
         

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ 

Λπθείνπ  

 

Μεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (πξάμεηο 24/2013 θαη 

32/2013 ηνπ Γ..) ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ 

Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ. πγθεθξηκέλα: 

 

ΙΣΟΡΙΑ   

ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

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 θαησηέξσ ελνηήησλ. ζνλ 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. 

Βαζκφο Αζθαιείαο: 

Να δηαηεξεζεί κέρξη: 

Βαζ. Πξνηεξαηφηεηαο:  

 

Αζήλα,            01-10-2013 

Αξ. Πξση.        139610/Γ2 

 Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

 Γξαθεία ρνιηθψλ πκβνχισλ  

 Γεληθά Λχθεηα (κέζσ ησλ 

Γ/λζεσλ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο) 

ΠΡΟ: 

ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ   

Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ 
ΣΜΖΜΑ Α΄  

 

 

 

----- 
Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πφιε: 15180 Μαξνχζη 
Ηζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr  
Πιεξνθνξίεο:  Αλ. Παζραιίδνπ 
Σειέθσλν:   210-3443422 

ΚΟΙΝ.

: 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
----- 

 Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο 

 Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο 

Αλ. Σζφρα 36 

11521 Αζήλα 

http://www.minedu.gov.gr/
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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. 

 

Α΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη  

Α ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΡΥΑΙΟΤ ΚΟΜΟΤ 

(Απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο πνιηηηζκνχο ηεο Αλαηνιήο έσο ηελ επνρή ηνπ Ινπζηηληαλνχ) 

Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΣΗ ΔΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ 

 2. Ζ Αίγππηνο (ζει.20-30) 

ΙΙ. ΟΙ ΑΡΥΑΙΟΙ ΔΛΛΗΝΔ 

Απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο έσο θαη ην Μ. Αιέμαλδξν 

1. Διιεληθή πξντζηνξία 

 1.2. O Mπθελατθφο πνιηηηζκφο: (ζει. 65-75) 

2. Η αξραία Διιάδα (απφ ην 1100 σο ην 323 π.Υ.) 

 2.1. Οκεξηθή επνρή (1100-750 π.Υ.), (ζει. 76 – αξρή 77), Ο πξψηνο ειιεληθφο απνηθηζκφο 

(ζει.78-80), Οηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε (ζει.80-82), Ο πνιηηηζκφο (ζει.82-83) 

 2.2. Αξρατθή επνρή (750-480 π.Υ), (ζει.84-98) 

 2.3. Κιαζηθή επνρή (480-323 π.Υ.), (ζει.98-107 θαη 109-114): ην εηζαγσγηθφ ηκήκα θαη ε 

ππνελφηεηα: ε ζπκκαρία ηεο Γήινπ - Αζελατθή εγεκνλία (ζει.98-100), Ζ επνρή ηνπ Πεξηθιή 

(ζει.100-102), ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο (431-404 π.Υ.) (ζει.102-103), Ζ θξίζε ηεο πφιεο-

θξάηνπο (ζει.103-105), Ζ παλειιήληα ηδέα (ζει.105), Ο Φίιηππνο Β΄ θαη ε έλσζε ησλ Διιήλσλ 

(ζει.105-107), Σν έξγν ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ (ζει. 109-111), Ο πνιηηηζκφο (ζει. 111-114) 

ΙΙΙ. ΔΛΛΗΝΙΣΙΚΟΙ ΥΡΟΝΟΙ (ζει.124-151) 

ΙV. Ο ΔΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΓΤΗ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΔΟΓΔΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ 

1. Ο Διιεληζκφο ηεο Γχζεο 

 1.4. Ο πνιηηηζκφο ησλ Διιήλσλ ηεο Γχζεο (ζει.161-164) 

3. Οη ιανί ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ θαη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ Ρσκατθνχ θξάηνπο  

 (8
νο

 - 3
νο

 αη. π.Υ.) 

 3.1. Ζ ρψξα (ζει.168-169) 

 3.3 Ζ ίδξπζε ηεο Ρψκεο θαη ε νξγάλσζή ηεο (ζει.170-172) 

 3.4. Ζ ζπγθξφηεζε ηεο Ρσκατθήο πνιηηείαο-Res publica (ζει. 172-σο αξρή 175) 

V. OI MEΓΑΛΔ ΚΑΣΑΚΣΗΔΙ 

1. Η νινθιήξσζε ηεο ξσκατθήο επέθηαζεο (200-31 π.Υ.) 
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1.3. Ζ δηνίθεζε ησλ θαηαθηεκέλσλ πεξηνρψλ (ζει.188-189) 

2. Οη ζπλέπεηεο ησλ θαηαθηήζεσλ 

2.2. Οη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο (ζει.194-196) 

2.4 Οη εκθχιηνη πφιεκνη: ην εηζαγσγηθφ ηκήκα (ζει.197-198), Πνκπήηνο θαη Καίζαξαο (ζει. 

199-201), Αληψληνο θαη Οθηαβηαλφο (201-203) 

VI. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ (1
νο

 αη. π.Υ. – 3
νο

 αη. κ.Υ.) 

Η πεξίνδνο ηεο αθκήο (27 π.Υ. – 193 κ.Υ.) 

1.1 Ζ επνρή ηνπ Απγνχζηνπ (27 π.Υ.-14 κ.Υ.): Ζ ηζρπξνπνίεζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο (ζει.206-

208), Σν πνιίηεπκα θαη νη ζηξαηησηηθέο κεηαξξπζκίζεηο (ζει. 208-209).   

1.2 Οη δηάδνρνη ηνπ Απγνχζηνπ (14 – 193 κ.Υ.): ην εηζαγσγηθφ ηκήκα (ζει.211-212), Ζ δηνίθεζε 

θαη ην δίθαην (ζει.212-214) 

VII. H ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ (4
νο

 - 6
νο

 αη. κ.Υ.) 

1. Η κεηεμέιημε ηνπ Ρσκατθνχ θξάηνπο (4
νο

 -5
νο

 αη. κ.Υ.) 

1.1. Ο Γηνθιεηηαλφο θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο απηνθξαηνξίαο (ζει. 234-236) 

1.2. Μ. Κσλζηαληίλνο: Δθρξηζηηαληζκφο θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο ξσκατθήο Αλαηνιήο (ζει.236-239) 

1.4. Ο εμειιεληζκφο ηνπ Αλαηνιηθνχ Ρσκατθνχ θξάηνπο (ζει.245-247) 

1.5. Ζ κεγάιε κεηαλάζηεπζε ησλ ιαψλ. Σν ηέινο ηνπ Γπηηθνχ Ρσκατθνχ θξάηνπο: ην εηζαγσγηθφ 

ηκήκα (ζει.247), Σν ηέινο ηνπ Γπηηθνχ Ρσκατθνχ θξάηνπο (ζει.251) 

2. Η επνρή ηνπ Ινπζηηληαλνχ (6
νο

 αη. κ.Υ.) 

2.2 Ζ ειιελνρξηζηηαληθή νηθνπκέλε (ζει. 256-258).  

3. Σα γξάκκαηα θαη νη ηέρλεο  

3.2. Ζ θαιιηηερληθή αλάπηπμε: ην εηζαγσγηθφ ηκήκα (ζει.261), Ζ παιαηνρξηζηηαληθή ηέρλε (ζει. 

262-267).  

 

Β΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

Β΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΜΔΑΙΩΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΚΟΜΟΤ 565 – 1815     

Ι. Απφ ην ζάλαην ηνπ Ινπζηηληαλνχ σο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εηθφλσλ θαη ηε ζπλζήθε ηνπ 

Βεξληέλ (565-843) (ζει.11-31) 

ΙΙ. Η επνρή ηεο αθκήο: απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο Δηθνλνκαρίαο σο ην ρίζκα ησλ δχν 

εθθιεζηψλ (843-1054) 

1. Πξννίκην ηεο αθκήο ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο (843-867), (ζει.34-35) 

3. Κνηλσλία (ζει.38-39) 

5. Ζ δηεζλήο αθηηλνβνιία ηνπ Βπδαληίνπ (ζει.42-48) 

7.Οηθνλνκία θαη θνηλσλία ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Σν ζχζηεκα ηεο Φενπδαξρίαο (ζει.50-51). 
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ΙΙΙ. Απφ ην ρίζκα ησλ δχν εθθιεζηψλ σο ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο 

ηαπξνθφξνπο (1054-1204) 

1. Δζσηεξηθή θξίζε θαη εμσηεξηθνί θίλδπλνη (1054-1081), (ζει.53-55) 

2. Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή ησλ Κνκλελψλ (1081-1185), (ζει.55-56) 

5. Οηθνλνκηθέο κεηαβνιέο ζηε Γπηηθή Δπξψπε (ζει.61-63) 

7. Οη ηαπξνθνξίεο: α. Οη αηηίεο (ζει.67-αξρή ηεο 69), δ. Ζ Σέηαξηε ηαπξνθνξία (ζει.69-70), ε. Ζ 

άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο (ζει.70-71). 

IV. Η Λαηηλνθξαηία θαη ε Παιαηνιφγεηα επνρή (1204-1453). Ο Ύζηεξνο Μεζαίσλαο ζηε 

Γχζε  

1. Σα Λαηηληθά θξάηε θαη ε αληίζηαζε ησλ Διιήλσλ (ζει.73-75) 

2. Σα Διιεληθά θξάηε: Σξαπεδνχο, Ήπεηξνο, Νίθαηα (ζει.76-77) 

6. Οη Οζσκαλνί θαη ε ξαγδαία πξνέιαζή ηνπο (ζει.85-87) 

7. Ζ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (ζει. 87-89) 

V. O Μεζαησληθφο πνιηηηζκφο. Γξάκκαηα, επηζηήκεο, ηερλνινγία, ηέρλε (ζει.93-113) 

VI. Απφ ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηηο Αλαθαιχςεηο ησλ Νέσλ Υσξψλ σο ηε 

ζπλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο (1453-1648) 

2. Αλαγέλλεζε θαη αλζξσπηζκφο (ζει.117-121) 

3. Αλαθαιχςεηο (ζει.122-129) 

4. Θξεζθεπηηθή κεηαξξχζκηζε (1517-1555), (ζει.129-134) 

7. Ο αληαγσληζκφο ησλ Δπξσπατθψλ δπλάκεσλ θαη ν Σξηαθνληαεηήο Πφιεκνο (1618-1648), 

(ζει.148-150) 

8. Ο πνιηηηζκφο ηεο Αλαγέλλεζεο (ζει.151-159) 

VII. Απφ ηε ζπλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο (1648) έσο ην ζπλέδξην ηεο Βηέλλεο (1815), (ζει.161-

201) 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ  

Α΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

Α΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 

Σν Π.. γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Α΄ Λπθείνπ επηδηψθεη λα δψζεη λέεο θαηεπζχλζεηο 

ζηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηε θηινζνθία ηνπ Π.. γηα ηελ Τπνρξεσηηθή 

Δθπαίδεπζε αιιά θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο ζηηο δχν 

επφκελεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Γελ είλαη θεηκελνθεληξηθφ, αιιά καζεηνθεληξηθφ. 

Με πνηα θείκελα δνπιεχνπκε ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο; 

Σν παξφλ Π.. ρξεζηκνπνηεί σο αθεηεξία ην Αλζνιφγην Κεηκέλσλ ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ αιιά πξνηείλεη ηε ζπλαλάγλσζε θεηκέλσλ πνπ αλζνινγνχληαη θαη ζηα 

άιια δχν αλζνιφγηα ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ηνπ Λπθείνπ. Παξάιιεια πξνηείλνληαη γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο παξάιιεια θείκελα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν ζε ςεθηαθή 

κνξθή. Σνχηνο είλαη έλαο άκεζνο ηξφπνο λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο επηινγήο 
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θεηκέλσλ θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ελδηαθέξνπζεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Σαπηφρξνλα, ην παξφλ Π 

πξνηείλεη ηελ αλάγλσζε νιφθιεξσλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, εληαγκέλσλ ζηηο πξνηεηλφκελεο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο. 

Ση είλαη ε δηδαθηηθή ελφηεηα; 

Μέρξη ηψξα, ε κνλάδα νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ήηαλ ην κεκνλσκέλν 

ινγνηερληθφ θείκελν πνπ δηδαζθφηαλ ζε κία δηδαθηηθή ψξα ή πεξηζζφηεξεο. Ζ κνλάδα νξγάλσζεο 

ηνπ ηζρχνληνο Π.. είλαη ε δηδαθηηθή ελφηεηα. Ζ Δηδαθηηθή ελόηεηα ζηεξίδεηαη ζε κηα αξρηθή ηδέα 

πνπ κπνξεί λα είλαη έλα ζέκα ή έλα ινγνηερληθφ είδνο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν 

νκνεηδψλ ή νκφζεκσλ θεηκέλσλ θαη δηαξθεί αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνηείλνληαη ηξεηο δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο γηα κηα ζρνιηθή ρξνληά. Κάζε δηδαθηηθή ελφηεηα είλαη ζρεδηαζκέλε σο project, 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ινγνηερλίαο θαη δηαξθεί δχν κε ηξεηο κήλεο, αλάινγα κε ηε 

ζπρλφηεηα ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα γίλνπλ. πσο ζε φια ηα 

project, ε δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ αλαπηχζζεηαη ζε θάζεηο κε δηαθξηηή ζηνρνζεζία. Οη 

πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ είλαη: 1) Σα θχια ζηε ινγνηερλία. 2) 

Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε. 3) Θέαηξν. 

Ση είλαη ε κέζνδνο project; 

Μέρξη ηψξα, ε ζπλεζέζηεξε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ήηαλ ε κεησπηθή 

δηδαζθαιία κε ηνλ θαζεγεηή λα εξκελεχεη ην θείκελν ή λα εθκαηεχεη ηελ νξζή εξκελεία θαη 

ηνπο καζεηέο λα απαληνχλ αηνκηθά ζε εξκελεπηηθέο ή ηζηνξηθέο εξσηήζεηο. Υσξίο λα 

θαηαξγείηαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία (νχηε εμάιινπ ζα ήηαλ απηφ δπλαηφλ), επηδηψθνπκε νη 

καζεηέο λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη λα εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο παξά λα απαληνχλ ζε 

εξσηήζεηο. Ζ κεζνδνινγηθή καο πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζε δχν παηδαγσγηθέο κεζφδνπο: ηε 

δηδαζθαιία ζε νκάδεο θαη ηε κέζνδν project. H κέζνδνο project είλαη κία αλνηρηή 

δηαδηθαζία κάζεζεο ηα φξηα θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο νπνίαο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα 

θαη εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Mε ηελ πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ project επηρεηξείηαη ε κεηαθνξά ηνπ 

βάξνπο απφ ηε δηδαζθαιία ζηε κάζεζε θαη ζηελ αλαθάιπςε, ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη 

ησλ δαζθάισλ. Ζ κέζνδνο project πξνυπνζέηεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο εθ κέξνπο 

ησλ καζεηψλ, ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε (discovery learning), ηελ νκαδηθή εξγαζία ησλ 

καζεηψλ, ηε ζπλέρεηα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ηεο κίαο δηδαθηηθήο 

ψξαο, ηελ ηειηθή ηεο παξνπζίαζε ζηελ ζηελφηεξε (ηάμε ή θαη ζρνιείν) ή θαη επξχηεξε 

θνηλφηεηα (γεηηνληά, πφιε), ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ απφ θχξην θαζνδεγεηή ζε 

ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο. Με ηε κέζνδν project δίδεηαη έκθαζε 

ζηελ παξαγσγή πξσηφηππνπ πιηθνχ θαη θπξίσο ― απηφ άιισζηε καο ελδηαθέξεη ζηε 

ινγνηερλία ― πξνζσπηθψλ εξκελεηψλ ησλ καζεηψλ. 

Πνηεο είλαη νη θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο; 
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Οη θάζεηο απηέο είλαη ζπλήζσο ηξεηο: 

Α΄ Φάζε: Πξηλ από ηελ αλάγλσζε. ηε θάζε απηή «ρηίδνληαη νη γέθπξεο» κεηαμχ 

θεηκέλσλ θαη καζεηψλ. Κχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη λα δψζεη θίλεηξα γηα αλάγλσζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη, θαη λα πινπηίζεη ηνλ γλσζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ νξίδνληα ησλ καζεηψλ, 

δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην πξνβιεκαηηζκνχ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

λνήκαηνο. Γίλνληαη ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, αηνκηθέο ή 

νκαδηθέο, πξνθνξηθέο ή γξαπηέο, ζπλήζσο εξεπλεηηθήο θχζεσο (ζε κε ινγνηερληθέο 

πεγέο ή ζην πεδίν). Σα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζε απηή ηε θάζε είλαη ζπλήζσο κε 

ινγνηερληθά (επηζηεκνληθά, πιεξνθνξηαθά, δεκνζηνγξαθηθά, νπηηθά, ειεθηξνληθά) αιιά 

θαη κηθξά ινγνηερληθά θείκελα (κηθξά δηεγήκαηα, απνζπάζκαηα απφ κεγαιχηεξα πεδά, 

πνηήκαηα) πνπ δηαβάδνληαη ζηελ ηάμε θαη πξνεηνηκάδνπλ ηελ θπξίσο αλάγλσζε. 

Β΄ Φάζε: Αλάγλσζε – Παξνπζίαζε. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ κεγαιχηεξα θείκελα (ζπζηάδεο 

πνηεκάησλ, δηεγήκαηα, θεθάιαηα απφ κπζηζηνξήκαηα θαη ζην ηέινο νιφθιεξα βηβιία) ζην ζρνιείν 

αιιά θαη ζην ζπίηη. Θα πξέπεη ηδηαηηέξσο λα ηνληζηεί πσο έρεη κεγάιε ζεκαζία ην ζρνιείν λα δεηά 

απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάδνπλ ινγνηερληθά θείκελα ζην ζπίηη. Ζ θάζε ηεο θπξίσο αλάγλσζεο 

έρεη κεγάιε δηάξθεηα, γηαηί πεξηιακβάλεη πνιιά ππνζηάδηα δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Ξεθηλνχκε, 

δειαδή, απφ κηθξφηεξα θαη επθνιφηεξα θείκελα, ζπλερίδνπκε ζε κεγαιχηεξα θαη δπζθνιφηεξα θαη 

θαηαιήγνπκε ζηελ αλάγλσζε νιφθιεξσλ βηβιίσλ. Κάζε ηάμε, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, 

πξνρσξεί ζε φζν πεξηζζφηεξα ζηάδηα κπνξεί. ηε θάζε ηεο θπξίσο αλάγλσζεο έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ε νκαδηθή εξγαζία, ε νπνία νξγαλψλεηαη σο εμήο: Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο θαη θάζε 

νκάδα αλαιακβάλεη λα δηαβάζεη θαη λα παξνπζηάζεη έλα δηαθνξεηηθφ θείκελν. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ε δηδαθηηθή ελφηεηα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ πνίεζε, φπσο είλαη ε ελφηεηα «Παξάδνζε θαη 

κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε», θάζε νκάδα καζεηψλ κπνξεί λα αλαιάβεη λα κειεηήζεη 

κηα ζπζηάδα πνηεκάησλ. Έηζη, κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαζψο θάζε 

νκάδα κπνξεί λα αλαιάβεη έλα ή πεξηζζφηεξα θείκελα πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο 

επηζπκίεο ηεο. Οη εξγαζίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ θεηκέλσλ ζρεηίδνληαη ζηελφηεξα 

ή επξχηεξα κε ην θείκελν. Δπηδηψθνπλ ι.ρ. νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ αηηηνινγεκέλε θαη 

ηεθκεξησκέλε πξνζσπηθή άπνςε γη’ απηά πνπ δηαβάδνπλ, αλαγλσξίδνπλ δηάθνξα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο· πεξηγξάθνπλ θαη εξκελεχνπλ ηελ 

επνρή, ην θνηλφ θαη ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ελφο έξγνπ, επηζεκαίλνπλ ηνπο ζπγθξνπφκελνπο 

θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αμίεο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο ήξσεο, δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο, ή 

θαη πηζαλέο ιχζεηο, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ήξσεο, θαη θξίζεηο ζρεηηθά 

κε ηηο επηινγέο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, ζπγθξίλνπλ θείκελα (ινγνηερληθά θαη νπηηθν-

αθνπζηηθά, πεδά θαη πνηεηηθά) σο πξνο έλαλ παξάγνληα (π.ρ. θνηλή ζεκαηηθή). Άιιεο εξγαζίεο 

εζηηάδνπλ ζηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία κηιά ν αθεγεηήο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε δσήο ζηελ 

νπνία παξαπέκπεη, ή έρνπλ σο ζηφρν ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζθέςεο θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αμηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξψσλ. Άιιεο εξγαζίεο 
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επηθεληξψλνληαη ζηελ αλαδήηεζε κνξθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θεηκέλσλ αλάινγα κε ην 

ινγνηερληθφ είδνο ζην νπνίν αλήθνπλ ή ηελ ηερλνηξνπία πνπ πηνζεηνχλ. 

Γ΄ Φάζε: Μεηά ηελ αλάγλσζε. ηε θάζε απηή νη καζεηέο παξάγνπλ δηθφ ηνπο ιφγν φρη πηα 

γχξσ απφ ηα θείκελα, αιιά γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηελ νπνία αζρνιήζεθαλ. 

Ο ζθνπφο ηεο θάζεο απηήο είλαη λα δηαπηζηψζνπλ φινη, δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη, ηη 

θαηλνχξγην έκαζαλ, πνηεο αληηιήςεηο ζρεκάηηζαλ, πνηα ζπλαηζζήκαηα έλησζαλ κέζα απφ ηηο 

αλαγλψζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο. Ζ παξαγσγή ιφγνπ λνείηαη σο έθθξαζε πξνζσπηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε γισζζηθέο αιιά θαη κε γισζζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ’ απηή ηε θάζε δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ, αηνκηθά ή νκαδηθά, έλα 

θείκελν αλάινγν ηνπ είδνπο πνπ δηάβαζαλ, λα θάλνπλ έξεπλα θαη λα γξάςνπλ κηα ζπλζεηηθή 

εξγαζία. ηηο εξγαζίεο απηήο ηεο θάζεο αμηνπνηνχληαη ζπλήζσο κνηίβα, ινγνηερληθνί ραξαθηήξεο 

θαη επεηζφδηα απφ ηα βηβιία πνπ δηαβάζηεθαλ αιιά θαη νη εηδηθφηεξεο γλψζεηο γχξσ απφ ην 

ινγνηερληθφ είδνο ή θαηλφκελν πνπ κειέηεζαλ. 

Ση είλαη ην ζελάξην; 

Σν ζελάξην ή «ζελάξην κάζεζεο» είλαη έλαο δνκεκέλνο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ 

κάζεζεο, πνπ βνεζά λα νξγαλψζνπκε ηα καζήκαηα ζηε βάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

Σν ζελάξην πεξηγξάθεη απηφ πνπ γίλεηαη ζηελ ηάμε φρη απφ ηε ζθνπηά ηνπ «ηη δηδάζθσ;» αιιά απφ 

ηε ζθνπηά ηνπ «ηη θάλνπλ νη καζεηέο;» θαη «ηη ζέισ λα απνθνκίζνπλ απφ απηή ηνπο ηε 

δξαζηεξηφηεηα;». Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα δηδάμεη ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, θαζψο απνηειεί έλαλ ζαθή θαη 

πξαθηηθφ ηξφπν λα εμεηδηθεπηνχλ νη εμαγγειίεο θαη νη γεληθέο αξρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

θαη λα δνζνχλ παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

πσο έρεη εμεγεζεί παξαπάλσ, ην Π.. γηα ηε ινγνηερλία πξνηείλεη ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζε ηξεηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο, κε βάζε έλα ζέκα ή 

έλα ινγνηερληθφ είδνο. Δπίζεο, πηνζεηεί δχν κεζνδνινγηθέο επηινγέο, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία θαη ηε κέζνδν project. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα ζελάξηα πνπ ζα πξνηαζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ Π.. ζθνπεχνπλ ζην λα πξνηείλνπλ κηα νξηζκέλε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κηαο 

δηδαθηηθήο ελόηεηαο κε ηε κέζνδν project. Πξφθεηηαη γηα παηδαγσγηθή κέζνδν πνπ απνηειεί ην 

ππφβαζξν γηα φια ηα ζελάξηα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο. Ζ δηδαθηηθή ελφηεηα, 

φπσο αλαπηχζζεηαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Π.., δίλεη ην γεληθφ παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη ην ζελάξην 

απνηειεί κηα εθδνρή, κηα πξφηαζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Σα 

ζελάξηα είλαη, επνκέλσο, πάληα παξαδεηγκαηηθά. Σνχην ζεκαίλεη πσο γηα κηα δηδαθηηθή ελφηεηα 

κπνξνχκε λα έρνπκε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζελάξηα θαη πσο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αιιάδεη 

ζεκεία ησλ πξνηεηλφκελσλ ζελαξίσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπ, ή λα δεκηνπξγεί δηθά 

ηνπ. Πνηα ζεκεία κπνξεί λα αιιάδεη; Μπνξεί λα αιιάδεη ηα πξνηεηλφκελα θείκελα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Μπνξεί, δειαδή, λα θάλεη επηινγή απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία θαη 

λα πξνζζέζεη θαη άιια απφ ηα πνιιά νκφζεκα ή νκνεηδή πνπ ππάξρνπλ. Μπνξεί, επίζεο, λα 

επηιέμεη θάπνηεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ή λα επηλνήζεη άιιεο, ζην πλεχκα πάληα 
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ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Δθείλα ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, δηφηη 

απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ Π.., είλαη: α) ε εξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο (ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 

πσο δελ ππάξρνπλ αηνκηθέο εξγαζίεο), β) ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε κεγάιεο ρξνληθά 

ελφηεηεο, γ) ε δηάθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε ηξεηο δηαθξηηέο θάζεηο (πξηλ απφ ηελ αλάγλσζε, 

αλάγλσζε – παξνπζίαζε, κεηά ηελ αλάγλσζε). 

 

Πφζεο δηδαθηηθέο ψξεο δηαξθεί κία δηδαθηηθή ελφηεηα;  

Μία δηδαθηηθή ελφηεηα δηαξθεί ην έλα ηξίην ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, δειαδή 24 δηδαθηηθέο ψξεο 

πεξίπνπ. Ο ρξφλνο απηφο κπνξεί ειαθξψο λα απμνκεησζεί εάλ ε πξνεγνχκελε ή επφκελε ελφηεηα 

πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμνπκε, ππνινγίδνπκε φηη ζα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ρξφλν. 

Πάλησο, θαιφ είλαη ζηηο ηξεηο ελφηεηεο θάζε ρξνληά λα δηαζέηνπκε πεξίπνπ ηνλ ίδην ρξφλν. 

Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο δελ είλαη κνλφηξνπε. Έρεη πνιιέο δηαβαζκίζεηο. 

Μπνξνχκε λα ηηο αμηνπνηήζνπκε κφλν σο κέζν αλαδήηεζεο πεγψλ θαη βηβιηνγξαθίαο. Μπνξνχκε 

αθφκε λα ηηο αμηνπνηήζνπκε γηα λα αθνχζνπκε αλαγλψζεηο θεηκέλσλ ή λα γλσξίζνπκε έηνηκν πιηθφ 

ζε ηζηνζειίδεο πνπ ζπλδένπλ ηε ινγνηερλία κε άιιεο ηέρλεο, π.ρ. δσγξαθηθή, ηξαγνχδη, θ.ιπ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο εηζάγνπλ ηνπο καζεηέο ζηνλ θφζκν ηεο ειεθηξνληθήο ινγνηερληθήο 

βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηεο θαη 

αμίδεη λα πξνεγεζνχλ. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα πεξάζνπκε ζε πην ζχλζεηεο εξγαζίεο, δειαδή 

ζε δεκηνπξγία δηθψλ καο ζειίδσλ, blogs, βίληεν, ζχλζεηεο παξνπζηάζεηο θ.ιπ. 

ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο πψο ζα αμηνινγήζνπκε ηε ζπκβνιή θάζε καζεηή ρσξηζηά; 

Ο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη πνιχ θαιά ην επίπεδν θάζε καζεηή ηνπ θαη εμάιινπ νη νκαδηθέο 

εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηάμε θαη κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ην κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο ζπκβνιήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. πλεπψο, ε βαζκνινγία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 

κπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε ίδηα γηα φινπο. Ο εθπαηδεπηηθφο, επίζεο, γλσξίδεη ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ ηνπ θαζψο νη εξγαζίεο είλαη πνηθίιεο θαη αλαδεηθλχνπλ επηκέξνπο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ. Οη καζεηέο αμηνινγνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, γηα ηνλ 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ηνπο ιφγν, γηα ηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαη γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπο, γηα ηελ πξνζπκία πνπ δείρλνπλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο θηιαλαγλσζίαο ηνπο. 

Ση είλαη νη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο; 

πλζεηηθή είλαη κηα εξγαζία, αηνκηθή ή νκαδηθή, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ινγνηερληθά θείκελα αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηά. Υξεηάδεηαη ηε ζπκβνιή θαη άιισλ πξσηνγελψλ 

ή δεπηεξνγελψλ πεγψλ ζε έληππε ή ςεθηαθή κνξθή (βηβιία γλψζεσλ, ηζηνξηθά θείκελα, 

δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ή ληνθηκαληέξ, θείκελα θξηηηθήο). εκαζία δελ 

έρεη ε έθηαζή ηεο αιιά ε δηαηχπσζε ελφο νξηζκέλνπ εξσηήκαηνο – πξνβιήκαηνο σο αθεηεξία ηεο. 

Αμηνινγείηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ εμσθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ, ε 
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παξαγσγή πξνζσπηθνχ ιφγνπ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη ε νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ησλ εξκελεηψλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο. 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο ηζρχεη ην Π.Γ. 24/2013, άξζξν 1, παξ. 2 (ΦΔΚ Α΄ 55).  

 

 

Β΄, Γ΄ ηάμεηο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

Β΄, Γ΄, Γ΄ ηάμεηο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ  

Σν κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο σο κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο ζηηο ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ (εκεξήζηνπ θαη εζπεξηλνχ) δηδάζθεηαη δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο κε ειεχζεξε επηινγή θεηκέλσλ απφ ην δηδάζθνληα. Σν δίσξν απηφ, εθφζνλ ν δηδάζθσλ 

ην επηζπκεί, είλαη ζπλερφκελν. Ζ επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο επηβάιιεηαη λα 

είλαη ίδηα γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε ελφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα δηδαρζνχλ θείκελα πνηεηηθά θαη 

πεδά αληηπξνζσπεπηηθά φισλ ησλ πεξηφδσλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, πεξίπνπ 16 γηα ηα 

Ηκεξήζηα Λχθεηα θαη 13 γηα ηα Δζπεξηλά, απφ ηα νηθεία ηεο θάζε ηάμεο αλζνιφγηα Κεηκέλσλ 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Έλα ή δχν θείκελα απφ απηά ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ μέλε 

ινγνηερλία σο αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ κεγάισλ θιαζηθψλ έξγσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ λα πεξηέρνληαη δνθίκηα ησλ νηθείσλ ζρνιηθψλ αλζνινγίσλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα κειεηήζνπλ δχν (2) ην 

πνιχ ινγνηερληθά βηβιία, δηαθνξεηηθά ν θαζέλαο, ζην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θηιαλαγλσζίαο, 

θαη λα παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε, κε ζπληνληζκφ ηνπ δηδάζθνληνο, ζρεηηθέο εξγαζίεο αηνκηθέο ή 

νκαδηθέο αμηνπνηψληαο κεηαμχ άιισλ θαη κέζα πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. 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. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο ηζρχεη ην Π.Γ. 48/2012, άξζξν 1, παξ. 9, εδάθ. 2 (ΦΔΚ Α΄ 97). 

 

ΑΡΥΔ ΦΙΛΟΟΦΙΑ (Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε) 

Β΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ  

 

Ο δηδάζθσλ επηιέγεη (απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο, εθφζνλ ην επηζπκεί) θαη δηδάζθεη 5 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα θεθάιαηα ηνπ εγρεηξηδίνπ, θξνληίδνληαο λα ελζσκαηψλεη ζηελ χιε ηνπ 

ελφηεηεο απφ άιια θεθάιαηα πνπ ηπρφλ πξνυπνηίζεληαη γηα ηε κειέηε ησλ επηιεγκέλσλ πξνο 

δηδαζθαιία θεθαιαίσλ. 

 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟ (Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε) 



 10 

Β΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη  

Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ  

 

Βηβιίν:  «Πνιηηηθή θαη Γίθαην», ζπγγξαθείο Παπαθσλζηαληίλνπ Καιιηφπε θαη Καηζίξαο Λεσλίδαο.  

Η δηδαθηέα χιε κε ηηο πξνηεηλφκελεο ψξεο δηδαζθαιίαο έρνπλ σο εμήο: 

ΚΔΦ. 1: Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  ψξεο: 3 

ΚΔΦ. 2: ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ  ψξεο: 3 

ΚΔΦ. 3: ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΛΖ-ΚΡΑΣΟ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ  ψξεο: 4 

ΚΔΦ. 4: Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ  ψξεο: 5 

ΚΔΦ. 5:  Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ  ψξεο: 7 

ΚΔΦ. 6: ΑΣΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ  ψξεο: 5 

ΚΔΦ. 7:  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΗΚΖ  ψξεο: 8 

ΚΔΦ. 8: ΣΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  ψξεο: 5 

ΚΔΦ. 9: ΘΔΜΟΗ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΖ Δ.Δ.  ψξεο: 6 

ΚΔΦ. 10: Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ψξεο: 8 

ην Βηβιίν γηα ηνλ θαζεγεηή ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο, ζπκπιεξσκαηηθή 

βηβιηνγξαθία θαη πιηθφ πξνο επεμεξγαζία, ζρέδηα καζήκαηνο, πξνηάζεηο γηα αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ, θ.η.ι. 

 

Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 

Σα ζέκαηα πξέπεη λα δηδαρζνχλ κε ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο. Ηδηαίηεξα 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε κάζεζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

ζπληειείηαη κέζα απφ κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ-

πνιηηηθφ-πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαθηέαο χιεο (εηήζηνο, εμακεληαίνο, εβδνκαδηαίνο θαη σξηαίνο), είλαη 

απαξαίηεηνο, ψζηε, αλ ρξεηαζζεί λα γίλνπλ έγθαηξα νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, δηφηη πξέπεη λα 

δηδαρζεί νιφθιεξν ην βηβιίν. Δπηπιένλ, ε ελεκέξσζε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ΑΠ, ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ, ε εμαζθάιηζε θαη ε ρξήζε ηνπ αλαγθαίνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ θαη επνπηηθψλ κέζσλ, είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα πξνζεγγίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν δηαζεκαηηθά θαη δηεπηζηεκνληθά. 

Λφγσ ηεο «πνιηηηθήο» θχζεο ησλ ζεκάησλ ρξεηάδεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο θαη 

αληηθεηκεληθφο, «αμηνινγηθά νπδέηεξνο». 

ζνλ αθνξά ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, πξνηείλεηαη ν ζπλδπαζκφο κεηθηψλ θαη 

καζεηνθεληξηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο. Δλδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζκφο ηερληθψλ, 

φπσο ε ζχληνκε εηζήγεζε, νη εξσηήζεηο, ε πξνψζεζε, ν δηάινγνο, ε αληηπαξάζεζε, ε δηεξεχλεζε 

θαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ρξήζηκεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 
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- Ζ κειέηε πεγψλ κε ζηφρν ηελ ηζηνξηθή θαη ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

- Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε κέζσ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ θαη δηαιφγσλ. 

- Ζ παξνπζίαζε επίθαηξσλ γεγνλφησλ απφ εθεκεξίδεο, ηαηλίεο, δηαδίθηπν θηι. θαη ε δηνξγάλσζε 

νκαδηθψλ ζπδεηήζεσλ, ζρεηηθψλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. 

- Ζ νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε δηάθνξνπο θνξείο, φπσο ε βνπιή, ηα δηθαζηήξηα, νη Μ.Κ.Ο., ηα 

ΜΜΔ, θ.η.ι. 

- Ζ πξφζθιεζε ζην ζρνιείν δεκνζίσλ πξνζψπσλ, εηδηθψλ, εθπξνζψπσλ νξγαληζκψλ. 

- Οη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ θαη ε παξνπζίαζή ηνπο ζηελ ηάμε. 

- Ζ δηεμαγσγή κηθξήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεχμεσλ, βηβιηνγξαθίαο, 

θηι., γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο δεηήκαηνο ηνπηθνχ, εζληθνχ, επξσπατθνχ, παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο, 

ε αλάιπζε θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

 
  

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  

Α΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ  

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ:  

α) ην εγρεηξίδην ηεο Α΄ Λπθείνπ Αξραίνη Έιιελεο Ιζηνξηνγξάθνη (Ξελνθώλ, Θνπθπδίδεο) ησλ Κ. 

Γηαιεζκά, Α. Γξνπθφπνπινπ, Δ. Κνπηξνπκπέιε, Γ. Υξπζάθε.  

β) ην Εγρεηξίδην Γισζζηθήο Δηδαζθαιίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ ησλ Ν. Μήηζε, Δηξ. Εακάξνπ, Η. 

Παπαλδξένπ. 

