γενικζσ
ςυνκικεσ γζνεςθσ και
επζκταςθσ του
βουλγαρικοφ και
ςερβικοφ κράτουσ
κατά τθ μεςαιωνικι
περίοδο.
● Να αποτιμοφν τθν
επίδραςθ του
Βυηαντίου ςτθν
οργάνωςθ και εξζλιξθ
των βαλκανικϊν
κρατϊν, μζςα από τθ
μελζτθ τθσ πολιτικισ
του θγεμόνα των
Σζρβων Στζφανου
Δουςάν, ο οποίοσ
υιοκζτθςε βυηαντινά
πρότυπα ςτον
διοικθτικό, πολιτικό
και κρθςκευτικό
τομζα.
● Να περιγράφουν
τθν πορεία του
αλβανικοφ λαοφ ςτθν
κεντρικι και νότια
Ελλάδα κατά τον
φςτερο Μεςαίωνα και
να αναλφουν τουσ
τρόπουσ ζνταξισ του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να καταςκευάςουν χάρτθ
τθσ νότιασ Βαλκανικισ με τισ
κζςεισ των Σκλαβθνιϊν και τα
ονόματα των ςλαβικϊν
φφλων που εγκαταςτάκθκαν
εκεί.
● Να ςυντάξουν ευρετιριο
για τθν καταγραφι των
ςλαβικϊν τοπωνυμίων που
προζρχονται από τθν περιοχι
ςτθν οποία βρίςκεται θ
ςχολικι μονάδα.

● Να καταςκευάςουν χάρτθ
τθσ Βαλκανικισ χερςονιςου
με αποτφπωςθ και
επιςιμανςθ των ορίων των
βαλκανικϊν κρατϊν, ϊςτε να
διαφανεί θ ρευςτότθτα των
ςυνόρων κατά τον Μεςαίωνα.
● Να καταρτίςουν
παράλλθλα ςυγκριτικό
πίνακα με αρικμθτικά
δεδομζνα, όπωσ θ ζκταςθ
των κρατϊν αυτϊν από τον
7ο ζωσ τον 15ο αιϊνα.
● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν ςχετικζσ πθγζσ,
όπωσ ο νομοκετικόσ κϊδικασ
του Στζφανου Δουςάν, οι
δωρεζσ τθσ οικογζνειασ του
Δουςάν (Σζρρεσ, Μετζωρα).
● Να παρακολουκιςουν
ψθφιακό υλικό ςχετικά με
οριςμζνουσ ναοφσ των
Βαλκανίων (π.χ. Μονι Οςίου
Ναοφμ ςτθν Οχρίδα ι Μονι
Των 40 Μαρτφρων ςτο
Τζρνοβο τθσ Βουλγαρίασ) και
να ςυηθτιςουν ςχετικά με τθν
επίδραςθ του Βυηαντίου ςτθν
τζχνθ των βαλκανικϊν λαϊν.
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ςτθν κοινωνία του
ελλαδικοφ χϊρου.
● Να εκτιμοφν τθ
δθμογραφικι
κατάςταςθ και
πλθκυςμιακι
ςφνκεςθ των
Βαλκανίων κατά τον
Μεςαίωνα.

Νεότεροι
Χρόνοι

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ
ΠΛΗΘΤΜΩΝ ΚΑΣΑ
ΣΟΤ ΝΕΟΣΕΡΟΤ
ΧΡΟΝΟΤ
Θ ελλθνικι διαςπορά.

● Να περιγράφουν τισ
περιόδουσ τθσ
ελλθνικισ διαςποράσ,
τα αίτια και τουσ
τόπουσ μετακίνθςθσ
των Ελλινων.

● Να επιςθμάνουν με
διακριτά χρϊματα ςε χάρτθ
τθσ Ευρϊπθσ τισ ελλθνικζσ
παροικίεσ από τθν Άλωςθ ζωσ
τον 18ο αι. και να ςυηθτιςουν
για τουσ τομείσ δράςθσ τουσ.

● Να κατανοοφν τα
διαφορετικά
χαρακτθριςτικά τθσ
ελλθνικισ διαςποράσ
ςε κάκε χρονικι
περίοδο.

● Να ςυνκζςουν
εννοιολογικό πίνακα με
περιγραφι όρων ςχετικϊν με
τθ διαςπορά, π.χ. παροικία,
αποικία, κοινότθτα,
αδελφότθτα, απόδθμοσ
ελλθνιςμόσ, αλυτρωτιςμόσ,
μετανάςτευςθ (μορφζσ:
εκπαιδευτικι, οικονομικι
κ.ά.), παλιννόςτθςθ κ.ά.

● Να περιγράφουν
τθν οργάνωςθ των
παροικιϊν
(αδελφότθτεσ) και να
αποτιμοφν τθ
ςυμβολι του
παροικιακοφ
ελλθνιςμοφ ςτθν
ανάδυςθ τθσ
νεοελλθνικισ
πολιτικισ ιδεολογίασ.
● Να διακρίνουν τα
αίτια και τισ
ςυνζπειεσ τθσ
υπερπόντιασ
μετανάςτευςθσ
(1840-1940).

● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθ ςυλλογι και
καταγραφι πλθροφοριϊν για
τον ελλθνιςμό του Καυκάςου
και τθσ Αλεξάνδρειασ. ● Να
ακολουκιςει ςχετικι
ςυηιτθςθ.
● Να παρακολουκιςουν
ψθφιακό υλικό για τισ
ελλθνικζσ κοινότθτεσ ςτθν
Ευρϊπθ ι τθν Αμερικι και να
ςυηθτιςουν για τθ δράςθ και
τθ ςυνειςφορά τουσ ςτθν
προβολι του ελλθνιςμοφ.

● Να αναγνωρίηουν
τα χαρακτθριςτικά
τθσ μεταπολεμικισ
μετανάςτευςθσ και τα
προβλιματα τθσ
παλιννόςτθςθσ.
● Να κατανοοφν τθ
δυναμικι τθσ
ελλθνικισ διαςποράσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Νεότεροι
Χρόνοι
Μετακινιςεισ και
ανταλλαγζσ πλθκυςμϊν
από και προσ τθν
ελλθνικι χερςόνθςο,
προςφυγικά ρεφματα.

Οι οργανωμζνεσ

και τθ ςυμβολι τθσ
ςτθν εξζλιξθ των
εκνικϊν κεμάτων.
● Να αναλφουν τισ
ςυνκικεσ τθσ
εκάςτοτε μετακίνθςθσ
από το 1900 ζωσ το
1945 (π.χ. Ζλλθνεσ
από τθ Βουλγαρία
λόγω του
ελλθνοβουλγαρικοφ
ανταγωνιςμοφ ςτο
πλαίςιο του
Μακεδονικοφ
Ηθτιματοσ, Ζλλθνεσ
από τθ ουμανία
λόγω τθσ
ςυρρίκνωςθσ των
ελλθνικϊν
κοινοτιτων, Ζλλθνεσ
από τθ νότια Σερβία
και τθν Αλβανία,
Ζλλθνεσ από τθν
Ανατολικι Κράκθ, τθ
Μικρά Αςία, τον
Ρόντο και τον
Καφκαςο λόγω των
διϊξεων που
υπζςτθςαν από το
νεοτουρκικό
κακεςτϊσ, Ζλλθνεσ
από το ανατολικό
Αιγαίο και τα
Δωδεκάνθςα ςτθ
διάρκεια τθσ
Κατοχισ), ςυνδζοντασ
τισ μετακινιςεισ με
τουσ πολζμουσ του
20οφ αι., τθν ζκρθξθ
του εκνικιςμοφ και
τθν προςπάκεια
ομογενοποίθςθσ των
βαλκανικϊν κρατϊν
με βάςθ φυλετικά,
γλωςςικά και
κρθςκευτικά
χαρακτθριςτικά.
● Να αναγνωρίηουν
τα χαρακτθριςτικά
τθσ περίκαλψθσ που
κεςμοκετικθκε ςτο
ελλθνικό κράτοσ ωσ
αποτζλεςμα του
προςφυγικοφ
ηθτιματοσ.
● Να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν ςτατιςτικά
ςτοιχεία ι αρχεία για τουσ
εκτοπιςμοφσ των Ελλινων
(π.χ. εκτοπιςμοί του 1914 και
1922) και να ςυνκζςουν
πίνακα με ςυγκριτικά
ςτοιχεία.
● Να αποτυπϊςουν ςε χάρτθ
τισ διαδρομζσ των
μετακινιςεων των
πλθκυςμϊν (ελλθνόφωνων,
ςλαβόφωνων και
τουρκόφωνων) ςτον
βαλκανικό χϊρο από το 1900
ζωσ το 1945.
● Να ςυνκζςουν χρονολόγιο
για τθν καταγραφι των
μετακινιςεων
(μεταναςτευτικϊν και
προςφυγικϊν) του
ελλθνιςμοφ ςτον χϊρο των
Βαλκανίων.
● Να μελετιςουν το εξισ
υποκετικό ςενάριο: «Ζλλθνασ
πρόςφυγασ από τθ ουμανία
δζχεται τθν περίκαλψθ του
ελλθνικοφ κράτουσ (1919)».
● Να αναηθτιςουν μζςω του
διαδικτφου πλθροφορίεσ για
τον όρο Γενοκτονία και τθν
πρόςλθψι του από τθ διεκνι
κοινότθτα.

● Να μελετιςουν και να
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πλθκυςμιακζσ
μετακινιςεισ:
α. Θ ςυνκικθ του
Νεϊγφ,
β. Θ ςυνκικθ τθσ
Λωηάννθσ.

αντιλαμβάνονται τθ
νομικοπολιτικι
ςθμαςία τθσ ζννοιασ
τθσ ανταλλαγισ των
πλθκυςμϊν μζςα από
τθ μελζτθ των
ςυνκθκϊν του Νεϊγφ
(1919) και τθσ
Λωηάννθσ (1923).
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
εγκατάςταςθσ των
προςφφγων και τθ
ςυμβολι τουσ ςτθν
οικονομικι και
κοινωνικι ανάπτυξθ
τθσ Ελλάδασ.
● Να αξιολογοφν τισ
διαδικαςίεσ
αποκατάςταςθσ και
ζνταξθσ των
προςφφγων ςτθν
Ελλάδα.
● Να αποτιμοφν τθν
εκνολογικι ςφςταςθ
των Βαλκανίων μετά
τισ ανταλλαγζσ των
πλθκυςμϊν.

ςχολιάςουν εφθμερίδεσ τθσ
εποχισ ι θμερολόγια, ι
νόμουσ και διατάγματα, που
αναφζρονται ςτισ ςυνκικεσ
ζλευςθσ και διαβίωςθσ του
μικραςιατικοφ ελλθνιςμοφ
ςτον ελλαδικό χϊρο.
● Να παρακολουκιςουν και
να ςχολιάςουν ψθφιακό
υλικό (ντοκιμαντζρ) ςχετικά
με τθν καταςτροφι τθσ
Σμφρνθσ.
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθ ςυλλογι και
καταγραφι τοπωνυμίων
ςχετικϊν με τουσ
προςφυγικοφσ οικιςμοφσ που
τυχόν βρίςκονται ςτον τόπο
τθσ ςχολικισ μονάδασ.
● Να αναηθτιςουν και να
ςυλλζξουν προφορικζσ
μαρτυρίεσ από απόγονουσ
προςφφγων, οι οποίοι
ενδεχομζνωσ βρίςκονται ςτθν
τάξθ.
● Να προβοφν ςε ςυγκριτικι
παράκεςθ χαρτϊν των
Βαλκανίων με τθν απεικόνιςθ
των μετακινιςεων του 20οφ
αι. και των αντίςτοιχων τθσ
μεςαιωνικισ περιόδου.
● Να ακολουκιςει ςχετικι
ςυηιτθςθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΙΣΟΡΙΑ – Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ο ΧΩΡΟ, Ο ΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΝΟΙΕ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:

● Να
αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία του χϊρου
και του χρόνου ςτθν
ιςτορία.

● Να μελετιςουν ιςτορικά
παραδείγματα με κριτιριο
τθν επίδραςθ που άςκθςαν ο
ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ και
χρόνοσ ςτθν ζκβαςθ των
γεγονότων.

● Να γνωρίηουν
βαςικζσ ιςτορικζσ
ζννοιεσ για τθ μελζτθ
των κεματικϊν
ενοτιτων που
εξετάηονται ςτθ Γϋ
Λυκείου, όπωσ
«ςφςτθμα
αςφαλείασ», «διεκνζσ
ηιτθμα» κ.ά.
Αρχαιότθτα

ΤΣΗΜΑΣΑ
ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΑ
Αμφικτιονίεσ.

Ρανελλινια ςυνζδρια
και ςυμμαχίεσ.
Κόρινκοσ, 481 π.Χ.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

● Να κατανοοφν τθν
ζννοια τθσ
αμφικτιονίασ και τθν
ζνταξι τθσ ςτο οικείο
ιςτορικό και
πολιτιςμικό πλαίςιο.
● Να κατανοοφν τον
κρθςκευτικό/πολιτικό
χαρακτιρα των
αμφικτιονιϊν.
● Να γνωρίηουν τα
γεγονότα και τισ
ςυνκικεσ που
οδιγθςαν ςτο
Συνζδριο τθσ
Κορίνκου του 481 π.Χ.
● Να
αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία του
ςυνεδρίου.
● Να
αντιλαμβάνονται τον
ρόλο του «αντίπαλου
δζουσ» ωσ
ενοποιθτικοφ
παράγοντα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν και να
εξοικειωκοφν με βαςικζσ
ιςτορικζσ ζννοιεσ.
● Να αναηθτιςουν και να
επιςθμάνουν ιςτορικζσ
ζννοιεσ ςε ςφγχρονα
παραδείγματα
πολιτικοφ/διπλωματικοφ
λόγου.

● Να δθμιουργιςουν
ςχεδιάγραμμα πάνω ςε χάρτθ
με τα μζλθ των αμφικτιονιϊν.
● Να εκπονιςουν εργαςία με
κζμα: «Ρϊσ φαντάηεςτε ζναν
ανάλογο κεςμό ςτθ Σφγχρονθ
Εποχι;».

● Να χρθςιμοποιιςουν
πρωτογενείσ πθγζσ.
● Να ερευνιςουν και να
καταγράψουν τισ πόλεισκράτθ που ςυμμετείχαν ςτο
ςυνζδριο.
● Να επιςθμάνουν και να
καταγράψουν τισ ςυμβολικζσ
αναπαραςτάςεισ που
ςυνοδεφουν τθν ίδρυςθ τθσ
ςυμμαχίασ των ελλθνικϊν
πόλεων.
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Αρχαιότθτα
Από τθν
Ρελοποννθςιακι
Συμμαχία ςτθν Αϋ
Ακθναϊκι ι Δθλιακι
Συμμαχία και ςτθ Βϋ
Ακθναϊκι Συμμαχία.

Ρολιτικζσ ενϊςεισ:
Κοινά και Συμπολιτείεσ.

● Να γνωρίηουν τισ
ιςτορικζσ ςυνκικεσ
κάτω από τισ οποίεσ
ςυγκροτικθκαν
ςυμμαχίεσ κατά τουσ
κλαςικοφσ χρόνουσ,
κακϊσ και τουσ
ςκοποφσ που αυτζσ
εξυπθρετοφςαν.

● Να γνωρίηουν τισ
ζννοιεσ: Κοινόν και
Συμπολιτεία.
● Να
αντιλαμβάνονται το
ιςτορικό πλαίςιο
εντόσ του οποίου
ιδρφκθκαν αυτζσ οι
πολιτικζσ ενϊςεισ,
κακϊσ και τουσ
ςτόχουσ τουσ.

● Να ανακαλζςουν
προθγοφμενεσ γνϊςεισ με
ςκοπό να κάνουν αναδρομι
ςτθν Ρεντθκονταετία, τον
Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο και
τον 4ο π.Χ. αιϊνα ζωσ τθν
επικράτθςθ τθσ Μακεδονίασ.
● Να καταςκευάςουν χάρτθ
με τισ πόλεισ- κράτθ μζλθ των
ςυμμαχιϊν.
● Να εκπονιςουν εργαςία με
κζμα: «Από τθ Συμμαχία ςτθν
Θγεμονία» ςχετικά με τθν
κατάλθξθ τθσ Αϋ Ακθναϊκισ
Συμμαχίασ.
● Να χρθςιμοποιιςουν χάρτθ
για τθν επιςιμανςθ των
γεωγραφικϊν ορίων των
Κοινϊν και των Συμπολιτειϊν.
● Να εκπονιςουν εργαςία με
κζμα: «Αναηιτθςθ και
παρουςίαςθ πλθροφοριϊν
ςχετικά με τα Κοινά».
● Να ςυγκρίνουν τα Κοινά και
τισ Συμπολιτείεσ με νεότερεσ
και ςφγχρονεσ μορφζσ
ομοςπονδιακισ οργάνωςθσ.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τα αίτια τθσ διάλυςθσ των
Κοινϊν.

Θ οργάνωςθ των
κατοίκων τθσ ιταλικισ
χερςονιςου από τθ
ϊμθ.

● Να
αντιλαμβάνονται τθ
ςπουδαιότθτα τθσ
ζνωςθσ των λαϊν τθσ
ιταλικισ χερςονιςου
για τθν ιςτορικι
πορεία των ωμαίων.
● Να εντοπίηουν τισ
αιτίεσ και τουσ
παράγοντεσ που
επζτρεψαν ςτθ ϊμθ
να επιβλθκεί ζναντι
των υπόλοιπων
δυνάμεων ςτθν
Λταλία.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ςυγκρίνουν τθν πόλθκράτοσ με
τα Κοινά και τισ Συμπολιτείεσ.
● Να ανακαλζςουν
προθγοφμενεσ γνϊςεισ
ςχετικά με τθν ιταλικι
ενοποίθςθ υπό ρωμαϊκι
κυριαρχία.
● Να εκπονιςουν εργαςία με
κζμα τθν αναγκαιότθτα τθσ
ιταλικισ ενοποίθςθσ για τθν
αςφάλεια και τθν οικονομικι
ευθμερία τθσ ϊμθσ.
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ΤΣΗΜΑΣΑ
ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ
ΒΤΖΑΝΣΙΟ – ΜΕΟΤ
ΧΡΟΝΟΤ
Θ βυηαντινι Οικουμζνθ:
Ζνα ιδιότυπο ςφςτθμα
διαχείριςθσ των
διεκνϊν ςχζςεων του
Μεςαίωνα.

● Να αναγνωρίηουν
τα οργανωτικά
χαρακτθριςτικά του
βυηαντινοφ imperium
και τθ λειτουργία
τουσ μζςα ςτο
πλαίςιο των διεκνϊν
ςχζςεων του
Μεςαίωνα.
● Να αναλφουν το
κεωρθτικό υπόβακρο
τθσ ζννοιασ τθσ
Οικουμζνθσ με τθν
προϊκθςθ
«ςυγγενικϊν»
δεςμϊν και τθ
διαχείριςθ κατ’ αυτόν
τον τρόπο των
διπλωματικϊν
ςχζςεων.
● Να εντοπίςουν τθ
ςθμαςία τθσ ζννοιασ
τθσ Οικουμζνθσ ςτθ
διαμόρφωςθ τόςο
των δυτικϊν
μεςαιωνικϊν
μοναρχιϊν όςο και
των μεςαιωνικϊν
βαλκανικϊν κρατϊν.

Θ «Βυηαντινι
Κοινοπολιτεία».

● Να κατανοοφν ότι θ
ζννοια τθσ
Οικουμζνθσ υπιρξε
το κεμζλιο ςτιριξθσ
τθσ μακραίωνθσ
παρουςίασ και τθσ
κυριαρχίασ του
βυηαντινοφ κράτουσ
ςε πολιτικό και
πολιτιςμικό επίπεδο.
● Να περιγράφουν τα
κράτθ που ςυνζκεταν
τθ λεγόμενθ
«Βυηαντινι
Κοινοπολιτεία» και να
αναγνωρίηουν τα
χαρακτθριςτικά που
τα ςυνζδεαν
(γεωγραφία,
χριςτιανιςμόσ, δίκαιο,
τζχνθ).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ερμθνεφςουν τον όρο
translatio imperii.
● Να μελετιςουν χάρτθ τθσ
μεςαιωνικισ Ευρϊπθσ, να
εντοπίςουν τουσ λαοφσ που
ανικαν ςτθ βυηαντινι
Οικουμζνθ και να
καταγράψουν το είδοσ τθσ
ςχζςθσ που τουσ ςυνζδεαν με
τον Βυηαντινό αυτοκράτορα.
● Να ςχθματίςουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθ μελζτθ τριϊν
αυτοκρατοριϊν, τθσ
αυτοκρατορίασ του
Καρλομάγνου, του
Λουςτινιανοφ και των ϊςων,
και να ςυηθτιςουν για τισ
αντιλιψεισ τουσ περί
πολιτικισ κυριαρχίασ.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τα αίτια κρίςθσ του
ςυςτιματοσ κατά τθν φςτερθ
βυηαντινι εποχι.

● Να αξιοποιιςουν χάρτθ τθσ
ΝΑ. Ευρϊπθσ με ςκοπό τθν
επιςιμανςθ, με διακριτά
χρϊματα, των λαϊν και των
κρατϊν που απάρτιηαν τθ
«Βυηαντινι Κοινοπολιτεία».
● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο πλθροφορίεσ
ςχετικζσ με τον όρο
«Βυηαντινι Κοινοπολιτεία»,

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

75 |

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ

● Να γνωρίηουν
ςχθματικά τθ
μεςαιωνικι ιςτορία
των λαϊν τθσ
ανατολικισ Ευρϊπθσ.

Θ βυηαντινι
διπλωματία ωσ μζςο
αποφυγισ του
πολζμου.

● Να γνωρίηουν τθ
ςυμβολι τθσ
«Κοινοπολιτείασ» ςτθ
διάδοςθ τθσ
βυηαντινισ
παράδοςθσ ςτθν
ανατολικι Ευρϊπθ
και τθν επιβίωςι τθσ
μζςα από ιδεολογικά
ςχιματα των
νεότερων χρόνων
(Μεγάλθ Λδζα).
● Να περιγράφουν τισ
μεκόδουσ (άμεςεσ και
ζμμεςεσ) και τα μζςα
τθσ βυηαντινισ
διπλωματίασ
(πρεςβείεσ, δϊρα,
επίςθμεσ υποδοχζσ,
ιεραποςτολζσ
εκχριςτιανιςμόσ,
αναδοχζσ, επιγαμίεσ,
εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ,
παραχωριςεισ,
διάςπαςθ των
αντιπάλων).
● Να αξιολογοφν τα
αποτελζςματα τθσ
εφαρμογισ κάκε
διπλωματικοφ μζςου,
μζςα από
χαρακτθριςτικά
παραδείγματα, π.χ.
πρεςβείεσ: ο Φϊτιοσ
«επ’ Αςςυρίουσ»,
επιγαμίεσ: γάμοσ
Μανουιλ Αϋ με τθ
Βζρκα του Sulzbach,
ιεραποςτολζσ:
Κφριλλοσ και
Μεκόδιοσ ςτθ
Μοραβία, αναδοχζσ:
βάπτιςθ Βόρι από τον
Μιχαιλ Γϋ κ.ά.

τον ειςθγθτι του και τισ
ςφγχρονεσ απόψεισ για τον
όρο αυτό.
● Να ακολουκιςει ςχετικι
ςυηιτθςθ.
● Να αναηθτιςουν και να
παρακολουκιςουν ψθφιακό
υλικό
(ντοκιμαντζρ)/ςυνεντεφξεισ
για τθν επίδραςθ του
Βυηαντίου ςτουσ βαλκανικοφσ
λαοφσ και τθ ωςία.

