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Προστέθηκαν:

II: A, E

III: Α, Γ, Δ

Αφαιρέθηκε:

IV: Δ



Οι οδηγίες διδασκαλίας (Υ.ΠΑΙ.Θ. 144089/Δ2/17-09-2019)

«Βασικές τροποποιήσεις»:

Α) Η θεματική διεύρυνση της διδακτέας ύλης

Β) Η συστηματική αξιοποίηση σωμάτων πολυτροπικών ιστορικών

πηγών σε ψηφιακή μορφή:

➢Τα κριτήρια αξιολόγησης του ΚΕΕ

➢Το υλικό του ΚΕΓ για τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

➢ Τα μαθησιακά αντικείμενα από Φωτόδενδρο

Γ) «Η έμφαση στην ιστορική μεθοδολογική διάσταση της

επεξεργασίας των πηγών, στην κατανόηση της τυπολογίας τους,
στην ένταξη των ιστοριογραφικών κειμένων σε συγκεκριμένο
πλαίσιο και στην εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τα
μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης της Ιστορίας».
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http://www.kee.gr/html/themata.php?&ID=125
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html
http://photodentro.edu.gr/lor/subject-search?locale=el
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Οι οδηγίες διδασκαλίας.
Διαχείριση διδακτικών ωρών

2 από τις 6 διδ. (+1) ώρες εβδομαδιαίως, 

αποκλειστικά για την επεξεργασία των 

ιστορικών πηγών

40 από τις συνολικά ±120 ώρες

↓

Ενεργητική μάθηση, κριτική ικανότητα, 

διερευνητικές διαδικασίες

↓



Οι οδηγίες διδασκαλίας.
Οι πηγές
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«Για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών 

προτείνεται συνδυασμός της ισχύουσας 

διαδικασίας αξιολόγησης με την παράλληλη 

εισαγωγή της προαναφερόμενης προσέγγισης στην 

επεξεργασία των ιστορικών πηγών, με μεγαλύτερη 

έμφαση στην ιστορική μεθοδολογία και στην 

εισαγωγή πρακτικών διερευνητικής μάθησης».



Η διδακτική αξιοποίηση των πηγών 

στην  Ιστορία (1)
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Όχι απλή παράθεση της πηγής  ή συνδυασμός πληροφοριών, αλλά: 

α) Ένταξή της στο ιστορικό πλαίσιο

β) Διερεύνηση των συνθηκών δημιουργίας της 

γ) Κατανόηση του ρόλου της και κατάταξή της

(πρωτογενής/δευτερογενής, είδος/τύπος) 

δ) Αξιολόγησή της (π.χ. ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητάς της σε

σχέση με την εποχή της ή η επιρροή της)

Γνώση της σκοπιμότητας, της αξιοπιστίας και 

του είδους του κειμένου 

ή της «σχολής σκέψης» 

που εκπροσωπεί η πηγή.

Επίγνωση της «ιστορικότητας» της πηγής.



Προβληματισμοί
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«η στοιχειώδης εξοικείωση με τα 

γνωρίσματα επιμέρους ιστοριογραφικών 

σχολών»

Η οπτική γωνία και οι προθέσεις του 

δημιουργού της πηγής.



Η διδακτική αξιοποίηση των πηγών 

στην  Ιστορία (2)
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Προσπάθεια ώστε το σχολικό εγχειρίδιο να μην 

μονοπωλεί -ως ένα αύταρκες και κανονιστικό 

σώμα γνώσεων- τη διδακτική διαδικασία και 

κυρίως την αξιολόγηση.

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ → ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ → ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ → ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΜΕ. 

Οι ποικίλου είδους πηγές ας μην χρησιμοποιούνται στην 

τελευταία φάση της διδασκαλίας, ώστε απλώς να 

επιβεβαιώνουν την ιστορική αφήγηση και να 

τεκμηριώσουν τη μια και μοναδική ιστορική αλήθεια που 

προβάλλεται στο σχολικό εγχειρίδιο.



Τα κριτήρια αξιολόγησης στην Ιστορία 
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Τέσσερις οι «κλασικοί» άξονές τους:
1) Γνώση και κατανόηση ιστορικού πλαισίου μιας 

περιόδου: αίτια, κίνητρα, σχέσεις, αλληλεπιδράσεις και 
συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων.

2) Ιστοριογραφική προβληματική και ιστορική σκέψη: 
δεξιότητες διερεύνησης, ερμηνείας γεγονότων του 
παρελθόντος.

3) Ιστοριογραφική μεθοδολογία: επεξεργασία ιστορικών 
πηγών - τεκμηρίωση, υποθέσεις εργασίας, 
πολυπρισματική θεώρηση.

4) Οργάνωση, επικοινωνία και παρουσίαση της ιστορικής 
γνώσης (προφορικά και γραπτά).



Παραδείγματα αξιοποίησης πηγών
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ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ:  

«… Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ
επισημαίνεται ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως ολοκληρωμένα

υποδείγματα για την επεξεργασία και άλλου υλικού.»



ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
http://photodentro.edu.gr

Στόχοι των μαθησιακών αντικειμένων είναι 

η καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης και 

η οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης.

http://photodentro.edu.gr/




Οι μορφές και τα είδη 

των ιστορικών πηγών

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








Ελληνική επανάσταση –

Οι πρόσφυγες

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193






Η επεξεργασία των ιστορικών πληροφοριών 

Η πολιτική του Χαρίλαου Τρικούπη

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281




Ιστορικά ερωτήματα και πηγές –

Οι πρόσφυγες του 1922

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219








Επίπεδα ανάγνωσης ιστορικής πηγής –

Άρθρο εφημερίδας του 1922

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








Μαρτυρίες από την Έξοδο

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9508


Ιστορικά ερωτήματα και πηγές –

Η χρησιμότητα ιστορικών πηγών 

για την αποκατάσταση των προσφύγων 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221






Οπτικές πηγές του 19ου αι – Τα δάνεια

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
















Οπτικές πηγές του 19ου αι. –

Οι εκλογές του 1915

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335




3/6



45



4/6







ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ: 

ενδεικτικά παραδείγματα
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Οι μορφές και τα είδη των ιστορικών πηγών

Ελληνική επανάσταση – Οι πρόσφυγες

Η επεξεργασία των ιστορικών πληροφοριών – Η πολιτική 

του Χαρίλαου Τρικούπη

Ιστορικά ερωτήματα και πηγές – Οι πρόσφυγες του 1922

Επίπεδα ανάγνωσης ιστορικής πηγής – Άρθρο εφημερίδας 

του 1922

Μαρτυρίες από την Έξοδο

Ιστορικά ερωτήματα και πηγές – Η χρησιμότητα ιστορικών 

πηγών για την αποκατάσταση των προσφύγων 

Οπτικές πηγές του 19ου αι – Τα δάνεια

Οπτικές πηγές του 19ου αι. – Οι εκλογές του 1915

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11167
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9508
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335


Επεξεργασία πηγών: πρόταση ενδεικτικής ευσύνοπτης 

βιβλιογραφίας
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