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ΚΟΗΝ.:

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ησλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ Ζκεξήζηνπ θαη
Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ. έηνο 2013-2014
Μεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (πξάμε 24/08-072013 θαη 33/30-09-2013 Γ..) ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία
ησλ Μαζεκάησλ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ Ζκεξεζίνπ θαη Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα:
ΗΣΟΡΗΑ
ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ηεο χιεο ρσξίο
ράζκαηα θαη αζπλέρεηεο. Ζ απνζπαζκαηηθφηεηα δελ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε
ζρέζε πνπ ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα νχηε ην πιέγκα ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο
νπνίεο απηά ζπληειέζηεθαλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα
γηα νινθιήξσζε ηεο χιεο κέζα ζην δηδαθηηθφ έηνο. Δπεηδή φκσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε
ζπζηεκαηηθή

δηδαζθαιία

φινπ

ηνπ

βηβιίνπ

θαζίζηαηαη

αδχλαηε

ιφγσ

αληηθεηκεληθψλ

πξνβιεκάησλ πξνηείλεηαη σο απνιχησο αλαγθαία ε δηδαζθαιία ησλ ακέζσο παξαθάησ
ελνηήησλ. Όζνλ αθνξά ηηο ελφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε δηδαθηέα χιε, ζεσξείηαη
απηνλφεην φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα κεξηκλήζεη ψζηε, κέζα απφ κηα επζχλνπηε πξνζέγγηζε ησλ
βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο, λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλέρεηα θαη ε ζπλνρή ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο.

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα φιεο ηηο ηάμεηο φηη νη ηζηνξηθέο πεγέο πνπ πεξηέρνληαη
ζηα ζρνιηθά βηβιία ηζηνξίαο δελ απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο αθήγεζεο ηνπ βηβιίνπ θαη επνκέλσο
δελ πξέπεη λα δηδάζθνληαη σο επηπιένλ γλσζηηθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ δεηείηαη θαηά ηηο
εμεηάζεηο ε εθκάζεζε, αιιά απνηεινχλ κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο ησλ καζεηψλ.
ΑΡΥΑΗΑ ΗΣΟΡΗΑ Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Η. ΠΡΟΨΣΟΡΗΑ
Κεθάιαην Β΄: Ζ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (3000-1100 π.Υ.)
2. Ο Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο (ζει.21-22)
3. Ο Μηλσηθφο πνιηηηζκφο (ζει.23-25)
4. Ζ ζξεζθεία θαη ε ηέρλε ησλ Μηλσηηψλ (ζει.26-28)
5. Ο Μπθελατθφο θφζκνο (ζει.29-32)
6. Ζ Μπθελατθή ζξεζθεία θαη ηέρλε (ζει.33-34)
ΗΗ. ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ
Κεθάιαην Γ΄: Ο Διιεληθφο θφζκνο απφ ην 1100 έσο ην 800 π.Υ., (ζει.37-41)
Κεθάιαην Γ΄: Αξρατθή Δπνρή (800-479 π.Υ.), (ζει.43-66)
Κεθάιαην Δ΄: Ζ Ζγεκνλία ηεο Αζήλαο (479-431π.Υ.), (ζει.69-80)
Κεθάιαην Σ΄: Ζγεκνληθνί αληαγσληζκνί θαη θάκςε ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ
(431-362 π.Υ.), (ζει.83-93)
Κεθάιαην Ε΄: Ζ αλάπηπμε ηεο Μαθεδνλίαο (ζει.96-105)
Κεθάιαην Ζ΄: Οη Σέρλεο θαη ηα Γξάκκαηα ηελ Κιαζηθή Δπνρή (ζει.107-116)
Κεθάιαην Θ΄: Διιεληζηηθνί θαη Ρσκατθνί Υξφλνη
1. Tα ειιεληζηηθά βαζίιεηα (ζει.118-120)
2. Ζ θαηάζηαζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (ζει. 121-122)
3. Σν ξσκατθφ θξάηνο απνθηά κεγάιε δχλακε (ζει. 123-124)
4. Ζ ππνηαγή ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ (ζει. 125-126)
Κεθάιαην Η΄: Απφ ηε Ρψκε ζην Βπδάληην
1. Ζ ξσκατθή εηξήλε (ζει. 138-139)
νο

4. 3 αηψλαο κ.Υ. Ζ Ρσκατθή απηνθξαηνξία ζε θξίζε (ζει. 144-145)
5. Κσλζηαληίλνο: Ζ κεγάιε ζηξνθή (ζει. 146-147)
ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΟΣΔΡΖ ΗΣΟΡΗΑ Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Κεθάιαην Πξώην: Οη πξψηνη αηψλεο ηνπ Βπδαληίνπ (330-717),
Η. Ζ κεηεμέιημε ηνπ Ρσκατθνχ θξάηνπο
1. Απφ ηε Ρψκε ζηε Νέα Ρψκε (ζει. 7-9)
ΗΗ. Δμσηεξηθά πξνβιήκαηα θαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξάηνπο (ζει. 16-21)
2

Κεθάιαην Γεύηεξν: Λανί ζηνλ πεξίγπξν ηνπ βπδαληηλνύ θξάηνπο
Η. Ο Βαιθαληθφο θφζκνο θαηά ηνλ Μεζαίσλα
1. Οη ιάβνη θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ην Βπδάληην (ζει.23)
2. Οη Βνχιγαξνη θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ην Βπδάληην (ζει.24-25)
ΗΗ. Ο θφζκνο ηνπ Ηζιάκ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα
2. Σν εκπφξην θαη ν πνιηηηζκφο ηνπ Ηζιάκ (ζει.29-30)
Κεθάιαην Σξίην: Πεξίνδνο ηεο κεγάιεο αθκήο ηνπ Βπδαληίνπ (717-1025)
(ζει.32-51)
Η. Παγίσζε ηεο Βπδαληηλήο θπξηαξρίαο ζηα Βαιθάληα θαη ηε Μ. Αζία
ΗΗ. Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία
Κεθάιαην Σέηαξην: Πεξίνδνο ηεο θξίζεο ηνπ Βπδαληίνπ (1025-1453) (ζει.53-68)
Η. Ζ εμαζζέλεζε ηνπ Βπδαληίνπ θαη ην ρίζκα κε ηε Γχζε
ΗΗ. Οη ηαπξνθνξίεο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο γηα ην Βπδάληην
ΗΗΗ. Αλαζχζηαζε ηνπ Βπδαληίνπ θαη ππνηαγή ζηνπο Οζσκαλνχο
Κεθάιαην Πέκπην: Ο πνιηηηζκφο ηνπ Βπδαληίνπ (ζει.70-73 θαη 80-84)
1.Ζ θαζεκεξηλή δσή ζην Βπδάληην (ζει.70-73)
4. Δηθαζηηθέο Σέρλεο θαη Μνπζηθή (ζει.80-84)
Κεθάιαην Έθην: Ζ κεζαησληθή Δπξψπε (ζει.89-90)
Η. Ζ εμέιημε ηεο Μεζαησληθήο Δπξψπεο κεηά ηε κεηαλάζηεπζε ησλ ιαψλ
(5νο-10νο αη.)
2. Ο Καξινκάγλνο θαη ε επνρή ηνπ (ζει.89-90)
Κεθάιαην Έβδνκν: Ζ Δπξψπε ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο (15νο-18νο αη.)
Η. Οη αλαθαηαηάμεηο ζηε κεηακεζαησληθή επξσπατθή θνηλσλία
1. Οη αλαθαιχςεηο (ζει. 110-112)
2. Αλαγέλλεζε θαη Αλζξσπηζκφο (ζει. 113-119)
3. Ζ ζξεζθεπηηθή Μεηαξξχζκηζε (ζει. 120-123)
4. Πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο απφ ην 15ν σο ην 18ν
αηψλα. (ζει. 124-128)
ΗΗ. Ο Διιεληζκφο ππφ βελεηηθή θαη νζσκαληθή θπξηαξρία (ζει. 133-138).
ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Κεθάιαην πξώην: Οη απαξρέο δηακφξθσζεο ηνπ Νεφηεξνπ θφζκνπ
 Ζ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ (ζει.10-13)
 Ζ ακεξηθαληθή επαλάζηαζε (ζει.14-15)
 Ζ έθξεμε θαη ε εμέιημε ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο (1789-1794),
(ζει.16-19)
Κεθάιαην δεύηεξν: Ζ ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζην πιαίζην ηεο αλάδπζεο ησλ εζληθψλ
ηδεψλ θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ζηελ Δπξψπε
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Ο Διιεληζκφο απφ ηα κέζα ηνπ 18

5.

νπ

αη. έσο ηηο αξρέο ηνπ 19

νπ

αη.

(ζει.23-25)
Σα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ησλ εηψλ 1820-1821 ζηελ Δπξψπε

6.

(ζει.26-27)
Ζ Φηιηθή Δηαηξεία θαη ε θήξπμε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ζηηο

7.

παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο (ζει.28-29)
8.

Ζ εμέιημε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο (1821-1827), (ζει.30-32)

9.

Πξψηεο

πξνζπάζεηεο

ησλ

επαλαζηαηεκέλσλ

Διιήλσλ

γηα

ζπγθξφηεζε θξάηνπο (ζει.33-34)
10. Διιεληθή επαλάζηαζε θαη Δπξψπε (ζει.35-37)
Κεθάιαην ηξίην: Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν
Ο

ηνλ 19 αηψλα
12.

Ζ σξίκαλζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο (ζει.41-43)

13.

Κνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο
(ζει.44-45)

Κεθάιαην ηέηαξην: Σν ειιεληθφ θξάηνο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ έσο ηηο αξρέο ηνπ 20

νπ

αηψλα

(ζει.55-71)
Κεθάιαην έθην: Ζ Διιάδα απφ ην θίλεκα ζην Γνπδί (1909) έσο ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ
πνιέκσλ (1913) (ζει.82-88)
Κεθάιαην έβδνκν: Ο Α΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ε ξσζηθή επαλάζηαζε (1914 – 1918)
(ζει.89-99)
Κεθάιαην όγδνν: Ο Μηθξαζηαηηθφο πφιεκνο (1919-1922) (ζει. 100-110)
Κεθάιαην έλαην: Ζ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1919-1939) (ζει. 111-122)
Κεθάιαην δέθαην: Ο Β΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ε Διιάδα (ζει.123-136)
Κεθάιαην ελδέθαην: Γηεζλείο εμειίμεηο απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ έσο ηα ηέιε
ηνπ 20νπ αηψλα
50. Ζ πνιηηηθή δηαίξεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο (ζει.138-140)
Κεθάιαην δσδέθαην: Ζ Διιάδα απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ έσο ηα ηέιε ηνπ 20νπ
αηψλα (ζει.150-165)
Κεθάιαην δέθαην ηξίην: Οη πξνζπάζεηεο ελνπνίεζεο ηεο Δπξψπεο θαη ε Διιάδα (ζει.166-170)
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΡΑΜMΑΣΔΗΑ (ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΡΑΖ)
ΣΑΞΖ Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Θα δηδαρηνχλ ε Οκήξνπ Οδύζζεηα θαη νη Ζξνδφηνπ Ιζηνξίεο ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ.
Α. ΟΜΖΡΟΤ ΟΓΤΔΙΑ

4

Ζ Οκήξνπ Οδύζζεηα ζα δηδαρηεί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζε ζπλερφκελν δίσξν, εθφζνλ
ν δηδάζθσλ ην επηζπκεί) απφ ηνλ επηέκβξην κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ.
Δλόηεηεο

Γηδαθηηθέο ώξεο

Δηζαγσγή (1,2,3,4,6,7,8)
Σν πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ 5, 9 θαη 10 ν δηδάζθσλ κπνξεί
λα ην αμηνπνηήζεη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ θεηκέλνπ φπσο

2

εθείλνο θξίλεη πξνζθνξφηεξν.
Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο α
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο α 1 -25
Αλαιπηηθή επεμεξγαζίαο ξαςσδίαο α 26-108
-//-

-//

1
1

-//-

α 109-173

1

-//-

-//

-//-

α 174-360

2

-//-

-//

-//-

α 361-497

2

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ β, γ, δ, ε

2

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο ε 50-164

2

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο ε 165-251

2

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο ε 311-420

2

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο δ
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο δ 139-259

3

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ ε, ζ, η,

1

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο η 240-630

4

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ θ, ι, κ, λ, μ ,ν, π

2

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο π, 185-336

2

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ ξ, ζ, η, π, θ, ρ

2

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο ρ 350-446

2

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο ς
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο ς 89-381
Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο σ
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο σ 265-377

3

2

Γεληθή ζεψξεζε ηεο Οδχζζεηαο

2

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ

40

Σα εηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα ησλ ξαςσδηψλ απνηεινχλ ζηνηρεία αλαθνξάο θαηά ηελ
επεμεξγαζία δειαδή αμηνπνηνχληαη, αιιά δελ απνκλεκνλεχνληαη θαη νχηε απνηεινχλ εμεηαζηέα
χιε.

5

Ο δηδάζθσλ θξνληίδεη λα εληάζζεη ηα επηιεγκέλα πξνο αλαιπηηθή επεμεξγαζία
απνζπάζκαηα ζην πιαίζην ηεο ξαςσδίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, αμηνπνηψληαο ηηο πεξηιεπηηθέο
αλαδηεγήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ξαςσδηψλ θαη ελζαξξχλνληαο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη
ζχκθσλα κε ηνλ δηαζέζηκν δηδαθηηθφ ρξφλν, ηελ αλάγλσζε αλζνινγεκέλσλ απνζπαζκάησλ ηνπ
εγρεηξηδίνπ.
Β. ΖΡΟΓΟΣΟΤ ΙΣΟΡΙΔ
Οη Ζξνδφηνπ Ιζηνξίεο ζα δηδαρηνχλ θαλνληθά δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζε ζπλερφκελν
δίσξν, εθφζνλ ν δηδάζθσλ ην επηζπκεί) απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ κέρξη ηνλ Μάην ζχκθσλα κε ην
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ.
Δλόηεηεο

Γηδαθηηθέο ώξεο

Δηζαγσγή, ζ. 8-11

1

Βηβιίν πξώην
Δλφηεηα 1ε: Πξννίκην
ε

Δλφηεηα 2 : Κξνίζνο θαη φισλ

5

Ζ λνπβέια ηνπ Άδξαζηνπ (αλάγλσζε)
ε

Δλφηεηα 3 : Κξνίζνο θαη Κχξνο
Βηβιίν δεύηεξν
ε

Δλφηεηα 5 : «Θσκάζηα» θαη «λφκνη» ησλ Αηγππηίσλ (αλάγλσζε)
Δλφηεηα 6ε:Μλεκεία ηεο Αηγχπηνπ

2

Βηβιίν ηξίην
Δλφηεηα 7ε : Σν δαρηπιίδη ηνπ Πνιπθξάηε (αλάγλσζε)

3

Δλφηεηα 8ε: Σα πνιηηεχκαηα
Βηβιίν έθην
Δλφηεηα 11: Ζ κάρε ηνπ Μαξαζψλα

2

Βηβιίν έβδνκν
Δλφηεηα 12: Γηάινγνο Ξέξμε-Γεκάξαηνπ

3

Δλφηεηα 13: Ζ κάρε ησλ Θεξκνππιψλ
Βηβιίν όγδνν
Δλφηεηα 15: Ζ λαπκαρία ηεο αιακίλαο