● Να διαβάςουν και να
ςχολιάςουν τθν περςικι
πρεςβεία ςτο Βυηάντιο
ςφμφωνα με τον Κωνςταντίνο
Ρορφυρογζννθτο («Ρερί
βαςιλείου Τάξεωσ», κεφ. 89).
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν καταγραφι
των μζςων τθσ βυηαντινισ
διπλωματίασ.
● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο πλθροφορίεσ
ςχετικζσ με τθ βυηαντινι
διπλωματία ωσ πρότυπο για
τθ διπλωματία άλλων
κρατϊν.
● Να εκπονιςουν εργαςία με
κζμα: «Γυναίκεσ πρζςβειρεσ
του Βυηαντίου ςε Δφςθ και
Ανατολι» (π.χ. Μαρία
Λεκαπθνι, Κεοφανϊ, Άννα
Ρορφυρογζννθτθ).

● Να γνωρίηουν τισ
ςυνκικεσ που
επζβαλλαν τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Βυηαντινι
Εποχι –
Μεςαίωνασ
Θ ενοποίθςθ τθσ
δυτικισ Ευρϊπθσ: Θ
αυτοκρατορία του
Καρλομάγνου (9οσ αι.)
και θ Αγία ωμαϊκι
Αυτοκρατορία του
Γερμανικοφ Ζκνουσ
(10οσ-11οσ αι.).

άςκθςθ διπλωματίασ
και τισ ζμμεςεσ
πρακτικζσ τθσ.
● Να γνωρίηουν τισ
ςυνκικεσ ίδρυςθσ και
τα χαρακτθριςτικά
των πρϊτων
μεςαιωνικϊν
αυτοκρατοριϊν.
● Να αναγνωρίηουν
το πλζγμα των
διεκνϊν ςχζςεων τθσ
εποχισ και τα
κριτιρια
διαμόρφωςισ του.
● Να κατανοοφν τθν
αντιπαράκεςθ μεταξφ
των δυτικϊν
αυτοκρατοριϊν με το
βυηαντινό κράτοσ για
τθ διεκδίκθςθ του
Imperium Romanum
και να εξθγοφν τθ
ςυμβολι κακενόσ
ςτθν πολιτικι
ενοποίθςθ του
ευρωπαϊκοφ χϊρου.

Θ Ευρϊπθ των πολζμων
και των μοναρχιϊν
(12οσ-15οσ αι.).

● Να κατανοοφν τισ
ςυνζπειεσ τθσ
ςφγκρουςθσ του
πάπα με τον
αυτοκράτορα τθσ
Αγίασ ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ (ζριδα
τθσ περιβολισ) ςτο
πολιτικό πεδίο
(Γερμανία, Αγγλία,
Γαλλία) κατά τον
φςτερο Μεςαίωνα.
● Να αναγνωρίηουν
τισ φάςεισ του
γερμανικοφ
επεκτατιςμοφ, τον
κατακερματιςμό του
γερμανικοφ χϊρου
και τθν κρίςθ του
γερμανικοφ
αυτοκρατορικοφ
κεςμοφ (12οσ-15οσ
αι.).
● Να περιγράφουν
ςχθματικά τισ
ςυνκικεσ
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● Να μελετιςουν χάρτθ τθσ
δυτικισ Ευρϊπθσ με ςκοπό τθ
ςφγκριςθ των ορίων των
ςθμερινϊν κρατϊν με τισ
αυτοκρατορίεσ του
Καρλομάγνου και του Πκωνα
Αϋ.
● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο πλθροφορίεσ για τθ
λεγόμενθ «ζριδα τθσ
περιβολισ».
● Να ακολουκιςει ςχετικι
ςυηιτθςθ.
● Να διαβάςουν και να
ςχολιάςουν και ςχετικζσ
πθγζσ (π.χ. οι επιςκζψεισ του
Λιουτπράνδου ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ, 949,
968).

● Να αποτυπϊςουν ςε χάρτθ
τθσ Ευρϊπθσ τα όρια τθσ
Γερμανικισ Αυτοκρατορίασ,
τθσ Γαλλίασ και τθσ Αγγλίασ
κατά τον φςτερο Μεςαίωνα.
Να ςυηθτιςουν ςχετικά με τα
ςθμερινά όρια των
αντίςτοιχων κρατϊν.
● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο πλθροφορίεσ για τθ
Magna Carta (1215). Να
παρουςιάςουν τισ ςυνκικεσ
παραχϊρθςισ τθσ και τθ
ςθμαςία τθσ για τθ
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ςυγκρότθςθσ και
εξζλιξθσ των δυτικϊν
μοναρχιϊν: α) Θ
ενοποίθςθ τθσ
Γαλλίασ από τουσ
Καπετίδεσ βαςιλείσ
(987-1328) και θ
ενδυνάμωςθ τθσ
βαςιλικισ εξουςίασ
από τον Λουδοβίκο
Στϋ και τον Φίλιππο Βϋ
Αφγουςτο, β) Θ
εδραίωςθ τθσ
αγγλικισ μοναρχίασ:
Οι Νορμανδοί
(Γουλιζλμοσ ο
Κατακτθτισ) και θ
δυναςτεία των Anjou
Plantagenet (10661399).

κεμελίωςθ των
κοινοβουλευτικϊν κεςμϊν
ςτθν Αγγλία.

● Να κατανοοφν τισ
επιπτϊςεισ των
μεγάλων πολζμων τθσ
εποχισ, όπωσ του
Εκατονταετοφσ
Ρολζμου (1337-1453),
που διεξιχκθ μεταξφ
Αγγλίασ και Γαλλίασ
και οδιγθςε ςε
αναταραχζσ ςτο
εςωτερικό των
κρατϊν (αγροτικζσ
εξεγζρςεισ, πόλεμοσ
των όδων), όπωσ και
ςτθ ςυγκρότθςθ
εκνικϊν
ςτρατευμάτων ωσ
ςτθριγμάτων των
κρατϊν.

● Να παρακολουκιςουν
ταινίεσ/ψθφιακό υλικό
(ντοκιμαντζρ) για τθν Λωάννα
τθσ Λωρραίνθσ.

● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν καταγραφι
ςυγκεκριμζνων μαχϊν, όπωσ
θ Μάχθ του Hastings (1066),
και να ςυηθτιςουν για τθν
πολιτικι τθσ ςθμαςία.
● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο πλθροφορίεσ για τθ
Μάχθ του Crecy (1346), που
διεξιχκθ ςτο πλαίςιο του
Εκατονταετοφσ Ρολζμου και
ανζδειξε τθν αλλαγι ςτον
τρόπο διεξαγωγισ του
πολζμου με τθν ειςαγωγι
νζων όπλων και τακτικϊν.

● Να
αντιλαμβάνονται τθν
πτϊςθ του πολιτικοφ
παπικοφ κφρουσ μζςα
από τθ ςυνοπτικι
παράκεςθ των
βαςικϊν επειςοδίων
τθσ κρίςθσ του
παπιςμοφ
(«βαβυλϊνειοσ»
αιχμαλωςία και
μεγάλο Σχίςμα τον
14ο αι.).
● Να εξθγοφν τθν
άνοδο των αςτϊν και
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τθν ανάπτυξθ των
ιταλικϊν πόλεων, τθσ
Φλάνδρασ και τθσ
Χάνςασ.
● Να εντοπίηουν τα
αναδυόμενα
χαρακτθριςτικά του
ευρωπαϊκοφ χϊρου
κατά τον φςτερο
Μεςαίωνα, όπωσ τθν
άνοδο τθσ αςτικισ
τάξθσ, τθν ανάδυςθ
τθσ ζννοιασ του
διεκνοφσ δικαίου, τθν
ζναρξθ των
διεργαςιϊν
διαμόρφωςθσ
εκνικϊν κρατϊν με
ιςχυρι κεντρικι
εξουςία, τθν
υιοκζτθςθ
προςτατευτικϊν
οικονομικϊν μζτρων,
τόςο ςε επίπεδο
διεκνοφσ οικονομίασ
όςο και ςε
περιφερειακό, τθν
προϊοφςα
υποβάκμιςθ του
κφρουσ του κλιρου
κ.ά.

Νεότεροι
Χρόνοι –
φγχρονθ
Εποχι

ΤΣΗΜΑΣΑ
ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ
ΝΕΟΣΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Το Σφςτθμα Aςφαλείασ
του Συνεδρίου τθσ
Βιζννθσ
Λερά Συμμαχία (1815).

Ραράγοντεσ
αποςτακεροποίθςθσ
του ςυςτιματοσ τθσ
Λεράσ Συμμαχίασ:
Εκνικά κινιματα.

● Να γνωρίηουν τθ
διεκνι κατάςταςθ
όπωσ διαμορφϊκθκε
μετά το τζλοσ των
Ναπολεόντειων
Ρολζμων.
● Να κατανοοφν τα
μζτρα διατιρθςθσ
του status quo/τθσ
απόλυτθσ μοναρχίασ.
● Να γνωρίηουν τουσ
παράγοντεσ που
ευνόθςαν τθν
αφφπνιςθ και τθν
ανάπτυξθ τθσ εκνικισ
ςυνείδθςθσ τον 18ο
και τον 19ο αιϊνα.
● Να γνωρίηουν και
να διακρίνουν τα
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● Να επιςθμάνουν τισ
διαφορετικζσ επιδιϊξεισ των
Μεγάλων Δυνάμεων.

● Να παρουςιάςουν τθν
πορεία των λαϊν προσ τθν
εκνικι αφφπνιςθ και τθν
εκνικι τουσ ολοκλιρωςθ.
● Να ςυγκρίνουν τθν
Ελλθνικι Επανάςταςθ με τα
εκνικά κινιματα άλλων λαϊν.
● Να αξιοποιιςουν πθγζσ
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Νεότεροι
Χρόνοι –
φγχρονθ
Εποχι

εκνικά κινιματα του
19ου αιϊνα.

Ανταγωνιςμοί των
Μεγάλων Δυνάμεων
και Αϋ Ραγκόςμιοσ
Ρόλεμοσ.

● Να γνωρίηουν τουσ
όρουσ: ζκνοσ, εκνικι
ςυνείδθςθ, εκνικό
κίνθμα, εκνικιςμόσ,
εκνικι ολοκλιρωςθ.
● Να γνωρίηουν τουσ
παράγοντεσ που
οδιγθςαν ςτον Αϋ
Ραγκόςμιο Ρόλεμο.
● Να κατανοοφν τουσ
ιςτορικοφσ όρουσ:
μιλιταρισμός,
ιμπεριαλιςμόσ, αρχι
τθσ αυτοδιάκεςθσ
των λαϊν.
● Να
αντιλαμβάνονται τα
διαφορετικά και
αλλθλοςυγκρουόμενα
εκνικά ςυμφζροντα.
● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία τθσ ωςικισ
Επανάςταςθσ ςτθν
παγκόςμια ιςτορία.
● Να γνωρίηουν τισ
αποφάςεισ του
Συνεδρίου τθσ
Ειρινθσ και να
αντιλαμβάνονται τισ
ςυνζπειζσ τουσ.

Το Συνζδριο τθσ
Ειρινθσ (1919).

Θ ίδρυςθ τθσ Κοινωνίασ
των Εκνϊν (ΚτΕ).
Θ Κοινωνία των Εκνϊν
και θ αμφιςβιτθςι τθσ.

● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία των
αποφάςεων του
Συνεδρίου τθσ
Ειρινθσ για τθν
Ελλάδα.
● Να γνωρίηουν τθν
ίδρυςθ, τον ςκοπό και
τισ λειτουργίεσ τθσ
ΚτΕ.
● Να γνωρίηουν τισ
παρεμβάςεισ τθσ ΚτΕ
ςε ςυγκεκριμζνεσ
διεκνείσ διενζξεισ.
● Να αντιμετωπίηουν
κριτικά τθ ςτάςθ των
Μεγάλων Δυνάμεων,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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(ιςτορικζσ, εικαςτικζσ,
λογοτεχνικζσ) που εκφράηουν
τον εκνικό χαρακτιρα των
λαϊν που διεκδίκθςαν τθν
ελευκερία τουσ.

● Να ανακαλζςουν
προθγοφμενεσ γνϊςεισ
ςχετικά με τα γεγονότα που
αφοροφν τον Αϋ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο.
● Να παρακολουκιςουν και
να ςχολιάςουν
κινθματογραφικζσ ταινίεσ με
κζμα τον Αϋ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο (π.χ. «Ουδζν
νεότερον από το Δυτικόν
Μζτωπον», «Joyeux Noel»).
● Να παρακολουκιςουν και
να ςχολιάςουν
κινθματογραφικά επίκαιρα
τθσ εποχισ.

● Να παρακολουκιςουν και
να ςχολιάςουν
κινθματογραφικά επίκαιρα
τθσ εποχισ.
● Να αξιοποιιςουν τον χάρτθ
με τισ εκνικζσ διεκδικιςεισ
και τισ ςυνοριακζσ μεταβολζσ
που προζκυψαν εξαιτίασ του
πολζμου. Λδιαίτερθ ζμφαςθ
να δοκεί ςτο Ρρόγραμμα των
Ελλθνικϊν Εκνικϊν
Διεκδικιςεων.
● Να εκπονιςουν εργαςίεσ
με κζμα: «Θ φαςιςτικι Λταλία
και θ Λαπωνία απζναντι ςτθν
ΚτΕ», «Θ ΚτΕ και θ Ελλάδα
του Μεςοπολζμου: θ
περίπτωςθ του ιταλικοφ
βομβαρδιςμοφ τθσ Κζρκυρασ
το 1923», «Θ
ελλθνοβουλγαρικι διζνεξθ
του 1925», «Θ κρίςθ τθσ
Μαντηουρίασ του 1931» και
«Θ αικιοπικι κρίςθ του
1935».
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Νεότεροι
Χρόνοι –
φγχρονθ
Εποχι
Μειονοτικά ηθτιματα
ςτθν Ευρϊπθ κατά τον
Μεςοπόλεμο.

κακϊσ και των
ιμπεριαλιςτικϊν
χωρϊν απζναντι ςτθν
ΚτΕ.
● Να κατανοοφν και
να διακρίνουν τουσ
όρουσ: μειονότθτα,
εκνότθτα, μειονοτικά
δικαιϊματα.

● Να ςυηθτιςουν και να
αποτιμιςουν κριτικά τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ ΚτΕ.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τισ κυριότερεσ μειονότθτεσ
ςτθν Ευρϊπθ κατά τον
Μεςοπόλεμο.

● Να
αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία των
μειονοτικϊν
ηθτθμάτων.

● Να ςχολιάςουν τα αίτια και
τα αποτελζςματα των
δθμογραφικϊν μεταβολϊν
που ςχετίηονται με τισ
μειονότθτεσ (θ περίπτωςθ
των ελλθνικϊν μειονοτιτων
ςε γειτονικζσ χϊρεσ).

● Να γνωρίηουν τον
τρόπο προςταςίασ
των μειονοτιτων ςτο
πλαίςιο τθσ
λειτουργίασ τθσ ΚτΕ.
● Να γνωρίηουν τθν
ιςτορικι προζλευςθ
των μειονοτιτων με
ιδιαίτερθ αναφορά
ςτισ ελλθνικζσ
μειονότθτεσ ςτισ
γειτονικζσ χϊρεσ.

Θ άνοδοσ του
φαςιςμοφ και του
ναηιςμοφ.

● Να ςζβονται τισ
μειονότθτεσ ωσ
γζφυρα επαφϊν ςτο
πλαίςιο τθσ ειρθνικισ
ςυνφπαρξθσ και των
πολιτιςμικϊν
ανταλλαγϊν.
● Να γνωρίηουν τουσ
παράγοντεσ που
ευνόθςαν τθ γζννθςθ
και επικράτθςθ του
ναηιςμοφ και του
φαςιςμοφ.
● Να
αντιλαμβάνονται τα
πρακτικά
αποτελζςματα των
ρατςιςτικϊν και
εκνικιςτικϊν
ιδεολογιϊν.

● Να εκπονιςουν εργαςία
για τισ μειονότθτεσ ςτθν
Ελλάδα τθν περίοδο του
Μεςοπολζμου.
● Να ςυηθτιςουν για τον
ρόλο των μειονοτιτων ωσ
αφορμι διακρατικϊν
διαφορϊν και πολζμων.
● Να εκπονιςουν εργαςία
για τθ ςτζρθςθ των
μειονοτικϊν δικαιωμάτων και
τισ απόπειρεσ αφομοίωςθσ
των μειονοτιτων.

● Να ςυηθτιςουν για το
ιςτορικό φαινόμενο του
φαςιςμοφ και του ναηιςμοφ
τθ ςφγχρονθ αναβίωςι του
ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ
χϊρεσ.
● Να εκπονιςουν εργαςία
για τα εγκλιματα του
ναηιςμοφ/φαςιςμοφ.
● Να παρακολουκιςουν
ςχετικζσ ταινίεσ/ντοκιμαντζρ/επίκαιρα.
● Να αξιοποιιςουν
λογοτεχνικά και εικαςτικά
ζργα, όπωσ θ «Guernica» του
Ρικάςο ι το ποίθμα: «Νζα
περί του κανάτου του
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Βϋ Ραγκόςμιοσ
Ρόλεμοσ.

● Να κατανοοφν τθ
διπλωματία του
πολζμου.
● Να
αντιλαμβάνονται τισ
διαφορετικζσ
επιδιϊξεισ των
Μεγάλων Δυνάμεων.

Θ ίδρυςθ του ΟΘΕ.

Λςπανοφ ποιθτοφ Φεντερίκο
Γκαρςία Λόρκα» του Ν.
Εγγονόπουλου.
● Να χρθςιμοποιιςουν τον
χάρτθ για τθ μελζτθ και τθν
επιςιμανςθ τθσ γεωπολιτικισ
του πολζμου.
● Να αξιοποιιςουν πθγζσ
από τα διπλωματικά αρχεία
αλλά και ςχετικζσ
δθμοςιευμζνεσ πθγζσ.

● Να γνωρίηουν τισ
αποφάςεισ των
ςυνεδρίων που
ςυγκλικθκαν ςτθ
διάρκεια του
πολζμου.
● Να γνωρίηουν τθν
ίδρυςθ και λειτουργία
του οργανιςμοφ και
τισ ιςτορικζσ του
καταβολζσ.

● Να παρακολουκιςουν
ςχετικζσ ταινίεσ/ντοκιμαντζρ/επίκαιρα.

● Να προςεγγίηουν
κριτικά το ζργο και
τθν προςφορά του.

● Να ςυηθτιςουν γφρω από
τθν αποτελεςματικότθτα του
οργανιςμοφ.

● Να ερευνιςουν και να
ςυηθτιςουν για τισ
ειρθνευτικζσ
πρωτοβουλίεσ/αποςτολζσ του
ΟΘΕ.

● Να παρακολουκιςουν
αποςπάςματα από ειδιςεισ
που αφοροφν τθ δράςθ του
ΟΘΕ ςε διάφορα ςθμεία του
πλανιτθ.
● Να παρακολουκιςουν
ταινίεσ με χαρακτθριςτικά
ςτιγμιότυπα από ιςτορικζσ
γενικζσ ςυνελεφςεισ του ΟΘΕ.
ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ
ΖΗΣΗΜΑ
Οριςμόσ και χρονικι
οριοκζτθςθ/ αίτια και
αποτελζςματα.

● Να γνωρίηουν και
να κατανοοφν τον όρο
Ανατολικό Ηιτθμα,
που περιλαμβάνει τα
ποικίλα διπλωματικά
και πολιτικά
προβλιματα που
δθμιουργικθκαν
λόγω τθσ
προοδευτικισ
παρακμισ και
αποςφνκεςθσ του
«Μεγάλου Αςκενοφσ»
τθσ Ευρϊπθσ, τθσ
Οκωμανικισ
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● Να δθμιουργιςουν
εννοιολογικό χάρτθ με τα
όρια και τα χαρακτθριςτικά
γνωρίςματα τθσ Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ ςτο απόγειο
τθσ ακμισ τθσ.
● Να μελετιςουν τουσ όρουσ
τθσ Συνκικθσ του ΚιουτςοφκΚαϊναρτηι 1774 και να
εξαγάγουν ςυμπεράςματα
για τθν οικονομικι ανάπτυξθ
των χριςτιανικϊν πλθκυςμϊν
τθσ αυτοκρατορίασ.
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Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Αυτοκρατορίασ, ςτθ
διάρκεια του 18ου,
του 19ου και του
20οφ αιϊνα.
● Να προςδιορίηουν
τισ ςτρατιωτικζσ
ςυγκροφςεισ τθσ
ωςίασ με τθν
Οκωμανικι
Αυτοκρατορία, που
οδιγθςαν ςτθν
ανάλθψθ τθσ
προςταςίασ από τθ
ωςία των
χριςτιανικϊν
πλθκυςμϊν που
διαβιοφςαν ςτθν
Οκωμανικι
Αυτοκρατορία
(Συνκικθ ΚιουτςοφκΚαϊναρτηι, 1774).
● Να γνωρίηουν και
να κατανοοφν τισ
εκνικοαπελευκερωτικ
ζσ επαναςτάςεισ των
υπόδουλων
βαλκανικϊν λαϊν το
πρϊτο μιςό του 20οφ
αιϊνα που οδιγθςαν
ςτθν αυτονομία τθσ
Σερβίασ (1829-1830)
και ςτθν ανεξαρτθςία
τθσ Ελλάδασ (1830).
● Να γνωρίηουν και
να κατανοοφν το
ηιτθμα των Στενϊν,
με ςυνζπεια τθν
εμπλοκι των άλλων
Μεγάλων Δυνάμεων,
που κατζλθξε ςτθ
Σφμβαςθ των Στενϊν
(Λονδίνο, Λοφλιοσ
1841).
● Να γνωρίηουν τα
αίτια και τισ
ςυνζπειεσ του
Κριμαϊκοφ Ρολζμου
(1853-1856) για τθν
Ευρϊπθ, τα Βαλκάνια
και τθν Ελλάδα και να
προςδιορίηουν τον
ρόλο τθσ Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ ωσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να διερευνιςουν ιςτορικζσ
αρχειακζσ πθγζσ, όπωσ
εκκζςεισ πρεςβευτϊν των
ευρωπαϊκϊν κρατϊν ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ ςχετικά
με τθ διοίκθςθ, τθν οικονομία
και τθν κοινωνία τθσ
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ.
● Να αξιολογιςουν τισ
πολεμικζσ επεμβάςεισ τθσ
ωςίασ εναντίον τθσ
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ
για τθν απελευκζρωςθ των
βαλκανικϊν κρατϊν και τθν
εξαςφάλιςθ προνομιακισ
κζςθσ ςτα Στενά για τθ
ναυςιπλοΐα τθσ.
● Να αποτιμιςουν τθ
ςθμαςία τθσ Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ ςτθν
αμφιςβιτθςθ τθσ
οκωμανικισ εξουςίασ ςτα
Βαλκάνια.
● Να δθμιουργιςουν χάρτθ
με τισ ςτρατιωτικζσ
επιχειριςεισ του Κριμαϊκοφ
πολζμου και να αναδείξουν
τισ ςυνζπειζσ του για τθν
Ελλάδα.
● Να μελετιςουν τουσ όρουσ
τθσ Συνκικθσ Ειρινθσ των
Ραριςίων (30 Μαρτίου 1856)
και να αξιολογιςουν τθ
ςθμαςία τθσ για τον ρόλο τθσ
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ
ςτθ διεκνι ςκθνι.
● Να αξιολογιςουν τισ
αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ
ςτθν Οκωμανικι
Αυτοκρατορία κατά τθν
περίοδο του «Τανηιμάτ»
(1839-1878) μζςω τθσ
μελζτθσ των προβλζψεων των
δφο κφριων διαταγμάτων
(φιρμάνια) του, που ιταν το
Αυτοκρατορικό Διάταγμα του
οδϊνα (Γκιουλχανζ-Χάττι
Σερίφ, 1839) και το Διάταγμα
τθσ Εμπζδωςθσ των
Μεταρρυκμίςεων (Λςλαχάτ
Φεμανί ι Χάττι-Χουμαγιοφν,
1856), και να αναδείξουν τθ
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κρατικισ οντότθτασ
ςτθν ευρωπαϊκι
διεκνι ςκθνι φςτερα
από τθ Συνκικθ
Ειρινθσ των Ραριςίων
(30 Μαρτίου 1856).

