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Τι διδάσκουμε

• Α Γυμνασίου: Θ. Κατσουλάκου, Γ. Κοκκορού-
Αλευρά, Β. Σκουλάτου, Αρχαία Ιστορία, Α΄ 
Γυμνασίου, ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

• Β Γυμνασίου: Ιω. Δημητρούκα, Θουκ. Ιωάννου, 
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία, Β΄ Γυμνασίου, 
ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

• Γ Γυμνασίου: Ευ.Λούβη, Δημ. Ξιφαρά, Νεότερη και 
Σύγχρονη ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ 
“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

• Προσοχή στις Οδηγίες Διδασκαλίας του 
μαθήματος: 
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-
legacy/_istorias-toy-imerisioy-kai-toy-esperinoy-
gymnasioy-gia-to-sholiko-etos-
2021_2022_merged.pdf

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/_istorias-toy-imerisioy-kai-toy-esperinoy-gymnasioy-gia-to-sholiko-etos-2021_2022_merged.pdf


Γενικός σκοπός διδασκαλίας ιστορίας

• Καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής 

συνείδησης

• Η ιστορική σκέψη αποτελεί μέρος της κριτικής σκέψης



Τα προβλήματα…

• Τα εγχειρίδια σε αρκετά σημεία είναι πυκνά, δεν ευνοούν την 

κατανόηση της ιστορικής συνέχειας ή/και της σύνδεσης των 

αιτίων με τα αποτελέσματα των  παρουσιαζόμενων ιστορικών 

γεγονότων.

• Οι πηγές που περιλαμβάνουν είναι περιορισμένης έκτασης και δε 

δίνουν πάντα τροφή για συζήτηση και επεξεργασία.

• Οι μαθητές δυσανασχετούν απομνημονεύοντας πληροφορίες 

που τους είναι εντελώς ξένες και δεν κατανοούν το νόημα του 

μαθήματος.

• Το μάθημα σπανίως συνδέεται με ενδιαφέρουσες για τους 

μαθητές δραστηριότητες.



Διαχείριση προβλημάτων

• Η διαχείριση των προβλημάτων σχετίζεται μεταξύ άλλων και με 

την υιοθετούμενη μέθοδο προσέγγισης του μαθήματος και τις 

αξιοποιούμενες τεχνικές διδασκαλίας.



Διαχείριση των προβλημάτων

• Αξιολόγηση των δεδομένων:

• Σημαντικό να αντιληφθεί ο εκπαιδευτικός το επίπεδο των

μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα κατανόησης

κειμένου, τη δυνατότητα αξιοποίησης λεξιλογίου, σύγκρισης

και κριτικής αποτίμησης γεγονότων.

• Συνήθως το επίπεδο των μαθητών/τριών είναι χαμηλό,

συναντούν ιδιαίτερα προβλήματα στην αποκωδικοποίηση λέξεων

και νοημάτων, ενώ δεν έχουν καμία γνώση σχετικά με το νόημα

του ιστορικού χρόνου - ιστορικών περιόδων



Μέθοδοι προσέγγισης

• Δασκαλοκεντρικές vs Μαθητοκεντρικές

• Θετικά δασκαλοκεντρικής προσέγγισης: Η παράδοση γίνεται 
συνήθως μέσω αφήγησης εκ μέρους του/της  διδάσκοντος/ουσας
οπότε ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.  Η ύλη 
προχωρά με πιο γρήγορο ρυθμό.

• Αρνητικά: Οι μαθητές μένουν απαθείς, συγκρατούν ελάχιστες 
πληροφορίες η μάθηση δε σχετίζεται με το βίωμα και τη δράση, 
αντιμετωπίζουν το μάθημα ως σύνολο δυσνόητων και ασύνδετων 
πληροφοριών.

• Αποτέλεσμα: Η ύλη προχωρά, οι στόχοι του μαθήματος δεν 
εκπληρώνονται 



Μέθοδοι προσέγγισης

• Θετικά μαθητοκεντρικής προσέγγισης: Το μάθημα γίνεται μέσα από

δραστηριότητες που δίνουν ενεργό ρόλο στους/ στις μαθητές/τριες. Οι

δραστηριότητες μπορεί να γίνονται κατά την παράδοση του μαθήματος

και να ακολουθούνται από επιμέρους εργασίες που καταχωρίζονται σε

φάκελο μαθητή ως στοιχεία αξιολόγησης. Η εργασία γίνεται σε ομάδες

και αξιοποιούνται οι τεχνικές του διαλόγου, ερωταποκρίσεων,

δραματοποίησης - παιχνιδιού ρόλων, λύσης προβλήματος κ.λπ.

• Αρνητικά μαθητοκεντρικής προσέγγισης: Η διαχείριση του χρόνου

καθιστά δυσκολότερη την κάλυψη της ύλης.



Πώς διδάσκουμε

• Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία
χρειάζεται να αξιοποιούμε συνδυασμό μεθόδων.

• Δίνουμε έμφαση στις σημαντικές ιστορικές πληροφορίες και αναλύουμε
ζητήματα, επιμένοντας σε όσα χρειάζεται οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν
και να εμπεδώσουν

• Τα σημεία στα οποία δίνεται έμφαση είναι απαραίτητα για την κατανόηση της
συγκεκριμένης ενότητας και αποτελούν προϋπόθεση για την κατανόηση των
επομένων.

• Δημιουργούμε μεταβατικές σκαλωσιές μέσω συνοπτικών παρουσιάσεων
των ζητημάτων εκείνων που δε συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη
όμως είναι σημαντικά ώστε να συμπληρώνουν τα κενά στην ιστορική
συνέχεια



Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας

• Σχολιασμένη αφήγηση με διαλογική μορφή  Προϋποθέτει καλή γνώση υλικού, σχέδιο
μαθήματος στον πίνακα, ερμηνεία όρων.

• Ο διδάσκων διακόπτει την αφήγησή του, υποβάλλοντας ερωτήσεις, σχολιάζοντας τις
απαντήσεις των μαθητών του, δίνοντας επιπλέον εξηγήσεις, παραπέμποντας σε τεκμήρια
(χάρτες, πηγές, εικόνες, πίνακες)

• Κατευθυνόμενος διάλογος  Διαλεκτική μορφή που θα στηριχτεί στην αξιοποίηση της
υπάρχουσας γνώσης, στις αφορμές, τα γεγονότα, τα αποτελέσματα, τις συνέπειες, σε
συγκρίσεις ή αναλογίες (μπορεί να εφαρμοστεί στη Γ Γυμνασίου)

• Ερευνητική μέθοδος: (γίνεται ομαδοσυνεργατικά)

• Διδακτικές Επισκέψεις (σε Μουσεία κ.λπ.), διότι η υλικότητα, η αυθεντικότητα και η
αισθητική είναι αξίες των Μουσειακών αντικειμένων που επιτρέπουν εποπτικότητα,
πλούσια ερεθίσματα, προσωπικές εμπειρίες, αλλά και έμπνευση για ένα ταξίδι στον χώρο
και στον χρόνο.