χκθσλα κε ηα Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα ηεο Α΄ ηάμεο ΓΔΛ, ηεο Α΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ ΓΔΛ θαη ηεο 

Β΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ ΓΔΛ πξνβιέπεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: α) ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ πέληε (5) ψξεο εβδνκαδηαίσο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, εθ ησλ 

νπνίσλ ηξεηο (3) ζα δηαηίζεληαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκέλσλ ηνπ Ξελνθψληα θαη ηνπ Θνπθπδίδε 

(βι. παξαθάησ πίλαθεο) θαη δχν (2) γηα γισζζηθή δηδαζθαιία· β) ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ 

Γεληθνχ Λπθείνπ δχν (2) ψξεο εβδνκαδηαίσο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, εθ ησλ 

νπνίσλ κία (1) ζα δηαηίζεηαη γηα ηε δηδαζθαιία θεηκέλσλ ηνπ Ξελνθψληα (βι. παξαθάησ πίλαθα) 

θαη κία (1) γηα γισζζηθή δηδαζθαιία·γ) ζηελ Β΄ ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηξεηο (3) ψξεο 

εβδνκαδηαίσο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) ζα δηαηίζεληαη γηα 

ηε δηδαζθαιία θεηκέλσλ ηνπ Θνπθπδίδε (βι. παξαθάησ πίλαθεο) θαη κία (1) γηα γισζζηθή 

δηδαζθαιία. 

Βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Τ.Α. 70001/Γ2/27-06-2011, ΦΔΚ Β΄ 1562) πξνβιέπεηαη ε 

δηδαζθαιία θεηκέλσλ απφ ην έξγν ηνπ Ξελνθψληα θαη ηνπ Θνπθπδίδε. Ζ δηδαθηέα χιε θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο έρεη σο εμήο: 

ΔΝΟΣΗΣΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΩΡΔ 

Δηζαγσγηθά ζηελ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξηνγξαθία 2 
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3.1. Ξελνθψληα Ειιεληθά (βηβιίν Β’) 28 

3.2. Θνπθπδίδε βηβιίν Γ΄(Κεξθπξατθά) 22 

3.3. Θνπθπδίδε βηβιία Ε’ (= 6
ν
 ) & Ζ’ (= 7

ν
 ) (ηθειηθά) 25 

3.4. Γεληθή ζεψξεζε – Γηαζεκαηηθέο εξγαζίεο 15 

3.5. Α.Δ. Γιψζζα 50 

χλνιν 142 

 

3.1. Ξελνθψλ, Ειιεληθά, Βηβιίν Β΄  

 ΔΝΟΣΗΣΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΩΡΔ 

Η, 16-32 6 

ΗΗ, 1-4 3 

ΗΗ, 16-23 4 

ΗΗΗ, 11-16 (απφ κεηάθξαζε) 2 

ΗΗΗ, 50-56 4 

ΗV, 1-17 (απφ κεηάθξαζε) 2 

ΗV, 18-23 3 

ΗV, 37-43 4 

χλνιν  28 

 

3.2. Θνπθπδίδεο, Βηβιίν Γ΄ 

  ΔΝΟΣΗΣΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΩΡΔ 

Γ’, 70 3 

Γ’, 71-74 4 

Γ’, 75 3 

Γ’, 76-78 3 

Γ’, 79-80 3 

Γ’, 81 3 

Γ’, 82-83 (απφ κεηάθξαζε) 3 

χλνιν  22 

 

3.3. Θνπθπδίδεο, Βηβιία Ε’ (= 6
ν
) & Ζ’ (= 7

ν
) 

 ΔΝΟΣΗΣΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΩΡΔ 

Ε’, 30 2 

Ε’, 31 4 

Ε’, 32 2 

Ζ’, 75 3 
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Ζ’, 76-77 4 

Ζ’, 84 2 

Ζ’, 85 2 

Ζ’, 86 3 

Ζ’, 87 3 

χλνιν  25 

 

εκείσζε: Σα ζηνηρεία Ε’ θαη Ζ’, δειψλνπλ, φπσο θαη ζηηο ζηεξεφηππεο εθδφζεηο, ηα Βηβιία 6
ν
 

θαη 7
ν
 αληίζηνηρα ηνπ έξγνπ ηνπ Θνπθπδίδε. 

 

II. Δηζαγσγή 

Ζ Δηζαγσγή δηδάζθεηαη θαλνληθά ζηελ αξρή ησλ καζεκάησλ, αιιά θαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε απηφ, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Απνηειεί καδί 

κε ην Υξνλνιφγην (ην νπνίν δελ ζα δηδαρζεί), ζειίδεο 39-42, πιηθφ αλαθνξάο, φπνπ κπνξεί ν 

καζεηήο λα βξεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαηά ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ 

θεθαιαίσλ θαη, θπξίσο, θαηά ηε γεληθή ζεψξεζε θάζε έξγνπ. πγθεθξηκέλα απφ ηελ Δηζαγσγή ζα 

δηδαρζνχλ: 

α) πλνπηηθά ηα θεθάιαηα Α΄ (= Δηζαγσγηθά ζηελ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξηνγξαθία) θαη Γ΄ (= Ο 

Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο), (ζειίδεο 11-17 θαη 34-36 αληίζηνηρα). Δπίζεο, ζπλνπηηθά ζα δηδαρζεί 

ε εηζαγσγή ζηα Ειιεληθά ηνπ Ξελνθψληα (ζειίδεο 44-45) θαη ε εηζαγσγή ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ 

ηνπ Θνπθπδίδε πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ (ζειίδεο 295, 259-260, 382). 

β) Αλαιπηηθά ηα θεθάιαηα Β΄ (= Θνπθπδίδεο Οιφξνπ Αιηκνχζηνο) θαη Γ΄ (= Ξελνθψλ Γξχιινπ 

Δξρηεχο), (ζειίδεο 18-28, θαη 29-33 αληίζηνηρα). 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο εμεηάδνληαη ζηελ χιε πνπ ζα δηδαρζνχλ 

αλαιπηηθά. 

 

III. Ο ξφινο ηεο κεηάθξαζεο 

 Ζ κεηάθξαζε παξακέλεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, θαη ε αλάπηπμε ηεο 

κεηαθξαζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

Παξάιιεια κε ηε γισζζηθή εμνκάιπλζε ηνπ θεηκέλνπ, ν εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

επηρεηξήζνπλ λα ην κεηαθξάζνπλ, κε ηε δηθή ηνπ βνήζεηα, αμηνινγψληαο έηζη θαη ηε κεηαθξαζηηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ κεηάθξαζε είλαη έλα εξγαιείν, πνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιια βνεζά ηνπο καζεηέο 

λα θαηαλνήζνπλ ην αξραίν θείκελν θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ην ππνθαζηζηά. Ζ δηδαζθαιία δελ 

ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε κία θαη κνλαδηθή παγησκέλε κεηάθξαζε ηνπ δηδαζθφκελνπ θεηκέλνπ, 

ηελ νπνία ζα απνκλεκνλεχνπλ νη καζεηέο θαη βάζεη απηήο ζα αμηνινγνχληαη. Ζ κεηάθξαζε ζα 

εμεηάδεηαη θαηά ηηο εμεηάζεηο βάζεη Π.Γ. πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζεί (βι. παξαθάησ). 

 

IV. Γηδαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ 
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Ζ κεηαγξαθή φισλ ησλ πεξηφδσλ ηνπ δηδαζθφκελνπ θεηκέλνπ θαηά ηα θψια ηνπο πξνηείλεηαη σο 

απαξαίηεηε πξνεξγαζία (γίλεηαη αξρηθά απφ ηνλ θαζεγεηή θαη αξγφηεξα θαη απφ ηνπο καζεηέο), 

θαη απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ πξνρσξεί παξάιιεια κε ηε ζπληαθηηθή αλάιπζε. θνπφο ηεο είλαη 

λα αλαδείμεη κε ηε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηε δνκή ηεο πεξηφδνπ. ηνλ καθξνπεξίνδν ιφγν ησλ 

θεηκέλσλ ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ, φπνπ ην θχξην κέξνο ηεο πεξηφδνπ γίλεηαη θχξηα πξφηαζε, ηα 

δεπηεξεχνληα κέξε ηεο γίλνληαη δεπηεξεχνπζεο (επηξξεκαηηθέο) πξνηάζεηο, σο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ θχξηα πξφηαζε, θαη ηα ηξηηεχνληα, (επηξξεκαηηθέο) κεηνρηθέο θξάζεηο, ν ρσξηζκφο ηνπ 

ζπλερνχο θεηκέλνπ ζε ηκήκαηα ή θψια (πνπ κπνξεί λα είλαη θχξηεο ή δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, 

κεηνρηθέο θξάζεηο, κεγάιεο απαξεκθαηηθέο εθθξάζεηο θ.ν.θ.), αλαδεηθλχεη θαη ηα δνκηθά ζπζηαηηθά 

ηεο πεξηφδνπ, αιιά θαη ηελ ηεξαξρηθή ηνπο ζρέζε. Ζ πξαθηηθή απηή βνεζά ζηελ αθξηβή θαηαλφεζε 

ησλ ζρέζεσλ ησλ κεξψλ, ζηε κεηάθξαζε, θαη ζηελ παξαθνινχζεζε καθξψλ πεξηφδσλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ ελφο ζπιινγηζκνχ. π.ρ.: 

 

Τνηνύησλ δὲ ὄλησλ 

Θεξακέλεο εἶπελ ἐλ ἐθθιεζίᾳ 

ὅηη         εἰ βνύινληαη αὐηὸλ πέκςαη παξὰ Λύζαλδξνλ, 

      εἰδὼο ἥμεη Λαθεδαηκνλίνπο 

π ό η ε ξ ν λ ἐμαλδξαπνδίζαζζαη ηὴλ πόιηλ  β ν π ι ό κ ε λ ν η 

          ἀληέρνπζη πεξὶ ηῶλ ηεηρῶλ            ἢ  πίζηεσο ἕ λ ε θ α.  

                 

V. Λεμηινγηθά 

Οη ιεμηινγηθέο δηαζαθήζεηο πνπ δίλεη ην ζρνιηθφ βηβιίν είλαη ρξήζηκεο γηα ηε ιεμηινγηθή, θαη 

γξακκαηηθν-ζπληαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηδαζθφκελνπ θεηκέλνπ, γηα λα θαηαιάβεη ν καζεηήο ηη θαη 

πψο κεηαθξάδνπκε αιιά θαη γηαηί κεηαθξάδνπκε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηα κηθξνζχλνια ηνπ 

θεηκέλνπ. Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη εδψ θαη δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο-αζθήζεηο, γηα λα 

θέξεη ζηελ επηθάλεηα ιεπηνκέξεηεο ηεο κεηάθξαζεο. Έηζη, ε κεηάθξαζε γίλεηαη κέξνο ηεο 

γισζζηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ. Λ.ρ.: παίξλνπκε απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν ηέζζεξηο 

αλαγξαθέο, ηηο νπνίεο κεηαπνηνχκε ζε εξσηήζεηο σο εμήο: 

1. αὐηόλ : νξηζη. αλησλπκία: «απηόλ ηνλ ίδην» 

ΔΡ.: Γηαηί κεηαθξάδνπκε έηζη; Ση αλησλπκία είλαη ε αλησλπκία απηόο / απηή / απηό ζηα Ν.Δ.; 

ΑΠ.: Αληίζεηα κε ηα Α.Δ., είλαη αλησλπκία δεηθηηθή [ζηε θξάζε: «απηφο είλαη», δείρλνληαο θάπνηνλ 

κε ην ρέξη (ή λνεξά)].  

2. εἰδὼο ἥμεη Λαθεδαηκνλίνπο  

πόηεξνλ ἐμαλδξαπνδίζαζζαη ηὴλ πόιηλ βνπιόκελνη ἀληέρνπζη πεξὶ ηῶλ ηεηρῶλ 

 ἢ πίζηεσο ἕλεθα. 

 

ΔΡ.: Έηζη φπσο κεηαθξάδεηαη ε θξάζε, κε πνηα ιέμε πξέπεη λα ζπλάςνπκε ην πόηεξνλ, κε ην 

εἰδὼο ή κε ην ἥμεη; Καη γηαηί;  
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ΑΠ.: κε ην εἰδώο. Χο ξήκα γλψζεσο ζεκαληηθφ. 

ΔΡ.: Απφ ηνλ ηξφπν πνπ κεηαθξάδεηαη ε θξάζε απηή, ηη είδνπο πξφηαζε ζπκπεξαίλεηε φηη πξέπεη 

λα εμαξηάηαη απφ ην ξήκα απηφ; 

ΑΠ.: Πιάγηα εξσηεκαηηθή, θαη κάιηζηα δηκειήο πξφηαζε: «ή … ή» 

ΔΡ.: Πψο ζα ήηαλ ε επζεία εξσηεκαηηθή; 

ΑΠ.: πόηεξνλ βνπιόκελνη ἀληέρνπζηλ πεξὶ ηῶλ ηεηρῶλ ἢ πίζηεσο ἕλεθα; (ππνγξακκίδεηαη ην 

ξήκα)–δελ μερλνχκε λα βάινπκε εξσηεκαηηθφ ζην ηέινο. 

ΔΡ.: βνπιόκελνη :: πίζηεωο ἕλεθα. Πνηα ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία επηηεινχλ νη φξνη απηνί;  

ΑΠ.: Παξαηεξνχκε φηη εδψ ηζνδπγηάδνληαη, δηαδεπθηηθά, δχν γξακκαηηθνί φξνη δηαθνξεηηθνί, κηα 

κεηνρή θαη έλαο εκπξφζεηνο πξνζδηνξηζκφο. Δίλαη θαλεξφ απφ ηε ζχλδεζή ηνπο φηη νη δχν απηνί 

δηαθνξεηηθνί γξακκαηηθψο φξνη επηηεινχλ ηελ ίδηα ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία. Κη απηή είλαη αηηηνινγηθή. 

Άξα έρνπκε κηα αηηηνινγηθή κεηνρή θαη έλαλ εκπξφζεην πξνζδηνξηζκφ ηεο αηηίαο. 

 

3. ἐμαλδξαπνδίζαζζαη ηὴλ πόιηλ: «ππνδνπιψλσ ηελ πφιε θ.ιπ.» 

Παξαηεξνχκε φηη ην ξήκα κεηαθξάδεηαη σο ελεξγεηηθφ κεηαβαηηθφ, κε αληηθείκελν ηὴλ πόιηλ.  

ΔΡ.: Μπνξεί έλα ξήκα κε ηέηνηα θαηάιεμε λα έρεη ζεκαζία ελεξγεηηθή;  

ΑΠ.: Ναη, αλ πξφθεηηαη γηα ξήκα κέζν. 

ΔΡ.: Γηαηί δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαη εδψ (φπσο παξαθάησ) ην ελεξγεηηθφ ξήκα; Πνηα ε νπζηαζηηθή 

δηαθνξά κέζνπ θαη ελεξγεηηθνχ ξήκαηνο; 

ΑΠ.: ηαλ θάλσ θάηη κε φιε ηελ ςπρή κνπ ή κε φιε ηελ ελεξγεηηθφηεηά κνπ, ρξεζηκνπνηψ, αληί γηα 

ην απιφ, έλα ξήκα «κέζν». Πξβι. ζύω («ζπζηάδσ» απιψο, ρσξίο έκθαζε) θαη ζύνκαη 

(«ζπζηάδσ» κε φιε ηελ ςπρή κνπ, κε έληνλν ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα θ.ιπ.). Σν Λεμηθφ δηδάζθεη 

φηη ζηα Α.Δ. απαληά θαη ην ελεξγεηηθφ ἐμαλδξαπνδίδω, κε ηελ ίδηα ζεκαζία, αιιά κε ιηγφηεξν 

έληνλε δηάζεζε. 

 

VI. Πεξίιεςε   

Ζ ζχληαμε πεξίιεςεο ζεσξείηαη δηθαίσο σο κηα απφ ηηο ρξεζηκφηεξεο αζθήζεηο γξακκαηηζκνχ. 

Καη απηή ε δηαδηθαζία δηαθσηίδεηαη απφ ηελ θαηαλνκή ηεο πεξηφδνπ ζε θψια, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ππνδεηθλχνπκε εδψ. Σν ηκήκα 16-17 μαλαγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Τνηνύησλ δὲ ὄλησλ 

Θεξακέλεο εἶπελ ἐλ ἐθθιεζίᾳ 

                   ὅηη       εἰ βνύινληαη αὐηὸλ πέκςαη παξὰ Λύζαλδξνλ, 

      εἰδὼο ἥμεη Λαθεδαηκνλίνπο 

π ό η ε ξ ν λ ἐμαλδξαπνδίζαζζαη ηὴλ πόιηλ  β ν π ι ό κ ε λ ν η 

         ἀληέρνπζη πεξὶ ηῶλ ηεηρῶλ               ἢ  πίζηεσο ἕ λ ε θ α . 
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πεκθζεὶο δὲ δηέηξηβε παξὰ Λπζάλδξῳ ηξεῖο κῆλαο θαὶ πιείσ, 

ἐπηηεξῶλ  ὁπόηε Ἀζελαῖνη  ἔ κ ε ι ι ν λ  

δηὰ ηὸ επηιεινηπέλαη ηὸλ ζῖηνλ 

ἅπαληα ὅ,ηη ηηο ιέγνη  ὁ κ ν ι ν γ ή ζ ε η λ. 

 

πεὶ δὲ ἧθε ηεηάξηῳ κελί, 

ἀπήγγεηιελ ἐλ ἐθθιεζίᾳ 

       ὅηη αὐηὸλ Λύζαλδξνο ηέσο κὲλ θ α η έ ρ ν η, 

            εἶηα      θ ε ι ε ύ ν η  εἰο Λαθεδαίκνλα ἰέλαη∙ 

νὐ γὰξ εἶλαη θύξηνο 

ὧλ ἐξσηῷην ὑπ’ αὐηνῦ 

ἀιιὰ ηνὺο ἐθόξνπο. 

 

Μεηὰ δὲ ηαῦηα, 

ᾑξέζε πξεζβεπηὴο εἰο Λαθεδαίκνλα αὐηνθξάησξ δέθαηνο αὐηόο. 

 

Ζ πεξίιεςε πξνθχπηεη αβίαζηα απφ ηε απνκφλσζε ησλ ηεζζάξσλ ξεκάησλ ησλ θπξίσλ 

πξνηάζεσλ (κε εκίκαπξα εδψ). Δπίζεο, θαίλεηαη αβίαζηα θαη ε γεξή ζπλνρή ηνπ ρσξίνπ θαη κφλνλ 

κε ηελ παξαηήξεζε φηη ππνθείκελν ζε φια ηα θχξηα ξήκαηα είλαη ην ίδην πξφζσπν: ν Θεξακέλεο. 

Έηζη, ηεθκεξηψλεηαη απνιχησο αληηθεηκεληθά ν πξψηνο πιαγηφηηηινο πνπ δίλεη ην βηβιίν: «ν 

πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηνπ Θεξακέλε». Αιιά θαη ε ηηηινθφξεζε κηαο πεξηφδνπ ή κηαο ζπζηάδαο 

πεξηφδσλ κπνξεί λα πξνθχπηεη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο θαηά θψια κεηαγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ: 

αξθεί λα ηξέςνπκε ην ξήκα ηεο θχξηαο πεξηφδνπ ζε αθεξεκέλν (θάπνηε θαη νκφξξηδν) νπζηαζηηθφ. 

Λφγνο Θεξακέλνπο, δηαηξηβή Θεξακέλνπο, αλαθνίλσζε Θεξακέλνπο, εθινγή Θεξακέλνπο. 

 

VII. Η ρξήζε ησλ λενειιεληθψλ κεηαθξάζεσλ 

Οη δχν λενειιεληθέο κεηαθξάζεηο παξέρνληαη σο εξγαιείν, ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζθεχγεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, φπνηε ην θξίλεη απαξαίηεην, γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Α.Δ. θεηκέλνπ. Παξέρνληαη δχν 

κεηαθξάζεηο θαη φρη κία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία 

δελ είλαη κνλνζήκαληε, γη’ απηφ εθθηλψληαο νη κεηαθξαζηέο απφ ην ίδην Α.Δ. θείκελν θαηαιήγνπλ ζε 

δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα, αλάινγα κε ηηο κεηαθξαζηηθέο επηινγέο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

κεηάθξαζε δελ κπνξεί λα είλαη κηα κεραληζηηθή δηαδηθαζία απφδνζεο δνκψλ ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο κε αληίζηνηρεο ηεο Νέαο Διιεληθήο, αιιά πξνυπνζέηεη απνθάζεηο θαη επηινγέο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί, επθαηξηαθά, λα επηζεκαίλεη ηέηνηεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ δχν κεηαθξάζεσλ 

θαη λα ππνςηάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηα 

αξραηνειιεληθή γισζζηθή δνκή κπνξεί λα απνδνζεί ζηα Νέα Διιεληθά, μεθηλψληαο απφ ηηο πην 

απιέο πεξηπηψζεηο, π.ρ. ηελ απφδνζε κηαο αηηηνινγηθήο κεηνρήο άιινηε κε αηηηνινγηθή πξφηαζε 
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θαη άιινηε κε εκπξφζεην πξνζδηνξηζκφ ηεο αηηίαο. Αζθαιψο, ε δηδαθηηθή απηή πξαθηηθή δελ 

κπνξεί λα έρεη ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα, νχηε λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ, αιιά κφλν 

επηιεγκέλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεκεία. 

 

VIII. Η γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ 

Ζ γξακκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο γξακκαηηθνχο 

εθείλνπο ηχπνπο πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο, ελψ ε ζπληαθηηθή επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα 

ππνηάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. Γελ έρεη αμία, επνκέλσο, 

ν εμαληιεηηθφο ζπληαθηηθφο ραξαθηεξηζκφο αθφκε θαη ζηνηρείσλ πνπ είλαη πξνθαλή ζηνπο καζεηέο 

(π.ρ. επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί). Θα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα επηκέλεη, θπξίσο, ζηνπο βαζηθνχο 

αξκνχο ηεο θάζε πεξηφδνπ, θαηεπζχλνληαο ηνπο καζεηέο ηνπ κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο. Γηα λα 

θαηαλνεζεί π.ρ. ε ζρέζε ησλ δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ κε ηελ θχξηα ζε κηα πεξίνδν είλαη 

ρξήζηκεο εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: πφηε / γηαηί / γηα πνην ζθνπφ θ.ιπ. ζπκβαίλεη απηφ πνπ δειψλεηαη 

ζηελ θχξηα πξφηαζε; ε θάζε πεξίπησζε ζηφρνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνπο ινγηθνχο 

δεζκνχο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηφδνπ θαη πψο κε βάζε απηνχο ζπγθξνηείηαη ην λφεκα ― θαη φρη ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο νξνινγίαο ηνπ ζπληαθηηθνχ. 

 

IX. Γισζζηθή δηδαζθαιία 

πσο πξναλαθέξζεθε, δχν ψξεο εβδνκαδηαίσο ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα ην κάζεκα 

πξνγξάκκαηνο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ (ηάμε Α΄) θαη κία ψξα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Δζπεξηλψλ 

Γεληθψλ Λπθείσλ (ηάμεηο Α΄ θαη Β΄) ζα δηαηίζεληαη γηα γισζζηθή δηδαζθαιία (Γξακκαηηθήο θαη 

πληαθηηθνχ). Καιφ είλαη ε αθνξκή λα πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν θείκελν, ε δηδαζθαιία δει. λα 

αθνξά γξακκαηηθνχο ηχπνπο ή ζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ νη καζεηέο ζπλάληεζαλ ζην αξραίν 

θείκελν, θαη λα ζηνρεχεη ζηνλ πιεξέζηεξν θσηηζκφ ηνπο. ηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη πξσηίζησο ε 

θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη φρη ε απνκλεκφλεπζε γξακκαηηθψλ ηχπσλ θαη 

ζπληαθηηθήο ηερληθήο νξνινγίαο. Γηα ηε δηδαζθαιία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Δγρεηξίδην Γισζζηθήο 

Γηδαζθαιίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ ησλ Ν. Μήηζε, Δηξ. Εακάξνπ, Η. Παπαλδξένπ, ην νπνίν ζηελ Α΄ 

Λπθείνπ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζα δηδαρζεί ζην ζχλνιφ ηνπ (Δλφηεηεο 1-21), απφ επηέκβξην έσο 

Μάην, ελψ ζην Δζπεξηλφ Λχθεην ε ίδηα χιε ζα δηδαρζεί ζηηο ηάμεηο Α΄ θαη Β΄. Δάλ ζε κεξηθά ζρνιεία 

δελ έρεη νινθιεξσζεί ε γισζζηθή δηδαζθαιία (κνξθνινγία θαη ζχληαμε) πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε Γ΄ 

Γπκλαζίνπ, ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη πξψηα λα δηδάμεη ηελ χιε πνπ δελ έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ αλσηέξσ Δγρεηξηδίνπ Γισζζηθήο 

Γηδαζθαιίαο. 

 

X. Γηαζεκαηηθέο εξγαζίεο 

ε ηαθηηθά δηαζηήκαηα (3 ή 4 θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη θαηά πξνηίκεζε ζην πιαίζην 

ηεο γεληθήο ζεψξεζεο ησλ έξγσλ ησλ δχν ηζηνξηνγξάθσλ) αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο ε ζχληαμε 

δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ. 
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ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη νη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ ζπζηεκαηηθφηεξα κε ζεκαληηθά 

ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ: λα δηαβάζνπλ παξάιιεια 

θείκελα, λα ζπγθεληξψζνπλ ζηνηρεία απφ έληππεο ή ειεθηξνληθέο πεγέο θαη λα ζπλζέζνπλ κηα 

παξνπζίαζε, ηελ νπνία ζα ζπδεηήζνπλ κέζα ζηελ ηάμε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζηα Δζπεξηλά Λχθεηα, επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο. 

 

ΥΙ. Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ θαη ζηελ Α΄ ηάμε Δζπεξηλνχ 

Γεληθνχ Λπθείνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο ζηελ Α΄ ηάμε Γεληθνχ θαη ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ 

Λπθείνπ ηζρχεη ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ. 24/2013 (ΦΔΚ Α΄ 55): 

ΥΙΙ. Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζηε Β΄ ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο ζηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλνχ 

Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχεη ε πεξ. ΗΗ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 48/2012 (ΦΔΚ Α΄ 97). 

 

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

Β΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 

ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο ζα δηδαρζεί απφ ηνλ επηέκβξην έσο ηνλ 

Μάην επί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα ε ηξαγσδία ηνπ νθνθιή Αληηγφλε (ζρνι. βηβιίν B΄ Λπθείνπ: 

νθνθιένπο Σξαγσδίαη Αληηγφλε-Φηινθηήηεο) σο εμήο: ζηίρνη 1-987 αλαιπηηθά (εθ ησλ νπνίσλ νη 

ζηίρνη 1-99, 280-331, 441-581, 635-780 ζα δηδαρζνχλ απφ ην πξσηφηππν, ελψ νη ππφινηπνη απφ 

κεηάθξαζε) θαη ζηίρνη 988-1353 πεξηιεπηηθά, κε επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ. Απφ ηελ 

Δηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζα δηδαρζνχλ νη ζειίδεο 9-23 θαη 26-31 (νθνθιήο-Ο κχζνο ησλ 

Λαβδαθηδψλ). 

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ 

 Σν πξφγξακκα ηεο Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο ηεο Β΄ ηάμεο ησλ Ζκεξεζίσλ Λπθείσλ 

εθαξκφδεηαη θαη ζηε Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Δζπεξηλψλ Λπθείσλ. 

1. ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ (Θεκαηνγξαθία)  

Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο (Θεκαηνγξαθία) νη δηδάζθνληεο επηιέγνπλ 

ζέκαηα (απνζπάζκαηα αδίδαθηνπ πεδνχ αηηηθνχ θεηκέλνπ) αλάινγα κε ην επίπεδν γισζζηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ καζεηψλ. Χο βηβιία αλαθνξάο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Θεκαηνγξαθίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γξακκαηηθήο θαη ηνπ πληαθηηθνχ. 
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2. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 ηα Ηκεξήζηα Λχθεηα, ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο ζα δηδαρζνχλ: 

α. Ρεηνξηθά Κείκελα (απφ επηέκβξην έσο θαη Φεβξνπάξην) επί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα: 

 i. Απφ ηελ Εηζαγωγή ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζνχλ αλαιπηηθά νη ζει. 9-13 θαη 15-20 (θεθ: Α΄, Β΄, Γ΄, 

Δ΄, Σ΄). Απφ ην θεθάιαην Γ΄ ζα δηδαρζνχλ νη ξήηνξεο ηνπ θαλφλνο. Σα θεθάιαηα Ε΄, Ζ΄, Θ΄ ζα 

δηδαρζνχλ ζπλνπηηθά. 

ii. Λπζίαο, Τπέξ Μαληηζένπ: Δηζαγσγή: ζ. 79-80. Κείκελν: §§ 1-13, 18-21 (αλαιπηηθά) θαη §§ 

14-17 (πεξηιεπηηθά). 

iii. Δεκνζζέλεο, Τπέξ ηεο Ρνδίωλ ειεπζεξίαο: Δηζαγσγή: ζ. 123-126. Κείκελν: §§ 1-20 

αλαιπηηθά (εθ ησλ νπνίσλ νη §§ 1-4, 17-20 απφ ην πξσηφηππν, ελψ νη §§ 5-16 απφ κεηάθξαζε) 

θαη  §§ 21-35 πεξηιεπηηθά. 

iv. Ιζνθξάηεο, Πεξί εηξήλεο: Δηζαγσγή: ζ. 269-272. Κείκελν: §§ 1-2, 14-27 αλαιπηηθά (εθ ησλ 

νπνίσλ νη §§ 1-2, 14-16 απφ ην πξσηφηππν θαη νη §§ 17-27 απφ κεηάθξαζε) θαη §§ 63-145 

πεξηιεπηηθά.  

 

β. Αξραϊθή Λπξηθή Πνίεζε (απφ Μάξηην έσο θαη Μάην) επί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα: 

     i. Απφ ηελ Δηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζνχλ αλαιπηηθά: α) Βαζηθέο έλλνηεο: Οη απαξρέο 

θαη νη πεγέο ηεο Λπξηθήο Πνίεζεο, ζει. 9-13 (εθηφο απφ ηελ Δλφηεηα «Δπηθή αθήγεζε θαη ιπξηθή 

πεξηγξαθή», ζει. 9-11), β) Αξρατθή Λπξηθή Πνίεζε. Σν φλνκα θαη ην πξάγκα, ζει.13-17 (εθηφο 

απφ ηε δηαίξεζε ηεο ιπξηθήο πνίεζεο θαηά ηα κέηξα ζει. 15), γ) Ζ Αξρατθή Λπξηθή Πνίεζε, 650-

450 π.Υ., ζει. 18-20 (κέρξη: «Ζ ιπξηθή πνίεζε κεηά ην ηέινο ηεο αξρατθήο επνρήο»). 

     ii. Κείκελα: Αξρίινρνο, (απνζπ. 3, 4, 6, 9), Μίκλεξκνο, (απφζπ. 11), απθώ (απνζπ. 14, 

17), Πίλδαξνο, (Έβδνκνο Ππζηφληθνο), ηκωλίδεο (απφζπ. 29). 

 

 

ΛΑΣΙΝΙΚΑ (Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε) 

Β΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη απφ ην βηβιίν Λαηηληθά Β΄ Γεληθνχ Λπθείνπ, Θεσξεηηθήο 

Καηεχζπλζεο, ησλ Μ. Παζράιε-Γ. αββαληίδε. 

1. Απφ ηελ Δηζαγσγή ζα δηδαρζνχλ αλαιπηηθά ζε δχν (2) δηδαθηηθέο ψξεο νη Δλφηεηεο: 

α) Λαηηληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία: Ζ ιαηηληθή γιψζζα, Ζ γέλεζε ηεο ξσκατθήο ινγνηερλίαο, 

Δπνρέο ηεο ξσκατθήο ινγνηερλίαο, Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξσκατθήο ινγνηερλίαο (ζει. 9-12). 

β) Ζ εμέιημε ηεο ξσκατθήο ινγνηερλίαο: Κιαζηθή επνρή: α. Οη ρξφλνη ηνπ Κηθέξσλα, β. 

Απγνχζηεηνη ρξφλνη (ζ. 14-21). 

2. Κείκελα: Θα δηδαρζνχλ φια ηα θείκελα (1 - 20) κε ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα 

πνπ πεξηέρνπλ. Κάζε ελφηεηα ζα δηδάζθεηαη ζε 2 δηδαθηηθέο ψξεο. 
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ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

Γ΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 

ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ 

 ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο ζα δηδαρζεί απφ 

επηέκβξην έσο Μάην επί κία (1) ψξα ηελ εβδνκάδα ην βηβιίν ηνπ Ζ. ππξφπνπινπ Θνπθπδίδε 

Πεξηθιένπο Επηηάθηνο. 

α. Απφ ηελ Δηζαγσγή ηα θεθ. Α΄ (ζει. 5-8) θαη Γ΄ (ζει. 22-23) ζα δηδαρζνχλ ζπλνπηηθά, ελψ ηα 

θεθ. Β΄, Γ΄ (ζει. 8-21) ζα δηδαρζνχλ αλαιπηηθά. 

β. Κείκελν: 

  Απφ ην πξσηφηππν ζα δηδαρζνχλ ηα θεθ.: 36, 37, 39, 40 θαη 41.  

  Απφ κεηάθξαζε ζα δηδαρζνχλ ηα θεθ.: 34, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 46 θαη 47. Γηα ηα θεθάιαηα 34, 

35, 43, 44, 45 θαη 46 ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηάθξαζε ηνπ Ζ. ππξφπνπινπ θαη βνεζεηηθά, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο, ε κεηάθξαζε ηνπ Άγγεινπ Βιάρνπ, ελψ γηα ηα θεθάιαηα 38 θαη 42 ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηάθξαζε ηνπ Άγγεινπ Βιάρνπ. 

 

 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

ΗΜΔΡΗΙΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ 

Ζ δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ Γεληθνχ 

Ζκεξήζηνπ Λπθείνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα εγρεηξίδηα:  

 Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Α΄ ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ 

 Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Β΄ ηεο Β΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ 

 Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Γ΄ ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ 

 Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ Γεληθνχ 

Λπθείνπ 

 Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην 

 

Α΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

Α΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ: ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 
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Έλαο ιφγνο πνπ έθαλε απαξαίηεηε ηε ζχληαμε ελφο λένπ Π γηα ηελ Α' Λπθείνπ είλαη νη ηεξάζηηεο 

αιιαγέο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ζηελ θνηλσλία. Απηέο νη θνηλσληθέο αιιαγέο 

επέθεξαλ θαη αιιαγέο ζηα είδε ησλ γξαπηψλ, πξνθνξηθψλ θαη ςεθηαθψλ θεηκέλσλ πνπ 

παξάγνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηέο νη αιιαγέο ζηελ θνηλσλία θαη ζηα θείκελα αλέδεημαλ θαη 

άιιεο γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ δεκηνπξγήζεθαλ λέεο 

πξαγκαηηθφηεηεο, λέεο ζεάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ «Γισζζηθή εθπαίδεπζε». Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην βξήθαλ ζέζε φξνη φπσο γξακκαηηζκφο, πνιπγξακκαηηζκνί, λένη γξακκαηηζκνί, 

πνιπηξνπηθφηεηα, θεηκεληθφ είδνο θηι., νη νπνίνη δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ ή ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ειάρηζηα πξηλ απφ είθνζη ρξφληα θαη ηψξα εληάζζνληαη ζην λέν Π. 

Σν φηη ην λέν Π ιεηηνπξγεί κε ζρνιηθφ εγρεηξίδην πνπ έρεη ζπληαρζεί παιαηφηεξα θαίλεηαη αξρηθά 

αληηθαηηθφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ είλαη, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην, εθηφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο πνπ είλαη δεδνκέλε, είλαη «αλνηρηφ», κε ηελ έλλνηα φηη δίλεη ηελ 

επρέξεηα αιιαγψλ θαη εκπινπηηζκνχ. Λεηηνπξγεί ζηελ νπζία σο πεξηβάιινλ πνπ πεξηέρεη θείκελα 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ θαη εηθφλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, εκπινπηηζκνχ κε θείκελα εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, πξάγκα πνπ απνηειεί ην 

δεηνχκελν ζην λέν Π. Γε ζα ήηαλ δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη ην λέν Π, αλ ην εγρεηξίδην είρε ηελ 

απζηεξά νξηνζεηεκέλε γξακκηθή ζεηξά πνπ ζπρλά έρνπλ ηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα.  

Με απηήλ ηελ έλλνηα ην λέν Π ζπληάρζεθε κέζα ζην πιαίζην νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ αθελφο νη θνηλσληθέο θαη γισζζνπαηδαγσγηθέο αιιαγέο θαη αθεηέξνπ ε πξφζεζε λα 

ππάξμνπλ αιιαγέο ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα. Παξάιιεια φκσο ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, θαζψο θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηαηηζέκελσλ δηδαθηηθψλ σξψλ, πεξηνξηζκνί νη νπνίνη νχηε κεηψλνπλ ηελ αμία ηνπ 

καζήκαηνο νχηε αθπξψλνπλ ηηο επηδηψμεηο ηνπ λένπ Π.  

 

2. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ ήηαλ θαη είλαη απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απηφ επηδηψρζεθε ήδε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο 

ελληάρξνλεο εθπαίδεπζεο. ηελ Α' ηάμε ηνπ Λπθείνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν Π επηδηψθεηαη ε 

ελδπλάκσζε ηνπ ήδε απνθηεκέλνπ γισζζηθνύ γξακκαηηζκνύ ζε κηα θαηεχζπλζε πεξηζζφηεξν 

θνηλσληνθεληξηθή θαη ιηγφηεξν γισζζνθεληξηθή. Απψηεξνο δει. ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο 

ζηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε θάζε απηή ηεο 

εθπαίδεπζεο δελ ελδηαθέξεη ηφζν ε απνθιεηζηηθή εζηίαζε ζε γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα (ν 

ηξφπνο, ι.ρ., κεηαηξνπήο ηεο ελεξγεηηθήο ζε παζεηηθή ζχληαμε θαη ην αληίζηξνθν 

―γισζζνθεληξηθή θαηεχζπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο), φζν ε ζχλδεζή ηνπο κε ηα θείκελα θαη ε 

αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ θφζκνπ πνπ θαηαζθεπάδνπλ 
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(πξνηίκεζε ι.ρ. ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο ζηηο Μηθξέο Αγγειίεο ησλ εθεκεξίδσλ ―θνηλσληνθεληξηθή 

θαηεχζπλζε).  

