
         

 

                                                          
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου  

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 

32/2013 του ∆.Σ.) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία µαθηµάτων 

Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Συγκεκριµένα: 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ   

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του µαθήµατος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς 

χάσµατα και ασυνέχειες. Η αποσπασµατικότητα δεν επιτρέπει στους µαθητές να κατανοήσουν τη 

σχέση που συνδέει µεταξύ τους τα ιστορικά γεγονότα ούτε το πλέγµα των συνθηκών υπό τις 

οποίες αυτά συντελέστηκαν. Για τον λόγο αυτό πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 

για ολοκλήρωση της ύλης µέσα στο διδακτικό έτος. Επειδή όµως σε πολλές περιπτώσεις η 

συστηµατική διδασκαλία όλου του βιβλίου καθίσταται αδύνατη λόγω αντικειµενικών προβληµάτων 

προτείνεται ως απολύτως αναγκαία η διδασκαλία των κατωτέρω ενοτήτων. Όσον αφορά τις 

ενότητες που δεν έχουν συµπεριληφθεί στη διδακτέα ύλη, θεωρείται αυτονόητο ότι ο/η 

εκπαιδευτικός θα µεριµνήσει ώστε, µέσα από µια ευσύνοπτη προσέγγιση των βασικών στοιχείων 

τους, να διασφαλισθεί η συνέχεια και η συνοχή της ιστορικής αφήγησης. 

Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  
 
Αθήνα,            01-10-2013 
Αρ. Πρωτ.        139610/Γ2 

• ∆/νσεις ∆/θµιας Εκπ/σης 
• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  
• Γενικά Λύκεια (µέσω των 

∆/νσεων ∆/θµιας Εκπ/σης) 

ΠΡΟΣ: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄  

 
----- 

Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:   210-3443422 

ΚΟΙΝ.: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

• Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης 
• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 
Αν. Τσόχα 36 
11521 Αθήνα 
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Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για όλες τις τάξεις ότι οι ιστορικές πηγές που περιέχονται 

στα σχολικά βιβλία ιστορίας δεν αποτελούν προέκταση της αφήγησης του βιβλίου και εποµένως 

δεν πρέπει να διδάσκονται ως επιπλέον γνωστικά στοιχεία, των οποίων ζητείται κατά τις εξετάσεις 

η εκµάθηση, αλλά αποτελούν µεθοδολογικά εργαλεία για την άσκηση της κριτικής σκέψης των 

µαθητών. 

 
Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και  

Α ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

(Από τους προϊστορικούς πολιτισµούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού) 

Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 2. Η Αίγυπτος (σελ.20-30) 

ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Από τους προϊστορικούς χρόνους έως και το Μ. Αλέξανδρο 

1. Ελληνική προϊστορία 

 1.2. O Mυκηναϊκός πολιτισµός: (σελ. 65-75) 

2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.) 

 2.1. Οµηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), (σελ. 76 – αρχή 77), Ο πρώτος ελληνικός αποικισµός 

(σελ.78-80), Οικονοµική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση (σελ.80-82), Ο πολιτισµός (σελ.82-83) 

 2.2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ), (σελ.84-98) 

 2.3. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), (σελ.98-107 και 109-114): το εισαγωγικό τµήµα και η 

υποενότητα: η συµµαχία της ∆ήλου - Αθηναϊκή ηγεµονία (σελ.98-100), Η εποχή του Περικλή 

(σελ.100-102), ο Πελοποννησιακός πόλεµος (431-404 π.Χ.) (σελ.102-103), Η κρίση της πόλης-

κράτους (σελ.103-105), Η πανελλήνια ιδέα (σελ.105), Ο Φίλιππος Β΄ και η ένωση των Ελλήνων 

(σελ.105-107), Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου (σελ. 109-111), Ο πολιτισµός (σελ. 111-114) 

ΙΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (σελ.124-151) 

ΙV. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ 

1. Ο Ελληνισµός της ∆ύσης 

 1.4. Ο πολιτισµός των Ελλήνων της ∆ύσης (σελ.161-164) 

3. Οι λαοί της ιταλικής χερσονήσου και ο σχηµατισµός του Ρωµαϊκού κράτους  

 (8ος - 3ος αι. π.Χ.) 

