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Θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης της Ιστορίας της ΣΤ΄ 

τάξης του Δημοτικού σχολείου 

 

Οι οδηγίες  για τη ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019-20 

διαρθρώνονται ανά Ενότητα και Κεφάλαια σύμφωνα με το σχολικό εγχειρίδιο: «Ιστορία 

του νεότερου και σύγχρονου κόσμου» των κ.κ. Κολιόπουλου,  Μηχαηλίδη, Καλλιανιώτη 

και Μηνάογλου στηριζόμενες στο «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις 

Γ΄, Δ΄,Ε και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου» (Υ.Α. αριθμ. 195694/Δ1/2018-ΦΕΚ 

5222/Β/21-11-2018). 

Για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος προτείνεται: 

 Εμπλουτισμός της διδασκαλίας με ενδεικτικές δραστηριότητες από το Πρόγραμμα 

Σπουδών (ΦΕΚ 5222/Β/21-11-2018) 

Με την αξιοποίηση ενδεικτικών δραστηριοτήτων από το Πρόγραμμα Σπουδών μπορεί να 

αναδειχθεί η φιλοσοφία του μαθήματος και να δοθεί η δυνατότητα στους/στις  

εκπαιδευτικούς για αυτενέργεια και εμβάθυνση στις σχετικές θεματικές.  

 Χρόνος διαχείρισης της ύλης ανά Ενότητα και Κεφάλαιο  

Ο προτεινόμενος χρόνος για τη διαχείριση της ύλης είναι ενδεικτικός. Οι εκπαιδευτικοί  

μπορούν να διαμοιράσουν και να διαχειριστούν  τον χρόνο  για τη διδασκαλία του 

μαθήματος ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης/ σχολείου/ ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος, τα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών και τη μαθησιακή τους 

ετοιμότητα.  

 Ενίσχυση της βιωματικής/διερευνητικής προσέγγισης - Εμπλουτισμός της ύλης με 

θεματικούς φακέλους  

Προτείνεται ο εμπλουτισμός της ύλης του μαθήματος με θεματικούς φακέλους για την 

ενίσχυση της βιωματικής/διερευνητικής προσέγγισης. Ειδικότερα προτείνεται η υλοποίηση 

ενός Σχεδίου Εργασίας με θέμα: «Τα παιδιά στη δουλειά και στο σχολείο. Η παιδική 

εργασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τα παιδιά στην αγροτική οικονομία, στη βιομηχανία 

(σιδηροδρομικοί σταθμοί, ανθρακωρυχεία, κλωστοϋφαντουργία) και στις υπηρεσίες. Η 

μαθητική ζωή.». 

Για τον σκοπό αυτό στις παρούσες οδηγίες επισυνάπτεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τον θεματικό 

φάκελο με θέμα: «Τα παιδιά στη δουλειά και στο σχολείο. Η παιδική εργασία στην Ελλάδα 

και στην Ευρώπη. Τα παιδιά στην αγροτική οικονομία, στη βιομηχανία (σιδηροδρομικοί 

σταθμοί, ανθρακωρυχεία, κλωστοϋφαντουργία) και στις υπηρεσίες. Η μαθητική ζωή.». Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τον θεματικό Φάκελο προκειμένου να 

υποστηρίξουν την επίτευξη των διδακτικών στόχων της οικείας ενότητας.  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί κατά την κρίση τους, θα μπορούσαν να εκπονήσουν θεματικούς 

Φακέλους σε άλλα θέματα  τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών όπως:     

«Από νοικοκυραίοι ... πρόσφυγες», «Στα χαρακώματα και στα μετόπισθεν: Άνθρωποι και 

πόλεμος στον 20o αιώνα», ««Φεύγω με πίκρα στα ξένα»: Μετανάστευση από και προς την 

Ελλάδα» κ.ά. 

 

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης ανά ενότητα και κεφάλαια του 

σχολικού εγχειριδίου: 
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Στ΄ Τάξη 
 

Περιεχόμενα  Οδηγός Εκπαιδευτικού 

 

Ενότητα Α: Οι εξελίξεις στην Ευρώπη 

κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 

15ου αιώνα - αρχές 19ου αιώνα)    

(4 ώρες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Κεφ. 1ο: Η Αναγέννηση και η 

Θρησκευτική Μεταρρύθμιση (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Κεφ. 2ο: Από τις Γεωγραφικές 

Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ενότητα Α προτείνεται να διδαχθεί σε 3 

διδακτικές ώρες. Για την επεξεργασία της εν λόγω 

ενότητας μπορεί να γίνει αναζήτηση επιπλέον 

πληροφοριακού υλικού στο Φωτόδεντρο 

http://photodentro.edu.gr/  ενώ  για τη δημιουργία 

ιστοριογραμμής μπορεί να γίνει χρήση του 

λογισμικού timeline. Επίσης ενδείκνυται η 

παρουσίαση έργων τέχνης με θέμα τη Γαλλική 

Επανάσταση και ο σχολιασμός τους καθώς και η 

αξιοποίηση της ιστοσελίδας  

http://www.he.duth.gr/sharedhistories/index.php/ 

contents/human-rights-in-the-history-of-art/the- 

development-of-education-in-europe-a-brief-

introduction 

 

Ειδικότερα  για κάθε κεφάλαιο προτείνεται: 

 

Βιβλίο Μαθητή: Από τα  παραθέματα, προτείνεται 

να δοθεί έμφαση στα εξής: από τις «Πηγές 

αφηγούνται» στη 2η, στην «Ματιά στο παρελθόν» 

και  στις εικόνες. Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να 

αντιληφθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

περιόδου της Αναγέννησης, και την κεντρική 

επιδίωξη των Διαμαρτυρόμενων.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

επεξεργασία  των εργασιών 3 και 7. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να δοθεί έμφαση στον 

Διαφωτισμό. Από τα  παραθέματα, προτείνεται να 

γίνει επεξεργασία στην τάξη «οι πηγές 

αφηγούνται» 1 και οι εικόνες 3, 4, 5, 6 και 7. Από 

τα ερωτήματα, προτείνεται το πρώτο. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνουν στην 

τάξη οι εργασίες 5 και 6. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών προ-

τείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες: 

- Προσπάθεια σύνταξης ενός περιεκτικού ορισμού 

της έννοιας «Διαφωτισμός». 

http://photodentro.edu.gr/
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3. Κεφ. 3ο: Η Αμερικανική και η 

Γαλλική Επανάσταση (2 ώρες)  

 

 

 

-Επεξεργασία γραπτών πηγών (αποσπασμάτων σε 

μετάφραση) που εκφράζουν βασικές θέσεις και 

αξίες των εκπροσώπων του Διαφωτισμού κατά 

τομέα: στη φιλοσοφία (Καντ), την πολιτική, την 

οικονομία, τη θρησκεία, την εκπαίδευση. 

Δημιουργία πίνακα με τα παραπάνω στοιχεία, π.χ., 

Ντιντερό -φιλοσοφία -διάδοση γνώσης -

Εγκυκλοπαίδεια. Συζήτηση για την επικαιρότητα 

των αξιών του Διαφωτισμού, βασισμένη στα 

ερωτήματα ποιες από αυτές επιβιώνουν σήμερα, 

καθώς και εάν και με ποιους τρόπους επηρεάζουν 

τη σύγχρονη ζωή. 

-Δημιουργία συλλογής εικόνων με τις 

σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις του 

18ου αιώνα. Οι μαθητές/τριες συντάσσουν 

συνοδευτικές λεζάντες με τις οποίες αιτιολογούν 

γιατί είναι σημαντικές και γιατί συνδέονται με το 

πνεύμα του Διαφωτισμού. 

 
 

Στο 3ο  κεφάλαιο προτείνεται να γίνει συνοπτική 

επεξεργασία  της Αμερικανικής και της Γαλλικής 

Επανάστασης με έμφαση στα βασικά αιτήματα και 

στις βασικές αρχές  της Γαλλικής Επανάστασης, 

αξιοποιώντας και τα παραθέματα, καθώς και το 

πώς επηρεάστηκε η ίδια από τον Διαφωτισμό. 

Στόχος επίσης αποτελεί οι μαθητές/τριες να 

κατανοήσουν ότι ο όρος «επανάσταση» δηλώνει 

μια σημαντική αλλαγή και αποκτά διαφορετικά 

νοήματα ανάλογα με την περίπτωση (Γαλλική 

Επανάσταση, Αμερικανική Επανάσταση, Ελληνική 

Επανάσταση, Βιομηχανική Επανάσταση, 

Αντεπανάσταση). 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνουν στην 

τάξη οι εργασίες 4, 8 και 9. Η εργασία  12  μπορεί 

να δοθεί  ως προαιρετική κατ’ οίκον εργασία για το 

σπίτι από τους μαθητές. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών 

ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω 

δραστηριότητες:   

-Σύντομη συζήτηση με τους μαθητές και τις 

μαθήτριες για το τι περιμένουν να μάθουν έχοντας 

διαβάσει τον τίτλο του κεφαλαίου. Καταιγισμός 

ιδεών για να αναδυθούν οι προϋπάρχουσες 
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γνώσεις τους σχετικά με τις «επαναστάσεις». 

-Συζήτηση για τη σημαντικότητα που δηλώνει ο 

όρος «επανάσταση» και διερεύνηση του νοήματος 

του ίδιου όρου σε συνάρτηση με ποικίλους τομείς 

(πολιτικό, κοινωνικό, δημογραφικό, οικονομικό, 

πνευματικό-επιστημονικό, τεχνολογικό) του 

ιστορικού γίγνεσθαι.  