• Χρήση ΤΠΕ.



Αποτελεσματική διδασκαλία στην ιστορία

• Διδακτική μεθοδολογία - Εφαρμογή βασικών ιστοριογραφικών, επιστημολογικών και
παιδαγωγικών αρχών.

• Λειτουργική εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία διδασκαλίας

• «Υπέρβαση» της ύλης των εγχειριδίων μέσω αξιοποίησης ποικίλων πηγών.

• Ευρεία χρήση ιστορικών πηγών, πρωτογενών / δευτερογενών, γραπτών και παραστατικών

• Διερευνητική μέθοδος

• Ανακαλυπτική μάθηση

• Ενσωμάτωση ΤΠΕ

• Εκπόνηση διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων/ δημιουργικών εργασιών και συνθετικών
εργασιών

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ιστορικούς / αρχαιολογικούς χώρους (δια ζώσης ή μέσω
εικονικών περιηγήσεων )



Διαφοροποίηση διδασκαλίας



Μέθοδος διαφοροποίησης

• Αξιοποιούμε τη μέθοδο της διαφοροποίησης της διδασκαλίας

•  Με τον όρο «διαφοροποιημένη διδασκαλία» περιγράφεται η 

διδασκαλία που προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα, την 

ετοιμότητα και το ιδιαίτερο μαθησιακό προφίλ των 

μαθητών/τριών, ώστε να διασφαλιστεί η κατάκτηση της γνώσης 

από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος τους (Tomlinson, 

1999,2011)



Μέθοδος διαφοροποίησης

• Βασικές αρχές διαφοροποίησης: 

• ευέλικτη ομαδοποίηση -

• αξιόλογες δραστηριότητες -

• συνεχής αξιολόγηση (Παντελιάδου, 2000).



Είδη διαφοροποίησης

• Διαφοροποίηση ως προς τον στόχο - καθήκον: Οι μαθητές 

καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο με εργασία σε ιεραρχημένους 

στόχους που επιτρέπουν να σταματήσουν και να λάβουν βοήθεια 

εκεί που έχουν περισσότερο ανάγκη.

• Διαφοροποίηση ως προς το αποτέλεσμα: Η ίδια ευρεία ζώνη 

δραστηριοτήτων - καθηκόντων προτείνεται για όλους τους 

μαθητές, αλλά η προσδοκία σε μάθημα ημέρας είναι όλοι οι 

μαθητές να καλύψουν τις προαπαιτούμενες και βασικές γνώσεις 

(πυρηνικές γνώσεις)



Είδη διαφοροποίησης

• Διαφοροποίηση ως προς τη μαθησιακή δραστηριότητα: 

Διαφορετικοί μαθητές έχουν διαφορετικό προφίλ μάθησης. 

Μπορούν να χειριστούν το ίδιο περιεχόμενο και να προσεγγίσουν 

επιτυχώς το ίδιο έργο με διαφορετικούς τρόπους.

• Διαφοροποίηση ως προς τον ρυθμό του μαθήματος στην 

τάξη: Ο περιορισμός του λόγου του εκπαιδευτικού και οι 

ευκαιρίες να εργαστούν οι μαθητές ομαδικά ή και εξατομικευμένα 

τους επιτρέπουν να εργαστούν με διαφορετικό ρυθμό.



Είδη διαφοροποίησης

• Διαφοροποίηση ως προς το μαθησιακό περιβάλλον: 

συνεργατικό, τεχνολογικά υποστηριζόμενο, εξατομικευμένο, 

πειραματικό κ.λπ.

• Διαφοροποίηση ως προς τη μέθοδο διδασκαλίας: Κάποιοι 

μαθητές εργάζονται με τον εκπαιδευτικό, κάποιες ομάδες σε 

διαδικασίες επίλυσης προβλήματος και κάποιοι μαθητές μέσω 

ερωτήσεων σε αυστηρά δομημένο ή ημιδομημένο έργο.



Τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν 
σχεδιάζουμε ένα διαφοροποιημένο μάθημα 
ιστορίας
• Εντοπίζουμε τους βασικούς μαθησιακούς στόχους όπως 

περιγράφονται στο Π.Σ και στις Οδηγίες διδασκαλίας του 

μαθήματος.

• Αποφασίζουμε πώς θα προβούμε στη διαφοροποίηση  π.χ. θα 

αξιοποιήσουμε εποπτικά μέσα και νέες τεχνολογίες; Θα 

σχεδιάσουμε διαφορετικές δραστηριότητες; Θα δημιουργήσουμε 

διαφοροποιημένα εξεταστικά δοκίμια; Θα οργανώσουμε την τάξη 

σε ομάδες; Θα προγραμματίσουμε επισκέψεις που συνδυάζονται 

με το μάθημα;



Τεχνικές που βοηθούν στην εφαρμογή της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας

• Δημιουργία χρονογραμμών (οπτικοποίηση πληροφορίας)

• Αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού (προβολή σύντομων βίντεο 

- ηχητικών ντοκουμέντων κ.λπ.)

• Θεατρικό παιχνίδι

• Σύνταξη ιστορικής εφημερίδας τάξης ανά ενότητα 

• Δημιουργία κολάζ που συνθέτει τις νέες γνώσεις που 

περιγράφηκαν στο μάθημα.

• Δημιουργία ηχογραφημένων ντοκουμέντων βάσει πηγών



Κριτική μελέτη πηγών

• Η μελέτη των ιστορικών πηγών προσφέρει ποικίλες δυνατότητες

ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Σε μια τάξη μεικτής

ετοιμότητας κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται ποικίλες

πηγές (γραπτές - παραστατικές: π.χ. χάρτες, ζωγραφικοί

πίνακες, φωτογραφίες, γελοιογραφίες, αφίσες, κόμικς, στατιστικοί

πίνακες, διαγράμματα, γραφήματα, κινηματογράφος, τηλεόραση,

ακουστικές - ηχητικές πηγές)



Κριτική μελέτη πηγών

• Οι πηγές θα πρέπει να προσεγγίζονται με τη βοήθεια

κατάλληλων ερωτημάτων που επαγωγικά να οδηγούν τους

μαθητές/τριες στη συναγωγή συμπερασμάτων.

• Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να αποσαφηνίζει όρους - έννοιες, να

αξιοποιεί εποπτικό υλικό, να δίνει αρκετό χρόνο σε όλους, ώστε

να μπορούν να αντεπεξέλθουν.

• Επειδή οι μαθητές/τριες έχουν αυξημένα γλωσσικά κενά είναι

απαραίτητη η εξήγηση των βασικών λέξεων (προφορικά ή

γραπτά με τη μορφή γλωσσαρίου)



Παράδειγμα σχεδιασμού 
μαθήματος



Α Γυμνασίου, Κεφ. 2 - Ο Μυκηναϊκός 
Κόσμος
• Για τον σχεδιασμό χρειάζεται να λάβω

υπόψη μου τους στόχους διδασκαλίας σε
συνδυασμό με το επίπεδο της τάξης μου,
ώστε να σχεδιάσω τα βήματα και τις
δραστηριότητες.

• Ας υποθέσουμε ότι η τάξη αποτελείται
από 26 άτομα (11 κορίτσια, 15 αγόρια) με
μεγάλη γνωστική απόκλιση (8 παιδιά
παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο
ετοιμότητας και τα υπόλοιπα χαμηλές
επιδόσεις ενώ συμπεριλαμβάνονται και
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες -
δυσλεξία)



Σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στα ακόλουθα σημεία
• Ταυτότητα - Χώρος - Χρονικά όρια μυκηναϊκού 

κόσμου

• Λόγοι - παράγοντες ανάπτυξης

• Κέντρα

• Σχέση με Μινωικό πολιτισμό

• Κοινωνική οργάνωση

• Γραφή

• Αίτια κατάρρευσης

• Θρησκεία

• Απλή αναφορά στα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά 
δημιουργήματα

• Τέχνη



Στόχοι διδασκαλίας

• Στο τέλος της ενότητας οι μαθητές/τριες θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν:

• Πού αναπτύχθηκε.

• Πότε αναπτύχθηκε (χρονική έκταση)

• Σχέση με προγενέστερους πολιτισμούς 
(Μινωικό)

• Πώς ήταν συγκροτημένη η κοινωνία και που 
στηριζόταν η οικονομία τους

• Ποια ήταν η πολιτική οργάνωση

• Ποια πολιτισμικά στοιχεία ξεχωρίζουν: Γραφή 
(Γραμμική Β΄) - Μνημειακή αρχιτεκτονική -
Ταφικά μνημεία.



Σύνδεση με τα προηγούμενα

• Πριν την έναρξη της νέας ενότητας

• Επιδιώκεται σύνδεση με τα προηγούμενα 
και οπτικοποίηση του χρονικού άξονα, 
ώστε να διαφανούν οι συσχετισμοί 
μεταξύ των πολιτισμών.

• Ζητείται να σχεδιαστεί χρονογραμμή 
(είτε στον πίνακα, είτε με το εργαλείο 
Timeline της eme) όπου οι μαθητές θα 
συμπληρώσουν πάνω σε χάρτες που 
απεικονίζουν τα βασικά κέντρα των 
τριών πολιτισμών τα χρονικά 
διαστήματα άνθησης και παρακμής 
των πολιτισμών.

• Θα ζητηθεί επίσης να σχολιάσουν - εν 
είδει επανάληψης - τα βασικά 
γνωρίσματα του κυκλαδικού και 
μινωϊκού πολιτισμού που είχαν 
αναδειχθεί στα προηγούμενα 
μαθήματα.



Π.χ Γράψτε με ποιον πολιτισμό συνδέεται 
η κάθε γεωγραφική περιοχή



Χρονογραμμή

• Αφού συμβουλευτείτε το βιβλίο 

σας, συμπληρώστε στη 

χρονογραμμή που συνθέσαμε 

τα βασικά σημαντικά γεγονότα 

που αφορούν τον κυκλαδικό και 

Μινωικό πολιτισμό. Μπορείτε να 

τα γράψετε με τη μορφή 

σύντομου κειμένου ή/και να 

προσθέσετε εικόνες.



Διδασκαλία: Διερεύνηση - συνεργασία Α 
Φάση
• Επειδή η τάξη παρουσιάζει πολύ

μεγάλες γνωστικές αποκλίσεις
χωρίζω 8 ομάδες (5 τετράδες και 2
τριάδες) όπου ενσωματώνω τους /
τις μαθητές/τριες με υψηλή
ετοιμότητα (1 στην κάθε ομάδα).
Φροντίζω στην κατανομή να βάλω
όσο το δυνατόν πιο ισόρροπα τα
αγόρια με τα κορίτσια και να μην
εντάξω στην ίδια ομάδα τα παιδιά
με διεγνωσμένες μαθησιακές
δυσκολίες.



• Μοιράζω φύλλα εργασίας  Τα φύλλα

εργασίας είναι ίδια για όλες τις ομάδες

και αφορούν τους στόχους

διδασκαλίας που έχουν τεθεί.

• Για να συμπληρωθούν θα πρέπει οι

μαθητές να παρακολουθήσουν βίντεο,

εικόνες και χάρτες και με τη βοήθεια

του εγχειριδίου και διαθέσιμων πηγών

να σημειώσουν τις απαντήσεις τους

που είναι ως επί το πλείστον κλειστού

τύπου.



Ξεκινώ με μία εικονική περιήγηση στον 
αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών
• Προβάλλεται βίντεο εικονικής

περιήγησης στην Ακρόπολη των
Μυκηνών και στη συνέχεια γίνεται
συζήτηση σχετικά με το πότε
άρχισαν να κτίζονται και πότε
ολοκληρώθηκαν τα τείχη και τα
κτίσματα της ακρόπολης, γιατί
τοποθετήθηκαν εκεί, για ποιο λόγο
πιστεύουν ότι υπήρχε τόσο ισχυρή
οχύρωση, τι σημαίνει αυτό για τον
χαρακτήρα του μυκηναϊκού
κόσμου.

• https://www.youtube.com/watch
?v=j6TVQ9vacRI (7 λεπτά)

https://www.youtube.com/watch?v=j6TVQ9vacRI


Ταυτότητα - Χώρος - Χρονικά όρια -
Κέντρα Μυκηναϊκού πολιτισμού

• Προβάλλεται ο χάρτης με τα 
βασικά Μυκηναϊκά κέντρα και 
ζητείται να τα σημειώσουν στο 
Φύλλο εργασίας αφού 
συμβουλευτούν και το βιβλίο τους, 
ώστε να ξεχωρίσουν τα 
σημαντικότερα.