 3.1. Η χώρα (σελ.168-169) 

 3.3 Η ίδρυση της Ρώµης και η οργάνωσή της (σελ.170-172) 

 3.4. Η συγκρότηση της Ρωµαϊκής πολιτείας-Res publica (σελ. 172-ως αρχή 175) 

V. OI MEΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 

1. Η ολοκλήρωση της ρωµαϊκής επέκτασης (200-31 π.Χ.) 
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1.3. Η διοίκηση των κατακτηµένων περιοχών (σελ.188-189) 

2. Οι συνέπειες των κατακτήσεων 

2.2. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες (σελ.194-196) 

2.4 Οι εµφύλιοι πόλεµοι: το εισαγωγικό τµήµα (σελ.197-198), Ποµπήιος και Καίσαρας (σελ. 

199-201), Αντώνιος και Οκταβιανός (201-203) 

VI. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ. – 3ος αι. µ.Χ.) 

Η περίοδος της ακµής (27 π.Χ. – 193 µ.Χ.) 

1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 µ.Χ.): Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας (σελ.206-

208), Το πολίτευµα και οι στρατιωτικές µεταρρυθµίσεις (σελ. 208-209).   

1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14 – 193 µ.Χ.): το εισαγωγικό τµήµα (σελ.211-212), Η διοίκηση 

και το δίκαιο (σελ.212-214) 

VII. H ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος - 6ος αι. µ.Χ.) 

1. Η µετεξέλιξη του Ρωµαϊκού κράτους (4ος -5ος αι. µ.Χ.) 

1.1. Ο ∆ιοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (σελ. 234-236) 

1.2. Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισµός και ισχυροποίηση της ρωµαϊκής Ανατολής (σελ.236-239) 

1.4. Ο εξελληνισµός του Ανατολικού Ρωµαϊκού κράτους (σελ.245-247) 

1.5. Η µεγάλη µετανάστευση των λαών. Το τέλος του ∆υτικού Ρωµαϊκού κράτους: το εισαγωγικό 

τµήµα (σελ.247), Το τέλος του ∆υτικού Ρωµαϊκού κράτους (σελ.251) 

2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αι. µ.Χ.) 

2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουµένη (σελ. 256-258).  

3. Τα γράµµατα και οι τέχνες  

3.2. Η καλλιτεχνική ανάπτυξη: το εισαγωγικό τµήµα (σελ.261), Η παλαιοχριστιανική τέχνη (σελ. 

262-267).  

 
Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και 

Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 565 – 1815     

Ι. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του 

Βερντέν (565-843) (σελ.11-31) 

ΙΙ. Η εποχή της ακµής: από τον τερµατισµό της Εικονοµαχίας ως το Σχίσµα των δύο 

εκκλησιών (843-1054) 

1. Προοίµιο της ακµής του Βυζαντινού Κράτους (843-867), (σελ.34-35) 

3. Κοινωνία (σελ.38-39) 

5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου (σελ.42-48) 

7.Οικονοµία και κοινωνία στη ∆υτική Ευρώπη. Το σύστηµα της Φεουδαρχίας (σελ.50-51). 
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ΙΙΙ. Από το Σχίσµα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 

Σταυροφόρους (1054-1204) 

1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081), (σελ.53-55) 

2. Η εσωτερική πολιτική των Κοµνηνών (1081-1185), (σελ.55-56) 

5. Οικονοµικές µεταβολές στη ∆υτική Ευρώπη (σελ.61-63) 

7. Οι Σταυροφορίες: α. Οι αιτίες (σελ.67-αρχή της 69), δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία (σελ.69-70), ε. Η 

άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (σελ.70-71). 

IV. Η Λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη 

∆ύση  

1. Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων (σελ.73-75) 

2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια (σελ.76-77) 

6. Οι Οθωµανοί και η ραγδαία προέλασή τους (σελ.85-87) 

7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης (σελ. 87-89) 

V. O Μεσαιωνικός πολιτισµός. Γράµµατα, επιστήµες, τεχνολογία, τέχνη (σελ.93-113) 

VI. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη 

συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648) 

2. Αναγέννηση και ανθρωπισµός (σελ.117-121) 

3. Ανακαλύψεις (σελ.122-129) 

4. Θρησκευτική µεταρρύθµιση (1517-1555), (σελ.129-134) 