-Αξιοποίηση χάρτη με τις κύριες επαναστάσεις και 

αντεπαναστάσεις της περιόδου (Διαφωτισμός, 

Αμερικανική, Γαλλική και Βιομηχανική 

Επανάσταση, Παλινόρθωση), ώστε να καταδειχθεί 

η χρονική και γεωγραφική (διεθνής) εμβέλεια των 

επαναστατικών εξελίξεων. Συμπληρωματικά, 

έμφαση στη διάσταση του χρόνου είναι δυνατό να 

δοθεί με την κατασκευή μιας χρονογραμμής 

επαναστάσεων. 

-Κατασκευή διαγράμματος σε μορφή πυραμίδας 

για την αποτύπωση, σε αδρές γραμμές, των 

κοινωνικών στρωμάτων στην Ευρώπη της εποχής 

και προσδιορισμός εκείνων που υποστήριξαν τον 

Διαφωτισμό. Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν  

ως πηγή γελοιογραφίες της εποχής που 

απεικονίζουν την ταξική ιεραρχία πριν από τη 

Γαλλική Επανάσταση. Συζήτηση για την κοινωνική 

προέλευση και θέση των εκπροσώπων του 

Διαφωτισμού. 

-Επεξεργασία γραπτών πηγών (αποσπασμάτων σε  

μετάφραση) που εκφράζουν σαφείς επιρροές του  

Διαφωτισμού είτε σε επαναστατικά κείμενα της 

εποχής είτε σε μεταγενέστερα, π.χ., στη Διακήρυξη  

της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ (1776), στη Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη 

(1792), σε κείμενα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

κ.ο.κ.  Εντοπισμός κοινών (φιλελεύθερων) ιδεών 

και αξιών. 

-Κατασκευή διαγράμματος που αποτυπώνει την 

κοινωνική διαστρωμάτωση στη Γαλλία του 1789, με  

στόχο τη διερεύνηση της κοινωνικής 

αντιπαλότητας. 

-Συγκριτική εξέταση γραπτών πηγών (αποσπασμά-

των σε μετάφραση) που αφορούν σε θέσεις των 

Διαφωτιστών και στις διακηρύξεις της Αμερικα-

νικής και της Γαλλικής Επανάστασης, προκειμένου 

να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές, 

ενδεχομένως και με τη χρήση ειδικού διαγράμ-
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ματος επικαλυπτόμενων κύκλων (τύπου Venn). 

-Ανάγνωση σε μετάφραση της Διακήρυξης των 

δικαιωμάτων της γυναίκας και της πολίτισσας 

(1791, Ολυμπία ντε Γκουζ). Οι μαθητές/τριες 

συζητούν και αιτιολογούν γιατί το κείμενο 

θεωρείται πρωτοποριακό για την εποχή του. Η 

δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί σε σχέδιο 

εργασίας με την αξιοποίηση επιπλέον πηγών, π.χ. 

σκίτσων της εποχής, και θέμα τη διεκδίκηση 

δικαιωμάτων από τις γυναίκες κατά την περίοδο 

της Γαλλικής Επανάστασης. 

-Οι μαθητές/τριες βρίσκουν στο διαδίκτυο τη 

Μασσαλιώτιδα, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Τον 

ακούν, διαβάζουν σε μετάφραση τους στίχους του 

και εντοπίζουν σε αυτούς λέξεις που παραπέμπουν 

στη Γαλλική Επανάσταση και στις κομβικές ιδέες-

αξίες της. Στη συνέχεια δοκιμάζουν, με τη 

Μασσαλιώτιδα ως ακροστιχίδα, να συνθέσουν ένα 

ποίημα με ό, τι τους ενέπνευσε από τη Γαλλική 

επανάσταση. 

[Βιομηχανική Επανάσταση] 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων 

και της φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

προτείνεται η ανάγνωση της πηγής του βιβλίου 

«Ματιά στο παρελθόν» (σελίδα 156) και ενδεικτικά 

η αξιοποίηση των παρακάτω προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων: 

- Επεξεργασία ενός περιεκτικού ορισμού της  

Βιομηχανικής Επανάστασης. 

-Αξιοποίηση χρονοχάρτη για να φανεί πότε 

ξεκίνησε, από πού και σε ποιες χώρες της Ευρώπης 

και της Βόρειας Αμερικής διαδόθηκε η Βιομηχανική  

Επανάσταση. 

-Σύνταξη και σχολιασμός δίστηλου πίνακα 

αναφορικά με τη δομική αντινομία της «προόδου»: 

αφενός, το δημιουργικό-απελευθερωτικό στοιχείο 

και αφετέρου, το καταστροφικό. 

-Διερεύνηση των συναισθημάτων και των δυνατο-

τήτων αντίδρασης εκείνων που είδαν τα 

επαγγέλματά τους να καταστρέφονται από τον  

ανταγωνισμό της μηχανοποιημένης παραγωγής.  

Δραματοποίηση: υπόδυση από μαθητές/τριες 

διαφορετικών επαγγελματιών οι οποίοι βίωσαν τον 

ανταγωνισμό της μηχανοποιημένης παραγωγής. 

Εναλλακτικά: σύνταξη υποθετικής επιστολής που 
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απευθύνεται σε συγγενείς ή σύνταξη ημερολογίου 

με σκέψεις, συναισθήματα και προσδοκίες 

επαγγελματιών της εποχής. 

-Προβληματισμός για τους λουδίτες και τον 

λουδισμό. Σύνταξη υποθετικής διακήρυξης: Ένας 

λουδίτης απευθύνεται σε υφαντουργούς, κτίστες ή 

τεχνίτες που απειλούνται με χρεωκοπία εξαιτίας 

της εκμηχάνισης της παραγωγής. Τους καλεί να 

οργανώσουν μια επιχείρηση καταστροφής των 

νέων μηχανημάτων και αιτιολογεί την πρότασή 

του. Σε απάντηση αυτής της υποθετικής 

διακήρυξης μπορεί να ζητηθεί, από άλλη ομάδα 

μαθητών/τριών, να συντάξουν μια θετική ή μια 

αρνητική απάντηση και να αιτιολογήσουν την 

«απόφασή» τους. 

-Σύνθεση ιστορικού κειμένου που θα αξιοποιεί 

εικονιστικές και λογοτεχνικές πηγές (αποσπάσματα 

σε μετάφραση), κατά προτίμηση πρωτογενείς, που  

αφορούν σε ποικίλες όψεις της Βιομηχανικής 

Επανάστασης. Έμφαση στο θέμα της παιδικής 

εργασίας, της κοινωνικής παθογένειας (π.χ., 

αλκοολισμός), της δημόσιας υγείας (αύξηση 

νοσηρότητας και θνησιμότητας) και της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Οι Έλληνες κάτω από την 

οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία 

(1453-1821)  (8 ώρες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Κεφ. 1ο: Η κατάκτηση της ελληνικής 

Χερσονήσου (1 ώρα) 

 

Η ενότητα Β προτείνεται να διδαχθεί σε 8 

διδακτικές ώρες. Ειδικότερα προτείνεται το 4ο 

κεφάλαιο  να συμπεριληφθεί στο νέο 7ο κεφάλαιο 

της παρούσας ενότητας, ενώ το 10ο κεφάλαιο της 

παρούσας ενότητας προτείνεται να συμπεριληφθεί 

στο  1ο κεφάλαιο   της ενότητας Γ, «Η Φιλική 

Εταιρεία», λόγω ενιαίας θεματικής. Τέλος 

προστίθεται  μια (1) διδακτική ώρα για 

ανακεφαλαίωση της ενότητας. 

Για την επεξεργασία της εν λόγω ενότητας μπορεί 

να γίνει αναζήτηση επιπλέον πληροφοριακού 

υλικού στο  Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο 

(http://mam.avarchive.gr/portal/) και στο 

Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/)  

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο, προτείνεται να 

μελετηθεί αναλυτικά. Από τα παραθέματα 

προτείνεται «Η ματιά στο παρελθόν» και οι 

εικόνες. Από τα ερωτήματα μπορεί να αξιοποιηθεί 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1420?locale=el
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2. Κεφ. 2ο: Οι συνθήκες ζωής των 

υποδούλων (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το πρώτο. 

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία.  

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το 2ο κεφάλαιο προτείνεται να 

μελετηθεί αναλυτικά αξιοποιώντας τα παραθέματά 

του.   

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνουν στην 

τάξη οι εργασίες 1 και 2. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της φιλο-

σοφίας του Προγράμματος Σπουδών ενδεικτικά 

προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:   

-Κατασκευή κοινωνικής πυραμίδας ή 

εννοιολογικού χάρτη με τις βασικές κοινωνικές 

ομάδες που αποτελούσαν την οθωμανική κοινωνία 

και σχολιασμός της θέσης τους. Ακολούθως 

παιχνίδι ρόλων. 

-Τοπική ιστορία: Εντοπισμός και καταγραφή σε 

χάρτη των οθωμανικών μνημείων που υπάρχουν 

στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας των 

μαθητών/μαθητριών (τζαμιά, μπεζεστένια, χαμάμ, 

χάνια/καραβανσεράγια κ.ά.). Συζήτηση για τη 

λειτουργία τους στην οθωμανική περίοδο.  