• Παράλληλα ζητείται να 
καταγράψουν το χρονικό διάστημα 
εμφάνισης - άνθησης και 
παρακμής του Μυκηναϊκού κόσμου 
ώστε να συνειδητοποιήσουν το 
χρονικό εύρος / διάρκεια 



Κοινωνική οργάνωση - Διαγωνισμός 
προσοχής.
• Οι ομάδες καλούνται να συναγωνιστούν μεταξύ τους στην

προσοχή.

• Προβάλλεται βίντεο και τους ζητείται να συμπληρώσουν σε
Φύλλο εργασίας αν οι προτάσεις είναι σωστές ή λάθος. Οι
απαντήσεις δίνονται μέσα από την περιγραφή του βίντεο.
Στην περίπτωση που είναι λάθος η απάντηση, θα πρέπει στη
συνέχεια να συμπληρώνουν το σωστό. Π.χ.

• Ο Μυκηναϊκός κόσμος διαιρείται σε μικρές ηγεμονίες

• Τα μικρά ηγεμονικά κράτη έχουν ανεξάρτητους ηγεμόνες με
συγγενικούς δεσμούς

• Οι ηγεμόνες συνδέονται μεταξύ τους μόνο με πολιτικούς
δεσμούς.

• Την εξουσία κατέχει μια κλειστή πολεμική αριστοκρατική τάξη

• Φορέας της κεντρικής εξουσίας είναι να ανάκτορα.

• http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/517

• (διάρκεια 3 λεπτά)

• Αφού ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση και
ανακοινώσουν στην ολομέλεια τις απαντήσεις, γίνονται
οι διορθώσεις και ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους
μαθητές να διαβάσουν και να σημειώσουν στο Φύλλο τις
πρόσθετες πληροφορίες που δίνονται για την κοινωνική
οργάνωση και διοίκηση και στο σχολικό εγχειρίδιο.

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/517


• Το σχήμα αναπαριστά την 

αυστηρή ιεράρχηση της 

Μυκηναϊκής κοινωνίας. 

Μπορείτε να την περιγράψετε 

αξιοποιώντας και τα στοιχεία 

του βιβλίου σας;



Οικονομία

• Προβάλλουμε βίντεο που 

περιέχει πληροφορίες για τη 

Μυκηναϊκή οικονομία και τα 

επαγγέλματα. 

• Ζητάμε να συμπληρώσουν το 

Φύλλο εργασίας που 

αποτελείται από ερωτήματα 

κλειστού τύπου. 

• http://photodentro.edu.gr/v/ite

m/video/8522/518

• (διάρκεια 1,27 λεπτά)

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/518


Οικονομία (συζήτηση βάσει χάρτη)

• Δείχνουμε τον χάρτη που

παρουσιάζει την εξάπλωση του

Μυκηναϊκού κόσμου κατά τον

14ο - 15ο αιώνα π.Χ και ζητούμε

να τον περιγράψουν και να

προσπαθήσουν να εξηγήσουν

τις αιτίες αυτής της ακμής

συνδέοντάς τις με την ανάπτυξη

του εμπορίου και της ναυτιλίας.



Σχέση με τον Μινωϊκό πολιτισμό 
(αξιοποίηση πηγής βιβλίου)
• Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΥΣ 

ΜΥΚΗΝΑΙΟΥΣ

• Μετά τη γοργή ανοδική πορεία περί το 1550, οι Μυκήνες
είναι, πολιτικά και καλλιτεχνικά, ένα κέντρο πλούσιο και με
επιρροή και η δύναμή τους θα βαίνει αυξανόμενη, σε
αντίστροφη αναλογία με την παρακμή της Κρήτης. Οι σχέσεις
με το νησί, εμπορικές στην αρχή, πρέπει κάποια στιγμή να
εκτράπηκαν σε λεηλασίες, γιατί οι Μυκηναίοι δελεάστηκαν
από τη λάμψη του κρητικού πολιτισμού. Το αποτέλεσμα ήταν
μια γενικευμένη αφομοίωση του μινωικού πολιτισμού
από τους Μυκηναίους, ένας εκμινωισμός που περιλαμβάνει
τόσο πτυχές υλικές και εξωτερικές, με μινωικά
αντικείμενα και διακοσμητικές τεχνικές που
δημιουργήθηκαν σε μυκηναϊκό έδαφος, όσο και
οργανωτικές, μεταξύ των οποίων πρέπει να
συγκαταλεχθεί η υιοθέτηση της μινωικής γραφής για τα
ελληνικά.

• Martin S. Ruiperez – José L. Melena,
Οι Μυκηναίοι Έλληνες, Μετ. Μελ. Παναγιωτίδου
(Καρδαμίτσα), σ. 17

• Διαβάζουμε την πηγή και ζητάμε να επισημάνουν τα 
στοιχεία των Μινωιτών που άσκησαν επιρροή στον  
Μυκηναϊκό πολιτισμό.

• Επιμένουμε στο θέμα της κατανόησης της συσχέτισης 
ανάμεσα στους πολιτισμούς ώστε να αρχίσουν να 
αντιλαμβάνονται την έννοια της ιστορικής συνέχειας.



Γραφή (έρευνα σε ιστότοπο)

• http://www.fhw.gr/chronos/02/

mainland/gr/mg/achievements

/index.html

• Παραπέμπουμε στον ιστότοπο

του Ιδρύματος Μείζονος

Ελληνισμού και ζητούμε να

αντλήσουν πληροφορίες για τα

πνευματικά επιτεύγματα των

Μυκηναίων και κυρίως για την

επινόηση της Γραμμικής Β

δίνοντας έμφαση στην

αποκρυπτογράφησή της από

τους Βέντρις και Τσάντγουικ

http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/achievements/index.html


Θρησκεία - Αρχιτεκτονική - Τέχνη

• Προβάλλουμε το χρυσό σφραγιστικό 
δαχτυλίδι μέσα από τη διαδραστική εφαρμογή 
του Φωτόδεντρου και παρατηρούμε 
προσεκτικά τις μορφές και τι αναπαριστούν 
κάνοντας σχόλια για τη θρησκεία. 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8843

• Αλλά και βίντεο με την τέχνη και την 
καθημερινή ζωή των Μυκηναίων

• https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/istoria-
2/mykinaikos-politismos-1o-meros
https://www.youtube.com/watch?v=_uX3YN-
zUPw

https://www.youtube.com/watch?v=_uX3YN-zUPw


• Προβάλλουμε εικόνες και

συζητούμε πώς συνδέονται με

τη ζωή, την τέχνη και την

αρχιτεκτονική των Μυκηναίων.

Δίνουμε έμφαση στη σύνδεση

της τέχνης με τη ζωή και τις

ανάγκες του κάθε πολιτισμού.



Β Φάση

• Οι ομάδες μετά το πέρας της

διαδικασίας έχουν συμπληρώσει

τα φύλλα εργασίας.

