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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ
ΣΙ Γ΄, Δ΄, Ε΄ ΚΑΙ Σ΄ ΣΑΞΕΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Α΄ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Με τον όρο «ιςτορία» εννοοφμε οτιδιποτε ζχει ςυμβεί ςτο παρελκόν. Θ Λςτορία
όμωσ ωσ επιςτιμθ μελετά το παρελκόν πάντοτε με τθ διαμεςολάβθςθ του ιςτορικοφ, με
ςτόχο τθ γνϊςθ, τθν κατανόθςθ και τθν ερμθνεία του. Ζτςι, κακιςτά δυνατι τθ ςυγκρότθςθ
τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ, τθσ ταυτότθτασ και τθσ κλθρονομιάσ λαϊν και κοινωνιϊν. Στο
πλαίςιο αυτό, το μάκθμα τθσ Λςτορίασ ςτοχεφει ςτθν καλλιζργεια και ςτθν ανάπτυξθ
ιςτορικισ κριτικισ ςκζψθσ και ιςτορικισ ςυνείδθςθσ από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ.
Λόγω τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ του (διατφπωςθ ερωτθμάτων και κριτικι προςζγγιςθ των
πθγϊν), ςυμβάλλει επίςθσ ςτθ ςυγκρότθςθ αυτόνομων και δθμοκρατικϊν πολιτϊν, με
δυνατότθτα αναςτοχαςμοφ, κριτικισ προςζγγιςθσ του παρελκόντοσ, κατανόθςθσ του
παρόντοσ και ανάλθψθσ δράςθσ και ςυμμετοχισ ςτο ςφγχρονο γίγνεςκαι.
Τα νζα ΡΣ τθσ Λςτορίασ ειςάγουν ενιαία αντίλθψθ προςζγγιςθσ του μακιματοσ 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. Ειδικότερα, ςτο Δθμοτικό το μάκθμα τθσ Λςτορίασ ενςωματϊνει τθν
Αρχαία Ελλθνικι Μυκολογία (ςτθ Γϋ Τάξθ) και οργανϊνεται χρονολογικά, εξετάηοντασ τθν
Ρροϊςτορία (Γϋ Τάξθ), τθν Αρχαία Ελλθνικι Λςτορία (Δϋ Τάξθ), τθ ωμαϊκι και τθ Βυηαντινι
Λςτορία (Εϋ Τάξθ) και τθ Νεότερθ και Σφγχρονθ Ελλθνικι Λςτορία (ΣΤϋ Τάξθ). Ραρζχονται
γενικζσ ειςαγωγικζσ γνϊςεισ επί ποικίλων όψεων του ιςτορικοφ γίγνεςκαι, ενϊ ταυτόχρονα
οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ αποκτοφν τισ πρϊτεσ τουσ ςτοιχειϊδεισ επαφζσ με τισ ιςτορικζσ
πθγζσ και το περιεχόμενο βαςικϊν ιςτορικϊν εννοιϊν.
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 κατάλλθλων για τουσ
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικίασ ζχουν ωσ ςτόχο τθν κριτικι
αφομοίωςθ τθσ φλθσ από αυτοφσ/-ζσ. Αντίςτοιχα, θ αξιολόγθςθ είναι διαρκισ και
διαμορφωτικι και διεξάγεται ατομικά ι ομαδικά, με ςκοπό τον περιοριςμό τθσ
αποςτικιςθσ και τθσ ςτείρασ ι μθχανιςτικισ αναπαραγωγισ των ιςτορικϊν πλθροφοριϊν
από μζρουσ του/τθσ μακθτι/-τριασ. 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.

B. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Γενικόσ ςκοπόσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ και,
κατ’ επζκταςθ, θ καλλιζργεια τθσ ιςτορικισ ςυνείδθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν. Θ ανάπτυξθ
τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ αφορά τθ γνϊςθ ςθμαντικϊν ιςτορικϊν γεγονότων, φαινομζνων και
εξελίξεων και τθν κατανόθςθ των αλλαγϊν που υφίςτανται οι ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ με τθν
εξζλιξθ του χρόνου. Θ καλλιζργεια τθσ ιςτορικισ ςυνείδθςθσ αφορά τθν κατανόθςθ τθσ
δράςθσ των ανκρϊπων ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ και τθ διαμόρφωςθ αξιϊν και
ςτάςεων που οδθγοφν ςτθν εκδιλωςθ υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ ςτο παρόν και το μζλλον.
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Ζτςι, θ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ ζχει ςκοπό να ευνοιςει τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ
ςκζψθσ, τθσ αυτογνωςίασ, των επικοινωνιακϊν και ερευνθτικϊν δεξιοτιτων, αλλά και τθν
ενεργοποίθςθ του ςυναιςκιματοσ και τθσ φανταςίασ των μακθτϊν/-τριϊν. Ο/θ μακθτισ/τρια μπορεί να αποκτιςει όχι μόνο τθν επίγνωςθ ότι ο ςφγχρονοσ κόςμοσ αποτελεί
ςυνζχεια του παρελκόντοσ, αλλά και τθν αντίλθψθ ότι ο ςφγχρονοσ ιςτορικόσ ορίηοντασ
ςυνδζεται άμεςα με τθ ηωι του. Επιπροςκζτωσ, θ μελζτθ τθσ ιςτορικισ πορείασ του
ελλθνικοφ κόςμου, ςτθν οποία δίδεται ζμφαςθ ςτο Δθμοτικό, βοθκά τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να αποτιμιςουν το ιςτορικό παρελκόν του ελλθνιςμοφ και να προςδιορίςουν τθ κζςθ
τουσ ςτο ςφγχρονο ευρωπαϊκό και παγκόςμιο περιβάλλον.
Ωσ εκ τοφτου, ο γενικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ ςυνδζεται με τον
ευρφτερο και απϊτερο ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ, που αναφζρεται ςτθν κατανόθςθ του
ελλθνικοφ παρελκόντοσ και ςτθ διαμόρφωςθ ςτάςεων ηωισ εκ μζρουσ των μακθτϊν/τριϊν, ϊςτε να εξελιχκοφν ςε ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ και να καταςτοφν ενεργοί,
δθμοκρατικοί, ελεφκεροι, αυτόνομοι και υπεφκυνοι πολίτεσ.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ
Γενικοί ιςτορικοί ςτόχοι
Στισ τζςςερισ ανϊτερεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ θ Λςτορία διδάςκεται ωσ διακριτό διδακτικό
αντικείμενο και με τθ διδαςκαλία τθσ επιδιϊκεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ:
− Να αςκθκοφν ςτθν ιςτορικι αφιγθςθ και ςε ποικίλουσ τρόπουσ ζκκεςθσ και κριτικισ
διερεφνθςθσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ.
− Να αντιλθφκοφν πωσ θ υπεράςπιςθ τθσ ελευκερίασ, τθσ δθμοκρατίασ, των ατομικϊν και
κοινωνικϊν δικαιωμάτων πραγματοποιείται από ιςτορικά πρόςωπα.
− Να εντοπίςουν μζςω του αναςτοχαςμοφ ςτθ ςφγχρονθ εποχι πρόςωπα και κετικζσ
ενζργειεσ, με ςκοπό να τα χρθςιμοποιιςουν ωσ πρότυπα.
− Να κατανοιςουν ότι θ εκνικι αυτογνωςία είναι θ δφναμθ τθσ δθμιουργίασ πολιτϊν με
ςυνειδθτότθτα ςτο πλαίςιο μιασ παγκοςμιοποιθμζνθσ κοινωνίασ.
− Να κατανοοφν τον υπομνθματιςμό ενόσ χάρτθ, ϊςτε να τον αξιοποιοφν για τθν πρόςλθψθ
τθσ ιςτορικισ φλθσ.
− Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα τθσ προςζγγιςθσ και κατανόθςθσ του ιςτορικοφ χρόνου,
τθσ χριςθσ όρων που ςχετίηονται με αυτόν, όπωσ π.Χ., μ.Χ. αιϊνασ, χιλιετία, Αναγζννθςθ,
Μεςοπόλεμοσ.
− Να τοποκετοφν τα ιςτορικά γεγονότα ςε άξονα χρονογραμμισ/ιςτοριογραμμισ.
Στόχοι ςε ςχζςθ με τθν παιδαγωγικι/ κριτικι ςκζψθ
− Να κατανοοφν βαςικζσ ιςτορικζσ ζννοιεσ, να τισ ςυςχετίηουν και να προβαίνουν ςε απλζσ
γενικεφςεισ.
− Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναηιτθςθσ και χριςθσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ.
− Να ςυγκρίνουν ιςτορικά γεγονότα, εντοπίηοντασ ομοιότθτεσ και διαφορζσ.
− Να αςκθκοφν ςτο να δομοφν το περιεχόμενο, οργανϊνοντασ αυτό ι τα επιμζρουσ
ςτοιχεία του (π.χ. γεγονότα, κεςμοφσ) με πολυτροπικότθτα ςε πίνακεσ, ςχεδιαγράμματα,
καταλόγουσ και να είναι ςε κζςθ να κζτουν ερωτιςεισ και να δίνουν απαντιςεισ,
προφορικά ι γραπτά, ςχετικά µε τθ διδαςκόμενθ ιςτορικι φλθ.
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− Να καλλιεργθκεί θ ενςυναίςκθςι τουσ ςε ζναν πολφμορφο πολιτιςμικά κόςμο που
ςυνεχϊσ μεταβάλλεται.
− Να ςυνειδθτοποιιςουν τισ ςταδιακζσ ι και τισ απότομεσ αλλαγζσ που ςυντελζςτθκαν με
τθν πάροδο του χρόνου και τθ ςθμαςία τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων.
− Να γνωρίςουν ιςτορικά πρόςωπα, να αξιολογιςουν το ζργο τουσ και να αντιλθφκοφν τον
ρόλο ςθμαντικϊν προςωπικοτιτων ςτθν Λςτορία.
− Να καλλιεργιςουν τθν κριτικι ςκζψθ τουσ προβαίνοντασ ςε ςυςχετιςμοφσ, αξιολογιςεισ,
ανάλυςθ αιτίων και γενικεφςεισ, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ και ςτο
επίπεδο τθσ ωριμότθτασ και τθσ αντιλθπτικισ ικανότθτασ τθσ θλικίασ τουσ.
Στόχοι ςε ςχζςθ με τθν επιςτθμονικότθτα/ διακεματικότθτα
− Να εξοικειωκοφν µε τθν ορολογία τθσ ιςτορικισ επιςτιμθσ, αποκτϊντασ ζνα βαςικό
ιςτορικό λεξιλόγιο.
− Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία του γεωπολιτικοφ παράγοντα για τισ ιςτορικζσ εξελίξεισ.
− Να χρθςιμοποιοφν ςτοιχεία από άλλα μακιματα για τθ μελζτθ τθσ Λςτορίασ.
− Να αξιοποιοφν οπτικοακουςτικό υλικό, λογοτεχνικά κείμενα και ζργα τζχνθσ τθσ κάκε
ιςτορικισ περιόδου.
Στόχοι ςε ςχζςθ με τισ ΤΡΕ
− Να χρθςιμοποιοφν τισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ για τθ μελζτθ του
ιςτορικοφ παρελκόντοσ.
Στόχοι ςε ςχζςθ με τον πολιτιςμό
− Να γνωρίςουν τθν πολιτιςτικι και εκνικι κλθρονομιά και να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ
για τθ διαφφλαξι τθσ.
− Να ενδυναμϊςουν τα κετικά ςυναιςκιματα, π.χ. αγάπθ για τθ χϊρα τουσ και εκνικι
ςυνείδθςθ, διάκεςθ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ, ςυνεργαςίασ και αλλθλοκατανόθςθσ µε τουσ
γειτονικοφσ λαοφσ και με άλλουσ λαοφσ που ανικουν ςτθν παγκόςμια κοινότθτα.
− Να διαμορφϊνουν προςωπικι άποψθ και υπεφκυνθ ςτάςθ για τα κοινωνικά, πολιτικά,
πολιτιςτικά, εκνικά, ευρωπαϊκά και παγκόςμια κζματα και προβλιματα.
− Να διακρίνουν τον μφκο και τον κρφλο από το ιςτορικό γεγονόσ.
− Να κατανοιςουν τθν κοινωνικι και πολιτικι ηωι των ανκρϊπων ςτισ διάφορεσ ιςτορικζσ
περιόδουσ, κακϊσ και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςισ τουσ και πϊσ αυτζσ είναι
άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με το ιςτορικό γίγνεςκαι.
Στόχοι ςε ςχζςθ με τθν ζρευνα
− Να αςκθκοφν ςτθν επιτόπια ι και ψθφιακι πρόςβαςθ για τθν άντλθςθ ιςτορικϊν
ςτοιχείων που διακζτουν μουςεία, αρχαιολογικοί χϊροι, μνθμεία, ιςτορικά αρχεία,
βιβλιοκικεσ.
− Να κατακτιςουν τθ γνϊςθ μζςω τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ με τρόπο κριτικό και
δθμιουργικό.
− Να μελετοφν αναςτοχαςτικά τισ ιςτορικζσ πθγζσ και να επεξεργάηονται το υλικό τουσ για
τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.
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Ειδικότεροι ςτόχοι του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ κατά τάξεισ
Γϋ Τάξθ
− Να αναπτφξουν το ενδιαφζρον και τθ φανταςία τουσ για τθν ελλθνικι μυκολογία.
− Να προβλθματιςτοφν για τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με το φυςικό περιβάλλον και τον
αγϊνα του για πρόοδο.
Δϋ Τάξθ
− Να γνωρίςουν ςθμαντικά γεγονότα και φαινόμενα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Λςτορίασ
(πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιςμικά, κρθςκευτικά), ςτοιχεία τθσ Αρχαίασ Λςτορίασ άλλων
λαϊν και να κατανοιςουν τθν αλλθλεξάρτθςθ των λαϊν και τθ ςυνειςφορά όλων ςτο
παγκόςμιο γίγνεςκαι.
− Να κατανοιςουν και να ςυγκρίνουν τα πολιτεφματα τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, να εκτιμιςουν
τθ ςθμαςία του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ και να το αποδεχκοφν ωσ κεμελιϊδεσ
δικαίωμα των ανκρϊπων και ωσ κετικό παράγοντα τθσ εξζλιξισ τουσ.
− Να επεξεργαςτοφν τα όρια και τισ ςυνεπαγωγζσ τθσ εξάπλωςθσ των αρχαίων Ελλινων και
του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ.
− Να γνωρίςουν τα πολιτιςτικά επιτεφγματα των αρχαίων Ελλινων.
Εϋ Τάξθ
− Να γνωρίςουν ςθμαντικά γεγονότα τθσ βυηαντινισ περιόδου και να αποκτιςουν ςαφι
αντίλθψθ τθσ διαχρονικισ πορείασ του ελλθνιςμοφ κατά τθν υπερχιλιετι αυτι περίοδο.
− Να εκτιμιςουν κετικά τα πολιτιςμικά επιτεφγματα των Βυηαντινϊν και τθν προςφορά
τουσ ςτον παγκόςμιο πολιτιςμό, ςεβόμενοι/-εσ τθν πολιτιςμικι παρουςία των λαϊν με
τουσ οποίουσ το Βυηάντιο ιρκε ςε επαφι.
− Να κατανοιςουν ότι τα δθμοτικά τραγοφδια και θ δθμοτικι ποίθςθ αποτελοφν ζναν
λαογραφικό και γλωςςικό κθςαυρό και μαρτυρίεσ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ.
ΣΤϋ Τάξθ
− Να γνωρίςουν ςθμαντικά γεγονότα και εξελίξεισ τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Ελλθνικισ
Λςτορίασ, κακϊσ και βαςικά ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ και Ραγκόςμιασ Λςτορίασ τθσ ίδιασ
περιόδου.
− Να ςυςχετίηουν αιτιωδϊσ μεταξφ τουσ γεγονότα και εξελίξεισ τθσ νεότερθσ και ςφγχρονθσ
περιόδου τθσ Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ Λςτορίασ.
− Να εκτιμιςουν τουσ αγϊνεσ των Ελλινων για τθν ελευκερία και τθ δθμοκρατία ςτα
νεότερα χρόνια.
Τοπικι Λςτορία
− Να εξοικειωκοφν με τθ διερεφνθςθ τθσ ιςτορίασ του τόπου τουσ και να
ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςυμβολι του άμεςου περιβάλλοντόσ τουσ ςτθ γενικι ιςτορία,
διαμορφϊνοντασ ολοκλθρωμζνθ προςωπικι, κοινωνικι και εκνικι ιςτορικι ταυτότθτα.
− Να ςυςχετίςουν τθν Αρχαία, τθ Βυηαντινι και τθ Νεότερθ Λςτορία με τθν ιςτορία του
τόπου που ηουν ι τθσ γενζκλιασ πατρίδασ τουσ και να ςυνδζςουν τα μνθμεία τθσ κάκε
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περιόδου, που ςϊηονται ςτον τόπο τουσ, με γεγονότα και καταςτάςεισ τθσ εξεταηόμενθσ
ιςτορικισ περιόδου.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Το περιεχόμενο του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ Λςτορίασ ςτο Δθμοτικό Σχολείο
επικεντρϊνεται ςτθν Ελλθνικι Μυκολογία και ςτθν Ελλθνικι Λςτορία.
Στθ Γϋ τάξθ διδάςκεται το Κεματικό Ρεδίο Ελλθνικι Μυκολογία ςτισ ακόλουκεσ
Κεματικζσ Ενότθτεσ: Κοςμογονία, Ιρωεσ, Ρανελλινιεσ εκςτρατείεσ. Διδάςκεται επίςθσ θ
Προϊςτορία με τισ ακόλουκεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ: Ραλαιολικικι Εποχι, Νεολικικι Εποχι,
Εποχι του Χαλκοφ (κυκλαδικόσ, μινωικόσ και μυκθναϊκόσ πολιτιςμόσ).
Στθ Δϋ τάξθ διδάςκεται το Κεματικό Ρεδίο Αρχαία Ιςτορία, ςε Κεματικζσ Ενότθτεσ
που αντιςτοιχοφν ςτισ μείηονεσ περιόδουσ αυτισ: Ομθρικι Εποχι, Αρχαϊκά Χρόνια, Κλαςικά
Χρόνια, Ελλθνιςτικά Χρόνια.
Στθν Εϋ τάξθ διδάςκεται το Κεματικό Ρεδίο Ελλθνορωμαϊκι Ιςτορία και Βυηαντινι
Ιςτορία, ςτισ ακόλουκεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ: Ελλθνορωμαϊκοί Χρόνοι, Ρρϊιμα Βυηαντινά
Χρόνια, Μζςθ Βυηαντινι Ρερίοδοσ, Φςτερθ Βυηαντινι Ρερίοδοσ.
Στθ ΣΤϋ τάξθ διδάςκεται το Κεματικό Ρεδίο Νεότεροι Χρόνοι και φγχρονθ Εποχι.
Ρεριλαμβάνονται οι ακόλουκεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ: Θ Ευρϊπθ ςτα Νεότερα Χρόνια, Οι
Ζλλθνεσ υπό ξζνθ κυριαρχία, Θ Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821, Θ Ελλάδα κατά τον 19ο
αιϊνα, Θ Ελλάδα κατά τον 20ό αιϊνα.
Εντόσ των προαναφερκζντων Κεματικϊν Ρεδίων και Ενοτιτων, που ακολουκοφν
χρονολογικι δομι, δίδονται ςτοιχεία για τα ακόλουκα:
− πολιτειακι και πολιτικι οργάνωςθ και λειτουργία
− κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ
− διακρατικζσ ςχζςεισ
− πόλεμοσ και διπλωματία
− κακθμερινι ηωι
− εκπαίδευςθ
− τζχνεσ, γράμματα.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Γενικά
Θ Λςτορία, ωσ διδακτικό αντικείμενο, ςε κάκε εποχι, είναι ανάλογθ με τισ κοινωνικζσ
και πολιτικζσ δομζσ, το πολιτιςτικό επίπεδο και τισ αντιλιψεισ τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία
απευκφνεται. Κυρίαρχο διακφβευμα ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ τθσ Λςτορίασ είναι θ
προαγωγι του ιςτορικοφ εγγραμματιςμοφ ςε όλο το φάςμα τθσ υποχρεωτικισ
εκπαίδευςθσ. Βαςικό εργαλείο τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ και γνϊςθσ, κακϊσ και τθσ
επικοινωνίασ τθσ αποτελεί θ ζννοια, μια νοθτικι καταςκευι. Πταν ο/θ μακθτισ/-τρια
κατανοεί τισ ιςτορικζσ ζννοιεσ (π.χ. εξζγερςθ, επανάςταςθ, αυτονομία, ανεξαρτθςία κ.λπ.)
και τισ εντάςςει ςε πλαίςιο ςχζςεων (ςυςχετιςμοί, γενικεφςεισ), κατανοεί το ιςτορικό
«γίγνεςκαι» και τθν ιςτορικι πραγματικότθτα (ιςτορικόσ εγγραμματιςμόσ). Πταν, επιπλζον,
αξιοποιεί και διακεματικζσ ζννοιεσ (ςφςτθμα, μεταβολι κ.λπ.), κατανοεί τον τρόπο με τον
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οποίο τομείσ τθσ ευρφτερθσ πραγματικότθτασ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του ιςτορικοφ
«γίγνεςκαι» και τθσ ιςτορικισ πραγματικότθτασ.
Ραράλλθλα, οι ςφγχρονεσ ςυνκικεσ απαιτοφν τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων τθσ ηωισ,
ιπιων δεξιοτιτων, δεξιοτιτων τεχνολογίασ και επιςτιμθσ (κριτικι ςκζψθ, δθμιουργικότθτα,
ςυνεργαςία, επικοινωνία, ευελιξία, προςαρμοςτικότθτα, πρωτοβουλία, οργανωτικι
ικανότθτα, ενςυναίςκθςθ, επίλυςθ προβλιματοσ).
Επιδιϊκοντασ τθν καλφτερθ οργάνωςθ και διεξαγωγι τθσ παιδαγωγικο-διδακτικισ
και μακθςιακισ διαδικαςίασ, ϊςτε να υπθρετθκεί καλφτερα ο ςκοπόσ όλων των επιμζρουσ
γνωςτικϊν αντικειμζνων και ο ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ γενικότερα (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ,
ςτάςεισ, αξίεσ, μορφζσ ςυμπεριφοράσ, οι οποίεσ κα αποτελζςουν βαςικοφσ ςυντελεςτζσ
οριηόντιασ διαςφνδεςθσ των διακριτϊν μακθμάτων), προτείνεται θ αξιοποίθςθ τθσ
διακεματικότθτασ και θ κατά περίπτωςθ ομαδοςυνεργατικι διάταξθ τθσ τάξθσ. Ραράλλθλα,
κα πρζπει να δίνεται ζμφαςθ όχι μόνο ςτθ δθλωτικι, αλλά και ςτθ διαδικαςτικι και
εννοιολογικι γνϊςθ (καλλιζργεια δεξιοτιτων, εννοιολογικι υποδομι), που διευκολφνει
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ «να μακαίνουν πϊσ να μακαίνουν», να ανακαλφπτουν, να
μεταςχθματίηουν δθλαδι τθ γνϊςθ με ενεργθτικζσ μεκόδουσ (αξιοποίθςθ πθγϊν, εκπόνθςθ
ςχεδίων εργαςίασ, λογιςμικά, διαδίκτυο) και όχι να τουσ προςφζρεται με τρόπο άμεςο και
δαςκαλοκεντρικό. Με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ/-τριεσ μεταςχθματίηονται από πακθτικοί
δζκτεσ ςε «παραγωγοφσ» τθσ γνϊςθσ με τθν ταυτόχρονθ ανάπτυξθ τθσ ενεργθτικότθτασ και
τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ.
Ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ
Ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ αλλάηει και πλζον καλείται όχι απλϊσ να εφαρμόηει,
αλλά να ςχεδιάηει και να πειραματίηεται, να προωκεί τθν επικοινωνία και τθν κριτικι
αντιμετϊπιςθ τθσ πλθροφορίασ. Ειδικότερα για τθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, για να
επιτευχκεί ο παραπάνω ςκοπόσ, κα πρζπει οι μακθτζσ/-τριεσ να αναπτφξουν ζναν βακμό
εξοικείωςθσ και ςφνδεςθσ με το μάκθμα και να το βρίςκουν ενδιαφζρον και ελκυςτικό. Οι
εκπαιδευτικοί από τθν πλευρά τουσ κα πρζπει να δθμιουργιςουν ζνα περιβάλλον
μακθτοκεντρικό, το οποίο κα διαμορφϊνει ιςχυρζσ «δαςκαλομακθτικζσ» και διαμακθτικζσ
ςχζςεισ, που κα προωκοφν τον ςεβαςμό, τθν αυτοεκτίμθςθ, τθ ςυνεργατικι μάκθςθ και
ανκρωπιςτικζσ αξίεσ για όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Οι εκπαιδευτικοί χρειάηεται να
αφιερϊνουν χρόνο για τθν ανίχνευςθ των εμπειριϊν και των δυνατοτιτων, κακϊσ και των
τρόπων ςκζψθσ και εργαςίασ των μακθτϊν/-τριϊν τουσ. Κάτι τζτοιο είναι απαραίτθτο
προκειμζνου να ςχθματοποιθκεί ςυγκροτθμζνθ πρόταςθ ςφνδεςθσ τθσ εμπειρίασ με τθ
κεωρία και μετάβαςθσ από τισ ιδζεσ (εμπειρικο-βιωματικι γνϊςθ) των παιδιϊν ςτισ
επιςτθμονικζσ ιςτορικζσ αφθγθματικζσ επεξθγιςεισ. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί αυτό, ο/θ
εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί διδακτικζσ μεκόδουσ οι οποίεσ κα κρατοφν
αμείωτο το ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν, κα ενεργοποιοφν τθ ςυμμετοχι, τθ διαίςκθςθ
και τθ φανταςία τουσ και κα τουσ/τισ κινθτοποιοφν ϊςτε να ερευνοφν, μόνοι/-εσ τουσ ι ςε
ομάδεσ (ομαδοςυνεργατικι), τα ιςτορικά γεγονότα και κζματα.
Διδακτικι/Μακθςιακι Πράξθ
Θ διδακτικι πράξθ και ο τρόποσ πραγμάτωςισ τθσ ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ
μακιματοσ τθσ Λςτορίασ κα πρζπει να ζχουν ωσ αφετθρία τισ πάςθσ φφςεωσ δεξιότθτεσ,
που οι μακθτζσ/-τριεσ πρζπει να δομιςουν ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ ςε αντιςτοίχιςθ με
τουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ και ςτόχουσ τθσ κάκε ενότθτασ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν,
ενόσ κεφαλαίου ι μίασ ωριαίασ διδαςκαλίασ. Ακόμθ, πρζπει να εμπλζκουν τουσ/τισ
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μακθτζσ/-τριεσ ςτθν προβλθματικι του ιςτορικοφ περιεχομζνου, μζςα από τισ
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ.
Οι νζεσ διδακτικζσ πρακτικζσ, εςτιάηοντασ ςτθν καλλιζργεια ανάπτυξθσ γνϊςεων,
δεξιοτιτων/ικανοτιτων και ςτάςεων, υποςτθρίηουν και πλαιςιϊνουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, ϊςτε να μακαίνουν αυτόνομα, αλλά και να ςυνεργάηονται, να επικοινωνοφν, να
διερευνοφν και να ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ. Γι’ αυτό και προκρίνεται θ ςυνολικι εμπλοκι
των μακθτϊν/-τριϊν ςτισ επιμζρουσ πρακτικζσ, ωσ μικρϊν ερευνθτϊν/-τριϊν.
Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν, το ιςτορικό περιεχόμενο οργανϊνεται ςε
διδακτικζσ ενότθτεσ, κακεμία από τισ οποίεσ αντιςτοιχεί ςε μία διδακτικι ϊρα. Βαςικι
μεκοδολογικι αρχι για τθ διδαςκαλία των ενοτιτων αυτϊν είναι θ προςπάκεια αφξθςθσ
τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των μακθτϊν/-τριϊν, θ οποία μπορεί να επιτευχκεί με ποικίλα
διδακτικά μζςα και εργαλεία που καταλιγουν ςε δράςεισ, όπωσ ενδεικτικά αναφζρονται
ακολοφκωσ:
α) Θ μελζτθ των πθγϊν, πζραν του ότι ενιςχφει τον διερευνθτικό χαρακτιρα τθσ μάκθςθσ,
ζχει πρωτεφουςα ςθμαςία για τθν καλλιζργεια τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ, εφόςον οι μακθτζσ/τριεσ ςυνειδθτοποιοφν μζςω αυτισ ότι θ αφιγθςθ του ςχολικοφ εγχειριδίου και του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ που αξιοποιείται ςυνολικά είναι το αποτζλεςμα ιςτορικισ ζρευνασ.
Τα κριτιρια τθσ επιλογισ των ιςτορικϊν πθγϊν πρζπει να είναι τα ακόλουκα: 1) Θ
εγκυρότθτα τθσ πθγισ. 2) Θ αντιςτοίχιςι τουσ με το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του
κεφαλαίου και τθσ ενότθτασ. 3) Θ αντιπροςωπευτικότθτα των ειδϊν των ιςτορικϊν πθγϊν
και θ ιςορροπία τουσ.
β) Για τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με τθ μεκοδολογία τθσ Λςτορίασ αλλά και με τθν
εργαςία ςε ομάδεσ, ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει και θ εκπόνθςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν.
Θ ζρευνα μπορεί να περιλαμβάνει μελζτθ ιςτορικϊν πρωτογενϊν και δευτερογενϊν πθγϊν:
φιλολογικϊν κειμζνων, εικόνων, μνθμείων τθσ περιόδου, αρχιτεκτονικισ, αγγειογραφίασ,
νομιςμάτων, χαρτϊν, χρονολογικϊν πινάκων κ.λπ. Θ χριςθ τθσ ιςτορικισ γραμμισ, κυρίωσ
με εικόνεσ, και οι εννοιολογικοί χάρτεσ ςυντελοφν ςτθ νοθτικι οργάνωςθ και τθν
κατανόθςθ των ιςτορικϊν γεγονότων.
γ) Θ χριςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ ΤΡΕ (διαδίκτυο,
λογιςμικό ςχετικό με τθν Λςτορία κ.ά.). Επιπλζον οι νζεσ τεχνολογίεσ αποτελοφν βαςικό
εργαλείο του/τθσ εκπαιδευτικοφ με τισ δυνατότθτεσ και το πλικοσ των πλθροφοριϊν που
του/τθσ παρζχουν.
δ) Θ αξιοποίθςθ διαφόρων εποπτικϊν και οπτικοακουςτικϊν μζςων. Τα παιδικά
μυκιςτοριματα και τα κόμικσ, ζντυπα και θλεκτρονικά, που αναφζρονται ςτθν ιςτορικι
εποχι, μποροφν να αποτελζςουν ζνα ςθμαντικό εργαλείο μάκθςθσ, κακϊσ διεγείρουν τισ
αιςκιςεισ και τθ φανταςία των μακθτϊν/-τριϊν, βοθκϊντασ τουσ/τεσ να κατανοιςουν
καλφτερα τισ ιςτορικζσ ζννοιεσ και τα ιςτορικά γεγονότα.
ε) Ρροτείνονται επίςθσ θ αφιγθςθ (με ζμφαςθ ςτθν οπτικι επαφι, τθ γλϊςςα του
ςϊματοσ, τθν κίνθςθ, τθ μίμθςθ), ο κατευκυνόμενοσ διάλογοσ και οι ερωτιςεισ των
εκπαιδευτικϊν. Επιπροςκζτωσ τα παιχνίδια ρόλων, οι προςομοιϊςεισ ςυγκεκριμζνων
γεγονότων ςυμβάλλουν ςτον αναςτοχαςμό των μακθτϊν/-τριϊν και ςτθν καλλιζργεια τθσ
ενςυναίςκθςισ τουσ.
ςτ) Θ πραγματοποίθςθ διδακτικϊν επιςκζψεων ςε χϊρουσ ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ
(μουςεία, αρχαιολογικοί χϊροι, αίκουςεσ τζχνθσ, πινακοκικεσ κ.ά.) ενιςχφει το ενδιαφζρον
των μακθτϊν/-τριϊν και προάγει ενεργθτικζσ διδακτικζσ τεχνικζσ και βιωματικζσ δράςεισ.
Επίςθσ, οι επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κακιςτοφν τθ
μάκθςθ εμπειρία μοναδικι, κακϊσ είναι ερευνθτικι και πολυαιςκθτθριακι, και μπορεί να
οργανωκεί από τον/τθν εκπαιδευτικό ωσ ζρευνα δράςθσ.
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Ρζρα από τουσ ςτόχουσ και τα περιεχόμενα, απαραίτθτο είναι λοιπόν να
αναπτυχκοφν ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν επίτευξθ των επιδιϊξεων του μακιματοσ
και των επιμζρουσ ςτόχων κάκε ενότθτασ. Ωσ κφρια εργαλεία κα χρθςιμοποιθκοφν οι
ιςτορικζσ πθγζσ, όπου τα παιδιά καλοφνται να τισ «διαβάςουν», να γράψουν, να ςκεφτοφν,
να μιλιςουν πάνω ςε αυτζσ, ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ που τισ
ςυνοδεφουν. Επ’ αυτοφ ςθμειϊνεται ότι ο ιςτορικόσ εγγραμματιςμόσ δεν αναφζρεται ςε
ςυςςϊρευςθ εγκυκλοπαιδικισ γνϊςθσ ιςτορικϊν γεγονότων από κάκε ιςτορικι εποχι ςε
επίπεδο παγκόςμιου ςτερεϊματοσ και δεν μπορεί αυτόσ να είναι ο καταλθκτικόσ ςτόχοσ τθσ
διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ. Εντοφτοισ, είναι απαραίτθτθ θ δόμθςθ δεξιοτιτων ορκισ
ακρόαςθσ, κριτικισ ανάγνωςθσ, ορκολογικισ ςκζψθσ, γραπτισ ςφνκεςθσ και μάκθςθσ με
τθν αξιοποίθςθ των εν λόγω ιςτορικϊν πθγϊν. Ο ιςτορικόσ εγγραμματιςμόσ προχποκζτει τθ
χριςθ και κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ, τθσ μορφισ και τθσ δόμθςθσ τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ
αναφορικά με τθν ανάγνωςθ και τθν παραγωγι κειμζνων ιςτορικοφ περιεχομζνου, τόςο ςε
προφορικό όςο και γραπτό επίπεδο.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ ςε όλεσ τισ τάξεισ του δθμοτικοφ είναι
απαραίτθτο να ςυνδζεται άμεςα με τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ που κζτει το Ρρόγραμμα
Σπουδϊν. Θ αξιολόγθςθ αποτελεί βαςικό και αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ. Ο ρόλοσ τθσ αξιολόγθςθσ πρζπει κυρίωσ να είναι διαμορφωτικόσ,
ανατροφοδοτικόσ και μεταγνωςτικόσ, δθλαδι να ελζγχει τον βακμό επίτευξθσ των
διδακτικϊν ςτόχων και να ςυντελεί ςτθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ.
Θ αξιολόγθςθ ζχει ωσ ςτόχο να ενιςχφςει τθν αυτογνωςία και τθν αναςτοχαςτικότθτα
των μακθτϊν/-τριϊν και να επιβραβεφει τθν προςπάκειά τουσ, ανάλογα με τισ δεξιότθτεσ
και τισ ικανότθτζσ τουσ αλλά και τθ ςυμμετοχι τουσ. Τα ςτοιχεία αξιολόγθςθσ ςτο μάκθμα
τθσ Λςτορίασ είναι θ κατανόθςθ ιςτορικϊν όρων, θ αξιολόγθςθ ιςτορικϊν προςϊπων,
γεγονότων και φαινομζνων, οι αναλφςεισ αιτιϊν, ςυνκθκϊν, παραγόντων, θ εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων, οι ςυςχετιςμοί εννοιϊν, οι ςυςχετιςμοί με τθ ςφγχρονθ εποχι.
Θ αξιολόγθςθ δεν πρζπει να ευνοεί τθν αποςτικιςθ και τθν αναπαραγωγι των
ιςτορικϊν γνϊςεων, αλλά να προάγει τθ διατφπωςθ ιςτορικοφ λόγου, τθν ανάπτυξθ
κριτικοφ ςυλλογιςμοφ και ιςτορικισ διερεφνθςθσ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ
ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν.
Για τθ διαπίςτωςθ του βακμοφ και τθσ ζκταςθσ τθσ επίτευξθσ των προαναφερομζνων
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ χρθςιμοποιοφνται θ μζκοδοσ πρότηεκτ,
λογιςμικά που παρατίκενται ςτισ δραςτθριότθτεσ ανά διδαςκόμενο κεφάλαιο,
δραματοποιιςεισ και ποικίλεσ τεχνικζσ.
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του Δθμοτικοφ είναι
απαραίτθτο να περιλαμβάνουν εργαςίεσ όπωσ: ςυμπλιρωςθσ κειμζνου, επιλογισ ςωςτοφλάκουσ, αντιςτοίχιςθσ-ςφηευξθσ, πολλαπλισ επιλογισ, ταξινόμθςθσ-κατάταξθσ ςφμφωνα με
οριςμζνα κριτιρια, ςυμπλιρωςθσ λογικϊν διαγραμμάτων, ςυμπλιρωςθσ ιςτορικισ
γραμμισ, ερμθνείασ γραφικϊν παραςτάςεων, λφςθσ ςταυρολζξου ι ςυμπλιρωςθσ
ακροςτιχίδασ, ςφντομθσ απάντθςθσ, ανάπτυξθσ απόψεων. Θ διατφπωςθ των ερωτιςεων
οφείλει να είναι ςαφισ και κατανοθτι και τα ηθτοφμενα ςυμβατά με τθν αντιλθπτικι
ικανότθτα και το επίπεδο ωριμότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν.
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Β΄ Μζροσ
Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδών
Θεματικά
Πεδία