-Δημιουργία ενός μικρού λεξικού με λέξεις 

τουρκικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται στην 

ελληνική γλώσσα (μανάβης, μπακάλης, παζάρι, 

γιουβαρλάκια, κιοφτές, πεϊνιρλί, καραγκιόζης, 

πεσκέσι, αλισβερίσι κτλ.).  

-«Φαγητά και γλυκά από το οθωμανικό παρελθόν»: 

οι μαθητές-τριεςσυλλέγουν συνταγές με φαγητά 

και γλυκά που παραπέμπουν στο οθωμανικό 

παρελθόν (κεμπάπ, κεφτέδες, σουτζούκια, 

λουκούμια, μπακλαβάς, κανταΐφι, κ.ά.). «Από ξένο 

τόπο»/ ‘Üsküdar'a Gider İken’: οι μαθητές-τριες 

ακούν το τραγούδι στα ελληνικά, τουρκικά, 

εβραϊκά-σεφαραδίτικα, βουλγαρικά, αραβικά, 

αλβανικά, σερβικά και συζητούν για τις 

πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

πληθυσμιακών ομάδων στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία.  

https://www.youtube.com/watch?v=uKGYJty6QoQ 

 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Από το συγκεκριμένο κεφάλαιο 

https://www.youtube.com/watch?v=uKGYJty6QoQ
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3. Κεφ. 3ο: Η θρησκευτική και η 

πολιτική οργάνωση των Ελλήνων (1 

ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 4o κεφάλαιο  «Οι Κλέφτες και οι 

Αρματολοί»  προτείνεται να μη 

διδαχθεί ξεχωριστά αλλά να γίνει 

αναφορά στους εν λόγω όρους στο 9ο 

κεφάλαιο  της παρούσας Ενότητας. 

 

 

4. Κεφ. 5ο:  Η οικονομική ζωή  (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

προτείνεται να παρουσιαστούν περιληπτικά: α) ο 

ρόλος του Πατριάρχη και β) ο ρόλος των 

Φαναριωτών και των κοινοτικών αρχόντων. Από τα  

παραθέματα προτείνεται να γίνει αναφορά στα 

εξής: «Οι πηγές αφηγούνται» και «Ματιά στο 

παρελθόν».  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 4.  

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της φιλο-

σοφίας του Προγράμματος Σπουδών ενδεικτικά 

προτείνονται ο παρακάτω δραστηριότητες:   

-Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη με θέμα το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μελέτη ιστορικών 

πηγών και παιχνίδι ρόλων: Ένας ελληνόφωνος, 

ένας τουρκόφωνος, ένας βουλγαρόφωνος και ένας 

αλβανόφωνος ορθόδοξος συναντιούνται σε ένα 

πανηγύρι, με αφορμή τη γιορτή ενός τοπικού αγίου 

και συζητούν για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν, αλλά και τον ρόλο της ορθόδοξης 

εκκλησίας στη ζωή τους.  

-Παιχνίδι ρόλων: Ένας Φαναριώτης, ένας προεστός, 

ένας κλεφταρματωλός, ένας ναύτης και ένας  

αγρότης συζητούν για τη ζωή των ορθόδοξων στο 

οθωμανικό κράτος και για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. 

-Δημιουργία χάρτη με μαρτυρημένα σχολεία κάθε 

είδους που συνέστησαν οι ελληνορθόδοξες 

κοινότητες κατά την περίοδο αυτή. Ακολούθως, 

γραπτή ή δραματοποιημένη αφήγηση ενός 

δεκάχρονου χριστιανού που ζει σε μια οθωμανική 

πόλη και αναφέρεται στη φοίτησή του στο σχολείο.  

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να παρουσιαστούν 

περιληπτικά και με τη μορφή εννοιολογικού χάρτη 

η οικονομική παρακμή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και οι συνέπειές της. Από τα  

παραθέματα προτείνεται να γίνει αναφορά στο 

«Ματιά στο παρελθόν» και στις εικόνες.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 
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5. Κεφ. 6ο: Οι Έλληνες των παροικιών 

και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών (1 

ώρα) 

 

 

 

 

 

 

Το κεφ. 7 «Οι δάσκαλοι του Γένους» 

προτείνεται να μη διδαχθεί. 

 

 

 

6. Κεφ. 8ο: Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο 

Αδαμάντιος Κοραής (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η εργασία 8.   

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται να 

παρουσιασθεί περιληπτικά η οικονομική και 

πνευματική ανάπτυξη των ελληνικών παροικιών 

και η συμβολή τους στην αφύπνιση του υπόδουλου 

έθνους. Από τα παραθέματα προτείνεται να γίνει 

αναφορά στο «Ματιά στο παρελθόν»  και στις 

εικόνες. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 9.   

 

 

 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να διδαχθούν  

περιληπτικά οι βιογραφίες και το έργο του Ρήγα 

Βελεστινλή και του Αδαμάντιου Κοραή. Από τα 

παραθέματα προτείνεται «Οι πηγές αφηγούνται» 

και οι εικόνες.   

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 13.   

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της φιλο-

σοφίας του Προγράμματος Σπουδών ενδεικτικά 

προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:   

-Επεξεργασία κειμενικών και εικονιστικών πηγών, 

κατά προτίμηση πρωτογενών, π.χ., εφημερίδων και 

περιοδικών της εποχής (εξωφύλλων), λαϊκών 

αναπαραστάσεων κ.ά., που αφορούν τον 

Νεοελληνικό Διαφωτισμό και απηχούν είτε τις 

ιδέες του είτε τις εντυπώσεις που δημιούργησε σε 

σύγχρονους και μεταγενέστερους. 

Κατηγοριοποίηση των ιστορικών πηγών σε είδη και 

οργάνωση ψηφιακής παρουσίασής τους. 

-Δραματοποιημένη αναπαράσταση στην τάξη του  

πίνακα του Peter von Hess με τον Ρήγα να 

τραγουδάει τον Θούριο και ακρόαση του 

μελοποιημένου Θούριου.  

Συζήτηση για τους στίχους του, ώστε να 

εντοπιστούν ιδέες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

-Συντάσσουν μια σύντομη βιογραφία του Ρήγα και  

διερευνούν την εργογραφία του, εστιάζοντας 

περισσότερο στη Χάρτα. Αντίστοιχα, για τον 
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7. Κεφ. 9ο: Τα κυριότερα επαναστατικά 

κινήματα  

(1 ώρα) 

 

 

 

Το Κεφ. 10 «Οι αγώνες των 

Σουλιωτών» προτείνεται να μη διδαχθεί 

και να γίνει αναφορά στη θεματική του 

στο  1ο Κεφάλαιο  «Η Φιλική Εταιρεία» 

της Ενότητας Γ.  

 

 

8. Ανακεφαλαίωση Ενότητας 

 (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

Αδαμάντιο Κοραή εστιάζοντας στις ιδέες του για 

την παιδεία. 

-Με βάση τα παραπάνω κατασκευή δίστηλου 

πίνακα για τη συσχέτιση των αιτημάτων του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βασικές θέσεις του 

Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 

-Παιχνίδι ρόλων: αγώνας επιχειρηματολογίας 

ανάμεσα σε δύο Έλληνες λόγιους της εποχής για τη 

χρήση της νέας ή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

ή, εναλλακτικά, για την εισαγωγή της διδασκαλίας 

των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση των 

νέων. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

παρουσιαστεί ως έχει. Ακόμη προτείνεται να γίνει 

αναφορά στους Κλέφτες και Αρματολούς του 4ου 

κεφαλαίου  της παρούσας ενότητας. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνουν στην 

τάξη οι εργασίες 14 και 17. 

 

 

 

 

 

 

Προτείνεται ο αναστοχασμός των μαθητών/τριών 

για την Ενότητα Β΄. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνουν στην 

τάξη οι εργασίες 3, 7, 16 και 18. Για επέκταση με τη 

μορφή project θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η 

άσκηση 6.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Η Μεγάλη Επανάσταση 

(1821-1830)  (17 ώρες) 

 

 

 

 

 

 

 

Η ενότητα Γ προτείνεται να διδαχθεί σε 17 

διδακτικές ώρες. Ειδικότερα, είναι εφικτό  να 

συντμηθεί η διδασκαλία των κεφαλαίων 3 και 7 σε 

1 διδακτική ώρα,  λόγω ενιαίας θεματικής. Το 

κεφάλαιο 18 «Το τέλος της Επανάστασης και η 

ελληνική ανεξαρτησία», μπορεί να συνδυαστεί με 

Ανακεφαλαίωση της ενότητας σε μια διδακτική 

ώρα. Για την επεξεργασία της Ενότητας μπορεί να 

γίνει αναζήτηση επιπλέον πληροφοριακού υλικού. 
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1. Κεφ. 1ο:  Η Φιλική Εταιρεία (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Κεφ. 2ο: Η εξέγερση στη 

Μολδοβλαχία (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής πόροι:  

- Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο.  

- Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,  

http://www.nhmuseum.gr/el/  

-Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 

http://www.ime.gr/fhw/ 

-Αρχεία Εθνικής Παλιγγενεσίας, 

http://paligenesia.parliament.gr/  

-«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Δ. Σολωμού από 

το μουσικό έργο του Χρήστου Λεοντή «Καντάτα 

Ελευθερίας»,  

http://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing

/KEL/kantata/rigas/thurios.mp3 

-Έργα εικαστικά για την Έξοδο του Μεσολογγίου, 

(π.χ. του Ντελακρουά, του Βρυζάκη…) 

-Για τον φιλελληνισμό μπορούν  να αξιοποιηθούν 

λογισμικά όπως το hellenichistory.gr, πίνακες 

ζωγραφικής, ποιήματα και άρθρα. 

