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Ηδιδασκαλία
της Ιστορίας

στο ΓΕΛ
(σχολ. έτος 2022-23)



Θεσμικά κείμενα
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• «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, …τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση 
των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων….»:

Υ.Α. 102474/Δ2/09-09-2021, ΦΕΚ 4134, τ. Β΄
• Τροποποίηση της Υ.Α. 102474/Δ2/09-09-2021, ΦΕΚ 4134, τ. Β΄

Υ.Α. 104182/Δ2/05-09-2022, ΦΕΚ 4678, τ. Β΄
• «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης ΓΕΛ που 

εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολ. έτος 
2022-23»: Υ.Α. 101173/Δ2/22-08-2022, ΦΕΚ 4450, τ. Β΄ 
•«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» :

Ν. 4823/03-08-2021, ΦΕΚ. 136, τ. Α΄, άρθρ. 86 «Αξιολόγηση επίδοσης μαθητών»

•«Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που
εξετάζονται πανελλαδικά…» Υ.Α. 85745/Δ2/14-07-2022 (ΦΕΚ 3731, τ. Β΄)

•«Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων ΓΕΛ από το ακαδ. έτος 2023-24 και  
εφεξής….»  Υ.Α. Φ.251/119188/Α5/03-10-2022, ΦΕΚ 5136, τ. Β΄
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Ιστορία



Ιστορία Α’, Β’, Γ’ τάξη Γενικής Παιδείας
Οδηγίες διδασκαλίας (α)
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Τάξη Ώρες

Α΄ 2

Β΄ 2

*Γ΄: 
Γενικής Παιδείας για τους 

μαθητές των Ομάδων 
Προσανατολισμού Θετικών 

Σπουδών και Σπουδών Υγείας 
καθώς και Οικονομίας και 

Πληροφορικής 

2 για τα ημερήσια ΓΕΛ

1 για τα εσπερινά ΓΕΛ

Γ΄ ΟΠΑΣ 6

✓Ω.Π.:



Ιστορία Α’, Β’, Γ’ τάξη Γενικής Παιδείας –
Οδηγίες διδασκαλίας (β)
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Ύλη
Α΄ τάξη: Η εξεταστέα ύλη είναι και διδακτέα. 
Β΄ τάξη: Η εξεταστέα ύλη είναι και διδακτέα. 
Γ΄ τάξη: Η εξεταστέα ύλη είναι και διδακτέα.

Αλλαγές στην ύλη σε σχέση με το σχολ. έτος 2021-22



Ιστορία -Οδηγίες διδασκαλίας (γ)
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Προγραμματισμός στην αρχή του σχολ. έτους
Συνεργασία φιλολόγων

Αξιοποίηση πηγών: ο μαθητής ως ερευνητής

Μέθοδος: αφήγηση + μαθητοκεντρικές μέθοδοι

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Ενδεικτικά:

Οι μορφές και τα είδη των ιστορικών πηγών

Επίπεδα ανάγνωσης ιστορικής πηγής – Άρθρο εφημερίδας 1922

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11167
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251


Ιστορία -Οδηγίες διδασκαλίας (ε)
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Στάδια προσέγγισης των πηγών

1. Εξωκειμενική προσέγγιση: προέλευση, δημιουργός, χώρος, χρόνος

2. Κειμενική προσέγγιση: επεξεργασία πηγής - διάκριση αφηγηματικού μέρους από 

την επιχειρηματολογία, αντικειμενικής περιγραφής από τη μυθοπλασία, απόψεων 

από τα συμπεράσματα, αιτίων από τα αποτελέσματα

3. Διακειμενική προσέγγιση: εργασία σε παράλληλα κείμενα για τον εντοπισμό 

κοινών σημείων ή διαφορών 

(συνδυασμός γνώσεων σχολικού εγχειριδίου με την επιλογή κατάλληλων χωρίων)

4. Σύνθεση κειμένου σε δοκιμιακό λόγο: γνώσεις, κριτική ικανότητα, ικανότητα στην 

αφαίρεση των περιττών, σύνθεση των αναγκαίων, ικανότητα στον χειρισμό της 

γλώσσας, ακρίβεια και σαφήνεια. 



