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ΠΡΟΣ: 1. Τις Διευθύντριες και τους 
Διευθυντές Γυμνασίων των ΔΔΕ 
Καβάλας και Ξάνθης, 

             2. Tις/τους εκπαιδευτικούς  
ΠΕ02 των σχολικών μονάδων 
των ΔΔΕ Καβάλας και Ξάνθης,

             3. Προς τον Δ/ντή και τους
εκπαιδευτικού  ΠΕ02  του
Εκκλησιαστικού Γ/σίου  Ξάνθης,

             4. Τις/τους εκπαιδευτικούς 
άλλων ειδικοτήτων,  που 
διδάσκουν το μάθημα της 
Ιστορίας ως β ΄ανάθεση

(Δια των Διευθύνσεων ΔΕ  Καβάλας και
Ξάνθης)

ΚΟΙΝ: 1.  Περιφερειακό Δ/ντή της 
Π.Δ.Ε.-Α.Μ.Θ.

             2.  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.-Α.Μ.Θ.
             3.   Δ/ντές  Δ.Δ.Ε. Καβάλας και 

ΞΑΝΘΗΣ
             4.  Σύλλογο Φιλολόγων 

Καβάλας

Παρακαλούνται οι Δ/νσεις των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των 
αποδεκτών του εγγράφου και να προωθήσουν το υλικό. 

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση  για  τις  Οδηγίες  διδασκαλίας  των  φιλολογικών
μαθημάτων και  της  Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2019-20.

ΣΧΕΤ: 1.Έγγραφο του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπ. αρ. πρωτ. 143773/Δ2/17-09-2019 «Οδηγίες
για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020».
2.  Έγγραφο του Υπ.  Παιδείας και  Θρησκευμάτων με αρ.  πρ.143755/Δ2/17-09-2019 «Οδηγίες για τη
Διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020» και  3.
ΦΕΚ 959 Τ.Β./21-03-2019 «Πρόγραμμα Σπουδών της  Ιστορίας  των  Α  ,  Β    και  Γ   τάξεων  του
Γυμνασίου» .

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνω ότι έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, δια μέσω των ΔΔΕ των σχολείων,οι Οδηγίες
του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  για  τη  διδασκαλία  των  μαθημάτων  που
διδάσκουν οι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί (κλάδου ΠΕ02).



Συγκεκριμένα, έχουν αποσταλεί:

1. «Οδηγίες  για  τη  διδασκαλία  της  Νεοελληνικής  Γλώσσας  και  Γραμματείας  και  της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας γιατο σχολ. έτος 2019-2020» (βλ. ΣΧΕΤ.)

2. «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2019-2020»
(βλ. ΣΧΕΤ.)

Επισημάνσεις για το μάθημα της Ιστορίας

    -Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου υπ.αρ. πρ.143755/Δ2/17-09-2019 με θέμα«Οδηγίες

για τη Διδασκαλία των μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος

2019-2020», στο οποίοσυμπεριλαμβάνεται και το μάθημα της Ιστορίας, ισχύει η διδακτέα

ύλη και  οι  οδηγίες,  όπως ορίζονται  από το  νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος  της

Ιστορίας για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου με ΦΕΚ 959 Τ.Β./21-03-2019.

-Συνοπτική Περιγραφή του νέου Προγράμματος Σπουδών: To περιεχόμενο του διαρθρώνεται

κατά  τάξη  σε  ευρύτερες  θεματικές  ενότητες  με  τέσσερις  άξονες-στήλες:α)  Οι  ευρύτερες

Διδακτικές Ενότητες-Κεφάλαια με τις επιμέρους διδακτικές ενότητες και τα θέματά τους, β) οι

διδακτικοί-μαθησιακοί  στόχοι  για  κάθε  διδακτική  ενότητα,  γ)  οι  ιστορικές  έννοιες,  δ)

ενδεικτικές δραστηριότητες.

-Στο  Πρόγραμμα  Σπουδών  προτείνεται  αριθμός  διδακτικών  ωρών ανά  ευρύτερη  ενότητα-

κεφάλαιο.

-Για την κάθε τάξη προβλέπονται «προτεινόμενοι θεματικοί φάκελοι»  με εκπαιδευτικό υλικό,

που ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί ηλεκτρονικά και δεν έχουν αποσταλεί στα σχολεία.

