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Πποζηέθηκαν:

II: A, E

III: Α, Γ, Γ

Αθαιπέθηκε:

IV: Γ



Οι οδηγίερ διδαζκαλίαρ (Τ.ΠΑΙ.Θ. 144089/Δ2/17-09-2019)

«Βαζικέρ ηποποποιήζειρ»:

Α) Η ζεκαηηθή δηεύξπλζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο

Β) Η ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ζσκάησλ πνιπηξνπηθώλ ηζηνξηθώλ

πεγώλ ζε ςεθηαθή κνξθή:

Τα κπιηήπια αξιολόγηζηρ ηος ΚΕΕ

Το ςλικό ηος ΚΕΓ για ηη Νεόηεπη και Σύγσπονη Ιζηοπία

 Τα μαθηζιακά ανηικείμενα από Φωτόδενδρο

Γ) «Η έκθαζε ζηελ ηζηνξηθή κεζνδνινγηθή δηάζηαζε ηεο

επεμεξγαζίαο ησλ πεγώλ, ζηελ θαηαλόεζε ηεο ηππνινγίαο ηνπο,
ζηελ έληαμε ησλ ηζηνξηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ κε ηα
κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο επηζηήκεο ηεο Ιζηνξίαο».
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http://www.kee.gr/html/themata.php?&ID=125
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html
http://photodentro.edu.gr/lor/subject-search?locale=el
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Οι οδηγίερ διδαζκαλίαρ.
Διασείπιζη διδακηικών ωπών

2 από ηιρ 6 διδ. (+1) ώπερ εβδομαδιαίυρ, 

αποκλειζηικά για ηην επεξεπγαζία ηυν 

ιζηοπικών πηγών

40 από ηιρ ζςνολικά ±120 ώπερ

↓

Δνεπγηηική μάθηζη, κπιηική ικανόηηηα, 

διεπεςνηηικέρ διαδικαζίερ

↓



Οι οδηγίερ διδαζκαλίαρ.
Οι πηγέρ
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«Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ 

πξνηείλεηαη ζπλδπαζκόο ηεο ηζρύνπζαο 

δηαδηθαζίαο αξιολόγηζηρ κε ηελ παξάιιειε 

εηζαγσγή ηεο πξναλαθεξόκελεο πξνζέγγηζεο ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ ηζηνξηθώλ πεγώλ, κε κεγαιύηεξε 

έκθαζε ζηελ ηζηνξηθή μεθοδολογία θαη ζηελ 

εηζαγσγή πξαθηηθώλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο».



Η διδακηική αξιοποίηζη ηων πηγών 

ζηην  Ιζηοπία (1)
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Όσι απλή παπάθεζη ηηρ πηγήρ  ή ζςνδςαζμόρ πληποθοπιών, αλλά: 

α) Έληαμή ηεο ζην ηζηνξηθό πιαίζην

β) Δηεξεύλεζε ησλ ζπλζεθώλ δεκηνπξγίαο ηεο 

γ) Καηαλόεζε ηνπ ξόινπ ηεο θαη θαηάηαμή ηεο

(πξσηνγελήο/δεπηεξνγελήο, είδνο/ηύπνο) 

δ) Αμηνιόγεζή ηεο (π.ρ. ν βαζκόο αληηπξνζσπεπηηθόηεηάο ηεο ζε

ζρέζε κε ηελ επνρή ηεο ή ε επηξξνή ηεο)

Γνώζη ηηρ ζκοπιμόηηηαρ, ηηρ αξιοπιζηίαρ και 

ηος είδοςρ ηος κειμένος 

ή ηηρ «ζσολήρ ζκέτηρ» 

πος εκπποζυπεί η πηγή.

Δπίγνυζη ηηρ «ιζηοπικόηηηαρ» ηηρ πηγήρ.



Πποβλημαηιζμοί
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«η ζηοισειώδηρ εξοικείυζη με ηα 

γνυπίζμαηα επιμέποςρ ιζηοπιογπαθικών 

ζσολών»

Ζ οπηική γυνία και οι πποθέζειρ ηος 

δημιοςπγού ηηρ πηγήρ.



Η διδακηική αξιοποίηζη ηων πηγών 

ζηην  Ιζηοπία (2)
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Πξνζπάζεηα ώζηε ην ζρνιηθό εγρεηξίδην λα κελ 

κνλνπσιεί -σο έλα αύηαξθεο θαη θαλνληζηηθό 

ζώκα γλώζεσλ- ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη 

θπξίσο ηελ αμηνιόγεζε.

ΓΗΑΒΑΕΟΤΜΔ → ΣΑΞΗΝΟΜΟΤΜΔ → ΓΗΑΣΑΤΡΩΝΟΤΜΔ → ΔΡΜΖΝΔΤΟΤΜΔ. 