-Εικόνες από τη ναυμαχία του Ναυαρίνου.   

 - Κατάλογος ψηφιοποιημένων μικροταινιών της                      

Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, 

http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horiz

on/microfilms.htmΒιβλιοθήκης της Βουλής των 

Ελλήνων, 

http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horiz

on/microfilms.htm 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα  παραθέματά 

του. Ακόμη προτείνεται κατά την προσέγγιση του 

περιεχομένου της 1ης παραγράφου να γίνει 

σύντομη αναφορά στο κεφάλαιο «Οι αγώνες των 

Σουλιωτών» της ενότητας Β. 

Τετράδιο Εργασιών: Η εργασία  1  μπορεί να δοθεί  

ως προαιρετική εργασία για το σπίτι.  

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα εξής 

παραθέματα:  από τις «Πηγές αφηγούνται» η 1 και 

η 3, η «Ματιά στο παρελθόν» και οι εικόνες.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 2.  

Παράλληλα με την ανάγνωση της πηγής «Ματιά 

στο παρελθόν» -στο πλαίσιο της επίτευξης των 

http://www.nhmuseum.gr/el/
http://www.ime.gr/fhw/
http://paligenesia.parliament.gr/
http://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/KEL/kantata/rigas/thurios.mp3
http://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/KEL/kantata/rigas/thurios.mp3
http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/digital.pdf
http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/microfilms.htm
http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/microfilms.htm
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3. Κεφ. 3ο: Η επανάσταση στην 

Πελοπόννησο και κεφ: 7ο : Η άλωση 

της Τριπολιτσάς (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στόχων και της φιλοσοφίας του Προγράμματος 

Σπουδών- προτείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω 

δραστηριότητες: 

-Μελέτη ιστορικών πηγών, πρωτογενών ή 

δευτερογενών, που βοηθούν στην κατανόηση, 

αφενός, των επιδράσεων που δέχτηκε το ελληνικό 

εθνικό κίνημα από τον φιλελευθερισμό, τον 

εθνικισμό και τις μυστικές εταιρείες της εποχής και 

αφετέρου, της επίδρασης που άσκησε το ίδιο στην 

εξέλιξη των άλλων βαλκανικών εθνικών κινημάτων. 

-Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με θεματικό 

κέντρο «εθνικά κινήματα στα Βαλκάνια», όπου θα 

καταγράφονται εξεγέρσεις και ίδρυση εθνικών 

κρατών σε βάρος δύο αυτοκρατοριών, της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας και της Αυστρο-

Ουγγαρίας. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να προσεγγισθούν 

συνοπτικά, σε μια διδακτική ώρα το 3ο και το 7ο 

κεφάλαιο. Από το 3ο να παρουσιαστούν 

περιληπτικά δύο υποκεφάλαια α) Οι μυστικές 

συναντήσεις των Φιλικών στα τέλη του 1820 στη 

Πελοπόννησο, β) Στο ξεκίνημα της επανάστασης, 

Παράδοση της Καλαμάτας στους Έλληνες, 

Κατάληψη Μονεμβασιάς. Από τα  παραθέματα 

προτείνεται να αξιοποιηθούν η «Ματιά στο 

παρελθόν» και οι εικόνες. Από τα ερωτήματα 

προτείνεται να συζητηθεί το πρώτο. Στο 70 

κεφάλαιο προτείνεται να παρουσιαστεί συνοπτικά  

η νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι και η άλωση της 

Τριπολιτσάς και από τα  παραθέματα προτείνεται 

να αξιοποιηθούν η δεύτερη από τις «Πηγές 

αφηγούνται», η «Ματιά στο παρελθόν» και οι 

εικόνες.  

Παράλληλα με την ανάγνωση των πηγών «Ματιά 

στο παρελθόν» -στο πλαίσιο της επίτευξης των 

στόχων και της φιλοσοφίας του Προγράμματος 

Σπουδών- προτείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω 

δραστηριότητες: 

-Μελέτη πηγών και δημιουργία διαγράμματος για 

την απεικόνιση των τάσεων-στάσεων των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων έναντι της Ελληνικής 

Επανάστασης και ερμηνεία τους με βάση τα 

ιδιαίτερα συμφέροντα, τους συσχετισμούς και τις 
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4. Κεφ. 4ο: Η επανάσταση στη Στερεά 

Ελλάδα (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Κεφ. 5ο: Η επανάσταση στα νησιά 

του Αιγαίου  

(1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Κεφ. 6ο: Η επανάσταση στην Ήπειρο, 

τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Κεφ. 8ο: Οι αγώνες του Κανάρη (1 

ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

συμμαχίες τους. 

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία.  

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να παρουσιαστούν  

περιληπτικά με τη μορφή σχεδιαγράμματος ή 

γραμμής του χρόνου τα γεγονότα στη Στερεά 

Ελλάδα. Από τα  παραθέματα προτείνεται η 

«Ματιά στο παρελθόν» και οι εικόνες. Από τα 

ερωτήματα προτείνεται να εξετασθεί το πρώτο. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 3, ενώ η εργασία 7 μπορεί  να δοθεί ως 

προαιρετική εργασία για το σπίτι. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να δοθεί βαρύτητα: α) 

στα είδη των πολεμικών επιχειρήσεων και  

β) στα γεγονότα της Χίου, της Κάσου, των Ψαρών 

και στη ναυμαχία του κόλπου του Γέροντα. Από τα  

παραθέματα προτείνεται η «Ματιά στο παρελθόν» 

και οι εικόνες. Από τα ερωτήματα προτείνεται να 

συζητηθεί το πρώτο. 

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να παρουσιαστούν 

περιληπτικά με τη μορφή σχεδιαγράμματος ή 

γραμμής του χρόνου τα γεγονότα στην Ήπειρο, τη 

Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Από τα παραθέματα 

προτείνεται η «Ματιά στο παρελθόν» και οι 

εικόνες. Από τα ερωτήματα προτείνεται να 

εξεταστεί το πρώτο.  

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία. 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να παρουσιαστούν 

περιληπτικά με τη μορφή σχεδιαγράμματος τα εξής 

υποκεφάλαια: α) πυρπολικά, β) ναυμαχία της 

Ερεσσού και γ) οι ναυτικές επιχειρήσεις του 

Κανάρη. Από τα παραθέματα προτείνεται η «Ματιά 

στο παρελθόν» και οι εικόνες. 

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 
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8. Κεφ. 9ο: Η εκστρατεία του Δράμαλη 

- Δερβενάκια (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Κεφ. 10ο:  Ο Μάρκος Μπότσαρης (1 

ώρα) 

 

 

 

 

10. Κεφ. 11ο: Ο Ιμπραήμ στην 

Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας (1 

ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Κεφ. 12ο: Η δεύτερη πολιορκία του 

Μεσολογγίου - ο Διονύσιος Σολωμός (1 

ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 9.  

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών 

προτείνεται: 

-Η αποτύπωση της εξέλιξης της Ελληνικής 

Επανάστασης με σύμβολα (νίκη, ήττα, μάχη, 

πολιορκία, ναυμαχία κλπ.) πάνω σε χάρτη. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 8. 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 11.  

Επίσης, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και 

της φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

ενδεικτικά προτείνεται: 

-Η μελέτη και επεξεργασία ιστορικών πηγών για 

τον εντοπισμό και τη διάκριση των εμφύλιων  

συγκρούσεων και αποτύπωση σε διάγραμμα των  

αιτίων και συνεπειών.  

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 13. 

Επίσης, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και 

της φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

ενδεικτικά προτείνεται: 

-Η συγγραφή υποθετικού άρθρου από ευρωπαίο 

πολίτη που βρίσκεται στην Ελλάδα κατά την 

περίοδο της Επανάστασης για δημοσίευση σε 

ευρωπαϊκή εφημερίδα, με αναφορές σε 

συγκεκριμένα πρόσωπα, τοποθεσίες και 

περιστατικά που θεωρούνται σημαντικά. 
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12. Κεφ. 13ο: Οι αγώνες του 

Καραϊσκάκη (1 ώρα) 

 

 

 

13. Κεφ. 14ο: Ο Φιλελληνισμός (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Κεφ. 15ο: Η παρέμβαση των 

Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία 

του Ναυαρίνου (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 5, 6 και 14. 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί περιληπτικά, με τη μορφή εννοιολογικού 

χάρτη. Από τα παραθέματα μπορούν ν’ 

αξιοποιηθούν «Οι πηγές αφηγούνται» και οι 

εικόνες. 

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών ενδει-

κτικά προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες: 

-Μελέτη αντικειμένων που μαρτυρούν την 

πυρετώδη διάδοση του φιλελληνισμού στις 

ευρωπαϊκές κοινωνίες (βλ. μόνιμη έκθεση Εθνικού 

Ιστορικού Μουσείου): φυλλάδια θεατρικών 

παραστάσεων, πορσελάνινα σερβίτσια φαγητού, 

μελανοδοχεία, ενδυμασίες, χαρακτικά κτλ. 

-Μελέτη ιστορικών πηγών και δημιουργία 

πολυτροπικής αφήγησης για την περιγραφή των  

κινήτρων των Φιλελλήνων και της επίδρασης του  

Φιλελληνισμού στους επαναστατημένους 

Έλληνες και στην Ευρώπη. 