• Ο/Η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει

να κάνει ερωτήσεις σύνοψης

κυκλικά στις ομάδες, οι οποίες

για να απαντήσουν θα πρέπει

να συμβουλεύονται τόσο το

φύλλο εργασίας όσο και το

βιβλίο τους.

• Τα ερωτήματα θα πρέπει να

είναι απλά και να συνοψίζουν

αρχικά τους στόχους και τις

πυρηνικές γνώσεις που

χρειάζεται να γίνουν

κατανοητές από όλους.

• Στο τέλος ο εκπαιδευτικός

μπορεί να δώσει ένα φύλλο

σύνοψης (σχεδιάγραμμα

μαθήματος) στους μαθητές.



Γ Φάση: Ανάθεση εργασιών

• Οι εργασίες που ανατίθενται είναι

διαφοροποιημένης δυσκολίας.

• Ο κάθε μαθητής/τρια έχει τη

δυνατότητα να επιλέξει ποια

εργασία θα κάνει.

• Όμως: Όλοι έχουν την υποχρέωση

να μπορούν να απαντούν σε

βασικά ερωτήματα που θα τους

τεθούν και βασίζονται στην

επεξεργασία που είχε προηγηθεί.



Ενδεικτικές αναθέσεις εργασιών
• Δημιουργήστε ένα collage με βασικά στοιχεία της τέχνης,

αρχιτεκτονικής και θρησκείας των Μυκηναίων με το εργαλείο
collage της e-me.

• Δημιουργήστε έναν διαδραστικό χάρτη με το εργαλείο Image
hotspots της eme όπου θα ενσωματώσετε τα σημαντικότερα
κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού.

• Δημιουργήστε μία παρουσίαση - βίντεο όπου θα
καταδεικνύετε τον χαρακτήρα της Μυκηναϊκής κοινωνίας, τις
συνήθειες των Μυκηναίων και τις ασχολίες της καθημερινής
τους ζωής. Υλικό μπορείτε να αντλήσετε από τον ιστότοπο
του ΙΜΕ
http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/intro/index.htm
l

• Υποθέστε ότι είστε ένας Μυκηναίος που ασχολείται με την
κτηνοτροφία. Γράψτε τις σκέψεις του για την καθημερινή του
ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λαμβάνοντας υπόψη
σας και την κοινωνική διαστρωμάτωση της Μυκηναϊκής
κοινωνίας

• Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο
https://mycenaegr.wordpress.com/ υποθέστε ότι είστε
αρχαιολόγος που αναλαμβάνει να παρουσιάσει σε ένα
σχολείο τα βασικά σημεία της Ακρόπολης των Μυκηνών.
Ηχογραφήστε την ξενάγηση που θα κάνατε με το
εργαλείο audiorecorder της e-me.

http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/intro/index.html
https://mycenaegr.wordpress.com/


Δ Φάση Αξιολόγηση 

• Στο στάδιο της αξιολόγησης

προβάλλονται στην τάξη οι εργασίες

και σχολιάζονται ως προς τον βαθμό

επίτευξης του στόχου και της

αξιοποίησης των σωστών ιστορικών

πληροφοριών.

• Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει ένα

φύλλο ελέγχου με ερωτήσεις κλειστού

τύπου, ώστε να συμπληρωθούν από

όλους και να γίνει αντιληπτός ο

βαθμός επίτευξης των στόχων.



Σημείωση

• Τα βίντεο, οι εικόνες, τα φύλλα

εργασίας, όπως και οι απαντήσεις

τους, είναι καλό να βρίσκονται

αναρτημένα σε μία ηλεκτρονική

τάξη (e-class, eme) ώστε οι

μαθητές να μπορούν ανά πάσα

στιγμή να έχουν πρόσβαση και να

παρακολουθούν τη διαδικασία.

• Προϋπόθεση επίσης είναι η

ύπαρξη ενός βιντεοπροβολέα στην

τάξη.



Χαρακτηριστικά της επιλεγμένης 
διδακτικής προσέγγισης

• Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός

στηρίχτηκε στη συμπερίληψη.

• Η συμπλήρωση των φύλλων

προϋποθέτει συνεργασία,

παρατήρηση οπτικοακουστικού

υλικού σε συνδυασμό με

ανάγνωση του εγχειριδίου.

• Ο ρόλος τους εκπαιδευτικού

είναι βοηθητικός.



Τρόποι επεξεργασίας πηγών



Ενσωματώνοντας πηγές

• Γραπτές πηγές:
1) Επίσημα δημόσια έγγραφα (συνταγματικά κείμενα, αρχεία κρατικών υπηρεσιών,
διπλωματικά έγγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων, αποφάσεις δικαστηρίων,
στρατιωτικά και αστυνομικά αρχεία, αρχεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενοριακά
αρχεία, μητρώα δήμων-ληξιαρχικά βιβλία, στατιστικές κ.τ.λ.),
2) Ανεπίσημα ιδιωτικά έγγραφα (επιστολές, ημερολόγια, ιδιωτικά συμφωνητικά),
3) Γραπτές μνημονικές πηγές (χρονικά, επιτύμβιες ή αναθηματικές επιγραφές),
4) Εφήμερες πηγές (εφημερίδες, περιοδικά), λογοτεχνία, ιστοριογραφικά κείμενα
(ιστορικά διηγήματα και μυθιστορήματα, βιογραφίες και αυτοβιογραφίες,
απομνημονεύματα, θεατρικά έργα, περιηγητικά- ταξιδιωτικά κείμενα, ημερολόγια,
ποιήματα κ.τ.λ.),
5) Κείμενα άλλων επιστημών κ.ά. (αρχαιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία,
γεωγραφία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία κ.τ.λ.),
6) Φιλολογικά και γλωσσολογικά κείμενα (λεξικά, ανθρωπωνύμια, τοπωνύμια κ.τ.λ.)



Προφορικές πηγές: μαρτυρίες, συλλογές προφορικών μαρτυριών,
συνεντεύξεις.

Παραστατικές πηγές: οπτικές πηγές (επίκαιρα, τηλεοπτικές εκπομπές,

ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές ταινίες κ.ά.), ακουστικές – ηχητικές

πηγές (δημόσιοι λόγοι, μαγνητοφωνημένες ραδιοφωνικές εκπομπές

κ.ά.), κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού, ιστορικοί τόποι (δημόσια

κτίρια, μνημεία κ.ά.), διαδίκτυο, ψηφιακοί δίσκοι, χάρτες (τοπογραφικοί,

εμπορικοί, ναυτικοί, γεωφυσικοί, πολιτικοί κ.ά.), στατιστικοί πίνακες,

φωτογραφίες, ζωγραφικά έργα, γελοιογραφίες, κ.ά.