Ελλθνικι
Μυκολογία

ΙΣΟΡΙΑ – Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Η ΚΟΜΟΓΟΝΙΑ
Τι πίςτευαν οι αρχαίοι
Ζλλθνεσ για τθ γζννθςθ
του κόςμου.

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:

● Να γνωρίηουν τουσ
βαςικοφσ μφκουσ τθσ
γζνεςθσ του κόςμου
και τθσ τάξεωσ
(κοςμογονία) από τθν
αρχικι κατάςταςθ
χάουσ και ερζβουσ.

● Να προτείνουν τισ δικζσ
τουσ εκδοχζσ για τθ
δθμιουργία του κόςμου.

● Να γνωρίηουν ότι οι
κοςμογονικοί μφκοι
προζκυψαν ωσ
αποτζλεςμα τθσ
ανάγκθσ του
προϊςτορικοφ και
αρχαϊκοφ ανκρϊπου
να ςυλλάβει τθν αρχι
τθσ κοςμικισ και
ανκρϊπινθσ φπαρξθσ
και, τελικά, τθν αιτία
τθσ δικισ του
φπαρξθσ.

Κεοί και κεζσ του
Ολφμπου.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

● Να διακρίνουν τθ
διαφορά μεταξφ
μφκου και «ιςτορικισ
πραγματικότθτασ».
● Να γνωρίηουν τουσ
κεοφσ και τισ κεζσ του
Ολφμπου.
● Να γνωρίηουν τα
ςφμβολα των κεϊν,
τισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ, κακϊσ και
τουσ τρόπουσ
λατρείαστελετουργίασ των
αρχαίων Ελλινων.

● Να αναδιθγθκοφν
ελεφκερα και με δικά τουσ
λόγια τουσ μφκουσ τθσ
κοςμογονίασ.
● Να διαβάςουν κείμεναπθγζσ, διαςκευαςμζνα από
τθν αρχαιοελλθνικι
γραμματεία, που
περιλαμβάνουν μφκουσ, και
άλλα, που αναφζρονται ςε
ιςτορικά γεγονότα και να
προςπακιςουν να τα
ςυγκρίνουν εντοπίηοντασ
κατά το δυνατόν τα
φανταςτικά ςτοιχεία.

● Να παρατθριςουν
απεικονίςεισ των κεϊν και
των ςυμβόλων τουσ από τθν
αρχαιότθτα ωσ ςιμερα.
● Να ςυηθτιςουν τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά
κάκε κεοφ/κεάσ.
● Να ηωγραφίςουν τουσ
κεοφσ και τισ κεζσ και να
γράψουν ολιγόςτιχα
ποιθματάκια για τον/τθν
κακζνα/κακεμία.
● Να παίξουν ζνα κεατρικό
παιχνίδι όπου κα υποδυκοφν
τον/τθ κεό/κεά τθσ επιλογισ
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Θ δθμιουργία του
ανκρϊπου.

● Να γνωρίηουν τουσ
μφκουσ δθμιουργίασ
του ανκρϊπινου
είδουσ και τα μυκικά
πρόςωπα που
ςχετίηονται με
αυτοφσ.
● Να γνωρίηουν τισ
βαςικζσ ζννοιεσ τθσ
ενότθτασ: μφκοσ,
Τιτανομαχία,
Γιγαντομαχία,
λατρεία, ςφμβολο.

τουσ.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
κρθςκεία των αρχαίων
Ελλινων και να τθ
ςυγκρίνουν με τθ ςθμερινι.
● Να διαβάςουν μφκουσ που
αναφζρονται ςτθ δθμιουργία
του ανκρϊπου.
● Να χαρακτθρίςουν τα
πρόςωπα τθσ ενότθτασ και τισ
πράξεισ τουσ.
● Να περιγράψουν τισ ζννοιεσ
τθσ ενότθτασ, ςφμφωνα με τισ
κοινωνικζσ τουσ
αναπαραςτάςεισ, προφορικά
ι γραπτά με ςχετικά
ελεφκερο τρόπο.
● Να λφςουν ςταυρόλεξα, να
κάνουν αντιςτοιχίςεισ, να
ςυμπλθρϊςουν πίνακεσ και
κείμενα με τα πλθροφοριακά
ςτοιχεία των ενοτιτων.
● Να καταςκευάςουν με τθ
βοικεια των ΤΡΕ
εννοιολογικοφσ χάρτεσ με
τουσ/τισ κεοφσ/κεζσ και τισ
μεταξφ τουσ ςχζςεισ.

ΟΙ ΗΡΩΕ
Ιρωεσ ςτθν αρχαία
Ελλάδα.

● Να γνωρίηουν
γενικά ποια είναι θ
φφςθ/υπόςταςθ
(χαρακτθριςτικά) ενόσ
ιρωα.

● Να ςυηθτιςουν γιατί οι
άνκρωποι χρειάηονταν τουσ
ιρωεσ και τι είναι αυτό που
τουσ ξεχωρίηει από τουσ
απλοφσ ανκρϊπουσ.

● Να κατανοοφν πϊσ
διακρίνεται ζνασ
μυκολογικόσ ιρωασ
από τουσ απλοφσ
ανκρϊπουσ.

● Να μιλιςουν για τουσ
ςφγχρονουσ υπεριρωεσ και
να εξθγιςουν γιατί
γοθτεφονται από αυτοφσ.

● Να αναγνωρίηουν
τα χαρακτθριςτικά
του ιρωα-κυνθγοφ
ςτο πρόςωπο του
Θρακλι.

● Να ςυγκρίνουν τουσ
παλαιότερουσ ιρωεσ με τουσ
ςφγχρονουσ και να βρουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ, τισ
οποίεσ και να καταγράψουν.
● Να παρατθριςουν εικόνεσ
από πθγζσ που απεικονίηουν
τα φυςικά χαρακτθριςτικά
του ιρωα και τα
κατορκϊματά του.

● Να γνωρίηουν τθ

● Να διαβάςουν κείμενα-

● Να εκτιμοφν τθ
διαχρονικότθτα των
θρϊων.
Ο Θρακλισ.
Ο νεαρόσ Θρακλισ.
Οι κυριότεροι άκλοι του
Θρακλι ςτθν
Ρελοπόννθςο.
«Ταξίδι» ςτθν άκρθ τθσ
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Γθσ.
Το τζλοσ τθσ
«περιπζτειασ».

ςθμαςία των εννοιϊν:
άκλοσ, δόξα, ιρωασ.
● Να απολαμβάνουν
τουσ μφκουσ που
ςχετίηονται με τουσ
άκλουσ του Θρακλι.
● Να κατανοοφν τον
ςυμβολιςμό των
άκλων του ιρωα.
● Να αποτιμοφν τθ
διαχρονικι ςθμαςία
των κετικϊν
χαρακτθριςτικϊν του
ιρωα.

πθγζσ που τον περιγράφουν
και να εξιςτοριςουν τα
κατορκϊματά του.
● Να παρακολουκιςουν
αποςπάςματα από ταινίεσ,
βίντεο κ.λπ. με τον ιρωα και
τα κατορκϊματά του.
● Να φτιάξουν με τθ βοικεια
των νζων τεχνολογιϊν παηλ,
ηωγραφιζσ και κόμικσ με τουσ
μφκουσ για τον Θρακλι.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τισ περιοχζσ που ταξίδεψε ο
ιρωασ για να φζρει εισ πζρασ
τθν «αποςτολι» του.
● Να χαρακτθρίςουν τον
ιρωα από τισ πράξεισ του και
να αντιςτοιχίςουν τα
χαρακτθριςτικά που τον
βοικθςαν ςτα επιτεφγματά
του.
● Να φτιάξουν
εννοιολογικοφσ χάρτεσ με τα
δομικά ςτοιχεία των εννοιϊν
του κεφαλαίου και τισ ςχζςεισ
που τα ορίηουν.
● Να ςυνκζςουν κείμενα με
ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου ςε
ςχζςθ με τθ ςθμαςία των
μφκων.

Ο Κθςζασ.
Κθςζασ: ο Ακθναίοσ
ιρωασ.
Ο Κθςζασ
αντιμετωπίηει τον
Μινϊταυρο.
Ο Κθςζασ γίνεται
βαςιλιάσ.

● Να αναγνωρίηουν
τα χαρακτθριςτικά
του ιρωα εκπολιτιςτι
ςτο πρόςωπο του
Κθςζα.
● Να γνωρίηουν τουσ
μφκουσ που
αναφζρονται ςτθ ηωι
και τα κατορκϊματα
του Κθςζα.
● Να αξιολογοφν το
κάρροσ, τθ
γενναιότθτα, τθν
αυταπάρνθςθ και τθν
αφοςίωςθ του ιρωα
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● Να κάνουν
δραματοποιιςεισ των άκλων
του Θρακλι.
● Να ςυγκρίνουν τον Κθςζα
με τον Θρακλι για να γίνει
κατανοθτι θ διαφορά τουσ.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
ςθμερινι ςθμαςία των
φράςεων: μπλζκω ςε
λαβφρινκο, προκροφςτεια
κλίνθ, ξετυλίγω τον μίτο τθσ
ιςτορίασ, κρεμάω τα μαφρα
πανιά, δαιδαλϊδεσ κτίριο
κ.λπ. και να φτιάξουν
προτάςεισ με αυτζσ.
● Να εντοπίςουν ςτα κείμενα
τα ςτοιχεία του ιρωα που τον
βοικθςαν να κυβερνιςει τθν
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ςτον ανϊτερο ςκοπό
τθσ ςωτθρίασ τθσ
πόλθσ.
● Να κατανοοφν τισ
ανϊτερεσ αρετζσ που
διακρίνουν ζναν
θγζτθ.

πόλθ των Ακθνϊν.
● Να αντιπαραβάλουν τθ
ςκθνι τθσ αναγνϊριςθσ από
τον Αιγζα με παρόμοιεσ
ςκθνζσ από τα δθμοτικά μασ
τραγοφδια.
● Να κάνουν τισ δικζσ τουσ
αιςκθτικζσ δθμιουργίεσ
εμπνεόμενοι/-εσ από τισ
περιπζτειεσ και τα
κατορκϊματα του ιρωα.

ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ
ΕΚΣΡΑΣΕΙΕ
Θ Αργοναυτικι
Εκςτρατεία.
Το χρυςόμαλλο κριάρι
ςϊηει τον Φρίξο και τθν
Ζλλθ.
Ο Λάςονασ ςτθν Λωλκό.
Θ Αργοναυτικι
Εκςτρατεία.

● Να γνωρίηουν τουσ
μφκουσ που
ςυνδζονται με τθν
Αργοναυτικι
Εκςτρατεία.

● Να μελετιςουν τουσ
μφκουσ, να χαρακτθρίςουν τα
πρόςωπα και τισ ςχζςεισ τουσ
και να κρίνουν τισ πράξεισ
τουσ.

● Να
αντιλαμβάνονται τισ
δυςκολίεσ και τισ
περιπζτειεσ των
Αργοναυτϊν.

● Να διαβάςουν κείμενα
διαςκευαςμζνα από
αρχαιοελλθνικζσ πθγζσ που
αναφζρονται ςτθν
Αργοναυτικι Εκςτρατεία.

● Να κατανοοφν τισ
βαςικζσ ζννοιεσ τθσ
ενότθτασ: εκςτρατεία,
χρθςμόσ, βωμόσ κ.λπ.

● Να βρουν τθ ςφνδεςθ
διάφορων τοπωνυμίων με
τουσ ιρωεσ από τουσ οποίουσ
αντλοφν το όνομά τουσ, με
αφορμι τον Ελλιςποντο.

● Να
αντιλαμβάνονται τουσ
ςυςχετιςμοφσ και τισ
ςυνζπειεσ των
πράξεων των
προςϊπων που
εμφανίηονται ςτθν
ενότθτα.

● Να παρακολουκιςουν
ταινίεσ με τουσ Αργοναφτεσ
και να διαβάςουν ποίθςθ και
λογοτεχνία για το κζμα.
● Να εντοπίςουν
τελετουργικά ςτοιχεία τθσ
κρθςκείασ των αρχαίων
Ελλινων ςτουσ μφκουσ τθσ
Αργοναυτικισ Εκςτρατείασ.
● Να διαβάςουν τισ ιςτορίεσ
κι άλλων μυκολογικϊν
προςϊπων που ςυνδζονται
ζμμεςα με τθν Αργοναυτικι
Εκςτρατεία, όπωσ οι
Κζνταυροι, ο Ορφζασ και θ
Ευρυδίκθ.
● Να παρακολουκιςουν ςτον
χάρτθ τθν πορεία του Λάςονα
και των Αργοναυτϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Ιστορία Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ Δημοτικού

Ο Τρωικόσ Ρόλεμοσ.
Θ επιλογι του Ράρθ.
Οι Ζλλθνεσ
ςυγκεντρϊνονται ςτθν
Αυλίδα.
Ο κυμόσ του Αχιλλζα.
Θ εκδίκθςθ του
Αχιλλζα.
Το τζλοσ του Αχιλλζα.
Θ κατάκτθςθ τθσ
Τροίασ.

● Να γνωρίηουν τον
μφκο του Τρωικοφ
Ρολζμου, όπωσ ζχει
διαςωκεί ωσ τισ μζρεσ
μασ από τα ομθρικά
ζπθ.

● Να διαβάςουν κείμενα
ςχετικά με τον Τρωικό
Ρόλεμο με κυρίαρχα τα
αποςπάςματα από τθν
«Λλιάδα» του Ομιρου και να
τα ςχολιάςουν.

● Να κατανοοφν τθν
ιςτορικι αλικεια που
κρφβεται πίςω από
τον μφκο του Τρωικοφ
Ρολζμου.

● Να ςυηθτιςουν και να
κρίνουν τισ ςυμπεριφορζσ
των ατόμων που
πρωταγωνιςτοφν ςτθν
ιςτορία του Τρωικοφ
Ρολζμου.

● Να γνωρίηουν τα
κυριότερα πρόςωπα
που ςυνδζονται με
τον Τρωικό Ρόλεμο
και τα ςθμαντικότερα
χαρακτθριςτικά τθσ
προςωπικότθτάσ
τουσ.
● Να αποτιμοφν τα
κατορκϊματα ωσ
ςυνζπεια των αρετϊν
των θρϊων που
πολζμθςαν ςτθν
Τροία.
● Να
αντιλαμβάνονται τα
δεινά και τισ
ανατροπζσ που
μπορεί να επιφζρουν
ςτθν εκπλιρωςθ ενόσ
κοινοφ ςκοποφ θ
διχόνοια και θ οργι.
● Να γνωρίηουν, μζςα
από τα γεγονότα του
Τρωικοφ Ρολζμου,
ικθ και ζκιμα τθσ
εποχισ και να κάνουν
ςυςχετιςμοφσ με τα
ζκιμα τθσ ςθμερινισ
εποχισ.

● Να μάκουν τθν ιςτορικι
αλικεια που κρφβεται πίςω
από τουσ αρχαιοελλθνικοφσ
μφκουσ για τον Τρωικό
Ρόλεμο.
● Να ςυηθτιςουν για τα ικθ
και τα ζκιμα των ανκρϊπων
εκείνθσ τθσ εποχισ.
● Να παρατθριςουν ςχετικζσ
απεικονίςεισ ςτα αγγεία και
ςτισ πθγζσ που ζχουν
διαςωκεί ωσ τισ μζρεσ μασ.
● Να ςυμπλθρϊςουν
ακροςτιχίδεσ, να λφςουν
ςταυρόλεξα, να κάνουν
αντιςτοιχίςεισ, να
ςυμπλθρϊςουν κείμενα με το
λεξιλόγιο τθσ ενότθτασ.
● Να παίξουν ζνα κεατρικό
παιχνίδι και να κάνουν
δραματοποιιςεισ με
διαλόγουσ που κα
καταςκευάςουν ανάμεςα
ςτον Αχιλλζα και τον
Αγαμζμνονα, τον Ζκτορα και
τθν Ανδρομάχθ, τον Ράρθ και
τισ κεζσ κ.λπ.
● Να εντοπίςουν τισ αξίεσ
εκείνθσ τθσ εποχισ, όπωσ θ
φιλία, θ πίςτθ, το χρζοσ ςτο
κακικον κ.λπ. και να τισ
ςυγκρίνουν με τθ ςθμερινι
εποχι.
● Να μάκουν τθ ςθμαςία
ςτερεότυπων εκφράςεων,
όπωσ αχίλλειοσ πτζρνα,
δοφρειοσ ίπποσ, μιλο τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Ελλθνικι
Μυκολογία
Οι περιπζτειεσ τθσ
επιςτροφισ του
Οδυςςζα ςτθν πατρίδα
(νόςτοσ).
Θ επιςτροφι του
Οδυςςζα: Οι πρϊτεσ
περιπζτειεσ.
Άνεμοι, γίγαντεσ και θ
μάγιςςα Κίρκθ
μπαίνουν ςτον δρόμο
του Οδυςςζα.
Ο Οδυςςζασ κατεβαίνει
ςτον Άδθ.
Το «πζραςμα» του
Οδυςςζα από τα νθςιά
του Ιλιου, τθσ
Καλυψϊσ και των
Φαιάκων.
Θ επιςτροφι ςτθν
πατρίδα και νζεσ
περιπζτειεσ.

● Να γνωρίηουν τισ
περιπζτειεσ του
Οδυςςζα, όπωσ ζχουν
διαςωκεί από τθν
«Οδφςςεια».
● Να γνωρίηουν για
τισ επιβιϊςεισ των
μφκων τθσ
«Οδφςςειασ» ςτθν
ελλθνικι παράδοςθ.
● Να αξιολογοφν τθν
εξυπνάδα, τθν τόλμθ,
τθν επιμονι, τθν
υπομονι και τθν
εφευρετικότθτα του
Οδυςςζα.
● Να αναγνωρίηουν
τα ςθμαντικότερα
πρόςωπα τθσ
«Οδφςςειασ» και τα
χαρακτθριςτικά τουσ.
● Να κατανοοφν τον
ςυναιςκθματικό
κόςμο του Οδυςςζα
ωσ προχπόκεςθ του
νόςτου του.
● Να κρίνουν τθ
ςτάςθ τθσ Ρθνελόπθσ
ωσ προτφπου
ςυηυγικισ πίςτθσ και
αφοςίωςθσ.
● Να κρίνουν τθ
ςυμπεριφορά των
άλλων
πρωταγωνιςτριϊν τθσ
«Οδφςςειασ».

ζριδασ κ.λπ. με τθ χριςθ
ερωτιςεων πολλαπλϊν
επιλογϊν.
● Να παρακολουκιςουν τισ
περιπζτειεσ του Οδυςςζα
μζςα από κάκε λογισ κείμενα
και εικόνεσ που προζρχονται
από διαςκευαςμζνεσ πθγζσ
αρχαιοελλθνικισ προζλευςθσ.
● Να φτιάξουν πίνακεσ με τα
χαρακτθριςτικά των μυκικϊν
προςϊπων, λαϊν ι τεράτων
τα οποία αποτζλεςαν
εμπόδια ςτον δρόμο του
Οδυςςζα.
● Να εντοπίςουν τα ςτοιχεία
που διευκόλυναν το ταξίδι
τθσ επιςτροφισ του.
● Να φτιάξουν ιςτορίεσ δικζσ
τουσ με ανατροπζσ και
αποκλίςεισ από τθν κανονικι
διιγθςθ.
● Να δϊςουν τισ δικζσ τουσ
ερμθνείεσ για τον λόγο για
τον οποίο θ Ρθνελόπθ
περίμενε τον ςφηυγό τθσ επί
τόςα χρόνια (προφορικά ι
γραπτά).
● Να εξθγιςουν τουσ λόγουσ
για τουσ οποίουσ ο Οδυςςζασ
επικυμοφςε να επιςτρζψει
ςτθν πατρίδα και γιατί δεν
εγκατζλειψε τθν προςπάκειά
του (προφορικά ι γραπτά).
● Να εντοπίςουν ςε κείμενα
τθ ςυμβολι τθσ κακεμιάσ από
τισ γυναικείεσ φιγοφρεσ ςτθν
εξζλιξθ τθσ «Οδφςςειασ».
● Να δραματοποιιςουν
περιςτατικά από τθν
«Οδφςςεια».
● Να φτιάξουν κολάη με
ηωγραφιζσ από τισ
περιπζτειεσ του Οδυςςζα.

Προϊςτορία

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Οι άνκρωποι είναι
τροφοςυλλζκτεσ,
κυνθγοί, ψαράδεσ και

● Να γνωρίηουν τθ
μεγάλθ χρονικι
απόςταςθ τθσ

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

● Να φανταςτοφν, να
περιγράψουν και να
ςυηθτιςουν για το φυςικό
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καλλιτζχνεσ.

προϊςτορίασ αλλά και
τθ μεγάλθ διάρκειά
τθσ (ςε ςχζςθ με τθ
ςφγχρονθ εποχι).
● Να προςδιορίηουν
τισ δραςτθριότθτεσ
των ανκρϊπων για
τθν επιβίωςι τουσ.
● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ: προϊςτορία,
ανακάλυψθ,
τροφοςυλλζκτθσ,
ςπιλαιο, μετακίνθςθ,
κυνθγόσ, εργαλείο,
λίκοσ.

περιβάλλον και τθ ηωι των
ανκρϊπων ςτο μακρινό
παρελκόν.
● Να παρατθριςουν οπτικό
υλικό και να επιςκεφκοφν
ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ με κζμα
τθ μορφι
ςπθλαίων/βραχοςκεπϊν,
ευρθμάτων τθσ εποχισ και να
ςυηθτιςουν για τθν
ενδεχόμενθ χριςθ τουσ.
● Να εντοπίςουν τισ
επινοιςεισ (εργαλεία), να
πλθροφορθκοφν για τισ
ανακαλφψεισ (φωτιά) των
ανκρϊπων και να ςυηθτιςουν
για τθ χριςθ και τθν
επίδραςι τουσ ςτθ ηωι τουσ.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
κατάςταςθ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ ςτο μακρινό
παρελκόν, τισ ανάγκεσ
επιβίωςθσ των ανκρϊπων και
τον τρόπο με τον οποίο
μποροφςαν να τισ
ικανοποιιςουν.
● Να ςυηθτιςουν για τισ
ζννοιεσ του μακιματοσ και να
δϊςουν τισ δικζσ τουσ
ερμθνείεσ.
● Να καταγράψουν ςε πίνακα
τισ ανάγκεσ των ανκρϊπων
τθσ Ραλαιολικικισ Εποχισ και
να τισ ςυςχετίςουν με τισ
δραςτθριότθτζσ τουσ και τα
ευριματα.
● Να περιγράψουν μία μζρα
από τθ ηωι ενόσ ανκρϊπου
και να τθν αποδϊςουν με
κεατρικό παιχνίδι.
● Να ςυγκρίνουν τθ ηωι των
ανκρϊπων τθσ ςθμερινισ
εποχισ με τθ ηωι των
ανκρϊπων τθσ Ραλαιολικικισ
Εποχισ.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
κζςεισ/μνθμεία τθσ
Ραλαιολικικισ Εποχισ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Προϊςτορία

● Να επιςκεφκοφν μουςεία
και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Οι άνκρωποι ηουν ςε
οικιςμοφσ, καλλιεργοφν
τθ γθ και εκτρζφουν
ηϊα.

