
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιγνάτιος  Καράµηνας 
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 

  
 

 

Δράση:  «Αναδιάρθρωση και Εξορθολογισµός  της 
Διδακτέας Ύλης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης» 

Πρόταση για την Αναδιάρθρωση και τον 
Εξορθολογισµό της Διδακτέας Ύλης  

Γνωστικό Αντικείµενο/Βαθµίδα Εκπαίδευσης: 
  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 



Συντονιστής: Καράµηνας Ιγνάτιος 

Επίθετο	   Όνομα	   Ιδιότητα	   Τάξη	  
Καψάλης	  	   Γεώργιος	   Σχολικός	  Σύμβουλος	   	  	  

	  Γ΄	  	  
Παπασταυρινίδου	   Γεωργία	   Εκπαιδευτικός	  ΠΕ70	  

Γιαννούλης	   Γιαννούλης	   Σχολικός	  Σύμβουλος	   	  
Δ΄	  Καράμηνας	   Ιγνάτιος	   Σχολικός	  Σύμβουλος	  

Τζάρτζας	   Γεώργιος	   Εκπαιδευτικός	  ΠΕ70	   	  
Ε΄	  

Ποταμιάς	  	   Γεώργιος	   Εκπαιδευτικός	  ΠΕ70	  

Μανωλάκος	   Προκόπης	   Σχολικός	  Σύμβουλος	   	  
Στ΄	  

Σκλάβος	  	   Δημήτριος	   Εκπαιδευτικός	  ΠΕ70	  



Πλαίσιο Εργασίας  
 
•  Εκπαιδευτικό Υλικό που αποτιµήθηκε [ΒτΜ –ΤΕ για κάθε 
τάξη) 

•  Διαδικασία Αναδιάρθρωσης και Εξορθολογισµού της 
διδακτέας  ύλης 

•  Στόχοι Αναδιάρθρωσης και Εξορθολογισµού της διδακτέας  
ύλης 

•  Κριτήρια που αξιοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία 

•  Αποτελέσµατα Αποτίµησης 



Προτεινόµενες Οδηγίες 



Τάξη	   Πρόταση	  ΟΕ	   Ισχύον	  ΠΣ	  
	  
Ιστορία	  	  Γ΄	  

Σύνολο	  διδακτικών	  ωρών	  	  48	  
[43	  ώρες	  για	  τα	  επιμέρους	  
κεφάλαια	  	  +	  5	  ώρες	  για	  τα	  	  πέντε	  	  
Επαναληπτικά].	  

Σύνολο	  διδακτικών	  ωρών	  51	  	  
[46	  ώρες	  για	  τα	  επιμέρους	  
κεφάλαια	  	  +	  5	  ώρες	  για	  τα	  	  πέντε	  
Επαναληπτικά].	  

	  
Ιστορία	  Δ΄	  

Σύνολο	  διδακτικών	  ωρών	  	  45	  	  
[35	  ώρες	  για	  τα	  επιμέρους	  
κεφάλαια	  	  +	  5	  ώρες	  για	  την	  Τοπική	  
Ιστορία	  	  +	  5	  ώρες	  για	  τα	  	  τέσσερα	  	  
Επαναληπτικά].	  

Σύνολο	  διδακτικών	  ωρών	  51	  
[42	  ώρες	  για	  τα	  επιμέρους	  
κεφάλαια	  	  +	  5	  ώρες	  για	  την	  Τοπική	  
Ιστορία	  +	  4	  ώρες	  για	  τα	  	  τέσσερα	  
Επαναληπτικά].	  

	  
Ιστορία	  Ε΄	  

Σύνολο	  διδακτικών	  ωρών	  	  42	  	  
[32	  	  ώρες	  για	  τα	  επιμέρους	  
Κεφάλαια	  	  +	  5	  	  ώρες	  για	  την	  Τοπική	  
Ιστορία	  +	  5	  ώρες	  για	  τα	  	  πέντε	  
Επαναληπτικά].	  

Σύνολο	  διδακτικών	  ωρών	  52	  	  
[42	  ώρες	  για	  τα	  επιμέρους	  
κεφάλαια	  	  +	  5	  	  ώρες	  για	  την	  
Τοπική	  Ιστορία	  +	  5	  ώρες	  για	  τα	  	  
Επαναληπτικά].	  	  

	  
Ιστορία	  Στ΄	  	  

Σύνολο	  διδακτικών	  ωρών	  51	  
[42	  ώρες	  για	  τα	  επιμέρους	  
κεφάλαια	  	  +	  5	  ώρες	  για	  την	  Τοπική	  
Ιστορία	  +	  4	  ώρες	  για	  τα	  	  τέσσερα	  	  
Επαναληπτικά].	  

Σύνολο	  διδακτικών	  ωρών	  60	  
[50	  ώρες	  για	  τα	  επιμέρους	  
κεφάλαια	  	  	  +	  5	  ώρες	  για	  την	  
Τοπική	  Ιστορία	  +	  5	  ώρες	  για	  τα	  	  
πέντε	  Επαναληπτικά].	  


