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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική Εφαρμογή
του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος Τοπική Ιστορία
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφ. β της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του εδαφ. γ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 και του εδαφ. γ της παραγράφου 2 του
άρθρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 1 και 2
του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄188) “Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις”.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
5. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την αριθμ. 22/2011πράξη
του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6. Την με αριθμ. 11279/28-7-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) –
Νέο πρόγραμμα σπουδών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη».
7. Τη με αριθμ. 14647/30-09-2010 Σύμφωνη Γνώμη ΕΥΔ για το σχέδιο «Απόφασης Υλοποίησης με ίδια
μέσα του Π.Ι. για το Υποέργο 1 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα
σπουδών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450.
8. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: 457Ξ9-Ν5Ε

Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε το πρόγραμμα σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) του διδακτικού
πεδίου Βιωματικές Δράσεις- Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες και συγκεκριμένα του διδακτικού
αντικειμένου/μαθήματος Τοπική Ιστορία, ως εξής:

Διδακτικό αντικείμενο/μάθημα: Τοπική Ιστορία

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Τοπική Ιστορία στο Γυμνάσιο εντάσσεται στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων ως ένα πεδίο
μελέτης και έρευνας. Στο νέο Π.Σ. η Τοπική Ιστορία συνδέεται με τα περιεχόμενα του μαθήματος της
Ιστορίας όλων σχεδόν των τάξεων της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, αφού αναδεικνύεται η
ιστορικότητα του τοπίου και η οργανική σχέση του με τον άνθρωπο. Η Τοπική Ιστορία βοηθά το
μαθητή να αντιμετωπίζει ερευνητικά το περιβάλλον διατυπώνοντας έλλογες υποθέσεις εργασίας, να
παρατηρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα πράγματα
πήραν την παρούσα μορφή τους στο συγκεκριμένο χώρο, να ενεργοποιείται δημιουργικά στις
προσπάθειες διατήρησης της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου του, να καλλιεργεί κίνητρα για
ατομική και συλλογική δράση μέσα και έξω από το σχολείο, να αναπτύσσει ερευνητικές δεξιότητες
(άντληση πληροφοριών-επαλήθευση δεδομένων). Επιπλέον, η Τ.Ι. συμβάλλει στο άνοιγμα του
σχολείου στην τοπική κοινωνία, ενώ συνδέεται με την Περιβαλλοντική και Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση.
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Τοπική ιστορία
Γ΄ γυµνασίου

Η µελέτη θεµάτων της τοπικής ιστορίας έχει τη µορφή ολοκληρωµένων σχεδίων εργασίας (projects).

Τοπική ιστορία
Γ΄ γυµνασίου
1η διδακτική ενότητα
1-2 διδακτικές ώρες
Προσδοκώµενα µαθησιακά
αποτελέσµατα


Βασικά θέµατα

Να διερευνήσουν οι µαθητές  Οποιοδήποτε ιστορικό θέµα
και οι µαθήτριες ιστορικά έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε
θέµατα που έχουν άµεση ή την περιοχή που βρίσκεται το
έµµεση σχέση µε την περιοχή σχολείο τους. Για παράδειγµα:
που βρίσκεται το σχολείο τους. • Το ∆ιδυµότειχο στη βυζαντινή
περίοδο.
•
«Ο Κατζούρµπος» και η
καθηµερινή
ζωή
στη
βενετοκρατούµενη Κρήτη.
• Η ζωή στην Πρέβεζα και ο
Κώστας Καρυωτάκης.
• Το θέατρο της Επιδαύρου και
το αρχαίο δράµα.
•
Η σταφιδοκαλλιέργεια στην

∆ραστηριότητες

Εκπαιδευτικό υλικό

 Εισαγωγική συζήτηση για την  Το υλικό που αναζητούν και
τοπική ιστορία.
αξιοποιούν οι µαθητές και οι
µαθήτριες εξαρτάται κατά
 ∆ιερεύνηση των ιστορικών
περίπτωση
από το θέµα που
θεµάτων που άµεσα ή έµµεσα
έχουν
επιλέξει
και από τις
σχετίζονται µε την περιοχή που
δυνατότητες πρόσβασής τους
βρίσκεται το σχολείο.
σε
αυτό.
 Καθορισµός των ιστορικών
θεµάτων τα οποία θα µελετήσουν
οι οµάδες εργασίας των µαθητών
και των µαθητριών.
 Συγκρότηση επιµέρους οµάδων
εργασίας των µαθητών και των
µαθητριών.
Συζήτηση και ενδεικτική