7. Ο ανταγωνισµός των Ευρωπαϊκών δυνάµεων και ο Τριακονταετής Πόλεµος (1618-1648), 

(σελ.148-150) 

8. Ο πολιτισµός της Αναγέννησης (σελ.151-159) 

VII. Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το συνέδριο της Βιέννης (1815), (σελ.161-

201) 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και 

Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

Το Π.Σ. για το µάθηµα της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις 

στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας που να συνάδουν µε τη φιλοσοφία του Π.Σ. για την Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση αλλά και να προετοιµάζουν το έδαφος για την ανανέωση του µαθήµατος στις δύο 

επόµενες τάξεις του Λυκείου. ∆εν είναι κειµενοκεντρικό, αλλά µαθητοκεντρικό. 

Με ποια κείµενα δουλεύουµε στο µάθηµα της λογοτεχνίας; 

Το παρόν Π.Σ. χρησιµοποιεί ως αφετηρία το Ανθολόγιο Κειµένων της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου αλλά προτείνει τη συνανάγνωση κειµένων που ανθολογούνται και στα 

άλλα δύο ανθολόγια λογοτεχνικών κειµένων του Λυκείου. Παράλληλα προτείνονται για τον 

εµπλουτισµό της διδασκαλίας παράλληλα κείµενα που είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο σε ψηφιακή 

µορφή. Τούτος είναι ένας άµεσος τρόπος να πολλαπλασιάσουµε τις δυνατότητες επιλογής 
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κειµένων και να δηµιουργήσουµε ενδιαφέρουσες διδακτικές ενότητες. Ταυτόχρονα, το παρόν ΠΣ 

προτείνει την ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων, ενταγµένων στις προτεινόµενες 

διδακτικές ενότητες. 

Τι είναι η διδακτική ενότητα; 

Μέχρι τώρα, η µονάδα οργάνωσης του µαθήµατος της Λογοτεχνίας ήταν το µεµονωµένο 

λογοτεχνικό κείµενο που διδασκόταν σε µία διδακτική ώρα ή περισσότερες. Η µονάδα οργάνωσης 

του ισχύοντος Π.Σ. είναι η διδακτική ενότητα. Η ∆ιδακτική ενότητα στηρίζεται σε µια αρχική ιδέα 

που µπορεί να είναι ένα θέµα ή ένα λογοτεχνικό είδος, πραγµατοποιείται µέσα από ένα σύνολο 

οµοειδών ή οµόθεµων κειµένων και διαρκεί αρκετό χρονικό διάστηµα. Προτείνονται τρεις διδακτικές 

ενότητες για µια σχολική χρονιά. Κάθε διδακτική ενότητα είναι σχεδιασµένη ως project, 

προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες της λογοτεχνίας και διαρκεί δύο µε τρεις µήνες, ανάλογα µε τη 

συχνότητα των ωρών διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων που θα γίνουν. Όπως σε όλα τα 

project, η διδασκαλία των ενοτήτων αναπτύσσεται σε φάσεις µε διακριτή στοχοθεσία. Οι 

προτεινόµενες διδακτικές ενότητες για την Α΄ Λυκείου είναι: 1) Τα φύλα στη λογοτεχνία. 2) 

Παράδοση και µοντερνισµός στη νεοελληνική ποίηση. 3) Θέατρο. 

Τι είναι η µέθοδος project; 

Μέχρι τώρα, η συνηθέστερη µέθοδος διδασκαλίας της λογοτεχνίας ήταν η µετωπική διδασκαλία 

µε τον καθηγητή να ερµηνεύει το κείµενο ή να εκµαιεύει την ορθή ερµηνεία και τους µαθητές να 

απαντούν ατοµικά σε ερµηνευτικές ή ιστορικές ερωτήσεις. Χωρίς να καταργείται η µετωπική 

διδασκαλία (ούτε εξάλλου θα ήταν αυτό δυνατόν), επιδιώκουµε οι µαθητές να εργάζονται σε 

οµάδες και να εκπονούν δραστηριότητες παρά να απαντούν σε ερωτήσεις. Η µεθοδολογική µας 

προσέγγιση βασίζεται σε δύο παιδαγωγικές µεθόδους: τη διδασκαλία σε οµάδες και τη µέθοδο 

project. H µέθοδος project είναι µία ανοιχτή διαδικασία µάθησης τα όρια και οι διαδικασίες της 

