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Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ Ιζηνξίαο 
(ΝΠΙ)

Γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012–2013 ζα γίλεη:

 Πιήξεο εηζαγσγή ηνπ ΝΠΙ ζηελ Α΄
Γπκλαζίνπ.

 Πιήξεο εηζαγσγή ηνπ ΝΠΙ ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ.

 Δθαξκνγή πηπρώλ/ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηνπ
ΝΠΙ ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ (βι. www.moec.gov.cy,
Δθπ/θό Τιηθό>Ιζηνξία>Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα).

→ πλεπώο, Πξνγξακκαηηζκόο δηδαθηέαο ύιεο
ζα ππάξρεη κόλν ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ.

http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
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Ιζηοπικέρ ηομέρ

Α΄ Γςμν. Β΄ Γςμν. Γ΄ Γςμν. Α΄ Λςκ.

Η Δποσή ηος 

Λίθος

–

H Δλληνιζηική 

Δποσή

Ρωμαϊκή Δποσή

–

Η Άλωζη ηηρ 

Κων/ποληρ από 

ηοςρ Φπάγκοςρ 

(1204 μ.Χ.)

Παπαμένει ο 

ςθιζηάμενορ 

Ππογπαμμαηιζμόρ 

και παπάλληλα 

αξιοποιείηαι ηο Νέο 

Ππόγπαμμα ποςδών

Βενεηοκπαηία 

ηηρ Κύππος 

(1489 - 1571 μ.Χ.)

–

Δπιζηήμερ, 

Πνεςμαηική και 

Καλλιηεσνική 

δημιοςπγία καηά ηον 

20ό αιώνα 

Παπαμένει ο 

ςθιζηάμενορ 

Ππογπαμμαηιζμόρ
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Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ Ιζηνξίαο 
(ΝΠΙ)

Με ηνλ όξν εθαξκνγή πηπρώλ/ζεκαηηθώλ 

ελνηήησλ ηνπ ΝΠΙ ελλννύκε, κεηαμύ άιισλ:

α. Τηνζέηεζε βαζηθώλ κεζνδνινγηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ ηνπ ΝΠΙ (δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, πξνζέγγηζε/αλάιπζε/εξκελεία 

ηζηνξηθώλ πεγώλ, πνιππξηζκαηηθόηεηα θ.ιπ.).

β. Γηδαζθαιία ζεκαηηθώλ ελνηήησλ όπσο είλαη 

δηαξζξσκέλεο ζην ΝΠΙ (ζπγθεθξηκέλνη 

δηδαθηηθνί ζθνπνί/δείθηεο επηηπρίαο).
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Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ Ιζηνξίαο 
(ΝΠΙ)

Με ηνλ όξν εθαξκνγή πηπρώλ/ζεκαηηθώλ 

ελνηήησλ ηνπ ΝΠΙ ελλννύκε, κεηαμύ άιισλ:

γ. Πξνγξακκαηηζκόο/ρεδηαζκόο/Οξγάλσζε –

εθπόλεζε δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ (projects).

δ. Οξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε 

ηζηνξηθνύο, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη 

κνπζεία.
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Πξνγξακκαηηζκνί Δηδαθηέαο Ύιεο γηα 
ηα Λύθεηα, Σερληθέο ρνιέο, Εζπεξηλά

Παξακέλνπλ σο έρνπλ νη

Πξνγξακκαηηζκνί δηδαθηέαο ύιεο γηα ηα

Λύθεηα/Σερληθέο ρνιέο θαη ηα Δζπεξηλά

Γπκλάζηα.
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Εθπαηδεπηηθό Τιηθό

 Σα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα παξακέλνπλ ηα
ίδηα.

 Έρεη εθδνζεί από ηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο
Πξνγξακκάησλ ην βηβιίν «Γηδαθηηθή
Μεζνδνινγία θαη Δθαξκνγέο ζην Μάζεκα
ηεο Ιζηνξίαο, Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηηθνύ».
Σν βηβιίν απηό ζα ρνξεγεζεί ζύληνκα ζε
όινπο/εο ηνπο/ηηο Φηινιόγνπο.
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Εθπαηδεπηηθό Τιηθό

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΠ (Δθπαηδεπηηθό

πιηθό>Ιζηνξία) έρνπλ αλαξηεζεί:

 Οη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ εθπνλήζεθαλ

από θηινιόγνπο πνπ παξαθνινύζεζαλ ην

Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο ζην κάζεκα ηεο

Ιζηνξίαο θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010–2011.

Πξνζερώο θαη ζηαδηαθά ζα αλαξηεζνύλ

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην

πιαίζην ηνπ ίδηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ

παξειζνύζα ζρνιηθή ρξνληά (2011–2012).
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Εθπαηδεπηηθό Τιηθό

 εκηλάξην πληνληζηώλ Φηινιόγσλ, 14 θαη

15 Ινπλίνπ 2012.

 Ηκεξίδα Παγθππξίσλ Δμεηάζεσλ, 16

Μαξηίνπ 2012 (Παξνπζηάζεηο,

Δξγαζηήξηα, πκπεξάζκαηα).



Εθπαηδεπηηθό Τιηθό

 Εθπαηδεπηηθό παθέην «Μηα καηηά ζην 
παξειζόλ καο»

Δίλαη έλα παθέην κε 9 ελόηεηεο γηα ηελ
θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηεο
Κύπξνπ θαη πεξηιακβάλεη πιεζώξα πεγώλ
θαζώο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα
ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.