● Να αναςυνκζτουν
τισ δραςτθριότθτεσ
και τα επιτεφγματα
των ανκρϊπων από
αντιπροςωπευτικά
αρχαιολογικά
ευριματα.
● Να ςυςχετίηουν τον
νεολικικό τρόπο ηωισ
με τθ δθμιουργία των
πρϊτων οικιςμϊν, τθν
καλλιζργεια τθσ γθσ,
τθν εκτροφι ηϊων και
τθν ανάπτυξθ τθσ
τεχνολογίασ ςε όλουσ
τουσ τομείσ.
● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ: πολιτιςμόσ,
τεχνολογία, γεωργία,
κτθνοτροφία,
οικιςμόσ.

● Να παρατθριςουν οπτικό
υλικό και να επιςκεφκοφν
ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ με κζμα
τθ Νεολικικι Εποχι ςτον
ελλαδικό χϊρο.
● Να περιγράψουν τα
μνθμεία και τα ευριματα.
Να διατυπϊςουν υποκζςεισ
για τθ λειτουργία και τθ
χριςθ των αντικειμζνων και
να τα ςυςχετίςουν με τον
νεολικικό τρόπο ηωισ.
● Να καταγράψουν ςε πίνακα
τισ δραςτθριότθτεσ που
ςυνδζονται με τισ ζννοιεσ τθσ
κεματικισ ενότθτασ.
● Να περιγράψουν/
αποδϊςουν εικαςτικά ι μζςω
κεατρικοφ
παιχνιδιοφ/δραματοποίθςθσ
τισ αςχολίεσ των νεολικικϊν
ανκρϊπων.
● Να καταςκευάςουν από
πθλό ειδϊλια ι αγγεία και να
τα διακοςμιςουν.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τόπουσ που υπιρχαν ςτθ
Νεολικικι Εποχι.

Οι πρϊτοι νεολικικοί
οικιςμοί ςτθν Ελλάδα.
Σζςκλο, Διμινι,
Διςπθλιό.

● Να προςδιορίηουν
τθ ςθμαςία των
αρχαιολογικϊν
ανακαλφψεων για να
κατανοιςουν τθ ηωι
των ανκρϊπων ςτο
μακρινό παρελκόν.

● Να επιςκεφκοφν μουςεία
και αρχαιολογικζσ κζςεισ.
● Να φανταςτοφν, να
περιγράψουν και να
ςυηθτιςουν για το ποφ και
πϊσ ανακαλφπτονται οι χϊροι
και τα αντικείμενα των
ανκρϊπων που ηοφςαν πολφ
παλιά.

● Να προςδιορίηουν
τθ κζςθ των
νεολικικϊν οικιςμϊν
Σζςκλο, Διμινι και
Διςπθλιό ςτον χάρτθ
τθσ Ελλάδασ.

● Να παρατθριςουν και να
περιγράψουν οπτικό υλικό
από εργαςίεσ αναςκαφϊν και
να ςυηθτιςουν για τθ
ςκοπιμότθτα και τθ ςθμαςία
τουσ.

● Να διακρίνουν και

● Να παρατθριςουν οπτικό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Προϊςτορία

να κατανοοφν τισ
διαφορζσ μεταξφ των
δραςτθριοτιτων των
κοινωνιϊν του
γεωργοφ/κτθνοτρόφου και των
δραςτθριοτιτων των
κοινωνιϊν του
τροφοςυλλζκτθ/
κυνθγοφ.

υλικό και να επιςκεφκοφν
ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ με κζμα
τουσ ςθμαντικότερουσ
νεολικικοφσ οικιςμοφσ.
● Να παρατθριςουν τον
χάρτθ τθσ Ελλάδασ και να
εντοπίςουν ςε αυτόν τουσ
νεολικικοφσ οικιςμοφσ,
Σζςκλο, Διμινι, Διςπθλιό.
● Να περιγράψουν και να
εντοπίςουν επιμζρουσ
χϊρουσ ςτο Σζςκλο, το Διμινι
και ςτο Διςπθλιό.
● Να καταςκευάςουν (με
ςυμβατικό ι ψθφιακό τρόπο)
εννοιολογικοφσ αραχνοειδείσ
χάρτεσ απλισ ςφνδεςθσ με
οπτικοποιθμζνο υλικό για τισ
δραςτθριότθτεσ των
κοινωνιϊν του
τροφοςυλλζκτθ/ κυνθγοφ και
του γεωργοφ/ κτθνοτρόφου
και να εντοπίςουν τισ
διαφορζσ και τισ ομοιότθτεσ.
● Να αποδϊςουν με κεατρικό
παιχνίδι τθ ηωι των
ανκρϊπων ςτθν
Ραλαιολικικι, Μεςολικικι,
Νεολικικι Εποχι.
● Να επιςκεφκοφν μουςεία
και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.

Η ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΧΑΛΚΟΤ
Ο κυκλαδικόσ
πολιτιςμόσ και θ ηωι
των ανκρϊπων ςτισ
Κυκλάδεσ.

● Να προςδιορίηουν
τισ δραςτθριότθτεσ
και τα επιτεφγματα
των ανκρϊπων με
ζμφαςθ ςτθν
ανάπτυξθ τθσ
ναυςιπλοΐασ, τθ
δθμιουργία
οχυρωμζνων
οικιςμϊν και τθν
εντατικι χριςθ νζων
πρϊτων υλϊν
(μζταλλα).
● Να διακρίνουν τθ
ςθμαςία τθσ
γεωγραφικισ κζςθσ
των Κυκλάδων για τον
χαρακτιρα και τθν
ανάπτυξθ του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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● Να παρατθριςουν τον
χάρτθ τθσ Ελλάδασ και να
εντοπίςουν τισ Κυκλάδεσ.
● Να ανακαλζςουν
προχπάρχουςα γνϊςθ και να
ςυηθτιςουν για τθ κάλαςςα
και τον τρόπο που επθρεάηει
τισ αςχολίεσ και τθ ηωι των
ανκρϊπων.
● Να φανταςτοφν και να
περιγράψουν τθ ηωι των
ανκρϊπων πολφ παλιά ςτισ
Κυκλάδεσ και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τον τρόπο που καλφπτονταν
οι ανάγκεσ επιβίωςθσ.
● Να εντοπίςουν τισ νζεσ
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Προϊςτορία

κυκλαδικοφ
πολιτιςμοφ.
● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ: οχφρωςθ,
εμπόριο, μζταλλο.

αςχολίεσ των ανκρϊπων και
τισ νζεσ πρϊτεσ φλεσ ςε
ςφγκριςθ με τθ Νεολικικι
Εποχι.
● Να παρατθριςουν και να
περιγράψουν ςχετικό
εικονιςτικό υλικό, να
επιςκεφκοφν ιςτοςελίδεσ με
κζμα τισ αρχαιολογικζσ
κζςεισ, τα ευριματα και τα
ναυάγια τθσ εποχισ.
● Να ςυςχετίςουν τθ
γεωγραφικι κζςθ των
Κυκλάδων με τθν ανάπτυξθ
τθσ ναυςιπλοΐασ.
● Να ςυηθτιςουν για το
ανταλλακτικό εμπόριο, τθ
μεταφορά προϊόντων και
πρϊτων υλϊν, τουσ
κινδφνουσ από τισ εχκρικζσ
επιδρομζσ ςτθ κάλαςςα και
ςτθ ςτεριά.
● Να ςυςχετίςουν τθ
ναυςιπλοΐα και το εμπόριο με
τθν άνκθςθ του κυκλαδικοφ
πολιτιςμοφ.
● Να ςχεδιάςουν ςε ομάδεσ
και να διθγθκοφν το
φανταςτικό εμπορικό ταξίδι
ενόσ κυκλαδικοφ πλοίου,
εντοπίηοντασ τουσ ςτακμοφσ
του ςτον χάρτθ.
● Να αναπαραςτιςουν με
κεατρικό παιχνίδι τθν
ανταλλαγι προϊόντων.

Θ τζχνθ του κυκλαδικοφ
πολιτιςμοφ.

● Να διακρίνουν τα
αντιπροςωπευτικά
δείγματα τθσ
κυκλαδικισ τζχνθσ.
● Να προςδιορίηουν
τθ ςχζςθ τθσ
κυκλαδικισ τζχνθσ με
τθ μινωικι τζχνθ.
● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ: τοιχογραφία,
ειδϊλιο.

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

● Να επιςκεφκοφν μουςεία
και αρχαιολογικζσ κζςεισ.
● Να παρατθριςουν και να
περιγράψουν ςχετικό
εικονιςτικό υλικό, να
επιςκεφκοφν ιςτοςελίδεσ με
κζμα τθν κυκλαδικι τζχνθ και
να εντοπίςουν/περιγράψουν
τα χαρακτθριςτικά
αντικείμενα.
● Να παρατθριςουν εικόνεσ
κυκλαδικϊν ειδωλίων, να
ςυηθτιςουν για τθ μορφι
τουσ και τουσ χϊρουσ που
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βρζκθκαν και να
ερμθνεφςουν τισ απεικονίςεισ
τουσ.
● Να παρατθριςουν
τοιχογραφίεσ και κατοικίεσ
από το Ακρωτιρι Κιρασ και
να ςυηθτιςουν για τθ
κεματολογία, τθν
τεχνοτροπία και τθν
αρχιτεκτονικι.
● Να ςυςχετίςουν τισ
τοιχογραφίεσ με τθν
κακθμερινι ηωι του οικιςμοφ
και να πλθροφορθκοφν για
τισ επαφζσ των κατοίκων με
τθ μινωικι Κριτθ.
● Να κατατάξουν ςε
κατθγορίεσ τα ζργα τζχνθσ
του κυκλαδικοφ πολιτιςμοφ,
ςυγκροτϊντασ ομάδεσ
εργαςίασ.
● Να ςχεδιάςουν και να
ονοματίςουν τα δικά τουσ
κυκλαδικά ειδϊλια.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
το Ακρωτιρι τθσ Κιρασ και
τθν Κριτθ.

Μινωικόσ πολιτιςμόσ
και μινωικι
καλαςςοκρατία.

● Να κατανοοφν τθ
μυκολογικι
καταγωγι τθσ
ονομαςίασ του
μινωικοφ πολιτιςμοφ.
● Να ςυςχετίηουν τθ
γεωγραφικι κζςθ τθσ
Κριτθσ με τθν
επικράτθςι τθσ ςτο
εμπόριο και ςτθ
ναυςιπλοΐα ςτο
Αιγαίο και με τισ
επαφζσ τθσ με τουσ
αρχαίουσ πολιτιςμοφσ
τθσ Ανατολισ και τθσ
Μεςογείου.
● Να κατανοοφν τθν
ζννοια
καλαςςοκρατία.

● Να επιςκεφκοφν μουςεία
και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.
● Να ςυνδζςουν τθν
ονομαςία του μινωικοφ
πολιτιςμοφ με τθ μυκολογία
των αρχαίων Ελλινων.
● Να παρατθριςουν τον
χάρτθ τθσ ανατολικισ
Μεςογείου, να εντοπίςουν
τθν Κριτθ, να ςυηθτιςουν
για τθ γεωγραφικι κζςθ τθσ
ςτο κζντρο τθσ ανατολικισ
Μεςογείου και τθ
δυνατότθτα των μινωικϊν
πλοίων να ταξιδεφουν ςτθ
Μεςόγειο.
● Να διατυπϊςουν υποκζςεισ
για τισ αςχολίεσ των κατοίκων
τθσ και τθ ςχζςθ τουσ με τθ
ναυςιπλοΐα.
● Να αναηθτιςουν τισ αιτίεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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τθσ μινωικισ κυριαρχίασ και
επικράτθςθσ ςτισ εμπορικζσ
ανταλλαγζσ.
● Να ςυςχετίςουν τθ
γεωγραφικι κζςθ τθσ Κριτθσ
με τθ μεταφορά και τθν
ανταλλαγι προϊόντων ςτθν
ανατολικι Μεςόγειο.
● Να παρατθριςουν τθν
ζκταςθ τθσ Κριτθσ
(Μεγαλόνθςοσ), να κάνουν
ςυγκρίςεισ με άλλα νθςιά και
να εντοπίςουν τθν υπεροχι
τθσ.
● Να ςυηθτιςουν για τισ
επιρροζσ που δζχτθκε θ
Κριτθ από τισ εμπορικζσ
επαφζσ και ςχζςεισ που είχε
με τουσ αρχαίουσ
πολιτιςμοφσ τθσ Ανατολισ και
τθσ Μεςογείου.
● Να παρατθριςουν και να
περιγράψουν ςχετικό
εικονιςτικό υλικό μινωικϊν
και ειςθγμζνων αντικειμζνων,
να εντοπίςουν και να
ερμθνεφςουν τισ ομοιότθτεσ.
● Να επιςκεφκοφν
ιςτοςελίδεσ με κζμα τθ
μινωικι καλαςςοκρατία και
να εντοπίςουν απεικονίςεισ
μινωικϊν πλοίων.
● Να ςχεδιάςουν (ςε ομάδεσ)
και να αναπαραςτιςουν
εικαςτικά τα ταξίδια
μινωικϊν πλοίων με
διαφορετικοφσ προοριςμοφσ.
● Να καταςκευάςουν από
πθλό ι χαρτόνι τα δικά τουσ
μινωικά πλοία.

Το μινωικό ανάκτορο.

● Να διακρίνουν τα
βαςικά μζρθ του
ανακτόρου δίνοντασ
ζμφαςθ ςτθ
διακόςμθςι του.
● Να προςδιορίηουν

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

● Να επιςκεφκοφν μουςεία
και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τθσ Κριτθσ τα ςθμαντικότερα
ανακτορικά κζντρα.
● Να παρατθριςουν ςχετικό
εικονιςτικό υλικό, να κάνουν
ςυγκρίςεισ, να διατυπϊςουν
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τθ λειτουργία του
ανακτόρου ωσ
διοικθτικοφ,
κρθςκευτικοφ,
παραγωγικοφ,
καλλιτεχνικοφ και
εμπορικοφ κζντρου.
● Να κατανοοφν τθν
ζννοια ανάκτορο.

υποκζςεισ ι ερμθνείεσ για τθ
χριςθ των ανακτόρων και
τουσ κατοίκουσ.
● Να εντοπίςουν τα βαςικά
μζρθ και να ςυηθτιςουν για
τα ςτοιχεία που γνωρίηουν
για πρϊτθ φορά (μζγεκοσ,
πολυπλοκότθτα ςχεδίου,
τοιχογραφίεσ).
● Να προςπακιςουν να
ερμθνεφςουν το μζγεκοσ, τθν
πολυπλοκότθτα του ςχεδίου
και τθ διακόςμθςθ του
μινωικοφ ανακτόρου.
● Να εντοπίςουν και να
ταυτίςουν τουσ χϊρουσ του
ανακτόρου με ςυγκεκριμζνεσ
δραςτθριότθτεσ και
πρόςωπα.
● Να ςυςχετίςουν το
ανάκτορο με το κζντρο του
οικιςμοφ που βριςκόταν
γφρω από αυτό.
● Να ςυνδζςουν μινωικά
ευριματα με ςυγκεκριμζνουσ
χϊρουσ του ανακτόρου.
● Να επιςκεφκοφν ςχετικζσ
ιςτοςελίδεσ και να
πραγματοποιιςουν εικονικι
περιιγθςθ ςτο ανάκτορο τθσ
Κνωςοφ.
● Να ςχεδιάςουν (ςε ομάδεσ)
ςε φφλλα εργαςίασ μία
περιιγθςθ ςτο ανάκτορο τθσ
Κνωςοφ με διαφορετικζσ
αφετθρίεσ και προοριςμοφσ.

Θ κακθμερινι ηωι ςτισ
πόλεισ των Μινωιτϊν.

● Να προςδιορίηουν
βαςικά και
χαρακτθριςτικά
ςτοιχεία τθσ
κακθμερινισ ηωισ
ςτθ μινωικι Κριτθ
μζςω τθσ τζχνθσ, των
παραγωγικϊν
δραςτθριοτιτων και

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

● Να επιςκεφκοφν μουςεία
και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ
ςχετικοφσ με τον μινωικό
πολιτιςμό.
● Να φανταςτοφν, να κάνουν
υποκζςεισ και να
περιγράψουν μία μζρα από
τθν κακθμερινι ηωι των
ανκρϊπων τθσ μινωικισ
Κριτθσ.
● Να παρατθριςουν
εικονιςτικό υλικό ι να
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των τελετουργιϊν.
● Να διακρίνουν τον
ειρθνικό και
αιςιόδοξο χαρακτιρα
τθσ ηωισ των
Μινωιτϊν από τθν
απουςία οχφρωςθσ
και τισ παραςτάςεισ
που εικονίηονται ςτα
ζργα τθσ μινωικισ
τζχνθσ.
● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ: τελετουργία,
εορτι, αιςιοδοξία,
ειρινθ.

επιςκεφκοφν ιςτοςελίδεσ με
κζμα τθν κακθμερινι ηωι ςτθ
μινωικι Κριτθ.
● Να εντοπίςουν και να
περιγράψουν μινωικά
ευριματα, τοιχογραφίεσ κτλ.
και να ανακαλφψουν τθ
λειτουργία/χριςθ τουσ ι τθ
κρθςκευτικι τελετουργία που
εικονίηουν.
● Να ςυηθτιςουν για τισ
εντυπϊςεισ τουσ όταν
παρατθροφν τισ τοιχογραφίεσ
και τα ευριματα του
μινωικοφ πολιτιςμοφ.
● Να ερμθνεφςουν τθν
απουςία μινωικϊν όπλων και
οχφρωςθσ των ανακτόρων και
να τθ ςυνδζςουν με τον
χαρακτιρα του μινωικοφ
πολιτιςμοφ.
● Να ςυηθτιςουν για τον
ρόλο τθσ ειρινθσ ςτθν
κακθμερινι ηωι των
ανκρϊπων.
● Να ςυςχετίςουν τθν ειρινθ
με τθν ανάπτυξθ του
μινωικοφ πολιτιςμοφ και τισ
ποικίλεσ όψεισ τθσ
κακθμερινισ ηωισ των
Μινωιτϊν.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τισ νζεσ ζννοιεσ του
μακιματοσ.

Τελετουργίεσ και γραφι
ςτθ μινωικι Κριτθ.

● Να προςδιορίηουν
τθ ςχζςθ τθσ μινωικισ
κρθςκείασ με τθν
τζλεςθ τελετουργιϊν,
εορτϊν και
ακλθμάτων.
● Να
αντιλαμβάνονται
γιατί το περιεχόμενο
τθσ μινωικισ γραφισ
παραμζνει άγνωςτο.
● Να γνωρίηουν για

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

● Να χρωματίςουν μινωικά
ενδφματα και τοιχογραφίεσ.
● Να παρατθριςουν και να
περιγράψουν υλικό
απεικονίςεων λατρευτικϊν
χϊρων, μινωικϊν
τελετουργιϊν/αγωνιςμάτων
και απεικονίςεων/ειδωλίων
κ.λπ. που ςχετίηονται με τθ
κρθςκεία από παραςτάςεισ
ςε μινωικά τεχνουργιματα.
● Να εντοπίςουν τοπία,
χαρακτθριςτικζσ μορφζσ και
ςφμβολα με κρθςκευτικι
ςθμαςία.
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τον Δίςκο τθσ
Φαιςτοφ.
● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ: κεότθτα,
γραφι.

● Να ςυςχετίςουν τισ
απεικονίςεισ κεοτιτων με τον
χαρακτιρα τθσ μινωικισ
κρθςκείασ.
● Να αναηθτιςουν παρόμοιεσ
δραςτθριότθτεσ ςτθ ςθμερινι
εποχι και να τισ ςυνδζςουν
με τα βιϊματά τουσ (π.χ.
εορταςμόσ του αγίου
Χαράλαμπου ςτθν Αγία
Ραραςκευι Λζςβου,
ακλοπαιδιζσ ενταγμζνεσ ςτο
τελετουργικό του εορταςμοφ
αγίων, κρθςκευτικζσ
λιτανείεσ και κυςίεσ ηϊων
κ.λπ.).
● Να παρατθριςουν και να
περιγράψουν τον Δίςκο τθσ
Φαιςτοφ και να διατυπϊςουν
υποκζςεισ για το περιεχόμενό
του.
● Να παρατθριςουν και να
περιγράψουν πινακίδεσ
Γραμμικισ Αϋ και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
το περιεχόμενό τουσ.
● Να εντοπίςουν ομοιότθτεσ
και διαφορζσ των δφο
ςυςτθμάτων γραφισ και να
τα ςυγκρίνουν με το
αλφαβθτικό ςφςτθμα
γραφισ.

Θ τζχνθ τθσ μινωικισ
Κριτθσ.

● Να γνωρίηουν για
τθν εντυπωςιακι
ανάπτυξθ των τεχνϊν
του μινωικοφ
πολιτιςμοφ.
● Να διακρίνουν
χαρακτθριςτικά ζργα
μινωικισ τζχνθσ.
● Να κατανοοφν τθν
ζννοια τθσ προόδου
του πολιτιςμοφ.

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

● Να καταςκευάςουν ιερά
ςφμβολα, ειδϊλια κεοτιτων
και πινακίδεσ γραφισ από
πθλό.
● Να αναφερκοφν ςε αυτά
που κυμοφνται ι γνωρίηουν
για τον μινωικό πολιτιςμό και
να ςυηθτιςουν για τα
ςθμαντικότερα επιτεφγματά
του.
● Να παρατθριςουν και να
περιγράψουν
αντιπροςωπευτικά δείγματα
μινωικισ τζχνθσ, να τα
ςυςχετίςουν με όψεισ τθσ
μινωικισ ηωισ, τθν
εναρμόνιςθ με τθ φφςθ, και
να αναφερκοφν ςτθν
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εντφπωςθ και ςτα
ςυναιςκιματα που τουσ
προκαλοφν.
● Να διερευνιςουν και να
αναηθτιςουν τισ αιτίεσ που
οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ
μινωικισ τζχνθσ.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
πρόοδο (μινωικι
καλαςςοκρατία, γραφι,
ειρινθ) του μινωικοφ
πολιτιςμοφ και τθν ανάπτυξθ
τθσ τζχνθσ ςε όλα τα επίπεδα.

Ο μυκθναϊκόσ
πολιτιςμόσ και τα
ςθμαντικότερα
μυκθναϊκά κζντρα.

● Να προςδιορίηουν
τουσ φορείσ του
μυκθναϊκοφ
πολιτιςμοφ και τα
ςθμαντικότερα
μυκθναϊκά κζντρα.
● Να διακρίνουν ότι
τα ονόματα που
αποδίδουμε ςε
Μυκθναίουσ βαςιλείσ
(άνακτεσ), βαςίλιςςεσ
και ανάκτορα δεν
αντιςτοιχοφν ςε
υπαρκτά πρόςωπα,
αλλά ςε ιρωεσ του
Ομιρου.
● Να κατανοοφν ότι ο
μυκθναϊκόσ
πολιτιςμόσ είχε
ςτενζσ επαφζσ με τον
μινωικό πολιτιςμό και
επθρεάςτθκε από
αυτόν.

● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο εικονιςτικό υλικό
για τα μινωικά ζργα τζχνθσ.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τα ςθμαντικότερα μυκθναϊκά
κζντρα και να ςυηθτιςουν για
τθ γεωγραφικι τουσ κζςθ.
● Να ςυηθτιςουν για τουσ
φορείσ του μυκθναϊκοφ
πολιτιςμοφ και να τουσ
ςυνδζςουν με τα πρϊτα
ελλθνικά φφλα.
● Να διαβάςουν μικρά
αποςπάςματα από τα
ομθρικά ζπθ και να
ςυςχετίςουν το όνομα του
μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ με
αυτά.
● Να παρατθριςουν
εικονιςτικό υλικό
αποκατάςταςθσ των
ςθμαντικότερων μυκθναϊκϊν
κζντρων και να διατυπϊςουν
υποκζςεισ για τθ ηωι των
ανκρϊπων ςε αυτά και τισ
ςχζςεισ που πικανϊσ είχαν με
τθ μινωικι Κριτθ.
● Να ςυηθτιςουν για τισ
επιρροζσ που δζχτθκε θ ηωι
των Μυκθναίων από τον
μινωικό πολιτιςμό.
● Να ςυμπλθρϊςουν ςτον
χάρτθ τα ςθμαντικότερα
μυκθναϊκά και μινωικά
ανακτορικά κζντρα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Θ εξάπλωςθ του
μυκθναϊκοφ
πολιτιςμοφ.

● Να προςδιορίηουν
τθν εξάπλωςθ του
μυκθναϊκοφ
πολιτιςμοφ και τθ
μυκθναϊκι
καλαςςοκρατία.
● Να ςυςχετίηουν τθν
ίδρυςθ μυκθναϊκϊν
εγκαταςτάςεων ςτθ
Μεςόγειο με τθν
εμπορικι
δραςτθριότθτα των
Mυκθναίων.
● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ: εξάπλωςθ,
κατάκτθςθ,
κυριαρχία.

● Να επιςκεφκοφν μουςεία
και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ
ςχετικοφσ με τον μυκθναϊκό
πολιτιςμό.
● Να παρατθριςουν ςτον
χάρτθ τθν εξάπλωςθ του
μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ και
να ςυηθτιςουν γι’ αυτιν.
● Να περιγράψουν με δικά
τουσ λόγια πϊσ φαντάηονται
τθ μυκθναϊκι καλαςςοκρατία
και να διατυπϊςουν
υποκζςεισ για τθν τφχθ τθσ.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
μυκθναϊκι κατάκτθςθ τθσ
Κριτθσ και τισ ςυνζπειζσ τθσ.
● Να ςυςχετίςουν τθ
μυκθναϊκι κυριαρχία, τον
ζλεγχο των καλαςςϊν και του
εμπορίου με τθν κατάκτθςθ
τθσ Κριτθσ.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
εμπορικι δραςτθριότθτα των
Μυκθναίων, τα μακρινά τουσ
ταξίδια για τθν προμικεια και
μεταφορά χαλκοφ και άλλων
προϊόντων και τθν ανάγκθ
ίδρυςθσ μυκθναϊκϊν
εγκαταςτάςεων ςτισ περιοχζσ
αυτζσ.
● Να παρακολουκιςουν ςτον
χάρτθ ζνα φανταςτικό ταξίδι
μυκθναϊκοφ πλοίου που
μεταφζρει χαλκό από τθν
Κφπρο ςτισ Μυκινεσ και να
εντοπίςουν τουσ ενδιάμεςουσ
ςτακμοφσ.
● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο πλθροφορίεσ και
υλικό για μυκθναϊκά ναυάγια.

Το μυκθναϊκό
ανάκτορο.

● Να προςδιορίηουν
τθ μορφι και τθ κζςθ
του μυκθναϊκοφ
ανακτόρου εντόσ τθσ
περιτειχιςμζνθσ
μυκθναϊκισ
ακρόπολθσ.

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

● Να ςυμπλθρϊςουν κείμενο
με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ
ενότθτασ.
● Να παρατθριςουν
εικονιςτικό υλικό του
ανακτόρου και τθσ
ακρόπολθσ των Μυκθνϊν, να
εντοπίςουν τα βαςικά μζρθ
και να ςυηθτιςουν για τα νζα
ςτοιχεία που ςυναντοφν
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(τείχθ, μζγαρο, εςτία).
● Να κατανοοφν ότι
το μυκθναϊκό
ανάκτορο ιταν
διοικθτικό,
κρθςκευτικό,
παραγωγικό και
εμπορικό κζντρο τθσ
πόλθσ.
● Να διακρίνουν
μεταξφ τουσ τισ
ζννοιεσ: ακρόπολθ,
πόλθ.

● Να διατυπϊςουν ερμθνείεσ
για τα τείχθ και τθν περίοπτθ
κζςθ τθσ ακρόπολθσ των
Μυκθνϊν.
● Να ςυςχετίςουν τα τείχθ με
τουσ κινδφνουσ από εχκρικζσ
επιδρομζσ που αντιμετϊπιηαν
οι Μυκθναίοι και να
εντοπίςουν τθ διαφορά
μεταξφ μινωικισ Κριτθσ και
μυκθναϊκισ Ελλάδασ.
● Να ςυγκρίνουν το
μυκθναϊκό ανάκτορο με το
μινωικό και να διαπιςτϊςουν
διαφορζσ και ομοιότθτεσ.
● Να κάνουν εικονικι
περιιγθςθ, μζςω του
διαδικτφου ι τθσ προβολισ
ςχετικισ παρουςίαςθσ, ςτθν
ακρόπολθ των Μυκθνϊν και
να εντοπίςουν το ανάκτορο
και τουσ ςθμαντικότερουσ
χϊρουσ διαμονισ,
εργαςτθρίων και
αποκικευςθσ.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
μορφι και τθ λειτουργία του
ανακτόρου και τον
ςυγκεντρωτικό χαρακτιρα
τθσ μυκθναϊκισ βαςιλείασ.
● Να διατυπϊνουν ερμθνείεσ
για τισ ζννοιεσ
ακρόπολθ/πόλθ και να
εντοπίςουν τισ διαφορζσ
τουσ.
● Να ονοματίςουν τουσ
βαςικοφσ χϊρουσ του
μυκθναϊκοφ ανακτόρου.
● Να ςχεδιάςουν διαδρομι
από τθν Ρφλθ των Λεόντων
ςτο ανάκτορο των Μυκθνϊν.
● Να περιγράψουν μια
εχκρικι επίκεςθ ςε
μυκθναϊκι ακρόπολθ.
● Να ςχεδιάςουν τισ δικζσ
τουσ τοιχογραφίεσ ςε ζνα

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

Οι μυκθναϊκοί τάφοι.

● Να αναγνωρίηουν
ςθμαντικοφσ
μυκθναϊκοφσ τάφουσ
και κτερίςματα
τάφων.
● Να ςυςχετίηουν τθ
μνθμειακι μορφι των
κολωτϊν τάφων και
τα πλοφςια
κτερίςματά τουσ με
τον ςυγκεντρωτικό
χαρακτιρα τθσ
μυκθναϊκισ
βαςιλείασ.
● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ: θγεμόνασ,
αξιωματοφχοσ,
κτζριςμα.