οποίας δεν είναι αυστηρά καθορισµένα και εξελίσσεται ανάλογα µε την εκάστοτε κατάσταση και τα 

ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων. Mε την υιοθέτηση της µεθόδου project επιχειρείται η µεταφορά 

του βάρους από τη διδασκαλία στη µάθηση και στην ανακάλυψη, τόσο των µαθητών όσο και των 

δασκάλων. Η µέθοδος project προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ µέρους των µαθητών, 

την ανακαλυπτική µάθηση (discovery learning), την οµαδική εργασία των µαθητών, τη συνέχεια της 

σχολικής εργασίας σε χρόνο µεγαλύτερο της µίας διδακτικής ώρας, την τελική της παρουσίαση 

στην στενότερη (τάξη ή και σχολείο) ή και ευρύτερη κοινότητα (γειτονιά, πόλη), την αλλαγή του 

ρόλου του δασκάλου από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή και εµψυχωτή της σχολικής εργασίας. 

Με τη µέθοδο project δίδεται έµφαση στην παραγωγή πρωτότυπου υλικού και κυρίως ― αυτό 

άλλωστε µας ενδιαφέρει στη λογοτεχνία ― προσωπικών ερµηνειών των µαθητών. 

Ποιες είναι οι φάσεις της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας; 

Οι φάσεις αυτές είναι συνήθως τρεις: 

Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση. Στη φάση αυτή «χτίζονται οι γέφυρες» µεταξύ κειµένων και 

µαθητών. Κύριος σκοπός της είναι να δώσει κίνητρα για ανάγνωση που θα ακολουθήσει, και να 

πλουτίσει τον γνωστικό και πολιτισµικό ορίζοντα των µαθητών, δηµιουργώντας ένα πλαίσιο 
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προβληµατισµού που θα διευκολύνει την προσέγγιση του νοήµατος. Γίνονται συζητήσεις στην τάξη 

και διάφορες δραστηριότητες, ατοµικές ή οµαδικές, προφορικές ή γραπτές, συνήθως ερευνητικής 

φύσεως (σε µη λογοτεχνικές πηγές ή στο πεδίο). Τα κείµενα που χρησιµοποιούµε σε αυτή τη φάση 

είναι συνήθως µη λογοτεχνικά (επιστηµονικά, πληροφοριακά, δηµοσιογραφικά, οπτικά, 

ηλεκτρονικά) αλλά και µικρά λογοτεχνικά κείµενα (µικρά διηγήµατα, αποσπάσµατα από 

µεγαλύτερα πεζά, ποιήµατα) που διαβάζονται στην τάξη και προετοιµάζουν την κυρίως ανάγνωση. 

Β΄ Φάση: Ανάγνωση – Παρουσίαση. Οι µαθητές διαβάζουν µεγαλύτερα κείµενα (συστάδες 

ποιηµάτων, διηγήµατα, κεφάλαια από µυθιστορήµατα και στο τέλος ολόκληρα βιβλία) στο σχολείο 

αλλά και στο σπίτι. Θα πρέπει ιδιαιτέρως να τονιστεί πως έχει µεγάλη σηµασία το σχολείο να ζητά 

από τους µαθητές να διαβάζουν λογοτεχνικά κείµενα στο σπίτι. Η φάση της κυρίως ανάγνωσης 

έχει µεγάλη διάρκεια, γιατί περιλαµβάνει πολλά υποστάδια διαβαθµισµένης δυσκολίας. Ξεκινούµε, 

δηλαδή, από µικρότερα και ευκολότερα κείµενα, συνεχίζουµε σε µεγαλύτερα και δυσκολότερα και 

καταλήγουµε στην ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων. Κάθε τάξη, ανάλογα µε τις δυνατότητές της, 

προχωρεί σε όσο περισσότερα στάδια µπορεί. Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης έχει ιδιαίτερη 

σηµασία η οµαδική εργασία, η οποία οργανώνεται ως εξής: Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες και κάθε 

οµάδα αναλαµβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει ένα διαφορετικό κείµενο. Στην περίπτωση 

που η διδακτική ενότητα αφορά αποκλειστικά στην ποίηση, όπως είναι η ενότητα «Παράδοση και 