To Κρθτικό Ηιτθμα.

● Να αποτιμοφν τθν
περίοδο του
«Τανηιμάτ» (18391878), τθσ υιοκζτθςθσ
δθλαδι
μεταρρυκμίςεων από
τον ςουλτάνο υπό τθ
διπλωματικι πίεςθ
των Μεγάλων
Δυνάμεων.
● Να εντοπίηουν τθν
εμφάνιςθ του
Κρθτικοφ Ηθτιματοσ
ωσ μζροσ του
Ανατολικοφ
Ηθτιματοσ ςτθ
διάρκεια του
δεφτερου
Τουρκοαιγυπτικοφ
Ρολζμου (1839-1841).
● Να αναδεικνφουν
τα αίτια και τισ
επιδιϊξεισ των
κρθτικϊν
επαναςτάςεων του
1866-1869, του 1878,
του 1889, του 18961897, του 1905 (του
Κερίςου) και να
εκτιμοφν τα
αποτελζςματά τουσ:
«Οργανικόσ Νόμοσ»
του 1868, θ
«Σφμβαςθ τθσ
Χαλζπασ» του 1878, θ
«Κρθτικι Ρολιτεία», θ
ζνωςθ με τθν Ελλάδα
τθν περίοδο των
Βαλκανικϊν
Ρολζμων.

διαφορετικι πρόςλθψθ και
ςθμαςία του όρου
«Τανηιμάτ» για τουσ ίδιουσ
τουσ Οκωμανοφσ και για τισ
ευρωπαϊκζσ Μεγάλεσ
Δυνάμεισ.

● Να επιςθμάνουν τισ
επιδιϊξεισ των Μεγάλων
Δυνάμεων για επαναφορά
τθσ Κριτθσ ςτθ δικαιοδοςία
του ςουλτάνου με τθ Συνκικθ
του Λονδίνου (3/7/1840) και
να ςχολιάςουν τα αιτιματα
των επαναςτατθμζνων
Κρθτϊν προσ τισ Μ. Δυνάμεισ,
που περιλαμβάνονταν ςτο
υπόμνθμα (5/4/1841) αλλά
και τθ ςτάςθ των Μ.
Δυνάμεων.
● Να εντοπίςουν τα αιτιματα
του μυςτικοφ υπομνιματοσ
των επαναςτατθμζνων
Κρθτϊν προσ τουσ βαςιλείσ
τθσ Αγγλίασ, Γαλλίασ και
ωςίασ (15/5/1866).
● Να δθμιουργιςουν διπλό
εννοιολογικό χάρτθ με τισ
παραχωριςεισ του
«Οργανικοφ Νόμου», 1868,
και τθσ «Σφμβαςθσ τθσ
Χαλζπασ», 1878, ωσ
αποτζλεςμα των δφο
μεγάλων κρθτικϊν
επαναςτάςεων, και να
εξαγάγουν ςυγκριτικά
ςυμπεράςματα για τθν
επίλυςθ του Κρθτικοφ
Ηθτιματοσ.
● Να διερευνιςουν τα αίτια
για τθ δθμιουργία τθσ
αυτόνομθσ «Κρθτικισ
Ρολιτείασ» μζςα από τθν
εξζταςθ αρχειακϊν πθγϊν,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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όπωσ τα υπομνιματα των
Μεγάλων Δυνάμεων προσ τον
ςουλτάνο, φςτερα από τθν
αποτυχθμζνθ επανάςταςθ
του 1896-1897.

To Μακεδονικό Ηιτθμα.

● Να διερευνοφν τθν
εμφάνιςθ του
Μακεδονικοφ
Ηθτιματοσ ωσ
βαςικισ πτυχισ του
Ανατολικοφ
Ηθτιματοσ φςτερα
από τθ Συνκικθ του
Αγίου Στεφάνου
(Φεβρουάριοσ 1878)
και του Συνεδρίου
του Βερολίνου
(Λοφνιοσ 1878) ςε
ςχζςθ με τισ
διεκδικιςεισ των
κρατϊν Ελλάδασ,
Βουλγαρίασ, Σερβίασ
και τθσ Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ.
● Να εντοπίηουν τα
αίτια τθσ ςφγκρουςθσ
των βαλκανικϊν λαϊν
ςτα τζλθ του 19ου
αιϊνα, με τθν ίδρυςθ
τθσ βουλγαρικισ
Εξαρχίασ (1870) και
τισ επιδιϊξεισ τθσ ςτα
εδάφθ τθσ
Μακεδονίασ, ςε
ςυνδυαςμό με τθν
προςάρτθςθ τθσ
Ανατολικισ ωμυλίασ
από τθ Βουλγαρία και
τον Σερβοβουλγαρικό
πόλεμο (1885), και τισ
αρχζσ του 20οφ αιϊνα
(ζνοπλοσ
Μακεδονικόσ Αγϊνασ,
1904-1908,
Βαλκανικοί Ρόλεμοι).
● Να αντιλθφκοφν τθ
δράςθ των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να εξετάςουν τισ κζςεισ
του υπομνιματοσ τθσ
κρθτικισ αντιπολίτευςθσ προσ
τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ
(26/2/1905) κατά τθν
Επανάςταςθ του Κερίςου το
1905.
● Να διερευνιςουν τθ ςτάςθ
τθσ Ελλάδασ και του
Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου
Κωνςταντινουπόλεωσ
απζναντι ςτθν ίδρυςθ τθσ
Βουλγαρικισ Εξαρχίασ,
φςτερα από τθν ζκδοςθ
ςουλτανικοφ φερμανιοφ
(1870) μζςα από αρχειακζσ
πθγζσ και εφθμερίδεσ τθσ
εποχισ.
● Να μελετιςουν τουσ όρουσ
τθσ Συνκικθσ του Αγίου
Στεφάνου και του Συνεδρίου
του Βερολίνου (1878) ωσ
προσ τθν τφχθ τθσ
Μακεδονίασ και τθν
προϊκθςθ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ
και να δθμιουργιςουν χάρτθ
με τισ αλλαγζσ που οι
ςυνκικεσ αυτζσ επζβαλαν.
● Να δθμιουργιςουν χάρτθ
με τα κυριότερα πεδία
ςυγκροφςεων ςτθ διάρκεια
του ζνοπλου Μακεδονικοφ
Αγϊνα.
● Να δθμιουργιςουν
εννοιολογικό χάρτθ με τα
κίνθτρα, τα χαρακτθριςτικά
και τουσ ςτόχουσ του
Κινιματοσ των Νεοτοφρκων
(1908).
● Να ςυγκρίνουν τουσ όρουσ
των Συνκθκϊν του Λονδίνου
(17/5/1913) και του
Βουκουρεςτίου (10/8/1913)
και να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα για τθν
επίλυςθ του Μακεδονικοφ
Ηθτιματοσ.
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Μακεδονομάχων
απζναντι ςτθν
προςπάκεια
αφελλθνιςμοφ των
κατοίκων τθσ
Μακεδονίασ από τουσ
Βοφλγαρουσ
«κομιτατηιδεσ» και
να επιςθμάνουν τα
αίτια του προςωρινοφ
τερματιςμοφ του
μακεδονικοφ αγϊνα
με τθν ζκρθξθ του
Κινιματοσ των
Νεοτοφρκων (1908).

Γενοκτονίεσ, διωγμοί,
εκνοκακάρςεισ.

● Να διερευνοφν
κριτικά τθν επίλυςθ
του Μακεδονικοφ
Ηθτιματοσ ςτο
πλαίςιο των
πολεμικϊν ενεργειϊν
και των ςυνκθκϊν
των δφο Βαλκανικϊν
Ρολζμων (1912-1913)
χωρίσ τθν άμεςθ
ςτρατιωτικι εμπλοκι
των Μεγάλων
Δυνάμεων.
● Να προςδιορίηουν
τουσ όρουσ
γενοκτονία, διωγμόσ
και εκνοκάκαρςθ,
κακϊσ και τθν ακραία
εκνικιςτικι πολιτικι
των κρατϊν απζναντι
ςε αλλοεκνείσ και
αλλόκρθςκουσ
πλθκυςμοφσ.
● Να γνωρίηουν τισ
πολιτικζσ διωγμϊν
που ακολουκικθκαν
ςτθ διάρκεια των
Βαλκανικϊν Ρολζμων
από τα αντιμαχόμενα
βαλκανικά κράτθ.
● Να εντοπίηουν τα
αίτια τθσ εκνικιςτικισ
πολιτικισ των
γενοκτονιϊν, των
διωγμϊν και των
εκνοκακάρςεων από
τουσ Νεότουρκουσ με
τθν εφαρμογι
ςχεδίου

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να αναδείξουν τον
κακοριςτικό ρόλο του Χαςάν
Ταχςίν παςά Μεςςαρζ,
διοικθτι του Γϋ Σϊματοσ του
οκωμανικοφ ςτρατοφ, κατά
τθν αναίμακτθ παράδοςθ τθσ
Κεςςαλονίκθσ ςτουσ Ζλλθνεσ
(θμερολόγιο τθσ
αυτοβιογραφίασ του Χαςάν
Ταχςίν παςά).

● Να δθμιουργιςουν
εννοιολογικό χάρτθ με τα
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα
των γενοκτονιϊν, των
διωγμϊν και των
εκνοκακάρςεων και να
αναδείξουν παρόμοιεσ
περιπτϊςεισ ςε διάφορα
μζρθ τθσ γθσ ςτθν ανκρϊπινθ
ιςτορία.
● Να μελετιςουν τθν
επίδραςθ των εξελίξεων του
Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου ςτθν
επιβολι εκνικιςτικισ
πολιτικισ από τουσ
Νεότουρκουσ.
● Να γνωρίςουν μαρτυρίεσ
επιηϊντων προςφφγων
Αρμενίων, Ροντίων και
Μικραςιατϊν.
● Να επιςκεφτοφν μουςεία
του ποντιακοφ και του
μικραςιατικοφ ελλθνιςμοφ,
κακϊσ και των Αρμενίων.
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Το Ολοκαφτωμα.

εκτουρκιςμοφ των μθ
τουρκικϊν
πλθκυςμϊν τθσ
αυτοκρατορίασ, όπωσ
των Αρμενίων (1915),
των Ροντίων (19191922) και των
Μικραςιατϊν
Ελλινων.

● Να δουν ιςτορικό υλικό,
όπωσ ντοκιμαντζρ και
φωτογραφίεσ με μνθμεία του
αρμενικοφ και του ελλθνικοφ
πολιτιςμοφ ςτθ Μικρά Αςία,
τον Ρόντο και τθν Αρμενία και
να καταγράψουν τθ ςθμαςία
τουσ για τον παγκόςμιο
πολιτιςμό.

● Να γνωρίηουν ποια
μζτρα πιραν οι
Νεότουρκοι εναντίον
των αλλοεκνϊν και
αλλόκρθςκων
πλθκυςμϊν.

● Να μελετιςουν τον Χάρτθ
του ΟΘΕ για τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα και να
ςυηθτιςουν για να
κατανοιςουν τα κίνθτρα, τισ
αιτίεσ, τθ μαηικότθτα και τισ
ςυνζπειεσ των γενοκτονιϊν
για το μζλλον τθσ
ανκρωπότθτασ και να
προτείνουν τρόπουσ
αποτροπισ τζτοιων
εγκλθματικϊν πράξεων.
● Να δϊςουν τα
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα
του Ρογκρόμ από τθ ςτάςθ
του γερμανικοφ κράτουσ
απζναντι ςτισ μειονοτικζσ
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ μζςα
από εικονιςτικό υλικό, και να
δθμιουργιςουν εννοιολογικό
χάρτθ με τα χαρακτθριςτικά
γνωρίςματα του
Ολοκαυτϊματοσ.

● Να επιςθμαίνουν
τα αίτια του
αντιςθμιτιςμοφ ςτθ
γερμανικι κοινωνία
και να διερευνιςουν
τθ ςθμαςία του όρου
Ολοκαφτωμα.
● Να προςδιορίηουν
τθν εχκρικι ςτάςθ
απζναντι ςτουσ
Εβραίουσ, που
μορφοποιείται ςτθν
εκνικοςοςιαλιςτικι
ιδεολογία τθσ
ναηιςτικισ Γερμανίασ
και να αναδεικνφουν
τθν «Τελικι Λφςθ του
εβραϊκοφ ηθτιματοσ»
(Endlösung den
Judenfrage), που
μεκόδευςε τθν
εξολόκρευςθ
εκατομμυρίων
Εβραίων και άλλων
μειονοτιτων τθσ
Ευρϊπθσ ςτα
ναηιςτικά ςτρατόπεδα
ςυγκζντρωςθσ.
● Να κατανοοφν τισ
δυςκολίεσ διαβίωςθσ
των Εβραίων τθσ
περιοχισ τουσ ςτθν
Κατοχι,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν τισ
αποφάςεισ τθσ ναηιςτικισ
κυβζρνθςθσ για τθν
εξολόκρευςθ των Εβραίων
και των υπόλοιπων
μειονοτικϊν ομάδων μζςα
από τθν ανάλυςθ αρχειακϊν
πθγϊν.
● Να επιςθμάνουν τα
κυριότερα ςτρατόπεδα
ςυγκζντρωςθσ των ναηιςτϊν
ςε χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ και να
ερευνιςουν ςε ποια
ςτρατόπεδα μεταφζρκθκαν
Ζλλθνεσ Εβραίοι (ΆουςβιτσΜπίρκεναου, Μαουτχάουηεν,
Τρεμπλίνκα, Σομπίμπουρ,
Νταχάου, άβενςμπρουκ,
Μπζληεκ, Μπζληεν).
● Να μελετιςουν ιςτορικζσ
πθγζσ (κείμενα και
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επιςθμαίνοντασ τθ
ςτάςθ των Ελλινων
απζναντι ςτον
εκτοπιςμό των
Ελλινων Εβραίων ςτθ
διάρκειά τθσ και να
αναδείξουν τισ
ςυνζπειεσ του
Ολοκαυτϊματοσ για
τον ανκρϊπινο
πολιτιςμό και τθν
ανκρωπότθτα.

Το Κυπριακό Ηιτθμα.

● Να κατανοοφν πωσ
το φαινόμενο δεν
περιορίηεται
αποκλειςτικά ςτθν
περίπτωςθ των
Εβραίων, αλλά πωσ οι
ίδιεσ μζκοδοι
εξόντωςθσ, ςτουσ
ίδιουσ χϊρουσ
(ςτρατόπεδα
ςυγκζντρωςθσ) και
τθν ίδια ακριβϊσ
εποχι,
εφαρμόςτθκαν
εναντίον και άλλων
πλθκυςμιακϊν
ομάδων (π.χ.
Ακίγγανοι, Σοβιετικοί
αιχμάλωτοι πολζμου,
διανοοφμενοι,
ομοφυλόφιλοι).
● Να γνωρίηουν ότι το
Κυπριακό Ηιτθμα
υπιρξε πτυχι του
Ανατολικοφ
Ηθτιματοσ,
κατανοϊντασ το
Κυπριακό ωσ ζνα
ηιτθμα πρϊτον
αποαποικιοποίθςθσ
και δεφτερον
ειςβολισ-κατοχισ
κράτουσ-μζλουσ του
ΟΘΕ.
● Να κατανοοφν και
να εκτιμοφν τον
αγϊνα των Κυπρίων
για ζνωςθ με τθν
Ελλάδα με ζμφαςθ
ςτον αγϊνα τθσ ΕΟΚΑ
(1955-1959).
● Να αναδεικνφουν
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Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εικονογραφικό υλικό) για να
επιςθμάνουν τα αίτια τθσ
μαηικισ εκτόπιςθσ των
Εβραίων από τθ Κεςςαλονίκθ
και τα Γιάννενα.
● Να μελετιςουν μαρτυρίεσ
Εβραίων που επζηθςαν από
τα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ
και να ςυγκεντρϊςουν
μαρτυρίεσ ανκρϊπων για τθ
ηωι των Εβραίων τθσ
περιοχισ τουσ ςτθ διάρκεια
τθσ Κατοχισ.
● Να παρακολουκιςουν
ντοκιμαντζρ με τισ
φρικαλεότθτεσ του
Ολοκαυτϊματοσ που
διζπραξαν οι ναηιςτζσ και τα
όργανά τουσ και να
καταγράψουν τα
ςυναιςκιματά τουσ.
● Να οργανϊςουν επίςκεψθ
ςε κάποιο μουςείο του
Ολοκαυτϊματοσ και να
καταγράψουν τισ εντυπϊςεισ
τουσ.

● Να δθμιουργιςουν χάρτθ
τθσ ανατολικισ Μεςογείου
και να αξιολογιςουν τθ κζςθ
τθσ Κφπρου ςτθν ευρφτερθ
περιοχι με τθ βοικεια
διαδραςτικοφ πίνακα ι
ιςτορικοφ χάρτθ από τθν
εποχι τθσ οκωμανικισ
κυριαρχίασ και τθν
παραχϊρθςθ του νθςιοφ
ςτουσ Βρετανοφσ.
● Να μελετιςουν τα
επιχειριματα τθσ βρετανικισ
κυβζρνθςθσ για τθν άρνθςθ
παραχϊρθςθσ τθσ
ανεξαρτθςίασ και
αυτοδιάκεςθσ ςτθν Κφπρο.
● Να μελετιςουν
πρωτοςζλιδα μεταπολεμικϊν
ελλθνικϊν εφθμερίδων και
άλλεσ πθγζσ για να
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κριτικά τθν ελλθνικι,
βρετανικι και
τουρκικι πολιτικι ςτο
Κυπριακό και να
αξιολογοφν τα
αποτελζςματά τουσ,
φςτερα από τθν
ανεξαρτθτοποίθςθ
τθσ Κφπρου, τον
Αφγουςτο του 1960,
ωσ πρόβλεψθ των
τριμερϊν Συμφωνιϊν
Ηυρίχθσ και Λονδίνου
τον Φεβρουάριο του
1959.
● Να αναδεικνφουν
τθν εμπλοκι των
Θνωμζνων Εκνϊν.
● Να προςδιορίηουν
τα αδφνατα ςθμεία
του Συντάγματοσ τθσ
Κυπριακισ
Δθμοκρατίασ μζςα
από τθν πρόταςθ
ανακεϊρθςθσ που
υποβλικθκε ςτισ
30/11/1963 από τον
πρόεδρο Μακάριο.
● Να κατανοοφν τουσ
παράγοντεσ που
οδιγθςαν ςτο
πραξικόπθμα και τθν
τουρκικι ειςβολι τον
Λοφλιο του 1974 και
να διερευνοφν τισ
ςυνζπειζσ τουσ.
● Να γνωρίηουν και
να διερευνοφν κριτικά
τισ προςπάκειεσ
επίλυςθσ του
Κυπριακοφ και τον
αγϊνα των Κυπρίων
για απελευκζρωςθ
από το 1974 ζωσ τισ
μζρεσ μασ.

Το Μεςανατολικό
Ηιτθμα.

● Να προςδιορίηουν
το γεωπολιτικό όρο
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επιςθμανκεί θ ανάδειξθ του
κυπριακοφ προβλιματοσ ςτθν
ελλθνικι κοινωνία και
πολιτικι.
● Να μελετιςουν ποικίλεσ
ιςτορικζσ πθγζσ τθσ δράςθσ
τθσ ΕΟΚΑ (1955-1959), να
δθμιουργιςουν εννοιολογικό
χάρτθ με τα χαρακτθριςτικά
και τισ επιδιϊξεισ τθσ και να
εξαγάγουν ςυμπεράςματα
για τθ δράςθ τθσ.
● Να αξιοποιιςουν ιςτορικζσ
πθγζσ (βιβλία, άρκρα,
εφθμερίδεσ, δθμοςιευμζνο
αρχειακό υλικό) για να
αναδειχκοφν οι εςωτερικοί
και εξωτερικοί παράγοντεσ
που επθρζαςαν αρνθτικά τθν
επίλυςθ του Κυπριακοφ
Ηθτιματοσ.
● Να εξετάςουν τα 13 ςθμεία
τθσ πρόταςθσ ανακεϊρθςθσ
του Κυπριακοφ Συντάγματοσ
από τον Μακάριο και να
επιςθμάνουν τα αίτια τθσ
αποτυχίασ τθσ εξαιτίασ τθσ
άρνθςθσ των Βρετανϊν και
των Τουρκοκυπρίων.
● Να αξιοποιιςουν βίντεο,
ταινίεσ και ντοκουμζντα
ςχετικά με τθν τουρκικι
ειςβολι και το Κυπριακό (π.χ.
Μιχάλθσ Κακογιάννθσ:
Αττίλας 74, Κζκλα Κίττου:
«Κφπροσ, θ άλλθ
πραγματικότθτα», το
ψθφιοποιθμζνο αρχείο τθσ
ΕΤ κ.ά.).
● Να αναηθτιςουν και να
πάρουν ςυνεντεφξεισ από
πρόςωπα που υπθρζτθςαν
ςτθν Κφπρο τθν περίοδο
1964-1974.
● Να αξιοποιιςουν
προφορικζσ ι δθμοςιευμζνεσ
προςωπικζσ μαρτυρίεσ
ςχετικζσ με τθ ςφγχρονθ
ιςτορία τθσ Κφπρου.
● Να δθμιουργιςουν χάρτθ
τθσ Μζςθσ Ανατολισ
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Μζςθ Ανατολι
διαχρονικά ςε ςχζςθ
με τα πολιτικά,
οικονομικά
πολιτιςμικά και
κρθςκευτικά
χαρακτθριςτικά τθσ
περιοχισ και να
αναδεικνφουν τθν
πολυδιάςπαςθ του
αραβικοφ κόςμου.
● Να κατανοοφν ότι θ
ανάδυςθ του
Μεςανατολικοφ
Ηθτιματοσ ςτο
διεκνζσ προςκινιο
προιλκε από τθν
απόπειρα
διευκζτθςθσ του
Ανατολικοφ
Ηθτιματοσ εξαιτίασ
του αποικιακοφ
ανταγωνιςμοφ.
● Να γνωρίηουν ότι τα
εδάφθ τθσ Μζςθσ
Ανατολισ αποτζλεςαν
κζατρο πολεμικϊν
ςυγκροφςεων μεταξφ
των δυνάμεων τθσ
Αντάντ και τθσ
Τριπλισ Συμμαχίασ
ςτον Αϋ Ραγκόςμιο
πόλεμο (Μζτωπο
Ραλαιςτίνθσ και
Μζτωπο Λράκ).
● Να προςδιορίηουν
τον όρο «Σιωνιςμόσ»,
που ζχει τα
χαρακτθριςτικά τόςο
των εκνικϊν
κινθμάτων του 19ου
αιϊνα και ςτθρίηεται
ςτθν ιουδαϊκι
κρθςκευτικι
παράδοςθ, θ οποία
ςυνδζει τουσ
Εβραίουσ με τθ Γθ του
Λςραιλ, όςο και ενόσ
ςφγχρονου κοςμικοφ
κινιματοσ, το οποίο
εμφανίςτθκε κυρίωσ
ωσ απάντθςθ ςτον
αντιςθμιτιςμό που
κυριάρχθςε ςτθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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αποτυπϊνοντασ τα
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα
των λαϊν τθσ περιοχισ, και
να ςυνκζςουν εννοιολογικό
χάρτθ με τουσ κυριότερουσ
όρουσ και τουσ
πρωταγωνιςτζσ του
Μεςανατολικοφ ςτθν εποχι
τθσ οκωμανικισ κυριαρχίασ.
● Να διερευνιςουν κριτικά
τισ διαφορζσ των λαϊν και
εκνϊν του αραβικοφ κόςμου
μζςα από τθν επεξεργαςία
ιςτορικϊν πθγϊν ςτο πλαίςιο
δθμιουργικισ-βιωματικισ
μάκθςθσ του πρότηεκτ
(διαφορετικζσ ομάδεσ
μακθτϊν/-τριϊν να
διερευνιςουν διαφορετικά
αραβικά ζκνθ).
● Να μελετιςουν το όραμα
και τισ προτάςεισ του Τόμασ
Ζντουαρντ Λόρενσ, του
Βρετανοφ αρχαιολόγου,
ςτρατιωτικοφ και ςυγγραφζα,
που ζμεινε γνωςτόσ ωσ Ο
Λόρενσ τθσ Αραβίασ ςτθ
Διάςκεψθ των Βερςαλλιϊν
(1918-1919), όπου
ςυμμετείχε ωσ ςφμβουλοσ
του εμίρθ Χουςεΐν, και να
διερευνιςουν τα αίτια τθσ
αποτυχίασ δθμιουργίασ
αραβικοφ κράτουσ με
πρωτεφουςα τθ Δαμαςκό.
● Να μελετιςουν μζςα από
κειμενικζσ πθγζσ το κλίμα
αντιςθμιτιςμοφ ςτισ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, να
παρακολουκιςουν τθν ταινία
«Θ Υπόκεςθ Ντρζυφουσ» ι
να διαβάςουν το άρκρο του
ςυγγραφζα Εμίλ Ηολά, ο
οποίοσ ςτισ 13 Λανουαρίου
1898 δθμοςίευςε ςτθν πρϊτθ
ςελίδα τθσ εφθμερίδασ L'
Aurore το περίφθμο
«Κατθγορϊ…!», μια ανοιχτι
επιςτολι προσ τον Ρρόεδρο
τθσ Γαλλικισ Δθμοκρατίασ.
● Να εντοπίςουν τουσ
ςτόχουσ τθσ διακιρυξθσ του
Αϋ Σιωνιςτικοφ Συμβουλίου