● Να επιςκεφκοφν μουςεία
και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.
● Να παρατθριςουν
εικονιςτικό υλικό μυκθναϊκϊν
τάφων και να διατυπϊςουν
υποκζςεισ για τθ χριςθ τουσ.
● Να ςυςχετίςουν τθ
μνθμειακι μορφι των
κολωτϊν τάφων με τουσ
θγεμόνεσ και τουσ
αξιωματοφχουσ του
μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ.
● Να παρατθριςουν και να
περιγράψουν εικονιςτικό
υλικό των ταφικϊν
ευρθμάτων και να
ςυςχετίςουν τον πλοφτο τουσ
με τουσ νεκροφσ που ιταν
ενταφιαςμζνοι ςε αυτοφσ.
● Να ερμθνεφςουν τθν
τοποκζτθςθ πολφτιμων
κτεριςμάτων ςτουσ τάφουσ.
● Να περιγράψουν
φανταςτικοφσ θγεμόνεσ και
αξιωματοφχουσ του
μυκθναϊκοφ κόςμου με βάςθ
τα κτερίςματα των τάφων
τουσ.
● Να καταςκευάςουν
μυκθναϊκζσ νεκρικζσ μάςκεσ.

Θ κακθμερινι ηωι ςε
ζνα μυκθναϊκό
ανάκτορο.

● Να προςδιορίηουν
χαρακτθριςτικζσ και
αντιπροςωπευτικζσ
όψεισ τθσ
κακθμερινισ ηωισ ςε
ζνα μυκθναϊκό
ανάκτορο μζςα από
τα αρχαιολογικά
ευριματα.
● Να διακρίνουν τον
χαρακτιρα του
μυκθναϊκοφ
πολιτιςμοφ μζςα από
τθ μυκθναϊκι τζχνθ.

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

● Να κάνουν εικονικι
περιιγθςθ ςε κολωτοφσ
τάφουσ.
● Να φανταςτοφν και να
περιγράψουν τθν κακθμερινι
ηωι και τισ αςχολίεσ των
ανκρϊπων ςε ζνα μυκθναϊκό
ανάκτορο.
● Να παρατθριςουν
εικονιςτικό υλικό ευρθμάτων
που ςχετίηονται με όψεισ τθσ
κακθμερινισ ηωισ και να
διατυπϊςουν ερμθνείεσ για
τθ λειτουργία και τθ χριςθ
τουσ.
● Να εντοπίςουν μυκθναϊκά
ευριματα που φανερϊνουν
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Προϊςτορία

● Να κατανοοφν ότι θ
Γραμμικι Βϋ
ςυνδζεται με μία
πρϊιμθ μορφι τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ.

τον πολεμικό χαρακτιρα του
μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
μυκθναϊκι γραφι και να τθ
ςυςχετίςουν με πρϊιμθ
μορφι τθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ.
● Να ςυνδζςουν τθ
μυκθναϊκι κρθςκεία με τθν
αρχαία ελλθνικι κρθςκεία
μζςω τθσ
αποκρυπτογράφθςθσ τθσ
Γραμμικισ Βϋ.
● Να καταςκευάςουν με πθλό
πινακίδεσ Γραμμικισ Βϋ,
μυκθναϊκά ειδϊλια ι όπλα.

Θ τζχνθ του μυκθναϊκοφ
πολιτιςμοφ.

● Να διακρίνουν τθν
ανάπτυξθ τθσ
μυκθναϊκισ τζχνθσ
από
αντιπροςωπευτικά
αρχαιολογικά
ευριματα (τείχθ,
ερείπια ανακτόρων,
τοιχογραφίεσ, όπλα,
ζργα μικροτεχνίασ και
μεταλλοτεχνίασ).
● Να προςδιορίηουν
τισ ομοιότθτεσ τθσ
μυκθναϊκισ τζχνθσ με
τθ μινωικι.
● Να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ:
μεταλλοτεχνία,
οπλοποιία,
μικροτεχνία.

● Να καταςκευάςουν ζνα
μυκθναϊκό κράνοσ πολεμιςτι.
● Να ςυηθτιςουν για όςα
ζχουν γνωρίςει για τον
μυκθναϊκό πολιτιςμό και να
εντοπίςουν τα ςθμαντικότερα
χαρακτθριςτικά του.
● Να ςυςχετίςουν τθν
πλθκϊρα των ευρθμάτων
μυκθναϊκισ τζχνθσ με τθν
άνκθςθ και τθν πρόοδο του
μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ.
● Να ςυνδζςουν τα μοναδικά
προϊόντα οπλοποιίασ,
μεταλλοτεχνίασ, μικροτεχνίασ
κ.λπ. με τα χαρακτθριςτικά
του μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ.
● Να παρατθριςουν
εικονιςτικό υλικό μινωικϊν
και μυκθναϊκϊν ευρθμάτων
και να διατυπϊςουν κρίςεισ
για τισ ομοιότθτεσ και τισ
διαφορζσ τουσ.
● Να κατατάξουν ςε πίνακα
ευριματα μυκθναϊκισ και
μινωικισ τζχνθσ με κριτιριο
τθν προζλευςι τουσ.

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

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Θ κατάρρευςθ του
μυκθναϊκοφ
πολιτιςμοφ.

Μετακινιςεισ
πλθκυςμϊν ςτθν
Ελλάδα και ςτισ ακτζσ
τθσ Μικράσ Αςίασ.

Θ επανεμφάνιςθ τθσ
γραφισ: Θ ομθρικι
ποίθςθ, θ κρθςκεία και
θ τζχνθ των Ελλινων.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:

● Να κατανοοφν τθν
κατάρρευςθ του
μυκθναϊκοφ
πολιτιςμοφ ωσ
μετάβαςθ ςε μια
εποχι που
χαρακτθρίηεται από
φτωχά υλικά
κατάλοιπα.
● Να γνωρίηουν τισ
πικανζσ αιτίεσ τθσ
μετακίνθςθσ των
πλθκυςμϊν και τισ
ςυνζπειζσ τθσ ςτθ
διαςταφρωςθ των
πολιτιςμϊν και τθν
καλλιζργεια νζων
μορφωμάτων ηωισ
και πολιτιςμοφ.

● Να ςυηθτιςουν για τουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ τα
χρόνια που ακολοφκθςαν
μετά το τζλοσ του μυκθναϊκοφ
πολιτιςμοφ ονομάςτθκαν
«Σκοτεινοί χρόνοι».

● Να γνωρίηουν
βαςικζσ ιςτορικζσ
ζννοιεσ, όπωσ:
μετανάςτευςθ,
ελλθνικά φφλα, Μωνεσ,
Αιολείσ, Δωριείσ.

● Να προςπακιςουν ςε
παιχνίδι προςομοίωςθσ να
κατανοιςουν τθν κατάςταςθ
ενόσ άποικου και να
υποκζςουν τι ςκεφτόταν, πϊσ
αιςκανόταν, τι κα ζλεγε, τι κα
ζκανε.

● Να οργανϊςουν ςε
ςχεδιαγράμματα τισ πικανζσ
αιτίεσ και τισ ςυνζπειεσ τθσ
μετακίνθςθσ των πλθκυςμϊν.
● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ
και να φτιάξουν ζνα
γλωςςάριο με ιςτορικζσ
ζννοιεσ τθσ γεωμετρικισ
περιόδου.

● Να αναγνωρίηουν
τθν φπαρξθ
πλθροφοριϊν
αποκλειςτικά από
μεταγενζςτερεσ
πθγζσ, γεγονόσ που
κακιςτά αμφίβολθ
τθν αξιοπιςτία των
πλθροφοριϊν.
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
επανεμφάνιςθσ τθσ
γραφισ και ιδιαίτερα
τθσ ςφνκεςθσ των
ομθρικϊν επϊν.
● Να γνωρίηουν ότι τα
ζπθ μποροφν να
λειτουργιςουν ωσ
πθγι πλθροφόρθςθσ
για τθν κοινωνία, τθ

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

κρθςκεία και τουσ
κεςμοφσ των
γεωμετρικϊν χρόνων,
οι οποίοι κα
αποτελζςουν τθ βάςθ
για τθ ςυγκρότθςθ
τθσ πόλθσ-κράτουσ.
● Να αναγνωρίηουν
τα κφρια
χαρακτθριςτικά τθσ
τζχνθσ αυτισ τθσ
περιόδου.
ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Θ πόλθ-κράτοσ.

● Να κατανοοφν τθν
ζννοια τθσ πόλθσκράτουσ ωσ
πολιτικοφ/κρατικοφ
μορφϊματοσ.

● Να υποκζςουν ςε ζνα
παιχνίδι προςομοίωςθσ ότι
ηουν ςε μία πόλθ-κράτοσ και
να αποδϊςουν ςκθνζσ του
βίου τουσ.

● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
πόλθσ-κράτουσ για
τον κόςμο τθσ
ελλθνικισ
αρχαιότθτασ και για
τθν παγκόςμια
ιςτορία των κεςμϊν
και των
πολιτευμάτων.

Ο ελλθνικόσ
αποικιςμόσ.

● Να κατανοοφν ότι ο
ελλθνικόσ κόςμοσ
ιταν
κατακερματιςμζνοσ
ςε μικρζσ κρατικζσ
οντότθτεσ, οι οποίεσ
είχαν ςυχνά
αντικρουόμενα
ςυμφζροντα, αλλά
διζκεταν πολιτιςτικι
ενότθτα (γλϊςςα,
λατρεία, πεποίκθςθ
κοινισ καταγωγισ).
● Να κατανοοφν τον
ελλθνικό αποικιςμό
(οικονομικά,
κοινωνικά και
πολιτικά αίτια,
διαδικαςία,
ςυνζπειεσ, ςθμαςία).
● Να ζχουν εικόνα
του γεωγραφικοφ
χϊρου ςτον οποίο
επεκτάκθκαν οι

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

● Να τοποκετιςουν ςτον
χάρτθ τθσ Μεςογείου τισ νζεσ
αποικίεσ, ϊςτε να
αντιλθφκοφν το εφροσ τθσ
επζκταςθσ των Ελλινων.
● Να οργανϊςουν ζνα
παιχνίδι ρόλων (άποικοι,
γθγενείσ, μαντείο,
προετοιμαςία, αναχϊρθςθ,
ταξίδι, άφιξθ ςτον νζο τόπο,
ςυναιςκιματα προςϊπων).
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Αρχαία
Ιςτορία

Ζλλθνεσ.
● Να αποτιμοφν το
είδοσ των ςχζςεων
που διατθροφςε θ
αποικία με τθ
μθτρόπολθ και τουσ
δεςμοφσ που τουσ
ζνωναν.

● Να ςυγκρίνουν το ακλθτικό
ιδεϊδεσ ςτθν αρχαιότθτα με
τθ ςθμερινι εποχι. Να γίνει
αναφορά ςτουσ Ολυμπιακοφσ
Αγϊνεσ.

● Να γνωρίηουν τουσ
πανελλινιουσ αγϊνεσ
και τθ λειτουργία
τουσ.

Τα πολιτεφματα ςτθν
αρχαϊκι Ελλάδα.

Σπάρτθ: Κοινωνικι και
πολιτικι οργάνωςθ.

Σπάρτθ: Θ ηωι ςτθν
πόλθ.

Ακινα: Θ εξζλιξθ του
πολιτεφματοσ.

● Να ζχουν μία
υποτυπϊδθ εικόνα
για τισ ςχζςεισ των
αποίκων με τουσ
γθγενείσ πλθκυςμοφσ.
● Να γνωρίηουν τθν
εξζλιξθ των
πολιτευμάτων
(βαςιλεία,
αριςτοκρατία,
τιμοκρατία,
ολιγαρχία, τυραννίδα,
ιςονομία,
δθμοκρατία), τα
χαρακτθριςτικά και
τισ διαφορζσ τουσ.
● Να προςδιορίηουν
τθν κοινωνικι και
πολιτικι οργάνωςθ
τθσ Σπάρτθσ, όπωσ
παγιϊκθκε τον 6ο αι.
π.Χ. και όπωσ
μαρτυρείται από τισ
πθγζσ των επόμενων
αιϊνων.
● Να γνωρίηουν τον
τρόπο ηωισ ςτο
πλαίςιο τθσ
ςπαρτιατικισ πόλθσκράτουσ με ζμφαςθ
ςτθν ολιγαρχικι
οργάνωςθ, ςτον ρόλο
των περιοίκων και
των ειλϊτων και ςτθ
κζςθ τθσ γυναίκασ.
● Να γνωρίηουν για
τον βαςιλιά Κόδρο,
αλλά και τθ μετάβαςθ
τθσ Ακινασ από τθ
βαςιλεία ςτθν
αριςτοκρατία.

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

● Να καταρτίςουν πίνακα με
τα πολιτεφματα και τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τουσ.

● Να φτιάξουν ζνα
ςχεδιάγραμμα με τθν
κοινωνικι και πολιτικι
οργάνωςθ τθσ Σπάρτθσ.

● Να οργανϊςουν ζνα
παιχνίδι προςομοίωςθσ με
κζμα «Θ ηωι ενόσ ομοίου και
μιασ Σπαρτιάτιςςασ».

● Να πάρουν μζροσ ςε ζνα
παιχνίδι καλλιζργειασ τθσ
ενςυναίςκθςθσ με κζμα: «Τι
λφςθ κα δίνατε ςε ζναν
κάτοικο τθσ Ακινασ που
βίωνε μια δφςκολθ
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Αρχαία
Ιςτορία
Ακινα: Θ νομοκεςία
του Σόλωνα και οι
μεταρρυκμίςεισ του
Κλειςκζνθ.

● Να αναγνωρίηουν
τθ νομοκεςία του
Σόλωνα ωσ μζςο για
τθν επίλυςθ των
κοινωνικϊν εντάςεων
που είχαν προκλθκεί
από τουσ ευγενείσ.
● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία των
μεταρρυκμίςεων του
Κλειςκζνθ.

Θ τζχνθ τθσ αρχαϊκισ
περιόδου.

● Να κατανοοφν τθν
εδραίωςθ του
δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ ςτθν
Ακινα, ωσ
αποτζλεςμα μιασ
μακρόχρονθσ πορείασ
κοινωνικϊν και
οικονομικϊν
ςυγκροφςεων και
εξελίξεων.
● Να γνωρίηουν τθν
τζχνθ των αρχαϊκϊν
χρόνων.
● Να γνωρίηουν τα
ζργα τζχνθσ τθσ
εποχισ, τα οποία
αποτελοφν
αντικείμενο
παγκόςμιου
καυμαςμοφ ακόμα
και ςιμερα.

κατάςταςθ εξαιτίασ τθσ
ζλλειψθσ γραπτϊν νόμων;».
● Να χωριςτοφν ςε δφο
ομάδεσ και με τθ βοικεια
ςχεδιαγράμματοσ θ μία
ομάδα να εντοπίςει τα
βαςικά ςθμεία τθσ
νομοκεςίασ του Σόλωνα και θ
άλλθ τα βαςικά ςθμεία τθσ
νομοκεςίασ του Κλειςκζνθ,
αλλά και τισ αλλαγζσ που
επζφεραν ςτθν κοινωνικι και
πολιτικι ηωι του τόπου.

● Να επιςκεφκοφν ιςτορικό
χϊρο ι να χρθςιμοποιιςουν
το διαδίκτυο προκειμζνου να
ζλκουν ςε επαφι με ιςτορικά
μνθμεία δωρικοφ και ιωνικοφ
ρυκμοφ.

● Να αναγνωρίηουν
τα κφρια
χαρακτθριςτικά του
δωρικοφ και του
ιωνικοφ ρυκμοφ.

Τα γράμματα.

● Να αναγνωρίηουν
τα χαρακτθριςτικά
του κοφρου και τθσ
κόρθσ.
● Να γνωρίηουν τα
είδθ τθσ ποίθςθσ που
αναπτφχκθκαν
(διδακτικι και λυρικι)
και τθ γζνεςθ τθσ
φιλοςοφίασ.

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

● Να διαβάςουν
αποςπάςματα ποιθμάτων
εκείνθσ τθσ εποχισ, να
χωριςτοφν ςε ομάδεσ και να
ςυνκζςουν ποιιματα (ξεκινά
ο πρϊτοσ με ζναν ςτίχο,
ςυνεχίηει ο δεφτεροσ κ.λπ. και
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Αρχαία
Ιςτορία

ςτο τζλοσ κάκε ομάδα
απαγγζλλει το δικό τθσ
ποίθμα).
ΚΛΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Το περςικό κράτοσ και
οι Ζλλθνεσ τθσ Μ.
Αςίασ.

Ο περςικόσ κίνδυνοσ –
Θ Μάχθ του
Μαρακϊνα.

Θ Μάχθ των
Κερμοπυλϊν.

Θ Ναυμαχία τθσ
Σαλαμίνασ.

● Να κατανοοφν τθν
Λωνικι Επανάςταςθ
ωσ αποτζλεςμα τθσ
κρίςθσ των ςχζςεων
ςε πολιτικόοικονομικό επίπεδο
μεταξφ τθσ περςικισ
μοναρχίασ και των
ελλθνικϊν πόλεων
τθσ Μ. Αςίασ.
● Να γνωρίηουν για
τον χαρακτιρα των
Ρερςικϊν Ρολζμων
ςτο πλαίςιο τθσ
επεκτατικισ πολιτικισ
τθσ περςικισ
μοναρχίασ.
● Να γνωρίηουν για
τουσ Ρερςικοφσ
Ρολζμουσ και τθ
Μάχθ του
Μαρακϊνα, ωσ
ελπιδοφόρου
προλόγου, κακϊσ και
για τον ρόλο τθσ
ςτρατθγικισ του
Μιλτιάδθ.
● Να κατανοοφν το
νόθμα τθσ Μάχθσ των
Κερμοπυλϊν, θ
οποία, παρά τθν
αρνθτικι ζκβαςι τθσ,
αποτζλεςε τον πρϊτο
αγϊνα αναχαίτιςθσ
των περςικϊν
δυνάμεων του Ξζρξθ.
● Να γνωρίηουν
ςτοιχεία τθσ
προςωπικότθτασ του
Λεωνίδα και να
αναγνωρίηουν τον
ρόλο που
διαδραμάτιςε.
● Να γνωρίηουν για
τθ Ναυμαχία τθσ
Σαλαμίνασ και τθν
αντιπαράκεςθ των
Ελλινων ςυμμάχων
ςχετικά με τθ γραμμι
άμυνασ ωσ πρϊιμθ

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

● Να οργανϊςουν ζνα
παιχνίδι προςομοίωςθσ με
κζμα: «Ηϊντασ ςτθν Λωνία
πριν τθν Επανάςταςθ».

● Να αποδϊςουν ςε ςχζδιο
τθν παράταξθ των ελλθνικϊν
και των περςικϊν δυνάμεων
ςτθ Μάχθ του Μαρακϊνα.

● Να οργανϊςουν ζνα
παιχνίδι δθμιουργικισ
γραφισ με κζμα: «Στζλνω
μινυμα ςε ζναν ςτρατιϊτθ
που πολεμά ςτισ
Κερμοπφλεσ».

● Να ςυςχετίςουν το ςχζδιο
του Κεμιςτοκλι με αυτό του
Μιλτιάδθ.
● Να αναπαραςτιςουν
ηωγραφικά τθ Ναυμαχία τθσ
Σαλαμίνασ.
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Ιςτορία

μορφι των μεταξφ
τουσ ανταγωνιςμϊν.

Θ Μάχθ των Ρλαταιϊν,
θ Ναυμαχία τθσ
Μυκάλθσ και το τζλοσ
των Ρερςικϊν
Ρολζμων.

● Να γνωρίηουν
ςτοιχεία τθσ
προςωπικότθτασ του
Κεμιςτοκλι και να
αναγνωρίηουν τον
ρόλο που
διαδραμάτιςε ςτθ
δθμιουργία τθσ
ναυτικισ δφναμθσ
των Ακθναίων και ςτθ
Ναυμαχία τθσ
Σαλαμίνασ.
● Να γνωρίηουν για
τισ τελευταίεσ
ςυγκροφςεισ των
Ρερςικϊν Ρολζμων:
τθ Μάχθ των
Ρλαταιϊν και τθ
Ναυμαχία τθσ
Μυκάλθσ.
● Να αξιολογοφν τα
γεγονότα των
Ρερςικϊν Ρολζμων
ωσ τουσ λόγουσ για τθ
διαμόρφωςθ
ταυτότθτασ του
ελλθνικοφ κόςμου
ενόψει του
«αςιατικοφ
κινδφνου».

● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ
και να αναπτφξουν διάλογο,
εκκζτοντασ ςτθν τάξθ τι τουσ
ζκανε εντφπωςθ ςε κάκε
μάχθ.
● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ
και να αποδϊςουν τθν
ιςτορικι γραμμι των
Ρερςικϊν Ρολζμων με τθ
χριςθ εικόνων.

● Να γνωρίηουν τθ
διάςταςθ που ζλαβαν
οι Ρερςικοί Ρόλεμοι
ςτισ παραδόςεισ του
αρχαίου ελλθνικοφ
κόςμου.
ΧΡΤΟ ΑΙΩΝΑ
Θ Ακινα γίνεται θ πιο
ιςχυρι δφναμθ.

Το πολίτευμα και θ
κοινωνία τθσ Ακινασ

● Να γνωρίηουν τθν
εκδιλωςθ του
ανταγωνιςμοφ των
ελλθνικϊν πόλεωνκρατϊν για τθν
επιβολι τθσ
θγεμονίασ τουσ ςτθν
Ελλάδα μετά τα
Μθδικά και τθ
ςφςταςθ τθσ
Ακθναϊκισ/Δθλιακισ
Συμμαχίασ.
● Να γνωρίηουν τισ
μεταρρυκμίςεισ του

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

● Να οργανϊςουν ζνα
παιχνίδι προςομοίωςθσ με
κζμα: «Ακθναίοι και
Σπαρτιάτεσ προβάλλουν
επιχειριματα για τθ ςθμαςία
τθσ προςφοράσ τουσ ςτον
αγϊνα εναντίον των
Ρερςϊν».

● Να φτιάξουν ζνα
ςχεδιάγραμμα με τθν
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ςτα χρόνια του
Ρερικλι.

Ρερικλι, οι οποίεσ
είχαν ωσ αποτζλεςμα
τον εκδθμοκρατιςμό
του πολιτεφματοσ.

Θ κοινωνία και θ ηωι
ςτθν αρχαία ελλθνικι
πόλθ.

Ο «Χρυςόσ Αιϊνασ» τθσ
τζχνθσ.

Θ Ακινα γίνεται
ςχολείο τθσ Ελλάδασ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟ
ΠΟΛΕΜΟ –
ΠΑΡΣΙΑΣΙΚΗ
ΗΓΕΜΟΝΙΑ – ΘΗΒΑΪΚΗ
ΗΓΕΜΟΝΙΑ
Αίτια και αφορμζσ του
πολζμου.

Οι κυριότερεσ φάςεισ

● Να γνωρίηουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ
ακθναϊκισ
δθμοκρατίασ.
● Να γνωρίηουν
ςτοιχεία κακθμερινοφ
βίου και πολιτιςμοφ
των αρχαίων
Ακθναίων: αγωγι
των νζων,
κακθμερινζσ αςχολίεσ
των κοινωνικϊν
ομάδων, κζςθ τθσ
γυναίκασ, ανάπτυξθ
πολιτικοφ βίου.
● Να αναγνωρίηουν
τα ζργα τζχνθσ του
Χρυςοφ Αιϊνα ωσ
αποτζλεςμα γνϊςθσ
κανόνων ςυμμετρίασ
και αιςκθτικισ
αγωγισ.
● Να γνωρίηουν
ςθμαντικοφσ
ανκρϊπουσ των
γραμμάτων για τουσ
οποίουσ γίνεται λόγοσ
ακόμα και ςιμερα.

● Να γνωρίηουν τον
Ρελοποννθςιακό
Ρόλεμο ωσ αγϊνα
μεταξφ των πόλεωνκρατϊν με
καταςτροφικζσ για
τον ελλθνικό κόςμο
ςυνζπειεσ.
● Να διακρίνουν τθ
βαςικι αιτία του
Ρελοποννθςιακοφ
Ρολζμου.
● Να γνωρίηουν για

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

κοινωνικι και πολιτικι
οργάνωςθ τθσ Ακινασ ςτα
χρόνια του Ρερικλι.

● Να προχωριςουν ςε
ςφγκριςθ και να επιςθμάνουν
διαφορζσ μεταξφ των ομάδων
πλθκυςμοφ και του τρόπου
ηωισ ςτισ δφο πόλεισ-κράτθ
(Σπάρτθ-Ακινα).

● Να κάνουν ςχζδιο εργαςίασ
με κζμα τθν τζχνθ του
Χρυςοφ Αιϊνα και να
επιςκεφκοφν κάποιο μουςείο
(ςυμμετοχικι ζρευνα
δράςθσ).
● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ
και να κάνουν ζρευνα μζςα
από ιςτορικζσ πθγζσ για
ςθμαντικά πρόςωπα:
Σωκράτθσ, Θρόδοτοσ,
Κουκυδίδθσ. Θ κάκε ομάδα
να παρουςιάςει το ζργο τθσ
με ζνα άρκρο, μια ηωγραφιά,
ζνα κολάη, μια παντομίμα.

● Να ςυηθτιςουν για τισ
καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ που
ζχει ζνασ πόλεμοσ με αφορμι
τον Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο.

● Να διερευνιςουν μζςω
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του πολζμου και το
τζλοσ του.

τον λοιμό τθσ Ακινασ,
για τον ρόλο του
Ρερικλι, του
Αλκιβιάδθ και του
Νικία, κακϊσ και για
τθν ζκβαςθ του
πολζμου και τισ
καταςτροφικζσ
ςυνζπειζσ του.

Θ θγεμονία τθσ
Σπάρτθσ.

● Να γνωρίηουν τα
ςθμαντικότερα
γεγονότα ανάδειξθσ
τθσ Σπάρτθσ ςε
θγεμονικι δφναμθ.

Θ θγεμονία τθσ Κιβασ.

● Να γνωρίηουν τα
ςθμαντικότερα
γεγονότα ανάδειξθσ
τθσ Κιβασ ςε
θγεμονικι δφναμθ.

πρόςκετου εκπαιδευτικοφ
υλικοφ τθν «ιςτορία τθσ
Μφρτιδασ», ενόσ κοριτςιοφ
που πζκανε από τον λοιμό
τθσ Ακινασ.
● Να αποδϊςουν ςε ςφντομθ
περιγραφι τα χαρακτθριςτικά
των προςϊπων που
πρωταγωνίςτθςαν ςτον
Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο.
● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ,
να ερευνιςουν για τθ
δραςτθριότθτα όςων
ςυντζλεςαν ςτθν Ανταλκίδειο
ειρινθ και να παρουςιάςουν
τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ
τουσ ςτθν τάξθ.
● Να ςυγκρίνουν τθν
θγεμονία τθσ Κιβασ με αυτιν
τθσ Σπάρτθσ και να
εντοπίςουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.

● Να προςδιορίηουν
τα χαρακτθριςτικά
του Βοιωτικοφ Κοινοφ
και να το ςυγκρίνουν
με τθν Ακθναϊκι και
τθν Ρελοποννθςιακι
Συμμαχία.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Θ Μακεδονία, μια νζα
ελλθνικι δφναμθ.

Μζγασ Αλζξανδροσ: Θ
προςωπικότθτα και το
ζργο του.

Θ εκςτρατεία του Μ.
Αλεξάνδρου.

● Να αποτιμοφν τθν
προςωπικότθτα του
Φιλίππου Βϋ ωσ
προτφπου του
χαριςματικοφ θγζτθ.

● Να αξιολογοφν τθν
προςωπικότθτα του
Μ. Αλεξάνδρου.
● Να κατανοοφν τθ
ςυμβολι του Μ.
Αλεξάνδρου ςτθν
ιςτορία, τθν τζχνθ, τθ
γλϊςςα, τον
πολιτιςμό, τθν
οικονομία, ςε
Ευρϊπθ, Αφρικι και
Αςία.
● Να γνωρίηουν τουσ
κυριότερουσ
ςτακμοφσ τθσ
εκςτρατείασ του Μ.

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

● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ
και να κάνουν ζρευνα για τον
αρχαιολογικό χϊρο τθσ
Βεργίνασ. Να παρουςιάςουν
τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ
τουσ ςε ζνα κολάη με κείμενα
και εικόνεσ.
● Να διαβάςουν κείμενα
ιςτορικά και λογοτεχνικά που
αναφζρονται ςτθν
προςωπικότθτα και τθ ηωι
του Μ. Αλεξάνδρου.

● Να ςυηθτιςουν για τθ
ςθμαςία τθσ επζκταςθσ του
ελλθνιςμοφ ςτθν Ανατολι.
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Αλεξάνδρου.
● Να κατανοοφν τθν
ιςτορικι ςθμαςία τθσ
επζκταςθσ του
ελλθνιςμοφ ςτθν
Ανατολι και
αντίςτροφα.
ΕΛΛΗΝΙΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Θ αυτοκρατορία του Μ.
Αλεξάνδρου διαςπάται.

Θ κακθμερινι ηωι ςτα
ελλθνιςτικά χρόνια.

Οι τζχνεσ και τα
γράμματα ςτα
ελλθνιςτικά χρόνια.

Το ρωμαϊκό κράτοσ.

● Να γνωρίηουν τθ
διαίρεςθ τθσ
αυτοκρατορίασ του
Μ. Αλεξάνδρου ςε
ελλθνιςτικά βαςίλεια
(Αντιγονίδεσ,
Ρτολεμαίοι,
Σελευκίδεσ).
● Να γνωρίηουν τον
τρόπο ηωισ των
ανκρϊπων ςτα
ελλθνιςτικά βαςίλεια.
● Να κατανοοφν τουσ
λόγουσ τθσ
μετακίνθςθσ μεγάλου
αρικμοφ Ελλινων
ςτθν Ανατολι, τθν
ίδρυςθ εκεί
ελλθνικϊν πόλεων και
τισ ςχζςεισ τουσ με το
γθγενζσ πλθκυςμιακό
ςτοιχείο.
● Να γνωρίηουν τισ
τζχνεσ, τα γράμματα
και τισ επιςτιμεσ των
ελλθνιςτικϊν χρόνων.

● Να γνωρίηουν τθν
κοινωνικι και
πολιτικι οργάνωςθ
τθσ ϊμθσ κατά τθν
περίοδο τθσ
βαςιλείασ και ςτθ
ςυνζχεια τθσ
ελεφκερθσ πολιτείασ
(res publica).

● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τα κράτθ των διαδόχων.