Είδη πηγών

• 1) Ανάλογα με το πότε γράφτηκαν:

• Πρωτογενείς

• Δευτερογενείς

• 2) Ανάλογα με το από ποιον γράφτηκαν:

• Επίσημες

• Aνεπίσημες

• 3) Ανάλογα με το βαθμό γνωστοποίησης στην εποχή τους:

• Δημοσιευμένες

• Αδημοσίευτες.



Μια πηγή σε γενικές γραμμές

• Επιβεβαιώνει και, συνακόλουθα, τεκμηριώνει τις πληροφορίες του 
σχολικού βιβλίου.

• Επεξηγεί και διασαφηνίζει σε αναλυτικότερη διατύπωση τα περιληπτικής 
διατύπωσης ιστορικά δεδομένα του σχολικού βιβλίου.

• Παρέχει πρόσθετα στοιχεία για ένα θέμα (λ.χ. προσδιορίζοντας επιπλέον 
λόγους, αίτια, συνέπειες και αποτελέσματα για ένα ζήτημα, πέρα από όσα 
δίνει το σχολικό βιβλίο).

• Καταθέτει μια αντίθετη άποψη και συνακόλουθα διαφοροποιείται από 
αυτή που υποστηρίζεται στο  κείμενο του σχολικού βιβλίου ή αποτελεί
συνδυασμό των παραπάνω.



Πότε μπορώ να αξιοποιήσω στη διδασκαλία 
τις ιστορικές πηγές;

• Στην αρχή της νέας διδακτικής ενότητας ως ερέθισμα ή προβληματισμό: δίνονται οι πηγές
και μέσω αυτών καλούνται οι μαθητές να συγκεντρώσουν τις ιστορικές πληροφορίες και
να οδηγηθούν σε εξαγωγή συμπερασμάτων (διερευνητικό διδακτικό μοντέλο).

• Ενδιάμεσα, κατά στη ροή του μαθήματος, για εμπέδωση της ιστορικής αφήγησης
(παραγωγική μέθοδος) ή για προβληματισμό, ανάλυση, έρευνα και εντοπισμό ιστορικών
στοιχείων (επαγωγική και ερευνητική μέθοδος) (παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο).

• Στο τέλος, ως εμπέδωση της διδακτικής ενότητας, αξιοποιώντας και τις ερωτήσεις του
εγχειριδίου.

• Κάποιες πηγές ανατίθενται ως εργασίες για το σπίτι. Θα πρέπει όμως την επόμενη
διδακτική ώρα να γίνεται οπωσδήποτε συζήτηση. Για να επεξεργαστούν όσο γίνεται
περισσότερες εργασίες, χωρίζουμε τους μαθητές της τάξης σε 3-4 ομάδες και αναθέτουμε
σε κάθε ομάδα και από μία διαφορετική εργασία.



Πώς διαχειρίζομαι τις πηγές;

• . Εξωτερική κριτική

• Έλεγχος γνησιότητας

• Τεκμηρίωση προέλευσης

• Κατηγορία και είδος πηγής

• Ένταξη στο ιστορικό πλαίσιό της.

• 2. Εσωτερική κριτική

• Κατανόηση της πηγής

• Αξιοπιστία

• Ιδεολογική ανάλυση, προσδιορισμός φαινομένων

• Σύγκριση με το βιβλίο.



Στάδια επεξεργασίας των πηγών

Εξωκειμενική προσέγγιση: Κατηγορία/ είδος, τεκμηρίωση 

προέλευσης, ένταξη σε ιστορικό πλαίσιο.

• Ποιος είναι ο συντάκτης της πηγής;

• Ποιο είναι το ιστορικό – κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο την  συντάσσει; 

Είναι φορέας συγκεκριμένης ιδεολoγίας; Ποιες  κοινωνικές, πολιτικές, 

ιδεολογικές, θρησκευτικές ή άλλες  δεσμεύσεις μπορεί να καθορίσουν 

την οπτική του γωνία;

• Είναι σύγχρονος με τα γεγονότα, τα οποία περιγράφει ή ερμηνεύει  

(είναι αυτόπτης ή αυτήκοος μάρτυρας) ή απέχει χρονικά από τα 

γεγονότα;



• Κειμενική προσέγγιση

• Τι πληροφορίες μας δίνει η πηγή;

• Σε ποιες ερμηνείες προχωρεί ο συντάκτης της; Ποια μηνύματα  

στέλνει;

• Τι δεν αναφέρεται; Πρόκειται για σκόπιμη αποσιώπηση;

• Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εξωκειμενικής

προσέγγισης,  πόσο έγκυρος κι αξιόπιστος μπορεί να είναι ο 

συντάκτης της πηγής;





• Διακειμενική προσέγγιση

• Συσχετισμός – αντιπαραβολή – σύγκριση πηγών: ευκαιρία  για 

πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας.

• Σύνθεση

• Σύνθεση των πληροφοριών και κριτική επεξεργασία τους:  σύνθεση 

ιστορικών γνώσεων (σχολιασμός – ερμηνεία, χαρακτηρισμός ιστορικής 

προσωπικότητας,  αποκωδικοποίηση τυχόν συμβόλων, έλεγχος 

αξιοπιστίας/εγκυρότητας πηγής, τεκμηρίωση, προέκταση – σύγκριση –

εξαγωγή συμπερασμάτων).

• Η επεξεργασία των πηγών στην τάξη δεν προϋποθέτει απαραίτητα την 

εφαρμογή και των τεσσάρων προσεγγίσεων



Ανάγνωση ιστορικών πηγών

• Προκειμένου να καθοδηγήσουμε τους μαθητές στην ανάγνωση μιας 
ιστορικής πηγής θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε παραθέσει τους 
βασικούς άξονες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση:

• Μορφή

• Ιστορικό πλαίσιο

• Περιεχόμενο

• Συγγραφέας

• Κίνητρα - σκοπός συγγραφέα

• Αποδέκτες 

• Συνέπειες



Πώς θα πρέπει να προσεγγίζεται μια 
γραπτή πηγή;
• Οι μαθητές χρειάζεται να: 

• Διαβάζουν πολύ καλά την εκφώνηση της πηγής για να βρουν τα ζητούμενα.

• Διαβάζουν την πηγή. Μια, δυο, όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να νιώσουν ότι την 
κατανόησαν σε  βάθος.

• Ξεχωρίζουν τα γεγονότα από τα σχόλια.

• Υπογραμμίζουν τις σχετικές πληροφορίες, ακόμη και αυτές που σχετίζονται έστω 
και λίγο με την  ερώτηση.