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

90 |
Νεότεροι
Χρόνοι –
φγχρονθ
Εποχι

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Ευρϊπθ ςτα τζλθ του
19ου αιϊνα, και να
αξιολογοφν τθ
διακιρυξθ του Αϋ
Σιωνιςτικοφ
Συμβουλίου (1897)
ςτθ Βαςιλεία υπό τον
Τζοντορ Χερτςλ για το
δικαίωμα του
εβραϊκοφ λαοφ ςτθν
εκνικι αναγζννθςθ ςε
δικι του χϊρα.
● Να αναδεικνφουν
τθ μυςτικι
«Συμφωνία ΣάικσΡικϊ» (1916),
εκπροςϊπων τθσ
Βρετανίασ και τθσ
Γαλλίασ, για τθ
διαίρεςθ των εδαφϊν
τθσ Μζςθσ Ανατολισ
μεςοφντοσ του Αϋ
Ραγκοςμίου
Ρολζμου, κακϊσ και
τθ «Διακιρυξθ
Μπάλφουρ»
(2/11/1917),
υπουργοφ
Εξωτερικϊν τθσ
Βρετανίασ, που
προζβλεπε τθν
ίδρυςθ εβραϊκισ
εκνικισ εςτίασ ςτθν
Ραλαιςτίνθ ςε ςχζςθ
με τθν υπόςχεςθ τθσ
Αντάντ ότι κα
παραχωροφςε πλιρθ
ανεξαρτθςία ςε όλουσ
τουσ Άραβεσ, αν
εξεγείρονταν εναντίον
των Οκωμανϊν.
● Να γνωρίηουν ότι τα
εδάφθ τθσ
Ραλαιςτίνθσ
περιιλκαν υπό
κακεςτϊσ Βρετανικισ
Εντολισ (Mandate) με
απόφαςθ τθσ
Κοινωνίασ των Εκνϊν
και τθσ Συμφωνίασ
του Σαν ζμο
(25/4/1920), με τθν
οποία άρχιςε ο
εβραϊκόσ αποικιςμόσ
τθσ Ραλαιςτίνθσ, και
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(1897).
● Να δθμιουργιςουν χάρτθ
τθσ Μζςθσ Ανατολισ
ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ
«Συμφωνίασ Σάικσ-Ρικϊ» και
να επιςθμάνουν τα κίνθτρα
τθσ «Διακιρυξθσ Μπάλφουρ»
ςτισ 2/11/1917, μεςοφντοσ
του Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου.
● Να δραματοποιιςουν τα
επιχειριματα Λςραθλινϊν και
Ραλαιςτινίων ςχετικά με τα
δικαιϊματά τουσ ςτθ γθ τθσ
Λουδαίασ και Ραλαιςτίνθσ.
● Να αξιολογιςουν τουσ
όρουσ τθσ Συνκικθσ του Σαν
ζμο (25/4/1920) και να
επιςθμάνουν τθ ςτάςθ τθσ
βρετανικισ διοίκθςθσ ςτθν
Ραλαιςτίνθ κατά τθ διάρκεια
τθσ Βρετανικισ Εντολισ.
● Να δθμιουργιςουν χάρτθ
με τθν ίδρυςθ του κράτουσ
του Λςραιλ το 1948 ςτα
εδάφθ τθσ Ραλαιςτίνθσ
ςφμφωνα με τθν απόφαςθ
του ΟΘΕ.
● Να αναλφςουν τθ ςτάςθ
των δφο υπερδυνάμεων ΘΡΑ
και ΕΣΣΔ ςτουσ Αραβοιςραθλινοφσ Ρολζμουσ και να
επιςθμάνουν τουσ τρόπουσ
υποςτιριξθσ των εμπολζμων.
● Να μελετιςουν εφθμερίδεσ
και περιοδικά, ϊςτε να
αναδείξουν τισ αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ εκνικιςτικϊν
ενεργειϊν των
αντιμαχόμενων πλευρϊν οι
οποίεσ δυςκολεφουν τθν
ειρθνικι ςυνφπαρξθ.
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να αξιολογοφν τθν
απόφαςθ-ψιφιςμα
181 τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ του ΟΘΕ
(29/11/1947) για
υιοκζτθςθ ενόσ
ςχεδίου διαχωριςμοφ
τθσ Ραλαιςτίνθσ ςε
δφο κράτθ, το
Eβραϊκό και το
Ραλαιςτινιακό, με τθν
πόλθ των
Λεροςολφμων υπό
διμερζσ ειδικό
κακεςτϊσ ωσ «corpus
separatum», που
οδιγθςε ςτθν
ανακιρυξθ του
κράτουσ του Λςραιλ
(14/5/1948) και ςτθν
ζναρξθ επικζςεων
των γειτονικϊν
αραβικϊν κρατϊν
εναντίον του.
● Να προςδιορίηουν
τα αίτια των
τεςςάρων
αραβοϊςραθλινϊν
ςυγκροφςεων –ο
Ρόλεμοσ του 1948, θ
Κρίςθ του Σουζη
(1956), ο Ρόλεμοσ
των Ζξι Θμερϊν
(1967) και ο Ρόλεμοσ
του Γιομ Κιποφρ
(1973)–, κακϊσ και
τθσ ιςραθλινισ
ειςβολισ ςτο Λίβανο
(1982), και να
αναδεικνφουν τισ
ειρθνευτικζσ
προςπάκειεσ μεταξφ
Λςραιλ και αραβικϊν
κρατϊν και
Ραλαιςτινίων, όπωσ
ιταν θ Συμφωνία
«Camp David» μεταξφ
Αιγυπτιοϊςραθλινϊν
(Κάρτερ-ΣαντάτΜπζγκιν, 26/3/1979),
θ Συμφωνία του
Πςλο, 1993 και θ
ίδρυςθ τθσ
Ραλαιςτινιακισ
Αρχισ.
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● Να διερευνοφν
κριτικά τθ ςτάςθ των
δφο υπερδυνάμεων,
ΘΡΑ και Σοβιετικισ
Ζνωςθσ, μετά τον Βϋ
Ραγκόςμιο Ρόλεμο
ςτο Μεςανατολικό
Ηιτθμα.

Αποικιοκρατία και
αποαποικιοποίθςθ.

● Να κατανοοφν ότι
το πρόβλθμα ΛςραιλΡαλαιςτίνθσ δείχνει
με τον πιο ανάγλυφο
τρόπο τον
παραλογιςμό των
εκνικιςμϊν και
εμποδίηει τθν
ειρθνικι ςυνφπαρξθ
των λαϊν.
● Να προςδιορίηουν
κριτικά τθ ςθμαςία
του όρου
Αποικιοκρατία ςε
διαχρονικι βάςθ και
να επιςθμαίνουν τα
αίτια τθσ
αποικιοκρατίασ ςτα
τζλθ του 19ου αιϊνα.
● Να γνωρίηουν τισ
αποικιοκρατικζσ
δυνάμεισ και τισ
ςφαίρεσ επιρροισ
τουσ και να
επιςθμαίνουν τισ
διαφορζσ τουσ.
● Να εξθγοφν τθ
ςθμαςία τθσ
ευρωπαϊκισ
εξάπλωςθσ και
κυριαρχίασ ςτον
πλανιτθ τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ
του 19ου αιϊνα.
● Να κατανοοφν τισ
ςυνζπειεσ τθσ
αποικιοκρατίασ και τθ
ςθμαςία των
αποικιακϊν
ανταγωνιςμϊν ςτθν
πορεία προσ τον Αϋ
Ραγκόςμιο πόλεμο.
● Να γνωρίηουν ότι
από το 1945 ζωσ το

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να δθμιουργιςουν
εννοιολογικό χάρτθ με τα
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα
τθσ αποικιοκρατίασ ωσ μια
μορφι ιμπεριαλιςμοφ και
εκνικιςμοφ των ευρωπαϊκϊν
αυτοκρατοριϊν.
● Να δθμιουργιςουν και να
μελετιςουν χάρτθ με τισ
ςφαίρεσ επιρροισ των
αποικιακϊν δυνάμεων για να
εντοπίςουν τισ διαφορζσ και
τισ ομοιότθτεσ των
αποικιοκρατικϊν δυνάμεων.
● Να εντοπίςουν τα βαςικά
ςθμεία τθσ παγκόςμιασ
πολιτικισ (Weltpolitik) που
εγκαινιάςτθκε το 1897 από
τον αυτοκράτορα τθσ
Γερμανίασ Γουλιζλμο Βϋ ςε
αντίκεςθ με τθ Realpolitik του
καγκελάριου Βίςμαρκ,
οδθγϊντασ ςτθν οικονομικι
διείςδυςθ τθσ Γερμανίασ ςτθ
Μζςθ Ανατολι.
● Να καταςκευάςουν χάρτθ
με τισ αποικίεσ που
απζκτθςαν τθν ανεξαρτθςία
τουσ μετά τον Βϋ Ραγκόςμιο
πόλεμο από τθ Βρετανία:
Λνδία-Ρακιςτάν, Αίγυπτοσ,
Κφπροσ· από τθν Γαλλία: ςτθ
βορειοδυτικι Αφρικι
(Τυνθςία, Αλγερία, Μαρόκο,
Σενεγάλθ, Μαυριτανία κ.ά.)
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Νεότεροι
Χρόνοι –
φγχρονθ
Εποχι

1960 περίπου 40
χϊρεσ με πλθκυςμό
800 εκατομμφρια
κατοίκουσ
εξεγζρκθκαν κατά τθσ
αποικιοκρατίασ και
απζκτθςαν τθν
πολιτικι τουσ
ανεξαρτθςία και
αυτοδιάκεςθ.
● Να διερευνοφν
κριτικά τθ
ςυγκρότθςθ τθσ
ομάδασ κρατϊν ωσ
«Τρίτοσ Κόςμοσ» ςτο
Συνζδριο τθσ
Μπαντοφνγκ
(Bandung), (18-24
Απριλίου 1955) ςτθν
Λνδονθςία υπό τον
πρόεδρο Σουκάρνο με
ςκοπό τθν ζνωςθ των
αναπτυςςόμενων
χωρϊν τθσ Αςίασ και
τθσ Αφρικισ κατά τθσ
αποικιοκρατίασ.

Ο Σφγχρονοσ Κόςμοσ:
Ευκαιρίεσ και
προκλιςεισ.

● Να προςδιορίηουν
τθν ίδρυςθ του
Κινιματοσ των
Αδεςμεφτων από
χϊρεσ του Τρίτου
Κόςμου ςτθ
Διάςκεψθ
Βελιγραδίου (1961),
τουσ ςτόχουσ και τα
αίτιά του.
● Να κατανοοφν τισ
αλλαγζσ ςτθ δομι του
διεκνοφσ ςυςτιματοσ
μετά το 1991 και τθν
άνοδο νζων διεκνϊν
δρϊντων.
● Να
αντιλαμβάνονται τισ
αλλαγζσ ςτθ διεκνι
οικονομία (τάςεισ για
παγκοςμιοποίθςθ)
και τα ςφγχρονα
οικονομικά
προβλιματα.

και ςτθν Άπω Ανατολι
(Λνδοκίνα: Βιετνάμ, Λάοσ,
Καμπότηθ) κ.α. και να
εξθγιςουν τισ ςυνζπειεσ για
τισ πρϊθν αποικιοκρατικζσ
δυνάμεισ.
● Να μελετιςουν τισ οκτϊ
Αρχζσ του Συνεδρίου τθσ
Bandung (18-24 Απριλίου
1955) και να ερμθνεφςουν
τουσ ςτόχουσ του κινιματοσ
των αδζςμευτων κρατϊν.

● Να εντοπίςουν, να
μελετιςουν και να
ςχολιάςουν δθμοςιεφματα
εφθμερίδων για τα όλα τα
ςφγχρονα διεκνι ηθτιματα.
● Να παρακολουκιςουν και
να ςχολιάςουν ςχετικά
ντοκιμαντζρ.
● Να ςυηθτιςουν και να
καταγράψουν ςε κείμενο
τρόπουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ
δθμοκρατίασ των πολιτϊν.

● Να εντοπίηουν
ςθμαντικά διεκνι
ηθτιματα, όπωσ τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

94 |
Νεότεροι
Χρόνοι –
φγχρονθ
Εποχι

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

τρομοκρατία, τθ
μετανάςτευςθ και το
προςφυγικό, τθν
αναβίωςθ των
εκνικιςμϊν και του
κρθςκευτικοφ
φονταμενταλιςμοφ.
● Να αποτιμοφν τισ
ςφγχρονεσ απειλζσ
ενάντια ςτθ
δθμοκρατία.
● Να πραγματεφονται
τθ ςθμαςία
κοινωνικϊν
ηθτθμάτων, όπωσ των
ςφγχρονων
κοινωνικϊν
ανιςοτιτων και τθσ
υγειονομικισ κρίςθσ
του COVID19.
● Να αντιλθφκοφν
τθν ιςτορικότθτα
πολλϊν από τα
ηθτιματα αυτά, ςε
μια προςπάκεια
κατανόθςισ τουσ και
αναηιτθςθσ τρόπων
επίλυςισ τουσ.
● Να
ςυνειδθτοποιιςουν
τισ ραγδαίεσ αλλαγζσ
που θ ψθφιακι
εποχι, μζςω τθσ
Τζταρτθσ
Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ, φζρνει
ςτον ςφγχρονο κόςμο.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΙΣΟΡΙΑ – Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗ
ΙΣΟΡΙΑ.
ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ
ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ.
ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΡΙΑ;
Ραρελκόν, μφκοσ,
ιςτορία, ιςτοριογραφία.

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:

● Να διακρίνουν τθ
διαφορά ανάμεςα
ςτον μφκο, τον κρφλο
και τθν ιςτορία και να
προςδιορίηουν τθ
ςχζςθ παρελκόντοσ
και ιςτορίασ.

● Να διερευνιςουν διαφορζσ
ανάμεςα ςε μυκολογικζσ και
ιςτορικζσ εξιςτοριςεισ του
παρελκόντοσ (ενδεικτικά:
«Λλιάδα», «Λςτορία»
Θροδότου, Κουκυδίδθ, «Θ
φυλλάδα του
Μεγαλζξανδρου», «Βίοι
Ραράλλθλοι» του
Ρλουτάρχου κτλ.).

● Να προςδιορίηουν
τισ ζννοιεσ τθσ
ιςτορίασ ωσ
επιςτιμθσ και τθσ
ιςτοριογραφίασ.

Τι μελετά θ ιςτορία:
α) Τοπικι, εκνικι,
ευρωπαϊκι, παγκόςμια
ιςτορία.
β) Ρολιτικι,
διπλωματικι,
ςτρατιωτικι ιςτορία,
ιςτορία των κεςμϊν,
των κοινωνικϊν
ομάδων, οικονομικι
ιςτορία, ιςτορία των
ιδεϊν, ιςτορία του
φφλου κτλ.

Ροια θ χρθςιμότθτα τθσ
μελζτθσ τθσ ιςτορίασ (θ

● Να αναγνωρίηουν
τον ρόλο του
ιςτορικοφ ωσ
«διαμεςολαβθτι»
ανάμεςα ςτο
παρελκόν και το
παρόν.
● Να αναγνωρίηουν
τα διαφορετικά πεδία
και τισ επιδιϊξεισ τθσ
ιςτορίασ.
● Να διαπιςτϊνουν
ότι θ ιςτορία είναι
ανκρωπιςτικι και
κοινωνικι επιςτιμθ.

● Να ςυηθτιςουν τθ ςθμαςία
των φράςεων: «Θρόδοτοσ,
πατζρασ τθσ ιςτορίασ»,
«Κωνςταντίνοσ
Ραπαρρθγόπουλοσ, πατζρασ
τθσ ελλθνικισ
ιςτοριογραφίασ».

● Να ςυηθτιςουν, με βάςθ
τθν εμπειρία τουσ από τον
εορταςμό των εκνικϊν
επετείων ςτο ςχολείο, για το
πϊσ θ προςζγγιςθ ςε
κορυφαία γεγονότα του
παρελκόντοσ μασ ςυνιςτά μια
όψθ τθσ εκνικισ μασ ιςτορίασ.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
ςχζςθ των παραπάνω με
διεκνείσ εξελίξεισ και για τθν
ζνταξι τουσ ςε αυτζσ.

● Να επιςθμαίνουν
ποια επίδραςθ ζχει ι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ςυηθτιςουν, με βάςθ
τθν εμπειρία τουσ, για
γεγονότα που αποτελοφν
μζροσ τθσ τοπικισ, τθσ
εκνικισ, τθσ ευρωπαϊκισ ι
τθσ παγκόςμιασ ιςτορίασ.
● Να διερευνιςουν: α) τουσ
αγϊνεσ των γυναικϊν για
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κατάκτθςθ τθσ
ιςτορικισ γνϊςθσ και θ
διαμόρφωςθ ιςτορικισ
ςυνείδθςθσ).

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
ΓΕΓΟΝΟ;
Απλό γεγονόσ (ςυμβάν),
φυςικό γεγονόσ,
ιςτορικό γεγονόσ,
τυχαίο γεγονόσ.

κεωρείται ότι ζχει θ
ιςτορικι γνϊςθ ςτθ
διαμόρφωςθ εκνικισ
και κοινωνικισ
ςυνείδθςθσ.

χειραφζτθςθ ςε
ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ και β)
γιατί ςτισ κοινωνίεσ αυτζσ οι
γυναίκεσ αντιμετωπίηονται ωσ
ιςότιμεσ με τουσ άνδρεσ.

● Να διαπιςτϊνουν
ότι μζςω τθσ ιςτορίασ
μποροφν να
αναπτφξουν
οικουμενικό τρόπο
ςκζψθσ, κετικι ςτάςθ
για τθν ανάγκθ
ςυμμετοχισ ςτο
ιςτορικό γίγνεςκαι
και ικανότθτα
αντιμετϊπιςθσ των
πολλαπλϊν
προκλιςεων τθσ
ςφγχρονθσ
πραγματικότθτασ.

● Να μελετιςουν τθ
μεταχείριςθ των Ελλινων
μεταναςτϊν ςτισ ΘΡΑ κατά
τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του
20οφ αιϊνα και να κάνουν
ςυγκρίςεισ με τθ μεταχείριςθ
των ςθμερινϊν μεταναςτϊν
ςτθ χϊρα μασ.

● Να ορίηουν τθν
ζννοια του ιςτορικοφ
γεγονότοσ και να
διακρίνουν το
«ιςτορικό» από το μθ
«ιςτορικό» γεγονόσ.

● Να αναηθτιςουν και να
εντοπίςουν μικρότερουσ ι
μεγαλφτερουσ ςειςμοφσ που
ςυνζβθςαν ςτθν Ελλάδα κατά
τθν αρχαιότθτα, τθ
μεςαιωνικι περίοδο ι ςτθ
ςφγχρονθ εποχι και να
προχωριςουν ςε αξιολόγθςι
τουσ.

● Να διαπιςτϊνουν
ότι ο ιςτορικόσ
μετατρζπει το
γεγονόσ ςε
«ιςτορικό».

Αξιολόγθςθ τθσ
φυςιογνωμίασ και τθσ
ςθμαςίασ των
ιςτορικϊν φαινομζνωνγεγονότων: (π.χ.
γεγονότα-τομζσ,
επαναςτάςεισ,
διπλωματικζσ ςυνκικεσ
κ.ά.).

Ο ρόλοσ των θγετϊν και
των κοινωνικϊν
ομάδων ςτθν ιςτορία.

● Να εντοπίηουν τα
αίτια που γεννοφν τα
ιςτορικά φαινόμεναγεγονότα.
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία ιςτορικϊν
φαινομζνωνγεγονότων και τισ
επιδράςεισ τουσ ςτο
ιςτορικό γίγνεςκαι.

● Να αναγνωρίηουν
τον ρόλο του θγζτθ
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να ςυηθτιςουν για τθ
διάβαςθ του ουβίκωνα από
τον Καίςαρα το 44 π.Χ. και για
τθν ιςτορικι ςθμαςία τθσ
φράςθσ «alea jacta est».
● Να αναηθτιςουν και να
εντοπίςουν ιςτορικά
γεγονότα και να εξθγιςουν
πϊσ επθρζαςαν τισ
μεταγενζςτερεσ γενιζσ
(ενδεικτικά: οικονομικι κρίςθ
του 1929, θ ίδρυςθ τθσ ΓΣΕΕ
κτλ.).
● Να αναηθτιςουν
διπλωματικζσ ςυνκικεσ που
άλλαξαν τα δεδομζνα
(εκνικά, εδαφικά,
δθμογραφικά) τθσ νεότερθσ
και ςφγχρονθσ Ελλάδασ.
● Να ςυηθτιςουν για
ιςτορικά πρόςωπα που
ζλαβαν τθν προςωνυμία
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ιςτορικισ εξζλιξθσ.
● Να περιγράφουν τθ
ςχζςθ των θγετϊν με
τουσ λαοφσ.
● Να αναγνωρίηουν
τον ρόλο των
κοινωνικϊν ομάδων
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
ιςτορικισ εξζλιξθσ.

Θ μακρά διάρκεια ςτθν
ιςτορία. Ο ρόλοσ των
δομϊν (οικονομικζσ,
κοινωνικζσ, κεςμικζσ,
ιδεολογικζσ).

ΠΗΓΕ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ –
ΑΜΕΕ ΚΑΙ ΕΜΜΕΕ
Τα είδθ-κατθγορίεσ των
ιςτορικϊν πθγϊν.
Άμεςεσ και ζμμεςεσ
πθγζσ.