Οι ποικίλος είδοςρ πηγέρ αρ μην σπηζιμοποιούνηαι ζηην 

ηελεςηαία θάζη ηηρ διδαζκαλίαρ, ώζηε απλώρ να 

επιβεβαιώνοςν ηην ιζηοπική αθήγηζη και να 

ηεκμηπιώζοςν ηη μια και μοναδική ιζηοπική αλήθεια πος 

πποβάλλεηαι ζηο ζσολικό εγσειπίδιο.



Τα κπιηήπια αξιολόγηζηρ ζηην Ιζηοπία 
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Σέζζεπιρ οι «κλαζικοί» άξονέρ ηοςρ:
1) Γλώζε θαη θαηαλόεζε ηζηνξηθνύ πιαηζίνπ κηαο 

πεξηόδνπ: αίηηα, θίλεηξα, ζρέζεηο, αιιειεπηδξάζεηο θαη 
ζπλέπεηεο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ.

2) Ιζηνξηνγξαθηθή πξνβιεκαηηθή θαη ηζηνξηθή ζθέςε: 
δεμηόηεηεο δηεξεύλεζεο, εξκελείαο γεγνλόησλ ηνπ 
παξειζόληνο.

3) Ιζηνξηνγξαθηθή κεζνδνινγία: επεμεξγαζία ηζηνξηθώλ 
πεγώλ - ηεθκεξίσζε, ππνζέζεηο εξγαζίαο, 
πνιππξηζκαηηθή ζεώξεζε.

4) Οξγάλσζε, επηθνηλσλία θαη παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο 
γλώζεο (πξνθνξηθά θαη γξαπηά).



Παπαδείγμαηα αξιοποίηζηρ πηγών
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ΟΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΔΡΟΤΝ:  

«… Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ (ΜΑ) ηνπ ΦΩΣΟΓΔΝΣΡΟΤ
επηζεκαίλεηαη όηη μποπούν να λειηοςπγήζοςν υρ ολοκληπυμένα

ςποδείγμαηα για ηην επεξεπγαζία και άλλος ςλικού.»



ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΦΩΣΟΔΕΝΣΡΟ
http://photodentro.edu.gr

ηόσοι ηων μαθηζιακών ανηικειμένων είναι 

η καλλιέπγεια δεξιοηήηων μάθηζηρ και 

η οικοδόμηζη ηηρ ιζηοπικήρ γνώζηρ.

http://photodentro.edu.gr/




Οι μοπθέρ και ηα είδη 

ηων ιζηοπικών πηγών

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11167
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11167
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11167








Ελληνική επανάζηαζη –

Οι ππόζθςγερ

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193






Η επεξεπγαζία ηων ιζηοπικών πληποθοπιών 

Η πολιηική ηος Υαπίλαος Σπικούπη

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281




Ιζηοπικά επωηήμαηα και πηγέρ –

Οι ππόζθςγερ ηος 1922

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219








Επίπεδα ανάγνωζηρ ιζηοπικήρ πηγήρ –

Άπθπο εθημεπίδαρ ηος 1922

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251








Μαπηςπίερ από ηην Έξοδο

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9508


Ιζηοπικά επωηήμαηα και πηγέρ –

Η σπηζιμόηηηα ιζηοπικών πηγών 

για ηην αποκαηάζηαζη ηων πποζθύγων 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221






Οπηικέρ πηγέρ ηος 19ος αι – Σα δάνεια

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
















Οπηικέρ πηγέρ ηος 19ος αι. –

Οι εκλογέρ ηος 1915

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
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ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΟ ΦΩΣΟΔΕΝΣΡΟ: 

ενδεικηικά παπαδείγμαηα
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Οι μοπθέρ και ηα είδη ηων ιζηοπικών πηγών

Ελληνική επανάζηαζη – Οι ππόζθςγερ

Η επεξεπγαζία ηων ιζηοπικών πληποθοπιών – Η πολιηική 

ηος Υαπίλαος Σπικούπη

Ιζηοπικά επωηήμαηα και πηγέρ – Οι ππόζθςγερ ηος 1922

Επίπεδα ανάγνωζηρ ιζηοπικήρ πηγήρ – Άπθπο εθημεπίδαρ 

ηος 1922

Μαπηςπίερ από ηην Έξοδο

Ιζηοπικά επωηήμαηα και πηγέρ – Η σπηζιμόηηηα ιζηοπικών 

πηγών για ηην αποκαηάζηαζη ηων πποζθύγων 

Οπηικέρ πηγέρ ηος 19ος αι – Σα δάνεια

Οπηικέρ πηγέρ ηος 19ος αι. – Οι εκλογέρ ηος 1915

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11167
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11193
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11281
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11219
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11251
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9508
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11221
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11333
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11335


Επεξεπγαζία πηγών: ππόηαζη ενδεικηικήρ εςζύνοπηηρ 

βιβλιογπαθίαρ
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