• Ορίζουν στην πηγή τα στοιχεία των προηγούμενων διαφανειών (βασικοί άξονες)

• Ανακαλούν πληροφορίες από το σχολικό βιβλίο. Σε αυτό το σημείο απαιτείται η
πληρέστερη απόδοση του σχολικού κειμένου.



Σημείωση

• Η επεξεργασία των πηγών αρχίζει με απλούστερο τρόπο στην Α Γυμνασίου
και καθίσταται πιο σύνθετη στην Γ Γυμνασίου.

• Τα σημεία που αναφέρθηκαν και αφορούν στη μέθοδο προσέγγισης και
επεξεργασίας των πηγών μπορούν να αξιοποιούνται σε όλες τις τάξεις
αλλάζοντας το ύφος και το λεξιλόγιο στην προσέγγιση.

• Π.χ. στην Α Γυμνασίου διαβάζουμε την πηγή και ο εκπαιδευτικός ζητά πάντα
να προσέξουν ποιος/ποια είναι ο / η συγγραφέας της. Δίνει πληροφορίες γι’
αυτόν/ην, ζητά να σκεφτούν αν οι πληροφορίες που δίνονται φαίνονται
αξιόπιστες και γιατί κ.λπ. Μέσα από την απλή συζήτηση αρχίζουν οι
μαθητές/τριες να αντιλαμβάνονται τον τρόπο που θα πρέπει να
αναγιγνώσκουν, τι χρειάζεται να προσέχουν, ότι δεν είναι απαραίτητο όλες οι
πηγές να συμφωνούν με το βιβλίο κ.λπ.



Αξιολόγηση ιστορίας



Τι λαμβάνω υπόψη για την αξιολόγηση

• Συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις
που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές,
η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός
σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης
προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ.,

• β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο
σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

• γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες

• δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής
συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας (file:///C:/Users/DELL/Downloads/52236590.pdf _ ή
αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης
τάξης),

• ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

file:///C:/Users/DELL/Downloads/52236590.pdf


• Διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία 

αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο 

και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της 

αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που 

προβλέπονται



Συνθετική δημιουργική εργασία

• Η Συνθετική Δημιουργική Εργασία (Σ.Δ.Ε.) εκπονείται

εναλλακτικά αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας και ελέγχει την

ικανότητα των μαθητών/τριών του Γυμνασίου να αξιοποιούν

πληροφορίες από το σχολικό εγχειρίδιο και από άλλες έγκυρες

πηγές με βάση συγκεκριμένα ερωτήματα, να τις συνθέτουν σε

ενιαίο σύνολο προκειμένου να απαντήσουν σε συγκεκριμένο

ζητούμενο και να παρουσιάζουν την απάντησή τους είτε με τη

μορφή γραπτού κειμένου μικρής έκτασης είτε με τη μορφή

αναρτώμενης παρουσίασης (poster), ακολουθώντας

συγκεκριμένες οδηγίες.



Μορφή ΣΔΕ

• Ως προς τη μορφή τους, οι Σ.Δ.Ε. μπορεί να είναι μικρής έκτασης 

κείμενα (300 λέξεων περίπου), απλά ή πολυτροπικά (μπορούν να 

περιέχουν και εικόνες, γραφήματα, πίνακες κ.ά), ή «αναρτώμενες 

παρουσιάσεις» (posters), τα οποία οι μαθητές/-τριες υποβάλλουν 

στον/στην εκπαιδευτικό ατομικά.



Οργάνωση

• Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή της

διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να αναθέσουν

Σ.Δ.Ε. σε κάποιο τμήμα/κάποια τμήματά τους πρέπει να έχουν

κατά νου ότι η διαδικασία αξιολόγησης, σε οποιαδήποτε μορφή

της, συναρτάται στενά με τη διδασκαλία και σε καμιά

περίπτωση δεν πρέπει να αιφνιδιάζει τους/τις μαθητές/τριες.

• Συνεπώς, θα πρέπει να έχει προηγηθεί εξοικείωση των

μαθητών/τριών σε τέτοιου τύπου εργασίες κατά τη διάρκεια της

μαθησιακής διαδικασίας εντός της τάξης



Οργάνωση

• Η ΣΔΕ αντικαθιστά το διαγώνισμα γι’ αυτό εφόσον ανατεθεί προσμετράται
ως διαγώνισμα (άρα την ίδια εβδομάδα μπορούν να προγραμματιστούν
άλλα δύο για το συγκεκριμένο τμήμα)

• Οι Σ.Δ.Ε. αντιστοιχούν σε προειδοποιημένες ωριαίες γραπτές
δοκιμασίες, ως εκ τούτου έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν
ευρύτερη διδακτική ενότητα, για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4)
διδακτικές ώρες
Ωστόσο προτείνεται η ανάθεση των Σ.Δ.Ε. κατά τάξη να γίνεται με τρόπο
διαβαθμισμένο για καθεμιά από τις τρεις τάξεις, ως εξής:
Τάξεις A΄ και Β΄: Περιεχόμενο διδακτικής/ών ενότητας/ων για την/τις οποία/ες
έχουν διατεθεί μέχρι δύο (2) διδακτικές ώρες.
Τάξη Γ΄: Περιεχόμενο διδακτικής/ών ενότητας/ων για την/τις οποία/ες έχουν
διατεθεί μέχρι τρεις (3) διδακτικές ώρες.



Διαδικασία (σύνολο3 ώρες)

• Η διαδικασία της εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. θα υλοποιηθεί συνολικά

σε δύο διδακτικές ώρες εκ των οποίων η 1η αφορά την

προετοιμασία και η 2η τη σύνταξή της.

• Η ανατροφοδότηση δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό στους/στις

μαθητές/τριες σε επόμενη διδακτική ώρα, στην οποία μπορεί να

γίνουν και παρουσιάσεις των εργασιών όσων μαθητών/τριών το

επιθυμούν.



Στάδια ΣΔΕ

• 1η διδακτική ώρα: Προπαρασκευή

Ο/Η εκπαιδευτικός μετά την ανακεφαλαίωση στο συγκεκριμένο τμήμα

της διδαχθείσας ύλης στο οποίο έχει επιλέξει να εντάξει τη Σ.Δ.Ε. δίνει

σε κάθε μαθητή/-τρια αφενός το Παράρτημα 1, που παρουσιάζει τη

δομή και των δυο τύπων ΣΔΕ (Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη

Παρουσίαση/«poster») και τον τρόπο βιβλιογραφικής καταχώρισης

των πηγών (σχολικό εγχειρίδιο και συμπληρωματικό υλικό), αφετέρου

το Παράρτημα 2 για τις Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων

Αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. με τα οποία θα αξιολογηθεί η εργασία τους.