µοντερνισµός στη νεοελληνική ποίηση», κάθε οµάδα µαθητών µπορεί να αναλάβει να µελετήσει 

µια συστάδα ποιηµάτων. Έτσι, µπορεί να επιτευχθεί µια διαφοροποιηµένη διδασκαλία καθώς κάθε 

οµάδα µπορεί να αναλάβει ένα ή περισσότερα κείµενα που να ταιριάζουν στις δυνατότητες και στις 

επιθυµίες της. Οι εργασίες που συνοδεύουν την παρουσίαση των κειµένων σχετίζονται στενότερα 

ή ευρύτερα µε το κείµενο. Επιδιώκουν λ.χ. οι µαθητές να αναπτύξουν αιτιολογηµένη και 

τεκµηριωµένη προσωπική άποψη γι’ αυτά που διαβάζουν, αναγνωρίζουν διάφορα πολιτισµικά 

στοιχεία των κειµένων και προσδιορίζουν την ιστορικότητά τους· περιγράφουν και ερµηνεύουν την 

εποχή, το κοινό και τις συνθήκες παραγωγής ενός έργου, επισηµαίνουν τους συγκρουόµενους 

κώδικες συµπεριφοράς και τις αξίες που εκφράζονται από τους ήρωες, διατυπώνουν προτάσεις, ή 

και πιθανές λύσεις, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ήρωες, και κρίσεις σχετικά 

µε τις επιλογές που πρέπει να πραγµατοποιήσουν, συγκρίνουν κείµενα (λογοτεχνικά και οπτικο-

ακουστικά, πεζά και ποιητικά) ως προς έναν παράγοντα (π.χ. κοινή θεµατική). Άλλες εργασίες 

εστιάζουν στην οπτική γωνία από την οποία µιλά ο αφηγητής, στη συγκεκριµένη στάση ζωής στην 

οποία παραπέµπει, ή έχουν ως στόχο τον σχολιασµό των διαφορετικών τρόπων σκέψης και των 

διαφορετικών αξιών που καθορίζουν τις συµπεριφορές των ηρώων. Άλλες εργασίες 

επικεντρώνονται στην αναζήτηση µορφικών χαρακτηριστικών των κειµένων ανάλογα µε το 

λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκουν ή την τεχνοτροπία που υιοθετούν. 

Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση. Στη φάση αυτή οι µαθητές παράγουν δικό τους λόγο όχι πια 

γύρω από τα κείµενα, αλλά γύρω από το θέµα της διδακτικής ενότητας µε την οποία ασχολήθηκαν. 

Ο σκοπός της φάσης αυτής είναι να διαπιστώσουν όλοι, διδάσκοντες και διδασκόµενοι, τι 

καινούργιο έµαθαν, ποιες αντιλήψεις σχηµάτισαν, ποια συναισθήµατα ένιωσαν µέσα από τις 
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αναγνώσεις και τις συζητήσεις τους. Η παραγωγή λόγου νοείται ως έκφραση προσωπικών 

αντιλήψεων και στάσεων που µπορεί να επιτευχθεί µε γλωσσικές αλλά και µη γλωσσικές 

δραστηριότητες. Σ’ αυτή τη φάση ζητείται από τους µαθητές να γράψουν, ατοµικά ή οµαδικά, ένα 

κείµενο ανάλογο του είδους που διάβασαν, να κάνουν έρευνα και να γράψουν µια συνθετική 

εργασία. Στις εργασίες αυτής της φάσης αξιοποιούνται συνήθως µοτίβα, λογοτεχνικοί χαρακτήρες 

και επεισόδια από τα βιβλία που διαβάστηκαν αλλά και οι ειδικότερες γνώσεις γύρω από το 

λογοτεχνικό είδος ή φαινόµενο που µελέτησαν. 

Τι είναι το σενάριο; 

Το σενάριο ή «σενάριο µάθησης» είναι ένας δοµηµένος τρόπος σχεδιασµού δραστηριοτήτων 

µάθησης, που βοηθά να οργανώσουµε τα µαθήµατα στη βάση των δραστηριοτήτων των µαθητών. 