● Να ςυγκρίνουν τον τρόπο
ηωισ (ψυχαγωγία, κρθςκεία,
αγωγι νζων, κζςθ τθσ
γυναίκασ) ςτισ πόλεισ τθσ
Ανατολισ με αυτόν ςτισ
πόλεισ του ελλαδικοφ χϊρου.

● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ
και να ερευνιςουν για τον
Φάρο τθσ Αλεξάνδρειασ, τον
Κολοςςό τθσ όδου και τον
Βωμό του Δία Σωτιρα ςτθν
Ρζργαμο. Να παρουςιάςουν
τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ
τουσ ςτθν τάξθ.
● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ
και να ςυγκρίνουν τθν
κοινωνικι και πολιτικι
οργάνωςθ τθσ ϊμθσ με
αυτιν τθσ Σπάρτθσ και τθσ
Ακινασ.

● Να γνωρίηουν τα
κυριότερα γεγονότα
που ςυνδζονται με
τθν ίδρυςθ και τθν
ανάπτυξθ του
ρωμαϊκοφ κράτουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Θ Καρχθδόνα
ςυγκροφεται με τθ
ϊμθ.

Θ υποταγι του
ελλθνικοφ κόςμου.

● Να είναι
ενιμεροι/-εσ για τθν
κατάκτθςθ τθσ
Καρχθδόνασ από τθ
ϊμθ.
● Να κατανοοφν τθ
δθμιουργία και τθν
οργάνωςθ των
Συμπολιτειϊν
(Αιτωλικι – Αχαϊκι)
ωσ τθν φςτατθ
προςπάκεια ζνωςθσ
των Ελλινων ςε
πολιτικι κοινότθτα.

● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τθν πορεία του Αννίβα.

● Να ςυηθτιςουν για τουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα
μποροφςαν οι Ζλλθνεσ να
αντιμετωπίςουν τουσ
ωμαίουσ.

● Να γνωρίηουν για
τθν κατάκτθςθ των
Ελλινων από τουσ
ωμαίουσ και κυρίωσ
τισ μεκόδουσ που οι
τελευταίοι
χρθςιμοποίθςαν.

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

ΣΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Θ Ελλάδα γίνεται τμιμα
τθσ ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ.

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:

● Να αναγνωρίηουν
τθν αλλαγι που
επζφερε ςτον
πολιτικό χάρτθ τθσ
ανατολικισ
Μεςογείου θ
επζκταςθ τθσ
ρωμαϊκισ ιςχφοσ.

● Να παρατθριςουν ςτον
χάρτθ τθν ζκταςθ τθσ
ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ και
να εντοπίςουν τθ κζςθ τθσ
Ελλάδασ ωσ ρωμαϊκισ
επαρχίασ.

● Να κατανοοφν τουσ
παράγοντεσ που
ςυνζβαλαν ςτθν
υποταγι των Ελλινων
ςτουσ ωμαίουσ.
● Να γνωρίηουν τον
τρόπο λειτουργίασ
των ελλθνικϊν
πόλεων και τισ
ςυνκικεσ ηωισ ςε
αυτζσ υπό ρωμαϊκι
διοίκθςθ.

Ο ελλθνορωμαϊκόσ
πολιτιςμόσ.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία του όρου
«ελλθνορωμαϊκόσ
πολιτιςμόσ».
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςυνειςφορά των
Ελλινων ςτθ
δθμιουργία του
ελλθνορωμαϊκοφ
πολιτιςμοφ.
● Να γνωρίηουν
χαρακτθριςτικά
δθμιουργιματα του
ελλθνορωμαϊκοφ
πολιτιςμοφ ςτον χϊρο

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

● Να ςυηθτιςουν για τθν
πολυδιάςπαςθ του ελλθνικοφ
κόςμου ωσ κακοριςτικοφ
παράγοντα υποταγισ τθσ
Ελλάδασ ςτθ ϊμθ και να
δθμιουργιςουν ςχετικό
χρονολόγιο.
● Να ςχολιάςουν τισ
μεκόδουσ διακυβζρνθςθσ τθσ
Ελλάδασ από τουσ ωμαίουσ
και να κρίνουν τθν
αποτελεςματικότθτά τουσ.
● Να ςυγκρίνουν τθ ηωι ενόσ
αρχαίου Ζλλθνα ωσ πολίτθ
μιασ ανεξάρτθτθσ πόλθσκράτουσ (τθν οποία
γνωρίηουν από τθν
προθγοφμενθ τάξθ) και ωσ
κατοίκου μιασ επαρχίασ τθσ
ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ, και
να ςυγκεντρϊςουν ςε δφο
ςτιλεσ τα ευριματά τουσ.
● Να παρατθριςουν και να
ςχολιάςουν φωτογραφίεσ με
χαρακτθριςτικά
αρχαιοελλθνικά και ρωμαϊκά
ζργα τζχνθσ, με ςκοπό να
εντοπίςουν τισ ομοιότθτζσ
τουσ.
● Να διαβάςουν ςε
μετάφραςθ αποςπάςματα
από το ζργο του Ρλουτάρχου
«Βίοι Ραράλλθλοι», όπου
ςυγκρίνονται επιφανείσ
Ζλλθνεσ και ωμαίοι.
● Να γράψουν ςφντομο
κείμενο, για να ερμθνεφςουν
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Ελλθνορωμαϊκι
Ιςτορία

των γραμμάτων και
των τεχνϊν.

Θ οργάνωςθ και θ
διοίκθςθ τθσ ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ.

● Να γνωρίηουν τον
πολυπολιτιςμικό και
πολυεκνικό
χαρακτιρα τθσ
ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ.
● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία του όρου
«ωμαϊκι Ειρινθ»
(Pax Romana).
● Να γνωρίηουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά του
διοικθτικοφ
ςυςτιματοσ που
εφάρμοςαν οι
ωμαίοι και τουσ
τρόπουσ με τουσ
οποίουσ διατθροφςαν
τθν ενότθτα τθσ
αχανοφσ
αυτοκρατορίασ τουσ.

Θ κακθμερινι ηωι ςτθν
αρχαία ϊμθ.

● Να γνωρίηουν
βαςικά ςτοιχεία τθσ
κακθμερινισ ηωισ
των ωμαίων τόςο
ςτθ ϊμθ όςο και ςτισ
επαρχίεσ.
● Να επιςθμαίνουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ τθσ
κακθμερινότθτασ των
ανκρϊπων ςτθν
αρχαία ϊμθ και ςτθν
αρχαία ελλθνικι
πόλθ-κράτοσ.
● Να αναγνωρίηουν
ότι θ κακθμερινότθτα
των ωμαίων διζκετε

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

τθ φράςθ του Ορατίου «θ
κατακτθμζνθ Ελλάδα
κατζκτθςε τον απολίτιςτο
νικθτι».
● Να ςυγκρίνουν το
περιεχόμενο τθσ «Αινειάδασ»
του Βιργιλίου με τα ομθρικά
ζπθ και να βρουν τισ
ομοιότθτεσ.
● Να ςυντάξουν ζναν
κατάλογο με τουσ λαοφσ και
τα ζκνθ που κατοικοφςαν ςτθ
ρωμαϊκι επικράτεια.
● Να γράψουν μία φράςθ για
να εξθγιςουν τον όρο
«ωμαϊκι Ειρινθ» (Pax
Romana) και τθ φράςθ «θ
δικι μασ κάλαςςα» (mare
nostrum), με τθν οποία οι
ωμαίοι αποκαλοφςαν τθ
Μεςόγειο.
● Να παρατθριςουν ςε
φωτογραφία τα κατάλοιπα
αρχαίασ ρωμαϊκισ οδοφ και
να ερμθνεφςουν τθ ςθμαςία
του αποφκζγματοσ «όλοι οι
δρόμοι οδθγοφν ςτθ ϊμθ».
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τθ διαδρομι τθσ αρχαίασ και
τθσ ςφγχρονθσ Εγνατίασ
Οδοφ, και να ςυηθτιςουν για
τουσ λόγουσ που οι ωμαίοι
καταςκεφαςαν εκτεταμζνο
οδικό δίκτυο.
● Να ςυντάξουν δφο ςτιλεσ
με τισ ςυνικειεσ τθσ
κακθμερινισ ηωισ των
Ελλινων και των ωμαίων,
και να βρουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.
● Να παρατθριςουν τθ
φωτογραφία του Κολοςςαίου
ςτθ ϊμθ και του Ωδείου
Θρϊδου του Αττικοφ ςτθν
Ακινα, και να ςυηθτιςουν για
τθ διαςκζδαςθ/ ψυχαγωγία
ςτθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία.
● Να γράψουν ζνα μικρό
ςενάριο με κζμα «Μία θμζρα
ςτθν αρχαία ϊμθ».
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Ελλθνορωμαϊκι
Ιςτορία

Ο Διοκλθτιανόσ και θ
διοικθτικι
μεταρρφκμιςθ τθσ
αυτοκρατορίασ.

οριςμζνα ςτοιχεία
αςτικοφ πολιτιςμοφ
που δεν υπιρχαν
εκτόσ των ορίων του
ρωμαϊκοφ κόςμου.
● Να γνωρίηουν τα
εςωτερικά και
εξωτερικά
προβλιματα που
αντιμετϊπιςε θ
ωμαϊκι
Αυτοκρατορία κατά
τον 3ο αιϊνα μ.Χ.
● Να κατανοοφν τθ
λειτουργία του
αποκεντρωτικοφ
διοικθτικοφ
ςυςτιματοσ που
επζβαλε ο
Διοκλθτιανόσ
(Τετραρχία) και να το
ςυνδζουν με τα
προβλιματα που
προςπακοφςε να
αντιμετωπίςει.
● Να γνωρίηουν τθ
ςθμαςία και τθν
ζκταςθ των διωγμϊν
που εξαπζλυςε ο
Διοκλθτιανόσ κατά
των χριςτιανϊν.

● Να παρατθριςουν μία
αναπαράςταςθ ι κάτοψθ τθσ
αρχαίασ ϊμθσ και να τθ
ςυγκρίνουν με μία ςφγχρονθ
πόλθ.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τισ τζςςερισ περιφζρειεσ ςτισ
οποίεσ χϊριςε τθν
αυτοκρατορία ο Διοκλθτιανόσ
και να τισ αντιςτοιχίςουν με
τα ονόματα των διοικθτϊν
τουσ.
● Να διαβάςουν ςε
μετάφραςθ απόςπαςμα από
τθν «Εκκλθςιαςτικι Λςτορία»
του Ευςεβίου Καιςαρείασ
(8.17), όπου παρατίκενται τα
διατάγματα του Διοκλθτιανοφ
κατά των χριςτιανϊν, και να
ςυηθτιςουν για τουσ ςτόχουσ
του.
● Να δθμιουργιςουν ζνα
διάγραμμα γεγονότων που
αποτυπϊνει τθν πορεία από
το ςφςτθμα τθσ Τετραρχίασ
ςτθ μονοκρατορία του
Κωνςταντίνου.

● Να γνωρίηουν τα
γεγονότα που
οδιγθςαν ςτθν
αναίρεςθ του
ςυςτιματοσ τθσ
τετραρχίασ και ςτθν
επιβολι τθσ
μονοκρατορίασ του
Κωνςταντίνου.
Βυηαντινι
Ιςτορία

ΣΑ ΠΡΩΙΜΑ
ΒΤΖΑΝΣΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ: Η
ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ
Ο Κωνςταντίνοσ Αϋ και
θ ίδρυςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ.

● Να κατανοοφν τουσ
λόγουσ που οδιγθςαν
τον Κωνςταντίνο να
ιδρφςει ζνα νζο
πολιτικό και
διοικθτικό κζντρο
ςτθν Ανατολι και να
αξιολογοφν τθν
απόφαςι του.

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

● Να ςυμπλθρϊςουν ζνα
παιχνίδι ερωτιςεων (κουίη)
με τουσ λόγουσ τθσ ίδρυςθσ
ενόσ νζου διοικθτικοφ
κζντρου ςτθ κζςθ του
αρχαίου Βυηαντίου.
● Να παρατθριςουν μία
αναπαράςταςθ ι μία κάτοψθ
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Βυηαντινι
Ιςτορία

● Να αποτιμοφν τα
πλεονεκτιματα τθσ
γεωγραφικισ κζςθσ
τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ.
● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία του όρου
«ανεξικρθςκία», να
κρίνουν τθ ςτάςθ του
Κωνςταντίνου ζναντι
του χριςτιανιςμοφ και
να τθ ςυγκρίνουν με
αυτιν του
Διοκλθτιανοφ.
● Να αποτιμοφν τθ
ςθμαςία αλλά και τθν
υποκειμενικότθτα του
προςδιοριςμοφ
«Μζγασ» που
ςυνοδεφει οριςμζνεσ
ιςτορικζσ
προςωπικότθτεσ.

Θ εξάπλωςθ και θ
επικράτθςθ του
χριςτιανιςμοφ.

● Να γνωρίηουν τθ
ςθμαςία του
«διατάγματοσ» των
Μεδιολάνων για τθν
εξάπλωςθ του
χριςτιανιςμοφ.
● Να γνωρίηουν και
να αξιολογοφν τθ
κρθςκευτικι πολιτικι
του Λουλιανοφ και του
Κεοδοςίου Αϋ.
● Να κατανοοφν τουσ
λόγουσ τθσ
επικράτθςθσ του
χριςτιανιςμοφ ςτθ
ςφγκρουςθ με τθν
αρχαία κρθςκεία.

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

τθσ βυηαντινισ
Κωνςταντινοφπολθσ και να
εξθγιςουν τα πλεονεκτιματα
τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ.
● Να διαβάςουν ςε
μετάφραςθ ζνα απόςπαςμα
από τθν «Εκκλθςιαςτικι
Λςτορία» του Ευςεβίου
Καιςαρείασ (κεφ. 10), όπου
παρατίκεται το «διάταγμα»
των Μεδιολάνων, και να
ςυγκρίνουν τθ ςτάςθ του
Κωνςταντίνου ζναντι του
χριςτιανιςμοφ με τθν πολιτικι
του Διοκλθτιανοφ.
● Να παρατθριςουν
νομίςματα τθσ βαςιλείασ του
Κωνςταντίνου με χριςτιανικά
ςφμβολα ι εικόνεσ τθσ
ευρζςεωσ του Τιμίου Σταυροφ
από τουσ αγίουσ Κωνςταντίνο
και Ελζνθ, και να ςυηθτιςουν
για τθν πολιτικι του
Κωνςταντίνου ζναντι των
χριςτιανϊν.
● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για άλλα
ιςτορικά πρόςωπα που τουσ
αποδίδεται ο
προςδιοριςμόσ/τίτλοσ
«Μζγασ» και να εξετάςουν
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
προςζλαβαν αυτόν τον
προςδιοριςμό.
● Να ςυντάξουν χρονολόγιο
με κζμα τθν εξάπλωςθ και
επικράτθςθ του
χριςτιανιςμοφ.
● Να καταγράψουν τα μζτρα
που ζλαβαν ο Λουλιανόσ και ο
Κεοδόςιοσ Αϋ ςτον
κρθςκευτικό τομζα και να τα
ςυγκρίνουν με αυτά του
Κωνςταντίνου.
● Να διαβάςουν ςε
μετάφραςθ και να
ςχολιάςουν απόςπαςμα από
το ζργο του Μ. Βαςιλείου
«Ρρὸσ τοὺσ νζουσ, ὅπωσ ἄν ἐξ
Ἑλλθνικῶν ὠφελοῖντο
λόγων».
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Βυηαντινι
Ιςτορία

● Να γνωρίηουν τθν
προςπάκεια που
κατζβαλαν οι πατζρεσ
τθσ Εκκλθςίασ κατά
τον 4ο αιϊνα για τθ
ςφηευξθ τθσ
ελλθνικισ με τθ
χριςτιανικι παιδεία.

Θ διαίρεςθ τθσ
αυτοκρατορίασ και θ
κατάλυςθ του δυτικοφ
τμιματοσ.

Ο Λουςτινιανόσ και θ
προςπάκεια
αναςφςταςθσ τθσ
ρωμαϊκισ οικουμζνθσ.

● Να διαβάςουν ςε
μετάφραςθ και να
ςχολιάςουν απόςπαςμα από
επιςτολι του
ρθτοροδιδαςκάλου Λιβανίου
«Ρρὸσ Κεοδόςιον τὸν
Βαςιλζα ὑπὲρ τῶν Ἱερῶν»,
όπου διαμαρτφρεται για τθν
καταςτροφι των αρχαίων
ναϊν.

● Να αξιολογοφν τθν
ιςτορικι ςθμαςία τθσ
απόφαςθσ του
Κεοδοςίου Αϋ να
μοιράςει τθ διοίκθςθ
του κράτουσ ςτουσ
δφο διαδόχουσ του.

● Να ςυηθτιςουν εν γζνει για
τον φανατιςμό και τισ
ςυνζπειζσ του.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τα όρια των δφο τμθμάτων
ςτα οποία χωρίςτθκε θ
ωμαϊκι Αυτοκρατορία και τθ
κζςθ των γερμανικϊν κρατϊν
που δθμιουργικθκαν ςτο
δυτικό τμιμα.

● Να γνωρίηουν και
να κατανοοφν τισ
ςυνκικεσ κατάλυςθσ
του δυτικοφ τμιματοσ
από τα γερμανικά
φφλα.

● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για τουσ
Γότκουσ, τουσ Οφνουσ και
τουσ Βανδάλουσ, και για τισ
θγετικζσ τουσ
προςωπικότθτεσ.

● Να γνωρίηουν και
να αξιολογοφν τουσ
τρόπουσ με τουσ
οποίουσ το ανατολικό
τμιμα αντιμετϊπιςε
τον γερμανικό
κίνδυνο.
● Να γνωρίηουν το
ζργο του
Λουςτινιανοφ ςτον
τομζα τθσ εξωτερικισ
πολιτικισ και να
αντιλθφκοφν ότι
βαςικόσ του ςτόχοσ
ιταν θ επζκταςθ του
κράτουσ ςτα παλαιά
ςφνορα τθσ ωμαϊκισ
Αυτοκρατορίασ.

● Να επιλφςουν άςκθςθ
ςωςτοφ-λάκουσ με τουσ
παράγοντεσ που ςυνζβαλαν
ςτθν κατάλυςθ του δυτικοφ
τμιματοσ και ςτθν επιβίωςθ
του ανατολικοφ τμιματοσ τθσ
αυτοκρατορίασ.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τα όρια τθσ Βυηαντινισ
Αυτοκρατορίασ μετά τισ
κατακτιςεισ του
Λουςτινιανοφ.

● Να επιςθμαίνουν
τα κετικά και
αρνθτικά
αποτελζςματα των
μακροχρόνιων
πολζμων που
διεξιγαγε ο
Λουςτινιανόσ ςτθ
Δφςθ.

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

● Να παρατθριςουν και να
ςχολιάςουν τα περίφθμα
ψθφιδωτά του ναοφ του
Αγίου Βιταλίου ςτθ αβζνα,
όπου εικονίηονται ο
Λουςτινιανόσ, θ Κεοδϊρα και
οι ακολουκίεσ τουσ.
● Να παρατθριςουν
φωτογραφίεσ από το
εςωτερικό και το εξωτερικό
του ναοφ τθσ Αγίασ Σοφίασ
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, και
να εξθγιςουν γιατί κεωρείται
αριςτοφργθμα τθσ
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αρχιτεκτονικισ.
● Να γνωρίηουν και
να αξιολογοφν το
ζργο του
Λουςτινιανοφ ςτον
τομζα τθσ εςωτερικισ
πολιτικισ (διοίκθςθ,
νομοκεςία,
κρθςκευτικι
πολιτικι, οικοδομικό
πρόγραμμα).
● Να αναγνωρίηουν
τον ναό τθσ Αγίασ
Σοφίασ ωσ το
λαμπρότερο
αρχιτεκτονικό
δθμιοφργθμα του
οικοδομικοφ
προγράμματοσ του
Λουςτινιανοφ.
● Να κατανοοφν τον
ρόλο των «Διμων»
τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ
και τα αίτια τθσ
εξζγερςισ τουσ κατά
του Λουςτινιανοφ
(Στάςθ του Νίκα).

● Να αντιςτοιχίςουν τα
ονόματα των βαςικϊν
ςυνεργατϊν του Λουςτινιανοφ
με το ζργο που ανζλαβε
κακζνασ από αυτοφσ.
● Να αντιςτοιχίςουν τουσ
τίτλουσ των νομοκετικϊν
ζργων του Λουςτινιανοφ με το
περιεχόμενό τουσ.
● Να γράψουν ςφντομο
κείμενο, για να εξθγιςουν
γιατί ο Λουςτινιανόσ
κεωρείται «ο τελευταίοσ
ωμαίοσ αυτοκράτορασ» (G.
Ostrogorsky).
● Να διαβάςουν ςε
μετάφραςθ το προοίμιο από
το ζργο του Ρροκοπίου «Υπζρ
πολζμων» και να ςυηθτιςουν
για τθν ορκότθτα τθσ
πολιτικισ τθσ επανάκτθςθσ
(reconquista) που
ακολοφκθςε ο Λουςτινιανόσ.
● Να κατατάξουν ςε δφο
ςτιλεσ τα κετικά και τα
αρνθτικά αποτελζςματα.

● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για τουσ
«Διμουσ» τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ και να
ςυγκρίνουν τθ λειτουργία
τουσ με τθ λειτουργία των
ςθμερινϊν πολιτικϊν
κομμάτων και των ςθμερινϊν
ακλθτικϊν ςωματείων.
Η ΜΕΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ: Η
ΜΕΑΙΩΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ
Θ εποχι του
Θρακλείου.

● Να κρίνουν τθν
προςωπικότθτα του
Θρακλείου ωσ
ςτρατθγοφαυτοκράτορα.
● Να κατανοοφν τα
αίτια τθσ επικράτθςθσ
του Βυηαντίου ςτον

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

● Να παρατθριςουν
νομίςματα τθσ βαςιλείασ του
Θρακλείου και να
καταγράψουν τον τρόπο με
τον οποίο ο Θράκλειοσ
κατόρκωςε να
χρθματοδοτιςει τισ
εκςτρατείεσ του.
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αγϊνα κατά των
Ρερςϊν και των
Αβάρων ςτα χρόνια
τθσ βαςιλείασ του
Θρακλείου.
● Να αξιολογοφν τθ
ςθμαςία τθσ
κακιζρωςθσ τθσ
ελλθνικισ ωσ
επίςθμθσ γλϊςςασ
του κράτουσ και τθσ
υιοκζτθςθσ του
ελλθνικοφ τίτλου
«βαςιλεφσ» από τον
ίδιο τον
αυτοκράτορα.

● Να διαβάςουν ςε
μετάφραςθ ι να ακοφςουν το
κοντάκιο του Ακάκιςτου
Φμνου «Ὑπερμάχῳ Στρατθγῷ»
και να ςυηθτιςουν για τθ
δεινι κζςθ ςτθν οποία είχαν
περιζλκει οι κάτοικοι τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ κατά τθν
πολιορκία του 626 μ.Χ.
● Να διαβάςουν ςε
μετάφραςθ απόςπαςμα από
το ποίθμα «Θρακλειάσ» του
Γεωργίου Ριςίδθ, όπου
παραλλθλίηεται ο Θράκλειοσ
με τον Θρακλι, και να
εξθγιςουν τουσ λόγουσ τθσ
θρωοποίθςισ του.
● Να διαβάςουν ςε
μετάφραςθ και να
ςχολιάςουν αποςπάςματα
από το «Ραςχάλιον
Χρονικόν» για τθν άλωςθ των
Λεροςολφμων από τουσ
Ρζρςεσ και για τθν απάντθςθ
που ζδωςαν οι άρχοντεσ των
Κωνςταντινουπολιτϊν ςτον
Χαγάνο των Αβάρων, όταν
αυτόσ απαίτθςε να
παραδοκοφν.

Θ αραβικι επζκταςθ
και θ άμυνα των
Βυηαντινϊν.

● Να επιςθμαίνουν
τουσ παράγοντεσ που
ευνόθςαν τθν
αραβικι επζκταςθ.
● Να αποτιμοφν τθ
ςθμαςία που είχε για
τθν Ευρϊπθ θ
ανάςχεςθ τθσ
αραβικισ επζκταςθσ
από τουσ
Βυηαντινοφσ.
● Να γνωρίηουν το

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

● Να παρατθριςουν ςε
επιγραφζσ νομιςμάτων τουσ
λατινικοφσ τίτλουσ
«Αφγουςτοσ» (Augustus) και
«Αυτοκράτωρ» (Imperator)
που ζφεραν παλαιότεροι
αυτοκράτορεσ και να τουσ
ςυγκρίνουν με τον τίτλο
«πιςτὸσ ἐν Χριςτῷ βαςιλεφσ»
που κακιερϊνεται από τον
Θράκλειο.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τα όρια του ιςλαμικοφ
κόςμου μετά τθν αραβικι
επζκταςθ και να
δθμιουργιςουν χρονολόγιο
με τα βαςικά γεγονότα τθσ
επζκταςθσ των Αράβων.
● Να μελετιςουν τουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ οι
ανατολικζσ επαρχίεσ του
Βυηαντίου υποτάχκθκαν ςε
ςφντομο χρονικό διάςτθμα
ςτουσ Άραβεσ και να λφςουν
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ςφςτθμα των
κεμάτων και των
κεματικϊν ςτρατϊν
και να αποτιμοφν τθν
αποτελεςματικότθτά
του για τθν άμυνα τθσ
αυτοκρατορίασ.
● Να γνωρίηουν τθ
ςυνειςφορά τθσ
ςτρατιωτικισ
τεχνολογίασ των
Βυηαντινϊν (υγρόν
πυρ) ςτισ
ςτρατιωτικζσ νίκεσ επί
των Αράβων.
● Να γνωρίηουν τθ
ςυμβολι των Ακριτϊν
ςτθν άμυνα τθσ
αυτοκρατορίασ και να
εντοπίηουν τθν
θρωοποίθςι τουσ
από τθ λαϊκι μοφςα
(ακριτικά τραγοφδια).
● Να γνωρίηουν
βαςικά επιτεφγματα
του αραβικοφ
πολιτιςμοφ και να
κατανοοφν τθν
πολιτιςτικι
αλλθλεπίδραςθ
μεταξφ του αραβικοφ
κόςμου, του
Βυηαντίου και τθσ
δυτικισ Ευρϊπθσ.

ςχετικό ςταυρόλεξο.
● Να ςυςχετίςουν τισ
αμυντικζσ νίκεσ των
Βυηαντινϊν κατά των Αράβων
(678 μ.Χ. και 718 μ.Χ.) με τθ
νίκθ των Φράγκων ςτο
Ρουατιζ τθσ Γαλλίασ και να
ςχολιάςουν τθ ςθμαςία τουσ
για τον ευρωπαϊκό πολιτιςμό.
● Να παρατθριςουν
παράςταςθ από μικρογραφία
βυηαντινοφ χειρογράφου
όπου εικονίηεται θ χριςθ του
«υγροφ πυρόσ» ςε ναυμαχία,
και να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για το μυςτικό
όπλο των Βυηαντινϊν.
● Να παρατθριςουν ςτον
χάρτθ τον χωριςμό τθσ
αυτοκρατορίασ ςε κζματα και
να ςυηθτιςουν για τθν
αποτελεςματικότθτα του
κεματικοφ ςτρατοφ. Να
επιλφςουν άςκθςθ
ςυμπλιρωςθσ κενϊν για τα
κζματα και τουσ κεματικοφσ
ςτρατοφσ.
● Να διαβάςουν δθμοτικά
ακριτικά τραγοφδια, να
επιςθμάνουν τισ
υπεράνκρωπεσ διαςτάςεισ
που είχαν λάβει ςτθ λαϊκι
φανταςία θ δφναμθ και θ
ανδρεία των Ακριτϊν, και να
εξθγιςουν τουσ λόγουσ τθσ
θρωοποίθςισ τουσ.
● Να διαβάςουν απόςπαςμα
από το βιβλίο του J. Haldon
«Οι πόλεμοι του Βυηαντίου»
και να ςυηθτιςουν για τισ
τακτικζσ πολζμου των
Αράβων και των Βυηαντινϊν.
● Να παρατθριςουν ςε
φωτογραφία το ιςλαμικό Λερό
του Βράχου ςτθν Λερουςαλιμ
(7οσ αι.) και να επιςθμάνουν
τα ίχνθ τθσ βυηαντινισ
επίδραςθσ.
● Να ςυμπλθρϊςουν άςκθςθ
ακροςτιχίδασ με τα βαςικά

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

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

50 |

Ιστορία Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ Δημοτικού

Βυηαντινι
Ιςτορία

Θ Συριακι δυναςτεία, ο
εκςυγχρονιςμόσ τθσ
νομοκεςίασ και τθσ
διοίκθςθσ.

● Να γνωρίηουν το
μεταρρυκμιςτικό
ζργο του Λζοντα Γϋ
και των διαδόχων του
ςτθ διοίκθςθ και τθ
νομοκεςία.
● Να αναλφουν τθ
ςκοπιμότθτα των
μζτρων προςταςίασ
των ελεφκερων
γεωργϊν.
● Να γνωρίηουν ότι
κατά τθν εποχι τθσ
αναςυγκρότθςθσ (7οσ
και 8οσ αιϊνασ)
εγκαταλείπονται
οριςτικά τα τελευταία
χαρακτθριςτικά του
αρχαίου κόςμου και
παγιϊνονται τα
χαρακτθριςτικά τθσ
μεςαιωνικισ
κοινωνίασ.

Θ κρίςθ τθσ
Εικονομαχίασ.

επιτεφγματα του αραβικοφ
πολιτιςμοφ ςτον χϊρο των
επιςτθμϊν, των γραμμάτων
και των τεχνϊν.
● Να καταγράψουν τουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ ο
αρικμόσ των γραπτϊν πθγϊν
που ςϊηονται από τθ
μεταβατικι εποχι του 7ου
και 8ου αιϊνα είναι μικρόσ.
● Να ςυγκρίνουν τθν κάτοψθ
μιασ αρχαίασ ελλθνικισ ι
ρωμαϊκισ πόλθσ κτιςμζνθσ
κατά το ιπποδάμειο ςφςτθμα
(π.χ. Ζφεςοσ) με μία
μεςαιωνικι καςτροπολιτεία
(π.χ. Μυςτράσ), να
εντοπίςουν και να
αιτιολογιςουν τισ διαφορζσ.
● Να αντιςτοιχίςουν τα μζτρα
που ζλαβε ο Λζων Γϋ Μςαυροσ
με τα προβλιματα που
προςπακοφςαν να
επιλφςουν.