1

πλνιηθή ζεψξεζε

1

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ

18 ώξεο

6

ΣΑΞΖ Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Θα δηδαρηνχλ θαλνληθά ηα Οκεξηθά Έπε: Ιιηάδα θαη ην Αλζνιφγην Αξραία Διιάδα. Ο ηόπνο
θαη νη άλζξωπνη ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ.
ΟΜΖΡΗΚΑ ΔΠΖ: ΙΛΙΑΓΑ
Σν βηβιίν Οκεξηθά Έπε: Ιιηάδα ζα δηδαρηεί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζε ζπλερφκελν
δίσξν, εθφζνλ ν δηδάζθσλ ην επηζπκεί) απφ ηνλ επηέκβξην έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ.
Δλόηεηεο

Γηδαθηηθέο ώξεο

Δηζαγσγή

1

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο Α

2

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Α 1-53
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Α 54-306

4

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Α 350-431α

2

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Α 494-612

3

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ Β, Γ

3

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Γ 121-244
Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ Γ, Δ, Ε

4

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Ε 369-529
Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ Ζ, Θ, Η

4

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο 225-431
Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο

2

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο Π

3

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Π 684-867
Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ Ρ, 

3

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο  478-616
Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ Σ, Τ ,Φ, Υ

3

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Υ 247-394
Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ Φ, Χ

4

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Χ 468-677
πλνιηθή ζεψξεζε

2

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ

40

Ο δηδάζθσλ θξνληίδεη λα εληάζζεη ηα επηιεγκέλα πξνο αλαιπηηθή επεμεξγαζία απνζπάζκαηα
ζην πιαίζην ηεο ξαςσδίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, αμηνπνηψληαο ηηο πεξηιεπηηθέο αλαδηεγήζεηο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ ξαςσδηψλ θαη ελζαξξχλνληαο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ
δηαζέζηκν δηδαθηηθφ ρξφλν, ηελ αλάγλσζε αλζνινγεκέλσλ απνζπαζκάησλ ηνπ εγρεηξηδίνπ.
7

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. Ο ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ
(ΑΝΘΟΛΟΓΗΟ)
Σν βηβιίν Αξραία Διιάδα. ν Τόπνο θαη νη Άλζξωπνη ζα δηδαρηεί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα
(ζε ζπλερφκελν δίσξν, εθφζνλ ν δηδάζθσλ ην επηζπκεί) απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Μάην.
Δλόηεηεο

Γηδαθηηθέο ώξεο

Ζ Αζήλα (επηινγή ηνπιάρηζηνλ 2 θεηκέλσλ θαηά ηελ θξίζε

4

ηνπ θαζεγεηή)
Ζ πάξηε

2

Ζ Μαθεδνλία

2

Ζ Θήβα

2

Ζ Κφξηλζνο κεηά ηελ θαηαζηξνθή

2

Ζ Αιεμάλδξεηα

2

Αζιεηηζκφο θαη αζιήκαηα

4

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ

18 ώξεο

ΣΑΞΖ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Θα δηδαρζνχλ θαλνληθά ηα αληηθείκελα 1) Γξακαηηθή Πνίεζε, ζην νπνίν ν δηδάζθσλ επηιέγεη
αλάκεζα ζηα βηβιία Γξακαηηθή Πνίεζε. Δπξηπίδε Διέλε θαη Γξακαηηθή Πνίεζε Αξηζηνθάλε
Όξληζεο, ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) θαη 2) ην Αλζνιόγην
Φηινζνθηθώλ Κεηκέλωλ ζχκθσλα κε ην (ΑΠ).
1) ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΠΟΗΖΖ
Σν αληηθείκελν ζα δηδαρηεί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζε ζπλερφκελν δίσξν, εθφζνλ ν
δηδάζθσλ επηζπκεί) απφ ηνλ επηέκβξην έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ. Ο δηδάζθσλ επηιέγεη
αλάκεζα ζηα βηβιία Γξακαηηθή Πνίεζε. Δπξηπίδε Δλένη θαη Γξακαηηθή Πνίεζε.
Αξηζηνθάλε Όρνιθες, ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ.
Α. Γξακαηηθή Πνίεζε. Δπξηπίδε Δλένη
Χο εηζαγσγή, απφ ην εγρεηξίδην Ιζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο ζα δηδαρζνχλ νη
ζ. 63-74 θαη 88-96. Απφ ηηο ζ. 88-96 ζα δνζεί έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ
Δπξηπίδε θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νλνκαζηηθά ηα έξγα ηνπ. ην πεξηερφκελν ησλ
ζ. 76-87 (Οη κεγάινη Σξαγηθνί: Πξφδξνκνη, Αηζρχινο, νθνθιήο) λα γίλεη απιή αλαθνξά.
Δλόηεηεο

Γηδαθηηθέο ώξεο

Δηζαγσγή

2

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Πξνιφγνπ (1-191)

4

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Παξφδνπ (192-288)

2

πλνπηηθή ζεψξεζε Παξφδνπ (289-436)

1

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Α΄ Δπεηζνδίνπ (437-575)

3

8

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία

2

Δπηπαξφδνπ – Β΄ Δπεηζνδίνπ (576-658)
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Β΄ Δπεηζνδίνπ (659-840)

3

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Β΄ Δπεηζνδίνπ (841-941)

2

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Β΄ Δπεηζνδίνπ (942-1139)

3

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Β΄ Δπεηζνδίνπ (1140-1219)

3

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Α΄ ηαζίκνπ (1220-1285)

1

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Γ΄ Δπεηζνδίνπ (1286-1424)

4

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Β΄ ηαζίκνπ (1425-1499)

1

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Γ΄ Δπεηζνδίνπ (1500-1592)

2

πλνπηηθή ζεψξεζε Γ΄ ηαζίκνπ (1593-1652)

1

πλνπηηθή ζεψξεζε εμφδνπ (1653-1778)

4

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Δμφδνπ (1779-1870)
Γεληθή ζεψξεζε

2

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ

40

Β. Γξακαηηθή Πνίεζε, Αξηζηνθάλε Όρνιθες
Απφ ην εγρεηξίδην Γξακαηηθή Πνίεζε. Αξηζηνθάλε Όξληζεο σο Δηζαγσγή ζα δηδαρζνχλ νη
ζειίδεο 10-18. Τπνζηεξηθηηθά ν δηδάζθσλ κπνξεί λα αλαθεξζεί ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα απφ ην
εγρεηξίδην Ιζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο.
Δλόηεηεο

Γηδαθηηθέο ώξεο

Δηζαγσγή

2

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Πξνιφγνπ (1-231)

5

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Παξφδνπ (232-487)

5

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Δπηξξεκαηηθνχ Αγψλα (488-576)

2

πλνπηηθή ζεψξεζε Δπηξξεκαηηθνχ Αγψλα (577-677)

1

πλνπηηθή ζεψξεζε Μεηαβαηηθήο ζθελήο (678-716)

1

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Παξάβαζεο (717-794)

2

πλνπηηθή ζεψξεζε Παξάβαζεο (795-842)

1

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Ηακβηθψλ ζθελψλ Η (843-1106)

4

πλνπηηθή ζεψξεζε Γεχηεξεο Παξάβαζεο (1107-1168)

1

πλνπηηθή ζεψξεζε Ηακβηθψλ ζθελψλ ΗΗ (1169-1397)

1

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Ηακβηθψλ ζθελψλ ΗΗ (1398-1539)

4

πλνπηηθή ζεψξεζε Ηακβηθψλ ζθελψλ ΗΗ (1540-1638)

1

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Ηακβηθψλ ζθελψλ ΗΗ (1639-1773)

4

πλνπηηθή ζεψξεζε Ηακβηθψλ ζθελψλ ΗΗ (1774-1787)

1
9

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Δμφδνπ (1788-1851)

3

Γεληθή ζεψξεζε

2

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ

40

2) ΑΝΘΟΛΟΓΗΟ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ
Σν αληηθείκελν ζα δηδαρηεί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (εθφζνλ ν δηδάζθσλ επηζπκεί, ζε
ζπλερφκελν δίσξν) απφ ηνλ Μάξηην θαη κεηά (ζχλνιν 13 ψξεο).
Δλόηεηεο

Γηδαθηηθέο ώξεο

Ζ εηζαγσγή λα δηδαρηεί ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ

2

Δηζαγσγή (1,2,3,4,5,6,8,9)
αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ βηβιίνπ
Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή (1-3), Δλφηεηα 3

2

Κεθάιαην 2: Δηζαγσγή (1-3), Δλφηεηα 2, 4

3

Κεθάιαην 3: Δηζαγσγή (1-6)

1

Κεθάιαην 3: Δλφηεηεο 4, 5

2

Κεθάιαην 4: Δηζαγσγή (2-3)

1

Κεθάιαην 4: Δλφηεηεο 2,3,5

3

Κεθάιαην 5: Δηζαγσγή (1-6)

1

Κεθάιαην 5: Δλφηεηα 2

1

Κεθάιαην 5: Δλφηεηα 4

1

πλνιηθή ζεψξεζε

1

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ

18

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εηζαγωγέο ζηα θεθάιαηα ζα δηδαρζνχλ σο εηζαγσγέο ζηε ζεκαηηθή ησλ
θεηκέλσλ θαη ζην κέηξν πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εξκελεία ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ
πξέπεη λα δηδαρζνχλ αλεμάξηεηα απφ ηα θείκελα σο ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο.
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ εηζαγσγψλ, ν δηδάζθσλ, εθφζνλ ην
ζεσξεί απαξαίηεην, κπνξεί λα δηαβάζεη θείκελα απφ ην εγρεηξίδην ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη
ζηε δηδαθηέα χιε.
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ (ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ)
Σάμε Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ


Απφ ηηο Δλφηεηεο 1-18 ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιώζζα Α΄
Γπκλαζίνπ» ησλ Ν. Μπεδαληάθνπ, Α. Παπαζσκά θ.ά., δελ ζα δηδαρζεί ην Α΄ Μέξνο
(Κείκελν) ησλ Δλνηήησλ 5, 8, 9, 16, 17, 18, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα παξάιιεια
Κείκελα ηνπ Δπηκέηξνπ. Σν Β΄ θαη Γ΄ Μέξνο φισλ ησλ Δλνηήησλ (1-18) ζα δηδαρζεί
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θαλνληθά.
Σάμε Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ


Απφ ηηο Δλφηεηεο 1-18 ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιώζζα Β΄
Γπκλαζίνπ» ησλ Α. Παπαζσκά, Μ. Γαιάλε θ.ά., δελ ζα δηδαρζνχλ ηα εμήο: α)
Δλόηεηα 4ε, 6ε, 8ε, 10ε, 18ε: Α΄ Μέξνο (Κείκελν θαη παξάιιεια Κείκελα ηνπ
Δπηκέηξνπ). β) Δλόηεηα 14ε: Β΄2 Μέξνο (Δηπκνινγηθά). γ) Δλόηεηα 16ε: Α΄ Μέξνο
(Κείκελν θαη παξάιιειν Κείκελν ηνπ Δπηκέηξνπ) θαη Β΄1, 2 Μέξνο (Λεμηινγηθά θαη
Δηπκνινγηθά). δ) Δλόηεηα 17ε: Β΄1, 2 Μέξνο (Λεμηινγηθά θαη Δηπκνινγηθά). Ζ
ππφινηπε χιε ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζεί θαλνληθά.

Σάμε Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ


Απφ ηηο Δλφηεηεο 1-12 ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιώζζα Γ΄
Γπκλαζίνπ» ησλ Ν. Μπεδαληάθνπ, Β. Υαξαιακπάθνπ θ.ά., δελ ζα δηδαρζεί ην Α΄
Μέξνο (Κείκελν θαη παξάιιεια Κείκελα ηνπ Δπηκέηξνπ) ησλ Δλνηήησλ 5, 7, 10, 12.
Σν Β΄ θαη Γ΄ Μέξνο φισλ ησλ Δλνηήησλ (1-12) ζα δηδαρζεί θαλνληθά.



Ζ δηδαθηέα χιε απφ ην βηβιίν «Αξξηαλνύ Αιεμάλδξνπ Αλάβαζε» Γ΄ Γπκλαζίνπ
ησλ Ν. Μπνχξα, Κ. Ναζηνχιε, Α. αθειιαξίνπ, (θαηά ην 3ν ηξίκελν: Μάξηηνο-Μάηνο)
νξίδεηαη σο αθνινχζσο:
i. Δηζαγσγή: Σα θεθάιαηα Η, ΗΗ, ΗΗΗ, V, VΗΗΗ ζα δηδαρζνχλ θαλνληθά. Σα
θεθάιαηα IV, VI, VII δελ ζα δηδαρζνύλ.
ii. Κείκελν: Απφ ην Α΄ Βηβιίν ζα δηδαρζνχλ ηα θεθάιαηα: 13,3-7, 15, 3-8, 16,
4-7. Απφ ην Β΄ Βηβιίν ζα δηδαρζεί ην θεθάιαην 4, 9-11. Απφ ην Δ΄ Βηβιίν ζα
δηδαρζεί ην θεθάιαην 19, 1-3. Απφ ην Ε΄ Βηβιίν ηα θεθάιαηα: 28-30. Σα
ππφινηπα θεθάιαηα δελ ζα δηδαρζνχλ.
ΚΔΗΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
ΣΑΞΔΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ



Σα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην δηδάζθνληαη δχν (2) ψξεο ηελ
εβδνκάδα κε ειεχζεξε επηινγή απφ ην δηδάζθνληα. Σν δίσξν απηφ, εθφζνλ ην επηζπκεί ν
δηδάζθσλ, είλαη ζπλερφκελν.



ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ 20 πεξίπνπ ινγνηερληθά θείκελα (15 γηα ηα
εζπεξηλά) εθ ησλ νπνίσλ δχν ή ηξία θείκελα απφ ηελ μέλε ινγνηερλία.



ηελ Γ΄ ηάμε πξέπεη λα δηδαρηνχλ θείκελα απφ φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Όπνπ
ππάξρνπλ θείκελα ηεο μέλεο ινγνηερλίαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπγθξηηηθή
αλάγλσζε.

11



ηελ Γ΄ ηάμε θαιφ είλαη λα γίλεη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ εηζαγσγηθψλ ζεκεησκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ινγνηερλίαο καο. Σα ζηνηρεία απηά δελ δηδάζθνληαη
νχηε αμηνινγνχληαη απηφλνκα, αιιά πάληνηε ζε αλαθνξά κε ην δηδαζθφκελν θείκελν.



ε φιεο ηηο ηάμεηο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα βηβιία
Ιζηνξία Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξωλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα
βηβιία απηά δελ πξννξίδνληαη γηα απηφλνκε δηδαζθαιία, αιιά έρνπλ ζηφρν λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζπκβνπιεπηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ζην
Γπκλάζην.



Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα
κειεηήζνπλ (2) ην πνιχ ινγνηερληθά βηβιία, ζην πιαίζην θαιιηέξγεηαο ηεο θηιαλαγλσζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κελ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ
καζεηψλ, σζηφζν ηα ινγνηερληθά βηβιία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ χιε ησλ
εμεηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ Μαΐνπ-Ηνπλίνπ.