Το σενάριο περιγράφει αυτό που γίνεται στην τάξη όχι από τη σκοπιά του «τι διδάσκω;» αλλά από 

τη σκοπιά του «τι κάνουν οι µαθητές;» και «τι θέλω να αποκοµίσουν από αυτή τους τη 

δραστηριότητα;». Το σενάριο απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευτικό που θα διδάξει το συγκεκριµένο 

αντικείµενο αλλά και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς αποτελεί έναν σαφή και 

πρακτικό τρόπο να εξειδικευτούν οι εξαγγελίες και οι γενικές αρχές του Προγράµµατος Σπουδών 

και να δοθούν παραδείγµατα οργάνωσης της διδασκαλίας και δραστηριοτήτων των µαθητών. 

Όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω, το Π.Σ. για τη λογοτεχνία προτείνει την οργάνωση της 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε τρεις διδακτικές ενότητες, µε βάση ένα θέµα ή 

ένα λογοτεχνικό είδος. Επίσης, υιοθετεί δύο µεθοδολογικές επιλογές, την οµαδοσυνεργατική 

διδασκαλία και τη µέθοδο project. Με βάση τα παραπάνω, τα σενάρια που θα προταθούν στο 

πλαίσιο του Π.Σ. σκοπεύουν στο να προτείνουν µια ορισµένη οργάνωση της διδασκαλίας µιας 

διδακτικής ενότητας µε τη µέθοδο project. Πρόκειται για παιδαγωγική µέθοδο που αποτελεί το 

υπόβαθρο για όλα τα σενάρια στο πλαίσιο του µαθήµατος της Λογοτεχνίας. Η διδακτική ενότητα, 

όπως αναπτύσσεται στους πίνακες του Π.Σ., δίνει το γενικό παιδαγωγικό πλαίσιο και το σενάριο 

αποτελεί µια εκδοχή, µια πρόταση για την οργάνωση της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας. Τα 

σενάρια είναι, εποµένως, πάντα παραδειγµατικά. Τούτο σηµαίνει πως για µια διδακτική ενότητα 

µπορούµε να έχουµε περισσότερα του ενός σενάρια και πως ο εκπαιδευτικός µπορεί να αλλάζει 

σηµεία των προτεινόµενων σεναρίων, ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης του, ή να δηµιουργεί δικά 

του. Ποια σηµεία µπορεί να αλλάζει; Μπορεί να αλλάζει τα προτεινόµενα κείµενα και τις 

δραστηριότητες των µαθητών. Μπορεί, δηλαδή, να κάνει επιλογή από τα προτεινόµενα βιβλία και 

να προσθέσει και άλλα από τα πολλά οµόθεµα ή οµοειδή που υπάρχουν. Μπορεί, επίσης, να 

επιλέξει κάποιες από τις προτεινόµενες δραστηριότητες ή να επινοήσει άλλες, στο πνεύµα πάντα 

της ενεργητικής µάθησης. Εκείνα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται, σε κάθε περίπτωση, διότι 

αποτελούν τη βάση του Π.Σ., είναι: α) η εργασία των µαθητών σε οµάδες (χωρίς αυτό να σηµαίνει 

πως δεν υπάρχουν ατοµικές εργασίες), β) η οργάνωση της διδασκαλίας σε µεγάλες χρονικά 

ενότητες, γ) η διάκριση της διαδικασίας σε τρεις διακριτές φάσεις (πριν από την ανάγνωση, 

ανάγνωση – παρουσίαση, µετά την ανάγνωση). 
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Πόσες διδακτικές ώρες διαρκεί µία διδακτική ενότητα;  

Μία διδακτική ενότητα διαρκεί το ένα τρίτο της σχολικής χρονιάς, δηλαδή 24 διδακτικές ώρες 

περίπου. Ο χρόνος αυτός µπορεί ελαφρώς να αυξοµειωθεί εάν η προηγούµενη ή επόµενη ενότητα 

που πρόκειται να διδάξουµε, υπολογίζουµε ότι θα χρειαστεί περισσότερο ή λιγότερο χρόνο. 

Πάντως, καλό είναι στις τρεις ενότητες κάθε χρονιά να διαθέτουµε περίπου τον ίδιο χρόνο. 

Η χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα της λογοτεχνίας 

Η χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα της λογοτεχνίας δεν είναι µονότροπη. Έχει πολλές διαβαθµίσεις. 