Εν  αναμονήτων  διευκρινιστικών οδηγιών και των Θεματικών Φακέλων(που ετοιμάζονται,

για να αποσταλούν, όπως έμαθα ύστερα από προσωπική τηλεφωνική επικοινωνίαμε το ΙΕΠ), θα

πρότεινα  να δοκιμάσουμε να αρχίσουμε τη διδασκαλία μας, έχοντας ως  κύριο εκπαιδευτικό

υλικό  αναφοράς  τα  σχολικά  βιβλίατου  μαθητή  και  του  εκπαιδευτικού.Τα  θέματα  των

διδακτικών ενοτήτων του νέου Αναλυτικού Προγράμματος εμπεριέχονται ως ένα σημείο στην

αφήγηση και τις πηγές των σχολικών εγχειριδίων.  Παρατηρούνται, όμως, μετατοπίσεις της

ύλης από τάξη σε τάξη.

Για  την  Ιστορία  της  Α΄  Γυμνασίου,  νομίζω  ότι   δεν  είναι  δύσκολο  να  δοκιμάσουμε  να

εφαρμόσουμε  τον  προγραμματισμό  και  το  σχεδιασμό  ως  προς  τις  διδακτικές  ενότητες,  που

προτείνει το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχοντας ως εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς το

σχολικό εγχειρίδιο.

Στην  Ιστορία της Β΄ Γυμνασίουμεταφέρονται κυρίως τα θέματα του τελευταίου κεφαλαίου

της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου.



   Για την Ιστορία της Γ ΄Γυμνασίου παρατηρούνται αξιοσημείωτες μεταβολές στη διδακτέα

ύλη.  Για  παράδειγμα,  μεταφέρονται  από τη  Β΄ Γυμνασίουκυρίως  τα θέματα του τελευταίου

Κεφαλαίου  της  Ευρωπαϊκής  Ιστορίας  έως  τον  17ο αιώνα  (Ανακαλύψεις,  Αναγέννηση,

Θρησκευτική Μεταρρύθμιση...Ο Ελληνισμός υπό Βενετική και Οθωμανική Κυριαρχία), ενώ

το τελευταίο κεφάλαιο της Γ Γυμνασίου καλύπτει την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους ως

το 1881, δηλαδή στη διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνεται η ιστορία του 20ού αιώνα.

Από  το  νέο  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών  προτείνεται  επίσης  να  δίνουμε  έμφαση  στην

κατανόηση των γενικών και ειδικών ιστορικών εννοιών (αυτό όμως ίσχυε και στο προηγούμενο

αναλυτικό  πρόγραμμα  που  είχε  ως  βασική  αρχή  τη  διαθεματικότητα),  να  εστιάσουμε  σε

δραστηριότητες διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης με φύλλα εργασίας, να αξιοποιούμε τις

δυνατότητες των ΤΠΕ (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες) και να ασκούμε τους μαθητές μας στην

ανάγνωση, κατανόηση και ερμηνεία πολυπρισματικών και διαφόρων τύπων ιστορικών πηγών,

να  τολμούμε  εναλλακτικές  διδακτικές  πρακτικές  (π.χ.  δραματοποιήσεις,  διδασκαλίες  σε

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, βιβλιοθήκες). 

Σας υπενθυμίζω, όμως,  ότι αυτά προτείνονταν και από το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ιστορίας

του  Διαθεματικού  Ενιαίου  Πλαίσιου  Προγράμματος  Σπουδών  που  έχει  εισαχθεί  στην

υποχρεωτική  εκπαίδευση  από  το  2003  και  ότι  έχουμε  ήδη  εξοικειωθεί   αρκετά  με  την

αξιοποίηση  τέτοιων  διδακτικών  πρακτικών.  Όσον  αφορά  τις  προτεινόμενες  δραστηριότητες,

είναι  ενδεικτικές  και  όχι  δεσμευτικές  και  μπορούμε  να  τις  προσαρμόσουμε  ή  να  τις

αλλάξουμε σύμφωνα με τις  ανάγκες των μαθητών μας και τις  ιδιαίτερες συνθήκες του

σχολικού περιβάλλοντος.  Άλλωστε, νομίζω ότι δεν μας είναι άγνωστες δραστηριότητες τύπου

αξιοποίησης των ηλεκτρονικών ιστορικών χαρτών ή οπτικοακουστικού υλικού στο μάθημα της

ιστορίας. Τα Αποθετήρια του Ψηφιακού Σχολείου και το  Φωτόδεντρο προσφέρουν πολλές

προτάσεις και εκπαιδευτικό υλικό, όπως επίσης και οι ιστοσελίδες των διαφόρων Μουσείων της

Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

συναισθάνομαι την αγωνία και τους προβληματισμούς σας .