● Να εξθγοφν τθν
ζννοια τθσ δομισ
ςτθν ιςτορία.
● Να διαπιςτϊνουν
ότι ςτισ περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ οι
αλλαγζσ ςτθ διάρκεια
του χρόνου είναι
ςταδιακζσ και
δφςκολα
ανιχνεφςιμεσ.

● Να διακρίνουν τα
είδθ των πθγϊν
(γραπτζσ,
προφορικζσ,
παραςτατικζσ:
μνθμεία, ζργα τζχνθσ,
αρχαιολογικά
ευριματα κ.ά.).
● Να κατατάςςουν τισ
πθγζσ ςε άμεςεσ και
ζμμεςεσ.
● Να ορίηουν τθν
ζννοια αρχείο και να
αναγνωρίηουν τθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

«Μζγασ» ι «Εκνάρχθσ» ι
αναγνωρίηονται ςτθ χϊρα
τουσ ωσ εκνικά ςφμβολα.
● Να αναηθτιςουν
βιογραφικά ςτοιχεία και να
ςυηθτιςουν για ςθμαντικζσ
ιςτορικζσ προςωπικότθτεσ
ενόσ τόπου και για το πϊσ με
τθ δράςθ ι το ζργο τουσ
επθρζαςαν τθν πορεία του
τόπου τουσ.
● Να διερευνιςουν τον ρόλο
μιασ κοινωνικισ ομάδασ ςτισ
πολιτικζσ εξελίξεισ ςε
ςυγκεκριμζνο ιςτορικό τόπο
και χρόνο (ενδεικτικά: των
Δυνατϊν ςτο Βυηάντιο, των
αςτϊν ςτθ Γαλλικι
Επανάςταςθ, των
προεςτϊν/προκρίτων ςτισ
μεταρρυκμίςεισ που
επιχείρθςε ο Καποδίςτριασ,
τθσ ελλθνικισ αςτικισ τάξθσ
τθν περίοδο 1875-1909 κτλ.).
● Να μελετιςουν τισ
οικονομικζσ, κοινωνικζσ,
κεςμικζσ και ιδεολογικζσ
δομζσ που διαμορφϊκθκαν
κατά τθ διάρκεια τθσ
Τουρκοκρατίασ ςτουσ
υπόδουλουσ Ζλλθνεσ και να
αντιλθφκοφν πϊσ κακόριςαν
κάποια χαρακτθριςτικά του
νεοϊδρυκζντοσ ελλθνικοφ
κράτουσ.

● Να δθμιουργιςουν πίνακα
με είδθ πθγϊν (γραπτζσ,
παραςτατικζσ) και τισ
πλθροφορίεσ που αντλεί ο
ερευνθτισ από αυτζσ.
● Να καταγράψουν
ςυνοπτικά πθγζσ, γραπτζσ και
μθ, μιασ ιςτορικισ περιόδου
(ενδεικτικά: αρχαϊκισ,
κλαςικισ κτλ.) ι ενόσ
ιςτορικοφ γεγονότοσ
(ενδεικτικά: τθσ Επανάςταςθσ
του 1821 κτλ.).
● Να ςυηθτιςουν για τα είδθ
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ςθμαςία των αρχείων
για τθν ιςτορικι
γνϊςθ.

πρωτογενϊν πθγϊν που κα
μποροφςαν να
χρθςιμοποιιςουν
προκειμζνου να ςυνκζςουν
τθν ιςτορία π.χ. του ςχολείου
τουσ.
● Να ςυλλζξουν
πλθροφοριακό υλικό για τον
μθχανιςμό των Αντικυκιρων
και να διερευνιςουν το κζμα:
«Ο μθχανιςμόσ των
Αντικυκιρων ωσ ιςτορικι
πθγι για το τεχνολογικό
επίπεδο των αρχαίων
Ελλινων».

Θ αξία, θ εγκυρότθτα
και θ αξιοπιςτία των
πθγϊν.

● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
διαςταφρωςθσ και
του ελζγχου τθσ
εγκυρότθτασ και τθσ
αξιοπιςτίασ των
πθγϊν.
● Να αναγνωρίηουν
τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ ο ιςτορικόσ
ελζγχει τθν αξιοπιςτία
των πθγϊν.
● Να ερμθνεφουν
κριτικά διάφορα είδθ
ιςτορικϊν πθγϊν,
ανάλογα με το είδοσ
τουσ και τθν εποχι
ςτθν οποία
αναφζρονται.

Ψθφιοποιθμζνεσ πθγζσ.

● Να αντιλθφκοφν ότι
τα ιςτορικά γεγονότα
και φαινόμενα
ερμθνεφονται
πάντοτε εντόσ του
ιςτορικοφ πλαιςίου
ςτο οποίο
δθμιουργικθκαν.
● Να αναγνωρίηουν
εργαλεία και τρόπουσ
αναηιτθςθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να εκπονιςουν εργαςία
ςχετικά με τθν ίδρυςθ των
ΓΑΚ το 1914 και τθ
ςυνειςφορά τουσ ςτθν
ελλθνικι ιςτοριογραφία και
ςτθ διατιρθςθ τθσ ιςτορικισ
μνιμθσ.
● Να μελετιςουν ενδεικτικά
παραδείγματα, όπωσ τθ
μαρτυρία-αφιγθςθ του
Μανόλθ Γλζηου για τθν
αφαίρεςθ τθσ ναηιςτικισ
ςθμαίασ από τθν Ακρόπολθ,
επιβεβαιϊνοντασ τθν
αξιοπιςτία τθσ ακόμθ και από
το ςχετικό γερμανικό
ανακοινωκζν.
● Να αναηθτιςουν ιςτορικά
γεγονότα και να ςυγκρίνουν
τισ πλθροφορίεσ γι’ αυτά
μζςα από τα
απομνθμονεφματα
αγωνιςτϊν τθσ Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ.
● Να διερευνιςουν
ενδεικτικά κζματα, όπωσ θ
δουλεία ςτθν αρχαιότθτα, ο
ρόλοσ τθσ Εκκλθςίασ ςτθ
Βυηαντινι Αυτοκρατορία, θ
μαγεία, οι επιδθμίεσ ςτον
Μεςαίωνα, ο εκνικιςμόσ ςτισ
αρχζσ του 20οφ αιϊνα ςτα
Βαλκάνια κ.ά.

● Να αναηθτιςουν ιςτορικζσ
πθγζσ ςτο διαδίκτυο για τθν
ιςτορία μιασ πόλθσ, μιασ
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θλεκτρονικϊν πθγϊν.
● Να αναγνωρίηουν
τα ςτοιχεία
ταυτότθτασ και τα
κριτιρια αξιολόγθςθσ
των θλεκτρονικϊν
πθγϊν και να
ελζγχουν τθν
αξιοπιςτία τουσ.
ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΕΙ
ΕΠΙΣΗΜΕ
Οι ςυγγενείσ επιςτιμεσ:
«Βοθκθτικζσ»
(αρχαιολογία,
φιλολογία,
γλωςςολογία,
διπλωματικι,
επιγραφικι,
παπυρολογία,
παλαιογραφία,
νομιςματικι κ.ά.) και
κοινωνικζσ (γεωγραφία,
εκνογραφία,
δθμογραφία,
λαογραφία,
ανκρωπολογία,
κοινωνιολογία, πολιτικι
οικονομία κ.ά.).

Ο ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΠΟ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ
Ο τόποσ ωσ
μεκοδολογικό εργαλείο
για τον ιςτορικό και τθν
κατανόθςθ του
ιςτορικοφ παρελκόντοσ.

● Να προςδιορίηουν
τα κζματα μελζτθσ
των ςυγγενϊν με τθν
ιςτορία επιςτθμϊν.
● Να γνωρίηουν το
γνωςτικό αντικείμενο
αυτϊν των
επιςτθμϊν.
● Να αναγνωρίηουν
τον «βοθκθτικό»
ρόλο τουσ ςτθν
επιςτιμθ τθσ
ιςτορίασ.

περιοχισ ι ενόσ ιςτορικοφ
φαινομζνου.
● Να αναλάβουν
δραςτθριότθτεσ με τθ χριςθ
εργαλείων επεξεργαςίασ,
διαχείριςθσ, οργάνωςθσ και
παρουςίαςθσ ενόσ ιςτορικοφ
γεγονότοσ/φαινομζνου και να
διατυπϊςουν ιςτορικά
ςυμπεράςματα.

● Να καταγράψουν τισ
πλθροφορίεσ ςε διάφορουσ
τομείσ (οικονομικι, πολιτικι,
κοινωνικι κατάςταςθ μιασ
εποχισ) που παρζχουν ςτον
ιςτορικό οι ςυγγενείσ
επιςτιμεσ.
● Να διερευνιςουν, μζςω
εποπτικοφ ψθφιακοφ υλικοφ
(Ρφλθ για τθν Ελλθνικι
Γλϊςςα, Εκνικό Μδρυμα
Ερευνϊν, ιςτοςελίδα
Επιγραφικοφ Μουςείου),
επιγραφζσ με ιςτορικι αξία.
● Να ςυλλζξουν ςχετικό
πλθροφοριακό υλικό και να
διερευνιςουν το κζμα:
«Ρόςο φϊτιςαν οι
αναςκαφζσ του Άρκουρ
Ζβανσ ςτθν Κνωςό τισ γνϊςεισ
μασ για τον μινωικό
πολιτιςμό;».

● Να ςυςχετίηουν τον
γεωγραφικό
παράγοντα με όψεισ
τθσ ιςτορικισ
δραςτθριότθτασ του
ανκρϊπου.
● Να αναγνωρίηουν
τθν ιςτορικότθτα
ςυγκεκριμζνων
γεωγραφικϊν όρων
(Νζεσ Χϊρεσ,
Βαλκάνια, Τρίτοσ
Κόςμοσ κτλ.) και τθ
ςθμαςία τουσ ωσ
μεκοδολογικοφ
εργαλείου για τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να διερευνιςουν τθν
αιτιϊδθ ςχζςθ του
γεωγραφικοφ-φυςικοφ
παράγοντα (μορφολογία
εδάφουσ ι υπεδάφουσ,
γεωγραφικι κζςθ και
απόςταςθ), για ζνα ιςτορικό
γεγονόσ/φαινόμενο ι για τισ
ιςτορικζσ εξελίξεισ
(ενδεικτικά: ανάπτυξθ
μεςοποτάμιων πολιτιςμϊν, θ
Ναυμαχία ςτθ Σαλαμίνα, ο
Δοφναβθσ και ο ινοσ ωσ
φυςικά ςφνορα τθσ ρωμαϊκισ
και τθσ Βυηαντινισ
Αυτοκρατορίασ, γεωγραφικι
κζςθ τθσ Λςπανίασ και τθσ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

100 |

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Η Επιςτιμθ
τθσ Ιςτορίασ

ιςτορικοφσ και για τθν
κατανόθςθ του
ιςτορικοφ
παρελκόντοσ.

Χρονολόγθςθ και
Ρεριοδολόγθςθ.

● Να ορίηουν τισ
ζννοιεσ: χρονολόγθςθ
και περιοδολόγθςθ.
● Να διαπιςτϊνουν
ότι θ περιοδολόγθςθ
αποςκοπεί ςτθ
διευκόλυνςθ τθσ
δουλειάσ των
ιςτορικϊν και ότι ο
ιςτορικόσ χρόνοσ δεν
τεμαχίηεται, αλλά θ
διαίρεςι του ςε
μεγαλφτερεσ ι
μικρότερεσ χρονικζσ
περιόδουσ ςτοχεφει
ςτθν ομαδοποίθςθ
διαφόρων ιςτορικϊν
φαινομζνων με τελικό
ςκοπό τθν
πλθρζςτερθ ανάλυςθ
και κατανόθςι τουσ.

H ΜΕΘΟΔΟ ΣΟΤ
ΙΣΟΡΙΚΟΤ:
«ΑΝΑΚΑΠΣΟΝΣΑ»
ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΤΟΝΣΑ
ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΣΟ
ΔΗΜΟΤΡΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΣΟΤ
ΙΣΟΡΙΚΟΤ
Τα ςτάδια τθσ ιςτορικισ
μεκόδου. Θ ςθμαςία
τθσ μεκοδολογίασ.

● Να διαχωρίηουν τα
ςτάδια τθσ ιςτορικισ
μεκόδου.
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία των
υποκζςεων εργαςίασ
κατά τθν ιςτορικι
ζρευνα.
● Να αναγνωρίηουν
ότι οι μζκοδοι του
ιςτορικοφ
περιορίηουν τθν
αυκαιρεςία και τον
υποκειμενιςμό.
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
εντιμότθτασ ωσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρορτογαλίασ για τισ
εξερευνιςεισ, κοιτάςματα τθσ
Μοςοφλθσ και διανομι
εδαφϊν τθσ Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ, κατάρρευςθ
μικραςιατικοφ μετϊπου κτλ.).
● Να προςδιορίςουν τισ
ζννοιεσ: προ Χριςτοφ, μετά
Χριςτόν, εποχι, περίοδοσ,
φάςθ, μεταίχμιο, περίοδοσ
φφεςθσ.
● Να ςυντάξουν χρονολογικό
πίνακα με ςθμαντικζσ
πολιτικζσ εξελίξεισ,
ςτρατιωτικά, πολιτικά,
κοινωνικά, πολιτιςμικά
γεγονότα μιασ περιόδου
(ενδεικτικά: του Βυηαντίου,
του Μεςαίωνα κτλ.).
● Να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
για τισ ιςτορικζσ τομζσ από
τθν αρχαία ελλθνικι ζωσ τθ
ςφγχρονθ ιςτορία.

● Να διερευνιςουν τρόπουσ
ςυγκζντρωςθσ
βιβλιογραφικοφ υλικοφ για
ζνα κζμα τθσ νεότερθσ ι τθσ
ςφγχρονθσ ιςτορίασ.
● Να ςυηθτιςουν για ζνα
κζμα τοπικισ ιςτορίασ και να
διαμορφϊςουν ενδεικτικά
ερωτιματα ςχετικά με το
κζμα αυτό.
● Να ςυηθτιςουν για τον
ςχεδιαςμό μιασ ειδικισ
αίκουςασ για τθ διδαςκαλία
τθσ Λςτορίασ, ζνα είδοσ
«Εργαςτθρίου Λςτορίασ»
(αναγκαία εποπτικά και
τεχνολογικά μζςα, ιςτορικά
τεκμιρια).
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Μεκοδολογία
επεξεργαςίασ των
πθγϊν ςτθ διδακτικι
πράξθ (ζνταξθ ςτο
ιςτορικό πλαίςιο,
κειμενικι, διακειμενικι
προςζγγιςθ, ςφνκεςθ
κειμζνου προφορικοφ ι
γραπτοφ).

Το ζργο του ιςτορικοφ.
Λδιότθτεσ και
ςυγκρότθςθ του
ιςτορικοφ. Ο ιςτορικόσ,
ο ιςτοριοδίφθσ, ο
ςυλλζκτθσ ιςτορικϊν
πθγϊν / κειμθλίων: Οι
διαφορζσ τουσ.

βαςικισ αρχισ που
διζπει τθ δουλειά των
ιςτορικϊν.
● Να περιγράφουν το
γεγονόσ που
παρουςιάηεται ςτθν
πθγι (τι, ποιοσ, ποφ,
πότε, πϊσ, ποια
αποτελζςματα είχε).
● Να οργανϊνουν τθ
μεκοδολογία
κατανόθςθσ μιασ
πθγισ (ερμθνεία
κινιτρων,
προκζςεων,
επιδιϊξεων των
ιςτορικϊν
υποκειμζνων και
εξιγθςθ του
γεγονότοσ:
εντοπιςμόσ αιτίων
που το
δθμιοφργθςαν/προκά
λεςαν, που το ζκαναν
ιςτορικά αναγκαίο).
● Να εντοπίηουν τισ
διαφορζσ ςτθν οπτικι
με τθν οποία
καταγράφεται,
παρουςιάηεται ι
ερμθνεφεται ζνα
ιςτορικό γεγονόσ ι
φαινόμενο.
● Να διαπιςτϊνουν
ότι θ ιςτορία είναι
«ανακαταςκευι» του
παρελκόντοσ, ότι
βαςίηεται ςε πθγζσ
και ότι ςυνιςτά
επιλεκτικι διαδικαςία
του ιςτορικοφ.
● Να διαπιςτϊνουν
ότι το ζργο του
ιςτορικοφ δε
κεωρείται δεδομζνο,
αλλά ότι
ανανεϊνεται,
υπόκειται ςε διαρκι
αμφιςβιτθςθ και
ςυνεχι κριτικι.
● Να εντοπίηουν τα
ςτοιχεία που
διαμορφϊνουν τθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν ιςτορικζσ
πθγζσ που εςτιάηουν το
ενδιαφζρον τουσ ςε ζνα
ιςτορικό γεγονόσ (ι ςε μια
πτυχι του γεγονότοσ) και το
φωτίηουν με εντελϊσ
διαφορετικι προςζγγιςθ
εντοπίηοντασ τισ διαφορζσ.
● Να ςυγκεντρϊνουν
πρωτογενζσ υλικό που αφορά
επιμζρουσ ςυμβάν τθσ
τοπικισ ιςτορίασ, να το
επεξεργαςτοφν με βάςθ τθ
μεκοδολογία επεξεργαςίασ
των πθγϊν και να ςυνκζςουν
μια ιςτορικι αφιγθςθ.

● Να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ
με αφορμι τθν παράκεςθ τθσ
παραδοςιακισ κεωρίασ για
τθν Κάκοδο των Δωριζων και
μιασ νεότερθσ,
διαφοροποιθμζνθσ
ερμθνείασ.
● Να ςυγκρίνουν ζνα άρκρο
(από τον Τφπο ι το διαδίκτυο)
δθμοςιογράφου ι εραςιτζχνθ
ιςτορικοφ για ζνα ιςτορικό
κζμα και να διερευνιςουν
τθν ιςτορικι αξιοπιςτία του
ςυγκρίνοντάσ το με τθν
αντίςτοιχθ αφιγθςθ
επαγγελματιϊν ιςτορικϊν.
● Να διερευνιςουν το κζμα:
«Θ άρνθςθ του
Ολοκαυτϊματοσ των
Εβραίων», όπωσ
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ
ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ
Αντικειμενικότθτα και
υποκειμενικότθτα: Τα
γεγονότα, οι πθγζσ, οι
ιςτορικοί και θ
ιςτοριογραφία.

ςυγκρότθςθ
(επιςτθμονικι, θκικι,
προςωπικι
ακεραιότθτα και
εντιμότθτα) του
επαγγελματία
ιςτορικοφ.

παρουςιάηεται από τουσ
ιςτορικοφσ του
ανακεωρθτιςμοφ.

● Να ςυςχετίηουν τθν
αντικειμενικότθτα τθσ
ιςτορικισ
πραγματικότθτασ ςε
ςχζςθ με τισ
άμεςεσ/πρωτογενείσ
πθγζσ.

● Να παρουςιάςουν τθ
ςωηόμενθ επιγραφι των
Ακθναϊκϊν Φορολογικϊν
Καταλόγων (Athenian Tribute
Lists) για το 433-432 π. Χ. και
να ςυηθτιςουν για τισ
ςυνειςφορζσ των ςυμμάχων,
οι οποίεσ αποδίδονταν ςτθν
Ακθνά Ρολιάδα.

● Να ςυςχετίηουν τθν
υποκειμενικότθτα ςε
ςχζςθ με τα αρχείαπθγζσ, τθν επιλογι
και τθ μελζτθ του
κζματοσ από τον
ιςτορικό.

Θ ιςτορικι «αλικεια»
και θ οπτικι γωνία του
ιςτορικοφ, το πρόβλθμα
τθσ ιδεολογικισ
μονομζρειασ.

● Να διαπιςτϊνουν
ότι το ζργο του
ιςτορικοφ
επθρεάηεται ςε
μεγάλο βακμό από τισ
διακζςιμεσ πθγζσ.
● Να διαπιςτϊνουν
ότι θ ιςτορικι
αλικεια είναι ανοιχτι
ςτθ νζα γνϊςθ και
ςτον διάλογο τθσ
επιςτθμονικισ
κοινότθτασ.
● Να διακρίνουν τθ
ςυγγραφι
επιςτθμονικισ
ιςτορίασ από τθ
ςυγγραφι
ςτρατευμζνθσ
ιςτορίασ, τθν
πολιτικι-κομματικι ι
ιδεολογικι χριςθ τθσ
ιςτορίασ.

● Να διερευνιςουν το κζμα:
«Θ περιοριςμζνθ παρουςία ι
θ επιλεκτικι απουςία
οριςμζνων κοινωνικϊν
ομάδων από τισ πθγζσ (όπωσ
ειλϊτων ςτθ Σπάρτθ,
μετοίκων ςτθν αρχαία Ακινα,
αγροτϊν, δοφλων, γυναικϊν,
εργατϊν κτλ.) και θ ςθμαςία
τθσ απουςίασ του ρόλου
αυτϊν των ομάδων ςτθν
εικόνα του παρελκόντοσ».
● Να ςυγκρίνουν τθ
διαφορετικι οπτικι γωνία με
τθν οποία προςζγγιηαν τουσ
αποικιοκρατοφμενουσ λαοφσ
οι Ευρωπαίοι ιςτορικοί τθν
εποχι τθσ ακμισ τθσ
αποικιοκρατίασ και ςιμερα.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
οπτικι των λόγιων
ςυγγραφζων του αιϊνα του
Διαφωτιςμοφ απζναντι ςτον
βυηαντινό πολιτιςμό και να τθ
ςυςχετίςουν με ςφγχρονεσ
απόψεισ ιςτορικϊν.

● Να κατανοοφν ότι
το ιςτορικό τεκμιριο
υπόκειται ςε
διαφορετικζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Η Επιςτιμθ
τθσ Ιςτορίασ

Ρϊσ διαμορφϊνονται
οι ιςτορικζσ ερμθνείεσ.
Θ ςχετικότθτα των
ιςτορικϊν
«αποφάνςεων» και ο
ρόλοσ του ιςτορικοφ.

ερμθνείεσ, χωρίσ κατ’
ανάγκθ να γίνεται
ςυνειδθτι
παραποίθςθ ι
ιδεολογικι χριςθ
του.
● Να διαπιςτϊνουν
ότι το ιδεολογικό
υπόβακρο, το πνεφμα
τθσ κάκε εποχισ, θ
επιλογι ιςτορικϊν
μεκόδων και οι
επιδιϊξεισ του
ιςτορικοφ
προςδιορίηουν τθν
οπτικι του γωνία.
● Να διακρίνουν τθν
αξία τθσ εντιμότθτασ
ςτθ χριςθ των
ιςτορικϊν πθγϊν.

ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕ
ΧΟΛΕ
Θ ιςτοριογραφία από
τθν αρχαιότθτα ζωσ και
τον Διαφωτιςμό: (θ
ιςτορία του Θροδότου
και του Κουκυδίδθ, θ
ιςτορία του Ρολυβίου
και του Ρλουτάρχου, τα
ζργα των Βυηαντινϊν
ιςτορικϊν και
χρονογράφων, θ
ειςαγωγι τθσ πολιτικισ
ανάλυςθσ του Ν.
Μακιαβζλι και ο
ορκολογιςμόσ των
διαφωτιςτϊν).
O κετικιςμόσ/ιςτορικιςμόσ του Leopold von
Ranke, θ μαρξιςτικι
αντίλθψθ τθσ ιςτορίασ,
θ διεπιςτθμονικι
προςζγγιςθ τθσ ςχολισ
των Annales (Marc
Bloch, Lucien Febvre,
Fernand Braudel), θ
ςτροφι ςτθν
πολιτιςμικι και τθν
«κακολικι» ιςτορία
(19οσ-20όσ αιϊνασ).