Δπεηδή κε ηε δηδαζθαιία θάζε καζήκαηνο επηδηψθεηαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θαζαπηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο ζα κπνξνχζαλ αξρηθψο λα είλαη θαζαξά γισζζηθνί. κσο ην γισζζηθφ 

κάζεκα ― πεξηζζφηεξν απφ φια ηα άιια ― ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ θνηλσλία, γη' απηφ είλαη 

πξνθαλέο φηη κέζσ απηνχ θαιιηεξγνχληαη επίζεο αμίεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ 

θφζκν. Δπνκέλσο παξάιιεια κε ηνπο γισζζηθνύο επηδηψθνληαη θαη επξχηεξνη αμηαθνί ζηφρνη. 

ηνπο γισζζηθνχο ζηφρνπο ζα κπνξνχζαλ κεηαμχ ησλ άιισλ λα εληαρζνχλ: 

α) ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ γισζζψλ 

β) ε θεηκεληθή πνηθηιφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γισζζψλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

πνηθηιφηεηα θαη ηε δπλακηθή ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, φπνπ αλήθνπλ θαη 

θαηαλννχληαη ηα θείκελα 

γ) ε εμνηθείσζε κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θεηκεληθψλ εηδψλ (φπσο ηνπ δνθηκίνπ θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο) θαη θεηκεληθψλ ηχπσλ (φπσο ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ, ηεο πεξηγξαθήο θαη 

ηεο αθήγεζεο) 

δ) ε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ θεηκέλσλ σο ζπλδπαζκνχ γισζζηθψλ επηινγψλ (ζπλνρή) κε ην 

λνεκαηηθφ επίπεδν (ζπλεθηηθφηεηα) 

ε) ε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηνπ θαλαιηνχ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ 

ζη) ε δηάθξηζε κεηαμχ θεηκέλσλ θαζεκεξηλνχ θαη αθαδεκατθνχ (επηζηεκνληθνχ) ηχπνπ  

δ) ε απφθηεζε δεμηνηήησλ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, απαξαίηεησλ γηα ηε ρξήζε ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ θαη κέζσλ πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

 

Οη αμηαθνί ζηφρνη πνπ κπνξνχλ λα επηδησρζνχλ είλαη πνιινί θαη γη' απηφ δχζθνιν λα 

θαηαγξαθνχλ φινη. Πάλησο, κεηαμχ απηψλ κπνξεί λα είλαη: 

α) ε εθηίκεζε ηεο ηζνηηκίαο φισλ ησλ γισζζψλ θαη ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο 

β) ν δεκνθξαηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ ιφγνπ κε ζεβαζκφ πξνο ηηο απφςεηο ησλ άιισλ  

γ) ε δηά ηνπ ιφγνπ αληίζηαζε ζε θάζε κνξθή εμνπζηαζηηθνχ απζαίξεηνπ ιφγνπ 

δ) ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία 

ε) ε αληίιεςε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη κέζσ ηνπ ιφγνπ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γηα ηνλ 

θφζκν 

ζη) ε θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο πνπ έρεη επέιζεη ζηνλ θφζκν κε ηε ζπξξίθλσζε ησλ απνζηάζεσλ 

θαη ηε ζπλερή θίλεζε αλζξψπσλ, θεθαιαίσλ, εηθφλσλ θαη θεηκέλσλ 

 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ  
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Βαζηθή κεζνδνινγηθή νδεγία είλαη ε πηνζέηεζε νπνηαζδήπνηε πξαθηηθήο ζα νδεγνχζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ηε δηδάζθνπζα ζηνλ ξφιν ηνπ βνεζνχ θαη ζπλεξγάηε κε 

ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ησλ επηδησθφκελσλ απφ ην Π γξακκαηηζκψλ θαη δεμηνηήησλ. Δίλαη θπζηθφ 

λα αλαθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγηθέο απνξίεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη λα 

απαληεζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηαγξάθνληαη ζε κνξθή εξψηεζεο – απάληεζεο ηα θπξηφηεξα εξσηήκαηα πνπ 

καο έρνπλ ηεζεί σο ηψξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

α. Τη αλακέλεηαη από κέλα ηνλ εθπαηδεπηηθό λα θάλσ κε ιίγα ιόγηα; 

• Γεκηνπξγηθή ρξήζε φισλ ησλ πηζαλψλ καζεζηαθψλ πφξσλ ― επνκέλσο θαη ηνπ βηβιίνπ, αιιά 

φρη κφλν. Καιφ είλαη λα πξνηηκψληαη γισζζηθνί/ ζεκεησηηθνί πφξνη θαη ζέκαηα κε ηα νπνία έρνπλ 

εμνηθείσζε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαη κπνξνχλ γηα ηνλ ιφγν απηφ λα γίλνπλ επθνιφηεξα 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ ηάμε. Σν κάζεκα φκσο δε ζα κέλεη εθεί, αιιά ζα πξέπεη λα 

εμνηθεηψλεη ζηαδηαθά ηα παηδηά κε πεξηζζφηεξν αθαδεκατθέο κνξθέο ιφγνπ. Πξνηείλεηαη έηζη κηα 

ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ην νηθείν ζην ιηγφηεξν νηθείν θαη απφ ηνλ θαζεκεξηλφ ζηνλ ζρνιηθφ θαη 

επηζηεκνληθφ ιφγν. 

• Μεγάιε ειεπζεξία θηλήζεσλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Π θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 

ζρνιηθήο ηάμεο. ην πιαίζην απηφ δελ παίδεη ξφιν «ε χιε» θαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζηε 

δηδαζθαιία, φζν ε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα θαη λα ηε ζπλδένπλ κε 

ηνλ ζχλζεην θνηλσληθφ καο θφζκν. Με ηελ έλλνηα απηή νη καζεζηαθνί πφξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

θάζε δηδάζθσλ κπνξεί λα είλαη απνιχησο δηθή ηνπ επηινγή θαη λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηα 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηα νπνία έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είηε απφ άιιεο 

πεγέο έληππνπ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα άιισλ καζεκάησλ ηεο ίδηαο ή θαη άιισλ ηάμεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη πφξνη 

απηνί, φπσο θαη ηα εγρεηξίδηα, δελ πξνζεγγίδνληαη απφ ηελ νπηηθή ηεο ύιεο πνπ πξέπεη λα 

δηεθπεξαησζεί πηζηά, αιιά πξνηείλνληαη σο πεγέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην 

πφζν εμππεξεηνχλ ην εθάζηνηε δηδαθηηθφ ζρέδην, ην νπνίν έρεη θαη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ ζηνλ νξηδφληην θαη 

ηνλ θάζεην άμνλα ησλ ηεζζάξσλ ελνηήησλ ηνπ Π θαη λα δνκήζεη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο ηνπ ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα.  

• χλδεζε ηεο γιψζζαο κε ηνλ θφζκν. Οη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πξνζθέξνληαη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε θαηαλφεζε θαη ε θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ, επνκέλσο θαη ηνπ 

θφζκνπ. Μηα, π.ρ., απφ ηηο πιεπξέο ηνπ θφζκνπ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε είλαη ε 

αλάδεημε ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο, κε παξάιιειε έκθαζε ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ, θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ, 

αιιά κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμσζηξέθεηα ζε έλαλ δηεζλνπνηεκέλν θφζκν. Παξάιιεια, ζα 
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πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην λα παξνπζηάδνληαη θαη λα απνθσδηθνπνηνχληαη νη 

πνηθίιεο νπηηθέο γηα ηνλ θφζκν πνπ ελππάξρνπλ ζηα θείκελα. 

• Γεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ κάζεζεο: απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην είδνο ηνπ ζρεδίνπ 

εξγαζίαο πνπ θάζε θνξά επηιέγεηαη, κε ηελ επέλδπζε ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ην 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ, κε ηελ ελζάξξπλζε γηα παξαγσγή ιφγνπ κέζα ζε άλεηα 

ρσξνρξνληθά πιαίζηα θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο δηδαζθαιία ελψπηνλ φιεο ηεο ηάμεο (κεησπηθή 

δηδαζθαιία) κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο (π.ρ. νκαδηθή). ια απηά, αζθαιψο, πξέπεη λα 

γίλνληαη βάζεη ελφο δηδαθηηθνύ ζρεδίνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project), ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ δίλνληαη ξφινη θαη πξνβιήκαηα πξνο δηεξεχλεζε/ επίιπζε ζηα παηδηά. ηελ 

πξνζπάζεηα απηή δηεθπεξαίσζεο ησλ ξφισλ ηνπο θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα εζηηάζνπλ ζηελ αλαδήηεζε θαη αλάγλσζε θεηκέλσλ θαη 

γεληθφηεξα ζηελ πξφζιεςε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ, γξαπηνχ θαη πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ. 

 

β. Σε θάπνηεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ππάξρνπλ νη ίδηεο ζειίδεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ. Θα ηηο 

δηδάμνπκε δύν θνξέο; 

Ζ εξψηεζε απηή θαιχπηεηαη απφ ηελ απάληεζε πνπ δφζεθε πην πάλσ φζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία 

θηλήζεσλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. πνπ νη ζειίδεο 

αλαθέξνληαη δχν θνξέο είλαη επεηδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε κία ή/θαη ζηελ άιιε ζεκαηηθή. 

Μπνξεί φκσο λα κε ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πνπζελά, αλ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη πην πξφζθαηα ή πην 

θαηάιιεια θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ θείκελα, ηα νπνία θξίλεη φηη εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ Π. 

 

γ. Μέρξη ηώξα γξάθακε εθζέζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τώξα δε ζα γξάθνπκε; 

Ζ έθζεζε ηαπηίδεηαη κε παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ζηε δηδαζθαιία (=δηδάζθσ θάπνηα χιε θαη ζηε 

ζπλέρεηα βάδσ κηα έθζεζε), ε νπνία δελ πξνηείλεηαη νχηε απφ ηα ηζρχνληα εγρεηξίδηα. Απηφ πνπ 

έρεη πξνηεξαηφηεηα ζην Π είλαη λα δίλεηαη ε επρέξεηα ζηα παηδηά λα εκπιέθνληαη ζε πξαθηηθέο 

φπνπ ζα δηαβάδνπλ, ζα κηινχλ θαη ζα γξάθνπλ ζπλερψο γηα πνηθίια δεηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 

πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ. Σα θείκελα είλαη θνηλσληθέο κνλάδεο ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ δελ 

θαηαθηάηαη, αλ δελ θαηαλνεζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θεηκεληθνχ είδνπο/ ηχπνπ 

πνπ θαινχληαη ηα παηδηά λα γξάςνπλ θαη αλ δελ αληηκεησπηζζεί ε παξαγσγή ηνπο σο δηαδηθαζία, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δίλεηαη ρξφλνο θαη ζηελ παξαγσγή αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

θεηκέλσλ πνπ γξάθνληαη. ην πιαίζην απηφ ε παξαγσγή ιφγνπ δε γίλεηαη επθαηξηαθά θάπνηεο 

θνξέο ηνλ ρξφλν, φπσο ζπλεζηδφηαλ κε ηελ «έθζεζε ηδεψλ», αιιά απνηειεί νξγαληθφ ζηνηρείν ησλ 

ζρεδίσλ εξγαζίαο πνπ δηεθπεξαηψλνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο. 

 

δ. Παξαγξάθνπο θαη πεξηιήςεηο δε ζα δηδάζθνπκε πηα; 

• Οη παξάγξαθνη είλαη κέξνο ησλ θεηκέλσλ θαη ζε θάζε θεηκεληθφ είδνο νη παξάγξαθνη 

νξγαλψλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη γλψζεηο γηα ηε δνκή ησλ παξαγξάθσλ είλαη πνιχ 
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ρξήζηκεο, δελ ζα πξέπεη φκσο λα απνηεινχλ απηνζθνπφ. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο πνπ κειεηάηαη – παξάγεηαη θάζε θνξά. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, π.ρ., θείκελα ζε πνιπκεζηθή κνξθή ή παξνπζηάζεηο κε ηε ρξήζε ελφο 

Πξνγξάκκαηνο Παξνπζίαζεο ζε ππνινγηζηή, δελ ππάξρνπλ παξάγξαθνη φπσο ηηο γλσξίδακε σο 

ηψξα. Δίλαη απαξαίηεηε, επνκέλσο, ε ζχλδεζε ηεο «δηδαζθαιίαο» ηεο παξαγξάθνπ κε ηα 

θεηκεληθά είδε. 

•Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίιεςε: δελ ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη σο απηνζθνπφο, αιιά λα 

ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ. Ζ αμηνπνίεζε, π.ρ., δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ θεηκέλσλ σο πεγψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα άιιν θείκελν, πξνυπνζέηεη φηη 

ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ λα θάλνπλ πεξηιήςεηο. Δζηίαζε ζηελ πεξίιεςε σο θεηκεληθφ 

είδνο κπνξεί λα γίλεη, κφλν φηαλ ζπλδέεηαη κε πεξηζηάζεηο πνπ ην απαηηνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην λα γξαθεί πεξίιεςε κηαο εξγαζίαο γηα έλα καζεηηθφ ζπλέδξην, ην νπνίν κπνξεί λα εζηηάδεη ζε 

θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά δήηεκα.      

 

ε. Αλ δελ θάλνπκε ηελ ύιε κε ηε ζεηξά θαη δε βάινπκε δηαγώληζκα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηώζνπκε όηη ηα παηδηά «ηα έκαζαλ», πώο ζα μέξνπκε αλ πάκε θαιά; 

Ζ γλψζε πνπ κεηαδίδνπκε θαη ειέγρνπκε κε κηα ηέηνηνπ είδνπο δηδαθηηθή δηαδηθαζία είλαη 

πξφζθαηξε θαη επηθαλεηαθή: πξφζθαηξε, γηαηί πνιχ γξήγνξα ζα μεραζηεί, θαη επηθαλεηαθή, γηαηί 

ζίγεη ζπλήζσο επηθαλεηαθέο δηαζηάζεηο ησλ πξαγκάησλ. Αληίζεηα, ε εζηίαζε ζε πξνβιήκαηα πνπ 

δηεξεπλψληαη κέζσ ξφισλ πνπ έρνπλ ηα παηδηά, ε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πηπρέο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ γηα πξνβιεκαηηζκφ ζε βάζνο 

θαη ακθηζβήηεζε, νη επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά λα εθθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο πξνθνξηθά 

ή/θαη γξαπηά κεηαηξέπνπλ ηε ζρνιηθή ηάμε ζε θνηλόηεηα γξακκαηηζκνύ ή θεηκεληθή θνηλόηεηα, κε 

ηελ έλλνηα φηη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε θαη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε κεγάινπ εχξνπο 

θεηκέλσλ. Καηά βάζνο, ην εχξνο ησλ θεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, παξάγνληαη αιιά θαη ν 

ηξφπνο πνπ απηφ γίλεηαη ζπγθξνηνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε ζρνιηθήο αίζνπζαο. Μελ μερλάκε, 

άιισζηε, φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, παξά ηελ θνηλή ζρνιηθή ηνπο δηαδξνκή, έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθέο εγγξάκκαηεο δηαδξνκέο (π.ρ. δίγισζζα παηδηά, παηδηά κε εηδηθφηεξεο 

αλάγθεο, παηδηά απφ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα), ηηο νπνίεο ε 

δηδαζθαιία είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη λα ζέβεηαη πξνζπαζψληαο θαη λα 

επελδχεη ζηε δηαθνξά σο αθεηεξία γηα δεκηνπξγηθφηεηα. Καη κηα θνηλφηεηα γξακκαηηζκνχ, φπσο 

πεξηγξάθηεθε πην πάλσ, είλαη έλαο ρψξνο θαηάιιεινο γηα λα ζπδεηεζνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. 

 

ζη. Δε ζα βάδνπκε δηαγσλίζκαηα, δειαδή; 

Ναη, αιιά ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην. Σα θείκελα πνπ παξάγνληαη ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο πξντφληα επηθνηλσλίαο, σο γισζζηθέο θαη λνεκαηηθέο 

δνκέο, σο θνξείο ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ θαη σο πξντφληα γηα 

αμηνιφγεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα δηάθνξα γισζζηθά θαη γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα, φπσο 
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θαη ε αλάπηπμε ησλ παξαγξάθσλ, δελ κπνξνχλ λα απνηεινχλ απηνζθνπφ δηδαζθαιίαο θαη 

εμέηαζεο, αιιά πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηηο θεηκεληθέο θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο αλήθνπλ. Ζ ζπζηεκαηηθή ή πεξηπησζηαθή δηδαζθαιία (άξα θαη εμέηαζε) ηεο κηθξνδνκήο ηεο 

λέαο ειιεληθήο πξέπεη λα γίλεηαη κφλν γηα κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα ζηα νπνία δείρλνπλ λα 

δπζθνιεχνληαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ή επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εθθξαζηηθή ή νξζνγξαθηθή 

εηθφλα ησλ γξαπηψλ ηνπο θεηκέλσλ. Χο πξνο ην είδνο ησλ δηαγσληζκάησλ βι. ζρεηηθέο νδεγίεο θαη 

ελφηεηα 5 ζην παξφλ θείκελν. 

 

δ. Πξνηείλεηαη ζπρλά ε εξγαζία ζε νκάδεο. Είλαη απηό απαξαίηεην;  

Γελ είλαη παλάθεηα θαη δελ είλαη εχθνιν λα γίλεηαη πάληα απηφ. Θα πξέπεη φκσο νη δηδάζθνληεο λα 

έρνπλ ππφςε ηνπο φηη δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη απφ ηα παηδηά ε δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία, 

ακθηζβήηεζε θαη ζχλζεζε, γηαηί φια απηά έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ζχγρξνλεο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο γηα ηε δσή. Με ηελ νκαδηθή ― πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη κε ηελ αηνκηθή ― εξγαζία κπνξεί 

λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ αληηηηζέκελσλ απφςεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα θείκελα, ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ζπδήηεζε ηεο ινγηθήο ηνπο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο βαζχηεξεο πνιηηηθήο ηνπο 

δηάζηαζεο. ην ίδην πιαίζην κπνξεί επθνιφηεξα επίζεο λα επηρεηξεζεί ε ζπγθξηηηθή κειέηε 

θεηκέλσλ πνπ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο πάλσ ζην ίδην ζέκα θαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ 

πνπ ηηο πξνθαινχλ. 

 

ε. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ;  

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) αμηνπνηνχληαη θαη σο παηδαγσγηθά κέζα 

αιιά θαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ. Χο παηδαγσγηθά κέζα αζθαιψο δηεπθνιχλνπλ ηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία (δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, ειεθηξνληθά ιεμηθά, ζψκαηα θεηκέλσλ, Πξνγξάκκαηα 

Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ, αιιά θαη πεξηβάιινληα ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ηα ηζηνιφγηα, ηα Wikis θ.ιπ.) 

Χο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ απνηεινχλ νπζηαζηηθά κέξνο ηεο «δηδαθηέαο χιεο» ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο, θαζψο κε ηε ρξήζε ηνπο αλαδεηθλχεηαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπο θαηά ηελ 

παξαγσγή θαη πξφζιεςε ιφγνπ (π.ρ. ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παξαγσγήο ιφγνπ ζε πεξηβάιινληα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη παξνπζίαζεο, παξαγσγή δηαδηθηπαθψλ, πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ θ.ιπ.). 

Δίλαη πξνθαλέο, επνκέλσο, φηη νη Νέεο Σερλνινγίεο, επεηδή είλαη κέζα γηα δηάβαζκα θαη γξάςηκν 

ζηε δσή κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ην έληππν, δελ κπνξεί λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ηέηνηα κέζα θαη ζην ζρνιείν.  

 

ζ. Μήπσο δεκηνπξγεζνύλ αληζόηεηεο, αθνύ είλαη γλσζηό όηη δε δηαζέηνπλ όια ηα ζρνιεία ηηο ίδηεο 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο;  

Μεγάιν κέξνο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνηείλνληαη κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κε ηε 

ζπιινγή δηαδηθηπαθψλ θεηκέλσλ θαη εθηφο ζρνιείνπ ή λα αμηνπνηεζεί ην γεγνλφο φηη φια (ζρεδφλ) 

ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππνινγηζηέο ζην ζπίηη ηνπο, θπξίσο φκσο ην 

γεγνλφο φηη νη εμσζρνιηθέο πξαθηηθέο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ηνπο είλαη ζπρλά πνιχ πινχζηεο. Ζ 
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σο ηψξα έξεπλα ζηα ειιεληθά ζρνιεία δείρλεη φηη νη δεκηνπξγηθνί εθπαηδεπηηθνί βξίζθνπλ δηεμφδνπο 

ζηα πξνβιήκαηα ησλ ππνδνκψλ.  

 

η. Πνηα ε ζρέζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε ινγνηερληθή παξαγσγή; 

Σν Π γηα ηε γιψζζα αλήθεη ζηελ επξχηεξε ελφηεηα ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ ― καδί κε ηελ 

αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία ― θαη κε ηελ έλλνηα απηή πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ 

αλάινγεο πξνηάζεηο ηνπ Π ηεο ινγνηερλίαο γηα ηελ ίδηα ηάμε. Ζ παξνπζίαζε ινγνηερληθψλ έξγσλ, 

άιισζηε, κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία θαη γηα αλάπηπμε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ πξνζσπηθνχ πξνθνξηθνχ, γξαπηνχ ή πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ, κε ζθνπφ ηελ ηεθκεξίσζε 

ησλ απφςεψλ ηνπο ή/θαη ηελ έθθξαζε ησλ αηζζεηηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ.   

 

ηα. Όια όζα δεηά απηό θαη ηα άιια Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ απαηηνύλ πνιύ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Απηό δελ είλαη εύθνιν. 

Απηφ είλαη γεγνλφο. Γελ κπνξεί φκσο λα ππάξμεη δεκηνπξγηθφ ζρνιείν κε ζηαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Αιιά απηφ δε ζα γίλεη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Κάζε κεηαβνιή ρξεηάδεηαη ηνλ 

ρξφλν ηεο. Απηφ πνπ ζα δηεπθφιπλε ηδηαίηεξα ηα πξάγκαηα είλαη, αλ αλαιακβάλνληαλ πξνζπάζεηεο 

ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ γηα αληαιιαγή ηδεψλ θαη θπξίσο γηα ζπκπαξαγσγή 

δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Θα ήηαλ ηδαληθφ, αλ ην θάζε ζρνιείν κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη ην δηθφ 

ηνπ πιάλν γηα ηε δηδαζθαιία. Καη απηφ δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία γηα ηα παηδηά είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

ηβ. Μπνξνύλ όια απηά πνπ πξνβιέπεη ην πξόγξακκα λα γίλνπλ κέζα ζην δεδνκέλν σξνιόγην 

πξόγξακκα; 

Σν γισζζηθφ είλαη ην θαηεμνρήλ δηαζεκαηηθφ κάζεκα, αθνχ ρσξίο ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο δε 

γίλεηαη ηίπνηα κέζα ζην ζρνιείν. Γη' απηφ νη εθπαηδεπηηθνί θαιφ είλαη λα αμηνπνηνχλ θάζε επθαηξία 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ γξακκαηηζκψλ ζηα παηδηά, φπσο: άιια καζήκαηα ηεο 

θηινινγηθήο δψλεο (π.ρ. Αξραία, Λνγνηερλία), άιιεο ζρνιηθέο πξαθηηθέο (π.ρ. πνηθίια 

πξνγξάκκαηα) θαη πνηθίιεο ζρνιηθέο εθδειψζεηο (π.ρ. καζεηηθέο θνηλφηεηεο, γηνξηέο, εθδειψζεηο). 

 

4. ΣΟ Π ΣΖ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΜΔΧ ΔΝΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΟ 

[ζρέδηα ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ (ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο)] 

Γεληθά 

ην αθφινπζν παξάδεηγκα παξνπζηάδνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο 

(ζελαξίνπ), πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πην εχθνια ζαθήο ε θηινζνθία ηνπ Π θαη ε απφζηαζε πνπ 

ππάξρεη απφ ηηο ζπλήζεηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην. 
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Οη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο-ζρέδηα πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηελ ελφηεηα  «Γισζζηθέο Πνηθηιίεο» 

ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο Α΄ Λπθείνπ (ζει. 21-37) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ζεκαηηθή «Κνηλσληθέο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο» (ζει. 29-37).  Δζηηάδνπλ εηδηθφηεξα ζηε γιψζζα ησλ λέσλ θαη ζηνλ ξφιν ηεο 

ζηε ζπγθξφηεζε απηνχ πνπ ζπρλά απνθαιείηαη «ην ράζκα γελεψλ». Αλάινγα βέβαηα κε ηελ 

εθδνρή πνπ ζα πηνζεηεζεί, κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε θαη κε άιια ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, φπσο π.ρ. κε ηα θεθάιαηα «Πεξηγξαθή» θαη «Αθήγεζε» ή ηελ ελφηεηα «Πξνθνξηθφο 

θαη γξαπηφο ιφγνο», θαηαξγψληαο ηε γξακκηθή αληηκεηψπηζε ηνπ βηβιίνπ, θαζψο θαη κε αλάινγα 

ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζηα εγρεηξίδηα άιισλ ηάμεσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δίλαη 

απαξαίηεην λα δεισζεί ξεηά φηη ην παξάδεηγκα δελ απνηειεί «πξφηππν» γηα εθαξκνγή· θάηη ηέηνην 

είλαη αληίζεην κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πξνυπνζέηεη ην Π. Απνηειεί 

ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ είλαη θνληά ζηε 

ινγηθή ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εκθαλήο ε ελδερφκελε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηζρχνπζεο 

πξαθηηθέο κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ην Π. 

 

Η ινγηθή ηεο πξόηαζεο 

Σν παξάδεηγκα αλαπηχζζεηαη κε βάζε ηνπο άμνλεο πνπ νξγαλψλνπλ ην Π θαη παξνπζηάδνληαη 

ζην αθφινπζν ζρήκα: 

  

Ο άμνλαο ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ ελππάξρεη ζην Π. θαη θαίλεηαη λα ιείπεη απφ ην ζρήκα, εμεηάδεηαη 

σο ππνελφηεηα ζε θάζε εθδνρή θαη ελζσκαηψλεηαη, φπσο ζα δνχκε, ζην θέληξν ηνπ ξφκβνπ, ζηηο 

ηαπηφηεηεο.  

Γεληθνί ζηόρνη 

Σν παξάδεηγκα δελ είλαη δεζκεπηηθφ αιιά ελδεηθηηθφ. ηφρνο ηνπ είλαη λα θάλεη θαηαλνεηή ηε 

θηινζνθία ηνπ Π θαη λα θαηαδείμεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζε ζρέζε κε ζπλήζεηο 
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ηζρχνπζεο πξαθηηθέο. Οη εθδνρέο ηνπ παξαδείγκαηνο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο 

ππνδνκέο, ηηο αλάγθεο/δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαη ηηο επηινγέο ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ.   

Σν πιηθό 

Χο θεηκεληθή αθεηεξία κπνξεί λα επηιεγεί κηα ζεηξά ηειενπηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ βίληεν, ζηα νπνία 

απνηππψλεηαη ην ράζκα ησλ γελεψλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ (γισζζηθψλ 

θαη φρη κφλνλ) θσδίθσλ ζηνπο ξφινπο ησλ «παηδηψλ- λέσλ» θαη ησλ «γνλέσλ- κεζειίθσλ». 

Δλδείθλπηαη ε νπηηθναθνπζηηθή κνξθή πνπ πξνυπνζέηεη ηελ αληίζηνηρε ππνδνκή ― θαη βαζηθά 

επηβάιιεηαη ζηελ 3
ε
 εθδνρή, αιιά εμίζνπ ιεηηνπξγηθέο κπνξεί λα είλαη θαη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

πνπ πξνηείλνληαη. Δμππαθνχεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα επηιέμνπλ, νη ίδηνη/-εο 

ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο ηνπο, δηαθνξεηηθφ πιηθφ. 

Ι. Οπηηθναθνπζηηθή κνξθή (π.ρ. ηειενπηηθά δηαθεκηζηηθά βίληεν ζην δηαδίθηπν) 

ΙΙ. Δλαιιαθηηθέο κνξθέο 

Τιηθφ ή έλαπζκα απνηεινχλ ζρεηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα-βίληεν ζην δηαδίθηπν. Παξφηη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ βίληεν ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ν βηληενπξνβνιέαο ή ην εξγαζηήξη ππνινγηζηψλ 

κνηάδεη κνλφδξνκνο, νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ κπνξεί λα απνδεηρηνχλ πην 

δεκηνπξγηθέο. Μεξηθέο πξνηάζεηο: 

 Απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

 Απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηα παηδηά. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα γίλεη 

ζχλδεζε κε ηελ ελφηεηα «Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο». Γίλεηαη ζε θάζε νκάδα έλα βίληεν θαη 

πάλσ ζ’ απηφ θάλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε εθδνρή ηνπ 

παξαδείγκαηνο θαη λα απνηειέζεη εθηεηακέλε δξαζηεξηφηεηα θαη λα γίλεη θαη ζελάξην (κεγάιεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο δηδαζθαιία). Βνεζάεη θαη ην γεγνλφο φηη ηα δηαθεκηζηηθά βίληεν είλαη πνιχ 

ζχληνκα. 

 Πεξηγξαθή θαη αθήγεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηα παηδηά, αθνχ δνπλ ην πιηθφ ζην ζπίηη ηνπο. 

Μπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε ηηο ελφηεηεο «Πεξηγξαθή» θαη «Αθήγεζε», λα γίλεη νκαδνζπλεξγαηηθά 

θιπ. 

 Απνηχπσζε ζηηγκηνηχπσλ: απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ (ή θαη ηα παηδηά), ζηηγκηνηχπσλ 

(snapshots) ησλ βίληεν κε ραξαθηεξηζηηθά ζηηγκηφηππα θαη/ ή κφην θαη παξνπζίαζή ηνπο κε ηε 

κνξθή θσηνηππηψλ ή πφζηεξ (νκαδνζπλεξγαηηθά φ.π.). 

 Παξνπζίαζε έληππσλ κνξθψλ δηαθεκίζεσλ κε ην ίδην ζέκα (θαηά πξνηίκεζε απφ ηα παηδηά, 

νκαδνζπλεξγαηηθά φ.π.). 

 Γξακαηνπνίεζε (Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο, νκαδνζπλεξγαηηθά φ.π.) 

Η ζεκαηηθή ελόηεηα 

Σν ζελάξην εζηηάδεη άκεζα ζην ηκήκα «Κνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο», ζει. 29-37 ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ππνελφηεηα «Γιψζζα θαη ειηθία» ηεο ζει. 30. 

Χζηφζν, κπνξεί λα επεθηαζεί ζε νιφθιεξε ηελ ππνελφηεηα «Κνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο» ή 
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ηελ ελφηεηα «Γιψζζα θαη γισζζηθέο πνηθηιίεο», αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ηελ εζηίαζε, θαη αθφκε λα 

επεθηαζεί θαη ζην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ («Λφγνο», «Πεξηγξαθή», 

«Αθήγεζε»), αλάινγα κε ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επηιεγνχλ.  

 

Σν βαζηθό ζελάξην 

Σίηινο: Σν ράζκα γελεψλ ζηε δηαθήκηζε: γνλείο θαη παηδηά  

 Σν ζελάξην απνηειεί πξφηαζε γηα δηδαζθαιία 

Πεδίν, δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν θαη 

δηδαθηηθή ελφηεηα: 

Έθθξαζε – Έθζεζε Α΄ Λπθείνπ, ζεκαηηθή ζην Π «Γιψζζα, γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα θαη γισζζηθή αιιαγή». Ζ έκθαζε εδψ δίλεηαη ζηηο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο. ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαιχπηεη ηελ ελφηεηα 

«Κνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο», ζει. 29-37 

Υξνληθή δηάξθεηα: Αλάινγα κε ηελ εθδνρή κπνξεί λα απνηειέζεη δξαζηεξηφηεηα πνπ 

θαιχπηεη έλα δηδαθηηθφ δίσξν έσο ζελάξην πνπ εθηείλεηαη ζε δηάξθεηα 

ελφο ηεηξακήλνπ. 

Πξνυπνζέζεηο 

πινπνίεζεο απφ 

εθπαηδεπηηθφ θαη 

καζεηή/ηξηα: 

Αλάινγα κε ηελ εθδνρή  

χληνκε πεξηγξαθή 

Πξφθεηηαη γηα (θξηηηθή) κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ειηθηαθά καξθαξηζκέλεο θνηλσληθέο 

γιψζζεο (γιψζζα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γιψζζα ησλ λέσλ) ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππψζνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ γελεψλ. Παξνπζηάδνληαη ηξεηο εθδνρέο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο 

πξνηείλεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο «δηδαθηέαο χιεο», ηνπ ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ, ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ησλ αλακελφκελσλ γξακκαηηζκψλ πνπ ζα θαιιηεξγεζνχλ, επνκέλσο θαη 

ηνπ είδνπο ησλ εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ λα θαιιηεξγεζνχλ (βι. ην θέληξν ηνπ 

ξφκβνπ). Σν παξάδεηγκα είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ινγηθήο πνπ επηζπκνχκε λα αλαδεηρζεί θαη 

εμππαθνχεηαη φηη κπνξεί λα επηιεγνχλ άιια θείκελα, άιια παξαδείγκαηα θαη δηαθνξεηηθή πνξεία 

πινπνίεζεο, κε βάζε επηηφπηα δεδνκέλα (ηδηαηηεξφηεηεο ηάμεο θαη ζρνιείνπ, πξνηηκήζεηο 

εθπαηδεπηηθνχ).  

Δηδαθηηθή εθδνρή 1 

Ζ εθδνρή απηή θηλείηαη πνιχ θνληά ζηηο ηζρχνπζεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Σν επηπξφζζεην 

ζηνηρείν είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ βίληεν (πξνβνιή κε ππνινγηζηή ή κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα). 

Πξνηείλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ θαιχηεξα πνιιά ζηνηρεία ησλ δχν άιισλ εθδνρψλ πνπ 

αθνινπζνχλ (νη νπνίεο είλαη πην θνληά ζην πλεχκα ηνπ λένπ Π) θαη λα γίλνπλ ζαθέζηεξεο νη 
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δηαθνξέο πνπ πξνηείλνληαη κε ην λέν Π. Γελ απνθιείεηαη κέξνο ηεο εθδνρήο απηήο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ε πξψηε θάζε ησλ εθδνρψλ πνπ αθνινπζνχλ.  

Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο 

Φάζε 1
ε
: Δμνηθείσζε κε ην ζέκα 

Βήκα 1
ν
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εθθηλεί απφ ην βηβιίν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα εηζαγσγηθά 

θείκελα ζηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο γεληθά θαη ηηο θνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο εηδηθφηεξα, 

ζπδεηψληαο θαη αλαιχνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Καηαξράο 

θέξλεη ηα παηδηά ζε επαθή κε ην αθφινπζν εηζαγσγηθφ θείκελν ηεο ζει. 21 ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν 

απνηειεί εηζαγσγή ζηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα, γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζην θείκελν ηεο ζει. 29, «Κάζεηε δηαίξεζε: θνηλσληθέο δηάιεθηνη», 

εηζαγσγηθφ ζηελ θνηλσληθή γισζζηθή πνηθηιφηεηα:  
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Βήκα 2
ν
: Αθνχ ζπδεηήζεη θαη αλαιχζεη ην πεξηερφκελν ησλ δχν θεηκέλσλ, θαηφπηλ παξνπζηάδεη 

ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα (ή ζε βηληενπξνβνιέα) ηα βίληεν πνπ έρνπλ επηιεγεί. Αλ δελ ππάξρεη 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη κηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο 

ηνπ πιηθνχ, γηα παξάδεηγκα λα δψζεη  ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο θσηνηππία κε έληππεο 

εθδνρέο ησλ δηαθεκίζεσλ απηψλ ή απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ βίληεν (φισλ ή φζσλ επηιέμεη) ή λα 

αλαζέζεη ζηα παηδηά λα απνκαγλεηνθσλήζνπλ ζην ζπίηη θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ θάζε δηαθήκηζε.  

 

Φάζε 2
ε
: Γηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο 

Βήκα 1
ν
: Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηηο θνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο: πνηεο πνηθηιίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηαθεκηζηηθά θείκελα, 

απφ πνηα ζηνηρεία θαίλεηαη φηη νη λένη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή πνηθηιία απφ ηνπο γνλείο ηνπο, 

αλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αλαγλσξίδνπλ ηηο λεαληθέο πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θιπ. Ζ 

ζπδήηεζε κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνπο εηδηθφηεξνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο γισζζηθψλ 

πνηθηιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ην βηβιίν θαη λα δνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνηνη απφ απηνχο 

ηνπο παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζηα δηαθεκηζηηθά ζπνη πνπ παξαθνινχζεζαλ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφλ ηα παηδηά δηαηξέρνπλ νιφθιεξε ηελ ελφηεηα «Κνηλσληθέο γισζζηθέο 

πνηθηιίεο», κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ παξάγνληα «Γιψζζα θαη ειηθία», ιφγσ ηνπ πιηθνχ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο φκσο λα πεξηνξίδνληαη απαξαίηεηα ζ’ απηφλ.  
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Βήκα 2
ν
: ηε ζπλέρεηα, παίξλνπλ αζθήζεηο γηα ην ζπίηη. Οη αζθήζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη: α) 

νη αζθήζεηο ηεο ππνελφηεηαο «Γιψζζα θαη ειηθία», ζει. 30: 

 

 

 

β) ε ηειεπηαία άζθεζε ηεο ππνελφηεηαο, ζει. 37: 

 

  

Πξνεγείηαη ζην βηβιίν ε παξνπζίαζε δχν επηζηνιψλ ηνπ Η. Γξαγνχκε θαη παξαηεξήζεηο γηα ηε 

ζεκαηηθή νξγάλσζε ησλ επηζηνιψλ.  