● Να κατανοοφν τα
κίνθτρα τθσ
εικονομαχικισ
πολιτικισ των
αυτοκρατόρων τθσ
Συριακισ δυναςτείασ
και εκείνα τθσ
δυναςτείασ του
Αμορίου.

● Να επιλφςουν
άςκθςθ/παιχνίδι ερωτιςεων
(κουίη) ςχετικά με τισ αλλαγζσ
ςτθ φυςιογνωμία του
Βυηαντίου, με τίτλο «Από τθν
Ανατολικι ωμαϊκι
Αυτοκρατορία ςτθ
Μεςαιωνικι Ελλθνικι
αυτοκρατορία».
● Να επιλφςουν άςκθςθ
πολλαπλισ επιλογισ ςχετικά
με τα κίνθτρα τθσ
εικονομαχικισ πολιτικισ τθσ
Συριακισ δυναςτείασ. Να
καταγράψουν ςε δφο ςτιλεσ
τα επιχειριματα των
εικονομάχων και των
εικονολατρϊν.

● Να γνωρίηουν τισ
βαςικζσ κζςεισ των
δφο αντιμαχόμενων
παρατάξεων.

● Να παρατθριςουν και να
ςχολιάςουν τον ανεικονικό
διάκοςμο βυηαντινϊν ναϊν
τθσ εποχισ τθσ Εικονομαχίασ.

● Να γνωρίηουν και
να αξιολογοφν τα
αποτελζςματα τθσ
εικονομαχικισ ζριδασ
για το βυηαντινό
κράτοσ και τον

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Ο εκχριςτιανιςμόσ των
Σλάβων.

βυηαντινό πολιτιςμό.
● Να γνωρίηουν τθ
ςτάςθ του βυηαντινοφ
κράτουσ ζναντι των
ςλαβικϊν πλθκυςμϊν
τθσ Βαλκανικισ.
● Να κατανοοφν τουσ
λόγουσ για τουσ
οποίουσ το Βυηάντιο
επιδίωξε τον
εκχριςτιανιςμό των
Σλάβων.

Οι γείτονεσ του
Βυηαντίου: Βοφλγαροι
και ϊςοι.

● Να αξιολογοφν τθ
ςθμαςία του ζργου
των ιεραποςτόλων
Κυρίλλου και
Μεκοδίου τόςο για
τουσ ίδιουσ τουσ
Σλάβουσ όςο και για
το Βυηάντιο.
● Να γνωρίηουν τισ
πολυκφμαντεσ και
πολυδιάςτατεσ
ςχζςεισ (ςφγκρουςθσ
και ςυνεργαςίασ) του
Βυηαντίου με τουσ
δφο βόρειουσ
γείτονζσ του.
● Να είναι ενιμεροι/εσ για τθν πολιτικι
και πολιτιςτικι
διάςταςθ του
εκχριςτιανιςμοφ των
Βουλγάρων και των
ϊςων από το
Βυηάντιο.

Θ Μακεδονικι
δυναςτεία: Το απόγειο
τθσ ακμισ του
Βυηαντίου.

● Να γνωρίηουν τισ
ςτρατιωτικζσ νίκεσ
των ςτρατθγϊναυτοκρατόρων τθσ
Μακεδονικισ
δυναςτείασ επί των
Αράβων και των
Βουλγάρων και τα

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

● Να ςυγκρίνουν το κυριλλικό
με το ελλθνικό αλφάβθτο και
να επιςθμάνουν ομοιότθτεσ
και διαφορζσ.
● Να παρατθριςουν
τοιχογραφίεσ ςλαβικϊν ναϊν
ι μοναςτθριϊν και να
διαπιςτϊςουν τισ εμφανείσ
επιρροζσ από τθ βυηαντινι
τζχνθ.

● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
το πεδίο ανάπτυξθσ των ωσ
από τθ Σκανδιναβία ωσ τθ
Μαφρθ Κάλαςςα κατά μικοσ
των μεγάλων ποταμϊν.
● Να ςυγκρίνουν τον τρόπο
εκχριςτιανιςμοφ των
Βουλγάρων και των ϊςων,
και να βρουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.
● Να αντιςτοιχίςουν ονόματα
θγεμόνων και γεγονότα ςτο
πεδίο των Βουλγαροβυηαντινϊν και ωςοβυηαντινϊν ςχζςεων.
● Να παρατθριςουν και να
ςχολιάςουν τουσ
ςυμβολιςμοφσ που περιζχει θ
εικόνα-μικρογραφία του
κριαμβευτι αυτοκράτορα
Βαςιλείου Βϋ από ψαλτιριο
του 11ου αιϊνα (Μαρκιανι
Βιβλιοκικθ Βενετίασ).
● Να τοποκετιςουν ςτον
άξονα του χρόνου τισ βαςικζσ
ςτρατιωτικζσ νίκεσ των
αυτοκρατόρων τθσ
μακεδονικισ δυναςτείασ.
● Να αντιςτοιχίςουν τουσ
τίτλουσ των νομοκετικϊν
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κετικά αποτελζςματά
τουσ για τθν
οικονομία και το
διεκνζσ κφροσ του
Βυηαντίου.
● Να γνωρίηουν το
νομοκετικό και
διοικθτικό ζργο των
Μακεδόνων
αυτοκρατόρων και να
κατανοοφν τθ
ςθμαςία τθσ
ςφγκρουςισ τουσ με
τουσ «δυνατοφσ».
● Να γνωρίηουν ότι θ
περίοδοσ από τα
μζςα του 9ου ζωσ το
τζλοσ του 10ου αιϊνα
είναι θ εποχι τθσ
μζγιςτθσ ακμισ του
Βυηαντίου.

Οι τελευταίοι
Μακεδόνεσ
αυτοκράτορεσ και οι
διάδοχοί τουσ:
Εςωτερικά και
εξωτερικά προβλιματα.

● Να γνωρίηουν τα
γεγονότα που
υπονόμευςαν τθν
εςωτερικι ιςχφ και τθ
διεκνι κζςθ τθσ
αυτοκρατορίασ κατά
τθν περίοδο αυτι.
● Να αναγνωρίηουν
το νζο πλαίςιο των
εξωτερικϊν απειλϊν
(Σελτηοφκοι,
Νορμανδοί).

Οι ςχζςεισ του
Βυηαντίου με τθ Δφςθ.

● Να γνωρίηουν ότι τα
μεγάλα προβλιματα
που αντιμετϊπιςε το
Βυηάντιο κατά τθν
Φςτερθ Ρερίοδο
ζχουν τισ ρίηεσ τουσ
ςτα χρόνια των
τελευταίων
Μακεδόνων
αυτοκρατόρων και
των διαδόχων τουσ.
● Να επιςθμαίνουν τθ
μακρά παρουςία του
βυηαντινοφ κράτουσ
ςτθν ιταλικι
χερςόνθςο (εξαρχάτο
αβζνασ, Κατεπανάτο
Λταλίασ).

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

ζργων των Μακεδόνων
αυτοκρατόρων με το
περιεχόμενό τουσ.
● Να διαβάςουν ςε
μετάφραςθ απόςπαςμα από
«Νεαρά» του Βαςιλείου Βϋ
κατά των «δυνατϊν» και να
εξθγιςουν γιατί οι
Μακεδόνεσ αυτοκράτορεσ
προςπάκθςαν να
προςτατεφςουν τουσ
μικροκαλλιεργθτζσ.
● Να παρατθριςουν χρυςό
νόμιςμα τθσ βαςιλείασ του
Κωνςταντίνου Ηϋ ι να
διαβάςουν απόςπαςμα από
το ζργο του ίδιου
αυτοκράτορα «Ρρὸσ τὸν ἴδιον
υἱὸν ωμανὸν» και να
ςυηθτιςουν για τθν
οικονομικι ευρωςτία και το
διεκνζσ κφροσ του Βυηαντίου
κατά τθν περίοδο αυτι.
● Να ςυηθτιςουν για τισ
ςυνζπειεσ που είχαν για τθ
διεκνι κζςθ τθσ
αυτοκρατορίασ τα γεγονότα
του ζτουσ 1071 μ.Χ. (ιττα ςτο
Ματηικζρτ, απϊλεια του
Μπάρι ςτθν Λταλία).
● Να αντιςτοιχίςουν τισ
αποφάςεισ των
αυτοκρατόρων τθσ περιόδου
(νόκευςθ του χρυςοφ
νομίςματοσ, κατάργθςθ του
«αλλθλεγγφου»,
«εξαργυριςμόσ» τθσ
ςτρατιωτικισ κθτείασ) με τισ
ςυνζπειζσ τουσ.

● Να παρατθριςουν
βυηαντινζσ εικόνεσ ι
βυηαντινά μνθμεία (ναοί,
μοναςτιρια) που βρίςκονται
ςτθν Λταλία και να
ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ
για τθν επιρροι του
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● Να κατανοοφν τουσ
λόγουσ για τουσ
οποίουσ οι Βυηαντινοί
αντζδραςαν ςτθν
αυτοκρατορικι ςτζψθ
του Καρλομάγνου και
του Πκωνα Αϋ.
● Να γνωρίηουν τα
γεγονότα που
οδιγθςαν ςτο πρϊτο
(867 μ.Χ.) και το
δεφτερο (1054 μ.Χ.)
Σχίςμα των Εκκλθςιϊν
και να αντιλθφκοφν
τισ πολιτικζσ
ςυνζπειεσ που είχαν
μακροπρόκεςμα για
το Βυηάντιο.

Τα γράμματα και οι
1
τζχνεσ ςτο Βυηάντιο.

● Να γνωρίηουν τον
όγκο και τθν ποικιλία
τθσ βυηαντινισ
γραμματείασ.

βυηαντινοφ πολιτιςμοφ ςτθν
ιταλικι χερςόνθςο.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τα όρια του κράτουσ του
Καρλομάγνου. Να
ςυηθτιςουν για τουσ λόγουσ
τθσ αντίδραςθσ των
Βυηαντινϊν ςτθν
αυτοκρατορικι ςτζψθ του
Καρλομάγνου (800 μ.Χ.) και
του Πκωνα Αϋ (962 μ.Χ.).
● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για τθ
Κεοφανϊ, ςφηυγο του Πκωνα
Βϋ τθσ Γερμανίασ, και να
ςυηθτιςουν για τθ
ςκοπιμότθτα των
«διπλωματικϊν γάμων».
● Να ςυγκρίνουν τα δφο
«ςχίςματα» των Εκκλθςιϊν
ωσ προσ τισ αιτίεσ και τισ
ςυνζπειζσ τουσ.
● Να καταγράψουν τα είδθ
τθσ λόγιασ και τθσ δθμϊδουσ
γραμματείασ ςτο Βυηάντιο και
να ςχολιάςουν τον όγκο και
τθν ποικιλία τθσ.

● Να γνωρίηουν τα
επιτεφγματα των
Βυηαντινϊν ςτον
χϊρο τθσ τζχνθσ
(αρχιτεκτονικι,
μουςικι, ηωγραφικι,
μικροτεχνία).

● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για ςθμαντικζσ
προςωπικότθτεσ των
βυηαντινϊν γραμμάτων (Λζων
ο Μακθματικόσ, Φϊτιοσ,
Αρζκασ, Μιχαιλ Ψελλόσ κ.ά.).

● Να γνωρίηουν
ςθμαντικζσ
πνευματικζσ
προςωπικότθτεσ του
Βυηαντίου.

● Να παρατθριςουν
φωτογραφίεσ βυηαντινϊν
ναϊν και να αναγνωρίςουν
τον αρχιτεκτονικό τουσ
ρυκμό.

● Να αξιολογοφν τθν
προςφορά των
Βυηαντινϊν ςτθ
διαφφλαξθ τθσ
αρχαίασ ελλθνικισ
κλθρονομιάσ και ςτθν
ευρωπαϊκι

● Να παρατθριςουν
βυηαντινζσ φορθτζσ εικόνεσ ι
τοιχογραφίεσ και να
αναγνωρίςουν τα
χαρακτθριςτικά τθσ
βυηαντινισ ηωγραφικισ.

1

Τα κζματα «Γράμματα και τζχνεσ ςτο Βυηάντιο», «Κακθμερινι ηωι ςτο Βυηάντιο» και «Εκπαίδευςθ
ςτο Βυηάντιο» διατρζχουν όλθ τθ Βυηαντινι Λςτορία, παρουςιάηονται όμωσ εδϊ, εφόςον θ περίοδοσ
ακμισ του Βυηαντίου είναι και θ πιο χαρακτθριςτικι και πρόςφορθ για τθν παρουςίαςθ διαχρονικϊν
κεμάτων.

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

Θ κακθμερινι ηωι ςτο
Βυηάντιο.

● Να γνωρίηουν
βαςικά ςτοιχεία τθσ
κακθμερινισ ηωισ
των ανκρϊπων ςτο
Βυηάντιο, τόςο ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ
όςο και ςτισ επαρχίεσ.
● Να ςυγκρίνουν τθν
κακθμερινότθτα των
Βυηαντινϊν με τθ
ςφγχρονθ κακθμερινι
ηωι και να
διαπιςτϊνουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.

● Να παρατθριςουν εικόνεσ
Βυηαντινϊν αντιγραφζων ι
φωτογραφίεσ βυηαντινϊν
χειρογράφων και να
ςυηθτιςουν για τθν
προςφορά των Βυηαντινϊν
ςτθ διάςωςθ τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ γραμματείασ.
● Να διαβάςουν και να
ςχολιάςουν αποςπάςματα
από το «Επαρχικό βιβλίο» και
τον Βίο του οςίου Φιλαρζτου
του Ελειμονοσ, όπου
περιγράφονται ςυνικειεσ τθσ
κακθμερινισ ηωισ των
ανκρϊπων ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ και ςτισ
επαρχίεσ αντίςτοιχα.
● Να παρατθριςουν
βυηαντινζσ εικόνεσ με
παραςτάςεισ ανκρϊπων που
παίηουν μουςικά όργανα ι
γευματίηουν, και να
ςυηθτιςουν για τθ
διαςκζδαςθ/ψυχαγωγία ςτο
Βυηάντιο.
● Να διαβάςουν βυηαντινζσ
παροιμίεσ και να τισ
παραλλθλίςουν με ςθμερινζσ.
● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για ςυνταγζσ
τθσ βυηαντινισ κουηίνασ.

Θ εκπαίδευςθ ςτο
Βυηάντιο.

● Να γνωρίηουν τισ
βακμίδεσ και το
περιεχόμενο τθσ
εκπαίδευςθσ ςτο
Βυηάντιο.
● Να κατανοοφν τον
μθ ςυςτθματικό και
ιδιωτικό χαρακτιρα
τθσ εκπαίδευςθσ των
Βυηαντινϊν.

● Να γράψουν ςφντομο
ςενάριο με τίτλο «Μια μζρα
από τθ ηωι των Βυηαντινϊν
κατοίκων ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ».
● Να δθμιουργιςουν
διάγραμμα με τισ βακμίδεσ
τθσ εκπαίδευςθσ ςτο
Βυηάντιο.
● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για τα μεγάλα
εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ
(Ρανδιδακτιριο, Σχολι τθσ
Μαγναφρασ, Ρατριαρχικι
Σχολι).

● Να γνωρίηουν τθν
κρατικι μζριμνα για
τθν «ανϊτατθ»
εκπαίδευςθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Η ΤΣΕΡΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ
Οι Βυηαντινοί
αντιμετωπίηουν νζουσ
εχκροφσ.

Θ δυναςτεία των
Κομνθνϊν και θ
βενετικι οικονομικι
διείςδυςθ.

● Να αναλφουν τθ
ςθμαςία των
ειρθνικϊν ςχζςεων
και των ςυγκροφςεων
των Βυηαντινϊν με
τουσ εχκροφσ τθσ
αυτοκρατορίασ
(Νορμανδϊν,
Σελτηοφκων Τοφρκων,
ιταλικϊν ναυτικϊν
πόλεων).
● Να γνωρίηουν τισ
ενζργειεσ του Αλζξιου
Αϋ Κομνθνοφ για τθν
αντιμετϊπιςθ των
κινδφνων από τθ
Δφςθ.
● Να γνωρίηουν τουσ
παράγοντεσ που
οδιγθςαν το Βυηάντιο
ςε εςωτερικά
προβλιματα και
ςταδιακι παρακμι.
● Να αποτιμοφν τισ
κοινωνικζσ
διαςτάςεισ τθσ
ςταδιακισ παρακμισ
του Βυηαντίου.

Θ Άλωςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ
από τουσ
Σταυροφόρουσ και ο
διαμελιςμόσ τθσ
αυτοκρατορίασ.

● Να γνωρίηουν το
κίνθμα των
Σταυροφοριϊν, που
οδιγθςε τελικά ςτθν
Άλωςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ,
και να αναλφουν τα
αίτια και τισ
επιπτϊςεισ τθσ
άλωςθσ.
● Να αξιολογοφν τθν
προςπάκεια των
ελλθνικϊν κρατϊν,
που δθμιουργικθκαν,
να ανακτιςουν τθν
Κωνςταντινοφπολθ.

● Να δθμιουργιςουν
ακροςτιχίδα με κζματα
ςχετικά με τον Μανουιλ Αϋ
Κομνθνό και τον Αλζξιο
Κομνθνό.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τθ Βενετία και να γράψουν
ζνα μικρό κείμενο με κζμα:
«Το Βυηάντιο ςτθ Βενετία».

● Να καταγράψουν τισ
αυτοκρατορικζσ αποφάςεισ
και τα νομοκετικά μζτρα με
τα αποτελζςματά τουσ ςε
τίτλουσ, ζτςι ϊςτε κάκε φορά
που επιλζγεται ζνασ τίτλοσ να
παρουςιάηονται
αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ.
● Να γράψουν, ωσ παιχνίδι
ρόλων, φανταςτικό διάλογο
μεταξφ ενόσ
μικροκαλλιεργθτι, ενόσ
Βυηαντινοφ εμπόρου και ενόσ
Βενετοφ εμπόρου.
● Να δθμιουργιςουν γραμμι
χρόνου, όπου κα
τοποκετιςουν τουσ
αυτοκράτορεσ που
ενδιαφζρκθκαν για τουσ
Αγίουσ Τόπουσ.
● Να αναηθτιςουν τθν ομιλία
του πάπα Λωάννθ Ραφλου Βϋ,
που ηθτάει ςυγγνϊμθ για τθν
Άλωςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ
Φράγκουσ και να
δθμιουργιςουν κείμενο όπου
φαίνονται ςε πίνακα οι
βαςικζσ επιπτϊςεισ τθσ
Άλωςθσ, ςφμφωνα με τα
λόγια του πάπα.
● Να ερευνιςουν τθν εξζλιξθ
των κρατϊν που

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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δθμιουργικθκαν μετά τθν
Άλωςθ, να παρατθριςουν τισ
εδαφικζσ αυξομειϊςεισ ωσ το
1261 μ.Χ. και να απαντιςουν
ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ.

Θ ανάκτθςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ και
οι τελευταίεσ
αναλαμπζσ.

● Να αναπτφςςουν
τθν κριτικι ςκζψθ
τουσ ερευνϊντασ τον
τρόπο ανάκτθςθσ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ
το 1261 μ.Χ.
● Να γνωρίηουν τθ
νζα κατάςταςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ
που αντιμετϊπιςε ο
Μιχαιλ Θϋ μετά τθν
ανάκτθςι τθσ.

Θ ακμι τθσ
Κεςςαλονίκθσ.

Θ επζκταςθ των
Οκωμανϊν και θ
δυναςτεία των
Ραλαιολόγων.

● Να αναλφουν τουσ
λόγουσ για τουσ
οποίουσ θ
Κεςςαλονίκθ
παρζμεινε ςθμαντικό
πνευματικό και
οικονομικό κζντρο ςε
όλθ τθ διάρκεια τθσ
Βυηαντινισ
Αυτοκρατορίασ.
● Να προςεγγίηουν
κριτικά τθ ςθμαςία
των ιςτορικϊν και
κρθςκευτικϊν
κειμθλίων του Αγίου
Προυσ ςτον πολιτιςμό
του τόπου τουσ.
● Να είναι ενιμεροι/εσ για τθν πορεία και
τα ςτάδια επζκταςθσ
των Οκωμανϊν ςτο
Βυηάντιο και ςτα
Βαλκάνια.
● Να κατανοοφν το
μζγεκοσ και τθ
ςοβαρότθτα των
προβλθμάτων που
αντιμετϊπιηαν οι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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● Να απαντιςουν ςε
ερωτιςεισ κατανόθςθσ για τα
λατινικά κρατίδια μετά τθ Δϋ
Σταυροφορία.
● Να γράψουν κείμενομονόλογο του Μιχαιλ Θϋ
Ραλαιολόγου, με τισ ςκζψεισ
του μετά τθ ςτζψθ του,
ςχετικά με τθν οικονομικι –
κοινωνικι – κρθςκευτικι
κατάςταςθ τθσ
αυτοκρατορίασ.
● Να βρουν από το διαδίκτυο
εικόνεσ του Μιχαιλ Θϋ
Ραλαιολόγου και να κάνουν
μια περιγραφι του
αυτοκράτορα ςυνδζοντάσ τθ
με τθν πορεία του ςτθν
αυτοκρατορία.
● Να βρουν εικόνεσ και να
παρουςιάςουν τα βυηαντινά
μνθμεία τθσ Κεςςαλονίκθσ.
● Να παρατθριςουν
φωτογραφίεσ βυηαντινϊν
ναϊν τθσ Κεςςαλονίκθσ και
να ςυηθτιςουν για τον
αρχιτεκτονικό τουσ ρυκμό.
● Να παρακολουκιςουν από
το διαδίκτυο βίντεο για τα
βυηαντινά μνθμεία και τισ
βυηαντινζσ εκκλθςίεσ τθσ
Κεςςαλονίκθσ.

● Να δθμιουργιςουν γραμμι
χρόνου και να τοποκετιςουν
τισ ςθμαντικότερεσ
κατακτιςεισ των Οκωμανϊν
ι/και να καταςκευάςουν
χάρτθ ιςτορικισ επζκταςθσ.
● Να αναηθτιςουν δθμοτικά
τραγοφδια τθσ εποχισ για τθν
Άλωςθ και να τα ςυγκρίνουν
με δθμοτικά τραγοφδια (π.χ.
ακριτικά) τθσ εποχισ τθσ
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Βυηαντινι
Ιςτορία

Θ πολιορκία και θ
Άλωςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ.

Βυηαντινοί.

ακμισ.

● Να αξιολογοφν τισ
επιλογζσ του
Κωνςταντίνου ΛΑϋ
Ραλαιολόγου.

● Να δθμιουργιςουν
εννοιολογικό χάρτθ (Ενωτικοί
– Ανκενωτικοί – Ορκόδοξοι –
Κακολικοί – Διχαςμόσ –
Διαμάχεσ).
● Να βρουν αναπαραςτάςεισ
τθσ βυηαντινισ
Κωνςταντινοφπολθσ και των
τειχϊν τθσ και να
τοποκετιςουν τον ςτρατό και
τον ςτόλο των δφο
αντιμαχόμενων πλευρϊν.

● Να γνωρίηουν για
τθ μεγαλειϊδθ αλλά
απζλπιδα
προςπάκεια των
Βυηαντινϊν να
ςϊςουν τθν
Κωνςταντινοφπολθ.
● Να αξιολογοφν τθ
ςθμαςία τθσ Άλωςθσ
τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ.
● Να ερευνοφν
κείμενα, κρφλουσ και
παραδόςεισ που
αναφζρονται ςτθν
Άλωςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ.

● Να δθμιουργιςουν κόμικ
(βαςιηόμενοι/-εσ και ςτο
τεφχοσ που είναι αφιερωμζνο
ςτον Κωνςταντίνο
Ραλαιολόγο, από τθ ςειρά
«Κλαςικά εικονογραφθμζνα»
με ςκίτςα του Μποςτ) με τισ
ςτιγμζσ τραυματιςμοφ και
κανάτου του Λουςτινιάνθ και
του Ραλαιολόγου, όπου
φαίνονται τα ςυναιςκιματά
τουσ.
● Να αναηθτιςουν
τραγοφδια, παραδόςεισ και
πίνακεσ για τθν Άλωςθ και να
δθμιουργιςουν ςχετικό
βίντεο.

Το Βυηάντιο μετά το
Βυηάντιο.

● Να γνωρίηουν ότι θ
επιρροι τθσ
πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ του
Βυηαντίου υπερβαίνει
τα χρονικά όρια τθσ
φπαρξθσ του
βυηαντινοφ κράτουσ
και ςυνεχίηεται ωσ τισ
μζρεσ μασ.

● Να ςυμπλθρϊςουν λζξεισ
ςε κείμενο περίλθψθσ των
γεγονότων.
● Να αναηθτιςουν λαϊκοφσ
κρφλουσ τθσ περιόδου τθσ
Τουρκοκρατίασ για τθν Άλωςθ
τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και
τθν αναςφςταςθ τθσ
Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ.
● Να παρατθριςουν
φωτογραφίεσ ναϊν και
μοναςτθριϊν από τθν Ελλάδα
και άλλεσ χϊρεσ, όπου είναι
εμφανι τα ίχνθ τθσ
βυηαντινισ επιρροισ.
● Να ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για τουσ
λογίουσ του Βυηαντίου που
κατζφυγαν ςτθ Δφςθ πριν και
μετά τθν Άλωςθ.

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

● Να καταγράψουν ικθ και
ζκιμα που ζλκουν τθν
καταγωγι τουσ από το
Βυηάντιο.
ΘΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ
ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΙΣΟΡΙΑ
Θ βυηαντινι Κφπροσ.

Θ κζςθ τθσ γυναίκασ
ςτο Βυηάντιο.

Θ διπλωματία ςτο
Βυηάντιο.

● Να αξιολογοφν τθ
ςτρατθγικι ςθμαςία
τθσ κζςθσ τθσ Κφπρου
και να ερμθνεφουν
τουσ ιςχυροφσ
δεςμοφσ τθσ με το
Βυηάντιο.
● Να γνωρίηουν τισ
αλλεπάλλθλεσ
επικζςεισ εχκρϊν
αλλά και τισ
κατακτιςεισ που
δζχτθκε και υπζςτθ το
νθςί κατά τθ διάρκεια
των βυηαντινϊν
χρόνων.
● Να κρίνουν τθ κζςθ
τθσ γυναίκασ ςτο
Βυηάντιο.
● Να διερευνοφν τον
ρόλο τθσ γυναίκασ
ςτθ βυηαντινι
κοινωνία και να
γνωρίηουν τθ μζριμνα
του Βυηαντινοφ
νομοκζτθ γι’ αυτιν.
● Να γνωρίηουν
μεκόδουσ και μζςα
τθσ βυηαντινισ
διπλωματίασ (π.χ.
πρεςβείεσ,
ιεραποςτολζσεκχριςτιανιςμόσ,
αναδοχζσ, επιγαμίεσ,
παραχωριςεισ,
διάςπαςθ των
αντιπάλων).

● Να αναηθτιςουν βυηαντινά
μνθμεία τθσ ςφγχρονθσ
Κφπρου και να
δθμιουργιςουν κολάη.
● Να αναηθτιςουν ακριτικό
τραγοφδι με τον Διγενι
Ακρίτα που ςχετίηεται με τθν
Κφπρο.

● Να βρουν εικόνεσ από
γυναίκεσ ςτθ βυηαντινι
κοινωνία και να
καταγράψουν τισ ςυνικειεσ
και τισ αςχολίεσ τουσ.
● Να ςυηθτιςουν για τθ κζςθ
τθσ γυναίκασ ςιμερα και να
κάνουν ςυςχετίςεισ με τθ
κζςθ τθσ γυναίκασ ςτο
Βυηάντιο.
● Να γράψουν κείμενο για
τουσ γάμουσ Βυηαντινϊν
πριγκιπιςςϊν με ξζνουσ
θγεμόνεσ.
● Να αναηθτιςουν και να
καταγράψουν περιπτϊςεισ
χρθςιμοποίθςθσ, εκ μζρουσ
των Βυηαντινϊν, ενόσ ξζνου
λαοφ εναντίον άλλου.

● Να εξθγοφν ότι οι
Βυηαντινοί
κατζφευγαν ςτον
πόλεμο αφοφ είχαν
εξαντλιςει όλα τα
μζςα διατιρθςθσ τθσ
ειρινθσ.
● Να ςυνδζουν και να
ςυςχετίηουν 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
Ιςτορία

Βυηαντινι παιδεία και
τζχνθ.

ζννοια τθσ
διπλωματίασ με τισ
ςυνεργαςίεσ και τισ
ςυμμαχίεσ των
διαφόρων χωρϊν.
● Να ςυηθτοφν τθ
ςθμαςία τθσ
βυηαντινισ παιδείασ
για τον ευρωπαϊκό
πολιτιςμό.
● Να αποτιμοφν τθ
ςπουδαιότθτα τθσ
βυηαντινισ τζχνθσ για
τον παγκόςμιο
πολιτιςμό.

Θ γλϊςςα των
Βυηαντινϊν.

● Να ςυγκρίνουν τθν
ομιλοφμενθ με τθ
γραπτι γλϊςςα και τθ
μεγαλογράμματθ με
τθ μικρογράμματθ
γραφι.
● Να γνωρίηουν ότι θ
βυηαντινι γλϊςςα
υπιρξε θ γζφυρα
ανάμεςα ςτθν αρχαία
και τθ νζα ελλθνικι
γλϊςςα.

● Να επιςκεφκοφν
ιςτοςελίδεσ βυηαντινϊν
μουςείων τθσ Ελλάδασ και να
παρατθριςουν αντικείμενα
βυηαντινισ λαϊκισ τζχνθσ.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τθν
καταςκευι των ψθφιδωτϊν.
● Να αναηθτιςουν και να
ςυγκρίνουν αρχαία
ψθφιδωτά δάπεδα (π.χ.
Ρζλλασ, Διλου, Αμφίπολθσ)
με ψθφιδωτά τθσ Αγίασ
Σοφίασ ι των μνθμείων τθσ
αβζνασ.
● Να δθμιουργιςουν
εννοιολογικό χάρτθ μορφϊν
βυηαντινισ τζχνθσ
(ηωγραφικι, αρχιτεκτονικι,
γλυπτικι, μικροτεχνία) και να
τοποκετιςουν
χαρακτθριςτικά εικονίδια
δίπλα ςτθν κακεμιά.
● Να πλθκτρολογιςουν μια
ςτροφι ακριτικοφ
τραγουδιοφ με μικρά
γράμματα και τθν ίδια
ςτροφι με κεφαλαία, ϊςτε
να ςυνειδθτοποιιςουν τθν
οικονομία χϊρου – υλικϊν
τθσ μικρογράμματθσ ζναντι
τθσ μεγαλογράμματθσ
γραφισ.
● Να αναηθτιςουν ζνα λόγιο
βυηαντινό κείμενο, να
ακοφςουν ζνα ακριτικό
τραγοφδι και να το δουν
γραμμζνο. Να ςυγκρίνουν τθ
γλϊςςα ςτα δφο είδθ και να
εντοπίςουν ποια είναι πιο
κοντά ςτθ ςθμερινι.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τθ
βυηαντινι γραφι και να
καταλιξουν ςε
ςυμπεράςματα για τθ
ςυνζχεια τθσ ελλθνικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Βυηαντινι
Ιςτορία

γλϊςςασ.
● Να βρουν λζξεισ-κλειδιά.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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Πεδία

Νεότεροι
Χρόνοι

Ιστορία Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ Δημοτικού

ΙΣΟΡΙΑ – Σ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Η ΕΤΡΩΠΗ ΣΑ
ΝΕΟΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
Αναγζννθςθ,
Γεωγραφικζσ
Ανακαλφψεισ.