Επεξεργασία πηγών
Πρόταση ενδεικτικής ευσύνοπτης βιβλιογραφίας
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Ιστορία Α΄, Β΄, Γ’ τάξη Γενικής Παιδείας –
Τρόπος εξέτασης

Τέσσερα Θέματα
1ο Θέμα

α) Ερωτήσεις «αντικειμενικού τύπου»: 10 μ.
β) Εξήγηση, δύο ή τριών, ιστορικών όρων/εννοιών: 15 μ.

2ο Θέμα
α) και β)  Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων: 25 μ.

3ο Θέμα 
α) και β)  Ερωτήσεις σύνθεσης ιστορικών γνώσεων και κριτική προσέγγισή τους –

επεξεργασίας ιστορικού υλικού: 25 μ.
4ο Θέμα

α) και β)  Ερωτήσεις σύνθεσης ιστορικών γνώσεων και κριτική προσέγγισή τους -
επεξεργασίας ιστορικού υλικού : 25 μ.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης διαφοροποιείται, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. 9



Ιστορία Γ’ τάξη ΟΠΑΣ -Οδηγίες διδασκαλίας
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✓Ω.Π.: 6 ώρες 
✓Ύλη (διδακτέα-εξεταστέα)

Δεν παρατηρούνται αλλαγές σε σχέση με την ύλη του σχολ. έτους 2021-22

✓Μέθοδος:
Α) Ερμηνευτική προσέγγιση περιεχομένου μέσω αφήγησης, κατευθυνόμενου 

διαλόγου και διερευνητικής μεθόδου 
Β) Συστηματική αξιοποίηση ιστορικών πηγών

Γ) ‘Έμφαση στη μεθοδολογία επεξεργασίας πηγών

2 από τις 6 ώρες για επεξεργασία πηγών
(40 από τις 120 ώρες διδασκαλίας)

Κριτήρια αξιολόγησης του ΚΕΕ

Υλικό από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ



Α΄ ομάδα – 2 θέματα: έλεγχος ιστορικών γνώσεων
1.α) Ερωτήσεις «αντικειμενικού τύπου»: 10 μ.
1.β) Εξήγηση, δύο ή τριών, ιστορικών όρων/εννοιών: 15 μ.
2.α) και 2.β)  Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων: 

25 μ.

Β΄ ομάδα – 2 θέματα – 2 επιμέρους ερωτήσεις: σύνθεση των ιστορικών γνώσεων 
και κριτική προσέγγισή τους

✗ Από ενότητες διαφορετικές εκείνων της ομάδας Α΄.
✗ Ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας ιστορικού υλικού (πηγές, 

έργα τέχνης, φωτογραφίες, χάρτες …) Σύνολο 50 μ.
Η βαθμολογία κάθε ερώτησης και των δύο ομάδων διαφοροποιείται, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της.
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ΙστορίαΟΠΑΣ Γ’ τάξη –Τρόπος εξέτασης
στις απολυτήριες εξετάσεις



ΙστορίαΟΠΑΣ Γ’ τάξη –Τρόπος εξέτασης
στις πανελλαδικές εξετάσεις

Α΄ ομάδα – 2 θέματα: έλεγχος ιστορικών γνώσεων και κατανόησή τους
Μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις (ιστορικές έννοιες, γεγονότα, χρονολογίες, 
δράση προσώπων, κοιν., οικον., πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα….) Σύνολο 50 μ.

Β΄ ομάδα – 2 τουλάχιστον θέματα: σύνθεση των ιστορικών γνώσεων 
και κριτική προσέγγισή τους

✗ Αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών ….
✗ Ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας ιστορικού υλικού (γραπτές 

πηγές, έργα τέχνης, φωτογραφίες, χάρτες …) Σύνολο 50 μ.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης και των δύο ομάδων διαφοροποιείται, ανάλογα με τον βαθμό 
δυσκολίας της.
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