-Παιχνίδι ρόλων: Φιλέλληνες, άνδρες και γυναίκες, 

με διαφορετικά κίνητρα και από διαφορετικές 

χώρες, αναπτύσσουν τους λόγους που τους 

ώθησαν να συμβάλουν στον αγώνα της ελληνικής 

ανεξαρτησίας. 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα. 

Η «Ματιά στο παρελθόν» μπορεί να παραλληλιστεί 

με τους πρόσφυγες του σήμερα.  

Τετράδιο Εργασιών: Η εργασία 12 μπορεί  να δοθεί 

ως προαιρετική εργασία για το σπίτι. 

Επίσης,  στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και 

της φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

ενδεικτικά προτείνεται: 

-Η με γνώμονα κατάλληλες πρωτογενείς ιστορικές  

πηγές, συγγραφή αφηγηματικού κειμένου (ατομικά 

ή ομαδικά) με θέμα τις σκέψεις και τα 
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15. Κεφ. 16ο: Οι Εθνοσυνελεύσεις και η 

πολιτική οργάνωση του Αγώνα (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συναισθήματα ενός Έλληνα πρόσφυγα της 

περιόδου της Επανάστασης του 1821 αναφορικά 

με τον τόπο προέλευσής του, τα αίτια και τις 

συνθήκες της προσφυγιάς, τους στοχασμούς και τα 

συναισθήματά του για τον νέο τόπο εγκατάστασης 

(προοπτικές, προσδοκίες, αβεβαιότητα, φόβοι). 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα. 

Ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί σχεδιάγραμμα ή 

γραμμή του χρόνου. 

Τετράδιο Εργασιών:  Προτείνεται να γίνουν στην 

τάξη οι εργασίες 16 και 17. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών 

ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω 

δραστηριότητες:   

-Μελέτη και επεξεργασία πηγών, δημιουργία 

πίνακα ή εννοιολογικού διαγράμματος για την 

κατηγοριοποίηση των στοιχείων της πολιτειακής 

και πολιτικής οργάνωσης που αφορούν στις 

εθνοσυνελεύσεις του Αγώνα, ενώ σε αντιστοιχία με 

το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

προτείνεται η  σύνταξη ενός σύντομου γλωσσαρίου 

με τους σχετικούς όρους (Κεντρική Αρχή, 

Παραστάτες, Βουλευτικό, Δικαστικό, Εκτελεστικό, 

Γερουσία, Τοπικοί οργανισμοί, Σύνταγμα, 

Ιθαγένεια / Ιδιότητα του πολίτη, Δικαιώματα / 

Ελευθερίες, Αποκεντρωμένο κράτος, 

Συγκεντρωτικό κράτος, Εθνικές γαίες, Αυτόχθονες, 

Ετερόχθονες). 

-Δημιουργία διαγράμματος για τον συσχετισμό των 

αιτίων της Επανάστασης και των κινήτρων των 

επαναστατημένων, με τις βασικές αρχές και 

πρόνοιες που περιλαμβάνονται στα συντάγματα. 

Παράλληλα, σύγκριση των συνταγμάτων για τον 

εντοπισμό στοιχείων συνέχειας ή διαφοροποίησης. 

- Δημιουργία πίνακα με τις βασικές πρόνοιες των 

συνταγμάτων της Ελληνικής Επανάστασης και 

συσχέτισή τους με τις ιδέες του Διαφωτισμού, της 

Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 
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16. Κεφ. 17ο: Ο Ιωάννης Καποδίστριας 

και το έργο του (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Κεφ. 18ο: Το τέλος της 

Επανάστασης και η ελληνική 

ανεξαρτησία και Ανακεφαλαίωση της 

ενότητας (1 ώρα) 

 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα. 

Ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί σχεδιάγραμμα ή 

γραμμή του χρόνου. 

Τετράδιο Εργασιών:  Προτείνεται να γίνουν στην 

τάξη οι εργασίες 19 και 20 και η άσκηση 18  μπορεί 

να δοθεί ως προαιρετική εργασία για το σπίτι. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών ενδει-

κτικά προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:   

- Μελέτη πηγών και διαγραμματική απεικόνιση των  

βασικών επιλογών της κυβερνητικής πολιτικής του 

Καποδίστρια ανά τομέα: οργάνωση του κράτους, 

του στρατού, της εκπαίδευσης 

-Παιχνίδι ρόλων με ανάπτυξη επιχειρηματολογίας 

πάνω στις βασικές επιλογές του Κυβερνήτη και τον 

χαρακτήρα της διακυβέρνησής του, εστιάζοντας 

στη συνύπαρξη αυταρχικών και εκσυγχρονιστικών 

ροπών. 

-Επεξεργασία πηγών με αιτήματα διαφόρων 

κατηγοριών Ελλήνων προς τον Καποδίστρια και 

παρουσίασή τους με παιχνίδι ρόλων. 

-Μελέτη ιστορικών πηγών για την ανάδειξη των 

επιλογών του Κυβερνήτη που έρχονταν σε 

αντίθεση με τα συμφέροντα συγκεκριμένων 

ομάδων και παρουσίασή τους με εννοιολογικό 

χάρτη ή διάγραμμα επικαλυπτόμενων κύκλων 

(τύπου Venn). 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Στο κεφάλαιο προτείνεται να δοθεί 

βαρύτητα στο Ρωσοτουρκικό Πόλεμο 1828-1829, 

στην υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου το 

1830 και στα πρώτα σύνορα του ελληνικού 

κράτους. Από τα παραθέματα να αξιοποιηθούν η 

«Ματιά στο παρελθόν» και οι εικόνες.  

Τετράδιο Εργασιών:  Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 15. και Η εργασία 10 μπορεί να 

δουλευτεί ως project για τη συμβολή των γυναικών 

στον απελευθερωτικό αγώνα. 

Προτείνεται να προγραμματιστεί Ανακεφαλαίωση 

της Ενότητας Γ ΄ 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

προτείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω 

δραστηριότητες:  
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-Μελέτη ιστορικής  χρονογραμμής με τα  

σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου 1828-1833. 

-Επεξεργασία πηγών και σύνταξη σύντομων 

κειμένων εστιασμένων στα στοιχεία που καθιστούν 

την Ελληνική Επανάσταση σημαντικό γεγονός σε 

εθνικό, βαλκανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Η Ελλάδα στον 19° αιώνα 

(5 ώρες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών 

προτείνεται ως εισαγωγική δραστηριότητα:   

-Η κατασκευή σύνθετης χρονογραμμής ή 

χρονογραμμών όπου θα αποτυπώνονται ιστορικές 

περίοδοι, γεγονότα και τομές, όπως α) της 

Αντιβασιλείας (1833-35), του Οθωνα (1835-62), του 

Γεωργίου Α   (1864-1913), της απόλυτης μοναρχίας 

(1833-43), της συνταγματικής μοναρχίας (1844-64), 

της βασιλευομένης δημοκρατίας (1864-1924)·β) 

του Αυτοκέφαλου (1833), των Εθνοσυνελεύσεων 

του 1843-44 και του 1862-64, καθώς και των  

Συνταγμάτων του 1844 και του 1864, της αρχής της 

Δεδηλωμένης (1875), του Διεθνούς Οικονομικού 

Ελέγχου (ΔΟΕ, 1898), του κινήματος στο Γουδί 

(1909). 

 

Η ενότητα Δ προτείνεται να διδαχθεί σε 5 

διδακτικές ώρες. Ειδικότερα, είναι εφικτό  να 

συντμηθεί η διδασκαλία του 2ου κεφαλαίου (σε ό,τι 

αναφέρεται στον Χαρίλαο Τρικούπη) με το 4ο  

κεφάλαιο (σε ό,τι αναφέρεται στον Χαρίλαο 

Τρικούπη)  σε 1 διδακτική ώρα. Επίσης είναι εφικτό 

να συντμηθούν τα κεφαλαία 3 και 4 σε 1 διδακτική 

ώρα  και τα κεφαλαία 5και 6 σε 1 διδακτική ώρα, 

λόγω ενιαίας θεματικής. Τέλος προστίθεται  μια 1 

διδακτική ώρα για ανακεφαλαίωση της ενότητας. 

Για την επεξεργασία της εν λόγω ενότητας 

προσφέρονται οι εξής πόροι για αναζήτηση 

επιπλέον πληροφοριακού υλικού: 

-Λογισμικό  Centennia,  

-Ιστοσελίδες του Εθνικού Τυπογραφείου και της 

Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. 

-Εικονογραφικό υλικό και πηγές (π.χ. τα αιτήματα 

του Στρατιωτικού Συνδέσμου) από την ιστοσελίδα 

του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, 

http://www.ime.gr/chronos/  

-Εικονογραφικό υλικό από την Εθνική Πινακοθήκη. 

http://www.ime.gr/chronos/
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1. Κεφ. 1ο: Η βασιλεία του Όθωνα - ο 

Ιωάννης Κωλέττης και   

Κεφ. 2ο:  Η βασιλεία του Γεωργίου Α' (1 

ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Κεφ. 2ο: Ο Χαρίλαος Τρικούπης (1 

ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Κεφ. 3ο: Επαναστατικά κινήματα στη 

Μακεδονία και την Κρήτη και Κεφ. 4ο  

Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα (1 

ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Πύλη για την ελληνική Γλώσσα. 

-Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,  

http://www.nhmuseum.gr/el/  

-Στο ΙΜΕ Τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy

/sources/index.html 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται  το 1ο κεφάλαιο  να 

διδαχθεί περιληπτικά. Από τα παραθέματα να 

προσεγγιστούν η πρώτη από τις «Πηγές 

αφηγούνται», η «Ματιά στο παρελθόν» και οι 

εικόνες. Από το 2ο κεφάλαιο να διδαχθεί μόνο η 

βασιλεία του Γεωργίου Α'. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 1 και 3, ενώ η 4 μπορεί να δοθεί ως 

προαιρετική εργασία για το σπίτι. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Από το 2ο  κεφάλαιο θα διδαχθεί 

το τμήμα που αναφέρεται στο Χαρίλαο Τρικούπη 

με τα σχετικά παραθέματα καθώς και από το 4ο  

κεφάλαιο «Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα» το 

τμήμα που αναφέρεται στο Χαρίλαο Τρικούπη και 

το οικονομικό πρόβλημα. Από τα  παραθέματα 

προσεγγίζονται οι «Πηγές αφηγούνται» 1 και η 

«Ματιά στο παρελθόν» του κεφ. 4.   

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία.  

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να διδαχθούν 

συνοπτικά σε μια διδακτική ώρα το 3ο και το 4ο 

κεφ. Από το 3ο να γίνει σύντομη αναφορά α) στην 

επανάσταση στη Μακεδονία το 1878 και β) στην 

επανάσταση της Κρήτης το 1866 και στην κατοπινή 

αυτονομία της και από τα  παραθέματα να 

εξετασθούν μόνο οι εικόνες. Από το 4ο κεφάλαιο 

προτείνεται να παρουσιαστούν περιληπτικά: α) το 

πρόβλημα των ληστειών, β) ο Ελληνοτουρκικός 

Πόλεμος του 1897 και γ) το γλωσσικό ζήτημα και 

από τα  παραθέματα να αξιοποιηθεί το 3ο από τις 

«Πηγές αφηγούνται» καθώς και οι εικόνες.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 5. 

 

http://www.nhmuseum.gr/el/
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/sources/index.html
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/sources/index.html
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4. Κεφ. 5ο Η Θράκη, η Μικρά Ασία και 

ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα και 

Κεφ. 6ο   Η κρίση στα Βαλκάνια (1 ώρα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ανακεφαλαίωση Ενότητας (1 ώρα) 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να διδαχθούν 

συνοπτικά σε μια διδακτική ώρα το 5ο και το 6ο 

κεφ. Από το 5ο κεφ. να παρουσιαστεί περιληπτικά, 

με τη βοήθεια σχεδιαγράμματος πώς ζούσαν οι 

Έλληνες των περιοχών που δεν είχαν ελευθερωθεί 

(3 τελευταίες παράγραφοι) Από το 6ο κεφάλαιο 

προτείνεται να παρουσιαστεί περιληπτικά, 

εστιάζοντας α) στο Ανατολικό ζήτημα, β) στη 

Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και γ) στη Συνθήκη 

του Βερολίνου και στην προσάρτηση της 

Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία. Από τα  

παραθέματα αξιοποιούνται οι εικόνες. 

Τετράδιο Εργασιών:  Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 10.  

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών προτείνο-

νται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες: 

-Επεξεργασία γελοιογραφιών ή εικόνων, π.χ. για το 

Ανατολικό Ζήτημα, στις οποίες αναπαρίστανται 

στερεοτυπικά και μεροληπτικά (είτε αρνητικά είτε 

θετικά) τόσο οι βαλκανικοί λαοί, όσο και η πολιτική  

των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής.  

Αποκωδικοποίηση και ερμηνεία των συμβολισμών. 

-Συγκριτική μελέτη χαρτών για τον εντοπισμό των 

μεταβολών που παρατηρούνται στα εδάφη των 

αυτοκρατοριών και των μεταβολών που 

καταλήγουν στη δημιουργία νέων εθνικών κρατών, 

συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής περίπτωσης. 

 

 

Προτείνεται ο αναστοχασμός των μαθητών για τα 

ιστορικά γεγονότα του 19°υ αιώνα στην Ελλάδα. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 11. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: 

Η Ελλάδα στον 20° αιώνα 

(12 ώρες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ενότητα Ε προτείνεται να διδαχθεί σε 12 

διδακτικές ώρες. Ειδικότερα, είναι εφικτό  να 

συντμηθεί σε μία (1) διδακτική ώρα, λόγω ενιαίας 

θεματικής, η διδασκαλία για τα κεφάλαια 11 και 

12. Τέλος προστίθεται  μια (1) διδακτική ώρα για 

Ανακεφαλαίωση της Ενότητας. 

Για την επεξεργασία της εν λόγω ενότητας μπορεί 

να γίνει αναζήτηση συμπληρωματικού διδακτικού 

υλικού: 

- Λογισμικό Ιστορικού Άτλαντα Centennia και 

Google Εarth για οπτικοποίηση και γεωγραφικό 
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εντοπισμό των χώρων όπου εκτυλίχθηκαν τα 

γεγονότα. 

-Λογισμικό on line, Πολιτικά και Διπλωματικά 

γεγονότα της Νεότερης Ιστορίας. 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-politika-

kai-diplomatika-gegonota-tis-neoteris-istorias-

mas/politika/index.html  

-Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο 

http://mam.avarchive.gr/portal/  

-Ιστορικό Αρχείο ΕΛΙΑ   http://www.elia.org.gr 

- Βουλή των Ελλήνων, εφημερίδες της προς 

εξέταση εποχής,  

http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horiz

on/digital.pdf  

-Αρχειομνήμων http://arxeiomnimon.gak.gr/  

-Ιστορικό Αρχείο ΕΛΙΑ http://www.elia.org.gr 

- ΦΕΚ Αναζήτηση 

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-

23/2013-01-29-08-13-13 

-Ιστοσελίδα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου 

http://www.nhmuseum.gr/  

-Μουσείο Μπενάκη http://www.benaki.gr/ 

-Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 

http://www.imma.edu.gr/imma/index.html 

-Χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Inspiration ή cmap. 

-Ιστοσελίδα του Πολεμικού Μουσείου, Α' 

Παγκόσμιος Πόλεμος 

http://www.warmuseum.gr/vr/ 

-Εθνικό Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» http://www.venizelos-foundation.gr/ 

-Φωτόδεντρο, Η Σμύρνη και ο ελληνισμός της 

Μικράς Ασίας. Μνήμη και νοσταλγία. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6527?locale

=el  

-Φωτόδεντρο, Μικρασιατική καταστροφή και 

πρόσφυγες 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4034?locale

=el  

-Φωτόδεντρο, Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1422?locale

=el  

-Λογισμικό του Π.Ι. Ιστορία Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού (οι 

θεματικές: Ένδοξα αλλά και δύσκολα χρόνια 1903-

1923, από το Μεσοπόλεμο μέχρι τις μέρες μας, 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-politika-kai-diplomatika-gegonota-tis-neoteris-istorias-mas/politika/index.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-politika-kai-diplomatika-gegonota-tis-neoteris-istorias-mas/politika/index.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-politika-kai-diplomatika-gegonota-tis-neoteris-istorias-mas/politika/index.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-politika-kai-diplomatika-gegonota-tis-neoteris-istorias-mas/politika/index.html
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-politika-kai-diplomatika-gegonota-tis-neoteris-istorias-mas/politika/index.html
http://mam.avarchive.gr/portal/
http://www.elia.org.gr/
http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/digital.pdf
http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/digital.pdf
http://arxeiomnimon.gak.gr/
http://www.elia.org.gr/
http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13
http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13
http://www.nhmuseum.gr/
http://www.benaki.gr/
http://www.imma.edu.gr/imma/index.html
http://www.venizelos-foundation.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6527?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6527?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4034?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4034?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1422?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1422?locale=el
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1. Κεφ. 1ο: Από τον Ελληνοτουρκικό 

πνευματική ζωή, θέλεις να παίξουμε, λεξικό 

ονομάτων, λεξικό όρων).  

-Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού  

http://www.ime.gr/fhw / 

-Ιστοσελίδα του Πολεμικού Μουσείου, Γερμανική 

εισβολή, Κατοχή – Αντίσταση – Απελευθέρωση 

http://www.warmuseum.gr/vr/  

-Ιστοσελίδα του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος 

-Το λογισμικό «Ηot potatoes» για τη δημιουργία 

αλληλεπιδραστικών τεστ, πολλαπλών ερωτήσεων, 

σταυρόλεξαων, ερωτήσεων αντιστοίχισης, 

ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών.  

-Φωτόδεντρο, Οι αντιδράσεις στο καθεστώς της 

δικτατορίας 

http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/531

?locale=el  

-Φωτόδεντρο, Η εξέγερση της 17ης Νοεμβρίου 

 http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/532

?locale=el  

-Φωτόδεντρο, Οι ιστορικές συνέπειες της 

εξέγερσης του Πολυτεχνείου 

http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/533

?locale=el  

-Οι Έλληνες στη Διασπορά 15ος - 20ος αι. (2006). 