Σας διαβεβαιώνω ότι έχω μεταφέρει στο ΙΕΠ  και το Υπουργείο τον προβληματισμό όχι μόνο για

την Ιστορία του Γυμνασίου, που τώρα προέκυψε, αλλά και τον προβληματισμό για τα μαθήματα

της Γ Λυκείου που έχουμε συζητήσει με τους συναδέλφους.

Αναμένοντας  τις  διευκρινιστικές  οδηγίες  και  τους  Προτεινόμενους  Φακέλους  (που  από όσο

μπόρεσα να καταλάβω είναι προτεινόμενοι και όχι υποχρεωτικοί), θα πρότεινα τα παρακάτω:

1. Oι  διδάσκοντες  στην  Α΄  Γυμνασίου  να  ξεκινήσουν  με  οδηγό  τον  προγραμματισμό-

σχεδιασμό  του  Νέου  Αναλυτικού  Προγράμματος  και  έχοντας  ως  εκπαιδευτικό  υλικό



αναφοράς τα σχολικά εγχειρίδια (βιβλίο μαθητή, εκπαιδευτικού).

2. Οι  διδάσκοντες  στη  Β΄  και  Γ΄  Γυμνασίου,  λαμβάνοντας  υπόψη  το  Νέο  Αναλυτικό

Πρόγραμμα  Σπουδών,  θα  ήταν  καλό  να  διαγνώσουν  τις  προηγούμενες  γνώσεις  και

αντιλήψεις  των  μαθητών  τους  για  την  ιστορία,  να  να  μιλήσουν  για  τη  σημασία  της

ιστορίας και τορόλο των πηγών για την ιστορική γνώση, να συνδέσουν τη νέα ιστορική

περίοδο με την προηγούμενη. Κυρίως πρέπει να διαγνώσουν τις ειλημμένες γνώσεις από

την προηγούμενη χρονιά και τις αντιλήψεις των μαθητών για τα θέματα των ενοτήτων

που  έχουν  μετατοπισθεί  από  την  Α΄  Γυμνασίου  στη   Β΄Γυμνασίου  και  από  τη  Β΄

Γυμνασίου στη Γ΄ Γυμνασίου, για να οικοδομήσουν τις νέες γνώσεις σύμφωνα με το νέο

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η διάγνωση και η εισαγωγή είναι καλό να γίνει και

από τους διδάσκοντες της Α΄ Γυμνασίου.

3. Για θέματα θεωρίας της ιστορίας, μεθοδολογίας, ιστορικών εννοιών και ιστορικών

πηγών, συστήνω αρχικά τις εισαγωγές των βιβλίων των εκπαιδευτικών, που βρίσκονται

αναρτημένα στα διδακτικά πακέτα του μαθήματος (βλ. Ψηφιακό Σχολείο, Διαδραστικά

Σχολικά Βιβλία).

4. Για  επιπρόσθετο  εκπαιδευτικό υλικό  (πηγές,  εικόνες,  χάρτες,  όρους,  κλπ)  συστήνω

επίσης τα βιβλία για την Ιστορία του Προγράμματος της Εκπαίδευσης των παιδιών της

Μουσουλμανικής  Μειονότητας  Θράκης,  που  έχει  την  έγκριση  του  Υπουργείου.  Τα

βιβλία  είναι  αναρτημένα  στη  Διεύθυνση  https  ://  museduc  .  gr  /  el  /εκπαιδευτικα-υλικα/σχολικα-

βιβλια/βιβλία-για-το-γυμνάσιο/ιστορία/το-υλικο

5.

Επισυνάπτω:

1. Τα έγγραφα των Οδηγιών.

2. Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Ιστορία του Γυμνασίου.

3. Τα βιβλία των εκπαιδευτικών των τάξεων του Γυμνασίου.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να συζητήσουμε απορίες και προβλήματα.

Καλή Δύναμη...και Ψυχραιμία!

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02

Δρ Άννα Αγγελοπούλου

https://museduc.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF
https://museduc.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF