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
ΣΑΞΔΗ Α΄ Β΄ Γ΄ Γπκλαζίνπ
ηε δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο πεξηιακβάλνληαη ηα εγρεηξίδηα
Νενειιεληθή Γιώζζα, Βηβιίν Μαζεηή θαη Σεηξάδην Δξγαζηώλ Α΄, Β΄ & Γ΄ ηάμεσλ
Γπκλαζίνπ.
Γηα θάζε ελφηεηα ησλ εγρεηξηδίσλ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην
ΓΔΠΠ, ην ΑΠ Νενειιεληθήο Γιώζζαο (ΦΔΚ/303, η. β΄/13-03-2003, ζει. 3778-3794) θαη
πξνο ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Βηβιία Δθπαηδεπηηθνύ Α΄, Β΄ & Γ΄
ηάμεσλ Γπκλαζίνπ, πξνηείλνληαη ηα εμήο:


Ο ελδεηθηηθφο ρξφλνο γηα ηε ρξνληθή θάιπςε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ηα
δηαιακβαλφκελα ζην Χξνιφγην Πξφγξακκα θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
Γπκλαζίνπ.



Ζ ζπλνπηηθή δηδαζθαιία νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ησλ εγρεηξηδίσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ
ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, ή ε παξάιεηςή ηνπο, εθφζνλ ν δηδαθηηθφο ρξφλνο δελ επαξθεί.



Ζ δηδαζθαιία νξηζκέλσλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηά
δξαζηεξηνηήησλ,

ζχκθσλα

κε

ηε

ηζρχνπζα

Γξακκαηηθή.

(Υαηδεζαββίδεο

.,

Υαηδεζαββίδνπ Α.).


εκεία πνπ αθνξνχλ ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα θεηκεληθά είδε θαη ηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν.
εκεηψλεηαη φηη νη δηδάζθνληεο/δηδάζθνπζεο, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ εθάζηνηε

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά
πεξίπησζε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (θείκελα, δξαζηεξηφηεηεο θ.ά.) θαη απφ άιιεο πεγέο,
κε ζθνπφ ηελ εκπέδσζε ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ησλ
12

καζεηψλ/καζεηξηψλ κε πνηθίια θεηκεληθά είδε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα
θαηαλννχλ θαη λα παξάγνπλ επηηπρψο πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν.

Α΄ ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
φνολο: 55 διδακτικζσ ώρεσ
1θ ΕΝΟΣΗΣΑ
Οι πρώτεσ μζρεσ ςε ζνα νζο ςχολείο
ΕΛ.
10-12
12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ
A. Ειςαγωγικά κείμενα
B. Επικοινωνία

12 -15

B1. Παράγοντεσ τθσ επικοινωνίασ

15-17

Β2. Κϊδικεσ επικοινωνίασ

17

Γ. Είδθ προτάςεων

17-19

Γ1. Είδθ προτάςεων ανάλογα με τα
ςυςτατικά τουσ

19-21

Γ2. Είδθ προτάςεων, ςθμαςίεσ τουσ και
ςθμεία ςτίξθσ

22

Δ. Λεξιλόγιο ενότθτασ

23

Ε. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου

24

Διακεματικι εργαςία

5 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ
1. Οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ των κειμζνων να
αξιοποιθκοφν κατ’ επιλογιν από τον
διδάςκοντα.
2. Κρίνεται απαραίτθτο να δοκοφν οριςμζνεσ
προκαταρκτικζσ διευκρινίςεισ για τον τρόπο
με τον οποίο οι ςυνκικεσ και ο κϊδικασ
επικοινωνίασ επθρεάηουν τθ διαμόρφωςθ
του μθνφματοσ.
3. Από τα κείμενα 6 και 7 (ς. 18-19) να διδαχτεί
μόνο το ζνα.
4. Να δοκοφν απλζσ οδθγίεσ για τθ ςωςτι
χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ, ιδιαίτερα του
κόμματοσ και τθσ τελείασ.
5. Κατά τθ διδαςκαλία των προτάςεων να
τονιςτεί θ διάκριςι τουσ ςε απλζσ,
ελλειπτικζσ και επαυξθμζνεσ *Γ1+.
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2θ ΕΝΟΣΗΣΑ
Επικοινωνία ςτο ςχολείο
ΕΛ.
26-28

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α. Ειςαγωγικά κείμενα

28

Β. Είδθ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου

28

Β1. Προφορικόσ λόγοσ

29-31

Β2. Γραπτόσ λόγοσ

31-33

Β3. Γλωςςικι ποικιλία – Μζςο και
περίςταςθ επικοινωνίασ

34-35

5 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ
1. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διάκριςθ
προφορικοφ *Β1+ και γραπτοφ λόγου
*Β2+.
2. Θ άςκθςθ 1 τθσ υποενότθτασ Β1, ς. 28,
να μθ διδαχτεί, αν δεν υπάρχει
δυνατότθτα
μαγνθτοφϊνθςθσ
του
γραπτοφ κειμζνου 1, ς. 26.
3. Από τα κείμενα 14 και 15, ς. 34-35 *Γ+,
να επιλεγεί μόνο το ζνα.

Γ. Θ Παράγραφοσ

36

Δ. Λεξιλόγιο ενότθτασ

37

Ε. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου

38

Διακεματικι εργαςία

4. Να τονιςτεί θ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ
ευρφτερεσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ και
τα φαινόμενα γλωςςικισ ποικιλίασ.
5. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ
παραγράφου *Γ+ και ιδιαίτερα:


ςτον
τρόπο
ανάπτυξθσ
τθσ
παραγράφου και ςτθν αναγνϊριςθ
των δομικϊν ςτοιχείων τθσ



ςτθν αξιοποίθςθ των γνϊςεων για
τθν παράγραφο κατά τθν ςφνταξθ
διαφορετικϊν ειδϊν κειμζνων



ςτον ρόλο των ςυνδετικϊν λζξεων
για τθ ςυνοχι τθσ παραγράφου.

3θ ΕΝΟΣΗΣΑ
Σαξίδι ςτον κόςμο τθσ φφςθσ
ΕΛ.
40-42

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α. Ειςαγωγικά κείμενα

43

Β. Περιγραφι

43

Β1. Στοιχεία περιγραφισ

44-45

Β2. Είδθ περιγραφισ

7 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ
1. Τα κείμενα τθσ ενότθτασ και οι ερωτιςεισ
κατανόθςθσ των κειμζνων να αξιοποιθκοφν
κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ, λόγω τθσ
πλθκϊρασ φλθσ τθσ ενότθτασ.
2. Στθν ενότθτα αυτι ο διδάςκων να
παρουςιάςει, με οικονομία χρόνου και
14

46

Β3. Λεξιλόγιο περιγραφισ

47

Γ. Αφιγθςθ

47-48
48
49-50

περιλθπτικά, τα βαςικότερα από τα
χαρακτθριςτικά των κειμενικϊν τφπων με
αντιπροςωπευτικά κειμενικά παραδείγματα
από το βιβλίο ι άλλεσ πθγζσ. Σθμειϊνεται ότι
κακζνασ από τουσ κειμενικοφσ τφπουσ
παρουςιάηεται εκτενϊσ και ςε άλλεσ
ενότθτεσ των ςχολικϊν εγχειριδίων.

Γ1. Στοιχεία αφιγθςθσ
Γ1. Περίλθψθ
Γ2. Είδθ αφιγθςθσ

50

Γ3. Λεξιλόγιο αφθγθματικϊν κειμζνων

52

Δ. Επιχειρθματολογία

52-55

55

Δ1. Στοιχεία επιχειριματοσ και μελζτθ
επιχειρθμάτων
Δ2. Λεξιλόγιο επιχειρθματολογίασ

56-57

Ε. Πολυτροπικότθτα

58

Διακεματικι εργαςία

3. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ
περίλθψθσ κειμζνου, ς. 48 *Γ1+.
4. Συνιςτάται να προςεχτεί θ διδαςκαλία τθσ
ζννοιασ τθσ πολυτροπικότθτασ *E+, εφόςον οι
μακθτζσ δεν είναι εξοικειωμζνοι με αυτι.
5. Από τισ δραςτθριότθτεσ του «Διαβάηω και
γράφω» (ς. 55) να γίνει επιλογι μεταξφ των
1, 3 και 4 *Δ1+.

4θ ΕΝΟΣΗΣΑ
Φροντίηω για τθ διατροφι και τθν υγεία μου
ΕΛ.
60-62
63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α. Ειςαγωγικά κείμενα
Β. Ονοματικι φράςθ – Επικετικόσ
προςδιοριςμόσ

63-64

Β1. Τι είναι ονοματικι φράςθ και ποια θ
λειτουργία τθσ ςτθν πρόταςθ

65-68

Β2. Επικετικόσ προςδιοριςμόσ

68

Γ. Κλίςθ ουςιαςτικϊν και επικζτων

68-72

Γ1. Κλίςθ ουςιαςτικϊν

72-74

Γ2. Κλίςθ επικζτων

74-76

Δ. Παραγωγι και ςφνκεςθ

77

Ε. Στοιχεία που ςυνοδεφουν τον
προφορικό λόγο

7 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ
1. Να γίνει επιλογι μεταξφ των κειμζνων που
κα διδαχκοφν και των ερωτιςεων
κατανόθςθσ που κα αξιοποιθκοφν, λόγω τθσ
πλθκϊρασ φλθσ τθσ ενότθτασ.
2. Μία ι περιςςότερεσ από τισ υποενότθτεσ
Β1, Β2, Γ2 και Ε μποροφν να διδαχκοφν με
ςυντομία.
3. Στο παράδειγμα «Το 1 ςτα 10 Ελληνόπουλα
είναι παχφςαρκο» τθσ ς. 65 *Β2+ να
προςτεκεί μετά το επίκετο παχφςαρκο θ
λζξθ παιδί, ϊςτε να υπάρχει ςυμφωνία με
τα αναφερόμενα ςτθ ς. 63 για τθν
ονοματικι φράςθ *Β1+.
4. Ωσ προσ τθν κλίςθ ουςιαςτικών και
επικζτων *Γ+:
 Να αναφερκεί ότι ςφμφωνα με τθ
Γραμματικι τα ουςιαςτικά διακρίνονται:

15

78

78-79

79

ΣΤ. Λεξιλόγιο

Η. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου

Διακεματικι εργαςία

α) ςε αρςενικά, κθλυκά και ουδζτερα και
β) ςε ιςοςφλλαβα και ανιςοςφλλαβα.
 Να διευκρινιςτεί ότι θ διάκριςθ ςε
δικατάλθκτα και τρικατάλθκτα είναι,
επίςθσ, ζνασ τρόποσ περιγραφισ των
ουςιαςτικϊν που υιοκετοφν οριςμζνεσ
Γραμματικζσ.
 Κατά τθ διδαςκαλία των κλιτικϊν πινάκων
να αναφερκοφν επιπρόςκετα και οι τφποι
τθσ κλθτικισ.
 Για τα ουςιαςτικά και τα επίκετα που
εμφανίηουν ιδιαιτερότθτεσ ςτθν κλίςθ
είναι δυνατό να αξιοποιθκοφν οι
αντίςτοιχεσ ενότθτεσ του βιβλίου τθσ
Γραμματικισ.
5. Ωσ προσ τθν παραγωγι και τθ ςφνκεςθ *Δ+:
 Να αναφερκεί ότι, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα Γραμματικι, οι λζξεισ που
αρχίηουν με πρόκθμα κεωροφνται
ςφνκετεσ και ότι παράγωγεσ κεωροφνται
μόνο οι λζξεισ που ςχθματίηονται με
παραγωγικζσ καταλιξεισ (επικιματα).
 Να διευκρινιςτεί ςτουσ μακθτζσ ότι
οριςμζνεσ Γραμματικζσ κατατάςςουν ςτισ
παράγωγεσ λζξεισ και εκείνεσ που
αρχίηουν με πρόκθμα.
 Εφόςον
υλοποιθκοφν
οι
ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ των ς. 74-75 και 80 του
εγχειριδίου *Δ+, κακϊσ και των ς. 43-44,
48-49 και 55 του Τετραδίου Εργαςιϊν τθσ
Αϋ Τάξθσ, να προςαρμοςτοφν ςφμφωνα
τθν ιςχφουςα Γραμματικι.
 Εφιςτάται, γενικότερα, θ προςοχι των
διδαςκόντων
ςτθν
ανάγκθ
να
προςαρμοςτεί
θ
διδαςκαλία
τθσ
παραγωγισ και τθσ ςφνκεςθσ ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα Γραμματικι, ςτο ςφνολο του
εγχειριδίου.
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5θ ΕΝΟΣΗΣΑ
Γνωρίηω το μαγικό κόςμο του κεάτρου και του κινθματογράφου
ΕΛ.
82-84
84
84-85

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α. Ειςαγωγικά κείμενα
Β. Το ριμα
Β1. Ο ρόλοσ και θ λειτουργία του

85

Β2. Οι μορφζσ του ριματοσ.

85

Β2.1. Πρόςωπο και αρικμόσ

8 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ
1. Τα κείμενα τθσ ενότθτασ και οι ερωτιςεισ
κατανόθςθσ των κειμζνων να αξιοποιθκοφν
κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ, π.χ. από τα
τρία ειςαγωγικά κείμενα μποροφν να
επιλεγοφν ζνα ι δφο.
2. Κατά τθ διδαςκαλία του ριματοσ να
τονιςτοφν:

86-87

Β2.2. Συηυγίεσ και φωνζσ

87-88

Β2.3. Διακζςεισ του ριματοσ

 θ διάκριςθ ανάμεςα ςτισ φωνζσ
(μορφολογία)
και
τισ
διακζςεισ
(ςθμαςιολογία) *Β2.2., Β2.3+,

89-91

Β2.4. Χρόνοι του ριματοσ και ποιον
ενζργειασ

 οι χρόνοι του ριματοσ και το ποιόν
ενζργειασ *Β2.4.+

91-92

Β3. Συνδετικά ριματα

92-93

Γ. Παράγωγα ριματα

93

Δ. Λεξιλόγιο

94-95

Ε. Το ριμα ςτθν αφιγθςθ

95-97

ΣΤ. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου

97

Διακεματικι εργαςία

 να τονιςτεί θ ςπουδαιότθτα του ριματοσ
για τα αφθγθματικοφ τφπου κείμενα και
να δοκοφν παραδείγματα αξιοποίθςθσ των
ρθματικϊν χρόνων ςτα αφθγθματικά
κειμενικά
είδθ
(προφορικά/γραπτά,
ιςτορικζσ
αφθγιςεισ,
αφθγιςεισ
ςυμβάντων κ.λπ.).
3. Να διευκρινιςτεί ςτουσ μακθτζσ ότι ο
παρακείμενοσ ανικει ςτθ χρονικι βακμίδα
του παρόντοσ και να προςαρμοςτεί ο
ςχετικόσ πίνακασ τθσ ς. 91 *Β2.4.+, ςφμφωνα
και με τα διαλαμβανόμενα ςτθ ς. 35 του
εγχειριδίου τθσ Βϋ τάξθσ.
4. H υποενότθτα B3, «Παράγωγα ριματα», να
προςαρμοςτεί και να διδαχτεί ςφμφωνα με
τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα
για τθν παραγωγι και τθ ςφνκεςθ.
5. Θ υποενότθτα Ε, «Το ριμα ςτθν αφιγθςθ»,
να διδαχτεί ςυνοπτικά.
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6θ ΕΝΟΣΗΣΑ
Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ ηωι μου
ΕΛ.
100-3
103

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α. Ειςαγωγικά κείμενα
Β. Λειτουργίεσ – Χριςεισ των πτϊςεων
του ουςιαςτικοφ

103

Β1. Οι πτϊςεισ ωσ δείκτεσ για τθ ςχζςθ
ουςιαςτικοφ και ριματοσ

104-6

Β2. Οι πτϊςεισ ωσ δείκτεσ για τθ ςχζςθ
ουςιαςτικοφ και ουςιαςτικοφ

106-7

Γ. Παράγωγα ουςιαςτικά

107-8

Δ. Παράγραφοσ – Πλαγιότιτλοι

108-9

Ε. Λεξιλόγιο

109-10

ΣΤ. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου

110

5 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ
1. Να γίνει επιλογι μεταξφ των διδακτζων
κειμζνων, ιδιαίτερα των ειςαγωγικϊν (1 ζωσ
4).
2. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ
χριςθσ των πτϊςεων του ουςιαςτικοφ και
ςτον ετερόπτωτο προςδιοριςμό ςε γενικι
*Β1, Β2+.
3. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αναγνϊριςθ των
μερϊν τθσ παραγράφου, με παραδείγματα
από διαφορετικά κειμενικά είδθ, κακϊσ και
ςτθ ςφνταξθ πλαγιότιτλων *Δ+.
4. Ωσ προσ τθν παραγωγι ουςιαςτικϊν *Γ+:


Θ επιςιμανςθ ςτο «Ζμακα ότι» (ς. 107),
*Γ+ «Νζα ουςιαςτικά παράγονται και με
τθ
χριςθ
προκθμάτων...»,
να
προςαρμοςτεί και να διδαχτεί ςφμφωνα
με όςα αναφζρονται ςτθν 4θ ενότθτα, πιο
πάνω, για τθν παραγωγι και τθ ςφνκεςθ.