● Να διαπιςτϊνουν
ότι ο τρόποσ, τα
εργαλεία και οι
μζκοδοι προςζγγιςθσ
του παρελκόντοσ,
άρα και θ καταγραφι
τθσ ιςτορίασ
αλλάηουν από εποχι
ςε εποχι.

● Να ςυηθτιςουν τθν
παρατιρθςθ του ιςτορικοφ
Καρ: «Θ ςκζψθ των
ιςτορικϊν, όπωσ και των
άλλων ανκρϊπινων όντων
διαμορφϊνεται από το
χωροχρονικό περιβάλλον».
● Να διερευνιςουν το κζμα:
«Θ καταλυτικι επίδραςθ του
Κουκυδίδθ ςτθν παρουςίαςθ
των γεγονότων του
Ρελοποννθςιακοφ πολζμου
και τθσ φυςιογνωμίασ των
πρωταγωνιςτικϊν
προςϊπων».

● Να εντοπίςουν
χαρακτθριςτικζσ απόψεισ των
εξεταηόμενων ιςτοριογράφων
και να τισ ςχολιάςουν ςτθν
τάξθ.
● Να φτιάξουν διάγραμμα με
τθν πορεία των εξεταηόμενων
τάςεων και των ςχολϊν ςτο
πεδίο τθσ ιςτορίασ.

● Να αξιοποιοφν
όρουσ ςχετικοφσ με
τισ ιςτοριογραφικζσ
ςχολζσ.
● Να αναγνωρίηουν
τισ ιςτοριογραφικζσ
οπτικζσ τθσ
παραδοςιακισ, τθσ
μοντζρνασ και τθσ
μεταμοντζρνασ
ιςτοριογραφίασ:
ωσ προσ το παρελκόν,
τον ιςτορικό χρόνο,
τθν περιοδολόγθςθ,
τθν αιτιακι εξιγθςθ,
τισ πθγζσ-γεγονότα,
τθν αντικειμενικότθτα
και τθν ιςτορικι
αλικεια.

● Να καταγράψουν τα
κυριότερα χαρακτθριςτικά
των ιςτοριογραφικϊν
προςεγγίςεων του 20οφ αι.
● Να διερευνιςουν το κζμα:
«Ροιεσ εναλλακτικζσ
προςεγγίςεισ ειςιγαγαν οι
ιςτορικοί των Annales για να
φωτίςουν τθν ιςτορία
κοινωνικϊν ομάδων που
απουςιάηουν από τισ
πρωτογενείσ πθγζσ;».

ΟΨΕΙ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ (19οσ-
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21οσ αιώνασ)
Κωνςταντίνοσ
Ραπαρρθγόπουλοσ,
Σπυρίδων Ηαμπζλιοσ. Θ
ελλθνικι ιςτοριογραφία
ςιμερα.

● Να αναγνωρίηουν
βαςικά ιςτορικά ζργα
Ελλινων ιςτορικϊν
του 19ου αιϊνα και
τισ βαςικζσ
κατευκφνςεισ/ενδιαφ
ζροντα/ερωτιματα
που απαςχόλθςαν το
ζργο τουσ.
● Να αξιολογοφν τθ
ςυνειςφορά του Κ.
Ραπαρρθγόπουλου
και του Σπ. Ηαμπζλιου
ςτθν ελλθνικι
ιςτοριογραφία.

● Να διερευνιςουν το κζμα:
«Ο Jacob Phillip Fallmerayer
(1790-1861) ωσ παράγοντασ
για τθν άνκθςθ των ιςτορικϊν
ςπουδϊν ςτθν Ελλάδα».
● Να μελετιςουν ςφγχρονα
ιςτοριογραφικά κείμενα
διαφορετικϊν προςεγγίςεων
και να καταγράψουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.

● Να γνωρίηουν τισ
ςφγχρονεσ
ιςτοριογραφικζσ
τάςεισ ςτθν Ελλάδα.
Σο Ελλθνικό
Ζιτθμα

ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ
ΚΑΙ Η ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΟΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ
ΚΡΑΣΟΤ (ΑΠΟ ΣΟΝ
ΩΡΙΜΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΙΑΦΩΣΙΜΟ ΕΩ ΣΗΝ
ΕΝΣΑΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ
ΕΤΡΩΠΗ)
Ρροςδιοριςμόσ και
οριοκζτθςι του.

Ο υπόδουλοσ
ελλθνιςμόσ
(κρθςκευτικι και
πολιτικι οργάνωςθ,
εκπαίδευςθ,
επαναςτατικά
κινιματα, κακθμερινι
ηωι).

● Nα προςδιορίηουν
το Ελλθνικό Ηιτθμα,
τουσ όρουσ, τα
κριτιρια, τθν απαρχι
και τθν εξζλιξι του.

● Να γνωρίηουν για
τον ρόλο τθσ
Εκκλθςίασ ωσ κεςμοφ
που αντιπροςϊπευςε
και βοικθςε ςτθν
επιβίωςθ του
υπόδουλου γζνουσ.
● Να γνωρίηουν τον
ρόλο που ζπαιξαν οι
Φαναριϊτεσ ςτο
εςωτερικό του
οκωμανικοφ κράτουσ
και να κατανοοφν τθν
προςφορά τουσ ςτουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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● Να μελετιςουν
δευτερογενείσ πθγζσ, να
εντοπίςουν τα κριτιρια που
οριοκετοφν το Ελλθνικό
Ηιτθμα, να καταγράψουν
χρονολογίεσ-τομζσ του
Ελλθνικοφ Ηθτιματοσ και να
ςχολιάςουν τθ ςθμαςία τθσ
χρονολόγθςθσ – (αιτιατι)
ςυςχζτιςθ με τα γεγονότα.
● Να μελετιςουν
απομνθμονεφματα (π.χ.
Φωτάκου) με αναφορά ςτουσ
κοτηαμπάςθδεσ, τουσ κλζφτεσ
και τουσ αρματολοφσ.
● Να αξιολογιςουν τθν πθγι
και να ςυνκζςουν κείμενο
ςχετικό με τον τρόπο
διοίκθςθσ.
● Να καταςκευάςουν πίνακα
με τα ςθμαντικότερα
εκπαιδευτικά κζντρα του
υπόδουλου ελλθνιςμοφ και
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υπόδουλουσ Ζλλθνεσ.
● Nα διακρίνουν τθν
οργάνωςθ, τθν
ποικιλία μορφϊν, τα
χαρακτθριςτικά του
κεςμοφ των
κοινοτιτων και τον
ρόλο τουσ ςτθ
διατιρθςθ τθσ
ςυνοχισ του
ελλθνιςμοφ ςτα
χρόνια τθσ
οκωμανοκρατίασ.
● Nα αναγνωρίηουν
τα ςθμαντικότερα
εκπαιδευτικά κζντρα
του υπόδουλου
ελλθνιςμοφ που
ιδρφκθκαν μζςα
ςτουσ κόλπουσ τθσ
Εκκλθςίασ και των
κοινοτιτων, τουσ
δαςκάλουσ του
γζνουσ και τισ
ςυνκικεσ δράςθσ
τουσ.

τουσ ςθμαντικότερουσ
δαςκάλουσ λογίουσ.
● Να διερευνιςουν μζςα από
τθ μελζτθ ςχετικϊν πθγϊν τισ
επιδιϊξεισ και τον ρόλο τθσ
ωςίασ ςτθν Επανάςταςθ του
1770 (Ορλωφικά) κακϊσ και
ςτθν επαναςτατικι δράςθ
του Λάμπρου Κατςϊνθ (17881792).
● Να αξιολογιςουν τθ ςτάςθ
τθσ και να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα.
● Να επιλζξουν πθγζσ από τθ
λόγια και τθ λαϊκι παράδοςθ
και να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα για τθ ηωι, τισ
αντιλιψεισ και τον πολιτιςμό
των υπόδουλων Ελλινων.

● Nα ερμθνεφουν τθν
προοδευτικι
πνευματικι
χειραφζτθςθ του
ζκνουσ και ωσ
αποτζλεςμα τθσ
λειτουργίασ τουσ.
● Nα γνωρίηουν τα
ςθμαντικότερα
επαναςτατικά
κινιματα του
υπόδουλου
ελλθνιςμοφ, τουσ
πρωτεργάτεσ και τισ
ςυνκικεσ ανάδειξισ
τουσ.
● Να παρατθροφν:
τθν οικονομικι και
κοινωνικι ηωι (τθν
υποβάκμιςθ των
υπόδουλων αγροτϊν
χριςτιανϊν αρχικά και
αργότερα τθ ςυμβολι
των οικονομικϊν
δυνάμεων ςτισ
πολιτικζσ και
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κοινωνικζσ αλλαγζσ).
● Να διακρίνουν τον
λαϊκό πολιτιςμό του
υπόδουλου
ελλθνιςμοφ (δθμοτικά
τραγοφδια, κρφλοι,
ζργα χειροτεχνίασ), ςε
αντιδιαςτολι με τθ
λόγια βυηαντινι
πολιτιςτικι
παράδοςθ τθσ
Εκκλθςίασ.
● Να προςδιορίηουν
το περιεχόμενο του
Νεοελλθνικοφ
Διαφωτιςμοφ.

Ο Νεοελλθνικόσ
Διαφωτιςμόσ.

● Να γνωρίηουν τουσ
αντιπροςωπευτικοφσ
φορείσ και να
διακρίνουν τουσ
ςτόχουσ του
φιλελεφκερου και
ριηοςπαςτικοφ
Διαφωτιςμοφ.
● Να αξιολογοφν τθν
ιδεολογικι τουσ
επίδραςθ ςτθν
πνευματικι
αναγζννθςθ του
ελλθνιςμοφ.
● Να επιςθμαίνουν
τουσ λόγουσ που
ϊκθςαν τουσ
περιθγθτζσ να
γνωρίςουν και να
καταγράψουν τθν
πραγματικότθτα τθσ
εποχισ ςτον ελλθνικό
χϊρο και τισ
επιδιϊξεισ τουσ.

Ρεριθγθτζσ ςτον
ελλθνικό χϊρο.

Ο φιλελλθνιςμόσ.

● Να προςδιορίηουν
τον χαρακτιρα του
φιλελλθνιςμοφ και τισ
αιτίεσ δθμιουργίασ
του.
● Να διακρίνουν τθ
κετικι και τθν
αρνθτικι πλευρά του
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● Να αναηθτιςουν
φιλελεφκερεσ και
ριηοςπαςτικζσ απόψεισ των
Νεοελλινων διαφωτιςτϊν ςε
προεπιλεγμζνα κείμενά τουσ,
και να προχωριςουν ςε
μεκοδικι ταξινόμθςθ του
υλικοφ. Ακολοφκωσ να
αξιολογιςουν, να ςυνκζςουν
και να παρουςιάςουν τα
ευριματά τουσ.
● Να μελετιςουν το
ιδεολογικό περιεχόμενο
εκτενϊν αποςπαςμάτων ενόσ
ζργου (με φιλελεφκερθ ι
ριηοςπαςτικι ιδεολογία) και
να το παρουςιάςουν.

● Να επεξεργαςτοφν
πρωτογενείσ πθγζσ με
διαφορετικζσ οπτικζσ,
ςχετικζσ με τισ επιδιϊξεισ των
περιθγθτϊν, τθ κετικι και τθν
αρνθτικι τουσ δράςθ.
● Να επεξεργαςτοφν κείμενα
περιθγθτϊν με αναφορζσ
ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ
του 1821 και ςτθ γεωγραφία
ελλθνικϊν τόπων, να
ςυνκζςουν κείμενο και να το
παρουςιάςουν.
● Να μελετιςουν κείμενα των
φιλελλινων με αναφορζσ
ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ
του 1821, να ςυνκζςουν
κείμενο και να το
παρουςιάςουν.
● Να διερευνιςουν, μζςα
από τον Τφπο τθσ εποχισ, τισ
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ςτον αγϊνα τθσ
ανεξαρτθςίασ.

Από τισ μυςτικζσ
επαναςτατικζσ
οργανϊςεισ
(Ελλθνόγλωςςον
Ξενοδοχείον, Φιλικι
Εταιρεία κ.ά.) ςτθν
Ελλθνικι Επανάςταςθ.

Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ
και το Ελλθνικό Ηιτθμα.

Οι βαλκανικζσ
διαςτάςεισ τθσ
Ελλθνικισ

● Να γνωρίηουν τισ
προχποκζςεισ και τισ
ςυνκικεσ ςφςταςθσ
των μυςτικϊν
πολιτιςτικϊν και
επαναςτατικϊν
οργανϊςεων και να
κρίνουν τον ρόλο και
τθ ςθμαςία τουσ ςτθν
προετοιμαςία τθσ
Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ.
● Να
αντιλαμβάνονται τισ
δυςμενείσ διεκνείσ
ςυνκικεσ μζςα ςτισ
οποίεσ ξζςπαςε και
εδραιϊκθκε θ
Ελλθνικι
Επανάςταςθ.
● Να διαπιςτϊνουν
τουσ ανταγωνιςμοφσ
των Μεγάλων
Δυνάμεων, φςτερα
από τθν Ελλθνικι
Επανάςταςθ, ςτο
πλαίςιο του
Ανατολικοφ
Ηθτιματοσ και τουσ
λόγουσ τθσ
μεταςτροφισ τθσ
πολιτικισ τουσ
απζναντι ςτο
Ελλθνικό Ηιτθμα,
μζχρι τθ δθμιουργία
του ανεξάρτθτου
ελλθνικοφ κράτουσ.

● Να εντοπίηουν τθν
επίδραςθ τθσ Φιλικισ
Εταιρείασ ςτθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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ποικίλεσ απόψεισ των
Φιλελλινων ςχετικά με τθν
Ελλθνικι Επανάςταςθ.
● Να αξιολογιςουν, να
επεξεργαςτοφν και να
ςυνκζςουν κείμενο.
● Να μελετιςουν προκιρυξθ
του Αλζξανδρου Υψθλάντθ
και να διερευνιςουν τθν
υποκειμενικότθτά τθσ,
εςτιάηοντασ ςτθν επιλογι του
κζματοσ και τθν επίδραςθ
των ιδεολογικϊν παραγόντων
που επθρζαςαν τθν ιδεολογία
του.
● Να αναηθτιςουν τουσ
ςτόχουσ του Αλζξανδρου
Υψθλάντθ.

● Να επεξεργαςτοφν κείμενα
Ελλινων αγωνιςτϊν (π.χ.
Μακρυγιάννθ, Δθμθτρίου
Υψθλάντθ) και να
καταγράψουν τθ ςτάςθ τουσ
απζναντι ςτισ Μεγάλεσ
Δυνάμεισ.
● Να μελετιςουν κείμενα
ξζνων πολιτικϊν, διπλωματϊν
και ιςτορικϊν των χρόνων τθσ
Επανάςταςθσ που
ερμθνεφουν τθ βακμιαία
μεταςτροφι τθσ πολιτικισ
των Μεγάλων Δυνάμεων
ζναντι τθσ Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ. Ακολοφκωσ να
τα αξιολογιςουν και να
ςυνκζςουν κείμενο.
● Να φτιάξουν πίνακα με τισ
διπλωματικζσ πράξεισ (κράτθ,
χρονολογία) που οδιγθςαν
ςτθν ανεξαρτθςία του
ελλθνικοφ κράτουσ.
● Να ςυηθτιςουν για τισ
ςχζςεισ των υπόδουλων
βαλκάνιων λαϊν και τον πόκο
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Επανάςταςθσ.

ανάπτυξθ
επαναςτατικοφ
πνεφματοσ ςτουσ
βαλκανικοφσ λαοφσ.

Θ εδαφικι επζκταςθ
(διαμόρφωςθ ςυνόρων,
εκνικι ολοκλιρωςθ).

● Να εντάςςουν τουσ
αγϊνεσ για τθν
απελευκζρωςθ των
υπόδουλων Ελλινων
κατά το 19ο και 20ό
αιϊνα ςτον
χωροχρόνο και να
τουσ ερμθνεφουν ςε
ςυνάρτθςθ με τθν
πορεία του
Ανατολικοφ
Ηθτιματοσ.

τουσ για απελευκζρωςθ ςτα
χρόνια τθσ Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ.
● Να παρατθριςουν και να
ςχολιάςουν το απόςπαςμα
τθσ προκιρυξθσ του
Αλζξανδρου Υψθλάντθ που
αναφζρεται ςτουσ άλλουσ
βαλκανικοφσ λαοφσ.
● Να δθμιουργιςουν πίνακα,
να καταγράψουν και να
κατθγοριοποιιςουν τισ
ςυνκικεσ και τθ μεταβολι
των ςυνόρων από τθ
ςυγκρότθςθ του πρϊτου
ανεξάρτθτου ελλθνικοφ
κράτουσ μζχρι τθν εκνικι
ολοκλιρωςθ.
● Να αξιολογιςουν τισ
διπλωματικζσ ςυνκικεσ.
● Να μελετιςουν ςτον χάρτθ
τα ςτάδια τθσ εδαφικισ
επζκταςθσ τθσ Ελλάδασ
(1864-1948) και να
καταρτίςουν ςυγκριτικό
πίνακα αρικμθτικϊν
δεδομζνων, όπωσ π.χ. τθσ
ζκταςθσ και του πλθκυςμοφ
τθσ χϊρασ πριν και μετά τισ
εδαφικζσ προςαρτιςεισ
(Μακθματικά, Γεωγραφία).

Πρια και πολιτικζσ τθσ
Μεγάλθσ Λδζασ.

● Να εμβακφνουν
ςτον όρο Μεγάλθ
Λδζα.
● Να επιςθμαίνουν τθ
γζννθςθ, τθν
ιδεολογία τθσ
Μεγάλθσ Λδζασ και τισ
πολιτικζσ που
εκπορεφτθκαν από
αυτι.

● Να μελετιςουν άρκρα μιασ
ςυνκικθσ (π.χ. Συνκικθ του
Βουκουρεςτίου) και να
εξαγάγουν ςυμπεράςματα.
● Να μελετιςουν τθν
αγόρευςθ του Λωάννθ
Κωλζττθ ςτθ Βουλι και να τθ
ςχολιάςουν.
● Να αξιολογιςουν και να
καταγράψουν
ςυμπεράςματα για τθν
ιδεολογία του, τθν πολιτικι
του, τουσ ςτόχουσ του.
● Να παρουςιάςουν
ςυγκριτικά απόψεισ δφο
πολιτικϊν του 19ου αιϊνα
(π.χ. Λωάννθ ΚωλζττθΑλζξανδρου Μαυροκορδάτου
ι Χαρίλαου ΤρικοφπθΚεόδωρου Δθλιγιάννθ) για
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Ανάμεςα ςτθν
παράδοςθ και τον
εκςυγχρονιςμό.

● Να ορίηουν τισ
ζννοιεσ παράδοςθ,
εκςυγχρονιςμόσ.
● Να περιγράφουν
ςυνοπτικά τισ
κοινωνικζσ δομζσ των
χρόνων τθσ
οκωμανοκρατίασ, τθσ
Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ και του
ανεξάρτθτου
ελλθνικοφ κράτουσ.
● Να διακρίνουν τθ
διαδικαςία
φιλελευκεροποίθςθσ
του ελλθνικοφ
πολιτεφματοσ.
● Να αξιολογοφν τθ
ςυμβολι του
Χαρίλαου Τρικοφπθ
και του Ελευκζριου
Βενιηζλου ςτθν
αςτικοποίθςθ τθσ
ελλθνικισ κοινωνίασ
και τον
εκςυγχρονιςμό τθσ
χϊρασ και να
ςυςχετίηουν τισ
αλλαγζσ με τα
πολιτικά και
κοινωνικά αιτιματα
τθσ εποχισ.
● Να γνωρίηουν τισ
προςπάκειεσ
εκςυγχρονιςμοφ τθσ
πολιτικισ και
κοινωνικισ ηωισ τθσ
Ελλάδασ από τθν
περίοδο του
Μεςοπολζμου μζχρι
τθν ζνταξι τθσ ωσ
πλιρουσ μζλουσ ςτθν
Ευρωπαϊκι Κοινότθτα
το 1981.

τον τρόπο υλοποίθςθσ τθσ
Μεγάλθσ Λδζασ.
● Να μελετιςουν ιςτορικά
και λογοτεχνικά κείμενα για
τθ ηωι ςτθν Ελλάδα του 19ου
αιϊνα, με παράλλθλθ χριςθ
εικονογραφικοφ υλικοφ
(γκραβοφρεσ και παλιζσ
φωτογραφίεσ τοπίων,
κτιρίων, ενδυμαςιϊν,
προςϊπων κ.λπ.). Να
ςυνκζςουν κείμενο.
● Να μελετιςουν
προεπιλεγμζνα άρκρα των
Συνταγμάτων του 1844 και
του 1864. Να εντοπίςουν τισ
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ
και να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα για τα
φιλελεφκερα και τα
ςυντθρθτικά τουσ ςτοιχεία.
Να ανακοινϊςουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
● Να μελετιςουν πθγζσ (π.χ.
ιςτορικϊν κειμζνων,
εφθμερίδων τθσ εποχισ κ.λπ.)
με αναφορά ςτο
εκςυγχρονιςτικό ζργο του
Χαρίλαου Τρικοφπθ και του
Ελευκερίου Βενιηζλου. Να
ςυνκζςουν κείμενο και να
παρουςιάςουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
● Να παρατθριςουν
προεπιλεγμζνεσ πολιτικζσ
γελοιογραφίεσ από τον Τφπο
τθσ εποχισ, του Χαρίλαου
Τρικοφπθ και του Κεοδϊρου
Δθλιγιάννθ. Να τισ
περιγράψουν και να τισ
ςυςχετίςουν με τα γεγονότα.
● Να οργανϊςουν αγϊνα
λόγου των αντιτικζμενων
απόψεων-πολιτικϊν
επιλογϊν του Χαρίλαου
Τρικοφπθ και του Κεοδϊρου
Δθλιγιάννθ.
● Να κάνουν εργαςία με
κζμα: «Το εργατικό κίνθμα
ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο του
Μεςοπολζμου» μζςα από τθν
αξιοποίθςθ προεπιλεγμζνων
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δευτερογενϊν πθγϊν.
● Να ςυηθτιςουν για τισ
κοινωνικζσ και πολιτικζσ
αλλαγζσ τθσ μεταπολεμικισ
Ελλάδασ. Να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα με ιςτορικά
επιχειριματα.

Το αγροτικό ηιτθμα.

Το προςφυγικό ηιτθμα.

Nα εντοπίηουν τα
βαςικά ςτοιχεία και
τουσ όρουσ τθσ
αγροτικισ οικονομίασ
ςτθν Ελλάδα κατά τον
19ο και τον 20ό
αιϊνα.
● Να αξιολογοφν τουσ
αγϊνεσ των αγροτϊν
και τισ προςπάκειεσ
των κυβερνιςεων για
επίλυςθ του
αγροτικοφ ηθτιματοσ
με τισ προτεινόμενεσ
μεταρρυκμίςεισ ζωσ
τθν εγκατάςταςθ των
προςφφγων τθσ
Μικραςιατικισ
Καταςτροφισ.
● Να περιγράφουν τισ
ςυνκικεσ και τισ
αιτίεσ των
προςφυγικϊν
ρευμάτων κατά τον
19ο και τον 20ό
αιϊνα από και προσ
τθν Ελλάδα.
● Να
ςυνειδθτοποιοφν τθ
κζςθ των προςφφγων
και τισ δυςχζρειεσ
που αντιμετϊπιςαν
κατά τθ διάρκεια τθσ
παραγωγικισ
εγκατάςταςισ τουσ.
● Να εκτιμοφν τθ
ςυμβολι των
προςφφγων ςτθν
οικονομικι, πολιτικι,
κοινωνικι και
πολιτιςμικι εξζλιξθ
τθσ Ελλάδασ.
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● Να ςυντάξουν γλωςςάριο
όρων αυτισ τθσ περιόδου.
● Να διερευνιςουν και να
αντιπαραβάλλουν πθγζσ τθσ
επίςθμθσ πολιτικισ, των
τςιφλικάδων, των κολίγων και
των εκφραςτϊν του
αγροτικοφ κινιματοσ. Να
επεξεργαςτοφν, να
αξιολογιςουν και να
ςυνκζςουν κείμενο.