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:

● Να γνωρίηουν τθ
ςθμαςία τθσ
εφεφρεςθσ τθσ
τυπογραφίασ ςτθν
ανάπτυξθ του
πολιτιςμοφ και τθσ
παιδείασ.

● Να ςυηθτιςουν: α) για τισ
αλλαγζσ που ζφερε ςε
ατομικό και ςυλλογικό
επίπεδο θ εφεφρεςθ τθσ
τυπογραφίασ, β) για τθ
ςθμαςία τθσ αποικιακισ
επζκταςθσ των ευρωπαϊκϊν
χωρϊν ςτθν αλλαγι των
οικονομικϊν και κοινωνικϊν
δομϊν τθσ Ευρϊπθσ, αλλά και
ςτθν τφχθ όλων των λαϊν του
κόςμου.

● Να κατανοοφν τθ
ςυμβολι τθσ
περιόδου τθσ
Αναγζννθςθσ ςτθν
καλλιτεχνικι και
επιςτθμονικι
πρόοδο.
● Να
ςυνειδθτοποιοφν τθν
αξία του κινιματοσ
του ανκρωπιςμοφ.

Μεταρρφκμιςθ,
κρθςκευτικοί πόλεμοι.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

● Να γνωρίηουν τισ
επιπτϊςεισ των
εξερευνιςεων και τθσ
κατάκτθςθσ των νζων
χωρϊν ςτθν
οικονομικι και
κοινωνικι εξζλιξθ τθσ
Ευρϊπθσ.
● Να κατανοοφν τθ
κρθςκευτικι
διάςπαςθ τθσ
δυτικισ, βόρειασ και
κεντρικισ Ευρϊπθσ
ωσ ςυνζπεια του
κινιματοσ τθσ
Μεταρρφκμιςθσ.

● Να μελετιςουν
εικονογραφθμζνεσ εκδόςεισ
με καλλιτεχνικά ζργα τθσ
περιόδου τθσ Αναγζννθςθσ.

● Να μελετιςουν χάρτεσ που
αποτυπϊνουν τα
καλλιτεχνικά και πνευματικά
κζντρα τθσ Αναγζννθςθσ ςτθν
Ευρϊπθ.

● Να μελετιςουν χάρτεσ που
αποτυπϊνουν τθ
κρθςκευτικι διαίρεςθ τθσ
Ευρϊπθσ.
● Να ςυηθτιςουν για τισ
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ από τθ
λειτουργία τθσ Λεράσ
Εξζταςθσ.

● Να γνωρίηουν για
τθν αντίδραςθ τθσ
Κακολικισ Εκκλθςίασ,
τισ κετικζσ και
αρνθτικζσ
πρωτοβουλίεσ τθσ
(Λερά Εξζταςθ).
● Να γνωρίηουν για
τισ αρνθτικζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Νεότεροι
Χρόνοι

Διαφωτιςμόσ,
Αμερικανικι
Επανάςταςθ και
Γαλλικι Επανάςταςθ.

ςυνζπειεσ των
πολεμικϊν
ςυγκροφςεων που
ακολοφκθςαν τθ
κρθςκευτικι
διάςπαςθ τθσ
Κακολικισ Εκκλθςίασ.
● Να αξιολογοφν τθν
ιδζα τθσ ελευκερίασ
του ατόμου και των
λαϊν.
● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία του
Διαφωτιςμοφ, τθσ
Αμερικανικισ και τθσ
Γαλλικισ
Επανάςταςθσ, κακϊσ
και τθν επίδραςι
τουσ ςτον υπόλοιπο
κόςμο.
● Να γνωρίηουν και
να διακρίνουν πϊσ
ςυνδζονται θ Γαλλικι
Επανάςταςθ, ο
Ναπολζων, θ Λερά
Συμμαχία και θ
Ελλθνικι
Επανάςταςθ.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΚΑΣΩ ΑΠΟ
ΞΕΝΗ ΚΤΡΙΑΡΧΙΑ
Θ κατάκτθςθ τθσ
ελλθνικισ χερςονιςου
και οι ςυνκικεσ ηωισ
των υπόδουλων.

● Να
αντιλαμβάνονται τουσ
λόγουσ που
επζτρεψαν τθν πτϊςθ
τθσ Βυηαντινισ
Αυτοκρατορίασ και
τθν κατάκτθςθ του
ελλθνικοφ χϊρου.

● Να ςυηθτιςουν για τθν αξία
των ιδεϊν του Διαφωτιςμοφ
ςτθ ςφγχρονθ εποχι.
● Να μελετιςουν κείμενα
που εκφράηουν τισ ιδζεσ τθσ
Αμερικανικισ και τθσ
Γαλλικισ Επανάςταςθσ.
● Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο τισ
κζςεισ/αιτιματα των Τριϊν
Τάξεων (ευγενϊν, κλιρου,
Τρίτθσ Τάξθσ) ςτθ Γαλλία,
πριν τθν ζναρξθ τθσ
Επανάςταςθσ, και να τισ
αξιοποιιςουν ςε ζνα παιχνίδι
ρόλων.

● Να επεξεργαςτοφν χάρτεσ
που δείχνουν τθ ςταδιακι
κατάκτθςθ τθσ ελλθνικισ
χερςονιςου.

● Να κατανοοφν πωσ
θ ελλθνικι
χερςόνθςοσ
κατακτικθκε
ςταδιακά από τουσ
Οκωμανοφσ
Τοφρκουσ και τουσ
Λατίνουσ.
● Να γνωρίηουν για
τισ ςυνκικεσ
διαβίωςθσ που
επζβαλλαν Οκωμανοί
και Λατίνοι ςτουσ
υπόδουλουσ Ζλλθνεσ,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Νεότεροι
Χρόνοι

Συνκικεσ ςυμβίωςθσ
Ελλινων και
Οκωμανϊν. Οι φόροι
«αίματοσ» των
υπόδουλων Ελλινων. Θ
νεοελλθνικι διαςπορά.

τισ ομοιότθτεσ και τισ
διαφορζσ τουσ, τόςο
γεωγραφικά όςο και
χρονικά.
● Να γνωρίηουν και
να κατανοοφν τθ
ςθμαςία τθσ
εκκλθςιαςτικισ και
τθσ κοινοτικισ
οργάνωςθσ του
υπόδουλου
ελλθνιςμοφ, κακϊσ
και τθσ ελλθνικισ
παιδείασ ςτθ
διάςωςθ και τθν
αναμόρφωςθ των
κεμελιωδϊν
χαρακτθριςτικϊν του
νζου ελλθνιςμοφ.
● Να ζχουν άποψθ
για τον ρόλο τθσ
Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ
ςτθ διάρκεια τθσ
Τουρκοκρατίασ.

● Να διαβάςουν κείμενα και
να ςυηθτιςουν για τισ
δυςκολίεσ και τισ δοκιμαςίεσ
που αντιμετϊπιηαν οι Ζλλθνεσ
κατά τθ διάρκεια τθσ
Τουρκοκρατίασ.
● Να ςθμειϊςουν ςτον χάρτθ
τισ μετακινιςεισ των Ελλινων
και να υπογραμμίςουν τισ
ευρωπαϊκζσ πόλεισ ςτισ
οποίεσ δθμιουργικθκαν
ςθμαντικζσ ελλθνικζσ
παροικίεσ.
● Να βρουν πθγζσ που
αναφζρονται ςτθν Ελλάδα
κατά τθν περίοδο τθσ
Τουρκοκρατίασ.

● Να γνωρίηουν τα
αίτια και τισ
ςυνζπειεσ του
παιδομαηϊματοσ για
τον υπόδουλο
ελλθνιςμό.
● Να
αντιλαμβάνονται τα
βαςικά αίτια που
οδιγθςαν τουσ
Ζλλθνεσ ςτθ
μετανάςτευςθ τθν
περίοδο τθσ
Τουρκοκρατίασ.

Θ αντίςταςθ ςτθν
οκωμανικι εξουςία και
οι φορείσ τθσ
(εκκλθςιαςτικοί, λαϊκοί,
κλζφτεσ και
αρματολοί).

● Να αξιολογοφν τθν
επίδραςθ των
ελλθνορκόδοξων
κοινοτιτων τθσ
διαςποράσ ςτθν
οργάνωςθ τθσ
παιδείασ.
● Να γνωρίηουν τθ
ςθμαςία των κρφλων
και των λαϊκϊν
παραδόςεων ςτθ
διατιρθςθ τθσ
ιδιαιτερότθτασ και
τθσ ιδιοςυςταςίασ
των Ελλινων.

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

● Να αναηθτιςουν εικόνεσ με
χαρακτθριςτικζσ ενδυμαςίεσ
χριςτιανϊν και
μουςουλμάνων κατοίκων τθσ
Ελλάδασ ςτα χρόνια τθσ
οκωμανικισ κυριαρχίασ.
● Να ςυηθτιςουν τουσ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

64 |

Ιστορία Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ Δημοτικού

Νεότεροι
Χρόνοι

● Να κατανοοφν τισ
διαφορζσ ανάμεςα
ςτουσ κλζφτεσ και
τουσ αρματολοφσ,
κακϊσ και τισ μεταξφ
τουσ ςχζςεισ.

Δάςκαλοι του γζνουσ
και το ζργο του Κοςμά
του Αιτωλοφ.

Ο Νεοελλθνικόσ
Διαφωτιςμόσ. ιγασ
Βελεςτινλισ,
Αδαμάντιοσ Κοραισ.

Οι αγϊνεσ των
Μανιατϊν και των
Σουλιωτϊν.

● Να γνωρίηουν τα
βαςικά επαναςτατικά
κινιματα των
υπόδουλων Ελλινων
τθν περίοδο τθσ
Τουρκοκρατίασ.
● Να γνωρίηουν τθ
ςυμβολι των
δαςκάλων του γζνουσ
ςτθ διατιρθςθ τθσ
ελλθνικισ
ςυνείδθςθσ.
● Να είναι ενιμεροι/εσ για το όραμα του
ιγα Φεραίου
(Βελεςτινλι) και να
αξιολογοφν το ζργο
του.
● Να γνωρίηουν τισ
απόψεισ του
Αδαμάντιου Κοραι
για τθ γλϊςςα και τθν
παιδεία του
υπόδουλου γζνουσ.
● Να γνωρίηουν τουσ
αγϊνεσ των
Μανιατϊν και των
Σουλιωτϊν.
● Να κατανοοφν τθ
ςυνειςφορά τθσ
γεωγραφικισ κζςθσ
ςτουσ αγϊνεσ τθσ
Μάνθσ και του
Σουλίου.

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ
ΣΑΘΜΟΙ ΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ
1821-1830
Θ Φιλικι Εταιρεία.

● Να γνωρίηουν τθν
πολιτικι οργάνωςθ
των
επαναςτατθμζνων

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

παράγοντεσ που ευνόθςαν
τθν ανάπτυξθ του
φαινομζνου τθσ κλεφτουριάσ.
● Να φανταςτοφν και να
περιγράψουν πϊσ περνοφςαν
μία μζρα οι «κλζφτεσ» ςτο
λθμζρι τουσ και να τθ
δραματοποιιςουν.
● Να βρουν δθμοτικά
τραγοφδια που αναφζρονται
ςτθν περίοδο τθσ δράςθσ των
κλεφτϊν και των αρματολϊν.
● Να ςχολιάςουν κείμενα
που περιζχουν απόψεισ των
δαςκάλων του γζνουσ.

● Να ςχολιάςουν κείμενα
που περιζχονται ςτο ζργο του
ιγα Φεραίου και του
Αδαμάντιου Κοραι.

● Να διαβάςουν κείμενα
αφιερωμζνα ςτθν αντίςταςθ
των Μανιατϊν, ςτθ κυςία
των Σουλιωτϊν και να
ακοφςουν το ςχετικό
τραγοφδι για τθ κυςία ςτο
Ηάλογγο.
● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ
εργαςίασ, να καταγράψουν
τα αίτια τθσ Γαλλικισ και τθσ
Ελλθνικισ Επανάςταςθσ και
να βρουν ομοιότθτεσδιαφορζσ.

● Να παρακολουκιςουν
βίντεο από το Μουςείο
Φιλικισ Εταιρείασ ςτθν
Οδθςςό τθσ Ουκρανίασ.
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Ελλινων.
● Να κατανοοφν τον
ρόλο τθσ Φιλικισ
Εταιρείασ ςτθν
προετοιμαςία τθσ
εκνικισ
παλιγγενεςίασ.

Θ εξζγερςθ ςτθ
Μολδοβλαχία – Ο
Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ.

● Να γνωρίηουν ότι θ
επανάςταςθ των
Ελλινων είχε κυρίωσ
εκνικοαπελευκερωτικό χαρακτιρα, κακϊσ
ςτρεφόταν εναντίον
των κατακτθτϊν
Τοφρκων.
● Να καταγράφουν
και να αξιολογοφν
τουσ λόγουσ τθσ
ζναρξθσ του Αγϊνα
από τθ Μολδοβλαχία
και τα αποτελζςματά
του.
● Να αξιολογοφν το
μζγεκοσ τθσ κυςίασ
και τθσ προςφοράσ
των «Λερολοχιτϊν».

Θ Επανάςταςθ ςτθν
Ρελοπόννθςο και τθ
Στερεά Ελλάδα.

● Να γνωρίηουν και
να κατανοοφν τθ
ςθμαςία των πρϊτων
ςθμαντικϊν
επιτυχιϊν ςε κάκε
γεωγραφικό
διαμζριςμα ςτεριάσ
και κάλαςςασ κατά το
πρϊτο ζτοσ τθσ
Επανάςταςθσ.
● Να γνωρίηουν ότι οι
Ζλλθνεσ κατά τθ
διάρκεια τθσ
Επανάςταςθσ του
1821 δε διζκεταν
τακτικό ςτρατό, αλλά
ζνοπλα αντάρτικα
τμιματα (αρματολοί
και κλζφτεσ), που
μποροφςαν να
πολεμοφν μόνο με
αιφνιδιαςμοφσ και ςε
ορεινζσ περιοχζσ.

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

● Να αναηθτιςουν τον όρκο
των Φιλικϊν, να
καταγράψουν τουσ λόγουσ
τθσ μυςτικότθτασ που τουσ
χαρακτιριηε και να
δραματοποιιςουν τον «Πρκο
ςιωπισ».
● Να παρακολουκιςουν
αποςπάςματα από
ντοκιμαντζρ ςχετικά με τθ
Φιλικι Εταιρεία.

● Να ςυηθτιςουν για τθν
απόφαςθ να αρχίςει θ
επανάςταςθ από τθ
Μολδοβλαχία.
● Να πάρουν μζροσ, με τθ
βοικεια του Google Earth, ςε
ζνα εικονικό ταξίδι ςτον
χρόνο και υποδυόμενοι/-εσ
τουσ «Λερολοχίτεσ» να
ακολουκιςουν τθν πορεία
τουσ.
● Να διαβάςουν τθν Ωδι
Τετάρτθ «Εισ τον Λερόν
Λόχον» του Ανδρζα Κάλβου.
● Να τοποκετιςουν τα
βαςικότερα ιςτορικά
γεγονότα (μάχεσ, ναυμαχίεσ,
εκνοςυνελεφςεισ κ.ά.) ςτον
άξονα του χρόνου και να
διαμορφϊςουν το δικό τουσ
χρονολόγιο.
● Να βρουν με τθ βοικεια
του Google Earth τισ
τοποκεςίεσ όπου ζλαβαν
χϊρα μάχεσ ςτθ Στερεά
Ελλάδα και τθν Ρελοπόννθςο.
● Να ςχολιάςουν τθ μάχθ
ςτθν Αλαμάνα.
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Θ Επανάςταςθ ςτθ
Μακεδονία, τθ
Κεςςαλία και τθν
Ιπειρο.

● Να γνωρίηουν ότι θ
Επανάςταςθ υπιρξε
μια υπόκεςθ όλων
των υπόδουλων
Ελλινων.
● Να
αντιλαμβάνονται τουσ
λόγουσ για τουσ
οποίουσ οι Ζλλθνεσ
επαναςτάτεσ δεν
πζτυχαν τουσ ςτόχουσ
τουσ ςε αυτζσ τισ
περιοχζσ.

Θ Επανάςταςθ ςτα
νθςιά του Αιγαίου και ο
Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ.

● Να γνωρίηουν και
να κατανοοφν τθ
ςθμαςία των πρϊτων
ςθμαντικϊν
επιτυχιϊν ςε κάκε
γεωγραφικό
διαμζριςμα ςτεριάσ
και κάλαςςασ, κατά
το πρϊτο ζτοσ τθσ
Επανάςταςθσ.
● Να γνωρίηουν τθ
μεγάλθ ςυνειςφορά
των νθςιϊν ςτθν
εκνικι υπόκεςθ.

Θ άλωςθ τθσ
Τριπολιτςάσ και θ μάχθ
ςτα Δερβενάκια.

● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία τθσ δράςθσ
των πυρπολικϊν και
γενικότερα του
ναυτικοφ ςτθν
επιτυχι ζκβαςθ τθσ
Επανάςταςθσ.
● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία για τθν
Επανάςταςθ τθσ
άλωςθσ τθσ
Τριπολιτςάσ.
● Να αξιολογοφν τθ
ςτρατθγικι ικανότθτα
του Κεόδωρου
Κολοκοτρϊνθ, ο
οποίοσ
ακολουκϊντασ τθν
τακτικι τθσ «καμζνθσ
γθσ» οδιγθςε
(αναγκαςτικά) τον
ςτρατό του Δράμαλθ
ςτα ςτενά των

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

● Να τοποκετιςουν τα
βαςικότερα ιςτορικά
γεγονότα (μάχεσ, ναυμαχίεσ,
εκνοςυνελεφςεισ κ.ά.) ςτον
άξονα του χρόνου και να
διαμορφϊςουν το δικό τουσ
χρονολόγιο.
● Να βρουν με τθ βοικεια
του Google Earth τισ
τοποκεςίεσ όπου ζλαβαν
χϊρα μάχεσ ςτθ Μακεδονία,
τθ Κεςςαλία και τθν Ιπειρο.
● Να ςχολιάςουν τθ κυςία
των Ναουςαίων ςτθν
Αράπιτςα.
● Να ςχολιάςουν τθν
καταςτροφι τθσ Χίου, των
Ψαρϊν και τθσ Κάςου και τθν
απιχθςι τουσ ςτον υπόλοιπο
κόςμο.
● Να κολλιςουν εικόνεσ
επάνω ςε ζναν χάρτθ τθσ
Ελλάδασ ςτα ςθμεία όπου
ζγιναν οι ςπουδαιότερεσ
μάχεσ και ναυμαχίεσ μαηί με
τισ εικόνεσ των
πρωταγωνιςτϊν τουσ, να
δθμιουργιςουν εικαςτικό
πίνακα και να τον
αναρτιςουν ωσ
ιςτοριογραμμι ςτθν αίκουςά
τουσ.

● Να παρατθριςουν ςτον
χάρτθ τθσ Ελλάδασ τθ
γεωμορφολογία τθσ περιοχισ
τθσ Τριπολιτςάσ και των
Δερβενακίων και να
ςχολιάςουν τθ ςθμαςία των
νικϊν των Ελλινων για τθν
ζκβαςθ τθσ Επανάςταςθσ.
● Να διαβάςουν κείμενα από
απομνθμονεφματα
αγωνιςτϊν.
● Να παρατθριςουν εικόνα
όπου είναι γραμμζνθ
ςυνκθματικά θ φράςθ
«ΕΛΕΥΚΕΛΑ ι ΚΑΝΑΤΟΣ» και
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Μορφζσ του Αγϊνα: Ο
Κεόδωροσ
Κολοκοτρϊνθσ και ο
Μάρκοσ Μπότςαρθσ.

Δερβενακίων, για να
δϊςει τθ μάχθ ςε
τόπο που αυτόσ
επζλεξε και όπου
αυτόσ είχε το
ςτρατιωτικό
πλεονζκτθμα.
● Να γνωρίηουν και
να αξιολογοφν το
ςχζδιο του Κεόδωρου
Κολοκοτρϊνθ για
ενιαίο ςυντονιςμό
του Αγϊνα.
● Να κατανοοφν τθν
κομβικισ ςθμαςίασ
ςυμβολι του Γζρου
του Μοριά ςτθν
εδραίωςθ τθσ
Επανάςταςθσ ςτθν
Ρελοπόννθςο.

Οι εκνοςυνελεφςεισ και
θ πολιτικι οργάνωςθ
του Αγϊνα.

Ο Λμπραιμ ςτθν
Ρελοπόννθςο και θ
κυςία του
Ραπαφλζςςα.

● Να αναγνωρίηουν
τισ προςωπικότθτεσ
και τισ πράξεισ τουσ,
όπωσ ιταν θ
απαξίωςθ του
ζγγραφου διοριςμοφ
του Μάρκου
Μπότςαρθ ςτθ κζςθ
του ςτρατθγοφ.
● Να κατανοοφν τισ
βαςικζσ αρχζσ που
ενζπνευςαν τθν
Ελλθνικι
Επανάςταςθ, οι
οποίεσ εκφράςτθκαν
μζςα από τα
επαναςτατικά
ςυντάγματα.
● Να γνωρίηουν τισ
πρϊτεσ προςπάκειεσ
των
επαναςτατθμζνων
Ελλινων να
δθμιουργιςουν τισ
δομζσ ενόσ κράτουσ.
● Να
αντιλαμβάνονται ότι
ο διχαςμόσ και θ
διχόνοια αποτελοφν
ολζκρια λάκθ, που
οδθγοφν ςε αδιζξοδα
και ιττεσ.

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

να ςυηθτιςουν το νόθμά τθσ.

● Να αναλφςουν τθ φράςθ
του Κεόδωρου Κολοκοτρϊνθ
«Μια φορά εβαπτίςτθμεν με
το λάδι, βαπτιηόμεκα και μία
με το αίμα δια τθν
ελευκερίαν τθσ πατρίδοσ
μασ» και τθ ςτάςθ του
Μάρκου Μπότςαρθ, όταν του
ζδωςαν τον τίτλο του
αρχιςτράτθγου τθσ Δυτικισ
Στερεάσ Ελλάδασ.
● Να παρατθριςουν ςτον
χάρτθ τθν πορεία των
τουρκικϊν ςτρατευμάτων ςτθ
δυτικι και ςτθν ανατολικι
Ελλάδα και να εντοπίςουν
τουσ τόπουσ που ςυνδζονται
με τα βαςικά ιςτορικά
γεγονότα.

● Να βρουν τισ τοποκεςίεσ
όπου ζγιναν οι
εκνοςυνελεφςεισ και να
αναηθτιςουν τουσ λόγουσ τθσ
επιλογισ τουσ.

● Να αναλφςουν τουσ ςτίχουσ
από τον «Φμνο ςτθν
Ελευκερία» των ςτροφϊν
144-147.
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● Να γνωρίηουν και
να αξιολογοφν τισ
ςυνζπειεσ τθσ
φυλάκιςθσ του
Κεόδωρου
Κολοκοτρϊνθ και τθσ
δολοφονίασ του
Οδυςςζα
Ανδροφτςου ςτθν
Ακρόπολθ.

Οι πολιορκίεσ και θ
Ζξοδοσ του
Μεςολογγίου.

● Να κατανοοφν το
μινυμα ενότθτασ που
πιγαηε από τθ κυςία
του Ραπαφλζςςα ςτο
Μανιάκι.
● Να γνωρίηουν τα
γεγονότα που
ςχετίηονται με τουσ
«Ελεφκερουσ
Ρολιορκθμζνουσ» του
Μεςολογγίου.
● Να αντιλθφκοφν τθ
διεκνι προβολι τθσ
Εξόδου του
Μεςολογγίου και τθ
ςυμπάκεια που
προκάλεςε για τουσ
επαναςτατθμζνουσ
Ζλλθνεσ.

Οι αγϊνεσ του
Γεϊργιου Καραϊςκάκθ.

Θ προςφορά των
φιλελλινων.

Θ παρζμβαςθ των

● Να ςυγκεντρϊςουν και να
παρουςιάςουν δθμοτικά
τραγοφδια που κρθνοφν τθ
κυςία ςτο Μεςολόγγι.
● Να βρουν και να
ςχολιάςουν ζργα ηωγράφων
με κζμα τθν θρωικι
αντίςταςθ του Μεςολογγίου.
● Να δραματοποιιςουν τθν
Ζξοδο του Μεςολογγίου.

● Να γνωρίηουν τα
όςα ςυνζβθςαν το
ζκτο ζτοσ τθσ
Επανάςταςθσ και να
αποτιμοφν το ςχζδιο
δράςθσ του
Καραϊςκάκθ για
αποκοπι του
εφοδιαςμοφ του
οκωμανικοφ ςτρατοφ.
● Να αποτιμοφν τθ
ςυμβολι των
φιλελλινων ςτον
Αγϊνα τθσ
Ανεξαρτθςίασ.

● Να αναλφςουν με μορφι
επιχειρθμάτων τα κετικά και
αρνθτικά ςθμεία τθσ
«Εξόδου» και τον αντίκτυπό
τθσ ςτθ διεκνι κοινότθτα.
● Να ςυηθτιςουν για το
τραγικό, αλλά ςυνάμα
γενναίο τζλοσ του
Καραϊςκάκθ και να
ςχολιάςουν τθν τελευταία
κουβζντα που είπε ςτουσ
ςυμπολεμιςτζσ του,
ςφμφωνα με τον ςτρατθγό
Μακρυγιάννθ που τον
επιςκζφκθκε.
● Να ερευνιςουν πθγζσ που
δείχνουν πϊσ οι φιλζλλθνεσ
επθρζαςαν τισ κυβερνιςεισ
των κρατϊν τουσ υπζρ του
Αγϊνα των Ελλινων.

● Να κατανοοφν τθ

● Να ςυηθτιςουν για τον
φιλελλθνιςμό, τισ διάφορεσ
εκδοχζσ του και να
επιςκεφκοφν ςχετικά
μνθμεία.
● Να ςυηθτιςουν τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Μεγάλων Δυνάμεων
και θ ναυμαχία ςτο
Ναβαρίνο.

ςτάςθ των Μεγάλων
Δυνάμεων απζναντι
ςτον ελλθνικό Αγϊνα.
● Να διακρίνουν τουσ
λόγουσ που
οδιγθςαν τισ
Μεγάλεσ Δυνάμεισ ςε
κοινι επζμβαςθ ςτο
Ναβαρίνο και να
αξιολογοφν τισ
ςυνζπειεσ που είχε.

λόγουσ που οδιγθςαν τισ
Μεγάλεσ Δυνάμεισ τθσ
εποχισ να τθριςουν αρχικά
αρνθτικι ςτάςθ απζναντι
ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ.
● Να μελετιςουν κείμενα
που ζχουν ςχζςθ με τισ
παρεμβάςεισ των Μεγάλων
Δυνάμεων κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ
του 1821 και να
παρακολουκιςουν ςχετικά
αποςπάςματα από
ντοκιμαντζρ.
● Να βρουν εικόνεσ από τθ
Ναυμαχία ςτο Ναβαρίνο, να
τισ παρατθριςουν, να
καταγράψουν τισ δυνάμεισ
των αντιπάλων και τουσ
λόγουσ τθσ νίκθσ των
Μεγάλων Δυνάμεων.

Ο Λωάννθσ
Καποδίςτριασ.

● Να γνωρίηουν το
μζγεκοσ του ζργου
και τθν προςφορά
του Λωάννθ
Καποδίςτρια ςτθ
δθμιουργία και τθν
οργάνωςθ του νζου
ελλθνικοφ κράτουσ.

● Να ςχολιάςουν τθ φράςθ
του Γάλλου ακαδθμαϊκοφ
Ριερ Αντουάν Λεμπρίν (17851873): «Θ μάχθ του
Ναβαρίνου ιταν κατόρκωμα
των λαϊν… Τα πυροβόλα του
Ναβαρίνου ζγιναν θ αρχι
νζασ περιόδου και
ανιγγειλαν κριαμβευτικά τθν
άνοδο τθσ κοινισ γνϊμθσ και
τθν φψωςι τθσ πάνω από
τουσ κρόνουσ…».
● Να ςυηθτιςουν, με βάςθ το
ζργο του Λωάννθ Καποδίςτρια
και με τθ βοικεια κειμζνων
τθσ εποχισ, για τθν
κατάςταςθ ςτθν οποία βρικε
ο κυβερνιτθσ τθν ελλθνικι
φπαικρο.
● Να ςυηθτιςουν για τα
αποτελζςματα του
φανατιςμοφ και να προβοφν
ςε ςυςχετιςμοφσ με άλλεσ
ιςτορικζσ περιόδουσ ι και με
τθ ςφγχρονθ εποχι,
διαπιςτϊνοντασ τθ
διαχρονικότθτα ανάλογων
προβλθμάτων.
● Να ςυηθτιςουν ςχετικά με
τισ αλλαγζσ που επιλκαν
ςτθν οικονομικι και τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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κοινωνικι ηωι του τόπου
(γεωργία, εκπαίδευςθ,
ςτρατιωτικι οργάνωςθ κ.ά.)
κατά τθν περίοδο
διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ
από τον Λωάννθ Καποδίςτρια.

Θ ίδρυςθ του
πρϊτου ανεξάρτθτου
ελλθνικοφ κράτουσ.

Η ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ ΚΡΑΣΟ
– 19οσ ΑΙΩΝΑ ΕΩ ΣΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟ ΓΟΤΔΗ
(1909)
Θ περίοδοσ τθσ
αντιβαςιλείασ και θ
βαςιλεία του Πκωνα.