Θ άςκθςθ 2 ςτο «Ακοφω και μιλϊ» (ς.
106) *Γ+ και θ άςκθςθ 1 τθσ ς. 108 *Ε+ να
προςαρμοςτοφν, ϊςτε να περιλαμβάνουν
μόνο λζξεισ με παραγωγικζσ καταλιξεισ.

Διακεματικι εργαςία

7θ ΕΝΟΣΗΣΑ
Ο κόςμοσ μζςα από τθν οκόνθ – εικόνα
ΕΛ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ

112-115

Α. Ειςαγωγικά κείμενα

115-117

Β. Οριςτικό και αόριςτο άρκρο – Άρκρο
– Κλίςθ των άρκρων

3 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ
1. Να διδαχτοφν κατ’ επιλογιν οριςμζνα μόνο
από τα ειςαγωγικά κείμενα (1-2 από τα 4).

117-118

Γ. Παράγωγα επίκετα

2. Σε ό,τι αφορά τα άρκρα *B+, να δοκεί
ζμφαςθ ςτθ ςθμαςιακι διάκριςθ μεταξφ
οριςτικοφ και αόριςτου άρκρου.

118-120

Δ. Περιγραφι

3. Επίςθσ, ςυνιςτάται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ

18

120

Ε. Λεξιλόγιο

121

ΣΤ. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου

122

Διακεματικι εργαςία

διδαςκαλία τθσ περιγραφισ *Δ+ με τθ
χρθςιμοποίθςθ περιγραφικϊν κειμζνων
διαφορετικισ προζλευςθσ και είδουσ και με
ζμφαςθ ςτισ λεξικογραμματικζσ επιλογζσ
(χριςθ επικζτων, ουςιαςτικϊν, ρθματικϊν
χρόνων κ.λπ.).

8θ ΕΝΟΣΗΣΑ
Ακλθτιςμόσ και Ολυμπιακοί Αγώνεσ. Παρακολουκώ και ςυμμετζχω
ΕΛ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ

124-126

Α. Ειςαγωγικά κείμενα

127

Β. Παρατακτικι ςφνδεςθ – Αςφνδετο
ςχιμα

127

Β1. Περίοδοι λόγου – Κφριεσ και
δευτερεφουςεσ προτάςεισ

128-130

Β2. Παρατακτικι ςφνδεςθ προτάςεων –
περιόδων

130-131

Β3. Αςφνδετο ςχιμα

131-133

Γ. Αφιγθςθ

133-135

Δ. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου

136

Διακεματικι εργαςία

6 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ
1. Να διδαχτοφν οριςμζνα μόνο από τα
ειςαγωγικά κείμενα (1-2 από τα 4).
2. Να τονιςτεί ςτθ διδαςκαλία θ διάκριςθ
μεταξφ
κφριων
και
δευτερευουςϊν
προτάςεων και να δοκεί ζμφαςθ ςτθν
παρατακτικι
ςφνδεςθ
προτάςεων
–
περιόδων και το αςφνδετο ςχιμα *Β2, Β3+.
3. Σκόπιμο είναι να επιςθμανκεί κατά τθ
διδαςκαλία θ χριςθ ςτίξθσ (κόμματα) ι θ
απουςία τθσ ςτισ ςυναφείσ ςυντάξεισ.
4. Για τθν εμπζδωςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ
υποενότθτασ
Γ,
«Αφιγθςθ»,
να
χρθςιμοποιθκοφν
παραδείγματα
από
διαφορετικά κειμενικά είδθ του γραπτοφ
λόγου (λογοτεχνικά κείμενα, κείμενα από
τον τφπο και το διαδίκτυο κ.λπ.) και να δοκεί
ζμφαςθ ςτα δομικά ςτοιχεία και τισ
λεξικογραμματικζσ
επιλογζσ
που
διαφοροποιοφν τα κειμενικά παραδείγματα.

9θ ΕΝΟΣΗΣΑ
Ανακαλφπτω τθ μαγεία τθσ γνώςθσ
ΕΛ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ

138-141

Α. Ειςαγωγικά κείμενα

141-142

Β. Συνταγματικόσ άξονασ

3 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ
1. Τα κείμενα τθσ ενότθτασ και οι ερωτιςεισ
κατανόθςθσ των κειμζνων να αξιοποιθκοφν

19

142-144

Γ. Παραδειγματικόσ άξονασ

145-146

Δ. Λεξιλόγιο

146-148

Ε. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου

2. Για τθ διδαςκαλία του ςυνταγματικοφ και
του παραδειγματικοφ άξονα *Β, Γ+ οι
διδάςκοντεσ καλοφνται να ανατρζξουν ςτο
κεωρθτικό και το διδακτικό μζροσ του
Βιβλίου του Εκπαιδευτικοφ (ς. 103-108).

Διακεματικι εργαςία

3. Οι διδάςκοντεσ να επιλζξουν από τισ
δραςτθριότθτεσ του εγχειριδίου και του
Τετραδίου Εργαςιϊν τισ καταλλθλότερεσ για
το επίπεδο των μακθτϊν τουσ.

148

κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ.

10θ ΕΝΟΣΗΣΑ
Γνωρίηω τον τόπο μου και τον πολιτιςμό του
ΕΛ.
150-153
153
153-154

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α. Ειςαγωγικά κείμενα
Β .Υποτακτικι ςφνδεςθ των προτάςεων
Β1. Δευτερεφουςεσ προτάςεισ

155

Β2. Υποτακτικι ςφνδεςθ προτάςεων

155-156

Β3. Θ ςτίξθ ςτθν υποτακτικι ςφνδεςθ

156-158

Γ. Σθμεία ςτίξθσ

159

Δ. Χριςθ λεξικϊν

160

Ε. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου

161

Διακεματικι εργαςία

6 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ
1. Τα κείμενα τθσ ενότθτασ να αξιοποιθκοφν
κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ.
2. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν υποτακτικι ςφνδεςθ
των προτάςεων *Β2+ και ςτον βακμό
αξιοποίθςισ τθσ ςε ποικίλα κειμενικά είδθ
(π.χ.
προφορικζσ
ςυηθτιςεισ
ζναντι
επιςτθμονικϊν κειμζνων), κακϊσ και ςτθ
χριςθ των λεξικϊν *Δ+.
3. Να τονιςτεί θ χριςθ ι θ απουςία κόμματοσ
ςτθν υποτακτικι ςφνδεςθ (ς. 156).
4. Μαηί με τα ςθμεία ςτίξθσ που αναφζρονται
ςτθ ς. 158 να διδαχτεί και το καυμαςτικό.
5. Σε ό,τι αφορά ςτθ χριςθ λεξικϊν *Δ+,
προτείνεται να αξιοποιθκεί, κυρίωσ, το
Ερμηνευτικό λεξικό τησ Νζασ Ελληνικήσ του
Γυμναςίου.

20

Β΄ ΣΑΞΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
ύλνιν: 52 ώξεο
1ε ΔΝΟΣΖΣΑ
Από ηνλ ηόπν κνπ ζ’ όιε ηελ Διιάδα
ΔΛ.
10-14

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
A. Δηζαγσγηθά θείκελα

7 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
1. Σα θείκελα ηεο ελφηεηαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
θαη’ νηθνλνκία απφ ην δηδάζθνληα.
2. Ζ παξάιεηςε ηνπ ππνθεηκέλνπ [B1] θαη ε
ζπκθσλία ππνθεηκέλνπ – ξήκαηνο [Β2] κπνξνχλ

B. Σν ππνθείκελν

λα

15 -16

Β1. Οη κνξθέο ηνπ ππνθεηκέλνπ

ρξνληθφο πεξηνξηζκφο.

16-17

B2. πκθσλία ππνθεηκέλνπ –

15

ξήκαηνο
17-19
17

19-20

δηδαρηνχλ

πεξηιεπηηθά,

εθφζνλ

ππάξρεη

3. Χο πξνο ηα αρώξηζηα κόξηα [Γ]:
 Να αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηε Γξακκαηηθή νη

Γ. Παξαγσγή κε αρψξηζηα κφξηα

ιέμεηο

Γ. Σξφπνη αλάπηπμεο

πξνζήκαηα

παξαγξάθνπ

παξάγσγεο θαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ην

Γ1. Σξφπνη αλάπηπμεο

κφξην είλαη ην α΄ ζπλζεηηθφ.

παξαγξάθνπ

πνπ

αξρίδνπλ

κε

ζεσξνχληαη

αρψξηζηα
ζχλζεηεο

κφξηαθαη

φρη

 Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φκσο ζηνπο καζεηέο φηη

Γ2. Άιινη ηξφπνη αλάπηπμεο

ζχκθσλα κε νξηζκέλεο γξακκαηηθέο νη ιέμεηο

παξαγξάθνπ

πνπ αξρίδνπλ κε αρψξηζην κφξην θαηαηάζζνληαη

24

Δ. Λεμηιφγην ελφηεηαο

ζηηο παξάγσγεο ιέμεηο.

25

Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο

21-23

ιφγνπ
25

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

 O πίλαθαο ηεο ζ. 18 λα ζπκπιεξσζεί κε ηα ιφγηα
αρψξηζηα κφξηα αλα-, απν-, θαηα-, πξνζ-.
 Δθφζνλ πινπνηεζνχλ ε άζθεζε 2 ηεο ζ. 24 [Δ]
ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη νη αζθήζεηο 1, 1α ηεο ζ. 12
θαη 1γ ησλ ζ. 12-13 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ, λα

21

πξνζαξκνζηεί ε δηαηχπσζή ηνπο ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα Γξακκαηηθή.
 Γεληθφηεξα, ζπληζηάηαη λα πξνζαξκνζηεί ζην
ζχλνιν

ηνπ

Σεηξαδίνπ

εγρεηξηδίνπ θαη ηνπ ζπλαθνχο
Δξγαζηψλ

ε

δηδαζθαιία

ησλ

αρψξηζησλ κνξίσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
γξακκαηηθή.
4.

Ζ

δηδαζθαιία

ησλ

ηξφπσλ

αλάπηπμεο

παξαγξάθνπ ζθφπηκν είλαη λα ζπζρεηηζηεί κε ηε
ιεηηνπξγία θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζην πιαίζην
δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ.
5.

Ζ

ππνελφηεηα

«Άιινη

ηξφπνη

αλάπηπμεο

παξαγξάθνπ» [Γ2] κπνξεί λα δηδαρηεί ζπλνπηηθά,
αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ
ρξφλνπ
ε

2 ΔΝΟΣΖΣΑ
Ενύκε κε ηελ νηθνγέλεηα
ΔΛ.

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ

28-31

Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

32

Β. Δγθιίζεηο – Υξφλνη

επηιεγνχλ ηα θαηαιιειφηεξα γηα ηνπο ζθνπνχο

Β1. Δγθιίζεηο ζηηο αλεμάξηεηεο

ηεο δηδαζθαιίαο.

32-33

πξνηάζεηο

1. Απφ ηα θείκελα 1 έσο 4 κπνξνχλ λα

2. Καηά ηε δηδαζθαιία ηεο ππνελφηεηαο Β:
 λα ηνληζηνχλ νη βαζηθέο ζεκαζίεο ησλ

33-36

Β2. Υξφλνη ηνπ ξήκαηνο

37

Γ. Σα είδε ησλ ζπλζέησλ

εγθιίζεσλ

37-38

Γ1. Σα είδε ησλ ζπλζέησλ

πξαγκαηηθφ· ππνηαθηηθή: ην ελδερφκελν ή

Γ2. Ζ κνξθή ησλ ζπλζέησλ: ην

ην επηζπκεηφ· πξνζηαθηηθή: ηελ πξνζηαγή,

ζπλδεηηθφ θσλήελ

ηελ πξνηξνπή ή ηελ απαγφξεπζε).

38

39

Γ. Πεξίιεςε θεηκέλνπ – Πιαγηφηηηινη

40

Δ. Λεμηιφγην ελφηεηαο

41

Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

(νξηζηηθή:

δειψλεη

ην

 λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ρξφλνπο ζηνπο
νπνίνπο εκθαλίδεηαη θάζε έγθιηζε,
 λα αλαθεξζεί ζηνπο καζεηέο φηη ην κε

22

42

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

ζπλνπηηθφ πνηφλ ελέξγεηαο νλνκάδεηαη θαη
εμαθνινπζεηηθό

θαη

φηη

ην

ζπλνπηηθφ

νλνκάδεηαη θαη ζηηγκηαίν.
3. H ππνελφηεηα Γ2, «Ζ κνξθή ησλ ζπλζέησλ:
ην ζπλδεηηθφ θσλήελ», αλ ν δηδαθηηθφο
ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο, κπνξεί λα
δηδαρηεί πεξηιεπηηθά.
4. Να δνζεί έκθαζε ζηε ζχληαμε πεξίιεςεο
απφ πιαγηφηηηινπο [Γ]. θφπηκν είλαη λα
ππνγξακκηζηεί

ε

ρξεζηκφηεηα

ηεο

πεξίιεςεο ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε ζηα
νπνία

απηή

αλαδηεγήζεηο

ελζσκαηψλεηαη
ζπκβάλησλ

(π.ρ.
γεληθά,

ζε
ζε

δεκνζηνγξαθηθά άξζξα θ.ά.)
ε

3 ΔΝΟΣΖΣΑ
Φίινη γηα πάληα
ΔΛ.
44-47

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ

Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

1. Απφ ηα εηζαγσγηθά θείκελα 1 έσο 4

Β. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή θσλή –

πξνηείλεηαη

πδπγίεο

εθφζνλ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, δχν

48-49

Β1. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή θσλή

έσο ηξία.

50-51

Β2. πδπγίεο

51-53

Γ. Σν Α’ ζπλζεηηθφ

θνξείο ζεκαζίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο δηαζέζεηο

54

Γ. Λεμηιφγην

(4ε ελφηεηα).