● Να μελετιςουν και να
αποδελτιϊςουν λογοτεχνικά
ζργα (π.χ. Διδϊ Σωτθρίου,
«Ματωμζνα χϊματα», Θλίασ
Βενζηθσ, «Το νοφμερο
31328») ςχετικά με τθν
προςφυγιά. Να προβοφν ςε
ςφντομθ παρουςίαςθ και
ςχολιαςμό.
● Να μελετιςουν
προεπιλεγμζνεσ πθγζσ
ςχετικά με τθ ςυμβολι των
προςφφγων ςτθν εξζλιξθ τθσ
Ελλάδασ.
● Να ςυλλζξουν ςτο πλαίςιο
ομαδικισ εργαςίασ και να
επεξεργαςτοφν προφορικζσ
μαρτυρίεσ από τον τόπο
καταγωγισ τουσ και τισ
περιοχζσ εγκατάςταςθσ των
παπποφδων τουσ.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

111 |
Σο Ελλθνικό
Ζιτθμα

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Θ Ελλάδα ςτον Βϋ
Ραγκόςμιο Ρόλεμο.

● Να γνωρίηουν τθ
ςυμμετοχι και τθ
ςυμβολι τθσ Ελλάδασ
ςτον Βϋ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο, τον
Ελλθνοϊταλικό και τον
Ελλθνογερμανικό
Ρόλεμο το 1940-41,
τον χαρακτιρα τθσ
τριπλισ κατοχισ και
τα δεινά που επζφερε
ςτον ελλθνικό λαό.

● Να επεξεργαςτοφν
ςτατιςτικά δεδομζνα που
αφοροφν τα επιταχκζντα
προϊόντα από τα γερμανικά
ςτρατεφματα κατοχισ.

● Να γνωρίηουν τθν
ιςτορία τθσ εκνικισ
αντίςταςθσ του
ελλθνικοφ λαοφ, τισ
κυριότερεσ
αντιςταςιακζσ
οργανϊςεισ και τουσ
ςτόχουσ τουσ.

● Να επεξεργαςτοφν πθγζσ
(πρωτογενείσ ι
δευτερογενείσ) με αναφορά
ςτισ κυριότερεσ ελλθνικζσ
αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ
και να αξιολογιςουν τουσ
ςτόχουσ που είχαν κζςει.

● Να αξιολογοφν τθ
ςυμβολι τθσ εκνικισ
αντίςταςθσ ςτον
αγϊνα κατά των
κατακτθτϊν.

Το ελλθνικό ηιτθμα από
τον Εμφφλιο ςτον
Ψυχρό Ρόλεμο.

● Να γνωρίηουν τα
γεγονότα ςχετικά με
τα «Δεκεμβριανά» και
να ανιχνεφουν τθ
ςχζςθ τουσ με τον
Εμφφλιο Ρόλεμο.
● Να διακρίνουν τισ
διαςτάςεισ και τα
αποτελζςματα του
Εμφυλίου πολζμου.
● Να ςυςχετίηουν τον
Εμφφλιο Ρόλεμο των
Ελλινων με τθν
περίοδο του Ψυχροφ
Ρολζμου.
● Να γνωρίηουν τθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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● Να επεξεργαςτοφν κείμενα
(λογοτεχνϊν ι του
παράνομου ελλθνικοφ Τφπου)
με αναφορζσ ςτθν πείνα των
Ελλινων τθν περίοδο τθσ
Κατοχισ.

● Να επεξεργαςτοφν κείμενα
με αναφορζσ ςε διάφορεσ
μορφζσ αντίςταςθσ του
ελλθνικοφ λαοφ (π.χ.
εξζγερςθ των κατοίκων τθσ
Δράμασ, γυναικϊν, φοιτθτϊν,
πανελλαδικι απεργία,
ανατίναξθ τθσ γζφυρασ
Γοργοποτάμου κ.λπ.).
● Να μελετιςουν κείμενα
που αναδεικνφουν τθ δράςθ
τθσ ΡΕΕΑ (π.χ. ιδρυτικι πράξθ
τθσ ΡΕΕΑ, ιςτορικό ψιφιςμα
του «Εκνικοφ Συμβουλίου»
κ.λπ.). Να προβοφν ςε
αποτίμθςθ του ζργου τθσ.
● Να διαβάηουν για τα
«Δεκεμβριανά» ςε κείμενα
πολιτικϊν που ανικαν ςε
αντίπαλεσ οργανϊςεισ και να
παρουςιάςουν τισ
διαφορετικζσ οπτικζσ τουσ.
● Να εκπονιςουν ομαδικι
εργαςία με κζμα τθ ςφνδεςθ
του ελλθνικοφ Εμφυλίου
Ρολζμου με τθν περίοδο του
Ψυχροφ Ρολζμου. Να
εντοπίςουν ςτοιχεία που
αποδεικνφουν τθν ανάμειξθ
των Μεγάλων Δυνάμεων ςτον
ελλθνικό Εμφφλιο Ρόλεμο.
● Να ςυηθτιςουν και να
προβλθματιςτοφν για τισ
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κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτο
διεκνζσ πολιτικό,
διπλωματικό και
γεωςτρατθγικό
πλαίςιο τθν περίοδο
του Ψυχροφ Ρολζμου.

Ο ευρωπαϊκόσ
προςανατολιςμόσ τθσ
χϊρασ.

● Να παρατθροφν τθ
ςτροφι των Ελλινων
προσ τθν Ευρϊπθ από
τθν ίδρυςθ του
ελλθνικοφ κράτουσ ωσ
τισ μζρεσ μασ.
● Να εκτιμοφν τθ
ςυμβολι και τθ
ςυμμετοχι τθσ
Ελλάδασ ςτθ
διαδικαςία τθσ
ευρωπαϊκισ
ενοποίθςθσ.

Η Ευρώπθ

Η ΕΤΡΩΠΗ Ω ΙΣΟΡΙΚΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΑ ΕΩ
ΗΜΕΡΑ
Θ Ευρϊπθ ανάμεςα ςτθ
γεωγραφία και τθν
ιςτορία (από τθν
αρχαιότθτα ζωσ τον
Μεςαίωνα).

αρνθτικζσ διαςτάςεισ του
ελλθνικοφ Εμφυλίου
Ρολζμου.
● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν απόςπαςμα τθσ
ομιλίασ του Αμερικανοφ
προζδρου Τροφμαν με τθν
οποία ηθτά από το Κογκρζςο
τθν ζγκριςθ τθσ βοικειασ
προσ τθν Ελλάδα (12 Μαρτίου
1947).
● Να μελετιςουν επιλεγμζνα
κείμενα διαφωτιςτϊν,
αγωνιςτϊν τθσ Επανάςταςθσ
του 1821 και πολιτικϊν
ςχετικά με τθ κζςθ των
Ελλινων ζναντι τθσ Ευρϊπθσ.
Να κατθγοριοποιιςουν τισ
απόψεισ τουσ και να
ςυνκζςουν κείμενο.
● Να κάνουν εργαςία με
κζμα τθ ςυμμετοχι τθσ
Ελλάδασ ςτθ διαδικαςία τθσ
ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ και
τον γενικότερο ρόλο τθσ ςτθν
υπζρβαςθ των εκνικιςτικϊν
διαφορϊν μεταξφ των
ευρωπαϊκϊν λαϊν.

● Nα προςδιορίηουν
τθν ζννοια τθσ
ιςτορικισ ενότθτασ
τθσ Ευρϊπθσ και να
διακρίνουν ότι τα
κριτιρια τθσ ενότθτασ
είναι πρωτίςτωσ
πολιτιςμικά-πολιτικά
και δευτερευόντωσ
γεωγραφικά.

● Να μελετιςουν κείμενα με
ερμθνείεσ ιςτορικϊν τθσ
αρχαιότθτασ, του Βυηαντίου,
τθσ μεςαιωνικισ Δφςθσ για
τον προςδιοριςμό τθσ
ενότθτασ τθσ Ευρϊπθσ. Να
παρατθριςουν τθ χριςθ
ςτακερϊν κριτθρίων ι όχι. Να
αξιολογιςουν τα
ςυμπεράςματα.

● Nα διακρίνουν ότι ο
γεωγραφικόσ
προςδιοριςμόσ τθσ
Ευρϊπθσ ωσ
«θπείρου» δε
ςτθρίχτθκε τόςο ςε
δεδομζνα τθσ φφςθσ
όςο ςε κοινζσ
ιςτορικζσ εμπειρίεσ
(ελλθνορωμαϊκόσ
πολιτιςμόσ) και ςε

● Να επεξεργαςτοφν κείμενα
και να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα για τον τρόπο
ςφνδεςθσ τθσ Ευρϊπθσ με τον
χριςτιανιςμό.
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● Να επεξεργαςτοφν κείμενα
Βυηαντινϊν ςυγγραφζων. Να
εντοπίςουν ςτοιχεία και να
καταλιξουν ςε
ςυμπεράςματα για τθν
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πολιτιςμικζσ
παραμζτρουσ
(ελλθνικι τζχνθ,
ρωμαϊκό δίκαιο,
χριςτιανιςμόσ κ.ά.).
● Να επιςθμαίνουν τθ
ρευςτότθτα και τθ
διεφρυνςθ τθσ
Ευρϊπθσ ςε ςχζςθ με
τισ μεταβαλλόμενεσ
ιςτορικζσ ςυνκικεσ.
● Να εξθγοφν το
ιςτορικό νόθμα του
ελλθνικοφ μφκου τθσ
Ευρϊπθσ.

αρχικι ςτάςθ του Καρόλου
του Μεγάλου απζναντι ςτο
Βυηάντιο, τισ ενζργειεσ
προςζγγιςθσ του Βυηαντινοφ
αυτοκράτορα και τουσ λόγουσ
που τον ϊκθςαν ςε μια
τζτοια κίνθςθ.
● Να επεξεργαςτοφν πθγζσ
και να εντοπίςουν ςτοιχεία με
τα οποία ο Καρλομάγνοσ
ζκεςε τα κεμζλια τθσ δυτικισ
Ευρϊπθσ (π.χ. νομικι
ενοποίθςθ, ενοποίθςθ
μοναςτικοφ κόςμου,
εκπαίδευςθ).

● Nα επιςθμαίνουν
τον προςδιοριςμό τθσ
Ευρϊπθσ από τουσ
αρχαίουσ Ζλλθνεσ
ςυγγραφείσ και τθ
δθμιουργία των
πρϊτων ευρωπαϊκϊν
πολιτιςμϊν ςτον
χϊρο του Αιγαίου
(μινωικόσ,
κυκλαδικόσ).
● Nα διακρίνουν τθ
ςυμβολι του αρχαίου
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ
ωσ εφαλτθρίου αλλά
και ωσ μοχλοφ
διαμόρφωςθσ μιασ
κοινισ ευρωπαϊκισ
παρακατακικθσ ςε
επίπεδο κεςμϊν,
επιςτθμϊν,
γραμμάτων και
τεχνϊν.
● Nα προςδιορίηουν
τθ ςφνδεςθ τθσ
Ευρϊπθσ με τθ
ρωμαϊκι οικουμζνθ,
με τθν προςπάκεια
πολιτικισ ενοποίθςθσ
μεγάλου τμιματοσ
τθσ ευρωπαϊκισ
θπείρου.
● Nα διακρίνουν τον
ενοποιθτικό ρόλο του
χριςτιανιςμοφ ςτθ
μετεξζλιξθ τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ζννοιασ τθσ Ευρϊπθσ.

Θ ρωμαϊκι κατάκτθςθ
τθσ Ευρϊπθσ

Θ οργάνωςθ τθσ
ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ:
Κεντρικι, επαρχιακι
και τοπικι διοίκθςθ
(ρωμαϊκζσ civitates και
ελλθνικζσ πόλεισ).

● Nα γνωρίηουν τθ
ςθμαςία τθσ ςτζψθσ
του Καρλομάγνου
από τον πάπα και τισ
ανεπιτυχείσ ενζργειζσ
του για τθν
αναςφςταςθ τθσ
ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ.
● Να γνωρίηουν τθν
φπαρξθ ποικίλων
λαϊν και πολιτιςμϊν
ςτθν Ευρϊπθ.
● Να περιγράφουν τθ
ςταδιακι
ολοκλιρωςθ τθσ
ρωμαϊκισ κυριαρχίασ
ςτθ Μεςόγειο, τθν
Ανατολι και τθ Δφςθ
και να επιςθμαίνουν
τουσ λόγουσ και τισ
ςυνζπειεσ αυτϊν των
κατακτιςεων.
● Nα επιςθμαίνουν
τουσ ςτόχουσ των
αλλαγϊν του
Αυγοφςτου ςτθ
διοικθτικι οργάνωςθ
(επαρχίεσ) του νζου
οικουμενικοφ
κράτουσ.
● Nα διακρίνουν πϊσ
θ γεωγραφικι
ενότθτα μετατρζπεται
ςε πολιτικι με κζντρο
τθ ϊμθ.

Ραράγοντεσ
ενοποίθςθσ: Θ λατινικι
και θ ελλθνικι γλϊςςα,
οι αςτικζσ
υποδομζσ και τα
κεάματα (λουτρά,
κζατρα, αγορζσ,
μονομαχίεσκθριομαχίεσ), θ ζνταξθ
των τοπικϊν θγετικϊν
τάξεων ςτθν
αυτοκρατορικι ελίτ, θ

● Να διαπιςτϊνουν
τουσ παράγοντεσ
ςυνοχισ
(πολιτιςμικοφσ,
πολιτικοφσ,
οικονομικοφσ) των
λαϊν τθσ ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ.
● Να διακρίνουν τον
πολιτικό ρόλο του
ςτρατοφ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να καταρτίςουν
χρονολογικό πίνακα με τισ
περιοχζσ που κατζκτθςαν οι
ωμαίοι.
● Να μελετιςουν πθγζσ
ςχετικζσ με τουσ πολιτιςμοφσ
των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ. Να
κάνουν ςυγκρίςεισ με τον
ελλθνικό-ρωμαϊκό πολιτιςμό
και να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα.

● Να επεξεργαςτοφν πθγζσ
(Σουθτϊνιοσ, Βιργίλιοσ) και να
αναηθτιςουν τουσ λόγουσ
των αλλαγϊν από τον
Οκταβιανό ςτθν κεντρικι,
επαρχιακι
και τοπικι διοίκθςθ.
● Να εκπονιςουν ομαδικι
εργαςία με κζμα «ωμαϊκζσ
civitates και ελλθνικζσ
πόλεισ». Να αναφερκοφν ςε
δφο χαρακτθριςτικά
παραδείγματα πόλεων και να
διερευνιςουν τον τρόπο
λειτουργίασ τουσ και τισ
ςχζςεισ με τθν κεντρικι
εξουςία (ϊμθ).
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα τθσ
«Δωδεκαδζλτου». Να
αξιολογιςουν τθ ςθμαςία και
τθ διαχρονικότθτα του
ρωμαϊκοφ δικαίου. Να
ςυγκρίνουν με αποςπάςματα
του ςφγχρονου δικαίου
(ελλθνικοφ ι ευρωπαϊκοφ).
● Να αξιοποιιςουν πθγζσ
ςχετικά με τον ρόλο του
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απόδοςθ των
ρωμαϊκϊν πολιτικϊν
δικαιωμάτων, το
ρωμαϊκό δίκαιο, ο
ρόλοσ του ςτρατοφ, του
νομίςματοσ των
εμπορικϊν
δικτφων και των κοινϊν
λατρειϊν, θ λατρεία
του αυτοκράτορα, θ
οικουμενικι
αυτοκρατορικι
ιδεολογία και θ
δθμιουργία ενόσ είδουσ
«ρωμαϊκοφ
πατριωτιςμοφ».

Θ διάδοςθ του
χριςτιανιςμοφ, θ κρίςθ
του 3ου αι. και ο
μεταςχθματιςμόσ τθσ
ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ ςε
Χριςτιανικι ωμαϊκι
Αυτοκρατορία τον 4ο
αιϊνα.

● Να περιγράφουν
τθν απόδοςθ
πολιτικϊν
δικαιωμάτων ωσ
προςπάκεια τθσ
ενοποίθςθσ του
κράτουσ.
● Να διακρίνουν τθν
αλλθλεπίδραςθ των
Ελλινων και των
ωμαίων ςτθ
διαμόρφωςθ του
οικουμενικοφ
κράτουσ.
● Να
αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία του
ρωμαϊκοφ δικαίου για
τθν εξζλιξθ τθσ
μεταγενζςτερθσ
νομοκεςίασ.
● Να προςδιορίηουν
τισ ςυνκικεσ
εξάπλωςθσ του
χριςτιανιςμοφ ςτθν
Ανατολι, τον
ενοποιθτικό ρόλο του
και τθ γενικότερθ
ςθμαςία του
γεγονότοσ ςτθν
ενίςχυςθ τθσ κρατικισ
ενότθτασ και τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ.
● Να διαπιςτϊνουν
ότι θ πολιτικι,
οικονομικι και
κοινωνικι κρίςθ
επζφερε τθν παρακμι
του αρχαίου κόςμου
και δθμιοφργθςε τισ
προχποκζςεισ
οργάνωςθσ του
μεςαιωνικοφ κόςμου.

ςτρατοφ ςτθν άςκθςθ τθσ
κεντρικισ εξουςίασ. Να τισ
επεξεργαςτοφν και να
ςυνκζςουν κείμενο.
● Να αναηθτιςουν
παραδείγματα διείςδυςθσ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθ
λατινικι και το αντίςτροφο,
ςε ςχζςθ με τθν πολιτικι και
τθν ιςτορία, π.χ. φαςιςμόσ,
κουςτωδία.
● Να μελετιςουν λογοτεχνικά
κείμενα για τθ διερεφνθςθ
τθσ κακθμερινισ ηωισ, των
αξιϊν και των αντιλιψεων
των ανκρϊπων τθσ ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ.

● Να αξιοποιιςουν πθγζσ
(«Χρονικά» του ωμαίου
ιςτορικοφ Τάκιτου) για τθ
διάδοςθ του χριςτιανιςμοφ.
Να τισ αξιολογιςουν και να
βγάλουν ςυμπεράςματα για
τθν αντικειμενικότθτα ι
υποκειμενικότθτά τουσ.
● Να παρατθριςουν ρωμαϊκά
ζργα τζχνθσ με αναφορζσ ςε
πρόςωπα του 3ου αιϊνα
(προτομζσ, γλυπτά) και να
ςυνκζςουν ςχετικό κείμενο.
● Να μελετιςουν το
«Διάταγμα» των
Μεδιολάνων, να
αξιοποιιςουν ςτοιχεία και να
εξαγάγουν ςυμπεράςματα
για τθ ςχζςθ του κράτουσ και
τθσ νζασ κρθςκείασ.

● Να διακρίνουν τθ
ςθμαςία τθσ
μετάβαςθσ από τθ
ϊμθ ςτο
κατακερματιςμζνο
ευρωπαϊκό
περιβάλλον των
κρατϊν των
«βαρβάρων».

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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● Να περιγράφουν τισ
μεταρρυκμίςεισ του
Διοκλθτιανοφ και
τουσ ςτόχουσ του.
● Να ερμθνεφουν τθν
πολιτικι και
κρθςκευτικι
διάςταςθ τθσ
ςτιριξθσ του
χριςτιανιςμοφ από
τον Κωνςταντίνο Αϋ.

Το Βυηάντιο ωσ
παράγοντασ
διαμόρφωςθσ του
ευρωπαϊκοφ
πολιτιςμοφ.
Βυηάντιο και
μεςαιωνικι Δφςθ:
Συγκλίςεισ και
αποκλίςεισ.

● Να κατανοοφν τθν
ίδρυςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ
ωσ μζροσ τθσ
προςπάκειασ του
Κωνςταντίνου Αϋ για
τθ διατιρθςθ τθσ
ενότθτασ τθσ
αυτοκρατορίασ.
● Να αναλφουν τον
χαρακτιρα του
βυηαντινοφ
πολιτεφματοσ και να
εντοπίηουν τισ
επιδράςεισ του ςτθν
εξζλιξθ των δυτικϊν
μεςαιωνικϊν
μοναρχιϊν (θ «ελζω
κεοφ» μοναρχία).
● Να εξθγοφν τθν
αντιπαράκεςθ
Βυηαντίου και Δφςθσ
για τθ διεκδίκθςθ τθσ
«ρωμαϊκισ
οικουμζνθσ», μζςα
από το bellum
diplomaticum που
ξεκίνθςε από τθ
ςτζψθ του
Καρλομάγνου (800)
και κορυφϊκθκε με
τθ ςτζψθ του Πκωνα
Αϋ ωσ αυτοκράτορα
των ωμαίων (962).
● Να ερμθνεφουν τθ
κρθςκευτικι
διάςταςθ μεταξφ
Βυηαντίου και Δφςθσ,
όπωσ αυτι εξελίχκθκε
μζςα από το πρϊτο
(Ακακιανό) Σχίςμα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να αξιοποιιςουν πθγζσ
νομικισ φφςεωσ για τθ
διερεφνθςθ τθσ βυηαντινισ
μοναρχίασ και τθν ερμθνεία
των χαρακτθριςτικϊν των
δυτικϊν μοναρχιϊν ςτον
Μεςαίωνα.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τθν
λεγόμενθ Κωνςταντίνεια
δωρεά. Να ακολουκιςει
ςχετικι ςυηιτθςθ.
● Να παρακολουκιςουν
ψθφιακό ι οπτικοακουςτικό
υλικό (ςφραγίδεσ, νομίςματα
κ.ά.) ςχετικά με τθν εξζλιξθ
τθσ βυηαντινισ
αυτοκρατορικισ τιτλοφορίασ.
Να διαβάςουν πρωτογενείσ
πθγζσ με ςκοπό τθν ανάλυςθ
τθσ ςθμαςίασ που είχε ο όροσ
ωμαίοσ για τθν πολιτικι και
πολιτιςμικι ταυτότθτα των
Βυηαντινϊν.
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν εκπόνθςθ
ςχεδιαγραμμάτων, ςτα οποία
κα καταγράφονται οι φάςεισ
των «Σχιςμάτων» μεταξφ
Ανατολικισ και Δυτικισ
Εκκλθςίασ, οι πρωταγωνιςτζσ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

117 |

Ιστορία Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Η Ευρώπθ

του 5ου-6ου αι., τθ
ςφγκρουςθ του
πατριάρχθ Φωτίου
και του πάπα
Νικολάου Αϋ επί
Εικονομαχίασ (867),
το μεγάλο Σχίςμα του
1054 και τθν πολιτικι
των Ραλαιολόγων
περί ςυνζνωςθσ τθσ
Ανατολικισ και
Δυτικισ Εκκλθςίασ
μετά το 1261 ζωσ τθ
ςφνοδο τθσ Φεράρασ
– Φλωρεντίασ (1438).

Βυηαντινόσ Ουμανιςμόσ
και Ευρωπαϊκι
Αναγζννθςθ.

● Να εντοπίηουν τα
ςθμεία ςτα οποία
ςυγκλίνουν ι
αποκλίνουν το
Βυηάντιο και θ Δφςθ
ςε πολιτικό,
κοινωνικό και
κρθςκευτικό επίπεδο
κατανοϊντασ ότι θ
ευρωπαϊκι παράδοςθ
είναι κοινι.
● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ του
Ουμανιςμοφ και τθσ
Αναγζννθςθσ,
διακρίνοντασ τα
χαρακτθριςτικά τουσ
ςτο Βυηάντιο και τθ
Δφςθ.
● Να αξιολογοφν τθ
ςυμβολι των
Βυηαντινϊν λογίων
ςτθν ιταλικι και
ευρωπαϊκι
Αναγζννθςθ.
● Να αναγνωρίηουν
τον ρόλο τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ
ςτθν παιδεία του
δυτικοφ μεςαιωνικοφ
κόςμου.