παρουσίαση του εκπαιδευτικού
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Πελοπόννησο
και
η
µετανάστευση στην Αµερική.
Οι καπναποθήκες της
•
Καβάλας και η ζωή των
εργατικών στρωµάτων στο
µεσοπόλεµο.
•
Η εβραϊκή συνοικία της
Βέροιας και οι Εβραίοι στη
Μακεδονία.
•
Οι σιδηρόδροµοι της
Θεσσαλίας.
• Το Μεσολλόγι και ο ρόλος
του στην Επανάσταση του 1821.
•
Οι εγκαταστάσεις της
Columbia και το ελληνικό λαϊκό
τραγούδι.
• Η προσφυγική Κοκκινιά.
•
Οι σεισµοί του 1953 στα
Επτάνησα και η ανοικοδόµησή
τους.
•
Τα ελαιοτριβεία και τα
σαπωνοποιεία της Μυτιλήνης.
• Η πρώτη απεργία στη Σέριφο.
•
Το
δηµαρχείο
της
Ερµούπολης στη Σύρο και το
ελληνικό εµπόριο το 19ο αιώνα.
• Τα κτίρια της ιταλοκρατίας
στα ∆ωδεκάνησα.
•
Μύλοι
(νερόµυλοι
–
ανεµόµυλοι):
παραδοσιακά

υλικού που θα µπορούσε να
αξιοποιηθεί για τη µελέτη του
κάθε συγκεκριµένου θέµατος
τοπικής ιστορίας.
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ενεργειακά
συστήµατα
και
σύγχρονες εναλλακτικές µορφές
παραγωγής ενέργειας.
2η διδακτική ενότητα
1 διδακτική ώρα


Να ασκηθούν οι µαθητές και
οι µαθήτριες στη µεθοδολογία
επεξεργασίας και µελέτης ενός
ιστορικού θέµατος.
 Να ασκηθούν οι µαθητές και
οι µαθήτριες στους τρόπους
και στις πειθαρχίες της
οµαδικής δουλειάς.



∆ιερεύνηση των επιµέρους
παραµέτρων
του
κάθε
θέµατος που θα µελετηθεί
από τις οµάδες εργασίας
των µαθητών και των
µαθητριών.
 ∆ιερεύνηση της µορφής
που θα πάρει η εργασία της
κάθε οµάδας και του
τρόπου
που
θα
την
παρουσιάσουν οι µαθητές
και οι µαθήτριες που
συµµετέχουν.
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3η διδακτική ενότητα
7-8 διδακτικές ώρες
 Να συσχετίσουν οι µαθητές
και οι µαθήτριες τη σχέση
του συγκεκριµένου ιστορικού
θέµατος µε τις ευρύτερες
ιστορικές εξελίξεις.
 Να ασκηθούν οι µαθητές και
οι µαθήτριες σε πρακτικές
και
δεξιότητες
που
σχετίζονται µε την ιστορική
έρευνα: τη συγκέντρωση και
τη
µελέτη
πηγών,
τη
διαµόρφωση
ερωτηµάτων
που έχουν άµεση σχέση µε το
θέµα τους και τις πηγές τους,
τη συγκριτική µελέτη µιας ή
περισσοτέρων οµοειδών ή
διαφορετικών ως προς το
είδος τους ιστορικών πηγών,
την άντληση πληροφοριών
από
τις
πηγές,
τη
συγκρότηση και παρουσίαση
του δικού τους ιστορικού
λόγου.
 Να παράγουν οι µαθητές και
οι µαθήτριες το δικό τους
υλικό που θα είναι προϊόν
στην άσκησή τους στις
δεξιότητες και τις πρακτικές
που απαιτεί η επιστήµη της
ιστορίας.

 Αναζήτηση και συγκέντρωση
των πηγών (πρωτογενών και
δευτερογενών)
που
θα
αξιοποιηθούν στη µελέτη του
επιλεγµένου
ιστορικού
θέµατος τοπικής ιστορίας.

Συγκέντρωση όλων των
υλικών που θα αξιοποιηθούν
για
τη
µελέτη
του
επιλεγµένου θέµατος τοπικής
ιστορίας.
 Μελέτη των πρωτογενών και
δευτερογενών
πηγών,
γραπτών
ή
προφορικών
(υλικών,
εικονικών,
οπτικοακουστικών,
ηλεκτρονικών), αλλά και ό,τι
άλλου
υλικού
έχει
συγκεντρωθεί από τις οµάδες
εργασίας των µαθητών και
των µαθητριών. Η µελέτη
περιλαµβάνει την κριτική
ανάγνωση, την επεξεργασία
και την ερµηνεία των πηγών
που έχουν στη διάθεσή τους
οι µαθητές και οι µαθήτριες
ώστε να τις αξιολογήσουν, να
τις συσχετίσουν µεταξύ τους,
να
ελέγξουν
και
να
διασταυρώσουν
τις