Βουλή των Ελλήνων. 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a

23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/CD_1-115.pdf 

-Υπουργείο Εξωτερικών, Κυπριακό 

http://www.mfa.gr/kypriako 

- Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Αγώνα της 

ΕΟΚΑ 

http://myweb.cytanet.com.cy/iaae5559/taytothta.

html 

-Ιστοσελίδα του Πολεμικού Μουσείου, Αίθουσα 

Κύπρου http://www.warmuseum.gr/vr/  

-Υπουργείο Εξωτερικών, H πορεία της Ελλάδας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-

ee/i-poreia-tis-elladas-stin-europaiki-enosi.html 

-Υπολογιστικό Φύλλο (excel) για την κατασκευή του 

χρόνου. 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά ως έχει. Από  τα παραθέματα 

http://www.ime.gr/fhw
http://www.warmuseum.gr/vr/
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/531?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/531?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/532?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/532?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/533?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/533?locale=el
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/CD_1-115.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/CD_1-115.pdf
http://www.mfa.gr/kypriako
http://myweb.cytanet.com.cy/iaae5559/taytothta.html
http://myweb.cytanet.com.cy/iaae5559/taytothta.html
http://www.warmuseum.gr/vr/
http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-ee/i-poreia-tis-elladas-stin-europaiki-enosi.html
http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-ee/i-poreia-tis-elladas-stin-europaiki-enosi.html
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Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό 

Αγώνα (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

2. Κεφ. 2ο: Το κίνημα στο Γουδί και η 

κυβέρνηση Βενιζέλου (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Κεφ. 3ο: Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1 

ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ενδείκνυται να αξιοποιηθούν τα εξής: η 1η και η 2η 

από τις «Πηγές αφηγούνται», η «Ματιά στο 

παρελθόν» και οι εικόνες.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 2. 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας ως έχει με τα 

παραθέματα 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 3. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

προτείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω 

δραστηριότητες:  

-Η μελέτη επιλεγμένων αποσπασμάτων από τα  

συντάγματα της Ελλάδας μετά το 1843 (βλ.  

http://library.parliament.gr/Συντάγματα_και_κανο

νισμοί/συνταγματικά_κείμενα ). Αντιπαραβολή με  

σχετικά χωρία του σημερινού συντάγματος.  

-Η δημιουργία δίστηλου πίνακα για την καταγραφή  

ομοιοτήτων και διαφορών ή δημιουργία 

διαγράμματος επικαλυπτόμενων κύκλων (τύπου  

Venn). 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται το κεφάλαιο να 

διδαχθεί περιληπτικά, και με τη βοήθεια 

σχεδιαγράμματος ή γραμμής του χρόνου ή 

εννοιολογικού χάρτη. Από τα παραθέματα να 

αξιοποιηθούν η «Ματιά στο παρελθόν» και οι 

εικόνες. Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και 

της φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

προτείνεται επίσης να δοθεί έμφαση στη σύγκριση 

των βαλκανικών επαναστατικών κινημάτων με την 

Ελληνική Επανάσταση. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 5. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

προτείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω 

δραστηριότητες: 

http://library.parliament.gr/Συντάγματα_και_κανονισμοί/συνταγματικά_κείμενα
http://library.parliament.gr/Συντάγματα_και_κανονισμοί/συνταγματικά_κείμενα


[24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Κεφ. 4ο: Η Ελλάδα στον Α' 

Παγκόσμιο Πόλεμο (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

-Αξιοποίηση διαφορετικών χαρτών ή χρονοχάρτη, 

για να φανεί η σταδιακή δημιουργία εθνικών 

κρατών στα Βαλκάνια σε βάρος της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, καθώς και οι εδαφικές μεταβολές 

της επικράτειάς τους από τον 19ο έως τον 21ο αι. 

-Η προηγούμενη δραστηριότητα μπορεί να  

συνδυαστεί με τη δημιουργία χρονογραμμής και 

την τοποθέτηση των σημαντικότερων γεγονότων 

που αφορούν στην ιστορία των βαλκανικών 

κρατών, ώστε να συσχετιστούν με αυτά οι εδα-

φικές μεταβολές που αποτυπώνονται παραπάνω. 

Ακόμα, παράλληλα με τη διδασκαλία της πηγής 

«Ματιά στο παρελθόν» –στο πλαίσιο της επίτευξης 

των στόχων και της φιλοσοφίας του Προγράμματος 

Σπουδών- προτείνονται οι παρακάτω ενδεικτικές 

δραστηριότητες: 

-Παρατήρηση εικόνων με κάλπες της εποχής. Βλ., 

π.χ., γελοιογραφία του 1915 (με τις μορφές των 

Γούναρη και Βενιζέλου), που αναπαριστά 

ψηφοφορία με σφαιρίδια. Μετατροπή των 

πληροφοριών της εικόνας σε αφηγηματική μορφή. 

-Μελέτη πρωτογενών ή δευτερογενών ιστορικών  

πηγών με θέμα τον τρόπο ψηφοφορίας, τις 

πελατειακές σχέσεις, τα ρουσφέτια και τη 

χειραγώγηση των ψηφοφόρων (π.χ. αποσπάσματα 

από το διήγημα Οι Χαλασοχώρηδες, του Αλ. 

Παπαδιαμάντη και από το Παράπονον του 

Νεκροθάπτου του Εμμ. Ροϊδη), όπως επίσης και 

άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του 

κοινοβουλευτισμού της περιόδου εκείνης, όπως 

την ύπαρξη Γερουσίας (1844- 64), τη θετική ή 

αρνητική ψήφο σε υποψηφίους περισσότερους 

του ενός, την ψήφο με σφαιρίδια, την 

αποκλειστικά ανδρική ψήφο, την ύπαρξη ή όχι 

ιδεολογικών αρχών στα πολιτικά κόμματα κ.ά.  

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί περιληπτικά. Από τα  παραθέματα 

μπορούν να αξιοποιηθούν η «Ματιά στο 

παρελθόν» και οι εικόνες. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνουν στην 

τάξη οι εργασίες 6 και 7. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 



[25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Κεφ. 5ο: Η Μικρασιατική Εκστρατεία 

και η Καταστροφή (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω 

δραστηριότητες: 

-Δημιουργία διαγράμματος για την απεικόνιση των 

συσχετισμών μεταξύ αιτίων, αντίπαλων χωρών- 

συμμαχιών και συνεπειών του πολέμου. 

-Μελέτη πηγών και καταγραφή σε μορφή 

ημερολογίου ή επιστολής της καθημερινότητας α) 

ενός στρατιώτη στα χαρακώματα και β) ενός 

αμάχου κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου 

Πολέμου. 

-Μελέτη ιστορικών πηγών και αποτύπωση σε 

πίνακα των βασικών λόγων που οδήγησαν στην 

πόλωση, των σημαντικότερων πολιτικών αλλαγών, 

των σημαντικότερων χαρακτηριστικών του Εθνικού  

Διχασμού και των συνεπειών που επέφερε. 

-Εντοπισμός  λογοτεχνικών κειμένων (ελληνικά και 

σε ελληνική μετάφραση) καθώς και έργων τέχνης, 

κυρίως ζωγραφικής, που τάσσονται υπέρ ή κατά 

του πολέμου και στα δυο στρατόπεδα των 

αντιπάλων, τόσο στη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου 

Πολέμου, όσο και μετά το πέρας του. Εναλλακτικά, 

να παρακολουθήσουν και να σχολιάσουν 

χαρακτηριστικές κινηματογραφικές ταινίες με θέμα 

τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγκεκριμένα: 

«Κατηγορώ» (1919) του Abel Gance, «Oυδέν 

νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» (1930) του Lewis 

Milestone, «Η μεγάλη χίμαιρα» (1937) του Jean 

Renoir και «Σταυροί στο Μέτωπο» (1957) του 

Stanley Kubrick. 

-Παρατήρηση και ερμηνεία κωμικογραφημάτων ή  

γελοιογραφιών που αναδεικνύουν στερεότυπα ή  

αποτυπώνουν εξελίξεις της εποχής. Π.χ.,  

ανθρωπόμορφων και ζωόμορφων χαρτών της  

Ευρώπης που αφορούν στον Μεγάλο Πόλεμο.  

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί περιληπτικά με τη βοήθεια εννοιολογικού 

χάρτη ή πλαγιότιτλων, αξιοποιώντας και τα 

παραθέματα. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνουν στην 

τάξη οι εργασίες 8, 10 και 12. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 
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6. Κεφ. 6ο: Ο Μεσοπόλεμος (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Κεφ. 7ο: Το Αλβανικό Έπος (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

προτείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω 

δραστηριότητες: 

-Συζήτηση για τα συναισθήματα και τις σκέψεις 

ενός ατόμου που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την 

εστία του. 

-Ανάγνωση -ή παρακολούθηση- μαρτυριών 

προσφύγων για τον εντοπισμό αξιολογικών 

δηλώσεων σχετικών με το πόσο σημαντικός υπήρξε 

ο ξεριζωμός για τους ίδιους τους πρόσφυγες.  

-Συσχετισμός των δηλώσεων με τις έννοιες της 

μνήμης και της ταυτότητας. Σχετικό ντοκιμαντέρ: 

«Παιδιά ήμαστε τότε...», «Οι Μικρασιάτες 

θυμούνται» (1999). 

-Μελέτη ιστορικών πηγών για την αναγνώριση και  

περιγραφή των κυριότερων δημογραφικών, 

οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στην 

Ελλάδα μετά την εγκατάσταση των προσφύγων. 

-Καταγραφή προφορικών μαρτυριών σύγχρονων 

προσφύγων στην Ελλάδα και επισήμανση 

ομοιοτήτων και διαφορών με τους πρόσφυγες του 

‘22. Συζήτηση για τις αιτίες της σύγχρονης 

προσφυγιάς, για τα συναισθήματα και τις σκέψεις  

των σύγχρονων προσφύγων ώστε οι μαθητές/τριες 

να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη 

διαχρονικότητα του προσφυγικού φαινομένου και 

να αναγνωρίζουν τις συγχρονικές του διαστάσεις. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί περιληπτικά με τη βοήθεια 

σχεδιαγράμματος ή εννοιολογικού χάρτη, 

αξιοποιώντας και τα παραθέματα. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 11. 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί ως έχει και από τα παραθέματα οι πηγές 

αφηγούνται 3, η ματιά στο παρελθόν και οι 

εικόνες.  

