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Κεφ. 30β: Τα ελληνικά κράτη μετά την 

Άλωση της Πόλης και /ή 

Κεφ. 32: Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει 

µεγάλη ακµή και/ή Κεφ.  

37:  Η βυζαντινή Κύπρος 

(3 διδακτικές ώρες) 

 

 

 

 

 

Βυζαντινά μνημεία της περιοχής  

(2 διδακτικές ώρες) 

 

τα ελληνικά κράτη που δημιουργήθηκαν μετά την 

Άλωση της Πόλης από τους σταυροφόρους, τη 

Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της ή τέλος 

την Κύπρο.  

 

Α.  Βιβλίο Μαθητή 

Οι μαθητές/τριες αξιοποιώντας τις πηγές των κεφ. 

30β (1-5), 32 (1-6) και 37 (1-4), μπορούν να 

αναδείξουν θέματα της τοπικής Ιστορίας. 

Β. Τετράδιο Εργασιών  

Οι μαθητές/τριες προτείνεται να αξιοποιήσουν στα 

project τοπικής Ιστορίας που θα κάνουν τις 

δραστηριότητες 5 του κεφ 30β, και 2 και 4 του κεφ. 

32. 

 

 

Τα τοπικά βυζαντινά μνημεία (κάστρα, εκκλησίες) 

και οι παραδόσεις και οι θρύλοι που συνδέονται με 

αυτά μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για την 

εκκίνηση πολλών project στην τοπική Ιστορία. 

 

Σύνολο διδακτικών ωρών  42.  

[32  ώρες για τα επιμέρους Κεφάλαια  + 5 ώρες για τα  Επαναληπτικά + 5  ώρες για την Τοπική 

Ιστορία] . 

 

 

Στ΄ Τάξη 

 

Περιεχόμενα  Οδηγός Εκπαιδευτικού 

 

Ενότητα Α: Οι εξελίξεις στην Ευρώπη 

κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 

15ου αιώνα - αρχές 19ου αιώνα)    

(3 ώρες) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Κεφ. 1ο: Η Αναγέννηση και η 

Θρησκευτική Μεταρρύθμιση (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. 

Ειδικότερα  για κάθε κεφάλαιο προτείνεται: 

 

Βιβλίο Μαθητή: Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να 

αντιληφθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

http://photodentro.edu.gr/
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2. Κεφ. 2ο: Από τις Γεωγραφικές 

Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

3. Κεφ. 3ο: Η Αμερικανική και η 

Γαλλική Επανάσταση (1 ώρα)  

 

 

 

περιόδου της Αναγέννησης, και την κεντρική 

επιδίωξη των Διαμαρτυρόμενων. Από τα  

παραθέματα, προτείνεται να δοθεί έμφαση στα 

εξής: από τις «Πηγές αφηγούνται» στη 2η, στην 

«Ματιά στο παρελθόν» και  στις εικόνες. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

επεξεργασία  των εργασιών 3 και 7. 

  

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να δοθεί έμφαση στο 

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 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. 

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. 
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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) 

 

 

 

 

 

2. Κεφ. 2ο: Οι συνθήκες ζωής των 

υποδούλων (1 ώρα) 

 

 

 

 

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 νέο 7ο κεφάλαιο  της 

παρούσας Ενότητας. 

 

4. Κεφ. 5ο:  Η οικονομική ζωή  (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 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. 

 

Βιβλίο Μαθητή: Από το συγκεκριμένο κεφάλαιο 

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.  

 

 

 

 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να παρουσιαστούν 

περιληπτικά και με τη μορφή εννοιολογικού χάρτη η 

οικονομική παρακμή της Οθωμανικής 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1420?locale=el
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

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 

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.   

 

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 
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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. 

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                      

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
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1. Κεφ. 1ο:  Η Φιλική Εταιρεία (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Κεφ. 2ο: Η εξέγερση στη 

Μολδοβλαχία (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

3. Κεφ. 3ο: Η επανάσταση στην 

Πελοπόννησο και κεφ: 7ο : Η άλωση της 

Τριπολιτσάς (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, 

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

n/microfilms.htmΒιβλιοθήκης της Βουλής των 

Ελλήνων, 

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

n/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 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.  

 

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.  

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία.  

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να παρουσιαστούν  

περιληπτικά με τη μορφή σχεδιαγράμματος ή 

γραμμής του χρόνου τα γεγονότα στη Στερεά 

http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/microfilms.htm
http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/microfilms.htm
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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) 

 

 

 

 

 

 

8. Κεφ. 9ο: Η εκστρατεία του Δράμαλη - 

Δερβενάκια (1 ώρα) 

 

 

 

 

9. Κεφ. 10ο:  Ο Μάρκος Μπότσαρης (1 

ώρα) 

 

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 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 9.  