 Οι µαθητές και οι µαθήτριες
µπορούν να αξιοποιήσουν
επιλεγµένα βιβλία και άρθρα,
φωτογραφικό
υλικό,
προφορικές
µαρτυρίες,
µουσικό υλικό, video και
ταινίες,
ψηφιακό
υλικό,
ερωτηµατολόγια,
συνεντεύξεις µε µάρτυρες
των
γεγονότων
που
διερευνούν,
οργανωµένες
επισκέψεις
σε
χώρους
σχετικούς µε το επιµέρους
θέµα που επέλεξαν κτλ.
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Να ευαισθητοποιηθούν οι
µαθητές και οι µαθήτριες στα
ζητήµατα
της
τοπικής
ιστορίας, αναγνωρίζοντας ότι
διαφορετικά κατάλοιπα του
παρελθόντος µπορούν να µας
βοηθούν να προσεγγίζουµε
το
παρελθόν,
εάν
τα
ερµηνεύουµε ως ιστορικές
µαρτυρίες.

Να γνωρίσουν και να
κατανοήσουν οι µαθητές και
οι µαθήτριες τη σηµασία της
πολιτιστικής
κληρονοµιάς
κάθε περιοχής.
 Να ασκηθούν οι µαθητές και
οι µαθήτριες στους τρόπους
και στις πειθαρχίες της
οµαδικής δουλειάς: να
συµµετέχουν σε οµαδικές
εργασίες, αναγνωρίζοντας το
κοινωνικό πλαίσιο της
ιστορικής έρευνας, της
ιστορικής σκέψης και
γνώσης, του ελέγχου, της
αξιολόγησης και της
αποδοχής των ιστορικών
ερµηνειών, καθώς και του
ιστορικού διαλόγου.
 Να οργανώνουν οι µαθητές
και οι µαθήτριες τις ιστορικές
τους γνώσεις
διαµορφώνοντας και

πληροφορίες που αντλούν
από
αυτές,
αλλά
να
καταγράψουν
και
τις
διάφορες και διαφορετικές
ερµηνείες που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτές για το
συγκεκριµένο ιστορικό θέµα
που µελετούν.
 Οργάνωση της ιστορικής
γνώσης
που
σταδιακά
αποκτούν οι µαθητές και οι
µαθήτριες.
Σταδιακή δηµιουργία /

συγκρότηση της εργασίας
των µαθητών και των
µαθητριών.
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εµπλουτίζοντας ή και
αναθεωρώντας ένα ευέλικτο
πλαίσιο ιστορικής αναφοράς,
ώστε να τους είναι χρήσιµο
δια βίου.
4η διδακτική ενότητα
1-2 διδακτικές ώρες
 Να ασκηθούν οι µαθητές και
οι µαθήτριες στους τρόπους
και στις πειθαρχίες της
οµαδικής
δουλειάς:
να
επικοινωνήσουν
µε
τους
άλλους, να υποστηρίξουν τις
απόψεις τους µε επιχειρήµατα,
να ακούσουν και να σκεφτούν
τις απόψεις των άλλων και τα
επιχειρήµατά τους.
 Να αναγνωρίζουν οι µαθητές
και οι µαθήτριες τον ενεργό
ρόλο των ανθρώπων, ως
ατόµων και οµάδων, στην
διαµόρφωση, προώθηση αλλά
και στην εµπόδιση αλλαγών,
στη διαµόρφωση της εκάστοτε
πραγµατικότητας
και
της
Ιστορίας



Παρουσίαση των εργασιών
των µαθητών και των
µαθητριών στην ολοµέλεια
της κάθε τάξης ή του κάθε
τµήµατος.



Το τελικό υλικό που θα
παράγουν οι µαθητές και οι
µαθήτριες µπορεί να έχει
πολλές και διαφορετικές
µορφές: κείµενο εργασίας,
κατασκευή video/ταινίας µε
αφήγηση, έκθεση/λεύκωµα
µε
υποµνηµατισµένο
φωτογραφικό
υλικό,
κατασκευή
blog
ή
ιστοσελίδας µε τις εργασίες
τους, έκδοση cd-rom µε τη
δουλειά τους κ.ά.
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5η διδακτική ενότητα
1 διδακτική ώρα

Να αναστοχαστούν οι
µαθητές και οι µαθήτριες για
τους στόχους που έθεσαν, αν
τους πέτυχαν ή όχι, πώς τους
πέτυχαν, αλλά και γιατί δεν
πέτυχαν
κάποιους
από
αυτούς, τι προτάσεις έχουν
να καταθέσουν σχετικά µε τη
δουλειά τους.