Σν πιηθό απηό απνηειεί πξντόλ ζπιινγηθήο
εξγαζίαο Κύπξησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη
εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξώπεο.
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 Καηά ηελ πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά πξνβιεπόηαλ

ε δηεμαγσγή κηαο δηαγλσζηηθνύ ηύπνπ

αμηνιόγεζεο ζηελ Α΄ ηάμε, ώζηε λα

δηαγλσζηνύλ ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ησλ

καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζρέζε κε ηηο

πξναπαηηνύκελεο ηζηνξηθέο γλώζεηο,

δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο, αμίεο, ζηάζεηο θαη

ζπκπεξηθνξέο.

 Καηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά ε

αμηνιόγεζε απηή λα γίλεη θαη ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ.

Δηαγλωζηηθή αμηνιόγεζε 

ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο
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 Σνλίδεηαη όηη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο

αμηνιόγεζεο δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη

ππόςε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ

καζεηώλ/ηξηώλ ζηα ηεηξάκελα θαη

ζπλεπώο δελ ζπζηήλεηαη ε αξηζκεηηθή

αμηνιόγεζε ησλ δνθηκίσλ.

 Δλδεηθηηθό γξαπηό δηαγλσζηηθήο

αμηνιόγεζεο γηα ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ ππάξρεη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΠ.

Δηαγλωζηηθή αμηνιόγεζε 

ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο
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Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο απαληήζεωλ 
πνπ εδξάδνληαη ζε ηζηνξηθέο πεγέο

 Απόξξνηα ηεο εκεξίδαο γηα ηηο Παγθύπξηεο

Δμεηάζεηο ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο πνπ έγηλε

ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ήηαλ θαη ην

ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη πξόβιεκα ζε ό,ηη

αθνξά ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ

απαληήζεσλ πνπ εδξάδνληαη ζε ηζηνξηθέο

πεγέο.

 Γηα ην ιόγν απηό ππελζπκίδνληαη ηα βαζηθά

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο:
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Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο απαληήζεωλ 
πνπ εδξάδνληαη ζε ηζηνξηθέο πεγέο

ΜΟΝΑΓΔ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ           Καμία μονάδα Μιζέρ μονάδερ ύνολο μονάδων
Αξιοποίηζη ζηοισείων ηων 

πηγών ζηην απάνηηζη

Καμία αξιοποίηζη ηων 

ζηοισείων/ ανηιγπαθή 

αςηούζιων σωπίων

Πεπιοπιζμένη 

αξιοποίηζη ηων 

ζηοισείων 

Δπαπκήρ αξιοποίηζη 

ηων ζηοισείων 

Αξιοποίηζη ιζηοπικών 

γνώζεων πέπα από ηιρ 

πηγέρ

Καμία αξιοποίηζη 

ιζηοπικών

γνώζεων 

Πεπιοπιζμένη 

αξιοποίηζη 

ιζηοπικών 

γνώζεων 

Δπαπκήρ αξιοποίηζη 

ιζηοπικών γνώζεων 

Γεξιόηηηερ επμηνείαρ/ 

ζσολιαζμού/ ανάλςζηρ/ 

αξιολόγηζη εγκςπόηηηαρ 

ηων πηγών κ.λπ. 

Καμία ανηαπόκπιζη 

ζηο ζηηούμενο/ 

εζθαλμένη απάνηηζη

Πεπιοπιζμένη 

ανηαπόκπιζη ζηο 

ζηηούμενο 

Δπαπκήρ ανηαπόκπιζη 

ζηο ζηηούμενο

Οπγάνωζη κειμένος 

απάνηηζηρ

Κείμενο σωπίρ 

οπγάνωζη

Αδςναμίερ ζηην 

οπγάνωζη ηος 

κειμένος 

Καλά δομημένο και 

καλογπαμμένο κείμενο
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Επηκόξθωζε Φηινιόγωλ ζηελ Ιζηνξία

 Σε ζρνιηθή ρξνληά 2012–2013 ζα ζπλερηζηεί ε

επηκόξθσζε ησλ Φηινιόγσλ πνπ δηδάζθνπλ

ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο ζηα Γπκλάζηα.

 Θέκα ηεο επηκόξθσζε ζα είλαη ην Νέν

Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ καζήκαηνο θαζώο

θαη ε Γηδαθηηθή ηνπ.

 Δηδηθόηεξα πξνγξακκαηίδεηαη κηα ζεηξά

επηκόξθσζεο (ηξία ζεκηλάξηα) πνπ ζα

παξαθνινπζήζεη έλαο/κηα θηιόινγνο από

θάζε Γπκλάζην.
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Επηκόξθωζε Φηινιόγωλ ζηελ Ιζηνξία

 Πξνγξακκαηίδεηαη, επίζεο, κηα ζεηξά

επηκόξθσζεο γηα ηα Λύθεηα θαη ζπγθεθξηκέλα

γηα ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ην κάζεκα ζηελ

Α΄ Λπθείνπ.

 Θέκα ηεο επηκόξθσζε ζα είλαη απνθιεηζηηθά ε

Γηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο.

 Η επηκόξθσζε ζα απνηειείηαη από ηξία

νινήκεξα ζεκηλάξηα (ζε πξσηλό ρξόλν) πνπ

ζα παξαθνινπζήζνπλ έλαο/κηα θηιόινγνο

από θάζε Λύθεην (Α΄ Λπθείνπ).
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Οκάδα Π.. Ιζηνξίαο
2012–2013

Κππξηαλόο Λνύεο, ΠΛΔ 22806316

θεύε Πξσηνπαπά, ΔΜΔ 22800895

Γεσξγία Κνύκα, ΔΜΔ 22800770

ύκβνπινη Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ

Γηάλλνο σθξάηνπο 22800949

Άλλα-Μαξία Κνπάηνπ 22800903

Τπνζηεξηθηέο Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Ιζηνξίαο

Αλδξέαο Αληδνπιήο 22402459

Αλδξέαο Γεσξγαιιίδεο   22402459