Υξνληθή δηάξθεηα 

1 δηδαθηηθφ δίσξν  

Πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο 

Δθπαηδεπηηθφο: λα ρεηξίδεηαη δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

βηληενπξνβνιέα, αλ ππάξρνπλ. 

Μαζεηήο/Μαζήηξηα: Γελ ρξεηάδεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνυπφζεζε 

 

Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ζηάζεηο, αμίεο, πεπνηζήζεηο  

Οη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ πξνσζεί ε εθδνρή απηή είλαη φηη ε γιψζζα δελ είλαη εληαία, αιιά 

δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα. Ζ δηαθήκηζε αμηνπνηεί ηελ πνηθηιφηεηα απηή.  

Απφ ην Π: 
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 «Ζ πνηθηιφηεηα είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γισζζψλ». 

 «Οη λένη ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο θνηλφηεηεο θαη νκάδεο, φπνπ ε γισζζηθή πνηθηιία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν». 

 

Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

Ζ γιψζζα δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα. Πνηθίινη θνηλσληθνί παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία, 

απνηππψλνληαη θαη ζηηο γισζζηθέο επηινγέο. Ο δηαθεκηζηηθφο ιφγνο ελίνηε αμηνπνηεί ηελ 

πνηθηιφηεηα απηή.  

Απφ ην Π: 

 «Δίδε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο: νξηδφληηα (γεσγξαθηθή) θαη θάζεηε (θνηλσληθή) δηάθξηζε 

ζην εζσηεξηθφ κηαο γιψζζαο». 

 «Ο ξφινο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε: ν ξφινο ηεο 

πξνθνξάο, ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ζηε γισζζηθή 

δηαθνξνπνίεζε». 

 «Γηαθεηκεληθφηεηα: αλαγλψξηζε θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ζπλεηδεηά θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα». 

 

Γξακκαηηζκνί θαη δεμηφηεηεο 

Αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο: νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε 

γιψζζα δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Ζ θχξηα 

δεμηφηεηα πνπ απνθηνχλ είλαη λα επηιχνπλ αζθήζεηο ζην γλσζηφ πιαίζην ηεο Πξνζθνξάο - 

Εήηεζεο, πνπ ζεκαίλεη «ζνπ δίλσ ζεσξία, ιχζε ηψξα κηα ζχληνκε άζθεζε» (θιεηζηνχ ηχπνπ 

αζθήζεηο).  

Απφ ην Π: 

 «Αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζηνλ δηαθεκηζηηθφ ιφγν». 

 «Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λένη ζε δηάθνξα ειεθηξνληθά 

πεξηβάιινληα (π.ρ. ζχγρξνλε γξαπηή επηθνηλσλία, πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο)». 

 «Αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θνηλσληθνχο 

ξφινπο/ηαπηφηεηεο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο». 

 

Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αλαπαξάγεη ην κνληέιν Πξνζθνξά - Εήηεζε (θιαζηθφ δαζθαινθεληξηθφ 

πξφηππν) θαη ζηελ νπζία παξέρεη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ζηελ χιε ηνπ βηβιίνπ, απφ ηελ νπνία δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφθιηζε. Ο ζρνιηθφο ρψξνο παξακέλεη ζηηο παξαδνζηαθέο ηνπ δηαζηάζεηο, ηα 

παηδηά παξαθνινπζνχλ πξνζεισκέλα ζηνλ/ ζηελ εθπαηδεπηηθφ, ν ζρνιηθφο ρξφλνο πεξηνξίδεηαη 

ζην ζπλερφκελν δηδαθηηθφ δίσξν πνπ πξνβιέπεη ην σξνιφγην πξφγξακκα.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο, απηφο/-ή πξνβάιιεη ηα βίληεν ή 

κνηξάδεη θσηνηππίεο, ππνδεηθλχεη ηα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ πνπ πξέπεη λα έρνπλ ππφςε νη καζεηέο 
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θαη νη καζήηξηεο, ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε θαη αλαζέηεη αζθήζεηο γηα ην ζπίηη. Οη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο είλαη δέθηεο, δξνπλ ειάρηζηα, θαη ν ζηφρνο είλαη λα απνθηήζνπλ εγθπθινπαηδηθέο 

γλψζεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο. Αζθνχληαη δηαβάδνληαο (ην 

βηβιίν), γξάθνληαο θαη απαληψληαο ζε εξσηήζεηο, πξαθηηθέο απφ ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα 

πξνθχςεη κάζεζε.  

Απφ ην Π: 

 «Αλάιπζε θεηκέλσλ θαη εληνπηζκφο ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθαιχπηνπλ ηελ 

θνηλσληθή ζέζε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ ζε πεξίπησζε 

δηαιφγνπ. Δληνπηζκφο ηεο πξνζπάζεηαο νκηιεηψλ λα «θξχςνπλ» ή λα ηνλίζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

ηαπηφηεηα». 

 

Αμηνιφγεζε  

(βι. νηθεία ζηήιε ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα "Γιψζζα, γισζζηθή πνηθηιφηεηα θαη γισζζηθή αιιαγή") 

Με βάζε ηε ζηήιε: Αμηνιφγεζε ηνπ Π, κε ην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάζηεθε αλακέλεηαη νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα εξκελεχνπλ ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα δελ είλαη νκνηνγελήο θαη λα κηινχλ γη’ απηφ 

(πξνθνξηθά, γξαπηά),  

 λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηε γισζζηθή 

κεηαβνιή, 

 λα εμεγνχλ πψο αμηνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ε πνηθηιφηεηα απηή. 

 

 Πξνζηηζέκελε αμία 

Σν κφλν λέν ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

παξαδείγκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαζεκεξηλφηεηα, ηα νπνία είλαη νηθεία ζηα 

παηδηά θαη κπνξνχλ πην εχθνια λα ηα θαηαλνήζνπλ θαη λα ηα ζπδεηήζνπλ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία 

φηη θαη κφλν απηφ ην γεγνλφο θάλεη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο πην 

εχθνιε. Ζ κεξηθή ρξήζε επίζεο ησλ λέσλ κέζσλ θαζηζηά ην κάζεκα πην ειθπζηηθφ θαη 

δηαζθεδαζηηθφ. Ζ εθδνρή απηή φκσο δελ θηλείηαη ζην πλεχκα ηνπ λένπ Π θαη απηφ ζα θαλεί απφ 

ηηο άιιεο δχν εθδνρέο πνπ αθνινπζνχλ.  

 

 

 

ρεκαηηθή παξνπζίαζε 

Σν θεληξηθφ ζρήκα πνπ νξγαλψλεη ην Π δηακνξθψλεηαη ζηελ εθδνρή απηή σο εμήο: 
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A. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν: ε δηαθήκηζε 

αμηνπνηεί ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα

Β. Αλαγλσξηζηηθφο 

γξακκαηηζκφο

Γ. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα: 

Γισζζηθή πνηθηιφηεηα, 

ε γιψζζα ησλ λέσλ

Γ. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο: 

Πξνζθνξά - Εήηεζε

Σαπηφηεηεο

 

 

Δηδαθηηθή εθδνρή 2 

Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο 

Φάζε 1
ε
: Δμνηθείσζε κε ην ζέκα 

Πξνεγείηαη θάπνηα εηζαγσγηθή ζπδήηεζε γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα. Γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ 

παηδηψλ κε ην δήηεκα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο αξρηθή θάζε θάπνην θείκελν απφ ηελ εθδνρή 1 

(βι. παξαπάλσ). Θα ήηαλ πην ελδηαθέξνλ, αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο είρε ζηε δηάζεζή ηνπ/ηεο θαη έλα 

δχν επηπιένλ θείκελα πνπ ζα ζρεηίδνληαλ κε ηελ θνηλσληθή γισζζηθή πνηθηιφηεηα. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζα κνίξαδε ηα θείκελα ζηα παηδηά (κεηά απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή) θαη ζα 

δεηνχζε λα ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αλαθέξεη θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ δηαθνξά εδψ είλαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

εθδνρή φηη ηα παηδηά ζα αλαδείθλπαλ ηε ζεσξία ςάρλνληαο θείκελα θαη παξνπζηάδνληάο ηελ ζηελ 

ηάμε, θάηη πνπ ζπληζηά ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

 

Φάζε 2
ε
: Γηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο 

Βήκα 1
ν
: ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά νξγαλψλνληαη ζε κηθξέο νκάδεο θαη ηνπο δίλνληαη 

ζπγθεθξηκέλα βίληεν (αλ ππάξρνπλ νη ππνδνκέο) ή παξαδείγκαηα απφ έληππα θείκελα πνπ 

πξνζθέξνληαη. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη θεληξηθά ζηελ αίζνπζα 

ηα παξαδείγκαηα κε ηηο δηαθεκίζεηο. (Γεληθά, αλ δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα δψζεη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο θσηνηππία κε απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ βίληεν 

ή λα αμηνπνηήζεη θάπνηα απφ ηηο άιιεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνηείλακε ζηελ αξρή. 

Μπνξεί επίζεο λα επηιέμεη έληππεο δηαθεκίζεηο ή άιια θείκελα πνπ θξίλεη ρξήζηκα.) Παξάιιεια, 

εηνηκάδεη έλα θχιιν εξγαζίαο, ην νπνίν δίλεη ηνπο άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζα εξγαζηνχλ ηα 

παηδηά.  
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Δλδεηθηηθνί άμνλεο: 

1. Πνηεο θνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο αλαγλσξίδεηε ζηα ζπγθεθξηκέλα δηαθεκηζηηθά; 

Αμηνπνηήζηε ηα θείκελα πνπ ζαο δφζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα ηαμηλνκήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

2. Γηα πνην ιφγν πξνθαιείηαη γέιην ζηηο δηαθεκίζεηο απηέο (π.ρ. ηη ζα ζπλέβαηλε αλ νη ήξσεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ πξφηππε γιψζζα; Ση ζα ζπλέβαηλε αλ αληαιιάζζνληαλ νη ξφινη ζηα βίληεν;) 

Πνηνο ν ξφινο ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζε απηφ; 

3. Αλαδεηήζηε θαη θαηαγξάςηε άιια παξαδείγκαηα δηαθεκηζηηθνχ ιφγνπ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ε θνηλσληθή ή γεσγξαθηθή πνηθηιφηεηα. Αλαιχζηε ηη εμππεξεηεί ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

Βήκα 2
ν
: Οη νκάδεο, αθνχ κειεηήζνπλ ηα θείκελα (κε βάζε ηηο νδεγίεο ζην θχιιν εξγαζίαο), 

θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηαθεκηζηηθά απηά. Ζ εξγαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη ζην ζπίηη, φπνπ ηα 

παηδηά ζα αλαδεηήζνπλ θαη άιια βίληεν (δηαθεκηζηηθά ή κε), ζηα νπνία λα αμηνπνηείηαη ε θνηλσληθή 

γισζζηθή πνηθηιφηεηα, ζα ηα κειεηήζνπλ θαη ζα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ην θχιιν 

εξγαζίαο πνπ ζα ηνπο έρεη δνζεί.  

Οη νκάδεο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζηελ ηάμε κε ηνπο αθφινπζνπο 

ηξφπνπο (ε επηινγή εμαξηάηαη απφ ηηο ππνδνκέο, ηελ ηάμε, ηνλ/ηελεθπαηδεπηηθφ θιπ.):  

o Να δεκηνπξγήζνπλ έλα θείκελν ζε Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο (π.ρ. power point) κε ηηο 

επηζεκάλζεηο θαη ηα επξήκαηά ηνπο θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. ηελ πεξίπησζε απηή 

ζπλδένπκε ην κάζεκά καο κε ηελ ελφηεηα «Απξνζρεδίαζηνο θαη πξνζρεδηαζκέλνο πξνθνξηθφο 

ιφγνο – έλα κεηθηφ είδνο ιφγνπ αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν»).  

o Να δεκηνπξγήζνπλ έλα θείκελν ζε Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο κε ηηο επηζεκάλζεηο θαη ηα 

επξήκαηά ηνπο, ην νπνίν λα εκπινπηίζνπλ κε βίληεν θαη ζπλδέζκνπο (links) γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο (βι. Π γηα ηελ παξαγσγή πνιπκεζηθνχ ιφγνπ αιιά θαη ζχλδεζε κε ηελ 

ελφηεηα «Απξνζρεδίαζηνο θαη πξνζρεδηαζκέλνο πξνθνξηθφο ιφγνο – έλα κεηθηφ είδνο ιφγνπ 

αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν», ζει. 99) 

o Μπνξνχλ λα αληιήζνπλ πεξαηηέξσ ζηνηρεία (βίληεν θαη άιιν θεηκεληθφ πιηθφ, θαζψο θαη 

επηζηεκνληθά άξζξα πάλσ ζηελ θνηλσληθή γισζζηθή πνηθηιφηεηα – έηζη κειεηάηαη θαη ν 

επηζηεκνληθφο ιφγνο, ζηφρνο ηνπ λένπ Π) θαη λα θαηαιήμνπλ ζηε ζπγγξαθή ελφο δνθηκίνπ κε 

ηίηιν «Γιψζζα θαη πνηθηιία» ή εηδηθφηεξα: «Ζ αμηνπνίεζε ηεο γιψζζαο ησλ λέσλ απφ ηε 

δηαθήκηζε». Σν δνθίκην απηφ πξέπεη λα εληαρηεί ζε έλα επηθνηλσληαθφ πιαίζην: λα αλαξηεζεί ζε 

θάπνην ηζηνιφγην ή λα δεκνζηεπηεί ζηε ζρνιηθή ή ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα. Καιφ ζα ήηαλ λα 

επηρεηξεζνχλ παξαιιαγέο (λα κε γξάςνπλ φια ηα παηδηά ην ίδην θείκελν), γηα λα αληηιεθζνχλ νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πφζν ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην επεξεάδεη θαη ηηο επηινγέο ζηε ζπγγξαθή 

θαη ηε δηακφξθσζε ελφο θεηκέλνπ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο φιεο εξγαζίαο, ηα παηδηά θαινχληαη λα εζηηάδνπλ ζε πεξηγξαθέο θαη 

αθεγήζεηο, φπνπ απηφ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηηο δηδαζθαιίαο. Δζηίαζε, π.ρ., ζηε ιεπηνκεξή 



 38 

πεξηγξαθή θαηά ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ βίληεν απφ ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ, αθήγεζε / 

αλαδηήγεζε άιισλ παξαδεηγκάησλ γηα ηε ρξήζε ηεο λεαληθήο γιψζζαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Με 

ηε ινγηθή απηή, ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζεσξεί σο δεδνκέλε θαη κηα κε γξακκηθή αλάγλσζε ηεο 

χιεο θαη κηα εζηίαζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Π, επνκέλσο κηα δεκηνπξγηθή – δηαρξνληθή (θαη φρη 

γξακκηθή κε βάζε ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην), αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.  

 Δλδηαθέξνλ ζα είρε ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε λα επεθηαζεί ζε κηα κηθξή έξεπλα 

(ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηα παηδηά γχξσ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο λεαληθήο γιψζζαο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα) θαη λα εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (project), πνπ έρεη εηζαρζεί 

απφ θέηνο ζηελ Α' Λπθείνπ, αλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα.  

 

Υξνληθή δηάξθεηα 

Πεξίπνπ 1 – 2 κήλεο (αλάινγα κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα δνζνχλ). 

Πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο 

- Γπλαηφηεηεο ζε Νέεο Σερλνινγίεο (αλ επηιεγεί κηα ηέηνηα νπηηθή). 

- Πξφζζεην δηδαθηηθφ πιηθφ.  

- Δμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηα λέα κέζα (Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο, Πξφγξακκα 

Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ, δηαρείξηζε πνιπκέζσλ, ηζηνιφγηα). Δίλαη γλσζηφ φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο. 

- Κπξίσο φκσο ζηξνθή ηνπ καζήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

παηδηψλ, ηα νπνία: δηαβάδνπλ ηα θείκελα (έληππα ή ζε ςεθηαθή κνξθή), ηα επεμεξγάδνληαη θαη 

θαηαιήγνπλ ζε δηαπηζηψζεηο πνπ κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηεο ηνπο· 

απνθηνχλ ξφιν πνπ «γεκίδεη» ην ζρνιηθφ ρψξν θαη ρξφλν, δηαβάδνληαο θαη γξάθνληαο, 

αμηνπνηψληαο θάζε κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ (= κέζν γηα δηάβαζκα, γξάςηκν θαη 

επηθνηλσλία).  

 

Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ζηάζεηο, αμίεο, πεπνηζήζεηο  

Γελ έρνπκε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηνλ άμνλα απηφ. Σα παηδηά θαηαλννχλ θαη πάιη φηη ε γιψζζα 

δελ είλαη εληαία, αιιά δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα θαη φηη ε δηαθήκηζε αμηνπνηεί ηελ πνηθηιφηεηα απηή. 

(φπσο ζηελ εθδνρή 1) 

Απφ ην Π: 

 «Ζ πνηθηιφηεηα είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γισζζψλ». 

 «Οη λένη ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο θνηλφηεηεο θαη νκάδεο, φπνπ ε γισζζηθή πνηθηιία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν». 

 

Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

Καη εδψ δελ έρνπκε ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ γιψζζα δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα. Πνηθίινη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία, επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή γισζζηθή πνηθηιία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη νκηιεηέο. Ο δηαθεκηζηηθφο ιφγνο ελίνηε αμηνπνηεί ηελ πνηθηιφηεηα απηή (φπσο 
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ζηελ εθδνρή 1). Δπίζεο, ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην επεξεάδεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηακφξθσζε 

ηνπ θεηκέλνπ.  

Απφ ην Π: 

 «Δίδε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο: νξηδφληηα (γεσγξαθηθή) θαη θάζεηε (θνηλσληθή) δηάθξηζε 

ζην εζσηεξηθφ κηαο γιψζζαο». 

 «Ο ξφινο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε: ν ξφινο ηεο 

πξνθνξάο, ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ζηε γισζζηθή 

δηαθνξνπνίεζε». 

 «Γηαθεηκεληθφηεηα: αλαγλψξηζε θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ζπλεηδεηά θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα». 

 «Σα θείκελα είλαη πνιπθσληθά: ελζσκαηψλνπλ "θσλέο" πνπ απνηππψλνληαη ζπρλά κέζσ 

ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο γιψζζαο ή πνηθηιίαο πνπ επηιέγνπλ λα ελζσκαηψζνπλ (π.ρ. ιεμηιφγην 

απφ ηε γιψζζα ησλ λέσλ, θαζαξεχνπζα, επηζηεκνληθνχο φξνπο ή ζχληαμε). Οη επηινγέο απηέο 

αλαδεηθλχνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ νπηηθή ησλ ζπληαθηψλ ελφο θεηκέλνπ». 

 

Γξακκαηηζκνί 

ηνλ άμνλα απηφ έρνπκε ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

- Αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο: νη καζεηέο θαη καζήηξηεο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε 

γιψζζα δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Απηφ 

παξακέλεη ίδην. 

- Νένη γξακκαηηζκνί: ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ (π.ρ. Πξφγξακκα 

Παξνπζίαζεο, ζπκκεηνρή ζε ηζηνιφγην, παξαγσγή πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ θιπ.).  

- Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ: παξνπζίαζε θαη ππνζηήξημε άπνςεο ελψπηνλ ηεο ηάμεο, 

εμάζθεζε ζηελ πεξηγξαθή θαη αθήγεζε (πξνθνξηθά), παξαγσγή γξαπηνχ (παξαγσγή δνθηκίνπ). 

Απφ ην Π: 

 «Αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζηνλ δηαθεκηζηηθφ ιφγν». 

 «Δμνηθείσζε κε ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ, γξαπηνχ θαη πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ: πεξηγξαθέο 

δηαιέθησλ/ θνηλσληθψλ γισζζψλ, αλάπηπμε ζρεηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, θξηηηθή ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ ιφγνπ, επηρεηξεκαηνινγία γξαπηή, πξνθνξηθή ελψπηνλ αθξναηεξίνπ, εξεπλεηηθή 

εξγαζία γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα».  

 «Νένη γξακκαηηζκνί: αλαδήηεζε πιηθνχ ζην δηαδίθηπν, έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πεγψλ, 

αλάιπζε – θαηαλφεζε θαη ζχλζεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο 

πνηθηιφηεηαο».  

 «Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λένη ζε δηάθνξα ειεθηξνληθά 

πεξηβάιινληα (π.ρ. ζχγρξνλε γξαπηή επηθνηλσλία, πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο)». 

 «Αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θνηλσληθνχο 

ξφινπο/ηαπηφηεηεο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο». 
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 «Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα θαηαλφεζε ηεο ζηελήο ζρέζεο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη 

ε γιψζζα κε ηελ θνηλσλία θαη ηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Ζ ζρέζε απηή απνηππψλεηαη ζηε 

γισζζηθή πνηθηιφηεηα θαη πνιπκνξθία ηεο αιιά θαη ζηηο ηαπηφηεηεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη 

άλζξσπνη ζε θάζε πεξίζηαζε». 

 

Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

Παξφηη θαη πάιη ε δηδαζθαιία μεθηλάεη απφ ην βηβιίν, δε κέλεη πξνζθνιιεκέλε ζ’ απηφ, αιιά ην 

ρξεζηκνπνηεί σο αθεηεξία γηα δηεξεχλεζε, έξεπλα θαη παξαγσγή κηαο επξχηεξεο γθάκαο θεηκέλσλ 

απφ φ,ηη ζηελ εθδνρή 1. Ο ζρνιηθφο ρξφλνο δηεπξχλεηαη: ην ζελάξην εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ 

δίσξνπ γηα ηελ έξεπλα, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

παξνπζίαζήο ηνπο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Ο ζρνιηθφο 

ρψξνο ην ίδην: δελ είλαη κφλν ε εμσζρνιηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, είλαη θαη ε 

αιιαγή ηεο θαηαλνκήο ηνπο ζηελ ηάμε: νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζεθψλνληαη απφ ην ζξαλίν ηνπο 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο, θηλνχληαη, παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηά ηνπο ζε Πξφγξακκα 

Παξνπζίαζεο ή πξνθνξηθά κε βάζε ζεκεηψζεηο πνπ έρνπλ θξαηήζεη. Εεηείηαη απφ ηα παηδηά λα 

παίμνπλ πην ελεξγεηηθνχο–δηεξεπλεηηθνχο ξφινπο κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, αθνχ αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο: επηιέγνπλ, απνθαζίδνπλ, ζπζθέπηνληαη, ζπλεξγάδνληαη θαη παξνπζηάδνπλ. Θα 

κπνξνχζακε επηγξακκαηηθά λα πνχκε φηη, ελψ ζηελ πξψηε εθδνρή ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηα 

παηδηά «πάξε θαη κάζε», ηψξα είλαη ζαλ λα ηνπο ιέεη «ςάμε, κάζε, ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε».  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε έλα ηέηνην πιαίζην ζα πξέπεη λα κεηαβιεζεί θαη ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: δελ έρεη ηφζε βαξχηεηα πψο ζα παξνπζηαζηεί ε λέα γλψζε, φζν πψο ζα 

ζπληνληζηνχλ θαη ζα ππνζηεξηρζνχλ ηα παηδηά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηε 

δσή θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θ.ν.θ.  

 

Αμηνιφγεζε (κε βάζε ην Π) 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα εξκελεχνπλ ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα δελ είλαη νκνηνγελήο θαη λα κηινχλ γη’ απηφ 

(πξνθνξηθά, γξαπηά),  

 λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηε γισζζηθή 

κεηαβνιή, 

 λα εμεγνχλ πψο αμηνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ε πνηθηιφηεηα απηή, 

 λα παξάγνπλ θαη λα θαηαλννχλ πνηθηιία θεηκέλσλ (πεξηγξαθέο, αθεγήζεηο, επηζηεκνληθή 

κειέηε θ.ιπ.) πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα,  

 λα αληηζηνηρίδνπλ θείκελα πξνθνξηθά ή γξαπηά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ παξαγσγψλ ηνπο, 

 λα θξίλνπλ ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα. 
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Πξνζηηζέκελε αμία 

Ζ πξνψζεζε ησλ λέσλ γξακκαηηζκψλ, ε δηεχξπλζε ηνπ ζρνιηθνχ ρσξνρξφλνπ θαη ε 

ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζην επίθεληξν σο ππνθεηκέλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ζπζθέπηνληαη, παίξλνπλ απνθάζεηο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο απνκαθξχλεη ηελ εθδνρή απηή απφ ηα παξαδνζηαθά ζρήκαηα δηδαζθαιίαο, θαη γη' 

απηφλ ηνλ ιφγν πξνηείλνπκε λα πξνηηκεζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε εθδνρή.  

 

ρεκαηηθή παξνπζίαζε 

Σν θεληξηθφ ζρήκα πνπ νξγαλψλεη ην Π δηακνξθψλεηαη ζηελ εθδνρή απηή σο εμήο: 

A. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν: ε δηαθήκηζε 

αμηνπνηεί ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα

Β. Λεηηνπξγηθή θαηάθηεζε

Κεηκεληθψλ εηδψλ/ λένη 

γξακκαηηζκνί

Γ. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα: 

Γισζζηθή πνηθηιφηεηα, 

ε γιψζζα ησλ λέσλ

Γ. Σα παηδηά πξσηαγσληζηέο

Σαπηφηεηεο

 

ην ζρήκα απηφ βιέπνπκε λα κεηαβάιινληαη νη δχν ηνπ άθξεο: απηή πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο 

γξακκαηηζκνχο/ δεμηφηεηεο (Β) θαη απηή πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (Γ). Σν γεγνλφο 

απηφ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο πνπ παξάγεη ε ζπγθεθξηκέλε 

δηδαθηηθή εθδνρή, αθνχ ηα παηδηά αζθνχληαη ζην λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά «πξάγκαηα» κε ηε 

γιψζζα. 

Δηδαθηηθή εθδνρή 3 

Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο 

Φάζε 1
ε
 : Δμνηθείσζε κε ην ζέκα  

Δμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο. Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί φ,ηη θαη ζηελ εθδνρή 

2.  

 

Φάζε 2
ε
: Γηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο 

Δμεγείηαη ζηα παηδηά φηη θαηά ηνλ ππφινηπν ρξφλν ζα δηεξεπλήζνπλ ην πψο ν δηαθεκηζηηθφο 

ιφγνο αμηνπνηεί ζηα θείκελά ηνπ ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα θαη ηδηαίηεξα ηε γιψζζα ησλ λέσλ.  

Βήκα 1
ν
: Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη, αθνχ δνπλ ηα βίληεν (εδψ ε ελαιιαθηηθή ηεο 

θσηνηππίαο πεξηνξίδεη πάξα πνιχ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νπφηε δελ ηελ πξνηείλνπκε), δηεξεπλνχλ 

θάπνηα απφ ηα παξαθάησ δεηήκαηα (ζε έλα δίσξν):   
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 Οκάδεο 1 θαη 3. Μέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθεκίζεσλ θαηαζθεπάδνληαη ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ γνλείο θαη παηδηά. Πψο ζπλδπάδεηαη ε θνηλσληθή γισζζηθή πνηθηιία κε άιια ζπκβνιηθά 

ζηνηρεία (ληχζηκν, ζεκεηνινγία ζψκαηνο, πεξηβάιινλ, ιήςε, πιάλα θαη γεληθά γξακκαηηθή ηεο 

εηθφλαο) ζηε δεκηνπξγία ηαπηνηήησλ ζηα ζπγθεθξηκέλα δηαθεκηζηηθά; 

 Οκάδεο 2 θαη 4. Πνηεο γλψζεηο πξνυπνηίζεηαη πσο έρνπλ νη απνδέθηεο ησλ δηαθεκίζεσλ 

απηψλ ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα; Πνηα ζηεξεφηππα θαηαζθεπάδνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα;. 

 Οκάδεο 5 θαη 6. Πψο αμηνπνηείηαη ε δηαθνξά ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ γηα λα θαηαζθεπάζεη ηη 

είδνπο θφζκνπο; (π.ρ. νη λένη δελ κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ κε ηνπο κεγάινπο, γηαηί νη ηειεπηαίνη 

είλαη ζπληεξεηηθνί, απηφ δεκηνπξγεί ακεραλία ζηνπο κεγάινπο θαη απφγλσζε ηνπο λένπο θιπ.). 

Πψο αμηνπνηνχλ νη δηαθεκηζηέο ηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε ζην θάζε κήλπκα, γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηη; Ση είδνπο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ζα βνεζήζνπλ ηνπο απνδέθηεο ησλ 

κελπκάησλ λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηα ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα;  

 Οκάδα 7. Ση πξντφληα πξνσζνχληαη κ’ απηνχο ηνπο ηξφπνπο θαη ζε πνηνπο απεπζχλνληαη; Γηαηί 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα επηιέγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή πνηθηιία (π.ρ. ζα 

θαηαζθεπάδνληαλ νη ίδηνη θφζκνη θαη ηαπηφηεηεο, αλ ε δηαθήκηζε αθνξνχζε παξαδνζηαθά θαγεηά, 

ηξαπεδηθά πξντφληα, ιεπθαληηθφ γηα ξνχρα πνπ αζηξάθηνπλ ή ζε πξντφληα θαηλνκεληθά γηα φιε ηελ 

νηθνγέλεηα, φπσο θαισδηαθή ηειεφξαζε; Τπάξρνπλ ηειηθά δηαθεκίζεηο πνπ λα απεπζχλνληαη ζε 

φια ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο / θνηλσλίαο αδηαθξίησο ή πάληνηε επηιέγεηαη ν θαηαλαισηηθφο ζηφρνο 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο/ θνηλσλίαο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην ρξήκα ή κπνξνχλ λα πηέζνπλ 

γηα αγνξέο;).  

 ιεο νη νκάδεο (ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο βαξχηεηαο ηνπ εξσηήκαηνο): Ση πξνηείλεηαη σο ην 

ηδαληθφ θάζε θνξά «κέζν», γηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ λέσλ θαη ειηθησκέλσλ; (πξνηείλεηαη 

πάληα θάπνην πιηθφ πξντφλ). Πνηεο αμίεο θαη ζηάζεηο πξνβάιινληαη κέζσ απηψλ ησλ επηινγψλ; 

 

Βήκα 2
ν
:Μεηά απφ ηε δηεξεχλεζε απηή ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη θαη ζπδεηάεη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηεο ζηελ ηάμε. Ζ παξνπζίαζε κπνξεί λα γίλεη: 

- Με Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο, αλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. 

- Με πξνθνξηθφ ιφγν πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε ζεκεία πνπ ζα έρνπλ θσηνηππεζεί θαη κνηξαζηεί 

ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηεο. Σηο ζεκεηψζεηο απηέο θξαηάεη ε θάζε νκάδα, θαζψο 

εξγάδεηαη. 

- Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο παξνπζίαζεο ζην λα 

ζηεξίδνληαη νη απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη, ζην λα αμηνπνηεζεί ζε κεγάιε έθηαζε ε έκθαζε ζηε 

ιεπηνκέξεηα (εζηίαζε ζηελ πεξηγξαθή).  

 

Φάζε 3
ε
: ρνιηθφο γξακκαηηζκφο   

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο ζέιεη λα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ζην ζέκα 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα γξάςνπλ έλα ζρεηηθφ δνθίκην. Έηζη, κνηξάδεη 1- 2 
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θείκελα πνπ εζηηάδνπλ ζηε γιψζζα ησλ λέσλ θαη ηα ζπδεηάεη κε ηα παηδηά (κπνξεί λα ηα 

ζπδεηήζνπλ φινη καδί ή ζε νκάδεο, αλ δηαζέηεη ρξφλν).  

Μεηά θαη απφ απηή ηε ζπδήηεζε, ηνπο δεηείηαη λα γξάςνπλ έλα δνθίκην (κε ζπγθεθξηκέλν 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην), φπνπ ζα απνηππψλεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε γιψζζα ησλ λέσλ θαη 

ηελ αμηνπνίεζή ηεο απφ ηε δηαθήκηζε. Ο ηίηινο ζα κπνξνχζε λα δνζεί απφ ηα ίδηα ηα παηδηά (ην 

θάζε παηδί λα επηιέμεη δηαθνξεηηθφ ηίηιν, αλάινγα κε ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ην ζηφρν πνπ 

ζέηεη).   

Δλαιιαθηηθά 

- Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πεξαηηέξσ πιηθφ ζην δηαδίθηπν 

(δηαθεκηζηηθφ ή κε) θαη λα εζηηάζνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ζηε γιψζζα ησλ λέσλ ζηε δηαθήκηζε.  

- Αλ ππάξρνπλ ππνδνκέο, ζα κπνξνχζε λα δεηεζεί απφ ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ 

πνιπκεζηθέο παξνπζηάζεηο, αμηνπνηψληαο θαη ελζσκαηψλνληαο πιηθφ απφ ηηο δηαθεκίζεηο.  

- Αθφκε, ε έξεπλα θαη ε παξαγσγή ιφγνπ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 

ζην πιαίζην ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (project) πνπ έρεη εηζαρζεί απφ θέηνο ζηελ Α' Λπθείνπ.   

- Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ επίζεο λα θάλνπλ κηα κηθξή έξεπλα πάλσ ζηηο 

θνηλσληθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη ηα ππφινηπα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο λέσλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ην κνπζηθφ γνχζην, ηα ελδηαθέξνληα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θιπ. (ρηπ-ρνπάδεο, κεηαιιάδεο, ζθέηηεξο θιπ.). Απηφ ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί 

ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ή λα απνηειέζεη ζέκα γηα ην δνθίκην πνπ ζα γξάςνπλ.  

 

Υξνληθή δηάξθεηα 

1-2 κήλεο (ίζσο θαη παξαπάλσ) 

Πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο 

Δθπαηδεπηηθφο: λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θεληξηθήο πξνβνιήο ζηελ ηάμε (π.ρ. δηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο ή βηληενπξνβνιέαο)  

Μαζεηήο/Μαζήηξηα: Κάπνην απφ ηα επφκελα, αλάινγα κε ηελ εθδνρή: Πξφγξακκα 

παξνπζίαζεο (π.ρ. Power Point), Πξφγξακκα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ, δηαρείξηζε πνιπκέζσλ, 

ηζηνιφγηα. 

 

Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ζηάζεηο, αμίεο, πεπνηζήζεηο  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθδνρή παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε απηφ ηνλ άμνλα. 

Δμαθνινπζεί λα θηλείηαη ζηε ινγηθή φηη ε γιψζζα δελ είλαη εληαία, αιιά δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα 

θαη φηη ε δηαθήκηζε αμηνπνηεί ηελ πνηθηιφηεηα απηή. Δπεθηείλεηαη φκσο πνιχ πέξα απφ ηελ 

πεξηγξαθηθή απηή εθδνρή. Αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ε δηαθήκηζε ζηεξίδεηαη ζε ζηεξεφηππα (θη 

εδψ κπνξεί λα γίλεη ε ζχλδεζε θαη κε ηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή ηεο Β΄ Λπθείνπ). Κάλεη αληηιεπηφ ην 

γεγνλφο φηη ε δηαθήκηζε θαηαζθεπάδεη θφζκνπο αμηνπνηψληαο κηα ζεηξά ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ, 

αλάκεζα ζηα νπνία θαη νη γισζζηθέο πνηθηιίεο. Απηή ε αμηνπνίεζε γίλεηαη ζθφπηκα θαη ζηνρεπκέλα, 

θαζψο θάζε θνξά απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαηαλαισηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
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πξνσζήζεη ηα πξντφληα πνπ πξνβάιιεη. Αλαδεηθλχεη ηέινο ην γεγνλφο φηη νη αμίεο πνπ 

πξνβάιινληαη κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ θάζε άιιν παξά νπδέηεξεο είλαη θαη ζρεηίδνληαη κε έλα 

επξχηεξν ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ πνπ εληζρχεη ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαηαλαισηηθά πξφηππα. Θα 

κπνξνχζακε ελ νιίγνηο λα πνχκε φηη νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο γλψζεηο 

γηα ηνλ θφζκν. 

Απφ ην Π: 

 «Δίδε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο: νξηδφληηα (γεσγξαθηθή) θαη θάζεηε (θνηλσληθή) δηάθξηζε 

ζην εζσηεξηθφ κηαο γιψζζαο». 

 «Ο ξφινο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε: ν ξφινο ηεο πξνθνξάο, 

ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε». 

 «Γηαθεηκεληθφηεηα: αλαγλψξηζε θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ζπλεηδεηά θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα». 

 «Σα θείκελα είλαη πνιπθσληθά: ελζσκαηψλνπλ "θσλέο" πνπ απνηππψλνληαη ζπρλά κέζσ 

ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο γιψζζαο ή πνηθηιίαο πνπ επηιέγνπλ λα ελζσκαηψζνπλ (π.ρ. ιεμηιφγην 

απφ ηε γιψζζα ησλ λέσλ, θαζαξεχνπζα, επηζηεκνληθνχο φξνπο ή ζχληαμε). Οη επηινγέο απηέο 

αλαδεηθλχνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ νπηηθή ησλ ζπληαθηψλ ελφο θεηκέλνπ». 

 

Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

Δδψ δελ έρνπκε ζεκαληηθέο αιιαγέο. Αλαδεηθλχεηαη φ,ηη θαη ζηα πξνεγνχκελα. Ζ γιψζζα 

δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα. Πνηθίινη θνηλσληθνί παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία, επεξεάδνπλ ηελ 

θνηλσληθή γισζζηθή πνηθηιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νκηιεηέο. Ο δηαθεκηζηηθφο ιφγνο ελίνηε 

αμηνπνηεί ηελ πνηθηιφηεηα απηή γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο .  

Απφ ην Π: 

 «Δίδε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο: νξηδφληηα (γεσγξαθηθή) θαη θάζεηε (θνηλσληθή) δηάθξηζε 

ζην εζσηεξηθφ κηαο γιψζζαο». 

 «Ο ξφινο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε: ν ξφινο ηεο 

πξνθνξάο, ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ζηε γισζζηθή 

δηαθνξνπνίεζε». 

 «Γηαθεηκεληθφηεηα: αλαγλψξηζε θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ζπλεηδεηά θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα». 

 «Σα θείκελα είλαη πνιπθσληθά: ελζσκαηψλνπλ «θσλέο» πνπ απνηππψλνληαη ζπρλά κέζσ 

ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο γιψζζαο ή πνηθηιίαο πνπ επηιέγνπλ λα ελζσκαηψζνπλ (π.ρ. ιεμηιφγην 

απφ ηε γιψζζα ησλ λέσλ, θαζαξεχνπζα, επηζηεκνληθνχο φξνπο ή ζχληαμε). Οη επηινγέο απηέο 

αλαδεηθλχνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ νπηηθή ησλ ζπληαθηψλ ελφο θεηκέλνπ». 

 

Γξακκαηηζκνί θαη θξηηηθφο γξακκαηηζκφο 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαιχπηνληαη νη γξακκαηηζκνί θαη νη δεμηφηεηεο ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εθδνρψλ. Αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο: νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο καζαίλνπλ λα 
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αλαγλσξίδνπλ φηη ε γιψζζα δηέπεηαη απφ πνηθηιφηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο. Νένη γξακκαηηζκνί: ππνζηήξημε άπνςεο κε ηε ρξήζε ΠΠ, δηαρείξηζε βίληεν, 

ζπκκεηνρή ζε ηζηνιφγην θιπ.  

ην παξάδεηγκα φκσο απηφ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ: ηα παηδηά απνθηνχλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ δηαθεκηζηηθφ ιφγν, ηε γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα θαη ηα ζηεξεφηππα, κειεηνχλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο θαη θαινχληαη λα ηνπνζεηεζνχλ 

κηιψληαο, δηαβάδνληαο θαη γξάθνληαο. 

  Απφ ην Π: 

 «Αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζηνλ δηαθεκηζηηθφ ιφγν». 

 «Δμνηθείσζε κε ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ, γξαπηνχ θαη πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ: πεξηγξαθέο 

δηαιέθησλ/ θνηλσληθψλ γισζζψλ, αλάπηπμε ζρεηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, θξηηηθή ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ ιφγνπ, επηρεηξεκαηνινγία γξαπηή, πξνθνξηθή ελψπηνλ αθξναηεξίνπ, εξεπλεηηθή 

εξγαζία γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα».  

 «Νένη γξακκαηηζκνί: αλαδήηεζε πιηθνχ ζην δηαδίθηπν, έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πεγψλ, 

αλάιπζε – θαηαλφεζε θαη ζχλζεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο 

πνηθηιφηεηαο».  

 «Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λένη ζε δηάθνξα ειεθηξνληθά 

πεξηβάιινληα (π.ρ. ζχγρξνλε γξαπηή επηθνηλσλία, πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο)». 

 «Ο δηάινγνο είλαη ην βαζηθφηεξν είδνο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηέπεηαη απφ 

ελδνγισζζηθνχο θαη εμσγισζζηθνχο θαλφλεο». 

 «Αλαγλψξηζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο πξαθηηθήο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο γιψζζαο θαη ηνπ είδνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη». 

 «Αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θνηλσληθνχο 

ξφινπο/ηαπηφηεηεο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο». 

 «Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα θαηαλφεζε ηεο ζηελήο ζρέζεο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη 

ε γιψζζα κε ηελ θνηλσλία θαη ηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Ζ ζρέζε απηή απνηππψλεηαη ζηε 

γισζζηθή πνηθηιφηεηα θαη πνιπκνξθία ηεο αιιά θαη ζηηο ηαπηφηεηεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη 

άλζξσπνη ζε θάζε πεξίζηαζε». 

 «Να αληηιακβάλνληαη φηη ζηε γιψζζα απνηππψλνληαη πάληα νπηηθέο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ, γη’ 

απηφ νη γισζζηθέο επηινγέο ππνδειψλνπλ πνιηηηθέο (κε κία επξχηεξε έλλνηα) επηινγέο». 

 

Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

Ο ζρνιηθφο ρξφλνο δηεπξχλεηαη κε ηελ εξγαζία ζην ζπίηη: ην ζελάξην εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ 

ζρνιηθνχ δίσξνπ γηα ηελ έξεπλα, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ, ηε δηαρείξηζε 

πνιπκέζσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζήο ηνπο. Ο ζρνιηθφο ρψξνο ην ίδην: δελ είλαη 

κφλνλ ε εμσζρνιηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ, είλαη θαη ε αιιαγή ηεο θαηαλνκήο ηνπο ζηελ 

ηάμε: νη  καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζεθψλνληαη απφ ην ζξαλίν ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο, 
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θηλνχληαη, παξνπζηάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, παίδνπλ ξφινπο ζηε δξακαηνπνίεζε – αιιάδεη έηζη ε 

εηθφλα ησλ ζεηξψλ ησλ παηδηψλ πνπ θάζνληαη πξνζεισκέλα ζηνλ πίλαθα.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ππνρσξεί απφ ην ξφιν ηνπ πνκπνχ ηεο γλψζεο ζε εκςπρσηηθφ θαη 

ζπληνληζηηθφ ξφιν. Γελ παίδεη ηφζν ξφιν πφζν ζα κηιήζεη φζν πψο ζα ππνζηεξίμεη ηελ θάζε 

νκάδα θαη ην θάζε παηδί λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηνπ. Γελ έξρεηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα 

δηνξζψζεη, αιιά είλαη πνιχ θνληά ζηα παηδηά θαζψο ςάρλνπλ, γξάθνπλ ή παξνπζηάδνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνζηεξίμεη.  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν θαη δηακνξθψλνπλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία: επηιέγνπλ, απνθαζίδνπλ, ζπζθέπηνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη, κειεηνχλ 

πνηθηιία θεηκέλσλ ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληη ζηα κελχκαηα ησλ ΜΜΔ, γίλνληαη ζθεπηφκελνη θαη 

ππνςηαζκέλνη πνιίηεο.  

Απφ ην Π: 

 «Αλάιπζε κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ησλ άιισλ ηξφπσλ θεηκέλσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

(πεξηνδηθά, ηχπνο, ζψκαηα θεηκέλσλ), πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί πψο αλαπαξηζηψληαη κέζσ ηνπ 

ιφγνπ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. κεηαλάζηεο, γπλαίθεο, λένη θ.ιπ.). Αλάδεημε ησλ 

ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ». 

 «Αλάιπζε θεηκέλσλ θαη εληνπηζκφο ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθαιχπηνπλ ηελ 

θνηλσληθή ζέζε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ ζε πεξίπησζε 

δηαιφγνπ. Δληνπηζκφο ηεο πξνζπάζεηαο νκηιεηψλ λα «θξχςνπλ» ή λα ηνλίζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

ηαπηφηεηα». 

 «Αλάιπζε θεηκέλσλ απφ ηνλ δηαθεκηζηηθφ ιφγν θαη αλίρλεπζε ηνπ ξφινπ ηεο πνηεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ (πεξηγξαθή, αθήγεζε) θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο νπηηθήο πνπ ζέινπλ λα επηβάιινπλ ζηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή». 

 «Καηαγξαθή θαη αλάιπζε κηαο ζπλνκηιίαο (π.ρ. ελειίθσλ, εθήβσλ) θαη αλάδεημε ησλ 

ηαπηνηήησλ πνπ αλαδεηθλχνληαη». 

 «Αλάιπζε δηαδηθηπαθψλ ή/θαη πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ θαη εληνπηζκφο ησλ κέζσλ (γισζζηθψλ, 

πνιπηξνπηθψλ, ζπκθξαζηηθφ πιαίζην θ.ιπ.) πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νπηηθή ησλ ζπληαθηψλ». 

 

Αμηνιφγεζε 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή θαιχπηνληαη ζρεδφλ πιήξσο νη ζηφρνη ηνπ Π ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε:  

 λα εξκελεχνπλ ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα δελ είλαη νκνηνγελήο θαη λα κηινχλ γη’ απηφ 

(πξνθνξηθά, γξαπηά),  

 λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηε γισζζηθή 

κεηαβνιή, 

 λα εμεγνχλ πψο αμηνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ε πνηθηιφηεηα απηή, 
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 λα παξάγνπλ θαη λα θαηαλννχλ πνηθηιία θεηκέλσλ (πεξηγξαθέο, αθεγήζεηο, επηζηεκνληθή 

κειέηε θ.ιπ.) πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα, 

 λα αληηζηνηρίδνπλ θείκελα πξνθνξηθά ή γξαπηά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ παξαγσγψλ ηνπο, 

 λα εθθξάδνληαη θξηηηθά σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο (δηαιεθηηθνχ π.ρ.) θεηκέλνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο,  

 λα θξίλνπλ ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη γηα ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα. 

 

Δπίζεο, ε 3
ε
 εθδνρή θαιχπηεη θαη κηα ζεηξά ζηφρσλ απφ άιιεο ζεκαηηθέο ηνπ Π, φπσο νη 

αθφινπζεο: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ: Πξνθνξηθφο, γξαπηφο θαη πνιπηξνπηθφο ιφγνο 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα αλαιχνπλ ηε ζεκαζία ησλ παξαγισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κεηάδνζε 

λνεκάησλ πνπ δε δειψλνληαη γισζζηθά,  

 λα εξκελεχνπλ ηε ζπκβνιή θάζε ηξφπνπ γηα ηε δφκεζε λνεκάησλ ζηα πνιπηξνπηθά θείκελα 

 λα θαηαζθεπάδνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα γηα πνηθίιεο πεξηζηάζεηο, 

 λα θξίλνπλ αλ έλα θείκελν είλαη απνηειεζκαηηθφ σο πξνο ηε κνξθή ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

(πξνθνξηθφο, γξαπηφο, πνιπηξνπηθφο θ.ιπ.) θαη λα εμεγνχλ ηνλ ξφιν πνπ έρεη ε ηερλνινγία ζηε 

δηακφξθσζε πνιπηξνπηθψλ/ πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ.  

 
ΘΔΜΑΣΗΚΖ: Σν θείκελν: ε δνκή, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ε πνηθηιφηεηά ηνπ 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα ζπληάζζνπλ πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηχπσλ κε ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

 λα ππθλψλνπλ ην ιφγν θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο πεξηιήςεηο σο βάζε γηα ηελ παξαγσγή 

επξχηεξσλ θεηκέλσλ,  

 λα αλαγλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ζπλέξγεηα ησλ ηξφπσλ ζε δηαθνξεηηθά πνιπηξνπηθά 

θείκελα (αθεγεκαηηθά, πεξηγξαθηθά, επηρεηξεκαηνινγηθά)  

 
ΘΔΜΑΣΗΚΖ: Γιψζζα, θνηλσλία θαη επηθνηλσλία 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα δηαθξίλνπλ φηη θάζε ρξήζε ηεο γιψζζαο είλαη θνηλσληθά δηαθνξνπνηεκέλε θαη ζρεηίδεηαη 

κε ηηο ηαπηφηεηεο ησλ νκηιεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη κε θαηαζηαζηαθά δεδνκέλα, 

 λα εληνπίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλδειψζεηο ζε έλα θείκελν, 

 λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε γιψζζα δε κεηαθέξεη απιψο έλα νπδέηεξν κήλπκα, αιιά 

εγγξάθνληαη ζε απηφ νπηηθέο ηνπ θφζκνπ, 

 λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε γιψζζα, πξνθεηκέλνπ λα μεθιεηδψλνπλ ηα λνήκαηα 

αιιά θαη ηηο νπηηθέο απηέο, 
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 λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο ζρέζεηο γιψζζαο θαη θνηλσλίαο 

θαη λα παξάγνπλ θείκελα αλάινγνπ πξνβιεκαηηζκνχ.  

Πξνζηηζέκελε αμία 

Πξνσζνχληαη νη λένη γξακκαηηζκνί θαη ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο θαη δηεπξχλεηαη ν ζρνιηθφο 

ρσξνρξφλνο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ζπλεξγάδνληαη, 

αλαδεηθλχεηαη θαη ελζαξξχλεηαη ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη πξνάγεηαη ε θξηηηθή ηνπο ζέζε σο 

πνιηηψλ ζηνλ θφζκν πνπ ηηο/ηνπο πεξηβάιιεη. Ζ εθδνρή απηή είλαη θαη ε πιεζηέζηεξε ζηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ λένπ Π  

Ζ 3
ε
 εθδνρή αλαδεηθλχεη επίζεο ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο ηνπ Π 

• Σν Π πξέπεη λα απνηειεί αθεηεξία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη φρη ην 

αληίζηξνθν. 

• Πξέπεη λα αμηνπνηείηαη θάζε καζεζηαθφο πφξνο (επνκέλσο θαη ην βηβιίν), πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθηεζνχλ νη ζηφρνη. 

 

ρεκαηηθή παξνπζίαζε 

Σν θεληξηθφ ζρήκα πνπ νξγαλψλεη ην Π δηακνξθψλεηαη ζηελ εθδνρή απηή σο εμήο: 

A. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν: πψο ε 

δηαθήκηζε αμηνπνηεί ηε γισζζηθή 

πνηθηιφηεηα (θξηηηθή πξνζέγγηζε)

Β. Λεηηνπξγηθή θαηάθηεζε

Κεηκεληθψλ εηδψλ/ λένη 

Γξακκαηηζκνί

Γ. Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα: 

Γισζζηθή πνηθηιφηεηα, 

ε γιψζζα ησλ λέσλ

Γ. Σα παηδηά πξσηαγσληζηέο

Σαπηφηεηεο

 

 

ην ζρήκα 3 βιέπνπκε ηψξα λα κεηαβάιινληαη νη ηξεηο ηνπ άθξεο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε 

εθδνρή: απηή πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο γξακκαηηζκνχο / δεμηφηεηεο (Β) θαη απηή πνπ έρεη ζρέζε κε 

ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (Γ), αιιά θαη απηή πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν (Α). Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο πνπ εθβάιιεη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή εθδνρή (θέληξν ηνπ ξφκβνπ), αθνχ ηα παηδηά δελ αζθνχληαη ζην λα θάλνπλ 

απιψο δηαθνξεηηθά «πξάγκαηα» κε ηε γιψζζα, αιιά θαη ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα, πξνθεηκέλνπ λα δηαβάδνπλ θαιχηεξα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Θα κπνξνχζακε 

επηγξακκαηηθά λα πνχκε φηη ελψ ζηελ πξψηε εθδνρή ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηα παηδηά «πάξε θαη 
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κάζε», ζηε δεχηεξε «ςάμε, κάζε, ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε» θαη ηψξα ηνπο ιέεη «Φάμεη, κάζε, 

ζχλζεζε, παξνπζίαζε αιιά θαη δεο φηη ν ζεκεησηηθφο θφζκνο γχξσ ζνπ δελ είλαη αζψνο». 

5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   

Με ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, ην εχινγν εξψηεκα πνπ 

ηίζεηαη είλαη ην εμήο: ζε έλα ηέηνην δηδαθηηθφ πιαίζην πψο ζα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ; Γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα απηφ, 

είλαη ρξήζηκν λα γίλεη πξνεγνπκέλσο δηάθξηζε ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ πνπ ππάξρνπλ 

πίζσ απφ ηνλ φξν αμηνιφγεζε. Ζ πξψηε ζπδεηήζεθε κέζσ ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ ζχκθσλα κε ην Π. ηελ πεξίπησζε απηή ε αμηνιφγεζε ηαπηίδεηαη κε 

φ,ηη ηα παηδηά αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα. Απφ εδψ θαηά 

βάζε μεθηλάεη λα ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ/ηεο ν/ε θάζε εθπαηδεπηηθφο θαη πξνζπαζεί λα 

αληηκεησπίζεη ζπλδπαζηηθά ηηο αμηνινγήζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηηο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  

Ζ δεχηεξε ζπδεηείηαη ηδηαίηεξα ζηελ έθηε ελφηεηα ηνπ Π. Δθεί επηζεκαίλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζηελ Α' Λπθείνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά βάζε αλαηξνθνδνηηθή 

θαη ζα πξέπεη λα αθνξά φρη κφλν ηνλ καζεηή θαη ηε καζήηξηα, αιιά ην κάζεκα ζην ζχλνιφ ηνπ 

(βι. πεξηζζφηεξα εθεί). Απηή ε αμηνιφγεζε επνκέλσο αθνξά ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή, 

απφ ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί αληινχλ πνιχ ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ηηο 

ίδηεο θαη ηηο επηινγέο ηνπο, ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπο. Απφ 

ηε δηαδηθαζία απηή κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αληιήζνπλ ζηνηρεία θαη γηα ηε βαζκνιφγεζε (βι. 

παξαθάησ). 

Ζ ηξίηε, ηέινο, εθδνρή ζρεηίδεηαη κε απηφ πνπ ζπλήζσο ζην ειιεληθφ ζρνιείν ελλννχκε 

αμηνιφγεζε θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ πνπ ζα πάξεη ν θάζε καζεηήο θαη ε θάζε 

καζήηξηα, παξάκεηξνο ε νπνία δε ζα πξέπεη λα ππνηηκάηαη.   

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε ινγηθή ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ινγηθή 

ησλ εμεηάζεσλ πνπ ζα γίλνληαη ζηελ Α' Λπθείνπ.  

 
ηελ εηζαγσγή ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη ηα θάησζη: 

«Γηα ηελ εμέηαζε ζηε Νενειιεληθή Γιψζζα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν έλα, δχν ή 

θαη πεξηζζφηεξα θείκελα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο (πξνηηκφηεξα ηα δχν θείκελα) απφ ηνλ έληππν 

ή/θαη ηνλ ειεθηξνληθφ ιφγν, πνπ αλαθέξνληαη ζε θνηλσληθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, επηζηεκνληθά ή 

άιια ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Καιφ είλαη ηα θείκελα λα ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα κε ηα νπνία 

αζρνιήζεθαλ νη καζεηέο (γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, βι. ζηήιε 1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο εμέηαζεο είλαη λα ειεγρζεί ν βαζκφο 

θαηάθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηήιε 5 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ.» 

 
- Πξνηείλεηαη λα δίλνληαη δχν θείκελα αληί γηα έλα. Ζ επηινγή απηή νδεγεί ζην λα ειέγμνπκε 

θαιχηεξα κέζσ ζπλδπαζηηθψλ εξσηήζεσλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ λα 

http://www.tovima.gr/feed/editors/?edid=118
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θαηαλννχλ θείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε θάπνηα ζεκαηηθή πνπ κειεηήζακε. Δλλνείηαη φηη ηα θείκελα 

απηά ζα είλαη άγλσζηα, αιιά ζα ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεκαηηθέο κε ηηο νπνίεο αζρνιεζήθακε ζηελ 

ηάμε. Σα θείκελα επίζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο βάζε, πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ (βι. ελφηεηα Γ).  

- Ζ έλλνηα θείκελν ρξεζηκνπνηείηαη εδψ κε κηα επξχηεξε ινγηθή. Δλλννχκε σο θείκελα ηα 

γλσζηά ― γισζζηθά θπξίσο― θείκελα πνπ είλαη ζε έληππε κνξθή, αιιά θαη ηα πνηθίια 

ειεθηξνληθά ή ςεθηαθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα (π.ρ. βίληεν, ηζηνζειίδεο θιπ.).  

- Οδεγφο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ηεζνχλ είλαη ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο (ηη αλακέλνπκε νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα μέξνπλ κεηά απφ θάπνηα θάζε δηδαζθαιίαο ή ζην ηέινο) πνπ δίλεηαη 

ζηε ζηήιε 5 ηνπ Π. Με βάζε ηε ζηήιε απηή θαη ηελ εζηίαζε ζηε δηδαζθαιία ζα γίλεη ε επηινγή 

ησλ εξσηήζεσλ. 

 
ην πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε δηαθξίλνληαη δχν νκάδεο εξσηήζεσλ. Ζ πξψηε έρεη ζρέζε κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (κε κηα επξχηεξε ινγηθή). Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαινχληαη: 

Α1. Να δψζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη θαηά πφζν έγηλε θαηαλνεηφ ην 

πεξηερφκελν ηνπ ή ησλ θεηκέλσλ (π.ρ. νπηηθέο απφ ηηο νπνίεο πξνζεγγίδεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα, 

επηρεηξήκαηα ζπγγξαθέα, πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη, ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδεη θηι.)»  

 
ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα εξσηήζεσλ (κπνξεί λα είλαη κία ή πεξηζζφηεξεο) δηεξεπλψληαη ηα εμήο 

επίπεδα: 

- Καηά πφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαηαλννχλ ην (ή ηα) θείκελν ζε έλα πξψην επίπεδν.  

- Καηά πφζν κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα επηρεηξήκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ή 

ν ξφινο πνπ έρνπλ ηα πνηθίια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα (θπζηθά θαη ε γιψζζα) ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

λνήκαηνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ. 

- Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ηα θείκελα πξνζεγγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

νπηηθέο γσλίεο, ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα λα δηεξεπλάηαη θαηά πφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο νπηηθέο γσλίεο απφ ηηο νπνίεο ην θάζε θείκελν πξνζεγγίδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Δλδηαθέξεη ηδηαίηεξα ε αλάδεημε ησλ δηαθνξψλ ή ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηα θείκελα πνπ δίλνληαη. 

- Δλ θαηαθιείδη, καο ελδηαθέξεη λα απνηππσζεί ζηελ αμηνιφγεζή καο φρη κφλν ην θαηά πφζν νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα  θαηαλννχλ ηα θείκελα, αιιά θαη λα αληηιακβάλνληαη ηε κε 

νπδεηεξφηεηα ησλ θεηκέλσλ. Να θαηαλννχλ δειαδή φηη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε 

θάζε θείκελν είλαη απνηέιεζκα ηεο ηδενινγίαο, ηεο ζηάζεο, ηεο ζέζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

θνζκνζεσξίαο ηνπ ζπληάθηε ή ηεο ζπληάθηξηαο θαη φρη απνηχπσζε κηαο νχησο ή άιισο κε 

ππαξθηήο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο). 

 
Με ηε δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ (κπνξεί λα είλαη κία ή πεξηζζφηεξεο) δηεξεπλψληαη ηα εμήο: 
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«Α2. Να δψζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη πψο γισζζηθά (βι. γλψζεηο 

γηα ηε γιψζζα) ή εμσγισζζηθά ζηνηρεία (πβ. πνιπηξνπηθφηεηα) ζπγθξνηνχλ ηελ θεηκεληθή 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζχλδεζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ κε 

ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα φπνπ αλήθνπλ (βι. ζηήιε 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ)».  

 
Οη εξσηήζεηο απηέο μεθηλνχλ απφ κηα κεηαγισζζηθή αθεηεξία θαη εζηηάδνπλ θαη πάιη ζηα θείκελα. 

πγθεθξηκέλα δηεξεπλψληαη: 

- Ο ξφινο ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ θεηκέλσλ, γηαηί, γηα 

παξάδεηγκα, επηιέγεηαη ε γιψζζα ησλ λέσλ θαη πνηα αθξηβψο εθδνρή ηεο ή γηαηί ν ιφγνο ηνπ 

θεηκέλνπ κπνξεί λα αμηνπνηεί ιφγηεο ή ιατθέο εθθξάζεηο ή πψο ε γιψζζα θαη ηα άιια ζπκβνιηθά 

ζπζηήκαηα (εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θιπ.) αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη θαηαζθεπάδνπλ 

ηα ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα; 

 
Ο αξηζκφο ησλ ππνεξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ε αθξηβήο θαηεχζπλζε 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηδαζθαιία ή ηηο δηδαζθαιίεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, αιιά θαη ην είδνο ηεο 

αμηνιφγεζεο (ηειηθή, ελδηάκεζε θιπ.). Δθείλν πνπ θπξίσο ελδηαθέξεη είλαη λα αληρλεπηεί κέζσ ησλ 

εξσηήζεσλ ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ σο 

αλαγλσζηψλ. 

 
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: 

- Γε δίλνληαη εξσηήζεηο γξακκαηηθέο ή ιεμηινγηθέο αλεμάξηεηα απφ ηα θείκελα, αιιά  εξσηήζεηο 

κε ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα ιεμηινγηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ λνεκάησλ πνπ δίλεη ην θείκελν, π.ρ. ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

δηακνξθψλεη ε ρξήζε ηεο παζεηηθήο θσλήο ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηηθή, ε ρξήζε νλνκαηηθψλ 

πξνηάζεσλ αληί ησλ ξεκαηηθψλ, ε ρξήζε ιφγηνπ ιεμηινγίνπ αληί ιατθνχ θιπ.  

- Γε δίλνληαη αζθήζεηο κεραληζηηθνχ ηχπνπ (π.ρ. ζπκπιήξσζε θελψλ, αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ 

θιπ.). 

- Ζ φπνηα γισζζηθή εζηίαζε απνηππψλεηαη ζε εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

θεηκέλσλ θαη ηνπ θφζκνπ. Δμππαθνχεηαη φηη νη φπνηεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα (θαη ηα άιια 

ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα) δεηνχληαη απφ ηα παηδηά έρνπλ θαηαθηεζεί ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

 
Ζ ηξίηε άζθεζε έρεη απνθιεηζηηθή ζρέζε κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. ην πιαίζην 

αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ:  

«Γ. Να παξαγάγνπλ θείκελν ην νπνίν, κε αθεηεξία έλα απφ ηα θείκελα πνπ δίλνληαη, ζα 

πξνζαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην (π.ρ. αιιαγή πνκπνχ, δέθηε, πεξίζηαζεο 

θηι.) θαη ζα αλήθεη ζε ίδην ή ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθφ είδνο θεηκέλνπ (π.ρ. απφ ζπλέληεπμε ζε 

δνθίκην, απφ δηαθήκηζε ζε δνθίκην κε επηρεηξεκαηνινγία, απφ άξζξν εθεκεξίδαο ζε αλαδηήγεζε 

θηι.), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάθηεζε ησλ γξακκαηηζκψλ 
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ηεο ζηήιεο 2 ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

ή (ελαιιαθηηθά) 

κε αθεηεξία ηα θείκελα πνπ ζα δνζνχλ, λα παξαγάγνπλ (αθνχ κεηαβιεζεί ην επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην, π.ρ. αιιαγή πνκπνχ, δέθηε, πεξίζηαζεο θηι.) ζπγθεθξηκέλν είδνο θεηκέλνπ, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ λα δηαηππψλεηαη ε ζπκθσλία ή δηαθσλία ηνπο κε ζέζεηο, απφςεηο θαη ζηάζεηο πνπ 

πξνβάιινληαη ζηα θείκελα πνπ έρνπλ δνζεί». 

Δδψ αμίδεη λα πξνζερζνχλ ηα παξαθάησ: 

- Ζ αμηνιφγεζε εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή δηαθνξνπνηεκέλνπ ιφγνπ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο. Απηή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

είλαη κηα απαξαίηεηε γξαπηή γισζζηθή ηθαλφηεηα γηα έλα παηδί απηή ηεο ειηθίαο.  

- Διέγρεηαη θαηά πφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα 

ελζσκαηψζνπλ δεκηνπξγηθά ζηα θείκελά ηνπο πιεξνθνξίεο απφ άιια θείκελα (ηα θείκελα πνπ 

δίλνληαη γηα ηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ). Ζ εζηίαζε απηή απνβιέπεη ζην λα απνηππσζεί ν 

βαζκφο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ.  

- Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη, επίζεο, πέξα απφ ηελ ελζσκάησζε γλψζεσλ θαη απφςεσλ, ηα 

παηδηά λα κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο, θξίζεηο θαη αληηξξήζεηο ζηα θείκελά 

ηνπο, αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο πνπ έρνπλ λα γξάςνπλ. 

 
Γεληθφηεξα, ην πλεχκα ησλ εμεηάζεσλ είλαη απαξαίηεην λα θηλείηαη ζην γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ 

Π.., εληζρχνληαο κεηαμχ άιισλ θαη:  

-Κιαζηθνχ (πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην έληππν) θαη λένπ ηχπνπ γξακκαηηζκνχο (πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηα ςεθηαθά κέζα). 

-Σε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν. 

-Σελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.  

-Σελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηφζν γηα λα εθθξάδνληαη φζν θαη γηα λα 

δηαβάδνπλ ηνλ θφζκν. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο «Νέα Διιεληθή Γιψζζα» ζηελ Α΄ ηάμε Γεληθνχ θαη Α΄ ηάμε 

Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχεη ε παξ. 8 ηνπ άξ. 1 ηνπ Π.Γ. 48/2012 (ΦΔΚ Α΄ 97). 

 

Β΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 

Απφ ην βηβιίν Έθθξαζε –Έθζεζε, Σεχρνο Α΄ λα δηδαρηνχλ:  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ι. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ (ζ. 140) 

1. Μεζφδεπζε ηεο πεξηγξαθήο 

α. Ζ επηινγή θαη ε παξάζεζε/νξγάλσζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ (ζ.ζ. 142-147). 

β. Ζ αθξίβεηα θαη ε ζαθήλεηα ζηελ πεξηγξαθή (ζ.ζ. 148-152). 

2. Ζ γιψζζα ηεο πεξηγξαθήο 

α. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ/θξάζεσλ (ζ.ζ. 152-153). 
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β. Κπξηνιεθηηθή (δεισηηθή) θαη κεηαθνξηθή (ζπλππνδεισηηθή) ρξήζε ηεο γιψζζαο (ζ. 153) 

3. Σν ζρφιην θαη ε νπηηθή γσλία ζηελ πεξηγξαθή (ζ.ζ. 154-159). 

ΙΙ. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ / ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ (ζ.160) 

1.Πεξηγξαθή ελφο ρψξνπ / θηηξίνπ (ζ.ζ. 160-167) 

2.Πεξηγξαθή πξνζψπνπ/αηφκνπ 

α. Σα ηππηθά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνζψπνπ / αηφκνπ (ζ.ζ. 168-170) 

β. Σν ζρφιην ζηελ πεξηγξαθή ελφο αηφκνπ (ζ.ζ. 171-176) 

3. Πεξηγξαθή δσγξαθηθνχ πίλαθα ή άιινπ έξγνπ ηέρλεο (ζ.ζ. 176-178) 

4. Δηδηθά ζέκαηα 

β. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηε ρξήζε ελφο αληηθεηκέλνπ (ζ.ζ. 182-183) 

ΙΙΙ. ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ: ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελδπκαζία θαη ηε κφδα (ζ.ζ. 184-199) 

ΙV. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Αλάπηπμε κηαο παξαγξάθνπ κε αλαινγία (ζ.ζ. 200-205). 

 
ΑΦΖΓΖΖ 

Ι. ΑΦΖΓΖΖ 

1.Οξηζκφο ηεο αθήγεζεο (ζ.ζ. 210-211). 

2.Αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη αθεγεκαηηθή πξάμε (ζ.ζ. 212-214). 

7.Αθεγεκαηηθφο ρξφλνο (ζ.ζ. 240-250) 

Λεμηιφγην ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε πνπ αθνινπζνχλ (ζ.ζ. 251-

252). 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε (Γεξαηεηά θαη λεφηεηα. Υζεο-ήκεξα-Αχξην. Αθεγήζεηο 

γηα ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ) (ζ.ζ. 252-258). 

ΙΙ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΦΖΓΖΖ 

Λεμηιφγην (ζ.ζ. 262-263) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε. Σν θσκηθφ θαη ε ζεκαζία ηνπ γέιηνπ (ζ.ζ. 264-271). 

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ: 

 πλνρή θεηκέλνπ (ζ.ζ. 272-274) 

πλνρή ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν (ζ.ζ. 274-277) 

ΣΟ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΖΜΑ (ζ.ζ. 280-295) 

 

Β΄ ηάμε Ηκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ   

Απφ ην βηβιίν Έθθξαζε –Έθζεζε, Σεχρνο Β΄ λα δηδαρηνχλ:  

Ζ ΔΗΓΖΖ 

Ι. Ζ ΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΥΟΛΗΟ 

1.Σν γεγνλφο θαη ην ζρφιην ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 14-17). 

2.Πξνβνιή θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 18-19) 

3.Παξεκβνιή μέλνπ ζρνιίνπ ζηελ είδεζε (ζ. 20) 
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4. Γηαπινθή ηνπ γεγνλφηνο κε ην ζρφιην ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 21-22) 

Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ζρφιην θαη ηελ είδεζε) (ζ.ζ. 23-25) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε, ηε δεκνζηνγξαθία, ηνλ 

Σχπν) (ζ.ζ. 26-30) 

ΙΙ. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΗΓΖΖ 

1.Ζ νξγάλσζε ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 32-35) 

2.Ζ νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 36-38) 

3.Ο ηίηινο ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 39-42) 

4.πληαθηηθά ζηνηρεία ζηελ είδεζε 

α. Ζ ζεηξά ησλ ιεθηηθψλ ζπλφισλ ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 43-44) 

β. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζχληαμε ζηελ είδεζε (ζ. 45) 

γ.Ζ ρξήζε ησλ νλνκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηελ είδεζε 

Υξήζε νλνκάησλ θαη επηζέησλ (ζ. 46) 

δ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζηελ είδεζε (ζ. 47) 

5. Σν ζρφιην πάλσ ζε κηα είδεζε (ζ.ζ. 48-53) 

Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ρξφλν) (ζ.ζ. 54-55) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο) (ζ.ζ. 56-

63) 

Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ. Ζ ρξήζε ηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ αλάπηπμε παξαγξάθνπ θαη επξχηεξνπ 

θεηκέλνπ (ζ.ζ. 63-68). 

 
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΔΗΓΖ 

Βηνγξαθηθά είδε (ζ.ζ. 71-72) 

1. Βηνγξαθία, κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία (ζ.ζ. 73-76) 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

α. Σα γεγνλφηα θαη ηα ζρφιηα ζε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ.ζ. 77-78) 

β. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ελφο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 78-79) 

Λεμηιφγην βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 82-84) 

4. Απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

α. χγθξηζε ελφο απηνβηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο κε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ. 86) 

β. Σν έκκεζν ζρφιην ζην απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ.ζ. 86-87) 

δ. Ο πξαθηηθφο ζθνπφο ελφο (απην)βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 89-94)  

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηελ επηινγή 

επαγγέικαηνο) (ζ.ζ. 95-103) 

6. Ζκεξνιφγην (ζ.ζ. 108-111) 

7. πζηαηηθή επηζηνιή (ζ.ζ. 112-118) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ αηφκνπ, ηηο ζηεξεφηππεο 

αληηιήςεηο, ην θπιεηηθφ θαη θνηλσληθφ ξαηζηζκφ) (ζ.ζ. 119-126) 
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Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ:  

Η. Παξάγξαθνο. Αλάπηπμε κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε (ζ.ζ. 127-131) 

ΗΗ Ο ξφινο ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ. 

α. πλνρή πξνηάζεσλ θαη πεξηφδσλ (ζ.ζ. 132-133) 

β. πλνρή παξαγξάθσλ κε αληηζεηηθή ζχλδεζε 

   Αλάπηπμε δχν ελλνηψλ ζε έλα επξχηεξν θείκελν (ζ.ζ. 133-135) 

 
ΠΑΡΟΤΗΑΖ – ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ι. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ελφο βηβιίνπ 

3. Βηβιηνθξηηηθή  

    α. Λνγνηερληθή θξηηηθή (ζ.ζ.163-169) 

    β. Κξηηηθή άιισλ θεηκέλσλ (ζ.170-171) 

5. Απιή θαη δηαδνρηθή ππφηαμε (ζ.175) 

6. Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο (ζ.ζ.176-177) 

Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε πνπ αθνινπζνχλ) (ζ. 178) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηελ θξηηηθή έξγνπ ηέρλεο) 

(ζ.ζ. 179-189). 

ΙΙ. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο  

Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηε ζεαηξηθή θξηηηθή) (ζ.ζ. 203-205) 

ΙΙΙ Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο 

Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηελ θξηηηθή (ζ.ζ. 219-220) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή/αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ 

απηνθξηηηθή) (ζ.ζ. 221-224) 

ΙV. Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ νξηζκφο θαη δηαίξεζε κηαο έλλνηαο 

1.Οξηζκφο (ζ.ζ. 226-230) 

2.Γηαίξεζε (ζ.ζ. 231-236) 

 
εκεηψζεηο –Πεξίιεςε 

Ι. εκεηψζεηο (ζ. 240)  

Α. εκεηψζεηο απφ γξαπηφ ιφγν (ζ.ζ. 241-242) 

1.Κξαηψ ζεκεηψζεηο θαηά παξάγξαθν (ζ.ζ. 243-248). 

2.Δξγάδνκαη ζε επξχηεξεο (απφ ηελ παξάγξαθν) λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη θξαηψ ζεκεηψζεηο 

(ζ.ζ.249-252). 

3.Απφ ηηο ζεκεηψζεηο πξνρσξψ ζην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ (ζ.ζ. 253-257). 

Β. εκεηψζεηο απφ πξνθνξηθφ ιφγν (ζ.ζ. 258-259) 

ΙΙ. Πεξίιεςε 

Α. Πεξίιεςε γξαπηνχ ιφγνπ  

1.Πψο νδεγνχκαη ζηελ πεξίιεςε (ζ. 262)  
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2.Ση πξέπεη λα πξνζέρσ ζε κηα πεξίιεςε (ζ. 263)  

3.πγθξίλσ δχν πεξηιήςεηο, κία εθηελή θαη κία ζπλνπηηθή ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ (ζ.ζ. 264-265)  

4.Δμεηάδσ ηε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο ζε κία πεξίιεςε (ζ.ζ. 266-267) 

5.Παξαηεξψ πεξηιήςεηο απφ πνηθίια θείκελα (ζ.ζ. 268-273)  

Β. Πεξίιεςε πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

1. Γηαβάδσ ηε δεκνζηνγξαθηθή πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο (ζ.ζ. 274-275) 

2. Παξνπζηάδσ ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο (ζ. 276) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηε ιαθσληθή έθθξαζε θαη ηελ πξνζπάζεηα 

γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλή δσή) (ζ.ζ. 277-286) 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: 

Γηα ηνλ νξζφ θαηακεξηζκφ θαη ηελ απνδνηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη ζθφπηκν:  

1. λα ιεθζεί ππφςε ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Γισζζηθή Γηδαζθαιία ζην Λχθεην (ζ.79-105) 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο. Θεσξεηηθέο 

Δπηζηήκεο (2000) θαη 

2. λα αμηνπνηεζνχλ ηα βηβιία Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη Γεληθνχ 

Λπθείνπ θαη Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην. 