55

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

56

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

48

λα

δηδαρηνχλ

θαη’

επηινγήλ,

2. Να ππνγξακκηζηεί φηη νη θσλέο δελ είλαη

3. Γηα λα απνθηήζνπλ επνπηεία ησλ ξεκαηηθψλ
θιίζεσλ,

είλαη

ζθφπηκν

νη

καζεηέο

λα

αλαηξέμνπλ ζηε Γξακκαηηθή.
4. Πξνηείλεηαη λα ηνληζηεί κε ηα θαηάιιεια
παξαδείγκαηα φηη ην α΄ ζπλζεηηθφ ησλ ιέμεσλ
κπνξεί λα αλήθεη ζρεδφλ ζε θάζε κέξνο ηνπ
ιφγνπ.
4ε ΔΝΟΣΖΣΑ
Σν ζρνιείν ζην ρξόλν
ΔΛ.
58-61

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
1. Δθφζνλ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο,
23

Β. Γηαζέζεηο ηνπ ξήκαηνο – Μεηαβαηηθά

πξνηείλεηαη

θαη ακεηάβαηα ξήκαηα – Αληηθείκελν

νξηζκέλα κφλν απφ ηα εηζαγσγηθά θείκελα (1-

62-63

Β1. Γηαζέζεηο ηνπ ξήκαηνο

4).

64-65

Β2. Μεηαβαηηθά θαη ακεηάβαηα ξήκαηα

65-68

Β3. Αληηθείκελν – Mνλφπησηα θαη

κεξηθά

δίπησηα ξήκαηα

ελεξγεηηθήο

69

Γ. πλνρή επξχηεξνπ θεηκέλνπ

Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ

70

Γ. Λεμηιφγην

απηφ θαη ε άζθεζε 2, ζ. 35, ηνπ Σεηξαδίνπ

71

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

Δξγαζηψλ.

72

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

62

λα

δηδαρηνχλ

θαη’

επηινγήλ

2. ηηο δηαζέζεηο ηνπ ξήκαηνο [Β1] λα δνζνχλ
παξαδείγκαηα

κεηαηξνπήο

ζχληαμεο

ζε

ηεο

παζεηηθή.

3. Ο πίλαθαο ηεο ζ. 63 γηα ηηο ξεκαηηθέο
δηαζέζεηο κπνξεί λα κε δηδαρηεί.
4. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο κνξθέο ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ηε δηάθξηζε κεηαμχ άκεζνπ
θαη έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ [B3]. H δηάθξηζε
κνλφπησηα – δίπησηα ξήκαηα κπνξεί λα
δηδαρηεί ζπλνπηηθά.
5.

Σα

θαηλφκελα

θνηλσληθήο

ζπλνρήο

πξνηείλεηαη λα εμεηαζηνχλ θαη ζπγθξηηηθά ζε
παξαδείγκαηα απφ δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε.

5ε ΔΝΟΣΖΣΑ
πδεηώληαο γηα ηελ εξγαζία θαη ην επάγγεικα
ΔΛ.
74-77
77
77-80

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Α. Δηζαγσγηθά θείκελα
Β. Οη βαζκνί ησλ επηζέησλ – H ζχγθξηζε
Β1. Οη βαζκνί ησλ επηζέησλ θαη ησλ

5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
1. Να δηδαρηνχλ θαη’ επηινγήλ νξηζκέλα απφ
ηα θείκελα 1 έσο 4 θαη 6 έσο 8.
2. Πξνηείλεηαη λα πεξηγξαθεί ν ζρεκαηηζκφο

επηξξεκάησλ

ησλ

80-81

Β2. Ζ ζχγθξηζε

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλαθεξφκελα

81-83

Γ. Β’ ζπλζεηηθφ

ζηελ ππνελφηεηα B1, κε αμηνπνίεζε θαη ηνπ

83-84

Γ. Οξγάλσζε θαη ζπλνρή ηεο

ζρεηηθνχ

πεξηγξαθήο θαη ηεο αθήγεζεο

Γξακκαηηθήο.

85

Δ. Λεμηιφγην

86

Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

παξαζεηηθψλ

πιηθνχ

ησλ

απφ

επηξξεκάησλ,

ην

εγρεηξίδην

3. Οη δηάθνξνη ηξφπνη εθθνξάο ηνπ β΄ φξνπ
ζχγθξηζεο (ζ. 80) κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ

24

86

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

ζπλνπηηθά αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα
ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ
4. Ζ επηζήκαλζε «Σν αξρηθφ -ν γίλεηαη -ω
φηαλ νη ιέμεηο γίλνληαη β΄ ζπλζεηηθά ή
παξάγνπλ ιέμεηο κε αρψξηζηα κφξηα», πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζην «Μαζαίλσ γηα ην β΄
ζπλζεηηθφ»

(ζ.

83),

λα

πξνζαξκνζηεί

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ
ε

(1 ελφηεηα) γηα ηα αρψξηζηα κφξηα.
5. Ζ δηδαζθαιία ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο
αθήγεζεο ζθφπηκν είλαη λα εζηηαζζεί ζηα
ζηνηρεία δνκήο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ

θεηκεληθψλ

εηδψλ

πνπ

αλήθνπλ ζηνλ έλα ή ζηνλ άιινλ απφ
απηνχο ηνπο δχν θεηκεληθνχο ηχπνπο.

6ε ΔΝΟΣΖΣΑ
Παξαθνινπζώ, ελεκεξώλνκαη θαη ςπραγσγνύκαη από δηάθνξεο πεγέο
ΔΛ.
88-90

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ

Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

1. Πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί ην βηβιίν ηεο

90

Β. Οη αλησλπκίεο

Γξακκαηηθήο γηα ηελ θιίζε ησλ αλησλπκηψλ.

90-91

Β1. Οη αλησλπκίεο

2. H δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα πξνηείλεηαη λα

91-92

Β2. Οη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο

δνζεί

92-93

Β3. Οη άιιεο αλησλπκίεο

πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ θαη ζηνλ θεηκεληθφ

94-95

Γ. Δηπκνινγηθέο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ

ξφιν ησλ ηζρπξψλ ηχπσλ ηνπο (έκθαζε θαη

Γ. Λεμηιφγην

αληηδηαζηνιή).

95
96-97
98

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

ζηνπο

αδχλαηνπο

ηχπνπο

ησλ

3. ε φ,ηη αθνξά ηα άιια είδε αλησλπκηψλ ε
δηδαζθαιία κπνξεί λα επηθεληξσζεί θπξίσο

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

ζηνπο ζπληαθηηθνχο ηνπο ξφινπο.
ε

7 ΔΝΟΣΖΣΑ
Βηώλνληαο πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
ΔΛ.

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

100-104

Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

104-106

Β. Σα είδε ησλ επηξξεκαηηθψλ

5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
1.

Πξνηείλεηαη,

εθφζνλ

ππάξρεη

ρξνληθφο

πεξηνξηζκφο, απφ ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο λα

πξνζδηνξηζκψλ
25

107-108
109

Γ. Παξάγσγα επηξξήκαηα

επηιεγνχλ

ηα

θαηαιιειφηεξα

Γ. Οη ζπλδεηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο

ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο.

γηα

ηνπο

2.Καηά ηε δηδαζθαιία ησλ επηξξεκαηηθψλ

110-111

Δ. Λεμηιφγην

112-113

Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

πξνζδηνξηζκψλ

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

έκθαζε ζηα θπξηφηεξα απφ ηα είδε ηνπο θαη

113

πξνηείλεηαη

λα

δνζεί

ε

ζηηο ζπρλφηεξεο απφ ηηο ζεκαζίεο ηνπο.
3. Γηα ηε δηδαζθαιία ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ θαη
θξάζεσλ [Γ] θαη ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
πξνηείλεηαη

λα

θαηαξηηζηνχλ

θαη

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάινγνη κε αλάινγνπο
φξνπο.

Δπίζεο

ζπλίζηαηαη

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαδείγκαηα απφ πνηθίια
θεηκεληθά

είδε

θαη

αλαγλσξίζνπλ ζε

νη

καζεηέο

λα

απηά ηηο δηαθνξεηηθέο

ρξήζεηο (ή ηελ απνπζία) ησλ ζπλδεηηθψλ
ιέμεσλ.

8ε ΔΝΟΣΖΣΑ
πδεηώληαο γηα ζύγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα
ΔΛ.
116-119
120
120-121

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

7 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
1. Πξνηείλεηαη λα γίλεη επηινγή κεηαμχ ησλ

Β. Οη κεηνρέο
Β1. Οη κεηνρέο ζηελ ελεξγεηηθή θαη

δηδαθηέσλ θεηκέλσλ ηεο ελφηεηαο.
2. ηελ ππνελφηεηα Β1 λα δηεπθξηληζηνχλ νη

παζεηηθή θσλή

δηαθνξεηηθέο

Β2. Δπηζεηηθή θαη επηξξεκαηηθή κεηνρή

παζεηηθνχ

Γ. Παξαζχλζεηα θαη πνιπιεθηηθά ζχλζεηα

παζεηηθνχ

125-126

Γ1. Παξαζχλζεηα

αλαπηπζζόκελνο – αλαπηπγκέλνο.

126-128

Γ2. Πνιπιεθηηθά ζχλζεηα

129-131

Γ. Αμηνιφγεζε θαη δηαηχπσζε

ζηνπο

επηρεηξεκάησλ

ελεζηψηα

Δ. Λεμηιφγην

κεζνπαζεηηθνχ παξαθεηκέλνπ ζε -κέλνο.

121-124
125

131-133
133

Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

ζεκαζίεο

ελεζηψηα

θαη

ηεο
ηεο

κεηνρήο
κεηνρήο

παξαθεηκέλνπ,

π.ρ.

3. H δηδαθηηθή έκθαζε πξνηείλεηαη λα δνζεί

4.

Ζ

ηχπνπο
ζε

δηάθξηζε

κεηνρήο

ελεξγεηηθνχ

-νληαο/-ώληαο
κεηαμχ

γλήζηαο

θαη
θαη

26

134

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

θαηαρξεζηηθήο ζχλζεζεο (ζ. 125) κπνξεί
λα δηδαρηεί πεξηιεπηηθά, αλάινγα κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.
Πξνηείλεηαη

5.

λα

αμηνπνηεζνχλ

επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα απφ δηάθνξα
θεηκεληθά

είδε

(επηζηεκνληθά

δεκνζηνγξαθηθά
ζπδεηήζεηο

θείκελα,

θ.ιπ)

αμηνινγήζνπλ

θαη

ηελ

θαη

ηειενπηηθέο

νη

καζεηέο

λα

απνηειεζκαηηθφηεηα

ηνπο.
ε

9 ΔΝΟΣΖΣΑ
Σαμίδη ζην καγηθό θόζκν ηνπ δηαζηήκαηνο
ΔΛ.

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
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136-138

Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

139-140

Β. Οξηζκφο

λα επηιεγνχλ ηα θαηαιιειφηεξα γηα

141-143

Γ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ζηα άιια

ηνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο.

1. Απφ ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο κπνξνχλ

καζήκαηα

2. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηνπο

Γ. Υξήζε ιεμηθψλ

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ

146

Δ. Λεμηιφγην

ιεμηθψλ

147

Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

Δξκελεπηηθνύ

147

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

Διιεληθήο

143-146

[Γ],
ηνπ

κε

ρξήζε

ιεμηθνύ

ηφζν
ηεο

Γπκλαζίνπ

ηνπ
Νέαο

φζν θαη

ιεμηθψλ άιισλ εηδψλ.
3. θφπηκν είλαη λα δνζεί έκθαζε ζηε
δηαθνξεηηθή

νξγάλσζε

θαη

ελδερνκέλσο, ζηφρνπο (έθθξαζε) ηεο
επηρεηξεκαηνινγίαο

ζηα

άιια

καζήκαηα.
ΣΑΞΖ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
ύλνιν: 50 ώξεο
1ε ΔΝΟΣΖΣΑ
Ζ Διιάδα ζηνλ θόζκν
ΔΛ.

10-11

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
A. Δηζαγσγηθά θείκελα

6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
1. Μπνξνχλ λα δηδαρηνχλ θαη’ νηθνλνκία

27

12

12 -17

17-19

B. Παξαηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή ζχλδεζε

νξηζκέλα

ησλ πξνηάζεσλ

ελφηεηαο.

B1. Οη δηάθνξνη ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ

κφλν

απφ

ηα

θείκελα

ηεο

2. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηνπο

πξνηάζεσλ

ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη

B2. Οη επηινγέο ζηηο ζπλδέζεηο ησλ

ηδηαίηεξα ζηε δηάθξηζε κεηαμχ παξαηαθηηθήο

πξνηάζεσλ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ζην

θαη ππνηαθηηθήο ζχλδεζεο (ζ. 16-17) [B1].

ιφγν

3.

Οη

ππνελφηεηεο

«Οη

επηινγέο

ζηηο

B3. Οη ζπλδέζεηο ησλ πξνηάζεσλ ζηνλ

ζπλδέζεηο ησλ πξνηάζεσλ θαη νη ζπλέπεηέο

πξνθνξηθφ ιφγν

ηνπο ζην ιφγν» [B2] θαη «Οη ζπλδέζεηο ησλ

20-21

Γ. χλζεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ

πξνηάζεσλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν» [B3]

23-25

Γ. Λεμηιφγην – H επηινγή ηεο ιέμεο

κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ ζπλνπηηθά ή λα

25-27

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

παξαιεηθζνχλ αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

αλάγθεο θαη ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο.

20

27

4. Μπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζηνπο καζεηέο
κηθξέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, αηνκηθέο ή ζε
νκάδεο,

ελδερνκέλσο

κε

δηαζεκαηηθφ

πεξηερφκελν, αθνχ ν δηδάζθσλ δηεπθξηλίζεη
ην πιαίζην παξνπζίαζεο θαη ηα θεηκεληθά
είδε

πνπ

αλακέλεηαη

(πξνθνξηθή

λα

παξαρζνχλ

ζπδήηεζε,

νκηιία,

επηρεηξεκαηνινγηθφ

θείκελν,

θξηηηθή

αμηνιφγεζε πεγψλ θ.ιπ) [Γ].

2ε ΔΝΟΣΖΣΑ
Γιώζζα – Γιώζζεο θαη πνιηηηζκνί ηνπ θόζκνπ
ΔΛ.
30-32
32
32-34

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

35-36

36-37

1. Πξνηείλεηαη, εθφζνλ ππάξρεη ρξνληθφο

Β. Δίδε δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ

πεξηνξηζκφο, λα επηιεγνχλ δχν απφ ηα

Β1. Ολνκαηηθέο θαη επηξξεκαηηθέο

ηέζζεξα εηζαγσγηθά θείκελα.

πξνηάζεηο
34-35

6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ

Β2. Γεπηεξεχνπζεο νλνκαηηθέο

2. Να δνζεί έκθαζε:
 ζηε δηάθξηζε κεηαμχ νλνκαηηθψλ θαη

πξνηάζεηο: Δηδηθέο

επηξξεκαηηθψλ

Β3. Γεπηεξεχνπζεο νλνκαηηθέο

πξνηάζεσλ ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο

πξνηάζεηο: Βνπιεηηθέο

ηεο γηα ηε ζχληαμε θαη

Β4. Γεπηεξεχνπζεο νλνκαηηθέο

δεπηεξεπνπζψλ

 ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπληαθηηθψλ

πξνηάζεηο: Δλδνηαζηηθέο
28

37-41

Γ. Λεμηιφγην – Πνιπζεκία ηεο ιέμεο

ξφισλ ησλ εηδηθψλ, ησλ βνπιεηηθψλ

41-43

Γ. Γηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ θξίζεσλ

θαη ησλ ελδνηαζηηθψλ πξνηάζεσλ.

