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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
Γενικός σκοπός κατά τάξη 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 
 
Η διδασκαλία της Ιστορίας στη Δημόσια Εκπαίδευση αποβλέπει στην καλλιέργεια ιστορι-
κής σκέψης και στην ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης. Παράλληλα με την οικοδόμηση 
επαρκούς, συνεκτικής και πολυεπίπεδης γνώσης του παρελθόντος, οι μαθητές/τριες θα 
πρέπει να αναπτύξουν σταδιακά και τη σύνθετη εκείνη διανοητική δεξιότητα (ιστορικός 
γραμματισμός), που θα τους επιτρέπει όχι μόνο να ερμηνεύουν γεγονότα και ιστορικά 
φαινόμενα παρωχημένων εποχών, αλλά και να κατανοούν τους ποικίλους παράγοντες 
(ιστορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς κ.λπ.) που 
επηρεάζουν σύγχρονες καταστάσεις,  τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον. 
Με την ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής τους σκέψης, οι μαθητές/τριες θα προσεγγίζουν 
απροκατάληπτα την ιστορική πορεία –την απώτερη, αλλά και τη χρονικά εγγύτερη, 
τοπική και γενική– της Κύπρου και του ευρύτερου ελληνικού κόσμου, των συνοίκων 
κοινωνικών, θρησκευτικών, εθνοτικών και εθνικών ομάδων της νήσου, των λαών της 
ευρωπαϊκής οικογένειας και της ανατολικής Μεσογείου και άλλων περιοχών του κό-
σμου· θα εκτιμούν επίσης ανάλογα και θα σέβονται τις θρησκευτικές και πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες και νοοτροπίες διαφορετικών ανθρώπινων κοινωνιών, απαλλαγμένοι από 
αντιπαραγωγικά στερεότυπα και γενικά από εξωτερικούς παράγοντες ιδεολογικής 
χειραγώγησης. Τέλος, διαθέτοντας μια στέρεα κατανόηση των διάφορων ιστορικών, 
πολιτιστικών, κοινωνικών, εθνικών και άλλων ταυτοτήτων, τις οποίες διάφορες ομάδες 
υιοθετούν, θα μπορέσουν να αναδειχθούν σε συνειδητοποιημένους, πληροφορημένους, 
υπεύθυνους και συμμετοχικούς πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και 
οποιασδήποτε άλλης κοινωνίας επιλέξουν να ζήσουν ως ενήλικες. 
 
Η επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει ότι οι μαθητές/τριες, ως την αποφοίτησή 
τους, θα έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση: 

 

 των κυριότερων φάσεων της ιστορίας της Κύπρου και του ελληνικού κόσμου, από τα 
απώτερα χρόνια ως τις μέρες μας, ώστε, στηριζόμενοι/ες σε ιστορικά δεδομένα, να 
αξιολογούν συνειδητά τη συμμετοχή του ελληνικού πολιτισμού στον παγκόσμιο, 

 της διαχρονικής εξέλιξης καταρχήν των κατά περιόδους συνοίκων θρησκευτικών, 
εθνοτικών και εθνικών ομάδων της νήσου και, στη συνέχεια και σε γενικές γραμμές, 
των λαών της ανατολικής Μεσογείου και, κατά το δυνατόν, και άλλων περιοχών του 
κόσμου, 

 των σημαντικότερων κεφαλαίων της ιστορίας των λαών της Ευρώπης, ιδιαίτερα 
εκείνων που συντέλεσαν στη δημιουργία μίας κοινής ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, αλλά και εκείνων που, με τις έντονες ιδεολογικές διαμάχες και 
αποκλίσεις, τις πολιτικές και πολιτειακές ανατροπές ή ακόμα και τους κατά 
περιόδους αιματηρούς ανταγωνισμούς, συντέλεσαν στη δημιουργία της 
πολυμορφίας της, 

 των μεγάλων ιστορικών αλλαγών που σημειώθηκαν (και σημειώνονται) στη 
συλλογική ζωή των ανθρώπων στον χρόνο και στον χώρο, των ευεργετικών 
αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και των 
παραγόντων που συντέλεσαν (και συντελούν), με αλληλουχία αιτίων και 
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αποτελεσμάτων, άλλοτε στην επιτάχυνση και άλλοτε στην επιβράδυνση (ακόμα και 
με «ρήξεις» της «συνέχειας») των ιστορικών εξελίξεων σε γεωγραφικά τοπικό, 
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, 

 του ιστορικού παρελθόντος των διαφορετικών ανθρώπινων κοινωνιών με απόλυτο 
σεβασμό και κατανόηση της ιδιαιτερότητάς τους. 

 