Δπίζεο, 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 

πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ κε πνηθίια θεηκεληθά είδε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα θαηαλννχλ θαη λα παξάγνπλ επηηπρψο πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν.  

 

Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 

Απφ ην βηβιίν Έθθξαζε –Έθζεζε, Σεχρνο Β΄ λα δηδαρηνχλ:  

Ζ ΔΗΓΖΖ 

Ι. Ζ ΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΥΟΛΗΟ 

1. Σν γεγνλφο θαη ην ζρφιην ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 14-17). 

2. Πξνβνιή θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 18-19) 

3. Παξεκβνιή μέλνπ ζρνιίνπ ζηελ είδεζε (ζ. 20) 

4. Γηαπινθή ηνπ γεγνλφηνο κε ην ζρφιην ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 21-22) 

Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ζρφιην θαη ηελ είδεζε) (ζ.ζ. 23-25) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε, ηε δεκνζηνγξαθία, ηνλ 

Σχπν) (ζ.ζ. 26-30) 

ΙΙ. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΗΓΖΖ 

1. Ζ νξγάλσζε ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 32-35) 

2. Ζ νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 36-38) 
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3. Ο ηίηινο ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 39-42) 

4. πληαθηηθά ζηνηρεία ζηελ είδεζε 

α. Ζ ζεηξά ησλ ιεθηηθψλ ζπλφισλ ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 43-44) 

β. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζχληαμε ζηελ είδεζε (ζ. 45) 

γ. Ζ ρξήζε ησλ νλνκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηελ είδεζε 

Υξήζε νλνκάησλ θαη επηζέησλ (ζ. 46) 

δ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζηελ είδεζε (ζ. 47) 

5. Σν ζρφιην πάλσ ζε κηα είδεζε (ζ.ζ. 48-53) 

Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ρξφλν) (ζ.ζ. 54-55) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο) (ζ.ζ. 56-

63) 

Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ. Ζ ρξήζε ηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ αλάπηπμε παξαγξάθνπ θαη επξχηεξνπ 

θεηκέλνπ (ζ.ζ. 63-68). 

 
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΔΗΓΖ 

Βηνγξαθηθά είδε (ζ.ζ. 71-72) 

1. Βηνγξαθία, κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία (ζ.ζ. 73-76) 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

α. Σα γεγνλφηα θαη ηα ζρφιηα ζε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ.ζ. 77-78) 

β. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ελφο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 78-79) 

Λεμηιφγην βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 82-84) 

4. Απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

α. χγθξηζε ελφο απηνβηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο κε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ. 86) 

β. Σν έκκεζν ζρφιην ζην απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ.ζ. 86-87) 

δ. Ο πξαθηηθφο ζθνπφο ελφο (απην)βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 89-94)  

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηελ επηινγή 

επαγγέικαηνο) (ζ.ζ. 95-103) 

6. Ζκεξνιφγην (ζ.ζ. 108-111) 

7. πζηαηηθή επηζηνιή (ζ.ζ. 112-118) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ αηφκνπ, ηηο ζηεξεφηππεο 

αληηιήςεηο, ην θπιεηηθφ θαη θνηλσληθφ ξαηζηζκφ) (ζ.ζ. 119-126) 

Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ:  

Η. Παξάγξαθνο. Αλάπηπμε κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε (ζ.ζ. 127-131) 

ΗΗ Ο ξφινο ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ. 

α. πλνρή πξνηάζεσλ θαη πεξηφδσλ (ζ.ζ. 132-133) 

β. πλνρή παξαγξάθσλ κε αληηζεηηθή ζχλδεζε 

   Αλάπηπμε δχν ελλνηψλ ζε έλα επξχηεξν θείκελν (ζ.ζ. 133-135) 
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ΠΑΡΟΤΗΑΖ – ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ι. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ελφο βηβιίνπ 

3. Βηβιηνθξηηηθή  

    α. Λνγνηερληθή θξηηηθή (ζ.ζ. 163-169) 

    β. Κξηηηθή άιισλ θεηκέλσλ (ζ.ζ. 170-171) 

5. Απιή θαη δηαδνρηθή ππφηαμε (ζ.175) 

6. Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο (ζ.ζ. 176-177) 

Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε πνπ αθνινπζνχλ) (ζ. 178) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηελ θξηηηθή έξγνπ ηέρλεο) 

(ζ.ζ. 179-189). 

Ι 

Ι. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο  

Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηε ζεαηξηθή θξηηηθή) (ζ.ζ. 203-205) 

ΙΙΙ Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο 

Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηελ θξηηηθή (ζ.ζ. 219-220) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή/αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ 

απηνθξηηηθή) (ζ.ζ. 221-224) 

ΙV. Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ · νξηζκφο θαη δηαίξεζε κηαο έλλνηαο 

1.Οξηζκφο (ζ.ζ. 226-230) 

2.Γηαίξεζε (ζ.ζ. 231-236) 

 
ΖΜΔΗΧΔΗ - ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ι. εκεηψζεηο (ζ. 240)  

Α. εκεηψζεηο απφ γξαπηφ ιφγν (ζ.ζ. 241-242) 

1.Κξαηψ ζεκεηψζεηο θαηά παξάγξαθν (ζ.ζ. 243-248). 

2.Δξγάδνκαη ζε επξχηεξεο (απφ ηελ παξάγξαθν) λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη θξαηψ ζεκεηψζεηο 

(ζ.ζ.249-252). 

3. Απφ ηηο ζεκεηψζεηο πξνρσξψ ζην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ (ζ.ζ. 253-257). 

Β. εκεηψζεηο απφ πξνθνξηθφ ιφγν (ζ.ζ. 258-259) 

ΙΙ. Πεξίιεςε 

Α. Πεξίιεςε γξαπηνχ ιφγνπ  

1.Πψο νδεγνχκαη ζηελ πεξίιεςε (ζ. 262)  

2. Ση πξέπεη λα πξνζέρσ ζε κηα πεξίιεςε (ζ. 263)  

3. πγθξίλσ δχν πεξηιήςεηο, κία εθηελή θαη κία ζπλνπηηθή ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ (ζ.ζ. 264-265)  

4. Δμεηάδσ ηε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο ζε κία πεξίιεςε (ζ.ζ. 266-267) 

5. Παξαηεξψ πεξηιήςεηο απφ πνηθίια θείκελα (ζ.ζ. 268-273)  

Β. Πεξίιεςε πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

1. Γηαβάδσ ηε δεκνζηνγξαθηθή πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο (ζ.ζ. 274-275) 
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2. Παξνπζηάδσ ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο (ζ.ζ. 276) 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηε ιαθσληθή έθθξαζε θαη ηελ πξνζπάζεηα 

γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλή δσή) (ζ. 277-286) 

ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: 

Γηα ηνλ νξζφ θαηακεξηζκφ θαη ηελ απνδνηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη ζθφπηκν:  

1.λα ιεθζεί ππφςε ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Γισζζηθή Γηδαζθαιία ζην Λχθεην (ζ.79-105) 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο. Θεσξεηηθέο 

Δπηζηήκεο (2000) θαη  

2. λα αμηνπνηεζνχλ ηα βηβιία Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη Γεληθνχ 

Λπθείνπ θαη Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην (ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή ηεο δηδαθηέαο 

χιεο ζην Δζπεξηλφ Γεληθφ Λχθεην). 

 
Δπίζεο, 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 

πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ κε πνηθίια θεηκεληθά είδε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα θαηαλννχλ θαη λα παξάγνπλ επηηπρψο πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν.  

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ζηε Β΄ θαη ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Ζκεξήζηνπ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ 

Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχεη φ,ηη πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 48/2012 

(ΦΔΚ Α΄ 97) θαη ζην ΦΔΚ Α΄ 119 πνπ αθνξά ζε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζην Π.Γ.48/2012 (ΦΔΚ Α΄ 

97). 

 

ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ     

Γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλεο πεξηθνπέο δηδαθηηθψλ 

ελνηήησλ. Σνχην κπνξεί, θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο, λα ζπλνδεχεηαη απφ παξάιιειε αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζε 

νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ηεο χιεο, θαζψο θαη 

ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο (νκαδνζπλεξγαηηθά) ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο 

κε ηε κέζνδν project. 

 

Α΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

1. Ζ ιαηξεία ζηε δσή ησλ πηζηψλ ζήκεξα 

2. Σν λφεκα θαη ε εμέιημε ηεο ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο 

3. Ο Υξηζηφο εγθαηληάδεη ηελ αιεζηλή ιαηξεία 

6. «Πνηήζσκελ άλζξσπνλ…» 

7. Ζ παξνπζία ηνπ Θενχ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία 

8. Υξηζηνχγελλα: ε γηνξηή ηεο ελαλζξψπεζεο ηνπ Θενχ 
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9. Σν θήξπγκα θαη ηα ζαχκαηα ηνπ Υξηζηνχ κέζα απφ ηε ιαηξεία 

10. «Πξνζθπλνχκελ ζνπ ηα Πάζε Υξηζηέ..» 

11. Ζ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ 

12. «Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ…» 

13. Ση κπνξεί λα κάζεη ν άλζξσπνο γηα ην Θεφ; Πξνζέγγηζε ηεο γηνξηήο ηεο Μεηακφξθσζεο 

14. Ο Σξηαδηθφο Θεφο: νη γηνξηέο ηεο Πεληεθνζηήο θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

15. πλαγκέλνη ζηε Θεία Δπραξηζηία: ε νπζία ηεο Δθθιεζίαο 

16. Παλαγία, ε κεηέξα ηνπ Υξηζηνχ 

18. Οη άγηεο εηθφλεο: έθθξαζε ηεο πίζηεο 

19. Ζ κλήκε ησλ αγίσλ, αθνξκέο γηα έλα ζχγρξνλν αλζξσπνινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ 

21. Ζ είζνδνο θαη έληαμε ζηε Δθθιεζία: ηα κπζηήξηα ηνπ Βαπηίζκαηνο θαη ηνπ Υξίζκαηνο 

22. Ίδξπζε θαη ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο 

23. Σν βαζχηεξν λφεκα ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο 

24. Σν κπζηήξην ηεο Μεηαλνίαο 

25. Ζ επινγία γηα κηα δσή ζπδπγίαο: ην βαζχηεξν λφεκα ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ Γάκνπ 

26. Πλεπκαηηθή δηαθνλία: ην κπζηήξην ηεο Ηεξνζχλεο 

27. Ζ ελφηεηα ζψκαηνο θαη ςπρήο: ην κπζηήξην ηνπ Δπρειαίνπ 

30. Ο πινχηνο ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνίεζεο (Τκλνγξαθία) 

31. Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε ιεηηνπξγηθή γιψζζα θαη κνπζηθή 

32. Ζ ζέζε ησλ ιατθψλ ζηε ζχγρξνλε ιαηξεία, επηζεκάλζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί 

33. Ζ γπλαίθα ζηε ιαηξεία 

36. αηαληζκφο 

37. Πλεπκαηηζκφο-εζσηεξηζκφο-δεηζηδαηκνλία-Πξνιήςεηο 

38. Ζ Μαζνλία 

40. Σέζζεξα παξαδείγκαηα-πξνθιήζεηο 

41. Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά 

44. «Κχξηε ε ελ πνιιαίο ακαξηίαηο πεξηπεζνχζα γπλή…» 

 

Β΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

1. Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα κεγάια δεηήκαηα ηεο δσήο 

2. Σν δήηεκα γηα ην Θεφ 

3. Θξεζθεία: έλα παλαλζξψπηλν θαηλφκελν 

4. Πνηνο είλαη ν Θεφο θαηά ηελ πίζηε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ 

5. Ζ Βαζηιεία ηνπ Θενχ: φξακα αιιηψηηθεο δσήο ή νπηνπία; 

6. Γηαηί ν Ηεζνχο Υξηζηφο ήηαλ θαη είλαη «ζεκείνλ αληηιεγφκελνλ»; 

7. «Σίλα κε ιέγνπζηλ νη άλζξσπνη είλαη;» 

8. Ση είλαη ην Άγην Πλεχκα; 

9. Αξρή θαη πνξεία ηνπ θφζκνπ 
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10. Ο άλζξσπνο ζην αξρηθφ ηνπ κεγαιείν 

11. Γηαηί ππάξρεη ην θαθφ ζηνλ θφζκν; 

12. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Οξζνδνμίαο 

14.  Ζ νξζφδνμε άζθεζε 

15.  Ο δπλακηθφο θαη απειεπζεξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ 

17.  Ο ζπλάλζξσπνο σο αδειθφο 

18.  Σν ρξηζηηαληθφ ήζνο σο ππέξβαζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπ θφζκνπ-χγρξνλεο ζενινγηθέο 

δπκψζεηο 

20. Ζ ρξηζηηαληθή ζεψξεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο 

21.  Φαλαηηζκφο θαη αλεμηζξεζθία 

23. Σν θαηλφκελν ηεο αζεΐαο 

24.  Πίζηε θαη Δπηζηήκε: αιιειναπνθιεηφκελα ή αιιεινζπκπιεξνχκελα; 

25. Διιεληζκφο θαη Υξηζηηαληζκφο 

28.  Σα αθξηθαληθά ζξεζθεχκαηα 

29.  Ο Ηνπδατζκφο 

30.  Σν Ηζιάκ(Α΄) 

31.  Σν Ηζιάκ(Β΄) 

32. Ο Ηλδνπηζκφο Α΄ 

33. Ο Ηλδνπηζκφο Β΄ 

34.  Ζ Γηφγθα 

35.  Ο Βνπδηζκφο 

36.  Ζ θηλεδηθή ζξεζθεία 

37.  Ζ ηαπσληθή ζξεζθεία 

38.  Ζ ζξεζθεία κπξνζηά ζην πξφβιεκα ηνπ ζαλάηνπ 

 

Γ΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

Γηα ηελ χιε ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ, φπνπ ην κάζεκα δηδάζθεηαη κία ψξα εβδνκαδηαίσο, ν 

δηδάζθσλ κπνξεί λα επηιέγεη ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηάμεο αιιά θαη 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ηνπ.  

 

Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Θα δηδαρζνχλ επηιεγκέλεο ελφηεηεο απφ ην βηβιίν «Οξζφδνμε Πίζηε θαη Λαηξεία» ησλ Υ. 

Γθφηζε, π. Γ. Μεηαιιελνχ θαη Γ. Φίιηα, πνπ δηδάζθεηαη ήδε ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

 

Δπηιεγκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Πξνηείλνληαη γηα δηδαζθαιία ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ νη παξαθάησ ελφηεηεο:1, 2, 

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 45. 
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Δπηιεγκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Πξνηείλνληαη γηα δηδαζθαιία ζηελ Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ νη παξαθάησ ελφηεηεο: 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Θα δηδαρζνχλ επηιεγκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο απφ ην δηδαθηηθφ βηβιίν ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ κε ηίηιν: «Υξηζηηαληζκφο θαη Θξεζθεχκαηα», ησλ Γ. Γξίηζα, Γ. Μφζρνπ θαη η. 

Παπαιεμαλδξφπνπινπ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνηείλεηαη κηα επηιεγκέλε ζεηξά δηδαθηηθψλ ελνηήησλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ, θαζψο θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο δηδαθηηθψλ σξψλ.  Ο 

δηδάζθσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφζεη θαη εκπινπηίδεη ην δηάγξακκα απηφ κε βάζε ηηο 

παηδαγσγηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ηνπ ηάμεο. Χζηφζν, ε δηδαζθαιία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

Θξεζθεπκάησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

 

Δλφηεηεο Σίηινο Πξνηεηλφκελνο ρξφλνο 

(αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ) 

2 Σν δήηεκα γηα ην Θεφ 1   

4 Πνηνο είλαη ν Θεφο θαηά ηελ πίζηε ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ 

2   

5 Βαζηιεία ηνπ Θενχ: ξακα αιιηψηηθεο δσήο ή 

νπηνπία; 

1  

6 Γηαηί ν Ηεζνχο ήηαλ θαη είλαη «ζεκείνλ 

αληηιεγφκελνλ»; 

1 

7 Σίλα κε ιέγνπζηλ νη άλζξσπνη είλαη; 1  

8 Ση είλαη ην ΄Αγην Πλεχκα; 1  

9 Αξρή θαη πνξεία ηνπ θφζκνπ 2 

10 Ο άλζξσπνο ζην αξρηθφ ηνπ κεγαιείν 2 

16 Ζ δηθαηνζχλε ηνπ θφζκνπ θαη ε δηθαηνζχλε ηεο 

Δθθιεζίαο 

1 

19 Ζ ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα κέζα ζ’ έλαλ 

πινπξαιηζηηθφ θφζκν 

1 

20 Ζ ρξηζηηαληθή ζεψξεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

πνιηηηθήο 

1 

21 Φαλαηηζκφο θαη αλεμηζξεζθία 1 

27 Ζ Αξραία Διιεληθή Θξεζθεία 1 

28 Σα Αθξηθαληθά ζξεζθεχκαηα 1 

31 Σν Ηζιάκ (Β΄) 1 
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34 Ζ Γηφγθα 2 

36 Ζ θηλεδηθή ζξεζθεία 2 

38 Οη Θξεζθείεο κπξνζηά ζην πξφβιεκα ηνπ 

ζαλάηνπ 

1 

39 Γεληθέο δηαπηζηψζεηο-Ζ ηειηθή απάληεζε ηεο 

Δθθιεζίαο ζηνλ άλζξσπν 

1 

 
 

Γ΄ ΣΑΞΗ  ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Θα δηδαρζεί ην βηβιίν ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κε ηίηιν: «Θέκαηα Υξηζηηαληθήο 

Ηζηθήο», ησλ Μ. Μπέγδνπ θαη Αζ. Παπαζαλαζίνπ. Ο ζενιφγνο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί κε βάζε ην 

ΑΠ θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ρνιηθνχ ηνπ πκβνχινπ λα εμαηξεί, φπνπ απηφ απαηηείηαη απφ ηηο 

δηδαθηηθέο αλάγθεο θάζε ηάμεο, νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο, θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηδαζθαιία ζε 

άιιεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

 

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΣΑΛΙΚΑ, ΙΠΑΝΙΚΑ     

Σν γεγνλφο φηη ν καζεηηθφο πιεζπζκφο ησλ πεξηζζνηέξσλ ΓΔΛ ηεο ρψξαο απαξηίδεηαη απφ 

καζεηέο πξνεξρφκελνπο απφ δηαθνξεηηθά Γπκλάζηα ζπλεπάγεηαη φηη ηα ηκήκαηα είλαη αλνκνηνγελή. 

Χο κάζεκα επηινγήο πξνζθέξεηαη ζε καζεηέο είηε αδίδαθηνπο είηε πξνρσξεκέλνπο κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εθηηκεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε ζχλζεζε ησλ ηκεκάησλ. 

Καη ζηηο δχν θαηεγνξίεο καζεκάησλ (Γεληθήο Παηδείαο, Δπηινγήο) ε επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ γίλεηαη απφ ηνλ Δγθεθξηκέλν Καηάινγν Διεπζέξσλ Βνεζεκάησλ ηνπ ΤΠΑΗΘ. Σν θαζέλα 

απφ ηα βηβιία απηά ζπλάδεη κελ κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, πνπ είλαη βαζηθφο φξνο γηα 

ηελ έγθξηζή ηνπο, αιιά απνηειεί δηαθνξεηηθή πξφηαζε πινπνίεζεο ηνπ ΑΠ, κε δηαθνξεηηθή δνκή 

θαη δφκεζε ηεο χιεο, δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ, ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ θιπ. 

Δθ ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο, εθ ησλ πξαγκάησλ, 

πθίζηαληαη απφ ηκήκα ζε ηκήκα, ππνρξεψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζαξκφδνπλ ηελ χιε θαη 

ηε δηδαζθαιία ηνπο ζην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ εθάζηνηε καζεηψλ ηνπο.   

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ πξσηίζησο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ Ξέλεο Γιψζζεο μερσξηζηά (Αγγιηθά, Γαιιηθά, 

Γεξκαληθά, Ηηαιηθά θαη Ηζπαληθά) θαη λα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο δηδαζθαιίαο ελ γέλεη, αιιά θαη ηεο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ρσξηζηά, ψζηε λα γίλεηαη 

«απνηειεζκαηηθή» ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ: 

α) λα αμηνπνηνχλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο ζηελ πξνεγνχκελε 

βαζκίδα ή ηάμε 
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β) λα νινθιεξψλνπλ ηα κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, αλάινγα κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηνπ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην εθάζηνηε δηδαθηηθφ εγρεηξίδην είλαη έλα «εξγαιείν» 

πινπνίεζεο ηνπ 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 δηδαθηηθνχ 

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. 

 

ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Με δεδνκέλν ην φηη κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ βηβιία Φ.Α. ζην Λχθεην παξά κφλν Οδεγφο 

Α.Π. (νδεγφο εθαξκνγήο ζηε δηδαζθαιία) έθδνζε ηνπ 1990 θαη πηζαλφλ λα κελ ππάξρεη ζηα 

ζρνιεία, παξαθάησ δίλνληαη ζπλνπηηθά θάπνηεο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζην κάζεκα.  

ΓΔΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΟΛΔ ΣΙ ΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 1. ΚΟΠΟ 

Ζ Φπζηθή Αγσγή ζην Λχθεην έρεη ζθνπφ, κε ηηο γπκλαζηηθέο, θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα 

αλαπηχμεη ηζφξξνπα θη αξκνληθά ηηο ζσκαηηθέο, ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ησλ καζεηψλ θαη 

λα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα εληαρζνχλ αξκνληθά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη: 

 Βησκαηηθφο 

 α) Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα θπζηθή άζθεζε θαη άζιεζε ζε νιφθιεξε ηε δσή. 

 β) Ζ απφθηεζε αζιεηηθψλ ζπλεζεηψλ (ρφκπη). 

 γ) Ζ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο γηα ηε θχζε θαη γηα ηε δσή ηεο ππαίζξνπ. 

  Βηνινγηθφο- Τγηεηλφο 

α) Ζ δηαηήξεζε θαη ε βειηίσζε ησλ θπζηθψλ-ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, πνπ κεηψλνληαη εμαηηίαο ηεο 

πνιχσξεο θαζηζηηθήο δσήο ησλ καζεηψλ. 

β) Ζ δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε βαζηθή 

ζθιεξαγψγεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. 

Κηλεηηθφο-Δθθξαζηηθφο 

α) Ζ βειηίσζε ηεο βαζηθήο ηερληθήο νξηζκέλσλ αζιεκάησλ θαη θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

εκπέδσζή ηνπο κε αγψλεο ή κε άιιεο εθδειψζεηο. 

β) Ζ δηαηήξεζε ηεο ιατθήο θαη επξχηεξεο θηλεηηθήο παξάδνζεο (παξαδνζηαθνί θαη άιινη ρνξνί). 

γ) Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζεηηθνχ θξηηεξίνπ ησλ καζεηψλ. 
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Κνηλσληθφο-Ηζηθφο 

 α) Ζ αλάπηπμε ησλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ (ζέιεζε, ππνκνλή, επηκνλή, ζάξξνο, απηνθπξηαξρία, 

απηνπεπνίζεζε, αγσληζηηθφηεηα θηι.). 

 β) Ζ αλάπηπμε εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αξεηψλ (ηηκηφηεηα ζηνλ αγψλα, ζπλεξγαζία, αιιειεγγχε, 

νκαδηθφ πλεχκα, αμηνθξαηία, δηθαηνζχλε, απηνπεηζαξρία, ππεπζπλφηεηα, ζεβαζκφο ησλ 

αληηπάισλ, κεηξηνθξνζχλε, ζσζηή αληηκεηψπηζε ηεο λίθεο θαη ηεο ήηηαο θηι.). 

γ) Ο πεξηνξηζκφο ησλ αληηθνηλσληθψλ εθδειψζεσλ (βία, χβξεηο θ.η.ι.). 

δ) Ζ ςπραγσγία ησλ καζεηψλ κε ηηο αζιεηηθέο θαη άιιεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πλεπκαηηθφο – Γλσζηηθφο 

 α) Ζ πλεπκαηηθή αλάπηπμε (βειηίσζε ηνπ λεπξηθνχ ηζηνχ, θαιιηέξγεηα θαη αλάκημε ηεο 

θηλαηζζεηηθήο επθπΐαο, ηεο ηθαλφηεηαο πξνζνρήο, αληίιεςεο,  εθεπξεηηθφηεηαο, δεκηνπξγίαο, 

νξγάλσζεο θ.η.ι.). 

β) Ζ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε θπζηθή αγσγή, φπσο π.ρ.: ησλ θαλνληζκψλ, ηεο 

νιπκπηαθήο ηδενινγίαο θαη θίλεζεο, ησλ ιανγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

ηεο πξνπνλεηηθήο, πγηεηλήο θ.η.ι. 

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

  Απ' φινπο ηνπο παξαπάλσ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη έκθαζε ζα δίλεηαη:  

α) ην βησκαηηθφ, γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο αζιεηηθέο ζπλήζεηεο (ρφκπη). Ο ζηφρνο απηφο 

πινπνηείηαη θπξίσο κε ην δηθαίσκα πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ ηελ θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο αξέζεη  

β) ην βηνινγηθφ, γηα λα αλαπιεξψζνπλ νη καζεηέο ηελ έιιεηςε επθαηξηψλ γηα θίλεζε θαη 

ζσκαηηθή άζθεζε. Ο ζηφρνο απηφο πινπνηείηαη άκεζα κε ηηο δξνκηθέο, αιηηθέο, δπλακηθέο, 

δηαηαηηθέο θαη άιιεο γπκλαζηηθέο αζθήζεηο, πνπ γίλνληαη ζηελ αξρή θάζε σξηαίαο δηδαζθαιίαο (8'-

12'), θαη έκκεζα κε ην ππφινηπν θηλεηηθφ πξφγξακκα (αζιήκαηα). 

Δηδηθφηεξα: 

1. Οη καζεηέο θάζε ηάμεο ηνπ Λπθείνπ επηιέγνπλ έλα άζιεκα ή κηα θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

αξεζθείαο ηνπο, ζηα νπνία ζα επηδίδνληαη ζην έλα ή θαη ζηα δχν ηεηξάκελα. 

2. Οη καζεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ ην ίδην άζιεκα ή ηελ ίδηα θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα εληαρζνχλ 

ζε κία νκάδα. Οη νκάδεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ - ε θαζεκηά κε δηαθνξεηηθφ άζιεκα - δελ πξέπεη 

λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο (4), γηα λα είλαη φζν ην δπλαηφ απνδνηηθφηεξε ε δηδαζθαιία 

θαη ε επνπηεία απφ ηνπο θαζεγεηέο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ επηιέμεη ην ίδην άζιεκα ρσξίο λα επαξθνχλ νη 

εγθαηαζηάζεηο, πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ζην πξψην ηεηξάκελν νη καζεηέο εθείλνη πνπ ζα 

εθπξνζσπήζνπλ ην ηκήκα, ηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν ζην άζιεκα απηφ θαηά ην εζσηεξηθφ θαη 

δηαζρνιηθφ πξσηάζιεκα. 

ην επφκελν ηεηξάκελν ζα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα, ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε επηζπκία θαη ησλ 

άιισλ καζεηψλ.  

4. Ζ σξηαία δηδαζθαιία ζα πεξηιακβάλεη:  
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α) Αζθήζεηο θπζηθήο θαηάζηαζεο  

β) Σερληθή θαη ηαθηηθή ελφο αζιήκαηνο 

γ) Δκπέδσζε κε αγψλεο. 

  

 3. ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ  
 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Λχθεην έρνπκε, θαηά θαλφλα, εθαξκνγή δηδαγκέλσλ ήδε ζεκάησλ 

απφ ην Γπκλάζην θαη φρη δηδαζθαιία λέσλ ζεκάησλ, κε ηελ ηππηθή έλλνηα ηεο δηδαζθαιίαο, γηαηί 

πξνέρεη ν βησκαηηθφο ζηφρνο (δεκηνπξγία θηλεηηθψλ ζπλεζεηψλ) θαη φρη ν γλσζηηθφο (απφθηεζε 

πνιιψλ θαη πνηθίισλ θηλεηηθψλ γλψζεσλ), πνπ πξνέρεη ζην Γπκλάζην. 

Γηεπθξηληζηηθέο ζεκεηψζεηο: 

α) Οη καζεηέο πνπ δηάιεμαλ έλα θηλεηηθφ αληηθείκελν ζε θάπνην ηεηξάκελν, αιιά ιφγσ κεγάιεο 

ζπκκεηνρήο δελ πεξηιήθζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα, είλαη δπλαηφλ, εθφζνλ θαη νη ίδηνη ην 

ζέινπλ, λα εμεηαζηνχλ ζην αληηθείκελν πνπ δηάιεμαλ αξρηθά θαη φρη ζε απηφ πνπ αλαγθαζηηθά 

παξαθνινχζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ. 

 β) Καηά ηελ εμέηαζε βαζηθφ θξηηήξην πξέπεη λα απνηειεί ε επρέξεηα θαη ε επηδεμηφηεηα κε ηελ 

νπνία εθηειείηαη ε άζθεζε θαη φρη ην απνηέιεζκα (π.ρ. ην αλ κπεη ή φρη ην θαιάζη). 

γ) ηε δηδαζθαιία θαη εθαξκνγή ηεο δηδαθηέαο χιεο πξέπεη λα πξνεγνχληαη ηα εμεηαζηέα 

ζέκαηα, ζηα νπνία θαη ζα δίλεηαη θάπνηα έκθαζε. Απηά πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηά εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ψζηε νη καζεηέο λα πξνεηνηκάδνληαη αλάινγα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

Φ.Α. φζν θαη ζηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπο. Σα αζιήκαηα θαη νη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ νη καζεηέο,  εθφζνλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ρψξνπ, εγθαηαζηάζεσλ, νξγάλσλ 

θ.η.ι.- θαη πνπ απνηεινχλ ηε δηδαθηέα-εθαξκνζηέα χιε θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ, είλαη ηα 

παξαθάησ: 

Α΄, Β΄, Γ΄ ΣΑΞΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Πεηνζθαίξηζε (Βφιετ) 

Καιαζνζθαίξηζε (Μπάζθεη) 

Υεηξνζθαίξηζε (Υάληκπνι) 

Πνδφζθαηξν 

ηίβνο 

Γπκλαζηηθή 

α. Δλφξγαλε γπκλαζηηθή     

β. Ρπζκηθή γπκλαζηηθή 

Διιεληθνί Παξαδνζηαθνί ρνξνί 

1) Μαθειάξηθνο (γξήγνξνο ραζάπηθνο). 

 2) ακαξίλαο. 

 3) Καιακαηηαλφο. 

 4) Σζάκηθνο. 

 5) Πεληνδάιεο. 
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 6) Πνληηαθφο. 

 7) Σνπηθνί ρνξνί, θ.ά. 

Άιια αζιήκαηα  

Δίλαη δπλαηφ λα πεξηιεθζνχλ ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ θαη άιια αζιήκαηα θαη θηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  εθφζνλ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη καζεηέο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζήκαηνο. 

ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ 

Οη καζεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ έλα άζιεκα ζε θάπνην ηεηξάκελν ή θαη ζε νιφθιεξν ην έηνο ζα 

εμεηάδνληαη ζηα παξαθάησ ζέκαηα θαηά άζιεκα: 

 Πεηνζθαίξηζε (Βφιετ) 

α) Πάζα κε ηα δάρηπια θαη ηνπο πήρεηο.  

β) Βνιή απφ πάλσ (ηχπνπ ηέληο), 

γ) Πηψζεηο. 

 Καιαζνζθαίξηζε (Μπάζθεη) 

α) ηακάηεκα κεηά απφ ληξίκπια θαη ζηε ζπλέρεηα πίβνη.  

β) νπη απφ ζηάζε (ειεχζεξε βνιή). 

γ) νπη απφ θίλεζε (κπάζηκν). 

 Υεηξνζθαίξηζε (Υάληκπνι) 

 α) Βαζηθφ ζνπη (απφ ην χςνο ηνπ ψκνπ) απφ ζηάζε 

 β) νπη κε γνλάηηζε θαη πηψζε κπξνζηά,  

 γ) Βαζηθφ ζνπη κεηά απφ δχν-ηξία βήκαηα θαη άικα. 

 Πνδφζθαηξν 

 α) ηακάηεκα ηεο κπάιαο θαη πξνψζεζε ηεο κε ην κέζα θαη έμσ κέξνο ηνπ πνδηνχ (θνληξφι). 

 β) Κεθαιηά ζε ζηάζε. 

 γ) «θαθηφ» ζνπη. 

 ηίβνο 

 α) Σερληθή ζπζπεηξσηηθήο εθθίλεζεο. 

 β) Σερληθή άικαηνο ζε κήθνο ή ηξηπινχλ.  

 γ) Σερληθή ξίςεο ζθαηξνβνιίαο. 

 Γπκλαζηηθή 

 α) Απιή θαηαθφξπθε κε ζηήξημε. 

 β) Κπβίζηεζε ζε ζηξψκα ή κηα κηθξή απιή ζεηξά αζθήζεσλ κε κπάια, θνξδέια, ζηεθάλη, 

ζρνηλί    

(γηα ηηο καζήηξηεο) ή κηα κηθξή απιή ζεηξά ειεχζεξσλ αζθήζεσλ εδάθνπο (γηα ηνπο καζεηέο). 

 Υνξφο 

α) Μαθειάξηθνο. 
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β) Καιακαηηαλφο. 

γ) Έλαο ηνπηθφο. 

 Άιια καζήκαηα 

Έσο ηξία βαζηθά ζέκαηα απφ ηα αζιήκαηα ηα νπνία, παξφιν πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, είηε δηδάρηεθαλ ζην ζρνιείν είηε επηδίδνληαη ζε απηά (εμσζρνιηθά) νη 

καζεηέο. 

   

4. ΟΓΗΓΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΩΝ ΓΙΓΑΚΣΔΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ  

 Αζινπαηδηέο 

 ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πεξηιήθζεθαλ φιεο νη αζινπαηδηέο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ζην ζρνιηθφ 

θαη εμσζρνιηθφ ειιεληθφ ρψξν. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ αζινπαηδηψλ ζα γίλεηαη ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηηο καζήηξηεο ρσξίο 

θακία δηάθξηζε. 

     ηε δηδαζθαιία ησλ αζινπαηδηψλ ζπλίζηαηαη λα εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 

 α) ε θάζε κάζεκα θαιφ είλαη λα δηδάζθεηαη έλα ζέκα απφ ηελ αζινπαηδηά ηνπ ηεηξακήλνπ θαη 

λα αθνινπζείηαη ε ζεηξά ησλ ζεκάησλ, φπσο είλαη αξηζκεκέλα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

 β) Αλ ν θαζεγεηήο δηαπηζηψζεη φηη νη καζεηέο δελ έκαζαλ ηθαλνπνηεηηθά θάπνην ζέκα, κπνξεί 

θαη ην δεχηεξν κάζεκα λα ην δηαζέζεη γηα ην ίδην ζέκα. 

 γ) Γελ πξέπεη  λα επαλαιακβάλεηαη ην ίδην ζέκα θαη γηα ηξίηε θνξά. 

 Πξνηηκόηεξν είλαη νη καζεηέο λα δηδαρζνύλ όια ηα καζήκαηα ηεο ελόηεηαο, έζησ θη αλ δελ ηα 

έκαζαλ ηθαλνπνηεηηθά, παξά λα κάζνπλ ηθαλνπνηεηηθά κόλν έλα-δύν ζέκαηα. 

δ) Έλαο ηξφπνο λα γίλνληαη επαλαιήςεηο ησλ ζεκάησλ, αιιά θαη λα δηδάζθνληαη φια ηα ζέκαηα, 

είλαη ζε θάζε κάζεκα λα γίλεηαη κηα ζχληνκε επαλάιεςε (5'-10') ηνπ πξνεγνχκελνπ ζέκαηνο ή 

ζεκάησλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα δηδάζθεηαη ην θαηλνχξην αληηθείκελν. 

ε) Γηα ιφγνπο θηλεηηθήο κάζεζεο, φηαλ δηδάζθεηαη έλα λέν αληηθείκελν, δελ πξέπεη λα 

πξνζηίζεληαη θαη άιιεο δπζθνιίεο ή επηβαξχλζεηο. 

ζη) Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο (θηλεηηθήο κάζεζεο) πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζηελ ίδηα δηδαθηηθή ψξα 

ε δηδαζθαιία δχν ζεκάησλ απφ ηελ ίδηα ελφηεηα, φηαλ απηά απαηηνχλ δηαθνξεηηθή λεπξνκπτθή 

πινθή θαη δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο. 

 δ) Δπίζεο, θαηά ηε δηδαζθαιία ελφο λένπ αληηθεηκέλνπ, νη καζεηέο δελ πξέπεη λα είλαη 

θνπξαζκέλνη. 

 ε) Σα καζήκαηα ηεο ελφηεηαο θάζε αζινπαηδηάο πξέπεη λα είλαη, θαηά θαλφλα ζπλερφκελα θαη 

ηφζα, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ζην ηέινο κηα ζρεηηθά νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ αζιήκαηνο. 

 Δηδηθφηεξα, γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη δηδαζθαιία ησλ αζινπαηδηψλ πξέπεη ηα ζέκαηα λα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ελφηεηα, λα δηδάζθνληαη ζπλερφκελα θαη λα κε κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ 

καζεκάησλ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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ζ)Σα ζέκαηα θάζε ελφηεηαο πνπ ζα δηδαρηνχλ γηα πξψηε θνξά πξέπεη λα είλαη ηφζα, ψζηε νη 

καζεηέο φρη κφλν λα απνθηνχλ κηα ζρεηηθά νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ αζιήκαηνο, αιιά θαη λα 

κπνξνχλ ζην ηέινο λα αζρνινχληαη κε απηφ (λα αγσλίδνληαη, λα παίδνπλ). 