Να αναστοχαστούν οι
µαθητές και οι µαθήτριες για
τι κέρδισαν από την εµπλοκή
τους στην όλη διαδικασία, τι
έµαθαν, πώς το έµαθαν και
πώς εκτιµούν πώς µπορούν
να
το
αξιοποιήσουν
µελλοντικά.



Αξιολόγηση της εργασίας
των µαθητών και των
µαθητριών.

Οι µαθητές και οι
µαθήτριες συζητούν µεταξύ
τους για τους στόχους που
έθεσαν, αν τους πέτυχαν ή
όχι και γιατί, για τους
τρόπους που αυτό έγινε ή
δεν
έγινε,
για
τα
προβλήµατα
που
αντιµετώπισαν
και
τις
λύσεις που αναζήτησαν ή
δεν αναζήτησαν

Οι µαθητές και οι
µαθήτριες συζητούν µεταξύ
τους τι έµαθαν, πώς το
έµαθαν, µέσα από ποιες
διαδικασίες και µε τι υλικά.

Οδηγίες εφαρµογής του Προγράµµατος Σπουδών για την Τοπική Ιστορία
1. Θα ήταν χρήσιµο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το µάθηµα να έχουν γνώση της ιστορίας της περιοχής που βρίσκεται το σχολείο τους, να
κατέχουν σύγχρονες εκπαιδευτικές διδακτικές µεθόδους και να χειρίζονται µε ευκολία τις Νέες Τεχνολογίες.
2. Για τη διδασκαλία του µαθήµατος οι εκπαιδευτικοί µπορούν να χρησιµοποιούν (εφόσον υπάρχουν στη σχολική µονάδα): αίθουσα Ιστορίας
(µε υλικοτεχνική υποδοµή), ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση µε το διαδίκτυο, διαδραστικό πίνακα, χάρτες και ιστορική βιβλιοθήκη.
3. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων, οι µαθητές µε τη συνοδεία των καθηγητών τους µπορούν να επισκέπτονται ιστορικούς χώρους
και µνηµεία και να συγκεντρώνουν στοιχεία για την έρευνά τους.
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Τρόπος αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η προσέγγιση του µαθήµατος της ιστορίας αφορά µία εκπαιδευτική
διαδικασία σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές/τριες πληροφορούνται το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εργάζονται από την αφήγηση του δασκάλου
και εµβαθύνουν σε αυτό µέσω της εργασίας τους σε οµάδες (µελετώντας πηγές, καταγράφοντας σκέψεις, προχωρώντας σε ανακοινώσεις,
συµµετέχοντας σε έρευνες τοπικής ιστορίας, καταγράφοντας συµπεράσµατα ή συγγράφοντας κάποιο κείµενο σχετικό µε το θέµα που µελετούν).
Η αξιολόγηση αποτελεί τρόπο ανατροφοδότησης και αφορά τη συναισθηµατική και διανοητική ανάπτυξη των µαθητών, την ανάπτυξη της
δηµιουργικότητάς τους, την απόκτηση ιστορικών γνώσεων καθώς και κοινωνικών και πολιτισµικών δεξιοτήτων. Συνεπώς, θα πρέπει η
αριθµητική βαθµολογία να συνοδεύεται από µια µορφή έκθεσης που συντάσσει ο εκπαιδευτικός για κάθε µαθητή/τρια ξεχωριστά
επισηµαίνοντας τα ακόλουθα:
 Συµµετέχει στη διαδικασία του µαθήµατος (ενεργά, ικανοποιητικά, περιορισµένα, µη ικανοποιητικά)
 Συνεργάζεται αρµονικά µε τους/τις συµµαθητές/τριες του/της (σχεδόν πάντοτε, τις περισσότερες φορές, µερικές φορές µόνο, ελάχιστα)
 Οργανώνει και παρουσιάζει τις εργασίες (άριστα, πολύ καλά, καλά, σχεδόν καλά).
 Αξιοποιεί τη δηµιουργική σκέψη και φαντασία του/της (άριστα, ικανοποιητικά, περιορισµένα).
 Κατακτά τις επιθυµητές γνώσεις (εξαιρετικά, ικανοποιητικά, περιορισµένα, µη ικανοποιητικά)
 Αξιοποιεί τις µαθησιακές δυνατότητές του/της (καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια και είναι αξιέπαινος/η, καταβάλλει επαρκή και
αποτελεσµατική προσπάθεια).
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το Σχολικό Έτος 2011-2012.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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