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 8. 
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10. Κεφ. 11ο: Ο Ιμπραήμ στην 

Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας (1 ώρα) 

 

 

 

 

11. Κεφ. 12ο: Η δεύτερη πολιορκία του 

Μεσολογγίου - ο Διονύσιος Σολωμός (1 

ώρα) 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

15. Κεφ. 16ο: Οι Εθνοσυνελεύσεις και η 

πολιτική οργάνωση του Αγώνα (1 ώρα) 

 

 

 

 

16. Κεφ. 17ο: Ο Ιωάννης Καποδίστριας 

και το έργο του (1 ώρα) 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 11.  

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί αναλυτικά, αξιοποιώντας τα παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 13. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 19 και 20 και η άσκηση 18  μπορεί 
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17. Κεφ. 18ο: Το τέλος της Επανάστασης 

και η ελληνική ανεξαρτησία και 

Ανακεφαλαίωση της ενότητας (1 ώρα) 

 

να δοθεί ως προαιρετική εργασία για το σπίτι. 

 

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 ΄ 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Η Ελλάδα στον 19° αιώνα 

(5 ώρες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

- 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 

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


 

78 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Κεφ. 5ο Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο 

Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα και 

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

 

 

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. 

 

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 
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5. Ανακεφαλαίωση Ενότητας (1 ώρα) 

 

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. 

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 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/horizo

n/digital.pdf  

-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=

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://www.venizelos-foundation.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6527?locale=el
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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, 

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/f3c70a2

3-7696-49db-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.h

tml 

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
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
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1. Κεφ. 1ο: Από τον Ελληνοτουρκικό 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Κεφ. 4ο: Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο 

Πόλεμο (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

5. Κεφ. 5ο: Η Μικρασιατική Εκστρατεία 

- 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 

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. 

 

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. 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνει στην τάξη 

η εργασία 5. 

 

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. 

 

Βιβλίο Μαθητή: Το κεφάλαιο προτείνεται να 

διδαχθεί περιληπτικά με τη βοήθεια εννοιολογικού 

χάρτη ή πλαγιότιτλων, αξιοποιώντας και τα 

παραθέματα. 

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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και η Καταστροφή (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

6. Κεφ. 6ο: Ο Μεσοπόλεμος (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Κεφ. 7ο: Το Αλβανικό Έπος (1 ώρα) 

 

 

 

 

8. Κεφ. 8ο: Η γερμανική επίθεση και ο 

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

11. Κεφ. 11ο: Το Κυπριακό ζήτημα και 

Τετράδιο Εργασιών: Προτείνεται να γίνουν στην 

τάξη οι εργασίες 8, 10 και 12. 

 

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 

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. 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην 

Εθνική Αντίσταση και να συζητηθούν τα 

παραθέματα.  

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία. 

 

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 

ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς και τα παραθέματα. 

Τετράδιο Εργασιών: Δεν προτείνεται  εργασία. 

 

 

Βιβλίο Μαθητή: Προτείνεται τα δύο κεφάλαια να 

διδαχθούν περιληπτικά σε μία διδακτική ώρα. Από 
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κεφ. 12ο   Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή 

της πορεία (1 ώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ανακεφαλαίωση Ενότητας (1 ώρα) 

 

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.  

 

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. 

 

Τοπική Ιστορία (5 ώρες) 

 

Για την επεξεργασία της ενότητας της Τοπικής 

Ιστορίας προτείνεται να γίνει αναζήτηση επιπλέον 

πληροφοριακού υλικού από:  

-Τοπικά Μουσεία και Βιβλιοθήκες.  

-Τα κατά τόπους ΓΑΚ και τυχόν ιδιωτικά αρχεία. 

-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 

-Τοπικές εφημερίδες, Βουλή των Ελλήνων 

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

n/digital.pdf 

-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 μουσειοσκευών 

Σύνολο διδακτικών ωρών 51. 

42 ώρες για τα επιμέρους κεφάλαια  + 4 ώρες για τα  τέσσερα Επαναληπτικά + 5 ώρες για την 

Τοπική Ιστορία. 

  

 

 

 

 

 

 

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://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/digital.pdf
http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/digital.pdf
http://www.nhmuseum.gr/
http://www.benaki.gr/
http://www.imma.edu.gr/imma/index.html