η) Δίλαη φκσο δπλαηφλ, θαη' εμαίξεζε, λα κπαίλνπλ εκβφιηκα νξηζκέλα ζέκαηα άιιεο ελφηεηαο. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη  λα γίλνληαη δχν-ηξία καζήκαηα θπζηθήο θαηάζηαζεο ή ζηίβνπ θαη κεηά λα 

παξεκβάιιεηαη έλα κάζεκα ηεο αζινπαηδηάο. 

ηα) Γηα ςπρνπαηδαγσγηθνχο θαη άιινπο γεληθφηεξνπο καζεζηαθνχο ιφγνπο, ζην ηέινο θάζε 

καζήκαηνο λα γίλνληαη παηγληψδεηο αζθήζεηο ή κηθξναγψλεο, ψζηε νη καζεηέο λα εκπεδψζνπλ ην 

ζέκα ηνπ καζήκαηνο ή/ θαη λα εηζαρζνχλ ζην πλεχκα ηνπ αζιήκαηνο. 

ηβ) ε πεξίπησζε πνπ ν θαζεγεηήο ζα πξνγξακκαηίζεη ηέηνηνπο κηθξναγψλεο,  φινη νη καζεηέο 

πξέπεη λα κεηέρνπλ. Ζ παξνπζία θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θαζεγεηή ζηνπο κηθξναγψλεο απηνχο είλαη 

απαξαίηεηε θαη θαζνξηζηηθή. Γεληθά ζηνπο κηθξναγψλεο ζα γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλε πξνζπάζεηα 

γηα θαιιηέξγεηα ηνπ "επ αγσλίδεζζαη". 

ηγ) Αλ ν θαηξφο είλαη αθαηάιιεινο (βξνρή, ρηφλη θ.ά.) θαη δελ ππάξρνπλ εηδηθνί ρψξνη, ζα πξέπεη 

λα γίλνληαη ζεσξεηηθά καζήκαηα κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, θπξίσο κε ζέκαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα αζιήκαηα ή θαη κε άιιν ζρεηηθφ πεξηερφκελν (αζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, Οιπκπηαθνί 

αγψλεο θ.ά.) 

εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλεο αξρέο ηεο πξνπνλεηηθήο δελ αθνινπζνχληαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα 

Φ.Α. γηαηί, εθηφο ησλ άιισλ, ε κελ πξνπνλεηηθή ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ επίδνζε (ην ξεθφξ), ελψ ε 

ζρνιηθή Φ.Α. θπξίσο ζηελ κάζεζε νξηζκέλσλ θηλεηηθψλ γλψζεσλ θαη ζηε βίσζή ηνπο. 

ηίβνο 

Δπεηδή νξηζκέλα αγσλίζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο δνθηκαζία ζε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, 

π.ρ.: Σ.Δ.Φ.Α.Α., ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θαη αιινχ, γη' απηφ ζα πξέπεη λα κελ απνθνηηά καζεηήο απφ 

ην Γπκλάζην -θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην Λχθεην- ρσξίο λα γλσξίδεη: ηελ ηερληθή, ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ αγσληζκάησλ ηεο ζθαηξνβνιίαο, ηνπ άικαηνο ζε 

χςνο θαη ησλ δξφκσλ (ζπζπεηξσηηθή θαη φξζηα εθθίλεζε). 

Δλφξγαλε γπκλαζηηθή 

Αλ κεξηθνί καζεηέο αδπλαηνχλ λα εθηειέζνπλ νξηζκέλεο αζθήζεηο, π.ρ.: αλαθπβίζηεζε, 

δηαπέξαζε εθαιηεξίνπ θ.ά., ιφγσ αληηθεηκεληθψλ ή άιισλ δπζθνιηψλ (π.ρ. θφβνο θηι), ηφηε ην 

άιιν πξφβιεκα ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί παηδαγσγηθά, δειαδή ρσξίο λα εθδεισζεί έληνλε 

δπζαξέζθεηα θαη αληηπάζεηα πξνο ηνπο καζεηέο απηνχο. Καηά ζπλέπεηα, αλ θάπνηνο καζεηήο δελ 

κπνξέζεη λα εθηειέζεη θάπνηα άζθεζε, φρη κφλν ηεο ελφξγαλεο αιιά θαη άιιεο ελφηεηαο, δε ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηαθξηηένο γηαηί, εθηφο ησλ άιισλ, ην γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

άζιεκα δελ ηνπ ηαηξηάδεη, νπφηε ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ζε 

θάπνηα άιιε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη πάιη κε θχξην ζηφρν ηελ απφθηεζε αζιεηηθνχ ρφκπη. ηελ 

νξγάλσζε θαη δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη ηα εμήο: 
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ε πεξίπησζε,  πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη καζεηέο σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα ηνπο δίλνληαη 

απφ ηελ αξρή ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο νδεγίεο γηα θάζε άζθεζε ή πξνάζθεζε 

ρσξηζηά, γηα ην πσο θαη πφηε ζα επεκβαίλνπλ, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη αζθνχκελνη ζηελ 

εθηέιεζή ηεο θαη λα απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί φρη κφλν ησλ αζθνχκελσλ καζεηψλ αιιά θαη 

ησλ ίδησλ ησλ βνεζψλ απφ ηνπο αζθνχκελνπο. 

 

Απνθπγή αηπρεκάησλ 

α. Σα γπκλαζηηθά φξγαλα δε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θνληά ζε ηνίρν, ζε έπηπια θαη ζε 

άιια φξγαλα. 

β. ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζηξψκαηα ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο φξγαλα 

π.ρ. ζηξψκαηα θαη πιηλζίν, απηά λα ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια θαη ζε θάπνηα απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπο. Αθφκε, φηαλ νη καζεηέο γπκλάδνληαη ζηα φξγαλα απηά, λα έρνπλ ίδηα θαηεχζπλζε, 

είζνδν θαη έμνδν. 

γ. ηαλ γίλνληαη αζθήζεηο ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζηξψκαηα ή γπκλαζηηθά 

φξγαλα, ν θαζεγεηήο λα βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ή θαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο 

ην φξγαλν εθείλν, φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα γίλεη θάπνην αηχρεκα, είηε απφ ηε θχζε ηεο 

άζθεζεο, είηε γηαηί εθεί βξίζθνληαη δσεξνί καζεηέο ή φρη ηφζν επηδέμηνη ή γηα άιινπο ιφγνπο. 

δ. Πξηλ απφ θάζε κάζεκα ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο, νη καζεηέο λα βγάδνπλ ηα δηάθνξα 

ηηκαιθή θαη δηαθνζκεηηθά πνπ θνξνχλ.  

ε. Κάζε θνξά πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ηα γπκλαζηηθά φξγαλα ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο άζθεζεο, 

λα γίλεηαη έιεγρνο, εάλ απηά έρνπλ ηνπνζεηεζεί ή ζπλαξκνινγεζεί ζσζηά. 

 

Διιεληθνί παξαδνζηαθνί ρνξνί 

Ζ επηινγή ησλ επηά ρνξψλ, αλάκεζα απφ ην κεγάιν θάζκα ησλ αμηφινγσλ ειιεληθψλ ρνξψλ, 

έγηλε φρη κε θξηηήξηα γεσγξαθηθά, ιανγξαθηθά ή ρνξνγξαθηθά, φπσο γηλφηαλ σο ηψξα, αιιά 

θπξίσο θνηλσληθά θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δσή. 

πγθεθξηκέλα, νη ρνξνί πνπ επηιέρζεθαλ είλαη θπξίσο απηνί πνπ ρνξεχνληαη απζφξκεηα ζηηο 

ζπλεζηηάζεηο, ζηηο ρνξνεζπεξίδεο, ζηνπο γάκνπο, ζηα παλεγχξηα, ζηηο εζληθέο γηνξηέο θαη ζε άιιεο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. 

Πξψηα λα δηδάζθνληαη νη εχθνινη ρνξνί θαη κεηά νη δχζθνινη.  

Χξηαία δηδαζθαιία Φ.Α. (Ζκεξήζηα γχκλαζε) 

ην κάζεκα ηεο Φ.Α. ε πξαθηηθή δηδαζθαιία απνηειείηαη απφ: 

1. Σν εηζαγσγηθφ κέξνο, πνπ πεξηιακβάλεη: 

α. Σελ νξγαλσηηθή, γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ζπγθέληξσζε καζεηψλ, ιήςε απνπζηψλ, 

ηνπνζέηεζε νξγάλσλ θ.α.) 

β. Σελ πξνζέξκαλζε  (πλνιηθή δηάξθεηα ηνπ εηζαγσγηθνχ κέξνπο 8'-1 2'). 

2. Σν θχξην κέξνο,  

(πλνιηθή δηάξθεηα ηνπ θπξίνπ κέξνπο 20'-35'). 
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3. Σν ηειηθφ κέξνο, πνπ πεξηιακβάλεη: 

α. Σελ απνζεξαπεία  

β. Σε δηαδηθαζία ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ γηα ζπκβνπιέο, εζηθέο ακνηβέο, αλαθνηλψζεηο, 

αλάζεζε ζε καζεηέο ηεο ηαθηνπνίεζεο ησλ γπκλαζηηθψλ νξγάλσλ θ.ά. (πλνιηθή δηάξθεηα ηνπ 

ηειηθνχ κέξνπο απφ 1 -5 ιεπηά) 

Ζ έληαζε ηεο άζθεζεο πξέπεη λα είλαη αλάινγε θαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ. 

Βαζκνινγία 

Ζ βαζκνινγία ζα δηακνξθψλεηαη θαηά 50% απφ ηα εμεηαζηέα αληηθείκελα ηεο θηλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηάιεμαλ νη καζεηέο θαη θαηά 50% απφ ηα άιια εμσγπκλαζηηθά ζηνηρεία 

(παξνπζίεο, πξνζπάζεηα, ελδηαθέξνλ θ.ά.). πκπεξαζκαηηθά, ηα θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φ.Α. γηα  ην Λχθεην είλαη:  

1. Αληηθείκελα επηινγήο   50% κε άξηζηα 10 βαζκνί 

2. Παξνπζίεο, πξνζπάζεηα, ελδηαθέξνλ:  50% κε άξηζηα 10 βαζκνί 

                                            χλνιν 100% κε άξηζηα 20 βαζκνί 

 
 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (κάζεκα επηινγήο) 

Α΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

 
Α) Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο  «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ηεο Α’ ηάμεο 

Γεληθνχ Λπθείνπ ζα ηζρχζεη ην ππάξρνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο Δπηινγήο 

ηεο Β΄ θαη Γ΄ Σάμεο  ΓΔΛ «Δθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ». 

Β) Βηβιίν 

Χο δηδαθηηθφ εγρεηξίδην νξίδεηαη ην βηβιίν κε ηίηιν: «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Τπνινγηζηψλ Α', 

Β' / Γ' Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Δ. Γηαθνπκάθε, Κ. Γθπξηή, Β.. Μπειεζηψηε, Π. Ξπλνχ, Ν. 

ηεξγηνπνχινπ –Καιαληδή  

(http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=67&c_id=272   

θαη http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B118/). 

 

Γ) Γηδαθηέα χιε θαη νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

Σν ελ ιφγσ κάζεκα έρεη γεληθφ ζθνπφ: 

 ηελ επέθηαζε ηεο γεληθήο πιεξνθνξηθήο παηδείαο ησλ καζεηψλ κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ 

ηερλνινγηψλ σο εξγαιείσλ κάζεζεο, ζθέςεο, έθθξαζεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ  γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ζχγρξνλν θφζκν.  

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=67&c_id=272
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B118/
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 ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο εθ κέξνπο 

ησλ καζεηψλ, ζηα θνηλσληθά, εζηθά, πνιηηηζκηθά, θ.ά.  δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη κε ηελ «εηζβνιή» ησλ 

ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 
Με ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ Πιεξνθνξηθήο πνπ 

έρνπλ απνθηεζεί ζην Γπκλάζην παξέρεηαη κεγάινο βαζκφο ειεπζεξίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο.  

Έκθαζε πξνηείλεηαη λα δνζεί: 

 ζηε δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη φρη ζε ηερληθά 

ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν.  

 ζηελ θαιιηέξγεηα ηε αιγνξηζκηθήο ζθέςεο. 

 ζηηο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, ζηελ αλάπηπμε, απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο, πιεξνθνξηαθψλ δεμηνηήησλ (αλαδήηεζε, εχξεζε, θξηηηθή αμηνιφγεζε, εγθπξφηεηα, 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ) θαη ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

(ζρεηηθά ζην http://www.saferinternet.gr/), ζηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ 

αζθαιή δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.  

 ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ θαη αλνηρηνχ θψδηθα ινγηζκηθνχ. 

  ζηηο  ζχγρξνλεο έλλνηεο θαη εθαξκνγέο, φπσο είλαη ην Web 2.0 θαη νη ππεξεζίεο ηνπ (π.ρ. 

blogs, wikis, εξγαιεία δηακνίξαζεο πεξηερνκέλνπ, θνηλσληθή δηθηχσζε θαη αζθαιείο θαλφλεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο), νη δηθηπαθέο εθαξκνγέο γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία (mobile internet 

applications) θ.ά 

 
Αθνινπζεί ελδεηθηηθή θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ αλά ελφηεηα. 

 

Ενότητα Περιεχόμενο 
Βιβλίο 
Μαθητή 
Κεφάλαια 

Διδακτι-
κζσ ώρεσ 

Ο Κόςμοσ τησ Πληροφορικήσ 

Σο υλικό των υπολογιςτϊν. 
Σο λογιςμικό ςυςτιματοσ 

3 
4 

2(*) 

Προγραμματιςτικά περιβάλλοντα 7 8 

Πολυμζςα 11 8 

Επικοινωνίεσ και Δίκτυα 12 8 

Διερευνώ - Δημιουργώ –  
Ανακαλφπτω 

υνκετικζσ εργαςίεσ με λογιςμικό 
εφαρμογϊν γενικισ χριςθσ, λογιςμικό 
ανάπτυξθσ πολυμζςων, λογιςμικό 
δικτφων, εκπαιδευτικό λογιςμικό και 
προγραμματιςτικά περιβάλλοντα 

 26 

Πληροφορική και φγχρονοσ 
Κόςμοσ 

Όλα αλλάηουν ... 
Νζεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ 

9 2 

φνολο διδακτικών ωρών 54 
(*) το Γυμνάςιο ζχουν γίνει αναφορζσ ςτο υλικό μζροσ των υπολογιςτϊν κακϊσ και ςτο λογιςμικό ςυςτιματοσ και 
εφαρμογϊν. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αφιερωκοφν δφο (2) διδακτικζσ ϊρεσ για τθν επιςκόπθςθ των αντίςτοιχων 
κεφαλαίων, ϊςτε οι μακθτζσ να ανακαλζςουν και να ενιςχφςουν τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ. 
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Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Οη ελφηεηεο  δελ είλαη απαξαίηεην λα 

δηδαρζνχλ θαηά ηε ζεηξά πνπ έρνπλ ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, ελψ ε πξνηεηλφκελε θαηαλνκή ηνπ 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ είλαη ελδεηθηηθή. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θάλεη  ηφζν ηνλ καθξνπξφζεζκν 

φζν θαη ην βξαρππξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ δηάξζξσζεο ηεο χιεο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ  βαζκφ εηνηκφηεηαο, ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπ. Πξνηείλεηαη λα εληάμεη, ζε φιεο ηηο ελφηεηεο, 

ζπλζεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο, ηφζν αηνκηθά φζν θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθά.  

Πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ θαη ε πξνψζεζε κεζφδσλ 

νηθνδφκεζεο ησλ γλψζεσλ κέζσ ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο βησκαηηθήο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. ε 

έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο καζεηεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα κπνξνχλ λα  ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο λα: 

 πεηξακαηίδνληαη, 

 ζρεδηάδνπλ 

 δεκηνπξγνχλ,  

 αμηνινγνχλ  

 αμηνπνηνχλ ηε γλψζε θαη λα  καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ (κεηαγλψζε). 

 
Ζ ζεκαηνινγία ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ κπνξεί λα αληιείηαη απφ ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ή/θαη λα είλαη δηαζεκαηηθέο - δηεπηζηεκνληθέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηψληαο ηε κέζνδν project ζα πξέπεη λα 

θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο θαη λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζηάδηα ηεο δηεξεχλεζεο ζέκαηνο, ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηζηνινγίνπ ηεο 

ηάμεο, ηζηνζειίδσλ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζρνιείνπ, 

ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, δεκηνπξγία θφκηθο θαη παηρληδηψλ, ειεθηξνληθψλ forum, 

wikis πάλσ ζε ζχγρξνλα ζέκαηα κε ηελ παξάιιειε πξνψζεζε απνκαθξπζκέλσλ ζπλεξγαζηψλ  

θ.ά. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεχζεξν ινγηζκηθφ. 

Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο (open office, gimp, audacity θ.ά.), 

πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα (Dev-Pascal, Dev-C++, θ.α.), ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ 

(KompoZer, NVU, Joomla, WordPress θ.ά.).  

Ζ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα γίλεηαη κε πνιιαπιφ δηδαθηηθφ πιηθφ έληππν θαη 

ειεθηξνληθφ. Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ κεηαμχ άιισλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ δηαηίζεηαη απφ ηε Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή Πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  

http://www.e-yliko.gr/, απφ ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν http://www.sch.gr, απφ ην Δπξσπατθφ 

ρνιηθφ Γίθηπν http://www.eun.org/ θ.α.   
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Αμηνιφγεζε 

Ζ εμέηαζε πεξηιακβάλεη:  

α) έλα (1) ζέκα ζεσξίαο απνηεινχκελν απφ εξσηήζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη γξαπηψο θαη  

β) ηξία (3) ζέκαηα αζθήζεσλ - πξνβιεκάησλ ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ παξαδίδνληαη απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζε αληίζηνηρα 

ειεθηξνληθά αξρεία. 

Ζ ηειηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη θαηά 40% απφ  ην ζέκα ηεο ζεσξίαο θαη θαηά 60% (3 x 20%) 

απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

 

Α΄ θαη Β΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Α. Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο  «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ηεο Α’ ηάμεο 

Γεληθνχ Λπθείνπ ζα ηζρχζεη ην ππάξρνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο Δπηινγήο 

ηεο Β΄ θαη Γ΄ Σάμεο  ΓΔΛ «Δθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ». 

Β. Βηβιίν 

Χο δηδαθηηθφ εγρεηξίδην νξίδεηαη ην βηβιίν κε ηίηιν: «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Τπνινγηζηψλ Α', Β' 

/ Γ' Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Δ. Γηαθνπκάθε, Κ. Γθπξηή, Β.. Μπειεζηψηε, Π. Ξπλνχ, Ν. 

ηεξγηνπνχινπ –Καιαληδή  

(http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=67&c_id=272   

θαη http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B118/). 

 

Γ. Διδακτζα φλη 
Για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014 η διδακτζα φλη του μαθήματοσ είναι η ακόλουθη:  
Ακολουκεί ενδεικτικι κατανομι των διδακτικϊν ωρϊν ανά ενότθτα. 

Ενότητα Περιεχόμενο 

Βιβλίο 

Μαθητή 

Κεφάλαια 

Διδακτι-

κζσ 

ώρεσ 

Ο Κόςμοσ τησ Πληροφορικήσ 

Σο υλικό των υπολογιςτϊν. 

Σο λογιςμικό ςυςτιματοσ 

3 

4 
4(*) 

Προγραμματιςτικά περιβάλλοντα 
7 14 

Διερευνώ - Δημιουργώ –  

Ανακαλφπτω 

υνκετικζσ εργαςίεσ με λογιςμικό 
εφαρμογϊν γενικισ χριςθσ, εκπαιδευτικό 
λογιςμικό και προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα 

 34 

Πληροφορική και φγχρονοσ 

Κόςμοσ 
Όλα αλλάηουν ... 
Νζεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ 

9 2 

φνολο διδακτικών ωρών 54 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=67&c_id=272
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B118/
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(*) το Γυμνάςιο ζχουν γίνει αναφορζσ ςτο υλικό μζροσ των υπολογιςτϊν κακϊσ και ςτο λογιςμικό ςυςτιματοσ και 

εφαρμογϊν. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αφιερωκοφν τζςςερεισ (4) διδακτικζσ ϊρεσ για τθν επιςκόπθςθ των 

αντίςτοιχων κεφαλαίων, ϊςτε οι μακθτζσ να ανακαλζςουν και να ενιςχφςουν τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ. 

Όςον αφορά τισ οδηγίεσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014 ιςχφει ό,τι και για 
τθν Αϋ Ημερθςίου ΓΕΛ .  
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ (κάζεκα επηινγήο) 

Α΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

Α) Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο «Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο πνιηηηζκφο», 

ηεο Α’ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ζα ηζρχζεη ην ππάξρνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

καζήκαηνο Δπηινγήο ηεο Α΄ Σάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ «Ο Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο θαη νη Ρίδεο ηνπ».   

Β) Βηβιίν 

Χο δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 νξίδεηαη ην βηβιίν κε ηίηιν: «Ο 

Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο θαη νη ξίδεο ηνπ» ησλ:. Α. Ληάθνπ, Δ. Γαδή, Γ. Κφθθηλνπ, Η. Πεληάδνπ θαη 

Γ.κπηιίξε. Σν βηβιίν ζα κεηνλνκαζηεί ζε «Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο». 

 

Γ) Γηδαθηέα χιε θαη νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο  ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο 

ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ Διιεληζκνχ κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν.  

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο δηακφξθσζεο ησλ αληηιήςεσλ γηα 

ηελ Δπξψπε απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα. Δηδηθφηεξα, ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπ φξνπ «Δπξψπε» θαη ηα γεσγξαθηθά ηεο φξηα, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν φξνο δελ απνηέιεζε 

ζηνηρείν ηαπηφηεηαο γηα ηνλ ειιελνξσκατθφ πνιηηηζκφ αιιά ζπλδέζεθε πην ζηελά κε ηνλ 

Υξηζηηαληζκφ θαη λα αληηιεθζνχλ φηη ε παξνπζία άιισλ ιαψλ βνήζεζε ηνπο επξσπατθνχο ιανχο 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ελφηεηάο ηνπο. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ, 

πψο ζπγθξνηήζεθε, θαηά ηελ Αλαγέλλεζε ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ Δπξσπαίσλ θαη ζα 

εθηηκήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ειιελνξσκατθνχ πνιηηηζκνχ ζηε δηακφξθσζή ηεο. Θα θαηαλνήζνπλ, 

επίζεο,  πψο ε Μεηαξξχζκηζε επεξέαζε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο θαζψο 

ζπλδέζεθε κε ηελ αλάδπζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, ελίζρπζε ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα 

παξαθάκπηνπλ ηελ απζεληία θαη νδήγεζε ζηελ απηνλφκεζε ηνπ αηφκνπ. Θα απνθηήζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαγελλεζηαθήο  ηέρλεο θαη λα εκβαζχλνπλ ζηνπο 

ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο. Δθηφο απηψλ, ζα γλσξίζνπλ πψο 

αληηκεηψπηζαλ νη Δπξσπαίνη  ηνπο εμσεπξσπατθνχο ιανχο, πψο ζηαδηαθά κεηαβιήζεθε ε εηθφλα 

πνπ είραλ γηα ηνλ δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ θαη πψο επέδξαζε ν Γηαθσηηζκφο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζεο ησλ θνηλψλ επξσπατθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηηο αιιαγέο πνπ πξνθάιεζε ε Γαιιηθή 
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Δπαλάζηαζε ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ επίδξαζή ηεο ζηνπο 

άιινπο ιανχο θαη ηδίσο ζηνπο Έιιελεο λα θαηαλνήζνπλ γηα πνηνπο ιφγνπο ε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε μεθίλεζε απφ ηελ Δπξψπε, πψο κεηέβαιε ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ, κε πνηνλ ηξφπν 

ε εθβηνκεράληζε επεξέαζε ηελ πνιηηηθή ηδενινγία θαη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα θαη πψο ην θξάηνο 

δηθαίνπ κεηαζρεκαηίζηεθε ζε θξάηνο πξφλνηαο, ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επξσπατθήο 

θνηλσλίαο λα απνθηήζνπλ αδξνκεξή γλψζε ησλ θηλεκάησλ ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηνπ θιαζηθηζκνχ 

θαη λα δηαθξίλνπλ πψο εθθξάδεηαη ε επξσπατθφηεηα ζηελ ηέρλε. Σέινο, λα γλσξίζνπλ ηα ζηάδηα 

πξνο ηελ Δπξσπατθή Δλνπνίεζε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 λα δηδαρζεί ε παξαθάησ χιε: 

ΜΕΡΟ Α΄: Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

1. Η Ευρϊπθ τθσ Αρχαιότθτασ  Να γνωρίςουν ςε γενικζσ γραμμζσ  οι μακθτζσ τισ 
αντιλιψεισ του αρχαίου κόςμου ςχετικά με τθ κζςθ και 
τα γεωγραφικά όρια τθσ Ευρϊπθσ. 

 Να κατανοιςουν τισ διαφοροποιιςεισ του όρου 
«Ευρϊπθ» ςε ςχζςθ με τισ μεταβαλλόμενεσ ιςτορικζσ 
ςυνκικεσ από τθν Αρχαιότθτα ωσ τον Μεςαίωνα. 

2. Η Ευρϊπθ του Μεςαίωνα  Να κατανοιςουν τισ διαδικαςίεσ τθσ ςταδιακισ ςφνδεςθσ 
τθσ «Ευρϊπθσ» με τθ «Χριςτιανοςφνθ». 

 Να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία που ζχει θ παρουςία άλλων 
λαϊν και θ ςχζςθ με αυτοφσ για τθν εικόνα που 
ςχθματίηουν οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τουσ.  

3. Οι Ευρωπαίοι τθσ 
Αναγζννθςθσ 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ διαμορφϊνεται θ νζα κοινι 
πολιτιςμικι ταυτότθτα των Ευρωπαϊκϊν λαϊν. 

 Να κατανοιςουν πϊσ αξιολογοφνται  οι κλθρονομιζσ του 
παρελκόντοσ  και να εκτιμιςουν το ρόλο τθσ ελλθνικισ 
και ρωμαϊκισ αρχαιότθτασ ςτθ διαμόρφωςθ του νζου 
ανκρϊπου. 

4. Ευρϊπθ και Ευρωπαίοι 
ςτον αιϊνα των 
κρθςκευτικϊν πολζμων 

 Να κατανοιςουν πϊσ θ κρθςκευτικι μεταρρφκμιςθ 
οδιγθςε ςτθν εςωτερίκευςθ τθσ θκικισ και τθν 
αυτονόμθςθ του ατόμου. 

 Να εντοπίςουν τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτισ 
κρθςκευτικζσ μεταβολζσ και τισ εκνικζσ διαφοροποιιςεισ. 

5. Η αυτονόμθςθ τθσ Σζχνθσ  Να διακρίνουν τθν ιδιαιτερότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ τζχνθσ 
κατά τθν Αναγζννθςθ  και τισ διαφορζσ μεταξφ αυτισ και 
τθσ  τζχνθσ του παρελκόντοσ. 

 Να ςυςχετίςουν τθν τζχνθ με τα άλλα πεδία ζκφραςθσ 
τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ κατά τθν ίδια περίοδο. 

6. Η Ευρϊπθ των αντιφάςεων: 
επιςτιμθ ι μαγεία; 

 Να εμβακφνουν ςτουσ παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν 
πρόοδο των επιςτθμϊν και ςτθ ςθμαςία τουσ για τθ 
διαμόρφωςθ του νζου ανκρϊπου. 

 Να κατανοιςουν τισ αντιφάςεισ που παρατθροφνται ςτθν 
προςπάκεια των λογίων να εξθγιςουν τθν φφςθ των 
πραγμάτων και να ερμθνεφςουν τθ ςθμαςία τουσ.  
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7. Η  Ευρϊπθ και οι 
εξωευρωπαϊκοί λαοί 

 Να γνωρίςουν τθν «εικόνα» που ςχθματίηουν οι 
Ευρωπαίοι για τουσ εξωευρωπαϊκοφσ λαοφσ  και τισ 
διαδικαςίεσ ςχθματιςμοφ τθσ και να ςυνειδθτοποιιςουν 
ότι αυτι ςχετίηεται με τθν εικόνα που διαμόρφωςαν για 
τον εαυτό τουσ.  

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ανάγκθ αξιολόγθςθσ των 
λαϊν με βάςθ τθν ιδιαιτερότθτα και τθν πολιτιςμικι 
προςφορά τουσ μζςα ςτισ δεδομζνεσ ςυνκικεσ φπαρξισ 
τουσ. Να αναγάγουν ςε αξία τον ςεβαςμό τθσ 
διαφορετικότθτασ και τθσ ιςτορικισ ιδιομορφίασ.  

8. Η κριτικι του Ορκοφ Λόγου  Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία του Ορκοφ Λόγου για τισ 
αλλαγζσ που παρατθροφνται ςτθν κοινωνία, τθν 
οικονομία, τθν πολιτικι, τθν επιςτιμθ, τθ κρθςκεία, τθν 
τζχνθ. 

 Να ςυνεξετάςουν τισ κυριότερεσ διαςτάςεισ του 
Ευρωπαϊκοφ Διαφωτιςμοφ και να προςδιορίςουν τισ 
ςυνζπειζσ του ςτισ ςχζςεισ των Ευρωπαίων με άλλουσ 
λαοφσ και ςτθν εικόνα που ςχθματίηουν για τον εαυτό 
τουσ.  

9. Η  Ευρϊπθ τθσ Εξουςίασ και 
τθσ Πολιτικισ 

 Να αντιλθφκοφν τθν μεγάλθ τομι που ςθμειϊνεται ςτθν 
πολιτικι ςκζψθ και δράςθ και να διακρίνουν τισ διαφορζσ 
ςε ςχζςθ με το παρελκόν. 

 Να εμβακφνουν ςε βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ νζασ πολιτικισ 
ςκζψθσ και ςτισ νζεσ πολιτικζσ ζννοιεσ. 

 

ΜΕΡΟ Βϋ: Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΩ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(Σο πζμπτο και το ζβδομο κεφάλαιο να διδαχθοφν περιληπτικά) 

1. Η Γαλλικι Επανάςταςθ  Να εκτιμιςουν τθ ςθμαςία τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ για 
τθ ςτάςθ των Ευρωπαίων απζναντι ςε αξίεσ και κεςμοφσ 
προεπαναςτατικοφσ. 

 Να γνωρίςουν τθν απιχθςθ που είχε αυτι ςε άλλουσ 
λαοφσ και κυρίωσ ςτουσ Ζλλθνεσ και να εντοπίςουν τθν 
επίδραςθ που είχε ςτθ νζα αντίλθψθ των ορίων τθσ 
Ευρϊπθσ. 

2. Η Βιομθχανικι Επανάςταςθ  Να κατανοιςουν γιατί θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ ξεκινά 
από τθν Ευρϊπθ και ειδικότερα από τθν Αγγλία. 

 Να εντοπίςουν τισ αλλαγζσ που επζφερε θ Βιομθχανικι 
Επανάςταςθ και τα χαρακτθριςτικά που προςζδωςε ςτον 
ευρωπαϊκό πολιτιςμό. 

3. Η Ευρϊπθ των Εκνϊν  Να διακρίνουν τθν επίδραςθ που είχε θ «αρχι των 
εκνοτιτων» ςτθ διαμόρφωςθ τθσ Ευρϊπθσ και τθ ςτάςθ 
των Ευρωπαίων απζναντι ςτουσ εξωευρωπαϊκοφσ λαοφσ. 

 Να ειςαχκοφν ςτο πνεφμα  τθσ κεωρθτικισ ςυηιτθςθσ για 
τθν εκνικι ςυνείδθςθ και το ζκνοσ. 

4. Η Ευρϊπθ των πολιτϊν  Να κατανοιςουν τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν εκβιομθχάνιςθ 
και τισ πολιτικζσ ιδεολογίεσ και τα κοινωνικά κινιματα. 

 Να αποκτιςουν ςαφι εικόνα για το κράτοσ πρόνοιασ, να 
το ςυγκρίνουν με το κράτοσ δικαίου και να κατανοιςουν 
τθν ευρωπαϊκι προζλευςθ και υφι του. 
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5. Σα κεμζλια τθσ  
επιςτθμονικισ ςκζψθσ και 
πρακτικισ 

 Να κατανοιςουν τα μεκοδολογικά γνωρίςματα τθσ 
επιςτιμθσ του 19ου αιϊνα. 

 Να προςεγγίςουν τθν επιςτιμθ ωσ κοινωνικι διαδικαςία 
και να διακρίνουν τθ ςθμαςία τθσ ωσ κριτθρίου 
ιεράρχθςθσ  των λαϊν.  

6. Η Σζχνθ του «ευ ηθν»  Να αποκτιςουν αδρομερι γνϊςθ των κινθμάτων  του 
ρομαντιςμοφ  και του κλαςικιςμοφ και να διακρίνουν πϊσ 
εκφράηεται θ ευρωπαϊκότθτα ςτθν τζχνθ. 

 Να αςκθκοφν ςτθν παρατιρθςθ και ερμθνεία των 
ςτοιχείων τθσ τζχνθσ που τουσ περιβάλλουν ςτθν 
κακθμερινι ηωι και ςτο ςυςχετιςμό τθσ τζχνθσ με το 
εκάςτοτε ιςτορικό πλαίςιο. 

7. Η πορεία προσ τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

 Να γνωρίςουν τουσ βαςικοφσ ςτακμοφσ τθσ πορείασ προσ 
τθν Ευρωπαϊκι Ενοποίθςθ. 

 Να κατανοιςουν ότι θ Ευρωπαϊκι ‘Ζνωςθ υπιρξε το 
αποτζλεςμα μακράσ κφθςθσ που είχε ωσ γονιμοποιά 
ςτοιχεία τισ οδυνθρζσ μνιμεσ του παρελκόντοσ και τισ 
προςδοκίεσ ενόσ ειρθνικοφ μζλλοντοσ. 

 

 
Α΄ΚΑΙ Β΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

Α) Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο «Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο πνιηηηζκφο», 

ηεο Α’ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ζα ηζρχζεη ην ππάξρνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

καζήκαηνο Δπηινγήο ηεο Α΄ Σάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ «Ο Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο θαη νη Ρίδεο ηνπ».   

Β) Βηβιίν 

Χο δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 νξίδεηαη ην βηβιίν κε ηίηιν: «Ο Δπξσπατθφο 

Πνιηηηζκφο θαη νη ξίδεο ηνπ» ησλ:. Α. Ληάθνπ, Δ. Γαδή, Γ. Κφθθηλνπ, Η. Πεληάδνπ θαη Γ.κπηιίξε. Σν 

βηβιίν ζα κεηνλνκαζηεί ζε «Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο». 

 

Γ) Γηδαθηέα χιε 

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 λα δηδαρζεί ε παξαθάησ χιε:  

ΜΕΡΟ Α΄: Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

1. Η Ευρϊπθ τθσ Αρχαιότθτασ  Να γνωρίςουν ςε γενικζσ γραμμζσ  οι μακθτζσ τισ 

αντιλιψεισ του αρχαίου κόςμου ςχετικά με τθ κζςθ και 

τα γεωγραφικά όρια τθσ Ευρϊπθσ. 

 Να κατανοιςουν τισ διαφοροποιιςεισ του όρου 

«Ευρϊπθ» ςε ςχζςθ με τισ μεταβαλλόμενεσ ιςτορικζσ 

ςυνκικεσ από τθν Αρχαιότθτα ωσ τον Μεςαίωνα. 

2. Η Ευρϊπθ του Μεςαίωνα  Να κατανοιςουν τισ διαδικαςίεσ τθσ ςταδιακισ ςφνδεςθσ 

τθσ «Ευρϊπθσ» με τθ «Χριςτιανοςφνθ». 

 Να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία που ζχει θ παρουςία άλλων 

λαϊν και θ ςχζςθ με αυτοφσ για τθν εικόνα που 

ςχθματίηουν οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τουσ.  
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3. Οι Ευρωπαίοι τθσ 

Αναγζννθςθσ 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ διαμορφϊνεται θ νζα κοινι 

πολιτιςμικι ταυτότθτα των Ευρωπαϊκϊν λαϊν. 

 Να κατανοιςουν πϊσ αξιολογοφνται  οι κλθρονομιζσ του 

παρελκόντοσ  και να εκτιμιςουν το ρόλο τθσ ελλθνικισ 

και ρωμαϊκισ αρχαιότθτασ ςτθ διαμόρφωςθ του νζου 

ανκρϊπου. 

4. Ευρϊπθ και Ευρωπαίοι 

ςτον αιϊνα των 

κρθςκευτικϊν πολζμων 

 Να κατανοιςουν πϊσ θ κρθςκευτικι μεταρρφκμιςθ 

οδιγθςε ςτθν εςωτερίκευςθ τθσ θκικισ και τθν 

αυτονόμθςθ του ατόμου. 

 Να εντοπίςουν τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτισ 

κρθςκευτικζσ μεταβολζσ και τισ εκνικζσ διαφοροποιιςεισ. 

5. Η αυτονόμθςθ τθσ Σζχνθσ  Να διακρίνουν τθν ιδιαιτερότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ τζχνθσ 

κατά τθν Αναγζννθςθ  και τισ διαφορζσ μεταξφ αυτισ και 

τθσ  τζχνθσ του παρελκόντοσ. 

 Να ςυςχετίςουν τθν τζχνθ με τα άλλα πεδία ζκφραςθσ 

τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ κατά τθν ίδια περίοδο. 

6. Η Ευρϊπθ των αντιφάςεων: 

επιςτιμθ ι μαγεία; 

 Να εμβακφνουν ςτουσ παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν 

πρόοδο των επιςτθμϊν και ςτθ ςθμαςία τουσ για τθ 

διαμόρφωςθ του νζου ανκρϊπου. 

