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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Μάθημα: Ιστορία

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ακολουθεί πίνακας για τα βασικότερα σημεία στο μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο ανά τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη την ύλη που είχαν διδάξει πριν το κλείσιμο των σχολείων, τις 
ευρύτερες συνθήκες, τις ανάγκες κάθε τάξης, τους βασικούς στόχους ανά τάξη σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα  επανάληψης ή και διδασκαλίας των παρακάτω κεφαλαίων 
από την ύλη:

Α’ τάξη Μεθοδολογική εισαγωγή στην έννοια του χρόνου και στις ιστορικές πηγές, 
Προϊστορία, Ιστορικοί Χρόνοι.

Μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν, όπως κρίνουν πρόσφορο, τον θεματικό φάκελο: 
Στο ψηλότερο σημείο – Η Ακρόπολη της Αθήνας.

Β’ τάξη Μεθοδολογική εισαγωγή: ο χρόνος και οι πηγές της Ιστορίας, Οι πρώτοι αιώνες του 
Βυζαντίου, Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους, Περίοδος της μεγάλης 
ακμής του Βυζαντίου, Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου, Ο πολιτισμός του 
Βυζαντίου, Η Μεσαιωνική Ευρώπη.

Μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν, όπως κρίνουν πρόσφορο, τον θεματικό φάκελο: 
Πλούτος και Φτώχεια στη Βυζαντινή κοινωνία.

Γ’ τάξη Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου, Η ελληνική επανάσταση του 1821 
στο πλαίσιο της ανάδυσης των εθνικών ιδεών και του φιλελευθερισμού στην 
Ευρώπη, Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον 
Κόσμο τον 19ο αιώνα, Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως τις αρχές του 
20ου αιώνα, Επιστήμες, πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία κατά τον 19ο 
αιώνα.

Μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν, όπως κρίνουν πρόσφορο, τον θεματικό φάκελο: 
Από την Βενετοκρατία κυριαρχία στη Οθωμανική κυριαρχία – Το Ηράκλειο της 
Κρήτης.



Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων Β΄ κύκλου Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 2131335351 e-mail: 
scientific-bureaub@iep.edu.gr

2

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ακολουθεί πίνακας για τα βασικότερα σημεία στο μάθημα της Ιστορίας σε Λύκειο ανά τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη την ύλη που είχαν διδάξει πριν το κλείσιμο των σχολείων, τις 
συνθήκες κάθε τάξης, τις ευρύτερες συνθήκες, τους βασικούς στόχους ανά τάξη σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα επανάληψης ή και διδασκαλίας των παρακάτω κεφαλαίων 
από την ύλη:

Α’ τάξη Πολιτισμοί της εγγύς Ανατολής, Οι αρχαίοι Έλληνες, Ελληνιστικοί χρόνοι, Ο 
Ελληνισμός της Δύσης-πολιτισμοί Δυτικής Μεσογείου και Ρώμη, Οι Μεγάλοι 
κατακτητές, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (1ος π.Χ.-3ος μ.Χ.), Η Ύστερη Αρχαιότητα (3ος-
6ος αι. μ.Χ.), Πολιτισμοί της νότιας Ασίας και Άπω Ανατολής.

Β’ τάξη Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη 
του Βερντέν (565-843), Η εποχή της ακμής: από τον τερματισμό της εικονομαχίας ως 
το σχίσμα των δύο εκκλησιών (843-1054), Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την 
άλωση της Κων/πολης (1054-1204), Η Λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή 
(1204-1453), Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση, Ο Μεσαιωνικός Πολιτισμός, Από την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις ανακαλύψεις των δύο χωρών ως τη συνθήκη 
της Βεστφαλίας (1453-1648), Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας ως το συνέδριο της 
Βιέννης (1648-1815).