● Να κατανοοφν τθ
ςθμαςία τθσ
ςυγκρότθςθσ του
πρϊτου ανεξάρτθτου
ελλθνικοφ κράτουσ το
1830.

● Να αναλφουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά του
ελλθνικοφ κράτουσ,
όπωσ
διαμορφϊκθκαν κατά
τθν οκωνικι περίοδο,
και να ςυςχετίηουν τισ
αλλαγζσ που ζγιναν
ςτθν κακθμερινι ηωι
των Ελλινων με τθν
απόκτθςθ τθσ
ελευκερίασ τουσ,
αλλά και με τθ
ςτροφι του νζου
ελλθνικοφ κράτουσ
προσ τθ δυτικι
Ευρϊπθ.
● Να εντοπίηουν τισ
αιτίεσ τθσ
Επανάςταςθσ τθσ 3θσ
Σεπτεμβρίου 1843.
● Να γνωρίηουν
ζννοιεσ όπωσ:
ςφνταγμα, μοναρχία,
βαυαροκρατία.

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

● Να ςυγκεντρϊςουν
ςτοιχεία για κάποιο ιςτορικό
γεγονόσ που ζλαβε χϊρα
ςτθν περιοχι τουσ τθν
περίοδο τθσ Επανάςταςθσ και
να το παρουςιάςουν ςτθν
τάξθ.
● Να βρουν τισ ςυνκικεσ ι τα
πρωτόκολλα με τα οποία
δθμιουργικθκε το πρϊτο
ανεξάρτθτο ελλθνικό κράτοσ.
● Να παρατθριςουν ςτον
χάρτθ τα ςφνορα του πρϊτου
ανεξάρτθτου ελλθνικοφ
κράτουσ.

● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τα ςφνορα του πρϊτου
ελλθνικοφ κράτουσ και να τα
ςυγκρίνουν με τα ςφνορα τθσ
ςφγχρονθσ Ελλάδασ.
● Να διαβάςουν κείμενα
ςχετικά με τθν Επανάςταςθ
τθσ 3θσ Σεπτεμβρίου και το
πρϊτο ςφνταγμα του
ελεφκερου ελλθνικοφ
κράτουσ.
● Να παρατθριςουν εικόνεσ
τθσ πόλθσ τουσ (μία του 1860
και μια ςφγχρονθ), να
εντοπίςουν διαφορζσ και
ομοιότθτεσ και να
διατυπϊςουν υποκζςεισ για
τισ πικανζσ αλλαγζσ που
μεςολάβθςαν.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
Επανάςταςθ του 1862 και να
αναλφςουν τισ ςυνκικεσ που
οδιγθςαν ςτθν ζξωςθ του
Πκωνα.
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Ο Γεϊργιοσ Αϋ, θ
βαςιλεία του και θ
επικράτθςθ του
κοινοβουλευτιςμοφ.

● Να κατανοοφν πϊσ
πραγματοποιικθκε θ
αλλαγι τθσ
δυναςτείασ και πϊσ
διαμορφϊκθκαν οι
πολιτικζσ και
κοινωνικζσ ςυνκικεσ
ςτθν Ελλάδα κατά τθν
περίοδο τθσ
βαςιλείασ του
Γεωργίου Αϋ.
● Να γνωρίηουν τα
ςθμαντικότερα
διπλωματικά και
ςτρατιωτικά γεγονότα
τθσ περιόδου 1880
ςτον ελλαδικό χϊρο.
● Να αξιολογοφν τα
ςθμαντικότερα ζργα
των κυβερνιςεων του
Χαρίλαου Τρικοφπθ
και τθ ςυμβολι του
ςτθν εδραίωςθ του
κοινοβουλευτιςμοφ.

Θ Μεγάλθ Λδζα και θ
εδαφικι επζκταςθ τθσ
Ελλάδασ.

● Να κατανοοφν
ζννοιεσ όπωσ αρχι
τθσ δεδθλωμζνθσ,
βαςιλευομζνθ
δθμοκρατία,
τςιφλίκια,
εκςυγχρονιςμόσ,
πτϊχευςθ.
● Να κατανοοφν το
περιεχόμενο τθσ
Μεγάλθσ Λδζασ και τισ
ςυνκικεσ μζςα ςτισ
οποίεσ αυτι
γεννικθκε.
● Να είναι ενιμεροι/εσ για τθ διαδικαςία
τθσ ζνωςθσ των
Λονίων νιςων και τθσ
Κεςςαλίασ με τθν
Ελλάδα.

● Να ςυηθτιςουν για τισ
ςυνκικεσ αλλαγισ τθσ
δυναςτείασ ςτθν Ελλάδα.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τισ αλλαγζσ των ςυνόρων του
ελλθνικοφ κράτουσ και να
ςυηθτιςουν για τισ ςυνκικεσ
μεταβολισ τουσ.
● Να μελετιςουν
εικονογραφικό υλικό και να
αξιολογιςουν τα ζργα του
Χαρίλαου Τρικοφπθ, ϊςτε να
ιεραρχιςουν τθ ςθμαςία
τουσ.
● Να ςυηθτιςουν για το
κοινοβουλευτικό ςφςτθμα και
τθν αναγκαιότθτα εδραίωςισ
του.

● Να μελετιςουν ςτον χάρτθ
τισ μεταβολζσ ςτα όρια του
ελλθνικοφ κράτουσ.
● Να διαβάςουν και να
αναλφςουν το ψιφιςμα τθσ
Βουλισ των Επτανιςων το
1863 για ζνωςθ με τθν
Ελλάδα.
● Να αναηθτιςουν ςτοιχεία
για το ολοκαφτωμα τθσ
Μονισ Αρκαδίου το 1866.

● Να γνωρίηουν τουσ
αγϊνεσ των Κρθτϊν
για ζνωςθ με τθν
Ελλάδα.
● Να γνωρίηουν τισ
περιοχζσ που
ενςωματϊκθκαν ςτο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ελλθνικό κράτοσ ςτθ
διάρκεια του 19ου
αιϊνα.

Θ ζκφραςθ του
«Ανατολικοφ
Ηθτιματοσ» ςτα
Βαλκάνια και ο
Μακεδονικόσ Αγϊνασ
(1904-1908).

● Να αντιλθφκοφν τα
αίτια και τισ
ςυνζπειεσ του
Ελλθνοτουρκικοφ
Ρολζμου του 1897.
● Να κατανοοφν και
να ιεραρχοφν τισ
αιτίεσ των μεταβολϊν
ςτθ βαλκανικι
χερςόνθςο ςτα τζλθ
του 19ου και ςτισ
αρχζσ του 20οφ
αιϊνα.
● Να γνωρίηουν για
τθ διάςωςθ του
ελλθνιςμοφ τθσ
Μακεδονίασ ςε
ςυνκικεσ
υποδοφλωςθσ και
διεκδίκθςισ του.
● Να εντοπίηουν τισ
ςπουδαιότερεσ
φάςεισ και τα πιο
ςθμαντικά γεγονότα
του Μακεδονικοφ
Αγϊνα.
● Να αξιολογοφν τθ
ςθμαςία του
Μακεδονικοφ Αγϊνα
για τθ μετζπειτα
ενςωμάτωςθ τθσ
Μακεδονίασ ςτθν
Ελλάδα.

Το Κίνθμα ςτο Γουδι
(1909) και θ αλλαγι του
πολιτικοφ ςκθνικοφ.

● Να κατανοοφν
ζννοιεσ όπωσ
κομιτατηιδεσ,
ανταρτικζσ ομάδεσ,
διείςδυςθ.
● Να διακρίνουν και
να αξιολογοφν τουσ
παράγοντεσ που
οδιγθςαν ςτο Κίνθμα
ςτο Γουδι, κακϊσ και
τισ ςυνζπειεσ που
αυτό είχε ςτθν
πολιτικι ηωι τθσ
χϊρασ.
● Να γνωρίηουν τον

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

● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τα κράτθ που
δθμιουργικθκαν ςτα
Βαλκάνια κατά τον 19ο αιϊνα
και να ςυγκρίνουν τθν εικόνα
με τθν αντίςτοιχθ του 18ου
(Οκωμανικι Αυτοκρατορία)
και του 20οφ (εκνικά κράτθ).
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τθσ Μακεδονίασ το πλικοσ
των ελλθνικϊν ςχολείων,
εκκλθςιϊν και μοναςτθριϊν
που βρίςκονταν υπό
οκωμανικι κυριαρχία.
● Να αναηθτιςουν ςτοιχεία
για τουσ αγωνιςτζσ του
Μακεδονικοφ Αγϊνα (π.χ.
Ραφλοσ Μελάσ, Τζλλοσ Άγρασ
κ.ά.) και να ςυηθτιςουν για
τα κίνθτρα που τουσ
οδιγθςαν ςτθν επιλογι τουσ
να αγωνιςτοφν ςτθ
Μακεδονία.

● Να αναηθτιςουν ςτοιχεία
από ζντυπα τθσ εποχισ και
να επιχειριςουν να
εντοπίςουν τα αίτια τθσ
λαϊκισ δυςαρζςκειασ.
● Να αναλφςουν και να
ερμθνεφςουν τον ρόλο που
ζπαιξε θ ςυμπαράςταςθ του
λαοφ ςτθν επιτυχία του
κινιματοσ.
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Θ πνευματικι και
καλλιτεχνικι ηωι ςτο
ελλθνικό κράτοσ κατά
τον 19ο αιϊνα.

ρόλο και τθ ςθμαςία
τθσ προςωπικότθτασ
του Ελευκζριου
Βενιηζλου ςτθ
δεδομζνθ χρονικι
ςτιγμι.

● Να μελετιςουν εικόνεσ τθσ
εποχισ και να τισ
ςυςχετίςουν με τα ιςτορικά
γεγονότα.

● Να ζχουν μία
πρϊτθ εικόνα για τθν
προοδευτικι
αςτικοποίθςθ του
ελλθνικοφ κράτουσ.

● Να ςυηθτιςουν τθν επιλογι
των ςτρατιωτικϊν του
«Στρατιωτικοφ Συνδζςμου»
να μθν επιβάλουν δικτατορία
και τθν πρόςκλθςθ που
απθφκυναν προσ τον
Ελευκζριο Βενιηζλο.

● Να γνωρίηουν
ζννοιεσ όπωσ: κίνθμα,
αρχι λαϊκισ
κυριαρχίασ,
ςτρατιωτικι
επζμβαςθ.
● Να γνωρίηουν τα
ςθμαντικότερα
πνευματικά γεγονότα
τθσ περιόδου, κακϊσ
και τισ
προςωπικότθτεσ που
τα διαμόρφωςαν.
● Να διακρίνουν τα
βαςικά λογοτεχνικά
και καλλιτεχνικά
ρεφματα τθσ
περιόδου.
● Να γνωρίηουν το
νοθματικό
περιεχόμενο τθσ
«Μεγάλθσ Λδζασ» και
τουσ βαςικοφσ
εκπροςϊπουσ τθσ
τζχνθσ που αυτι
ενζπνευςε.

● Να μελετιςουν υλικό τθσ
εποχισ και να ςυηθτιςουν για
το μεταρρυκμιςτικό ζργο του
Ελευκζριου Βενιηζλου τθν
περίοδο 1910-1912.
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα από ζργα
λογοτεχνϊν τθσ εποχισ και να
τα παρουςιάςουν ςτθν τάξθ.
● Να αναηθτιςουν
αναπαραςτάςεισ από
εικαςτικά ζργα τθσ εποχισ
και να τα ςυςχετίςουν με τα
γεγονότα τθσ εποχισ.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
τζχνθ τθσ περιόδου και να
προςπακιςουν να τθ
ςυγκρίνουν με τθ ςθμερινι.

● Να γνωρίηουν και
να κατανοοφν
ζννοιεσ, όπωσ
νατουραλιςμόσ,
ρεαλιςμόσ,
δθμοτικιςμόσ,
Εκπαιδευτικόσ
Πμιλοσ.
φγχρονθ
Εποχι

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ
20ό ΑΙΩΝΑ
Οι Βαλκανικοί Ρόλεμοι.

● Να γνωρίηουν και
να ιεραρχοφν τα πιο
ςθμαντικά πολεμικά
και διπλωματικά

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

● Να παρατθριςουν ςτον
χάρτθ τισ αλλαγζσ των
ελλθνικϊν ςυνόρων κατά τθ
διάρκεια των Βαλκανικϊν
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φγχρονθ
Εποχι

γεγονότα των
Βαλκανικϊν
Ρολζμων.
● Να αξιολογοφν τισ
ςυνζπειεσ των
Βαλκανικϊν Ρολζμων
ωσ προσ τθν
οικονομικι,
κοινωνικι και
πολιτικι πορεία του
ελλθνικοφ κράτουσ
και τθ διαμόρφωςθ
τθσ νεοελλθνικισ
κοινωνίασ.

Ο Αϋ Ραγκόςμιοσ
Ρόλεμοσ και θ εμπλοκι
τθσ Ελλάδασ (19141918).

● Να κατανοοφν
ζννοιεσ όπωσ
ςυνκικθ, ςυμμαχία,
εκνικι ομοψυχία.
● Να αξιολογοφν τα
αίτια του Αϋ
Ραγκοςμίου
Ρολζμου.
● Να γνωρίηουν τισ
αντιμαχόμενεσ
παρατάξεισ κατά τον
Αϋ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο, κακϊσ και
τουσ νικθτζσ και
θττθμζνουσ του
πολζμου.
● Να κατανοοφν τθ
κζςθ τθσ Ελλάδασ και
να αναλφουν τουσ
λόγουσ που οδιγθςαν
ςτον εκνικό διχαςμό.

Ρολζμων και να εντοπίςουν
τθ ςθμαςία τουσ.
● Να διαγράψουν ςτον χάρτθ
τθν πορεία του ελλθνικοφ
ςτρατοφ ςτισ διάφορεσ
φάςεισ των Βαλκανικϊν
Ρολζμων και να εντοπίςουν
τισ τοποκεςίεσ με τθ
μεγαλφτερθ ιςτορικι
βαρφτθτα.
● Να αναηθτιςουν ςχετικό
οπτικό υλικό και να το
ςυςχετίςουν με τθν ιςτορικι
αφιγθςθ.

● Να παρατθριςουν και να
ςυγκρίνουν τον χάρτθ πριν
και μετά τον Αϋ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο και να επεξθγιςουν
τισ αλλαγζσ που ςθμειϊκθκαν
ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν
Ελλάδα.
● Να ςυηθτιςουν για τα αίτια
του Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου
και να τα διακρίνουν από τθν
αφορμι.
● Να μελετιςουν
αποςπάςματα ιςτορικϊν
λογοτεχνικϊν κειμζνων τθσ
εποχισ και να τα ςχολιάςουν
κριτικά.
● Να εντοπίςουν ςτον χάρτθ
τισ περιοχζσ που ενςωμάτωςε
θ Ελλάδα με το τζλοσ του Αϋ
Ραγκοςμίου Ρολζμου και να
χρωματίςουν ςτον χάρτθ τισ
εδαφικζσ απϊλειεσ που
επζφερε θ Συνκικθ τθσ
Λωηάννθσ.
● Να καταςκευάςουν τθν
ιςτοριογραμμι των
γεγονότων του Αϋ
Ραγκοςμίου Ρολζμου.
● Να αναρτιςουν ςτον
πίνακα ανακοινϊςεων τθσ
τάξθσ τουσ εφθμερίδεσ τθσ
εποχισ.
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Ο ελλθνιςμόσ τθσ
Μικράσ Αςίασ, του
Ρόντου και τθσ
Ανατολικισ Κράκθσ – Θ
Μικραςιατικι
Εκςτρατεία και θ
Καταςτροφι (1919 1922).

● Να γνωρίηουν τθ
μακραίωνθ ελλθνικι
παρουςία ςτθν
Ανατολι και πϊσ
αυτι επθρζαςε τθν
απόφαςθ για τθ
Μικραςιατικι
Εκςτρατεία.
● Να κατανοοφν και
να αποτιμοφν τθν
πολιτικι αλλαγι του
1920.
● Να εξθγοφν γιατί θ
πολιτικι αλλαγι του
1920 επθρζαςε τθν
εξζλιξθ τθσ
Μικραςιατικισ
Εκςτρατείασ.
● Να ςυςχετίηουν τθ
δθμιουργία του
τουρκικοφ εκνικοφ
κινιματοσ με τθ βίαιθ
εκδίωξθ και τθ
γενοκτονία των
Ελλινων τθσ Μικράσ
Αςίασ, του Ρόντου και
τθσ Ανατολικισ
Κράκθσ.
● Να γνωρίηουν τθν
κατάλθξθ τθσ
εκςτρατείασ ςτθ
Μικρά Αςία και να
αξιολογοφν τισ
ςυνζπειζσ τθσ για τθν
ελλθνικι κοινωνία.

Θ περίοδοσ του
Μεςοπολζμου (19191939).

● Να
αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία του όρου
πρόςφυγασ, κακϊσ
και τθ δυςκολία
διαχείριςθσ του
προςφυγικοφ
ηθτιματοσ.
● Να γνωρίηουν και
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● Να ςυηθτιςουν για τα
οφζλθ που αποκόμιςε θ
Ελλάδα από τθ ςυμμετοχι
τθσ ςτον Αϋ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο.
● Να παρατθριςουν
φωτογραφίεσ από τθ
Μικραςιατικι Εκςτρατεία και
τθν εγκατάςταςθ των
προςφφγων ςτθν Ελλάδα.
● Να μελετιςουν και να
ςχολιάςουν λογοτεχνικά
κείμενα ςχετικά με τθν
εκςτρατεία, τθ ηωι των
Ελλινων ςτθ Μικρά Αςία, τον
Ρόντο και τθν Ανατολικι
Κράκθ και τουσ πρόςφυγεσ.
● Να αναφζρουν περιοχζσ
τθσ επικράτειασ όπου
εγκαταςτάκθκαν πρόςφυγεσ
και να τισ εντοπίςουν ςτον
χάρτθ.
● Να ερευνιςουν αν ζχουν
εγκαταςτακεί ςτον τόπο τουσ
πρόςφυγεσ και να
ςυγκεντρϊςουν λαογραφικό
υλικό.
● Να παρατθριςουν και να
επεξθγιςουν ςτον χάρτθ τθν
πορεία του ελλθνικοφ
ςτρατοφ.
● Να περιγράψουν με βάςθ
τισ πθγζσ τα ςυναιςκιματα
των κατοίκων τθσ Μικράσ
Αςίασ πριν και μετά τθν
καταςτροφι.
● Να αναρτιςουν ςτον
πίνακα ανακοινϊςεων τθσ
τάξθσ τουσ πρωτοςζλιδα του
ελλθνικοφ Τφπου τθσ εποχισ.
● Να ςυηθτιςουν τισ
ςυνζπειεσ τθσ Μικραςιατικισ
Καταςτροφισ.
● Να παρατθριςουν τον
χάρτθ και να επιςθμάνουν τα
κράτθ που είχαν
ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα
ςτθν Ευρϊπθ κατά τθν εποχι
του Μεςοπολζμου.
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να επεξθγοφν τισ
πολιτικζσ και
κοινωνικζσ εξελίξεισ
ςτθν Ελλάδα κατά τθ
διάρκεια του
Μεςοπολζμου.
● Να γνωρίηουν και
να αναλφουν τουσ
κφριουσ όρουσ τθσ
Συνκικθσ τθσ
Λωηάννθσ.

● Να ςυμπλθρϊςουν χάρτεσ,
ακροςτιχίδεσ, ςταυρόλεξα,
αντιςτοιχίςεισ, αςκιςεισ
ςωςτοφ-λάκουσ,
ανακεφαλαιωτικά κείμενα,
λεξιλογικζσ αςκιςεισ, πίνακεσ
διπλισ ειςόδου.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
διεκνι οικονομικι κρίςθ του
1929.

● Να επιςθμαίνουν
τα προβλιματα που
είχε να αντιμετωπίςει
θ Ελλάδα ςτθ
διάρκεια του
Μεςοπολζμου.

Θ είςοδοσ τθσ Ελλάδασ
ςτον Βϋ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο. Θ ιταλικι
επίκεςθ (1940).

● Να κατανοοφν τισ
πολιτικζσ, κοινωνικζσ
και οικονομικζσ
αλλαγζσ ςτθν Ευρϊπθ
κατά τον
Μεςοπόλεμο.
● Να γνωρίηουν για
τθ ςφμπραξθ του
Χίτλερ με τον
Μουςολίνι, κακϊσ και
τθν ιδεολογικι
ςυγγζνεια ναηιςμοφ –
φαςιςμοφ.
● Να κατανοοφν τα
αίτια που οδιγθςαν
ςτον Βϋ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο.
● Να κατανοοφν και
να επεξθγοφν τα
αίτια, τισ αφορμζσ και
τισ ςυμμαχίεσ του Βϋ
Ραγκόςμιου
Ρολζμου.
● Να γνωρίηουν και
να αξιολογοφν τθν
ιταλικι επίκεςθ, το
ελλθνικό «ΟΧΛ»,
κακϊσ και τθν ζκβαςθ
των ςτρατιωτικϊν
γεγονότων του
Ελλθνοϊταλικοφ
Ρολζμου.

● Να ςυηθτιςουν για το πϊσ
ξεκίνθςε ο Βϋ Ραγκόςμιοσ
Ρόλεμοσ, για τον τορπιλιςμό
του καταδρομικοφ «Ζλλθ»,
για τθν άμυνα του ελλθνικοφ
ςτρατοφ και για τισ πρϊτεσ
νίκεσ των Ελλινων ςτθν
Ρίνδο.
● Να παρατθριςουν
φωτογραφίεσ και εικόνεσ και
παράλλθλα να μελετιςουν
και να ςχολιάςουν κείμενα
και γελοιογραφίεσ τθσ
εξεταηόμενθσ εποχισ.
● Να καταςκευάςουν τθν
ιςτοριογραμμι των
γεγονότων του 1939-1940.
● Να ςυηθτιςουν για τον
ελλθνικό λαό, ο οποίοσ
ςτιριξε τουσ Ζλλθνεσ
ςτρατιϊτεσ.

● Να
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Θ γερμανικι ειςβολι
(1941).

αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία και τθ
ςπουδαιότθτα τθσ
νίκθσ τθσ Ελλάδασ επί
τθσ Λταλίασ.
● Να επεξθγοφν τθ
ςθμαςία που είχε για
τισ δυνάμεισ του
Άξονα θ κατάλθψθ
τθσ Ελλάδασ.
● Να γνωρίηουν ότι θ
γερμανικι ειςβολι
πραγματοποιικθκε
ςτθν Ελλάδα ςτισ 6
Απριλίου 1941 και να
αποτιμοφν τα δεινά
του πολζμου.
● Να γνωρίηουν για
τισ ελλθνικζσ
μαρτυρικζσ πόλεισ και
χωριά, και για τα
αίτια και τισ τραγικζσ
ςυνζπειεσ του
Ολοκαυτϊματοσ.

● Να μελετιςουν τον χάρτθ
τθσ ειςβολισ των Γερμανϊν
ςτθν Ελλάδα.
● Να καταςκευάςουν τθν
ιςτοριογραμμι των
γεγονότων του 1941-1945.
● Να μελετιςουν και να
ςυγκρίνουν ςτον χάρτθ τισ
μεταβολζσ των εδαφικϊν
ορίων τθσ Ελλάδασ μεταξφ
του Αϋ και του Βϋ Ραγκόςμιου
Ρολζμου.
● Να ακοφςουν και να
ςχολιάςουν το τελευταίο
μινυμα του ελεφκερου
αδιοφωνικοφ Στακμοφ
Ακθνϊν ςτισ 27 Απριλίου
1941.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
ςθμαςία τθσ μάχθσ τθσ
Κριτθσ.

Κατοχι, εκνικι
αντίςταςθ,
απελευκζρωςθ και
Εμφφλιοσ Ρόλεμοσ
(1941-1949).

● Να αξιολογοφν τθν
τριπλι κατοχι που
επιβλικθκε ςτθν
Ελλάδα κατά τον Βϋ
Ραγκόςμιο Ρόλεμο.
● Να γνωρίηουν και
να επεξθγοφν τα
δεινά που επζφερε
ςτθ χϊρα θ Κατοχι.

● Να ςυηθτιςουν για τισ
τραγικζσ ςτιγμζσ του πολζμου
ςτο Δίςτομο, τα Καλάβρυτα
και ςε άλλεσ «μαρτυρικζσ»
πόλεισ και χωριά, για το
Ολοκαφτωμα των Εβραίων,
για τθ Χιροςίμα και το
Ναγκαςάκι.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
εκνικι αντίςταςθ των
Ελλινων.
● Να ςχολιάςουν τισ
ςυνκικεσ ηωισ των Ελλινων
κατά τθ διάρκεια τθσ
Κατοχισ.

● Να αναγνωρίηουν
τισ δράςεισ και τθν
αξία τθσ εκνικισ
αντίςταςθσ.

● Να παρατθριςουν
φωτογραφίεσ και εικόνεσ, να
μελετιςουν, να ςτοχαςτοφν
και να ςχολιάςουν κείμενα
που αναφζρονται ςτθν
εξεταηόμενθ εποχι.

● Να αποτιμοφν τισ
ςυνζπειεσ του

● Να καταςκευάςουν τθν
ιςτοριογραμμι των

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

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

78 |

Ιστορία Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ Δημοτικού

φγχρονθ
Εποχι

Εμφφλιου Ρολζμου.

γεγονότων του 1941-1949.
● Να ςυμπλθρϊςουν χάρτεσ,
ακροςτιχίδεσ, ςταυρόλεξα,
αντιςτοιχίςεισ, αςκιςεισ
ςωςτοφ-λάκουσ,
ανακεφαλαιωτικά κείμενα,
λεξιλογικζσ αςκιςεισ, πίνακεσ
διπλισ ειςόδου.

Θ αναςυγκρότθςθ τθσ
Ελλάδασ και θ ανακοπι
τθσ πορείασ τθσ από τθ
Δικτατορία του 1967
(1950-1974).

● Να αναλφουν τα
προβλιματα που
δθμιοφργθςαν ςτθ
χϊρα θ Κατοχι και ο
Εμφφλιοσ Ρόλεμοσ.
● Να γνωρίηουν για
τισ διϊξεισ των
Ελλινων τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ
τον Σεπτζμβριο του
1955.

Ο απελευκερωτικόσ
αγϊνασ του κυπριακοφ
ελλθνιςμοφ και θ
τουρκικι ειςβολι.

● Να αναλφουν τισ
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ
τθσ Δικτατορίασ του
1967 για τθ χϊρα και
να αναγνωρίηουν τον
ρόλο τθσ αντίςταςθσ
του ελλθνικοφ λαοφ
για τθν πτϊςθ τθσ.
● Να γνωρίηουν και
να αξιολογοφν τουσ
αγϊνεσ των Κυπρίων
για ελευκερία και
ζνωςθ με τθν Ελλάδα.
● Να κατανοοφν τον
αντίκτυπο του
Κυπριακοφ Ηθτιματοσ
ςτισ ελλθνοτουρκικζσ
ςχζςεισ.
● Να κατανοοφν και
να αξιολογοφν τθν
ειςβολι του
τουρκικοφ ςτρατοφ
ςτο βόρειο τμιμα τθσ
Κφπρου το 1974 και
τθν κατοχι μεγάλου
μζρουσ του νθςιοφ.
● Να επεξθγοφν τθ
ςθμαςία τθσ ζνταξθσ
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● Να ςυηθτιςουν για τα
δεινά του Εμφφλιου
Ρολζμου.
● Να καταςκευάςουν τθν
ιςτοριογραμμι των
γεγονότων του 1950-1974.
● Να ςυηθτιςουν για τθ
μετανάςτευςθ των Ελλινων
και για τισ αιτίεσ που τθν
προκάλεςαν.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
εξζγερςθ του Ρολυτεχνείου
και να εξθγιςουν γιατί οι
Ζλλθνεσ τιμοφν με
εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ τθν
επζτειο του Ρολυτεχνείου.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
αντίςταςθ του ελλθνικοφ
λαοφ και τθ ςυμβολι τθσ
ςτθν πτϊςθ τθσ δικτατορίασ.
● Να ςυηθτιςουν για τον
απελευκερωτικό αγϊνα των
Κφπριων αγωνιςτϊν.
● Να καταςκευάςουν τον
χάρτθ τθσ Κφπρου, με τισ
πόλεισ των ελεφκερων και
των κατεχόμενων ςιμερα
περιοχϊν από τουσ Τοφρκουσ.
● Να διαβάςουν το ψιφιςμα
(1-11-1974) τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ του ΟΘΕ για τθν
Κφπρο.
● Να διαβάςουν και να
ςχολιάςουν τον Τφπο τθσ
εποχισ για το Κυπριακό.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
ανάπτυξθ τθσ Κφπρου και για
τθν ευρωπαϊκι τθσ πορεία.
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Θ Μεταπολίτευςθ και θ
κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτθν
ευρωπαϊκι οικογζνεια.

τθσ Κφπρου ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το
2004.
● Να γνωρίηουν και
να αποτιμοφν τθν
ομαλι μετάβαςθ τθσ
Ελλάδασ ςτθ
δθμοκρατία το 1974,
κακϊσ και τθν
πρόοδο τθσ χϊρασ.
● Να γνωρίηουν και
να προςδιορίηουν τα
ςτάδια από τα οποία
πζραςε θ Ελλάδα
ςτθν πορεία τθσ προσ
τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.
● Να
αντιλαμβάνονται τθ
κζςθ τθσ Ελλάδασ
ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.

● Να εντοπίςουν και να
ςυηθτιςουν για οριςμζνα
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία που
ενϊνουν τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ,
όπωσ το κοινοβουλευτικό
πολίτευμα, θ δθμοκρατία, τα
δικαιϊματα του πολίτθ κ.λπ.
● Να ςυηθτιςουν για τα
δικαιϊματα και τισ
υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ μασ,
που απορρζουν από τθν
οικονομικι και πολιτικι
ζνωςθ ςτο πλαίςιο τθσ ΕΕ.
● Να ςυηθτιςουν για τουσ
κυριότερουσ ςτακμοφσ ςτθν
πορεία προσ τθν ευρωπαϊκι
ενοποίθςθ.

● Να κατανοοφν τα
μεγάλα ηθτιματα που
απαςχολοφν ςιμερα
τθν ευρωπαϊκι
οικογζνεια
(οικονομικι κρίςθ και
ανιςότθτεσ,
μετανάςτευςθ).
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