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Ηράκλειο, 9-10-19 
Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /1535 

 

ΠΡΟΣ:   

Διευθύνσεις  και Εκπαιδευτικούς 
Φιλολόγους (ΠΕ02) Σχολείων Δ.Ε. 
Επιστημονικής Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε.  
Β. Καλοκύρη  

           (διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων 
τους) 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
 

 
Θέμα:  
Διευκρινίσεις και επισημάνσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας 
των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γυμνασίου, σχ. έτους 2018-19, βάσει των 
συμπληρωματικών οδηγιών.  

• Σχετ.: Υ.ΠΑΙ.Θ., Αρ. Πρωτ. 157313/Δ2/08-10-2019 
 
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  

 Σχετικά με τον προγραμματισμό της ύλης και τη διδασκαλία στην Ιστορία Α΄-
Β΄-Γ΄ Γυμνασίου, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που εστάλησαν 
από το  Υ.ΠΑΙ.Θ.   
α) αξιοποιούνται τα σχολικά βιβλία (βλ. οδηγίες ανά ενότητα και κεφάλαιο, σε 
κάθε τάξη)  και 
β) για εμπλουτισμό (σύμφωνα με το νέο ΠΣ: ΦΕΚ 959 τ.Β΄/21-03-2019) 
προτείνονται:  
 β.1. στις οδηγίες κάθε τάξης, σε κάθε διδακτική ενότητα «Υποστηρικτικό 

υλικό/προτεινόμενες δραστηριότητες» (που οι διδάσκοντες μπορούν να 
επιλέξουν, να προσαρμόσουν στην τάξη τους ή να δώσουν δικές τους) 

 β.2. εμπλουτισμός της ύλης του μαθήματος με θεματικούς φακέλους για 
την ενίσχυση της βιωματικής/διερευνητικής προσέγγισης. 
Ειδικότερα, σε κάθε τάξη, προτείνεται η υλοποίηση ενός Σχεδίου Εργασίας 
(Αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος των Οδηγιών κάθε τάξης. Βλ. ενδεικτικές 
προτάσεις για την ανάπτυξη Σχεδίων Εργασίας και ένα παράδειγμα Σχεδίου 
Εργασίας (βλ. ανά τάξη στο «Παράρτημα-Θεματικό φάκελο»). Εναλλακτικά, 
οι διδάσκοντες μπορούν να προτείνουν δικά τους Σχέδια Εργασίας σε θέματα 
τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.   
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Συνολικά παρέχονται τρεις θεματικοί φάκελοι - ως τρία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
(ένα για κάθε τάξη)  
ως ακολούθως: 

 για την Α΄ τάξη με θέμα: Στο ψηλότερο σημείο: Η Ακρόπολη της Αθήνας, 
 για τη Β΄ τάξη με θέμα: Πλούτος και φτώχεια στη βυζαντινή κοινωνία: 

Όψεις της καθημερινής ζωής της αριστοκρατίας και των λαϊκών 
στρωμάτων. Αστική και αγροτική ζωή. Φιλανθρωπία, και 

 για την Γ΄ τάξη με θέμα: Από τη βενετική στην οθωμανική κυριαρχία: το 
Ηράκλειο Κρήτης. 

Επισημαίνεται ότι οι διδάσκοντες/-ουσες χρειάζεται να διαβάσουν προσεκτικά τις 
ΟΔΗΓΙΕΣ και τα αντίστοιχα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ανά 
τάξη! Οι παρούσες διευκρινίσεις έχουν τον χαρακτήρα μιας πρώτης συνοπτικής 
εικόνας. 

Για διευκόλυνσή σας, μπορείτε να βρείτε αναρτημένα όλα τα σχετικά αρχεία του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. στον ιστότοπο που επιμελούμαι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στη 
Νομοθεσία-Γυμνάσιο 

Για άμεση πρόσβαση χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους (πατώντας 
πάνω τους Control+κλικ για χρήση σύνδεσης)  
 Συμπληρωματικές Οδηγίες για Α Β Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ενότητες-κεφάλαια 

σχολ. βιβλίου) 

 Ιστορία. Α΄ τάξη. Ι. Παράρτημα-Θεματικός Φάκελος: Στο ψηλότερο σημείο: 
Η Ακρόπολη της Αθήνας 

 Ιστορία. Β΄τάξη. ΙΙ. Παράρτημα-Θεματικός Φάκελος: Πλούτος και φτώχεια 
στη βυζαντινή κοινωνία: Όψεις της καθημερινής ζωής της αριστοκρατίας και 
των λαϊκών στρωμάτων. Αστική και αγροτική ζωή. Φιλανθρωπία 

 Ιστορία Γ΄ τάξη. ΙΙΙ. Παράρτημα-Θεματικός φάκελος: Από τη βενετική στην 
οθωμανική κυριαρχία: το Ηράκλειο Κρήτης.  

Στις επιμορφωτικές συναντήσεις μας που θα ακολουθήσουν με θέμα τη 
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο θα έχουμε την ευκαιρία να 
συζητήσουμε σχετικά με διδακτικά ζητήματα και να δούμε παραδείγματα εφαρμογής. 

Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις/διευκρινίσεις και κάθε δυνατή βοήθεια! 
 

Με τιμή, 
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  

κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων 

 
Βασιλεία  Καλοκύρη 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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