43-44

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

44

3.

πληζηάηαη

λα

δηζηαθηηθνί

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

δηεπθξηληζηεί

ζχλδεζκνη

φηη

νη

νλνκάδνληαη

ελδνηαζηηθνί (ζ. 37).
4. Σα θαηλφκελα πνιπζεκίαο πξνηείλεηαη
λα αλαδεηρηνχλ δηαζεκαηηθά κέζα απφ
θεηκεληθά

παξαδείγκαηα

δηαθνξεηηθήο

πξνέιεπζεο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα
αληηιεθζνχλ
θεηκεληθά

φηη

είδε

ζρεηίδνληαη
θαη

ηηο

κε

ηα

πεξηζηάζεηο

επηθνηλσλίαο.
5. Οη καζεηέο πξνηείλεηαη λα εμνηθεησζνχλ
κε

ηε

δηαηχπσζε

αηηηνινγεκέλσλ

θξίζεσλ κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία
παξαδεηγκάησλ

απφ

θαηάιιεια

θεηκεληθά είδε.

3ε ΔΝΟΣΖΣΑ
Δίκαζηε όινη ίδηνη. Δίκαζηε όινη δηαθνξεηηθνί
ΔΛ.
46-48

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Α. Δηζαγσγηθά θείκελα
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1. Απφ ηα θείκελα 1 έσο 7 κπνξνχλ λα

Β. Δξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο – Δπζχο θαη

επηιεγνχλ γηα δηδαζθαιία ηξία έσο ηέζζεξα

πιάγηνο ιφγνο

θείκελα

49-50

Β1. Δξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο

ελφηεηαο.

51-52

Β2. Οη εξσηήζεηο ζηνλ πιάγην ιφγν

52-56

Β3. Απφ ηνλ επζχ ζηνλ πιάγην ιφγν θαη

κεηαμχ επζεηψλ θαη πιάγησλ εξσηεκαηηθψλ

αληίζηξνθα

πξνηάζεσλ θαη ζε εθείλεο κεηαμχ επζένο

Γ1. Λεμηιφγην. Ρήκαηα θαη εθθξάζεηο γηα

θαη πιάγηνπ ιφγνπ [B].

49

56

ηνλ πιάγην ιφγν.
56

Γ2. Λέμεηο γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηε
δηαθνξά

57-59

60-61

ιφγσ

πιεζψξαο

χιεο

ηεο

2. πληζηάηαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο δηαθνξέο

3. ε φ,ηη αθνξά εηδηθά ζηνλ πιάγην ιφγν
πξνηείλεηαη:
 λα δνζεί έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ

Γ. ρήκαηα ιφγνπ – Κπξηνιεμία θαη

ξεκάησλ

θαη

εθθξάζεσλ

πνπ

κεηαθνξά

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πιάγην ιφγν (βι.

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

ζ. 52 θαη 56),

29

61

 λα ηνληζηνχλ νη αιιαγέο ζηηο πξνηάζεηο

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

ηνπ

επζένο

ιφγνπ,

φηαλ

απηέο

κεηαηξέπνληαη ζε πιάγην ιφγν (νη θχξηεο
απνθαληηθέο ζε δεπηεξεχνπζεο εηδηθέο, νη
πξνζηαθηηθέο πξνηάζεηο ζε βνπιεηηθέο
θαη νη επζείεο εξσηήζεηο ζε πιάγηεο), θαη
λα ππνδεηρηνχλ κε παξαδείγκαηα νη
αιιαγέο ζηα πξφζσπα ηνπ ξήκαηνο, ζηηο
πξνζσπηθέο θαη θηεηηθέο αλησλπκίεο θαη
ζηα ηνπηθά θαη ρξνληθά επηξξήκαηα.
4. Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ
θπξηνιεμίαο θαη κεηαθνξάο, πξνηείλεηαη λα
αμηνπνηεζνχλ παξαδείγκαηα απφ θείκελα
πνηθίισλ

εηδψλ,

κεηαμχ

άιισλ

απφ

ινγνηερληθά θείκελα [Γ] θαη λα ηνληζηεί φηη ν
κεηαθνξηθφο

ιφγνο

εμαξηάηαη

απφ

ην

θεηκεληθφ είδνο θαη ηελ πξφζεζε ηνπ
νκηιεηή ή ηνπ ζπγγξαθέα.

4ε ΔΝΟΣΖΣΑ
Δλσκέλε Δπξώπε θαη Δπξσπαίνη πνιίηεο
ΔΛ.
64-66

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

7 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
1. Πξνηείλεηαη απφ ηα δεθαηξία θείκελα ηεο

Β. Αλαθνξηθέο πξνηάζεηο

ελφηεηαο λα επηιεγνχλ θαη’ νηθνλνκία ηα

67-68

Β1. Δπηζεηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο

θαηαιιειφηεξα

69-71

Β2. Διεχζεξεο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο

δηδαζθαιίαο.

72-74

Β3. Γέλνο, αξηζκφο θαη πηψζε ηεο

67

αλαθνξηθήο αλησλπκίαο: ν νπνίνο
75-76

Β4. Σν «πνπ» θαη νη πξνζεηηθέο θξάζεηο

77-80

Γ. Διιεληθά ζε μέλεο γιψζζεο

81-83

Γ. πλψλπκα – Aληίζεηα

84-85

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

γηα

ηνπο

ζθνπνχο

ηεο

2. ε φηη αθνξά ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο [B],
λα δνζεί έκθαζε:
 ζηε

δηάθξηζε

κεηαμχ

επηζεηηθψλ

θαη

ειεχζεξσλ αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ θαη
 ζηηο ρξήζεηο ηεο αλησλπκίαο ν νπνίνο/ε α/ην -ν, αλάινγα κε ην ζπληαθηηθφ ηεο
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85
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ξφιν.
Σα

3.

πεξηερφκελα

ηεο

ππνελφηεηαο

Γ,

«Διιεληθά ζε μέλεο γιψζζεο», κπνξνχλ,
εθφζνλ ν ρξφλνο δελ επαξθεί, λα δηδαρηνχλ
κε ζπληνκία.
4. H δηδαζθαιία ησλ θαηλνκέλσλ ζπλσλπκίαο
θαη ζεκαζηνινγηθήο αληίζεζεο ζπληζηάηαη λα
γίλεη δηαζεκαηηθά κε παξαδείγκαηα απφ
δηαθφξσλ εηδψλ θείκελα [Γ].
5. ε ζρέζε εηδηθφηεξα κε ηηο επηινγέο
αλάκεζα

ζε

ζπλψλπκεο

θηηάρλω/θαηαζθεπάδω),

ιέμεηο

(π.ρ.

πξνηείλεηαη

λα

ζπζρεηηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο κε ην χθνο,
ηνλ ζθνπφ θαη ηηο επξχηεξεο πεξηζηάζεηο
παξαγσγήο ησλ θεηκέλσλ.
ε

5 ΔΝΟΣΖΣΑ
Δηξήλε – πόιεκνο
ΔΛ.
88-91

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ

Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

1. Πξνηείλεηαη λα επηιεγνχλ γηα δηδαθηηθή

Β. Σειηθέο θαη αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο

αμηνπνίεζε νξηζκέλα κφλν απφ ηα θείκελα

92-94

Β1. Σειηθέο πξνηάζεηο

ηεο ελφηεηαο, ηδίσο απφ ηα εηζαγσγηθά.

94-96

Β2. Αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο

97-99

Γ. Αλαιχνληαο ην θείκελν ζηα ζπζηαηηθά

δηδαζθαιία ησλ ηειηθψλ θαη αηηηνινγηθψλ

ηνπ

ζπλδέζκσλ [B].

92

100-101

2.

Γ. Λεμηιφγην – Οκφερεο θαη παξψλπκεο

πληζηάηαη

λα

δνζεί

έκθαζε

ζηε

3. Ζ ππνελφηεηα Γ, «Αλαιχνληαο ην θείκελν

ιέμεηο

ζηα ζπζηαηηθά ηνπ», εθφζνλ ππάξρεη

102-103

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, κπνξεί λα δηδαρηεί

103-104

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

ζπλνπηηθά.
4. Πξνηείλεηαη λα ηνληζηεί ε δηάθξηζε κεηαμχ
νκφερσλ θαη νκφγξαθσλ ιέμεσλ.
6ε ΔΝΟΣΖΣΑ

Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ ππεξάζπηζε νηθνπκεληθώλ αμηώλ
ΔΛ.
106-8
109

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
1. Πξνηείλεηαη λα δηδαρηνχλ θαη’ επηινγήλ

Β. Υξνληθέο θαη ππνζεηηθέο πξνηάζεηο
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109-11

Β1 Υξνληθέο πξνηάζεηο

112-14

Β2 Τπνζεηηθέο πξνηάζεηο

δχν απφ ηα ηέζζεξα εηζαγσγηθά θείκελα.
2. Πξνηείλεηαη θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ

115

Γ. Τπψλπκα – Οξηζκφο

ρξνληθψλ πξνηάζεσλ λα δνζεί έκθαζε

115

Γ1. Τπψλπκα

ζηνπο

115-18

Γ2. Οξηζκφο

ζπλδέζκνπο

118-20

Γ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

θαζψο

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

αθεγεκαηηθά θείκελα.

120

θπξηφηεξνπο
θαη

θαη

ηηο

ζην

ρξνληθνχο
ζεκαζίεο

ξφιν

ηνπο

ηνπο,
ζηα

3. Απφ ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο γηα ηνπο κε
θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο πξνηείλεηαη
λα επηιερζεί ην θείκελν 7 (ζ. 113).
4. πληζηάηαη ε δηδαζθαιία ησλ ππσλχκσλ
θαη ηνπ νξηζκνχ [Γ] λα πξνζεγγηζηεί
δηαζεκαηηθά, κε ρξήζε θαη θεηκέλσλ απφ
άιια ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη απφ ην
ζρνιηθφ ιεμηθφ.
7ε ΔΝΟΣΖΣΑ
Σέρλε: κηα γιώζζα γηα όινπο ζε όιεο ηηο επνρέο
ΔΛ.
122-23
124

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
1. Πξνηείλεηαη λα δηδαρηνχλ θαη’ επηινγήλ

Β. Απνηειεζκαηηθέο πξνηάζεηο θαη

δχν έσο ηξία απφ ηα ηέζζεξα εηζαγσγηθά

ελαληησκαηηθέο πξνηάζεηο

θείκελα.

124-25

Β1. Απνηειεζκαηηθέο πξνηάζεηο

125-27

Β2. Δλαληησκαηηθέο πξνηάζεηο

ελαληησκαηηθέο πξνηάζεηο [B], ε έκθαζε

127-28

Γ. Μεησλπκία

λα δνζεί ζηηο ρξήζεηο θαη ζεκαζίεο ησλ

129-31

Γ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ

αληίζηνηρσλ ζπλδέζκσλ.

131

Γηαζεκαηηθή εξγαζία

2. ε φ,ηη αθνξά ηηο απνηειεζκαηηθέο θαη ηηο

3. Ζ ζεσξία γηα ηε κεησλπκία πξνηείλεηαη
λα δνζεί κε ηε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθψλ
παξαδεηγκάησλ

απφ

δηαθνξεηηθά

θεηκεληθά είδε, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη
επηθνηλσληαθνί θαη θεηκεληθνί παξάγνληεο
πνπ αηηηνινγνχλ ηε ρξήζε ηεο [Γ].
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8ε ΔΝΟΣΖΣΑ
Μπξνζηά ζην κέιινλ
ΔΛ.

ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

7 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ

134-137

Α. Δηζαγσγηθά θείκελα

138-139

Β. Μφξηα

επηιεγνχλ δχν απφ ηα ηέζζεξα εηζαγσγηθά

140-142

Γ. ηίμε

θείκελα θαζψο θαη ηα θείκελα 6 έσο 9 θαη 12.

142-144

Γ. ρήκαηα ιφγνπ

145-147

Δ. Πεξίιεςε

επηθεληξσζεί ζηα ζπρλφηεξα απφ απηά, (λα, ζα,

148-149

Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο

αο,

ιφγνπ

απνθεχγνπλ λα ραξαθηεξίδνπλ γεληθά σο κφξηα

1. Δθφζνλ ν ρξφλνο δελ επαξθεί, πξνηείλεηαη λα

2. Ζ δηδαζθαιία ησλ κνξίσλ [B] ζα πξέπεη λα
γηα).

Oη

δηδάζθνληεο

θαιφ

είλαη

λα

άθιηηεο ιέμεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε άιια
ζεκεία

ησλ

εγρεηξηδίσλ

σο

επηξξήκαηα

ή

ζχλδεζκνη.
3. Aπφ ηα ζρήκαηα ιφγνπ [Γ], πξνηείλεηαη ε
δηδαθηηθή

έκθαζε

λα

δνζεί

θπξίσο

ζηελ

παξνκνίσζε, ηελ ππεξβνιή θαη ην ζρήκα
ιηηφηεηαο, πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαη ζηα
ινγνηερληθά θείκελα.
4. Να δνζεί έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο πεξίιεςεο
[Δ]. Πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα ζηάδηα
ζηε ζχληαμε πεξίιεςεο:
 Kαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη εληνπηζκφο ηνπ
ζεκαηηθνχ ηνπ θέληξνπ.
 Eπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ: ππνγξάκκηζε ησλ
βαζηθψλ ιέμεσλ θάζε παξαγξάθνπ, ζχληαμε
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150
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πιαγηνηίηισλ γηα θάζε παξάγξαθν.
 πγγξαθή

ηεο

πεξίιεςεο:

αλαθνξά

ηνπ

ζεκαηηθνχ θέληξνπ ηνπ θεηκέλνπ, αμηνπνίεζε
ησλ πιαγηνηίηισλ, ρξεζηκνπνίεζε ζπλδεηηθψλ
ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ, κεηαηξνπή ηνπ επζένο
ιφγνπ

ζε

πιάγην κε ρξήζε θαηάιιεισλ

ξεκάησλ θ.ά.
 Eπαλέιεγρνο ηεο πεξίιεςεο: αξηζκφο ιέμεσλ,
απνθπγή ππεξβνιηθήο πχθλσζεο αιιά θαη
πεξηηηψλ ιεπηνκεξεηψλ, ζθάικαηα λνεκαηηθά,
πθνινγηθά,

εθθξαζηηθά,

νξζνγξαθηθά,

αληηζηνηρία ηνπ παξαρζέληνο θεηκέλνπ κε ην
δεηνχκελν επηθνηλσληαθφ πιαίζην θ.ά.
5.

ρεηηθά

κε

εηδηθφηεξα
απνθνκκέλε

ηελ

φηη

πεξίιεςε,

δελ
απφ

είλαη
ηηο

επηζεκαίλεηαη
κία

δεμηφηεηα

πεξηζηάζεηο

ηεο

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο (ζπληάθηεο, απνδέθηεο,
ζθνπφο ηεο ζπκπχθλσζεο) θαη είλαη ζθφπηκν νη
ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα εληάζζνληαη ζε
επξχηεξν

θεηκεληθφ

πιαίζην

(π.ρ.

δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν πνπ ζπκπεξηιακβάλεη
ηελ πεξίιεςε ηεο έθζεζεο ελφο δηεζλνχο
νξγαληζκνχ γηα ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ
Διιάδα).

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ
(ΣΑΞΔΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ)
Σα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ καζήκαηνο ζην Γπκλάζην έρνπλ ήδε κεησκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη γη’ απηφ
δελ πξνηείλεηαη νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ κείσζε. Χζηφζν, ν δηδάζθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ρνιηθφ
χκβνπιν, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο, κπνξεί λα πξνβαίλεη
ζε αλάινγεο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο
δηδαθηηθέο ελφηεηεο. πλεπψο, πξνηείλεηαη ζην δηδάζθνληα λα αθνινπζεί ηα ζπλαθφινπζα βηβιία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ηάμε (βι. http://www.pi-schools.gr/books/gymnasium/)
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ
(ΣΑΞΔΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ)
ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ
Γηα ηα Αγγιηθά:
Ζ δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάθηεζε επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο.
χκθσλα κε απηφ ε δηδαθηέα χιε δελ κπνξεί λα νξηζηεί κε θεθάιαηα βηβιίσλ αιιά κε ηηο
γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο.
Δθείλν πνπ κπνξεί λα επηζεκαλζεί είλαη φηη νη θαζεγεηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα κελ
νινθιεξψζνπλ ηελ χιε ελφο βηβιίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, λα ζπλερίζνπλ έλα βηβιίν ην
επφκελν ζρνιηθφ έηνο ή λα παξαιείπνπλ έσο θαη δχν ή ηξία θεθάιαηα, αλά ηάμε, αλάινγα κε ην
επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο.
Γηα ηα Γαιιηθά:
Α΄ Γπκλαζίνπ

Μέρξη θαη ηελ 3ε Δλφηεηα (Unité 3) ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Action.fr-gr 1

Β΄ Γπκλαζίνπ

Οινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Action.fr-gr 1

Γ΄ Γπκλαζίνπ

Μέρξη θαη ηελ 3ε Δλφηεηα (Unité 3) ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Action.fr-gr 3

Γηα ηα Γεξκαληθά:
Α΄ Γπκλαζίνπ

Μέρξη ην 5ν θεθάιαην (Lektion 5) ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Deutsch – ein
Hit! 1

Β΄ Γπκλαζίνπ

Οινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Deutsch – ein Hit! 1

Γ΄ Γπκλαζίνπ

Μέρξη ην 4 θεθάιαην (Lektion 4) ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Deutsch – ein

ν

Hit! 2
Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ΑΠ, λα
αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο ζηελ πξνεγνχκελε
βαζκίδα ή ηάμε θαζψο θαη λα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ
νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ελ γέλεη, αιιά θαη ηεο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ρσξηζηά, ψζηε λα γίλεηαη
«απνηειεζκαηηθή» ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηδάζθνπλ ηα
κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα

πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθψλ

δεμηνηήησλ αλάινγα κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο.
ΗΣΑΛΗΚΑ ΚΑΗ ΗΠΑΝΗΚΑ (Β΄, Γ΄ ΣΑΞΖ)
Ζ δηδαζθαιία ησλ Ηηαιηθψλ θαη ησλ Ηζπαληθψλ ζην Γπκλάζην γίλεηαη κε ηα δηδαθηηθά
εγρεηξίδηα, ηα νπνία ν δηδάζθσλ επηιέγεη απφ ηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ Βνεζεκάησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη δηαηίζεληαη ζην εκπφξην. Κάζε θαηάινγνο
πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ζεηξέο νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ (ΑΠ). Ζ θάζε κία απφ απηέο απνηειεί δηαθνξεηηθή πξφηαζε πινπνίεζεο ηνπ ΑΠ, κε
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δηαθνξεηηθή δνκή θαη δφκεζε ηεο χιεο, δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ, ησλ
κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θ.ιπ., θαη γη’ απηφ, θάζε ηκήκα πξνρσξάεη κελ πξνο ηνλ ίδην
ζηφρν, αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Χζηφζν, νη δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε:
α) φηη ηδηαίηεξα θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο, απηφ πνπ πξνέρεη
είλαη ε νηθνδφκεζε ελφο βαζηθνχ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο,
β) φηη ην εθάζηνηε δηδαθηηθφ εγρεηξίδην είλαη έλα «εξγαιείν» πινπνίεζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ην νπνίν, ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά θαη σο πξνο ηνπο επηκέξνπο
δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, απνηειεί ηνλ βαζηθφ νδεγφ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ην
κάζεκα.
ε πεξίπησζε πνπ παξά ηηο πξνζπάζεηεο απηέο ε δηδαρζείζα χιε ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ
έηνπο ππνιείπεηαη εθείλεο πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ν δηδάζθσλ, ε νινθιήξσζή ηεο κπνξεί λα
επηηεπρζεί ζην επφκελν ζρνιηθφ έηνο, αθνχ εληαρζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο χιεο ηεο
επφκελεο ηάμεο.

ΔΗΚΑΣΗΚΑ
(ΣΑΞΔΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ)
Σα ηζρχνληα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Δηθαζηηθψλ είλαη «αλνηθηνχ» ηχπνπ. Γελ
πξνζδηνξίδνπλ εληειψο θαζνξηζκέλε δηδαθηέα χιε, αιιά πξνηείλνπλ άμνλεο πεξηερνκέλνπ. Ζ
δηδαθηέα χιε ησλ ΑΠ αλαθέξεηαη γηα θάζε ηάμε ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ έμη αμφλσλ (1. Τιηθά
θαη ηερληθέο, 2. Μνξθηθά ζηνηρεία, 3. Πεξηερφκελν, 4. Μνξθέο Δηθαζηηθψλ Σερλψλ, 5. Ηζηνξία
Σέρλεο, 6. Αηζζεηηθή αλάιπζε). Ο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπλδπάδεη απηνχο ηνπο
άμνλεο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ θαη δχλαηαη λα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζηελ χιε πνπ έρεη
επηιέμεη. Ζ έθηαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπ, θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ
ζρνιείνπ.
Σν κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ ππνζηεξίδεηαη απφ βηβιίν καζεηή, ηεηξάδην εξγαζηψλ θαη βηβιίν
εθπαηδεπηηθνχ. ην βηβιίν ηνπ καζεηή εθαξκφδεηαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
αμφλσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην έληππν, ην ςεθηαθφ ή άιιν πιηθφ πνπ έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ (βι. ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Η.) ζε ζπλζήθεο εηθαζηηθνχ
εξγαζηεξίνπ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ζην
ΑΠ.
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ΗΗ. Γηαρείξηζε δηδαθηέαο ύιεο
ηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο επηιέμεη λα αθνινπζήζεη ηελ χιε ηνπ βηβιίνπ ηνπ
καζεηή, ηφηε πξνηείλεηαη:
Α΄ Γπκλαζίνπ
 ην πξψην ηξίκελν λα δηδάμεη ηα εμήο: θεθ. 1. «Απφ ηελ Κίλεζε ζηελ Έθθξαζε», θεθ.2.
«Όια είλαη Υξψκα», θεθ.3. «Οξγαλψλσ, χλζεζε θαη Αηζζεηηθή», θεθ.4. «ρέδην γηα
Όινπο».
 ην δεχηεξν ηξίκελν λα δηδάμεη ηα εμήο: θεθ.5. «Ζ Γηθή κνπ Πξαγκαηηθφηεηα», θεθ.6.
«Κηλνχκελν ρέδην», θεθ.7. «Πειφο», θεθ.8. «Υαξαθηηθή».
 ην ηξίην ηξίκελν λα δηδάμεη ηα εμήο: θεθ. 9. «H Zσή θαη νη Σέρλεο», θεθ. 10. «Έλα
Πξσηλφ ζηνλ Παξζελψλα», θεθ. 11. «ηνπο ζεζαπξνχο ηνπ Μνπζείνπ».

Β΄ Γπκλαζίνπ
 ην πξψην ηξίκελν λα δηδαρζνχλ ηα εμήο:
«1ε ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΤΛΗΚΑ, ΣΔΥΝΗΚΔ, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΜΟΗ»: ΘΔΜΑ 1. Σν
ρέδην θαη ην Υξώκα, ΘΔΜΑ 2. Σν Υαξηί θαη νη Σερληθέο ηνπ, ΘΔΜΑ 3. Σν Φεθηδσηό
θαη ε Γιππηηθή κε Ξύιν.
ε

«2 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΔ ΣΔΥΝΔ»: ΘΔΜΑ 1. Γηαθόζκεζε
Δζσηεξηθώλ Υώξσλ - θεληθά.
 ην δεχηεξν ηξίκελν ηα εμήο:
«3ε ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΜΟΡΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ», ΘΔΜΑ 1. Ζ πθή., ΘΔΜΑ 2. O
όγθνο θαη ν ρώξνο.
 ην ηξίην ηξίκελν ηα εμήο:
«4ε ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ. ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΓΟΤ – ΗΣΟΡΗΑ ΣΔΥΝΖ»: ΘΔΜΑ 1.
Αλάιπζε θαη ζύλζεζε, ΘΔΜΑ 2. Αιιεγνξηθά θαη ζπκβνιηθά έξγα, ΘΔΜΑ 3.
Βπδαληηλή ηέρλε, ΘΔΜΑ 4. Δμσ-επξσπατθή ηέρλε.

Γ΄ Γπκλαζίνπ
 ην πξψην ηξίκελν λα δηδαρζνχλ ηα εμήο:
ε

«1

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ – ΜΟΡΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ»: ΘΔΜΑ 1. Σν Φσο θαη νη

Φσηνζθηάζεηο, ΘΔΜΑ 2. Ο Όγθνο κέζα απφ ηνλ Σφλν θαη ην Υξψκα, ΘΔΜΑ 3. Ο Υψξνο
θαη ην Βάζνο, ΘΔΜΑ 4. Κίλεζε, Έληαζε θαη Γπλακηθή, ΘΔΜΑ 5. Γνκή θαη χλζεζε.
 ην δεχηεξν ηξίκελν ηα εμήο:
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ε

«2

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ – ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΔ ΣΔΥΝΔ»: ΘΔΜΑ 1. ρέδην

Γξαθηζηηθήο, ΘΔΜΑ 2. Βηνκεραληθφο ρεδηαζκφο, ΘΔΜΑ 3. ρεδηαζκφο Δλδχκαηνο θαη
Μφδα
ε

«3 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ – ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ»: ΘΔΜΑ 1. Φσηνγξαθία, ΘΔΜΑ 2.
Βίληεν θαη Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο.
 ην ηξίην ηξίκελν ηα εμήο:
«4ε ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ – ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΟΡΦΔ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ»: ΘΔΜΑ 1.
Αθεξεκέλε Σέρλε - ηα κε παξαζηαηηθά έξγα, ΘΔΜΑ 2. Αζακπιάδ, παξεκβάζεηο ζην
ρψξν, ΘΔΜΑ 3. Οκνηφηεηεο θαη Γηαθνξέο ησλ Καιψλ Σερλψλ.

ΜΟΤΗΚΖ
(ΣΑΞΔΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ)
I.

Γηδαθηέα ύιε

ηα δηδαθηηθά παθέηα (βηβιίν καζεηή, ηεηξάδην εξγαζηψλ θαη βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ αλά ηάμε) ν
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα ζπκπηχμεη νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο,
εζηηάδνληαο ζηνπο άμνλεο πνπ πξνζδηνξίδεη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, θαη λα νινθιεξψλεη θπξίσο ηηο απαξαίηεηεο θαη
νπζηαζηηθφηεξεο γηα απηφ κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηέιεζεο, δεκηνπξγίαο θαη αθξφαζεο ζε
ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπ.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο ζπληζηάηαη ε
παξάιιειε ρξήζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ ησλ βηβιίσλ CDs θαζψο θαη ηνπ Τπνζηεξηθηηθνχ Τιηθνχ γηα
ηε Μνπζηθή (Audio CD A΄ έσο Γ΄ Γπκλαζίνπ Μνπζηθή Αγσγή - Μνπζηθφ Αλζνιφγην), ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ (Audio CD) «Μνπζηθέο Πξάμεηο Γπκλαζίνπ» θαη ηνπ πκπιεξσκαηηθνχ
Αθνπζηηθνχ Τιηθνχ (Audio CD) γηα ην Βηβιίν Μνπζηθήο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ.
ΗΗ. Γηαρείξηζε δηδαθηέαο ύιεο
Πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ επηινγή θαη δηαρείξηζε δηδαθηηθψλ
ελνηήησλ, παξέρνπκε παξαθάησ κηα ελδεηθηηθή πξφηαζε δηαρείξηζεο ηεο χιεο αλά ηάμε θαη αλά
ηξίκελν:
Α΄ Γπκλαζίνπ



ην Α΄ Σξίκελν πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο Α΄ θαη Β΄:
-

Α΄ Δλφηεηα: «Ρπζκφο, Ήρνο θαη Υξψκαηα», ζζ. 7-26. ην ζεκείν απηφ πξνηείλεηαη λα
μεθηλήζεη ε δηδαζθαιία απφ ηε 12 ζειίδα. Σν «Γηάινγνο ζηελ ήπεηξν ηνπ ξπζκνχ» (ζζ. 711) λα δηδάζθεηαη ιίγν αξγφηεξα φηαλ νη καζεηέο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ ππφινηπε
ελφηεηα.

-

Β΄ Δλφηεηα: «Τθαίλσ Μνπζηθή», ζζ. 27-50.
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Οη παξαθάησ ζειίδεο ζα κπνξνχζαλ λα αθαηξεζνχλ:
-

Β΄ Δλφηεηα, 1.α. «Τθαίλσ Μνπζηθή - Δπηκέλσ Μνπζηθά», ζζ. 28-31.

-

Β΄ Δλφηεηα 1.β. «Τθαίλσ Μνπζηθή - Δπηκέλσ Μνπζηθά», ζζ. 32-36.

-

Β΄ Δλφηεηα 2.β. «Τθαίλσ Μνπζηθή - Μνπζηθέο ζε πέληε ηφλνπο», ζζ. 41-45.

-

Γ΄ Δλφηεηα, «Αο θάλνπκε κηα επαλάιεςε», ζζ. 51-58,

ην Β΄ Σξίκελν πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο Γ΄, Δ΄ θαη η΄:
-

Γ΄ Δλφηεηα: «Τθαίλσ θαη άιιε Μνπζηθή», ζζ. 59-80.

-

Δ΄ Δλφηεηα: «Σαμηδεχσ κε ηε Μνπζηθή», ζζ. 81-96.

-

η΄ Δλφηεηα: «Υνξεχσ κε ηε Μνπζηθή», ζζ. 97-111.

Oη παξαθάησ ζειίδεο ζα κπνξνχζαλ λα αθαηξεζνχλ:
-

Γ΄ Δλφηεηα «Τθαίλσ θη άιιε Μνπζηθή - Μνπζηθή ζε δχν ρξφλνπο», ζζ. 60-65.

-

Γ΄ Δλφηεηα «Τθαίλσ θη άιιε Μνπζηθή - Μνπζηθή ζε θχθιν», ζζ. 74-79.

-

Σ΄ Δλφηεηα «2. Υνξεχσ Δπξσπατθά» ζζ. 109-111.