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 
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8. Κεφ. 8ο: Η γερμανική επίθεση και ο 

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διδαχθεί ως έχει με έμφαση στην εισβολή των 

Γερμανών και την άμυνα του ελληνικού στρατού 

στο Ρούπελ και τη Κρήτη, τα αποτελέσματα του Β΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου και τα παραθέματα. Με την 

επισήμανση  στο «Ματιά στο παρελθόν» ότι το 

Ολοκαύτωμα εκτός των Εβραίων αφορούσε επίσης 

Ρομά, ομοφυλόφιλους, κομμουνιστές και άλλους 

πολιτικούς αντιπάλους του Χίτλερ.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 13. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

προτείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω 

δραστηριότητες: 

-Μελέτη εικονιστικού υλικού (διαγράμματα, 

γραφήματα, φωτογραφίες) για τις συνέπειες του 

Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου στην Ελλάδα 

(θύματα, καταστροφές, καθημερινότητα, 

οικονομία). 

-Μελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων 

εφαρμογής μαζικών αντιποίνων από τις δυνάμεις 

Κατοχής στην Ελλάδα (Βιάνος, Κομμένο, 

Καλάβρυτα, Δίστομο, Κερδύλλια κ.ά.), μέσα από 

ιστορικές πηγές και αποτύπωσή τους σε 

χρονοχάρτη. Αξιοποιήσιμο υλικό στον ιστότοπο:   

http://ww2istories.gr/index.php?id=1  

 

[Για το Ολοκαύτωμα] 

-Δημιουργία χρονοχάρτη για την τοποθέτηση 

ιστορικών γεγονότων που αφορούν τις γενοκτονίες 

και το Ολοκαύτωμα. 

-Μελέτη της βασικής ορολογίας που αφορά στα 

μαζικά εγκλήματα (γενοκτονία, εθνοκάθαρση, 

έγκλημα πολέμου, έγκλημα εναντίον της 

ανθρωπότητας) και συσχέτισή τους με 

συγκεκριμένες περιπτώσεις του διεθνούς δικαίου.  

-Δημιουργία χάρτη με αποτύπωση των εστιών του  

ελληνικού εβραϊσμού και μελέτη περίπτωσης (π.χ. 

μιας οικογένειας) με εστίαση στα ζητήματα: της 

παρουσίας τους στον ελλαδικό χώρο, της 

πολιτισμικής τους ταυτότητας, της μεταφοράς τους 

σε στρατόπεδα, της αντίστασης ή της διαφυγής 

μικρών ομάδων ανάμεσά τους, αλλά και της τύχης 

των επιζώντων μετά την επιστροφή τους στην 

Ελλάδα. 

http://ww2istories.gr/index.php?id=1
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9. Κεφ. 9ο: Μια δεκαετία αγώνων και 

θυσιών για την ελευθερία (1941 -1949) 

(1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Κεφ. 10ο: Η μεταπολεμική 

ανασυγκρότηση της Ελλάδας (1950 - 

1974) (1 ώρα) 

 

 

-Επίσκεψη σε μνημονικούς τόπους ή 

μουσεία,συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που 

αφορούν στους Έλληνες Εβραίους. 

-Παρακολούθηση και σχολιασμός-ανάλυση του 

ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ «Φιλιά εις τα 

παιδιά» αναφορικά με τη διάσωση από 

χριστιανικές ορθόδοξες οικογένειες εβραιόπουλων 

στην κατοχική Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Συζήτηση 

για τα ιστορικά και ηθικά ζητήματα που θέτει η 

ταινία. 

-Επεξεργασία αυτοβιογραφικών κειμένων, 

ιστορικών μυθιστορημάτων, έργων παιδικής 

ζωγραφικής, με δημιουργούς ή ήρωες παιδιά, για 

την ανάδειξη της φωνής και της οπτικής τους, για 

τις κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες 

της συγκεκριμένης εποχής (Ενδεικτικά: «Το 

ημερολόγιο της Άννας Φρανκ», «Το ημερολόγιο της 

Ρούτκα», «Το αγόρι με τις ριγέ πιτζάμες», «Ο 

τελευταίος δρόμος της Σέτελα», «Το ημερολόγιο 

της Ρίφκα Λίπσιγκ»). 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην 

Εθνική Αντίσταση και να συζητηθούν τα 

παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

προτείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω 

δραστηριότητες: 

-Αντιπαραβολή ιστορικών πηγών (π.χ. προσωπικών 

ημερολογίων ή απομνημονευμάτων), διατύπωση 

σκέψεων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τα αίτια 

του ελληνικού Εμφύλιου Πολέμου. 

-Μελέτη οπτικών πηγών, αναγνώριση και περιγρα-

φή των συνεπειών, βραχυπρόθεσμων και μακρο-

πρόθεσμων, του Εμφυλίου στην ελληνική κοινωνία. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να δοθεί έμφαση: α) 

στο τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, β) στη 

δικτατορία του 1967 και την εξέγερση και την 

αντίσταση του ελληνικού λαού για την πτώση της 

και τον αντίκτυπο του Κυπριακού Ζητήματος στις 
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11. Κεφ. 11ο: Το Κυπριακό ζήτημα και 

κεφ. 12ο   Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή 

της πορεία (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς και τα 

παραθέματα. 

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της 

φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών, 

ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω 

δραστηριότητες:  

-Σύγκριση στατιστικών-δημογραφικών στοιχείων 

για τη γεννητικότητα και τη θνησιμότητα του 

πληθυσμού της Ελλάδας, αλλά και για την ηλικία 

γάμου και το μορφωτικό επίπεδο ανδρών και 

γυναικών, σε σχέση με τα άλλα κράτη της 

Βαλκανικής και της Δύσης, κατά την προπολεμική 

αλλά και τη μεταπολεμική περίοδο. Αναπαράσταση 

των στοιχείων με ραβδογράμματα. Συζήτηση για τα 

πορίσματα της σύγκρισης. 

-Αναζήτηση φωτογραφιών οικογενειών της 

προπολεμικής περιόδου και σύγκρισή τους με 

αντίστοιχες μεταπολεμικές και σημερινές. 

Συζήτηση για τα πορίσματα που εξάγονται από τη 

σύγκριση ως προς τη δομή, τις σχέσεις, τη θέση και 

τους ρόλους των μελών τους. 

-Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με θεματικό 

άξονα την καθημερινότητα του μεταπολεμικού 

ανθρώπου. Κατασκευή εικονοϊστορίας σχετικά με 

την καθημερινότητα του μεταπολεμικού ανθρώπου 

και αιτιολόγησή της κατά ομάδες. Προβληματισμός 

σχετικά με το πότε αρχίζουν να χρησιμοποιούνται 

οι οικιακές συσκευές στα σπίτια και πώς αυτό 

αλλάζει τη ζωή της γυναίκας . 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται τα δύο κεφάλαια να 

διδαχθούν περιληπτικά σε μία διδακτική ώρα. Από 

το 11ο να προσεγγισθούν περιληπτικά α) η δράση 

της Ε.Ο.Κ.Α., β) η τουρκική εισβολή του 1974 και να 

συζητηθούν τα παραθέματα. Το 12ο κεφάλαιο 

προτείνεται να παρουσιαστεί περιληπτικά, 

αξιοποιώντας τα παραθέματα. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 18.  

Ενδεικτικά προτείνεται η εξής δραστηριότητα: 

-Μελέτη ιστορικών πηγών σχετικών με: α) τις 

πολιτικές, διπλωματικές αλλά και ένοπλες 

διεκδικήσεις των Ελληνοκυπρίων για Ένωση κατά 

την περίοδο της αγγλικής κυριαρχίας στο νησί, β) 
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12. Ανακεφαλαίωση Ενότητας (1 ώρα) 

 

τις αντιδράσεις που οι διεκδικήσεις αυτές 

προκάλεσαν εντός και εκτός Κύπρου, γ) τις 

συμφωνίες που οδήγησαν στην ανεξαρτησία του 

νησιού (1960), δ) τις διακοινοτικές διαμάχες, ε) τα 

αίτια και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής το 

1974. 

 

Προτείνεται ο αναστοχασμός των μαθητών/τριών 

για τα ιστορικά γεγονότα του 20°υ αιώνα στην 

Ελλάδα. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 17. Μπορούν να αξιοποιηθούν για 

project κάποια/ες από τις εργασίες 9, 12, 15. 

 

Σύνολο διδακτικών ωρών 47. 

[43 ώρες για τα επιμέρους Kεφάλαια  + 4 ώρες για τα τέσσερα Επαναληπτικά ] 

 

 

Προτείνεται η υλοποίηση Σχεδίου Εργασίας διάρκειας 3 ωρών με θέμα: «Τα παιδιά στη 
δουλειά και στο σχολείο. Η παιδική εργασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τα παιδιά στην 
αγροτική οικονομία, στη βιομηχανία (σιδηροδρομικοί σταθμοί, ανθρακωρυχεία, 
κλωστοϋφαντουργία) και στις υπηρεσίες. Η μαθητική ζωή», βλ. Παράρτημα 

 


