
 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

1. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο μάθημα της 

Ιστορίας 

Παραδείγματα εφαρμογής 

 

Η Ιστορία στη Γ΄ δημοτικού 
 

-Μύθοι για τη δημιουργία του κόσμου στον Ελληνικό και σε άλλους 

πολιτισμούς (σελ. 7 κ.ε.) 

-Θεοί, ημίθεοι και ήρωες εδώ και αλλού (σελ. 11 κ.ε.) 

-Το θέμα του τρωικού πολέμου στους άλλους (σελ. 57 κ.ε.) 

-Οι τόποι και οι άνθρωποι γύρω από τον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο (σελ. 

65, 81 κ.ε.) 

-Εργαλεία και έργα τέχνης της λίθινης εποχής από διάφορους τόπους (σελ. 97 

κ.ε.) 

-Θρησκεία, γραφή και καθημερινή ζωή εδώ και αλλού (σελ.115 κ.ε.) 

 

Η Ιστορία στη Δ΄ δημοτικού 
 

-Μετακινήσεις λαών-πληθυσμών στην Ελλάδα και αλλού (σελ.6 κ.ε.) 

-Ελληνικές αποικίες σε άλλους τόπους – τότε και τώρα (σελ.9 κ.ε.) 

-Καλλιέργεια επιστημών και τέχνης στην Ελλάδα και αλλού (σελ. 14 ) 

-Η καθημερινή ζωή και εκπαίδευση των παιδιών στην Ελλάδα και αλλού 

(σελ.35 κ.ε.) 

-Η Ελλάδα και το Περσικό κράτος τότε και τώρα (σελ.46 κ.ε.) 



-Οπλισμός και στρατιωτικό ένδυμα στα παλιά χρόνια στην Ελλάδα και αλλού 

(σελ. 46 κ.ε.) 

-Παραδείγματα ηγετών και φίλων σαν τον Πελοπίδα και τον Επαμεινώνδα σε 

άλλους τόπους (σελ.91 κ.ε.) 

-Οι επαφές των αρχαίων Μακεδόνων με άλλους λαούς και τόπους (σελ.95 κ.ε.) 

-Το Ρωμαϊκό Κράτος και τα απομεινάρια της παρουσίας του στην Ελλάδα και 

αλλού (σελ.118 κ.ε.) 

-Η ιστορία της οικογένειας και του τόπου μου (σελ. 137 κ.ε.) 

 

Η Ιστορία στην Ε΄ δημοτικού 
 

-Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία και άλλες υπερδυνάμεις του αρχαίου κόσμου (σελ. 

14 κ.ε.) 

-Πόλεις-Πρωτεύουσες με στρατηγική σημασία (σελ. 23 κ.ε.) 

-Η διάδοση του χριστιανισμού στον κόσμο (σελ. 29 κ.ε.) 

-«Μια μέρα στον ιππόδρομο» (σελ. 34 κ.ε.) 

-Παραδείγματα έργων τέχνης  παγκόσμιας κληρονομιάς (σελ. 47 κ.ε.) 

-Οι βυζαντινοί και οι γείτονες λαοί (σελ.53 κ.ε.) 

-Τραγούδια, θρύλοι και παραδόσεις για φύλακες συνόρων-ακρίτες στην Ελλάδα 

και αλλού (σελ.61 κ.ε.) 

-Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο τότε-τώρα, εδώ-αλλού (σελ. 80 κ.ε.) 

-Η Θεσσαλονίκη και οι άνθρωποί της (σελ. 98 κ.ε.) 

-Η άλωση της Πόλης στην ελληνική & ξένη λογοτεχνία (σελ.112 κ.ε.) 

-Η Κύπρος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα (σελ.115 κ.ε.) 

-Οι γυναίκες στη βυζαντινή περίοδο σε διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας 

(σελ. 120 κ.ε.) 

-Δείγματα της βυζαντινής τέχνης σε διάφορους τόπους (σελ.123 κ.ε.) 



 

 

Η Ιστορία στη ΣΤ΄ δημοτικού 

 

-Τυπογραφία και βιβλία. Η αξία των βιβλίων τότε και τώρα. Ξεχωριστά βιβλία 

για τους Έλληνες και τους άλλους (σελ. 3 κ.ε.) 

-«Συμμετείχαν πρόγονοι από τον τόπο μου στις ανακαλύψεις;» (σελ.7)  

-Ιστορίες και μαρτυρίες για ασθένειες-επιδημίες στον τόπο μου τα παλιότερα 

χρόνια (σελ. 9 κ.ε.) 

-Άνθρωποι του τόπου μου που πρόσφεραν στο χώρο της επιστήμης ή σε  

επιστημονικές ανακαλύψεις (σελ.9 κ.ε.) 

-Οι αρχές του Διαφωτισμού και η επίδρασή τους στην πολιτική ζωή της χώρας 

μου (σελ.10 κ.ε.) 

κ-Γαλλική Επανάσταση, Ρωσική Επανάσταση, Επανάσταση του 1821: 

παράλληλοι δρόμοι; (σελ.11 κ.ε.) 

-«Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη»: Προβάλλονται 

σήμερα βασικές θέσεις στον τόπο μου & πώς; (σελ.12) 

-Οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων κάτω από ξένη κυριαρχία παλιότερα και 

σήμερα (σελ.15 κ.ε.) 

-Ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό παλιότερα και σήμερα. Άλλες κοινότητες 

στην Ελλάδα σήμερα (σελ. 19 κ.ε.) 

-Σύγχρονα  επαγγέλματα και χώροι εργασίας στην Ελλάδα και αλλού. 

Μοιάζουν; Σε τι; (σελ.20 κ.ε.) 

-Η εκπαίδευση των παιδιών σήμερα στην Ελλάδα και αλλού (σελ.22 ) 

-Μορφές αντίστασης των ανθρώπων (επαναστάσεις-κινήματα) εδώ αι αλλού 

(σελ.32 κ.ε.) 

-Η οικονομία τον 20ο αι. με αριθμούς στην Ελλάδα & αλλού (σελ.79)  

-Ο ελληνισμός της Μ.Ασίας από το 10ο αι. π.Χ. μέχρι τη σύγχρονη εποχή και οι 

σχέσεις του με τους άλλους (σελ.102 κ.ε.) 



-Οι πρόσφυγες του 1922 & οι σύγχρονοι μετανάστες (σελ.105 κ.ε.) 

-Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ένταξη της χώρας μου σ’αυτή (σελ.125)  

-«Σας παρουσιάζω τη συλλογή μου»(γραμματόσημα, νομίσματα κ.ά.). 

 

 