ην Γ΄ Σξίκελν πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί ε ελόηεηα Ζ΄:
Ζ΄ Δλφηεηα ρέδην πλζεηηθήο Δξγαζίαο- project «ην Νεξφ» ζζ. 117-127.
Ζ Ε΄ Δλφηεηα, «Αο θάλνπκε κηα επαλάιεςε» ζζ. 112-115, ζα κπνξνχζε λα αθαηξεζεί.

Β΄ Γπκλαζίνπ



ην Α΄ Σξίκελν πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο:
-

Έλαο θφζκνο… κεηά κνπζηθήο ζζ. 8-11.

-

ε ξπζκνχο… αθξηθάληθνπο ζζ. 12-19.

ην Β΄ Σξίκελν πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο:
-

Μεισδηθνί εμσηηθνί απηνζρεδηαζκνί ζζ. 20-33.

-

Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο ζζ. 46-65.

ην Γ΄ Σξίκελν πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο:
-

Ο γχξνο ηεο Διιάδαο ζζ. 66-81.

-

Δπξεηήξην ζει. 82.

Απφ ην βηβιίν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ κπνξεί λα αθαηξεζεί ε Δλφηεηα “Μνπζηθή γηα… ρνξφ” ζζ. 34-45.



Γ΄ Γπκλαζίνπ

ην Α΄ Σξίκελν πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο:
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-

Σν ηαμίδη ηεο κνπζηθήο ζηνλ 20ν αη.

Ζ κνπζηθή πξσηνπνξία ζηελ Διιάδα ηνπ 20νπ αη. ζζ. 13-17.
-

Δηθφλα θαη Ήρνο

Δηθαζηηθά θαη κνπζηθή... κνπζηθή θαη εηθαζηηθά, ζζ. 18-20.
Μνπζηθή θαη θηλεκαηνγξάθνο, ζζ. 21-24.
Μνπζηθή θαη δηαθήκηζε, ζζ. 25-29.
ην Β΄ Σξίκελν πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο:
-

Απφ ην γθφζπει ζην ξνθ

Καη εγέλεην... ηo blues, ζζ. 30-32.
All that Jazz!, ζζ. 33-38.
Σν θαηλφκελν Beatles, ζζ. 43-45.
Ζ ηζηνξία ελφο ηνίρνπ, ζζ. 46-49.
-

Διιεληθέο κνπζηθέο ηζηνξίεο

Ζ ειιεληθή κνπζηθή ηνπ ρηεο θαη ηνπ ζήκεξα, ζζ. 50-53.
Ρεκπέηηθν θαη ιατθφ ηξαγνχδη, ζζ. 58-62.
Διιεληθή ηδαδ, ζζ. 63-65.
ην Γ΄ Σξίκελν πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο:
-

ηηο γεηηνληέο ηνπ ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ

Οδφο Μάλνπ Υαηδηδάθη, ζζ. 66-68.
Άμηνλ εζηί ην θσο, ζζ. 69-72.
Ζ «επηζηξνθή ζηηο ξίδεο» ηνπ Γ. Μαξθφπνπινπ, ζζ. 73-74.
Ζ.γεηηνληά ηνπ ηαχξνπ Ξαξράθνπ, ζζ. 75-76.
Ο δξφκνο ηνπ Μάλνπ Λνΐδνπ, ζζ. 77-78.
Γηα ηε κηθξή Διιάδα ηνπ Γ. αββφπνπινπ, ζζ. 79-81.
-

Αληί επηιφγνπ... ζρέδηα εξγαζίαο!

Δίκαζηε ζηνλ αέξα!, ζει. 82.
Πνιχηερλν ππεξζέακα!, ζζ. 83-84.
-

Δπξεηήξην, ζει. 85

Απφ ην βηβιίν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, πξνηείλεηαη λα αθαηξεζνχλ νη εμήο ζειίδεο :
-

Μνπζηθνί πεηξακαηηζκνί θαη αλαηξνπέο, ζζ. 8-12.

-

Πέηξα πνπ θπιάεη δελ ρνξηαξηάδεη, ζζ. 39-42.

-

Σν ξεκπέηηθν θαη ιατθφ ηξαγνχδη, ζζ. 54-57.
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
(Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ)
Γ΄ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Γηα ην κάζεκα «Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή» ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ (βηβιίν ‘Κνηλωληθή θαη
Πνιηηηθή Αγωγή’ ησλ ηέιια σηεξίνπ, ηέιια Κνξδνλνχξε θαη Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ) γηα ηα
Ζκεξήζηα Γπκλάζηα θξίλεηαη φηη είλαη απαξαίηεην λα δηδαρζεί φιε ε χιε ηνπ βηβιίνπ.
Γ΄ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Ζ δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο απφ ην βηβιίν ‘Κνηλωληθή θαη Πνιηηηθή Αγωγή’ ησλ ηέιια
σηεξίνπ, ηέιια Κνξδνλνχξε θαη Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ, νξίδεηαη σο εμήο:
Μέξνο Α΄- Δλόηεηα Ι: Τν άηνκν θαη ε θνηλωλία
-

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο, ζει. 11–13

-

Κεθάιαην 5: Κνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθφο έιεγρνο, ζει. 37-45

-

Κεθάιαην 6: Κνηλσληθά πξνβιήκαηα, ζει. 46-56.

Μέξνο Β΄ - Δλόηεηα ΙΙ: Τν άηνκν θαη ε πνιηηεία
-

Κεθάιαην 7: Σν άηνκν θαη ε πνιηηεία, ζει. 59-65

-

Κεθάιαην 8: Σα πνιηηεχκαηα θαη ην χληαγκα, ζει. 66-75

-

Κεθάιαην 10: Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο, ζει. 87-97

-

Κεθάιαην 12: Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνιίηε, ζει. 104-119.
ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Α΄ Γπκλαζίνπ

θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο Α΄ Γπκλαζίνπ
Γεληθφο ζθνπφο δηδαζθαιίαο ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλφηεηα. To κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε,
αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ,
ψζηε, αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε
νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά. Ζ Οηθηαθή Οηθνλνκία πξνζθέξεη
γλψζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θπζηθνχ, θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ, πνιηηηζκηθνχ αιιά θαη
αηζζεηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ επεκεξία ηνπ
αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.
ηηο Γηδαθηηθέο Οδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα βξεη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο
(γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο) ηνλ πξνηεηλφκελν ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηηο βαζηθέο
πεγέο, ηηο ζεκειηψδεηο δηαζεκαηηθέο έλλνηεο, θαζψο θαη ελδεηθηηθά ζρέδηα εξγαζίαο.
1. Γεληθνί ζηόρνη
Η οικογένεια και ο κοινφνικός περίγσρος (10 ώξεο)
- Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ
πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή. Γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, θαηαλννχλ ην ξφιν ηεο νηθνγελεηαθήο αλαηξνθήο θαη δηαπαηδαγψγεζεο,
αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ζπλεξγαζία θαη
ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο.
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Οικονομικά ηης οικογένειας (5 ώξεο)
- Αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ
ηελ νηθνγέλεηα θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα «νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ» θαη
θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Γιαηροθή (10 ώξεο)
- πλεηδεηνπνηνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαηξνθήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη
επαηζζεηνπνηνχληαη γηα ζέκαηα πνηφηεηαο, πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη δηαηηνινγίαο, θαζψο θαη
θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Αγφγή Τγείας (8 ώξεο)
- Γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο πγηεηλήο
θξνληίδαο, αλαπηχζζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κέζα απφ βησκαηηθή κάζεζε θαη θξηηηθή
γλψζε ψζηε λα θαιιηεξγνχλ ζηάζεηο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ ζσζηή
ιήςε απνθάζεσλ.
Πρόληυη αηστημάηφν (7 ώξεο)
- Απνθηνχλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο γηα ηελ απνθπγή, πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε
αηπρεκάησλ, αζθνχληαη ζηελ θπθινθνξηαθή αγσγή θαη απνθεχγνπλ ηε βία.
Καηοικία (5 ώξεο)
- Γλσξίδνπλ ηε πνιιαπιή ζεκαζία ηεο θαηνηθίαο γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ αμία ηεο
παξάδνζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαιιηεξγνχλ ηελ θαιαηζζεζία θαη απνθηνχλ
γλψζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, αηζζεηηθή θαη πγηεηλή ηεο θαηνηθίαο.
Δνδσμαζία (5 ώξεο)
- Απνθηνχλ γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ελδπκαζίαο, γηα ηελ
ειιεληθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, ηηο πξψηεο χιεο, ηα θξηηήξηα επηινγήο, θαζψο θαη ζηνηρεία
γηα ηελ αηζζεηηθή θαη πγηεηλή ηεο ελδπκαζίαο.
Θεκειηώδεηο δηαζεκαηηθέο έλλνηεο: Σύζηεκα, αιιειεπίδξαζε, κεηαβνιή, άηνκν-ζύλνιν
(νκάδα), νκνηόηεηα-δηαθνξά, ρώξνο, ρξόλνο.
2. Πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο:
- Βησκαηηθή κάζεζε
- Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο
- Γηεπξεπλεηηθή κέζνδνο
- Μέζνδνο θαηάθηεζεο ελλνηψλ
- Παξαθνινχζεζε βίληεν, θηικ, εηθφλσλ, βαζηζκέλε ζε θχιια εξγαζίαο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή
ηειεφξαζε ή απφ άιινπο εγθεθξηκέλνπο ηζηφηνπνπο
- Αλαθαιππηηθή παξαηήξεζε βαζηζκέλε ζε θχιια εξγαζίαο απφ εηθνλνγξαθεκέλν πιηθφ θαη
έξγα Σέρλεο
- Υξήζε Σ.Π.Δ. θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, (ζε φζεο ζρνιηθέο κνλάδεο ππάξρεη ε θαηάιιειε
ππνδνκή), δεκηνπξγία δηαθαλεηψλ θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ν
ηζηφηνπνο http://www.e-yliko.gr/default.aspx.
- Γηδαζθαιία κε δηάινγν
- Δλλνηνινγηθφο ράξηεο
- Καηαηγηζκφο ηδεψλ
3. Γηδαθηηθά εξγαιεία
Πέξα απφ ην δηδαθηηθφ βηβιίν ηνπ καζεηή ν δηδάζθσλ νθείιεη λα αμηνπνηεί ηηο πξνηάζεηο ηνπ
Βηβιίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ, θαζψο θαη ηνλ Δργαζηηριακό Οδηγό Α Γσμναζίοσ (βι.
http://dschool.edu.gr/). Πνηθίια πνιπκεζηθά εξγαιεία θαζψο θαη πνηθίιν δηδαθηηθφ πιηθφ κπνξεί
λα αλαδεηήζεη ζην Φσηόδεληξν, Παλειιήλην Φεθηαθφ Απνζεηήξην Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ
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γηα
ηελ
Α/ζκηα
&
Β/ζκηα
Δθπ/ζε,
ζρεδηαζηήο
ΗΣΤΔ-ΓΗΟΦΑΝΣΟ
(βι.
http://photodentro.edu.gr/jspui/),ζηελ Φεθηαθή Βηβιηνζήθε, Δπηρεηξεζηαθφ Πξ/κα «Δθπαίδεπζε
θαη δηα Βίνπ Μάζεζε» (βι. http://repository.edulll.gr/edulll/).
4. Πξνηεηλόκελα ζρέδηα εξγαζίαο
1. Ζ νηθνγέλεηα ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο ησλ Ξέλσλ
Γισζζψλ, ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο λα εξεπλήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηψλ
άιισλ ρσξψλ θαη ιαψλ θαη λα ηα ζπγθξίλεηε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο
νηθνγέλεηαο. Να δηαπηζηψζεηε δηαθνξέο, νκνηφηεηεο θαη αιιαγέο κέζα ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν
θαη λα εμεγήζεηε ηελ αηηία ηνπο.
2. Αζθαιήο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη καζεηέο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πλήγνξν
ηνπ Παηδηνχ, απφ ην Διιεληθφ Κέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ θαη απφ άιινπο θνξείο γηα ηελ
αζθαιή ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ:

(http://issuu.com/synigorostoypaidioy/docs/syntagi_prostasia_internet
http://internetsafety.sch.gr/ http://www.saferinternet.gr/ (Για ζνα αςφαλζσ διαδίκτυο)
http://www.sch.gr/#
Υπηρεςία
δίωξησ
ηλεκτρονικοφ
εγκλήματοσ
http://www.antibullyingnetwork.gr/
(Δίκτυο
κατά
τθσ
βίασ
ςτο
ςχολείο)
http://europa.eu/youth/eu/article/κυβερνοεκφοβιςμόσ-όταν-ο-εκφοβιςμόσ-μεταφζρεται-ςτοδιαδίκτυο_el
3. Οκάδεο Σξνθίκσλ. Δθπφλεζε αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ εξγαζηψλ κε ζέκα ζπγθέληξσζε
πιεξνθνξηψλ γηα θάζε νκάδα ηξνθίκσλ θαη πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηδαληθνχ
δηαηηνινγίνπ κε βάζε ην κεζνγεηαθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν, πξνηάζεηο εβδνκαδηαίνπ δηαηηνινγίνπ.
4. Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο θαηνηθίαο ζηελ πεξηνρή ζαο. Δθπφλεζε αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ
εξγαζηψλ κε ζέκα ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, θαηαζθεπέο καθέηαο, ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε θαη
εξκελεία γηα ηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο θαηνηθίαο κέζα ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν.
5. Παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο. Καηαγξαθή θαη παξνπζίαζε κε ηε ρξήζε ΣΠΔ παξαδνζηαθψλ
ελδπκαζηψλ ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ρσξψλ. Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, ζχγθξηζε κε ηε ζχγρξνλε
ελδπκαζία.
ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
(Β΄ Γπκλαζίνπ)
Γηα ην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ζηε Β΄ Γσμναζίοσ πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ ηα
θεθάιαηα: 1−6 θαη 8−10 απφ ην δηδαζθφκελν βηβιίν.
ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
(ΣΑΞΔΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ)
Ζ χιε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ, κε βάζε ην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ απνηειείηαη απφ θνηλέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηε
δηδαζθαιία φζσλ είλαη απαξαίηεην λα δηδαρζνχλ, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Γηα ην ιφγν
απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ηε δηδαζθαιία ηεο χιεο, θαζ΄ έηνο, κε βάζε ηηο
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, αχιεηνο ρψξνο, αλάγθεο ηεο
ηάμεο θιπ). ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζέκαηα απ’ φιεο ηηο ζεκαηηθέο
ελφηεηεο.
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
(ΣΑΞΔΗ Α΄, Β΄ Γπκλαζίνπ)
Γηα ηo κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο Α΄, Β΄ Γπκλαζίνπ δελ δηδάζθεηαη ζπγθεθξηκέλε χιε, αθνχ ε
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε
καζεηή ζχκθσλα κε ην ηδηαίηεξν δπλακηθφ ηνπ. Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ νπνίνπ πξνζπαζεί λα
αμηνπνηήζεη ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ.
Οη δηδάζθνληεο λα ελεκεξσζνύλ ελππόγξαθα.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟ

Δζση. Γηαλνκή

Γ/λζε πνπδψλ Γ.Δ., Σκήκα Α΄

Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο

Γ/λζε Ηδησηηθήο Δθπ/ζεο

Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ.

Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο

ΔΠΔΓ
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