 Να κατανοιςουν τισ αντιφάςεισ που παρατθροφνται ςτθν 

προςπάκεια των λογίων να εξθγιςουν τθν φφςθ των 

πραγμάτων και να ερμθνεφςουν τθ ςθμαςία τουσ.  

7. Η  Ευρϊπθ και οι 

εξωευρωπαϊκοί λαοί 

 Να γνωρίςουν τθν «εικόνα» που ςχθματίηουν οι 

Ευρωπαίοι για τουσ εξωευρωπαϊκοφσ λαοφσ  και τισ 

διαδικαςίεσ ςχθματιςμοφ τθσ και να ςυνειδθτοποιιςουν 

ότι αυτι ςχετίηεται με τθν εικόνα που διαμόρφωςαν για 

τον εαυτό τουσ.  

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ανάγκθ αξιολόγθςθσ των 

λαϊν με βάςθ τθν ιδιαιτερότθτα και τθν πολιτιςμικι 

προςφορά τουσ μζςα ςτισ δεδομζνεσ ςυνκικεσ φπαρξισ 

τουσ. Να αναγάγουν ςε αξία τον ςεβαςμό τθσ 

διαφορετικότθτασ και τθσ ιςτορικισ ιδιομορφίασ.  

8. Η κριτικι του Ορκοφ Λόγου  Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία του Ορκοφ Λόγου για τισ 

αλλαγζσ που παρατθροφνται ςτθν κοινωνία, τθν 

οικονομία, τθν πολιτικι, τθν επιςτιμθ, τθ κρθςκεία, τθν 

τζχνθ. 

 Να ςυνεξετάςουν τισ κυριότερεσ διαςτάςεισ του 

Ευρωπαϊκοφ Διαφωτιςμοφ και να προςδιορίςουν τισ 

ςυνζπειζσ του ςτισ ςχζςεισ των Ευρωπαίων με άλλουσ 

λαοφσ και ςτθν εικόνα που ςχθματίηουν για τον εαυτό 

τουσ.  

9. Η  Ευρϊπθ τθσ Εξουςίασ και 

τθσ Πολιτικισ 

 Να αντιλθφκοφν τθν μεγάλθ τομι που ςθμειϊνεται ςτθν 

πολιτικι ςκζψθ και δράςθ και να διακρίνουν τισ διαφορζσ 

ςε ςχζςθ με το παρελκόν. 

 Να εμβακφνουν ςε βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ νζασ πολιτικισ 

ςκζψθσ και ςτισ νζεσ πολιτικζσ ζννοιεσ. 
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ζνλ αθνξά ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 ηζρχεη φ,ηη 

θαη γηα ηελ Α΄ Ζκεξεζίνπ ΓΔΛ .  

 

 
ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (κάζεκα επηινγήο) 

Α΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

Α) Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο  «Γεσινγία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ 

Πφξσλ», ηεο Α’ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ζα ηζρχζεη ην ππάξρνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηνπ καζήκαηνο Δπηινγήο ηεο Β΄ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ «Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ».   

Β) Βηβιίν 

Χο δηδαθηηθφ εγρεηξίδην νξίδεηαη ην βηβιίν κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ» ησλ: Βνχηζηλνπ  

Γ.Α., Κνζκά Κ., Καιθάλε Γ., νχηζα Κ. Σν βηβιίν ζα κεηνλνκαζηεί ζε «Γεσινγία & Γηαρείξηζε 

Φπζηθψλ Πφξσλ». 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο  

O ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο είλαη, νη καζεηέο/ηξηεο: 

 Να δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο: 

α. ζρεηηθά κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο, ην ξφιν ηνπο ζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο παξεκβαίλεη δηαρεηξηζηηθά ζ’ 

απηνχο, 

β. ζρεηηθά κε ην ζηεξεφ θινηφ ηεο γεο, δειαδή ηη είλαη ηα νξπθηά θαη ηα πεηξψκαηα απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη, ηηο ηδηφηεηεο πνπ απηά έρνπλ, ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ δηαθξίλνληαη, ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ ηα ζρεκαηίδνπλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηα θπζηθά απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ, άλζξαθα, 

κεηαιιεπκάησλ αιιά θαη λεξνχ. 

 Να επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα σο απνηέιεζκα ηεο 

αιφγηζηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη  γηα ηελ πξφιεςή ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζπκκεηνρήο ζηελ επίιπζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο  γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ  

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα, κε άμνλα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε.  

 
Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ 

θαησηέξσ ηίζεληαη.  Ζ βαξχηεηα πνπ ζα δνζεί ζε θάζε παξάγξαθν θάζε θεθαιαίνπ, ζα πξέπεη λα 

ζπλάδεη κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί αλά θεθάιαην θαη αληαπνθξίλνληαη γηα 

καζεηέο Α΄ Λπθείνπ. Σν δηδαθηηθφ ζχγγξακκα γηα ηηο αλάγθεο ζπγγξαθήο ηνπ ππεξθαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο.  Δίλαη απαξαίηεην ε δηδαζθαιία λα αληηζηνηρεί ζην επίπεδν 
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θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ Λπθείνπ θαη λα κελ πξνρσξά ζε πεξηερφκελα ηνπ 

ζπγγξάκκαηνο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ηηο ππεξβαίλνπλ θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλάγθεο γηα 

ηελ αξρηθή ζπγγξαθή ηνπ. ε θάζε θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ αλακέλνληαη 

λα δηαηεζνχλ, ππνινγίδνληαο σο ζπλνιηθφ ρξφλν δηδαζθαιίαο απηφλ πνπ αληηζηνηρεί ζε 27 

βδνκάδεο δηδαζθαιίαο. Αλάινγα κε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν δηδαζθαιίαο πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο αιιά θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κπνξεί ν θάζε 

εθπαηδεπηηθφο εχινγα λα πξνζαξκφδεη ηηο αλά θεθάιαην ψξεο δηδαζθαιίαο. 

 

Γηδαθηέα χιε  

Κεθάιαην 1: Γηαρείξηζε Φπζηθψλ πφξσλ. Παξάγξαθνη: 1.1, 1.2. (ζει.13-15) 

 

Κεθάιαην 2: Η ρέζε καο κε ηε Γε. Παξάγξαθνη: 2.2 (ζει 22-23), 2.3 (ζει 23-26), 2.4 (ζει 

26), 2.5 (ζει 26-28), 2.6  (κφλνλ ζηε ζει. 29 ηα γεληθά θαη ζηηο ζειίδεο 30-31 ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ “μηλε Βξνρή”) θαη 2.7 (κφλνλ νη ζειίδεο 32-33 θαη εμαηξνχληαη νη ζειίδεο 34-35 κε ηα 

αλαθεξφκελα  γηα «Σν θαηλφκελν “Δι Νίλην”») 

 

Κεθάιαην 3: Υισξίδα θαη Παλίδα. Παξάγξαθνη:  3.1 (ζει.39-43), 3.2 (ζει. 43-48, εμαηξνχληαη 

ζηηο ζειίδεο 46 θαη 47 ην ζεκείν “3.2.1 Γηάθξηζε Παλίδαο”) 

 

Κεθάιαην 4:  Δδαθηθνί Πφξνη. Παξάγξαθνη: 4.1 (ζει. 49-51), 4.2 Ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο (ζει. 

51), 4.2.1 Φπζηθέο εδαθηθέο ηδηφηεηεο (ζει. 51-53 νη ζειίδεο απφ ην ζεκείν “Γνκή” ζηε ζει.53 σο 

ζει. 58 εμαηξνχληαη), 4.2.2 Υεκηθέο ηδηφηεηεο (κφλνλ ηα γεληθά ζηε ζειίδα 58 θαη επίζεο ηα 

αλαθεξφκελα ζην ζεκείν “Αληίδξαζε ηνπ εδάθνπο” απφ ηε ζειίδα 60 σο ηε ζειίδα 61), 4.3 (ζει. 

61-63) εμαηξνχληαη νη ηέζζεξηο νκάδεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, 4.4 (ζει. 64),  4.5 ( απφ ηε 

ζειίδα 64 σο ηε ζειίδα 65  φπνπ εμαηξνχληαη ηα ζρεηηθά κε ηνλ Σχπν ρξεζηκνπνίεζεο γεο-LUT),  

4.7 (ζει.66-75, εμαηξνχληαη απφ ζειίδα 69 σο ζειίδα 73 ηα ζεκεία: “Σχπνη επηθαλεηαθήο 

δηάβξσζεο”, “Τπνεπηθαλεηαθή δηάβξσζε”, “Σχπνη ππνεπηθαλεηαθήο δηάβξσζεο”, 4.7.3“Αηνιηθή 

δηάβξσζε” θαη 4.7.4“Καηνιηζζήζεηο”), 4.8 (ζει.75-77),  4.11 (ζει.82-88), 4.12 (ζει.88-89) 

 

Κεθάιαην 5:  Τδαηηθνί Πφξνη.  Παξάγξαθνη: 5.1 (ζει. 95-96), 5.2 (ζει. 96-97), 5.3 (ζει. 97-99), 

5.4 (Οη ζειίδεο 99-101 θαη εμαηξνχληαη νη ζειίδεο 102 θαη 103), 5.6 (κφλνλ ηα γεληθά ζηε ζει. 106 

θαη νλνκαζηηθά νη ηίηινη ησλ παξαγξάθσλ απφ 5.6.1 σο 5.6.5 ηα πεξηερφκελά ηνπο εμαηξνχληαη), 

5.7 (κφλν ηα γεληθά ζηηο ζειίδεο 119 θαη 120 θαη εμαηξνχληαη ηα πεξηερφκελα ηεο παξαγξάθνπ 

5.7.1 απφ ζειίδα 120 σο ζειίδα 125) θαη 5.8 (ζει. 125-130) 

 

Κεθάιαην 6:  Γαζηθνί Πφξνη. Παξάγξαθνη:  6.1 (ζει. 135-136), 6.3 (ζει. 138-139), 6.4 (ζει. 

139), 6.7 (ζει. 142-144),  6.10 (ζει. 146-149) θαη 6.11 (ζει. 149-156) 

 

Κεθάιαην 9:  Μνξθέο Δλέξγεηαο. Παξάγξαθνη: 9.1 (ζει. 215-216), 9.2 (ζει. 216), 9.2.1 (ζει. 

217), 9.2.2 (ζει. 217-218, εμαηξείηαη ην ζεκείν “Μεραληζκφο θαχζεο αλζξάθσλ”), 9.2.3 (ζει. 219-

223), 9.2.4 (κφλνλ ζηε ζειίδα 224 νλνκαζηηθά ηα Φπζηθά αέξηα), 9.6 (ζει.230-232),  γηα ηηο 

παξαγξάθνπο 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 θαη 9.11 νλνκαζηηθά κφλνλ ηνπο ηίηινπο. 

 

Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο αλά θεθάιαην είλαη, νη καζεηέο/ηξηεο: 

Κεθάιαην 1: Γηαρείξηζε Φπζηθψλ πφξσλ  (Ώξεο: 2)  

Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. 
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Να αλαιχνπλ ηνλ φξν «Γηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ». 

 

Κεθάιαην 2: Η ρέζε καο κε ηε Γε (Ώξεο: 8) 

Να αλαιχνπλ ηνλ φξν «αεηθφξνο αλάπηπμε» 

Να αλαθέξνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη λα δηαρσξίδνπλ ηνπο κε αλαλεψζηκνπο 

απφ ηνπο αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο. 

Να παξνπζηάδνπλ ηη είλαη αλαθχθισζε θαη ηη επαλαρξεζηκνπνίεζε κε ζρεηηθά παξαδείγκαηα. 

Να αλαθέξνπλ ηη είλαη ε βηνπνηθηιφηεηα θαη πψο δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν δσήο. 

Να αλαθέξνπλ πψο ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα επηδξά ζηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, πνηνη 

ιφγνη επηβάιινπλ ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο θαη πνηεο νη αηηίεο κείσζήο ηεο. 

Να δηαπηζηψζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ζηα 

νηθνζπζηήκαηα. 

Να αλαθέξνπλ ηη είλαη αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη λα αλαθέξνπλ νλνκαζηηθά ηνπο θπξηφηεξνπο 

ξππαληέο. 

Να αλαθέξνπλ ηη είλαη θαη λα πεξηγξάθνπλ πψο δεκηνπξγείηαη ε φμηλε βξνρή. 

Να αλαθέξνπλ νλνκαζηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα θαηλφκελα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο ηεο γεο θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα θαηλφκελα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο. 

 

Κεθάιαην 3: Υισξίδα θαη Παλίδα (Ώξεο: 5) 

Να αλαθέξνπλ ηηο έλλνηεο «ρισξίδα» θαη «παλίδα» θαη λα δηαρσξίδνπλ ηηο έλλνηεο «ρισξίδα» θαη 

«βιάζηεζε». 

Να επηζεκαίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. 

Να δηαθξίλνπλ δηάθνξα είδε ρισξίδαο θαη λα ηα πεξηγξάθνπλ. 

Να επηζεκάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ ειιεληθή ρισξίδα. 

Να αλαθέξνπλ ζπλνπηηθά ηεο νκάδεο δψσλ ηεο ειιεληθήο παλίδαο θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπο. 

Να επηζεκάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ ειιεληθή παλίδα. 

 

Κεθάιαην 4:  Δδαθηθνί Πφξνη (Ώξεο: 17)  

Να επηζεκάλνπλ ην έδαθνο σο θπζηθφ πφξν, λα αλαθέξνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ εδάθνπο θαη λα 

αλαιχνπλ ηνπο παξάγνληεο ηεο εδαθνγέλεζεο. 

Να αλαθέξνπλ επηγξακκαηηθά ηηο δηάθνξεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο. 

Να πεξηγξάθνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο θνθθνκεηξηθήο ζχζηαζεο, ηελ ζεκαζία ηνπο θαη λα δίλνπλ ηνλ 

νξηζκφ ηεο. 

Να αλαθέξνπλ ηνλ νξηζκφ θαη ηε ζεκαζία ηεο αληίδξαζεο ηνπ εδάθνπο (pH). 

Να αλαθέξνπλ πνηα είλαη ηα καθξνζηνηρεία θαη πνηα ηα ηρλνζηνηρεία ηνπ εδάθνπο θαη λα 

δηαρσξίδνπλ ηελ γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο απφ ηελ ηξνθνπελία θαη ηελ ηνμηθφηεηα. 

Να επεμεγνχλ ηελ έλλνηα ηεο γεσξγηθήο γεο θαη λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα Κπξίσλ Δηδψλ 

Υξήζεο Γεο. 

Να θαζνξίδνπλ ηηο έλλνηεο εδαθηθή ππνβάζκηζε θαη εδαθηθή δηάβξσζε. 
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Να αλαθέξνπλ  ηηο θαηεγνξίεο ηεο πδαηηθήο δηάβξσζεο θαη ην κεραληζκφ γέλεζεο ηεο 

επηθαλεηαθήο δηάβξσζεο. 

Να παξνπζηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο γέλεζεο θαη εμέιημεο ηεο επηθαλεηαθήο πδαηηθήο δηάβξσζεο. 

Να πεξηγξάθνπλ ηελ κεραληθή δηάβξσζε. 

Να αλαθέξνπλ θαη ζπλνςίδνπλ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηαρχλνπλ ηε δηάβξσζε θαη 

ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ζπληεξνχλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο εδαθηθνχο πφξνπο. 

Να δηαρσξίδνπλ ηηο έλλνηεο «νξπθηφ», «πέηξσκα» θαη «κεηάιιεπκα». 

Να αλαθέξνπλ θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ νξπθηψλ. 

Να πεξηγξάθνπλ θαη ζπλνςίδνπλ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ πεηξσκάησλ ηνπ ζηεξενχ θινηνχ 

ηεο Γεο. 

Να πεξηγξάθνπλ δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ππεδάθηνπ πινχηνπ. 

 

Κεθάιαην 5:  Τδαηηθνί Πφξνη  (Ώξεο: 7) 

Να πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ 

Να πεξηγξάθνπλ ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν ηνπ λεξνχ. 

Να πεξηγξάθνπλ ηηο θχξηεο κνξθέο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ  

Να επεμεγνχλ ηνπο φξνπο ειεχζεξν λεξφ, ηξηρνεηδέο λεξφ, πγξνζθνπηθφ λεξφ θαη εδαθηθή 

πγξαζία 

Να απαξηζκνχλ ηηο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ νλνκαζηηθά. 

Να δηαρσξίδνπλ ηηο έλλνηεο «ξχπαλζε» θαη «κφιπλζε» ησλ πδάησλ. 

Να ζπλνςίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

Να παξνπζηάδνπλ ηηο δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ Διιάδα  

Να ζπλνςίδνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

 

 Κεθάιαην 6:  Γαζηθνί Πφξνη  (Ώξεο: 9) 

Να παξνπζηάδνπλ ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα δάζε ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Να αλαιχνπλ θαη επεμεγνχλ ηελ έλλνηα «δαζηθφ νηθνζχζηεκα». 

Να δηεξεπλήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ δάζνπο γηα ηνλ άλζξσπν. 

Να δηαρσξίδνπλ ηηο έλλνηεο παξζέλν δάζνο, θπζηθφ δάζνο θαη ηερλεηφ δάζνο 

Να πεξηγξάθνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δάζνπο κέζα ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. 

Να θαηαγξάςνπλ ηνπο δαζηθνχο ερζξνχο θαη θηλδχλνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δαζψλ. 

 

Κεθάιαην 9:  Μνξθέο Δλέξγεηαο  (Ώξεο: 6) 

Να αλαθέξνπλ ηη είλαη ηα θαχζηκα θαη λα πεξηγξάθνπλ ηε βηνκάδα θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ 

νξπθηψλ αλζξάθσλ. 

Να δηαρσξίδνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ νξπθηψλ αλζξάθσλ. 

Να απαξηζκνχλ ηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε φπνπ ππάξρεη πεηξέιαην. 
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Να παξνπζηάδνπλ ζπλνπηηθά ηα πξντφληα δηχιηζεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο. 

Να παξνπζηάδνπλ νλνκαζηηθά ηηο θαηεγνξίεο ησλ θαπζίκσλ αεξίσλ. 

Να αλαθέξνπλ νλνκαζηηθά ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (πνηακψλ, θπκάησλ, παιηξξνηψλ, 

ειηαθή, αηνιηθή, γεσζεξκηθή, ζεξκηθή ελέξγεηα σθεαλψλ, φζκσζε, ππξεληθή). 

Να παξνπζηάδνπλ θαη αλαθέξνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη λα επεμεγνχλ ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζηνηρεία. 

 

Αμηνιφγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ νθείιεη λα ζπλδπάδεη πνηθίιεο κνξθέο θαη ηερληθέο γηα λα επηηχρεη 

αθελφο έγθπξε, αμηφπηζηε, αληηθεηκεληθή θαη αδηάβιεηε απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ, ηεο θξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ησλ πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη αθεηέξνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ απηνγλσζία θαη ηελ 

αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζή ηνπο γηα ην επίπεδν κάζεζεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπλζεηηθή κε εξσηήζεηο 

(αληηζηνίρηζεο, ζπκπιήξσζεο θελψλ, πνιιαπιήο επηινγήο κε ζχληνκε αηηηνιφγεζε ηεο 

απάληεζεο, θ.ά.), θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο θαη λα αθνξνχλ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

Δπίζεο, επεηδή ην κάζεκα είλαη απφ ηε θχζε ηνπ δηεπηζηεκνληθήο /δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

πξνηείλεηαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, λα δηδάζθεηαη κε ηε κέζνδν ζρεδίσλ εξγαζίαο (project). Γη’ απηφ, 

εθηφο απφ ηελ πξνθνξηθή θαη  γξαπηή εμέηαζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηεηξακήλσλ, πξνηείλεηαη θαη ε θαηάζεζε αηνκηθήο ή νκαδηθήο εξγαζίαο. 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ κπνξεί λα γίλεηαη κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, αιιά θαη 

άιια πνπ ελδερνκέλσο θξίλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο απαξαίηεηα: 

1. Ζ ζπλάθεηα ηεο εξγαζίαο κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα / Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο θαη ε ζπλάθεηα 

κε ηελ ηνπηθή αηδέληα 

2. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αξρηθά ηέζεθαλ (νηθνδφκεζε γλψζεσλ, αλάπηπμε δεμηνηήησλ, 

θαιιηέξγεηα αμηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ) 

3. Ζ πξσηνηππία αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο 

4. Ζ δηεπηζηεκνληθή/δηαζεµαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

5. Σν πιήζνο θαη ε εηεξνγέλεηα ησλ πεγψλ πνπ επηιέρζεθαλ  

6. Ζ νξγάλσζε θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

7. Ζ δηεμαγσγή θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

8. Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη 

9. Ζ πξνβνιή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

10. Ζ αλάιεςε δξάζεο θαη ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

11. Ο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

12. Ζ ζχλζεζε θαη ε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο  
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Σέινο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, νη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν 

αιιά θαη ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, ψζηε λα κπνξεί ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί 

σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο θνηλσλίαο θαη σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θνξείο επαηζζεηνπνίεζεο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα. 

  

Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΛ 

Α) Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο  «Γεσινγία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ 

Πφξσλ», ηεο Α’ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ζα ηζρχζεη ην ππάξρνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηνπ καζήκαηνο Δπηινγήο ηεο Β΄ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ «Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ».   

Β) Βηβιίν 

Χο δηδαθηηθφ εγρεηξίδην νξίδεηαη ην βηβιίν κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ» ησλ: Βνχηζηλνπ  

Γ.Α., Κνζκά Κ., Καιθάλε Γ., νχηζα Κ. Σν βηβιίν ζα κεηνλνκαζηεί ζε «Γεσινγία & Γηαρείξηζε 

Φπζηθψλ Πφξσλ». 

Γ) Γηδαθηέα χιε 

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 ε δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αθφινπζε:  

Κεθάιαην 1: Γηαρείξηζε Φπζηθψλ πφξσλ. Παξάγξαθνη: 1.1, 1.2. (ζει.13-15) 

 

Κεθάιαην 2: Η ρέζε καο κε ηε Γε. Παξάγξαθνη: 2.2 (ζει 22-23), 2.3 (ζει 23-26), 2.4 (ζει 26), 

2.5 (ζει 26-28), 2.6  (κφλνλ ζηε ζει. 29 ηα γεληθά θαη ζηηο ζειίδεο 30-31 ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

“μηλε Βξνρή”) θαη 2.7 (κφλνλ νη ζειίδεο 32-33 θαη εμαηξνχληαη νη ζειίδεο 34-35 κε ηα 

αλαθεξφκελα  γηα «Σν θαηλφκελν “Δι Νίλην”») 

 

Κεθάιαην 3: Υισξίδα θαη Παλίδα. Παξάγξαθνη:  3.1 (ζει.39-43), 3.2 (ζει. 43-48, εμαηξνχληαη 

ζηηο ζειίδεο 46 θαη 47 ην ζεκείν “3.2.1 Γηάθξηζε Παλίδαο”) 

 

Κεθάιαην 4: Δδαθηθνί Πφξνη. Παξάγξαθνη: 4.1 (ζει. 49-51), 4.2 Ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο (ζει. 51), 

4.2.1 Φπζηθέο εδαθηθέο ηδηφηεηεο (ζει. 51-53 νη ζειίδεο απφ ην ζεκείν “Γνκή” ζηε ζει.53 σο ζει. 

58 εμαηξνχληαη), 4.2.2 Υεκηθέο ηδηφηεηεο (κφλνλ ηα γεληθά ζηε ζειίδα 58 θαη επίζεο ηα 

αλαθεξφκελα ζην ζεκείν “Αληίδξαζε ηνπ εδάθνπο” απφ ηε ζειίδα 60 σο ηε ζειίδα 61), 4.3 (ζει. 

61-63) εμαηξνχληαη νη ηέζζεξηο νκάδεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, 4.4 (ζει. 64),  4.5 ( απφ ηε 

ζειίδα 64 σο ηε ζειίδα 65  φπνπ εμαηξνχληαη ηα ζρεηηθά κε ηνλ Σχπν ρξεζηκνπνίεζεο γεο-LUT),  

4.7 (ζει.66-75, εμαηξνχληαη απφ ζειίδα 69 σο ζειίδα 73 ηα ζεκεία: “Σχπνη επηθαλεηαθήο 

δηάβξσζεο”, “Τπνεπηθαλεηαθή δηάβξσζε”, “Σχπνη ππνεπηθαλεηαθήο δηάβξσζεο”, 4.7.3“Αηνιηθή 

δηάβξσζε” θαη 4.7.4“Καηνιηζζήζεηο”), 4.8 (ζει.75-77),  4.11 (ζει.82-88), 4.12 (ζει.88-89) 

 

ζνλ αθνξά ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 ηζρχεη φ,ηη 

θαη γηα ηελ Α΄ Ζκεξεζίνπ ΓΔΛ .  

 

ΝΔΟΣΔΡΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ (κάζεκα επηινγήο) 

Β΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ν ελδεηθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο χιεο πεξηιακβάλνληαη ζην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο. 
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ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (κάζεκα επηινγήο) 

Β΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

Βηβιίν: «Αξρέο Οηθνλνκίαο» ησλ Α. Γεδνπζφπνπινπ, Π. Γηαιέξε, Η. ρηζηνχ, Π. Σέληε θαη Α. 

Υαηδεαλδξένπ. 

Πξνηείλεηαη λα γίλεη επαλάιεςε ηεο χιεο πνπ δηδάρζεθε ζηελ Α΄ Λπθείνπ θαηά ηελ θξίζε ησλ 

δηδαζθφλησλ, ψζηε λα ζπλδεζνχλ νη γλψζεηο πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη νη καζεηέο κε ηελ χιε πνπ 

πξφθεηηαη λα δηδαρζεί σο εμήο: 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9: ΟΙ ΔΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 

9.1. Ο Ρφινο ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ 

9.2 Σα κεγέζε ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ 

9.2.1. Δζληθφ Πξντφλ 

9.2.2. Δζληθφ Δηζφδεκα 

9.2.3. Δζληθή Γαπάλε 

9.3. Καζαξφ θαη Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ 

9.4. Δζληθφ Πξντφλ θαη Οηθνλνκηθή Δπεκεξία 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10: Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

10.1. Σν Κξάηνο θαη ε Κξαηηθή Παξέκβαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Εσή 

10.2. Οη ηφρνη ηεο Κξαηηθήο Παξέκβαζεο 

10.3. Σα Μέζα Άζθεζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

10.3.1. Ο Κξαηηθφο Μεραληζκφο 

10.3.2. Σα Μέζα Παξέκβαζεο ηνπ Κξάηνπο 

10.4. Οη Γεκφζηεο Γαπάλεο 

10.5. Σα Γεκφζηα έζνδα 

10.5.1. Οη Πεγέο Δζφδσλ 

10.5.2. Οη Φφξνη 

10.6. Ο Γεκφζηνο Γαλεηζκφο 

10.7. Ο Γεκφζηνο Πξνυπνινγηζκφο 

10.8. Οη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11: ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δ ΜΔΓΔΘΤΝΗ 

11.1. Ζ Οηθνλνκηθή Εσή Αιιάδεη 

11.2. Ζ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

11.3. Οη Αιιαγέο ζηελ Παξαγσγηθή Ηθαλφηεηα 

11.3.1. Σν Δξγαηηθφ Γπλακηθφ θαη ε Αλάπηπμε 

11.3.2. Ζ πζζψξεπζε ηνπ Κεθαιαίνπ 

11.3.3. Ζ Σερλνινγία 

11.4. Αλάπηπμε θαη Τπαλάπηπμε 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12: ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δ ΚΡΙΗ 

12.1. Σν Οηθνλνκηθφ χζηεκα ζε Κξίζε 

12.2 Σν Πξφβιεκα ηεο Αλεξγίαο 

12.2.1. Ζ έλλνηα ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαη ηεο Αλεξγίαο 

12.2.2. Δίδε Αλεξγίαο 

12.2.3. πλέπεηεο ηεο Αλεξγίαο ζην Κνηλσληθφ χλνιν θαη ζην Άηνκν 

12.2.4. Πνιηηηθέο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Αλεξγίαο 
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12.3. Ο Πιεζσξηζκφο: Έλλνηα θαη Δπηπηψζεηο 

12.3.1. Έλλνηα ηνπ Πιεζσξηζκνχ 

12.3.2. Οη Δπηπηψζεηο ηνπ Πιεζσξηζκνχ 

12.4. Ζ Φηψρεηα 

12.5 Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ   

Κεθάιαην 9 

ην θεθάιαην απηφ πξέπεη λα εμεγεζεί ε έλλνηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο, ηνπ Δζληθνχ 

Δηζνδήκαηνο θαη ηεο Δζληθήο Γαπάλεο θαζψο θαη φηη ε κέηξεζε απηψλ ησλ κεγεζψλ είλαη ηξεηο 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κέηξεζεο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο, εθφζνλ ε αμία ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη 

ηζνχηαη ζε γεληθέο γξακκέο θαη κε θάπνηεο πξνζαξκνγέο κε ην εηζφδεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ 

νηθνλνκία, ην νπνίν θαη δαπαλάηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.  

Πξνηείλεηαη, επίζεο, λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ βαξχηεηα ηνπ θαηά θεθαιήλ εζληθνχ 

πξντφληνο ζε αληηδηαζηνιή κε ην εζληθφ πξντφλ σο κέηξν νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαζψο επίζεο 

θαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ θπξίσο γηα ην γεγνλφο φηη απηφ δελ απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθή δηαλνκή 

ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ νηθνλνκία. 

Κεθάιαην 10 

Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία 

θαη λα ζπδεηεζεί ε έθηαζε ζηελ νπνία απηή πξέπεη λα ππάξρεη. 

Θα πξέπεη λα γίλνπλ ζηνπο καζεηέο ζαθείο νη έλλνηεο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαζψο 

θαη νη αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ειιείκκαηα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε ζπλέπεηα ηνλ 

δεκφζην δαλεηζκφ. Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί ε ζπκβνιή ησλ θφξσλ ζηα θξαηηθά έζνδα 

θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο πξννδεπηηθήο θνξνινγίαο (θφξνο εηζνδήκαηνο) ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

αληηζηξφθσο πξννδεπηηθή θνξνινγία (ΦΠΑ). 

Κεθάιαην 11 

πκπιεξσκαηηθά, ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζπδεηεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζην 

πεξηβάιινλ θαζψο θαη νη αηηίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ζπληεξνχλ ηελ άληζε δηαλνκή ηνπ πινχηνπ 

κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ θαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ.  

Κεθάιαην 12 

πκπιεξσκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί ζηνπο καζεηέο ε πεξηνδηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ θαζψο θαη φηη παξά ην γεγνλφο φηη κηα νηθνλνκία κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θξίζε 

βξαρππξφζεζκα, ε ηάζε ηεο είλαη δπλαηφ λα είλαη καθξνπξφζεζκα αλνδηθή. 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη κηα εξεπλεηηθή εξγαζία, ε νπνία είλαη 

δπλαηφ λα αθνξά ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο χιεο θαηά ηελ θξίζε ησλ δηδαζθφλησλ. Δλδεηθηηθά, 

πξνηείλνληαη:  
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-Γηεξεχλεζε θαη απνηχπσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ κηαο νκάδαο θαη ζχγθξηζε κε ηα 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ηδησηηθή Καηαλάισζε. 

-Μειέηε θαη απνηχπσζε ηνπ ζθνπνχ, ηεο δνκήο, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο δξάζεο κηαο 

επηρείξεζεο. 

-ρνιηαζκφο ηεο εμέιημεο καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ φπσο ηνπ ΑΔΠ, ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηεο 

αλεξγίαο θιπ. κε βάζε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο. 

-Μειέηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη δηάθνξσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ. 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (Γεληθή Παηδεία) 

Γ΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

Γηδαθηέα χιε απφ ην «Βηβιίν  Μαζεηή» ηα εμήο θεθάιαηα : 

1. Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία. 

2. Μνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο - Διιεληθή θνηλσλία. 

3. Κνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθφο έιεγρνο. 

4. Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή νηθνγέλεηα: κνξθέο, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο. 

6. Δξγαζία, αλεξγία θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο. 

9. Απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά: παξαβαηηθφηεηα θαη εγθιεκαηηθφηεηα. 

10. Δηεξφηεηα, δηαπνιηηηζκηθέο θαη δηαθνηλσληαθέο ζρέζεηο. 

Γισζζάξην 

Βηβιηνγξαθία. 

Απφ ην «Σεηξάδην Δξγαζίαο θαη Έξεπλαο ηνπ Μαζεηή» νξίδνληαη σο δηδαθηέα ηα θεθάιαηα  πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ παξαπάλσ δηδαθηέα χιε ηνπ «Βηβιίνπ Μαζεηή». 

 

ΑΡΥΔ ΛΟΓΙΣΙΚΗ (κάζεκα επηινγήο) 

Γ΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

Βηβιίν: «Αξρέο Λνγηζηηθήο» ησλ Α. Κνληάθνπ, Κ. Μαξγαξψλε, Α. Εαξίθε. 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή – Βαζηθέο έλλνηεο 

1.1. Αλάγθεο – Αγαζά. Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί  ει. 9-11 

1.2. Οη επηρεηξήζεηο ει. 11-12 

1.3. Ζ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο - Γηαθξίζεηο ηεο πεξηνπζίαο – Δθαξκνγή ει. 12-15 

1.4. Γηαθξίζεηο ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ ει. 15-17 

1.5. Δθαξκνγή ει. 17-18 

1.6. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο ει. 19-21 

1.7. Έλλνηα θαη ζθνπνί ηεο Λνγηζηηθήο - Δμέιημε ηεο Λνγηζηηθήο - Γηαθξίζεηο ηεο 

Λνγηζηηθήο - Ζ Λνγηζηηθή θαη νη άιιεο επηζηήκεο - Ο ξφινο ηνπ ινγηζηή  
ει. 22-24 

Κεθάιαην 2: Δκθάληζε ηεο πεξηνπζίαο ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο 

2.1. Γεληθά ει. 25  
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2.2. Απνγξαθή – Δίδε απνγξαθήο – Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε - Τπφδεηγκα 

απνγξαθήο. 
ει. 25-31 

2.3. Ηζνινγηζκφο – Τπφδεηγκα ηζνινγηζκνχ – Μνξθέο ηζνινγηζκνχ ει. 31-34 

2.4. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο ει. 34-36 

Κεθάιαην 3: Οη κεηαβνιέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε 

παξαθνινχζεζή ηνπο 

3.1. Μεηαβνιέο ηεο πεξηνπζίαο - Γηαδνρηθνί ηζνινγηζκνί - Αζθήζεηο ει. 37-48 

3.2. Οη ινγαξηαζκνί ει. 49-55 

3.3. Καλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκψλ ει. 55-56 

3.4. Αλάιπζε ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ει. 56-57 

3.5. Παξάδεηγκα ηήξεζεο ινγαξηαζκψλ ει. 57-59 

3.6. Μεηαθνξά ελφο ινγαξηαζκνχ ζε άιινλ ει. 60-61 

3.7. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο ει. 61-64 

Κεθάιαην 4: Γηπινγξαθηθή ή δηγξαθηθή κέζνδνο εγγξαθψλ 

4.1. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ ει. 65-66 

4.2. Ζκεξνιφγην ει. 66-73 

4.3. Γεληθφ θαζνιηθφ ει. 73-80 

4.4. Ηζνδχγην ινγαξηαζκψλ Γεληθνχ Καζνιηθνχ ει. 80-82 

4.5. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο ει. 83 

Κεθάιαην 5: Καηάηαμε ινγαξηαζκψλ ζε γεληθέο νκάδεο – Μεγαιχηεξε αλάιπζε ηεο 

θαζαξήο πεξηνπζίαο 

5.1. Γεληθά ει. 85 

5.2. Λνγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ ει. 86 

5.3. Λνγαξηαζκνί Πξαγκαηηθνχ Παζεηηθνχ ει. 86-87 

5.4. Λνγαξηαζκνί Καζαξήο Πεξηνπζίαο ει. 87-95 

5.5. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο ει. 96-100 

Κεθάιαην 6: Οη ινγαξηαζκνί απφ νξγαλσηηθή άπνςε θαη ε δηάθξηζή ηνπο θαηά κέγεζνο 

6.1. Αλάγθε Γηάθξηζεο ει. 101-102 

6.2. Λνγαξηαζκνί γεληθνί ή πεξηιεπηηθνί, εηδηθνί ή αλαιπηηθνί ει. 103 

6.3. Πξσηνβάζκηνη, δεπηεξνβάζκηνη, ηξηηνβάζκηνη θηι. Λνγαξηαζκνί ει. 103-104 

6.4. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ γεληθψλ θαη ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ  ει. 105-106 

6.5. Καηαζηάζεηο ζπκθσλίαο ή ηζνδχγηα ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ ει. 106-107 

6.6. Δθαξκνγή ει. 107-115 

6.7. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο ει. 115-117 
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ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΔΥΝΗ (κάζεκα επηινγήο) 

Γ΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο είλαη επζχγξακκν ρξνλνινγηθά, θαη 

ε γλψζε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξνεγνχκελεο. Γηδάζθνληαη φια 

ηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή . Ο  εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ θξίζε ηνπ εκβαζχλεη κφλν ζηα 

ζεκεία πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΑΠ θαη ην επίπεδν 

ησλ καζεηψλ. Ζ δηδαζθαιία ζπκπιεξψλεηαη κε πξνβνιέο ζρεηηθψλ βηληενηαηληψλ θαη εηθφλσλ, 

επηζθέςεηο ζε εθζέζεηο θαη κνπζεία θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ (κάζεκα επηινγήο) 

Γ΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ 

Ο δηδάζθσλ νξγαλψλεη (απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο) ηελ χιε πνπ ζα δηδάμεη. Ζ χιε πνπ ζα 

επηιεγεί, φρη ιηγφηεξε απφ 100 ζειίδεο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζέκαηα θαη απφ ηηο 3 ελφηεηεο ηνπ 

βηβιίνπ. 

 

Οη δηδάζθνληεο λα ελεκεξσζνχλ ελππφγξαθα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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