Το Βυηάντιο ωσ χϊροσ
ϊςμωςθσ Ανατολισ και
Δφςθσ.

● Να διακρίνουν τον
φυςικό και
πολιτιςμικό χϊρο του
Βυηαντίου.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

και τα αιτιματά τουσ.
● Να πραγματοποιιςουν
ερευνθτικι εργαςία με ςκοπό
τθ ςυλλογι και καταγραφι ςε
πίνακα των ςυγκλίςεων και
αποκλίςεων μεταξφ
Βυηαντίου και Δφςθσ.

● Να διερευνιςουν ςε λεξικό
τουσ όρουσ: βυηαντινόσ
Ουμανιςμόσ, Μακεδονικι και
Ραλαιολόγεια Αναγζννθςθ
κ.ά.
● Να καταγράψουν ςε πίνακα
ζργα που αποδεικνφουν τθν
Αναγζννθςθ ςτθν εποχι των
Μακεδόνων και των
Ραλαιολόγων.
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν αναηιτθςθ
των βυηαντινϊν λογίων που
κατζφυγαν ςε ιταλικζσ πόλεισ
πριν και μετά τθν Άλωςθ και
να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για τθ ηωι και
το ζργο τουσ.
● Να αξιοποιιςουν τθ
λογοτεχνία μζςα από τθν
ανάλυςθ μεςαιωνικϊν
ερωτικϊν διθγιςεων.
● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν χάρτθ τθσ
μεςαιωνικισ Ευρϊπθσ, ϊςτε
να γίνει κατανοθτι θ κζςθ
του Βυηαντίου μεταξφ Δφςθσ
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● Να αναγνωρίηουν
τθν πολιτιςμικι
ιδιαιτερότθτα του
Βυηαντίου λόγω τθσ
ςφνκεςθσ τθσ
ρωμαϊκισ
κλθρονομιάσ με τον
χριςτιανικό πολιτιςμό
και τισ ανατολίτικεσ
παραδόςεισ.

Θ ανάπτυξθ των
ευρωπαϊκϊν πόλεων
(13οσ αιϊνασ).

● Να αναλφουν τισ
αξίεσ του βυηαντινοφ
πολιτιςμοφ και να
εκτιμοφν τον τρόπο
διάχυςισ τουσ ςτθ
δυτικι μεςαιωνικι
Ευρϊπθ.
● Να διακρίνουν τουσ
διαφορετικοφσ
τφπουσ των πόλεων
του 13ου αιϊνα, τα
αίτια τθσ ανάπτυξθσ
και τθ ςυγκρότθςθ
τθσ αςτικισ ηωισ.
● Να διαπιςτϊνουν
τθν πολιτικι
οργάνωςθ των
πόλεων και τισ
μορφζσ
διακυβζρνθςισ τουσ.

Τα πρϊτα ευρωπαϊκά
πανεπιςτιμια και ο
ρόλοσ τουσ (12οσ-13οσ
αιϊνασ). Οι ευρωπαϊκζσ
αδελφότθτεσ.

● Να επιςθμαίνουν
τισ ςυνκικεσ, τισ
περιοχζσ και τον
ςκοπό τθσ ίδρυςθσ
των πρϊτων
πανεπιςτθμίων και να
πλθροφορθκοφν για
τισ ςχολζσ, τα
προγράμματα
λειτουργίασ, τθ
ςφνδεςι τουσ με τθ
Δυτικι Εκκλθςία και
τθ ςταδιακι
αυτονόμθςι τουσ.
● Να προςδιορίηουν
τον όρο ευρωπαϊκζσ
αδελφότθτεσ, να
επιςθμαίνουν τισ
ςυνκικεσ κάτω από

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

και Ανατολισ.
● Να φτιάξουν ομάδεσ
εργαςίασ για τθν καταγραφι
των αξιϊν του βυηαντινοφ και
ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ και
να προβοφν ςε ςυγκριτικι
παρουςίαςι τουσ.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τον όρο «κακ’ θμάσ
Ανατολι».

● Να εντοπίςουν μζςα από τθ
μελζτθ κειμζνων ςτοιχεία που
αφοροφν τθν κακθμερινι ηωι
των ανκρϊπων τθσ πόλθσ.
● Να καταςκευάςουν πίνακα
με τισ πόλεισ και τθ μορφι
διακυβζρνθςισ τουσ.
● Να μελετιςουν κείμενα
που αναφζρονται ςτθν
πολιτικι και οικονομικι
ςυγκρότθςθ των πόλεων του
13ου αιϊνα ςε ομοςπονδίεσ
(π.χ. Χανςεατικι Ζνωςθ των
πόλεων τθσ Βαλτικισ) και να
προχωριςουν ςε ςυγκρίςεισ
με τθ ςφγχρονθ εποχι
(Ευρωπαϊκι Ζνωςθ).
● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ ι δευτερογενείσ
πθγζσ, με αναφορζσ ςτα
προγράμματα ςπουδϊν των
πρϊτων πανεπιςτθμίων (π.χ.
του Ραριςιοφ, τθσ Μπολόνια,
τθσ Οξφόρδθσ).
● Να εντοπίςουν τον ρόλο τθσ
Εκκλθςίασ.
● Να αξιολογιςουν και να
ςυνκζςουν κείμενο.
● Να καταγράψουν τα πρϊτα
ευρωπαϊκά πανεπιςτιμια και
τισ ςχολζσ τουσ κατά περιοχι.
● Να μελετιςουν κείμενα
ςχετικά με τισ ευρωπαϊκζσ
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τισ οποίεσ
δθμιουργικθκαν.

Θ Αναγζννθςθ και ο
πολιτιςμόσ τθσ.

● Να αξιολογοφν τον
ρόλο τουσ (ςτθν
προςταςία από
παρεμβάςεισ, τθν
αυτονόμθςθ, τθ
διάρκρωςθ τθσ
διδακτζασ φλθσ και
του προγράμματοσ
ςπουδϊν, τθ
χοριγθςθ
προνομίων).
● Να διακρίνουν τισ
οικονομικζσ και
κοινωνικζσ εξελίξεισ,
κακϊσ και τισ
πνευματικζσ δυνάμεισ
που διαμόρφωςαν το
πνεφμα τθσ
Αναγζννθςθσ.
● Να γνωρίηουν τισ
χϊρεσ διάδοςθσ τθσ
Αναγζννθςθσ.
● Να προςεγγίηουν το
κίνθμα του
Ανκρωπιςμοφ και το
περιεχόμενο του
όρου «κακολικόσ
άνκρωποσ», ωσ
ζκφραςθ του νζου
πνεφματοσ που
αναδφεται ςτα
γράμματα, τισ
επιςτιμεσ και τισ
τζχνεσ, με τθν
αναβίωςθ των αξιϊν
τθσ κλαςικισ
αρχαιότθτασ.
● Να διακρίνουν τθ
ςυμβολι τθσ
τυπογραφίασ ςτθ
διάδοςθ των νζων
ιδεϊν.

αδελφότθτεσ και να
αναηθτιςουν πλθροφορίεσ
για τισ επιδιϊξεισ τουσ και τον
τρόπο υλοποίθςισ τουσ.

● Να επιςθμάνουν τθν
παρουςία του πάπα Λζοντα Λϋ
και άλλων πλοφςιων αςτϊν,
ςε δευτερογενείσ πθγζσ, ωσ
παραγόντων ςτθν οικονομικι,
πολιτικι και πνευματικι
αναγεννθτικι κίνθςθ.
● Να καταςκευάςουν πίνακα
με τουσ ςθμαντικότερουσ
εκπροςϊπουσ των επιςτθμϊν
και τουσ τομείσ τθσ
δραςτθριότθτάσ τουσ.
● Να κάνουν ερευνθτικι
εργαςία με κζμα τθν
εφεφρεςθ τθσ τυπογραφίασ.
● Να ςκιαγραφιςουν τισ
προςωπικότθτεσ των
Μακιαβζλι, Κοπζρνικου και
Φραγκίςκου Βάκωνα (κείμενο
ςυνοδευόμενο με εικόνεσ).
● Να παρουςιάςουν και να
ςυγκρίνουν εικαςτικά ζργα
του 15ου και 16ου αιϊνα.
● Να αναγνωρίςουν και να
ςχολιάςουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά των
δθμιουργϊν.

● Να διαπιςτϊνουν
τθ μεγάλθ ανάπτυξθ
των γραμμάτων και
των επιςτθμϊν κατά
τον 15ο και τον 16ο
αιϊνα.
● Να αξιολογοφν τα
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αντιπροςωπευτικότερ
α ζργα των κφριων
εκπροςϊπων τθσ
τζχνθσ τθσ
Αναγζννθςθσ.
● Να διακρίνουν τθ
νζα κοινι πολιτιςμικι
ταυτότθτα των
ευρωπαϊκϊν λαϊν.

Μεταρρυκμίςεισ τθσ
Δυτικισ Εκκλθςίασ.

● Να προςδιορίηουν
τουσ ςχετικοφσ όρουσ,
π.χ. κουατροτςζντο,
μακιαβελιςμόσ.
● Να εντοπίηουν τα
αίτια τθσ κρίςθσ τθσ
ωμαιοκακολικισ
Εκκλθςίασ και να
περιγράφουν τθ
μεταρρυκμιςτικι
προςπάκεια του
Λουκιρου.
● Να κατανοοφν τθν
αντίδραςθ τθσ
ωμαιοκακολικισ
Εκκλθςίασ ςτθ
μεταρρυκμιςτικι
κίνθςθ.

Θ ανάπτυξθ των
εκνικϊν κρατϊν ςτθν
Ευρϊπθ.

● Να διακρίνουν τισ
ςυνζπειεσ τθσ
κρθςκευτικισ
μεταρρφκμιςθσ ςε
όλουσ τουσ τομείσ τθσ
ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ.
● Να επιςθμαίνουν
τα αίτια και τθν
αναγκαιότθτα τθσ
ανάπτυξθσ των
εκνικϊν κρατϊν ςτθν
Ευρϊπθ και τον
τρόπο μετεξζλιξθσ
των παλαιϊν
μοναρχιϊν ςε εκνικά
κράτθ.
● Να διακρίνουν τα
γνωρίςματα των νζων
εκνικϊν μοναρχιϊν.
● Να περιγράφουν
τθν ϊκθςθ που
ζδωςε ο
Εκατονταετισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να μελετιςουν κείμενα τθσ
εποχισ, να διερευνιςουν τα
αίτια κρίςθσ τθσ
ωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ
και να ςυνκζςουν κείμενο.
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα των «κζςεων»
των πρωτεργατϊν των
μεταρρυκμίςεων και να
εξαγάγουν ςυμπεράςματα.
● Να καταςκευάςουν
κρθςκευτικό χάρτθ τθσ
Ευρϊπθσ ςτα τζλθ του 16ου
αιϊνα. Να αποδϊςουν με
διαφορετικοφσ χρωματιςμοφσ
τισ περιοχζσ των αντίςτοιχων
δογμάτων.

● Να διαβάςουν
αποςπάςματα από τθ
Μεγάλθ Χάρτα των
Ελευκεριϊν (1215) και να
εξαγάγουν ςυμπεράςματα
για τθν εξζλιξθ του αγγλικοφ
πολιτικοφ ςυςτιματοσ και τθν
απιχθςι του.
● Να μελετιςουν κείμενα τθσ
εποχισ (π.χ. Λωάννθσ ο
Ραριςινόσ, «De potestate
regia») και μεταγενζςτερων
χρόνων. Να αξιοποιιςουν
ςτοιχεία ςτα οποία
διαφαίνονται οριςμζνα
γνωρίςματα των νζων
εκνικϊν κρατϊν, να
αξιολογιςουν τισ πθγζσ και
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πόλεμοσ προσ τθ
διαμόρφωςθ των
χαρακτθριςτικϊν και
των μθχανιςμϊν του
εκνικοφ κράτουσ ςτθν
Αγγλία και τθ Γαλλία.

Θ Εμπορικι
Επανάςταςθ.

● Να εντοπίηουν τουσ
λόγουσ που οδιγθςαν
ςτθν Εμπορικι
Επανάςταςθ και τθν
ζκταςθ που αυτι
ζλαβε.

Ο Διαφωτιςμόσ (17οσ18οσ αιϊνασ).

● Να προςδιορίηουν
το περιεχόμενο του
όρου μερκαντιλιςμόσ
και να επιςθμαίνουν
τθ ςθμαςία του ςτο
οικονομικό, κοινωνικό
και πολιτικό επίπεδο.
● Να προςδιορίηουν
τον όρο Διαφωτιςμόσ
και άλλεσ κφριεσ
ζννοιεσ τθσ περιόδου.
● Να εξθγοφν γιατί ο
Διαφωτιςμόσ
εδραιϊκθκε κυρίωσ
ςτθν Αγγλία και τθ
Γαλλία.
● Να εντοπίηουν τα
κφρια χαρακτθριςτικά
και τουσ
αντιπροςωπευτικοφσ
φορείσ του κινιματοσ
του Διαφωτιςμοφ.

Θ πρόοδοσ των
επιςτθμϊν, των τεχνϊν
και των γραμμάτων
(17οσ-18οσ αιϊνασ).

● Να επιςθμαίνουν
τθν επίδραςι του
ςτθν αναμόρφωςθ
του πολιτεφματοσ, τθσ
κοινωνίασ και τθσ
οικονομίασ.
● Να παρατθροφν τθν
πνευματικι και
καλλιτεχνικι ηωι
κατά τον 17ο και τον
18ο αιϊνα, ςε ςχζςθ
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να ςυνκζςουν κείμενο.
● Να επεξεργαςτοφν κείμενα
με αναφορζσ ςτον
Εκατονταετι Ρόλεμο. Να
εντοπίςουν ςτοιχεία που
αφοροφν τθ ςυμβολι του ςτθ
διαμόρφωςθ των
χαρακτθριςτικϊν και των
μθχανιςμϊν του εκνικοφ
κράτουσ ςτθν Αγγλία και τθ
Γαλλία και να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα.
● Να μελετιςουν
προεπιλεγμζνα κείμενα με τισ
βαςικζσ αντιλιψεισ του
Μερκαντιλιςμοφ. Να
αξιολογιςουν τθν οπτικι
τουσ και να ςυνκζςουν
κείμενο.

● Να μελετιςουν ςυγκριτικά
προεπιλεγμζνα αποςπάςματα
ζργων των Διαφωτιςτϊν ωσ
προσ τισ πολιτικζσ και
κοινωνικζσ τουσ απόψεισ και
να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα.
● Να διαβάςουν
αποςπάςματα του ζργου του
Άνταμ Σμικ «Ζρευνεσ για τθ
φφςθ και τα αίτια του
πλοφτου των εκνϊν» (1776)
και να διερευνιςουν τα
χαρακτθριςτικά του
οικονομικοφ
φιλελευκεριςμοφ.
● Να κάνουν εργαςία με
κζμα τισ επιδράςεισ των
ιδεϊν του Μοντεςκιζ ςτο
Αμερικανικό Σφνταγμα (1787)
και του ουςςϊ ςτθ Γαλλικι
Επανάςταςθ.
● Να καταρτίςουν πίνακα με
τα κυριότερα επιτεφγματα
των επιςτθμϊν ςτον 17ο και
18ο αιϊνα.
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και με τθν ανάπτυξθ
του εμπειριςμοφ και
του ορκολογιςμοφ. ●
Να προςδιορίηουν
τουσ αντίςτοιχουσ
όρουσ.
● Να αναγνωρίηουν
τθν πρόοδο των
κετικϊν επιςτθμϊν
και των τεχνολογικϊν
εφαρμογϊν τουσ.

Το παλαιό κακεςτϊσ
(Ancien Régime) και οι
εχκροί του

● Να διακρίνουν τθν
ανανζωςθ τθσ
λογοτεχνικισ και
καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ κατά τον
17ο αιϊνα.
● Να προςδιορίηουν
τον όρο παλαιό
κακεςτϊσ και να
διακρίνουν τουσ
φυςικοφσ εχκροφσ
του, ιδεολογικοφσ –
ταξικοφσ αντιπάλουσ.
● Να προςδιορίηουν
τουσ όρουσ απόλυτθ
μοναρχία και
φωτιςμζνθ δεςποτεία
και να διακρίνουν τα
γνωρίςματά τουσ,
κακϊσ και τα κράτθ
τα οποία ανζδειξαν τα
κακεςτϊτα αυτά.
● Να επιςθμαίνουν
τισ ςυνκικεσ
δθμιουργίασ τθσ
Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ και τισ
οικονομικζσ,
κοινωνικζσ, πολιτικζσ
ςυνζπειζσ τθσ.

Θ Βιομθχανικι
Επανάςταςθ.

Θ Γαλλικι Επανάςταςθ
και οι Ναπολεόντειοι
Ρόλεμοι (1789-1815).

● Να ορίηουν τουσ
όρουσ οικονομικόσ
φιλελευκεριςμόσ και
καπιταλιςμόσ και να
τουσ ςυνδζουν με τθ
Βιομθχανικι
Επανάςταςθ.
● Να επιςθμαίνουν
τουσ εκφραςτζσ του
παλαιοφ κακεςτϊτοσ
και τθν κοινωνικι και
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● Να μελετιςουν και να
παρουςιάςουν ςτο πλαίςιο
ομαδικισ εργαςίασ ζνα
λογοτεχνικό ι κεατρικό ζργο,
π.χ. «Φάουςτ» του Γκαίτε.
● Να ςυντάξουν πίνακα με
τουσ νζουσ όρουσ των
επιςτθμϊν, των τεχνϊν και
των γραμμάτων.

● Να ςυηθτιςουν, μζςω
κατάλλθλων πθγϊν, για τισ
αντιφάςεισ που
παρουςιάηονται ςτο πλαίςιο
του παλαιοφ κακεςτϊτοσ.
● Να μελετιςουν κείμενα και
προςωπογραφίεσ. Να
παρουςιάςουν ζναν
εκπρόςωπο τθσ απόλυτθσ
μοναρχίασ (Λουδοβίκοσ ΣΤϋ)
και ζναν τθσ «φωτιςμζνθσ
δεςποτείασ» (Αικατερίνθ Βϋ).
Να προχωριςουν ςε
ςφγκριςθ τθσ ιδεολογίασ και
τθσ πολιτικισ τουσ.
● Να μελετιςουν
πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ
(πίνακεσ, ςτατιςτικϊν
δεδομζνων, κείμενα
πολιτικϊν φιλοςοφικϊν κ.ά.)
και να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα για τισ
οικονομικζσ, κοινωνικζσ και
πολιτικζσ μεταβολζσ που
επζφερε θ Βιομθχανικι
Επανάςταςθ ςτθ ηωι των
ανκρϊπων.

● Να μελετιςουν τισ
διακθρφξεισ των Γάλλων
Επαναςτατϊν. Να τισ
αξιολογιςουν και να
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πολιτικι κρίςθ ςτθν
Ευρϊπθ γενικότερα
και τθ Γαλλία
ειδικότερα ςτο τζλοσ
του 18ου αιϊνα.
● Να γνωρίηουν τα
ςθμαντικότερα
γεγονότα τθσ
Γαλλικισ
Επανάςταςθσ και να
αξιολογοφν το
διαχρονικό τθσ ζργο
και τθ ςθμαςία τθσ
για τθν ευρωπαϊκι
και τθν παγκόςμια
ιςτορία.

Θ Ευρϊπθ και ο ζξω
κόςμοσ: Το Ραγκόςμιο
Ευρωπαϊκό Σφςτθμα
(1815-1914).

● Να προςδιορίηουν
τουσ βαςικοφσ όρουσ
που ςχετίηονται με
τθν περίοδο.
● Να ερμθνεφουν τθν
αναβίωςθ του
παλαιοφ κακεςτϊτοσ
και το νζο κακεςτϊσ
ιςορροπίασ δυνάμεων
ςτθν Ευρϊπθ ωσ
πολιτικι και
πολιτιςμικι
οπιςκοδρόμθςθ.
● Να προςδιορίηουν
τον χαρακτιρα του
Αμερικανικοφ
Εμφφλιου Ρόλεμου
και τισ ςυνζπειζσ του
(ιδεολογικζσ,
πολιτικζσ,
οικονομικζσ,
κοινωνικζσ) ςτθν
Αμερικι και ςτθν
Ευρϊπθ.

Το Σφςτθμα Αςφαλείασ
των Μεγάλων
Δυνάμεων και οι δφο
Ραγκόςμιοι Ρόλεμοι.

● Να εμβακφνουν
ςτθν εξελικτικι ςχζςθ
του εκνικιςμοφ, του
ιμπεριαλιςμοφ και τθσ
αποικιοκρατίασ.
● Να αξιολογοφν τα
Συςτιματα
Αςφαλείασ ωσ προσ
τθ μακροπρόκεςμθ
αποτελεςματικότθτά
τουσ.

εξαγάγουν ςυμπεράςματα.
● Να μελετιςουν
προεπιλεγμζνα άρκρα
εφθμερίδων τθσ εποχισ, με
αντικρουόμενεσ απόψεισ.
● Να μελετιςουν ςυγκριτικά
τα Συντάγματα τθσ
Αμερικανικισ, τθσ Γαλλικισ
και τθσ Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ και να
καταγράψουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
● Να παρακολουκιςουν
αποςπάςματα
κινθματογραφικισ ταινίασ και
να καταγράψουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.

● Να μελετιςουν χάρτθ τθσ
Ευρϊπθσ κατά το 1815, όπωσ
διαμορφϊκθκε με βάςθ τισ
αποφάςεισ του Συνεδρίου τθσ
Βιζννθσ.
● Να μελετιςουν κείμενα με
αντικρουόμενεσ απόψεισ
ςχετικά με τθν επζκταςθ των
Ευρωπαίων ςτισ άλλεσ
θπείρουσ και τθ δθμιουργία
αποικιϊν. Να τισ
αξιολογιςουν και να
καταγράψουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.

● Να επεξεργαςτοφν πθγζσ:
Ραρακζματα από
απομνθμονεφματα πολιτικϊν
και ςτρατιωτικϊν θγετϊν
ςχετικά με τθ διπλωματία και
τισ διεκνείσ ςχζςεισ τθσ υπό
εξζταςθ περιόδου.

● Να ερμθνεφουν τα
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Θ «Ενωμζνθ Ευρϊπθ».

Συςτιματα
Αςφαλείασ ωσ μζςα
επιβολισ των νικθτϊν
αλλά και ωσ
προςφορά
(ειρθνευτικι,
κοινωνικι,
πολιτιςμικι).
● Να διαπιςτϊνουν
τισ προςπάκειεσ που
καταβλικθκαν για
τθν υλοποίθςθ τθσ
ιδζασ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ενοποίθςθσ.

● Να ςυηθτιςουν και να
προβλθματιςτοφν για τον
ειρθνευτικό αλλά και τον
πολιτιςμικό ρόλο του ΟΘΕ.

● Να κάνουν ομαδικι
εργαςία για τθν ίδρυςθ, τθν
εξζλιξθ τθσ δομισ και τθ
λειτουργία, κακϊσ και τον
ρόλο του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου.
● Να παρακζςουν κεμελιϊδθ
κείμενα ςυνκθκϊν προσ τθν
πορεία για τθν ευρωπαϊκι
ολοκλιρωςθ.
● Να καταςκευάςουν πίνακα
των μεταπολεμικϊν χρόνων
με τισ χρονολογίεσ και τα
διάφορα ςτάδια προσ τθν
ενοποίθςθ τθσ Ευρϊπθσ.
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