Στάδια ΣΔΕ
• Αφού δοθούν διευκρινίσεις για τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει

συμπληρωματικό υλικό στους/στις μαθητές/-τριες, που μπορεί να περιλαμβάνει δύο
ή περισσότερα κείμενα μικρής έκτασης, απλά/συνεχή, μη συνεχή (πίνακες,
γραφήματα, διαγράμματα κ.λπ.) ή μεικτά, προερχόμενα από το διδακτικό εγχειρίδιο
ή έγκριτες πηγές. Το συμπληρωματικό υλικό το επιλέγει ο/η εκπαιδευτικός κατά την
κρίση του/της. Οι μαθητές/τριες το επεξεργάζονται συνεργαζόμενοι/ες σε ομάδες.
Μελετούν το υλικό τους, το συζητούν, λύνουν απορίες, ώστε να προετοιμαστούν για
να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα που θα τους δοθεί τη 2η διδακτική
ώρα.

• Τέλος, ενημερώνονται ότι την επόμενη προκαθορισμένη 2η ώρα εκπόνησης της
ατομικής τους Σ.Δ.Ε πρέπει να φέρουν μαζί τους στην τάξη τις οδηγίες και το
συμπληρωματικό υλικό. Στην περίπτωση που επιλέξουν τον τύπο της Αναρτώμενης
Παρουσίασης/«poster», πρέπει να φέρουν επιπλέον κάποια υλικά που
ενδεχομένως κρίνονται απαραίτητα για την κατασκευή της (π.χ. χαρτί, ψαλίδι,
κόλλα, χρώματα, φωτογραφίες/εικόνες κ.λπ.).



Στάδια ΣΔΕ

• 2η διδακτική ώρα: Σύνθεση

Στη διάρκεια της 2ης διδακτικής ώρας οι μαθητές/-τριες: 

• Παραλαμβάνουν από τον/την εκπαιδευτικό το συγκεκριμένο προς

διερεύνηση ερώτημα/θέμα της Σ.Δ.Ε., καθώς και τυχόν επιμέρους

ερωτήσεις που το εξειδικεύουν. Έχοντας επιλέξει τον έναν από τους

δύο τύπους της Σ.Δ.Ε. (Κείμενο/Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη

Παρουσίαση/«poster»), συντάσσουν την εργασία τους εργαζόμενοι

πλέον ατομικά και την παραδίδουν στο τέλος της ώρας.



Στάδια ΣΔΕ

• Για τη διευκόλυνση των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει
επιμέρους ερωτήσεις, οι οποίες κατευθύνουν τους/τις μαθητές/τριες στην
επεξεργασία του υπό διερεύνηση ερωτήματος/θέματος. Ενδεικτικά οι
μαθητές/τριες θα μπορούσαν να κληθούν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Να εντοπίσουν στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου και του συμπληρωματικού
υλικού τις πληροφορίες/γνώσεις που σχετίζονται με το ερώτημα/θέμα.
2. Να συνδέσουν λογικά τις παραπάνω πληροφορίες/γνώσεις και να προχωρήσουν
στην ερμηνεία των παραγόμενων νοημάτων.
3. Να προβληματιστούν για την πρακτική εφαρμογή των πληροφοριών/γνώσεων ή
για τη μεταφορά τους σε ένα νέο πλαίσιο (π.χ. στην καθημερινότητα, στις σημερινές
συνθήκες κ.ο.κ.).
3η διδακτική ώρα: Ανατροφοδότηση και προαιρετική παρουσίαση εργασιών







Ανατροφοδότηση

• Μετά τη διόρθωση των Σ.Δ.Ε. από τους/τις εκπαιδευτικούς, είναι

δυνατόν να διατεθεί μία επιπλέον διδακτική ώρα, ώστε οι

μαθητές/-τριες να παρουσιάσουν τις διορθωμένες εργασίες τους

στην τάξη, εφόσον το επιθυμούν.

• Όπως ειπώθηκε και εισαγωγικά, καλό είναι η Σ.Δ.Ε. να μην

αξιοποιείται μόνο ως εναλλακτική διαδικασία αξιολόγησης, αλλά

να χρησιμοποιείται ως πρακτική στη διδασκαλία και τα

αποτελέσματα της δουλειάς των μαθητών/τριών να εντάσσονται

στη μαθησιακή διαδικασία κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού.



Απλές ωριαίες δοκιμασίες

• Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (εφόσον επιλεγούν) 

αυτές είναι:

• α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και 

καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν 

διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή

• β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε 

στο αμέσως προηγούμενο μάθημα



Τυπολογία διαγωνίσματος

• Δύο ομάδες ερωτήσεων

• Η ομάδα Α περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις από τις οποίες οι 

μαθητές/τριες επιλέγουν τις 3.

• Οι ερωτήσεις ελέγχουν τη γνώση και κατανόηση της ιστορικής 

ύλης που διδάχθηκαν οι μαθητές (εξήγηση ιστορικών όρων και 

εννοιών, περιγραφή ή ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων, 

φαινομένων ή περιόδων κατανόηση ή συνοπτική απόδοση του 

περιεχομένου μιας γραπτής ή εικαστικής ιστορικής πηγής, 

κατανόηση ή περιγραφή σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα σε 

διαφορετικά ιστορικά γεγονότα



Τυπολογία διαγωνίσματος

• Η ομάδα Β περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις από τις οποίες οι 

μαθητές/τριες επιλέγουν τις 2.

• Οι ερωτήσεις της ομάδας Β περιλαμβάνει ερωτήσεις που 

ελέγχουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να αναλύουν στοιχεία 

και σχέσεις, να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή ομάδων με 

βάση συγκεκριμένα κριτήρια και να συνθέτουν ιστορικά 

δεδομένα.

• Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.



Σημείωση

• Επειδή η τυπολογία του διαγωνίσματος τετραμήνου είναι ίδια με την

τυπολογία της εξεταστικής δοκιμασίας των προαγωγικών και

απολυτήριων εξετάσεων δε σημαίνει ότι στην ωριαία του μορφή θα

είναι ίδιο ως προς την έκταση.

• Ο σχεδιασμός του θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι ο

χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές/τριες είναι 45 λεπτά.

• Άρα, οι ερωτήσεις μπορεί να είναι συνδυασμός κλειστού τύπου,

σύντομης απάντησης, να βασίζονται στο σχολιασμό εικόνων ή

πληροφοριών που είναι δυνατόν να καταγραφούν από έναν μέσο

μαθητή στο ορισθέν χρονικό διάστημα.