Μπορούµε να τις αξιοποιήσουµε µόνο ως µέσο αναζήτησης πηγών και βιβλιογραφίας. Μπορούµε 

ακόµη να τις αξιοποιήσουµε για να ακούσουµε αναγνώσεις κειµένων ή να γνωρίσουµε έτοιµο υλικό 

σε ιστοσελίδες που συνδέουν τη λογοτεχνία µε άλλες τέχνες, π.χ. ζωγραφική, τραγούδι, κ.λπ. Οι 

δραστηριότητες αυτές εισάγουν τους µαθητές στον κόσµο της ηλεκτρονικής λογοτεχνικής 

βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού λογοτεχνικού βιβλίου. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητες και 

αξίζει να προηγηθούν. Στη συνέχεια µπορούµε να περάσουµε σε πιο σύνθετες εργασίες, δηλαδή 

σε δηµιουργία δικών µας σελίδων, blogs, βίντεο, σύνθετες παρουσιάσεις κ.λπ. 

Στις οµαδικές εργασίες πώς θα αξιολογήσουµε τη συµβολή κάθε µαθητή χωριστά; 

Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει πολύ καλά το επίπεδο κάθε µαθητή του και εξάλλου οι οµαδικές 

εργασίες παρουσιάζονται στην τάξη και µπορούµε να διαπιστώσουµε το µέγεθος και την ποιότητα 

της συµβολής του κάθε µέλους της οµάδας. Συνεπώς, η βαθµολογία της οµαδικής εργασίας 

µπορεί να µην είναι πάντοτε ίδια για όλους. Ο εκπαιδευτικός, επίσης, γνωρίζει το επίπεδο των 

µαθητών του καθώς οι εργασίες είναι ποικίλες και αναδεικνύουν επιµέρους δεξιότητες των 

µαθητών. Οι µαθητές αξιολογούνται για τη συµµετοχή τους στις οµαδικές εργασίες, για τον 

προφορικό και γραπτό τους λόγο, για τη γενικότερη συµµετοχή τους στο µάθηµα και για τη 

συµβολή τους στη δουλειά της οµάδας τους, για την προθυµία που δείχνουν και για την ανάπτυξη 

της φιλαναγνωσίας τους. 

Τι είναι οι συνθετικές εργασίες στο µάθηµα της Λογοτεχνίας; 

Συνθετική είναι µια εργασία, ατοµική ή οµαδική, η οποία επικεντρώνεται σε ένα ή περισσότερα 

λογοτεχνικά κείµενα αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά. Χρειάζεται τη συµβολή και άλλων πρωτογενών 

ή δευτερογενών πηγών σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή (βιβλία γνώσεων, ιστορικά κείµενα, 

δηµοσιογραφικά άρθρα, κινηµατογραφικές ταινίες ή ντοκιµαντέρ, κείµενα κριτικής). Σηµασία δεν 

έχει η έκτασή της αλλά η διατύπωση ενός ορισµένου ερωτήµατος – προβλήµατος ως αφετηρία της. 

Αξιολογείται ο συνδυασµός των εξωκειµενικών πληροφοριών µε την ερµηνεία του κειµένου, η 

παραγωγή προσωπικού λόγου εκ µέρους των µαθητών και η οργανωµένη παρουσίαση των 

δεδοµένων, των ερµηνειών και των συµπερασµάτων της. 

 

Για την αξιολόγηση του µαθήµατος ισχύει το Π.∆. 24/2013, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ Α΄ 55).  
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Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου και 

Β΄, Γ΄, ∆΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου  

Το µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως µάθηµα Γενικής Παιδείας στις τάξεις του Γενικού 

Λυκείου (ηµερήσιου και εσπερινού) διδάσκεται δύο (2) ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους µε ελεύθερη επιλογή κειµένων από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον ο διδάσκων 

το επιθυµεί, είναι συνεχόµενο. Η επιλογή της διδακτέας ύλης από τους διδάσκοντες επιβάλλεται να 

είναι ίδια για όλα τα τµήµατα της τάξης του ίδιου σχολείου, προκειµένου να τηρηθεί η ενότητα της 

διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια του έτους θα διδαχθούν κείµενα ποιητικά και 

πεζά αντιπροσωπευτικά όλων των περιόδων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, περίπου 16 για τα 

Ηµερήσια Λύκεια και 13 για τα Εσπερινά, από τα οικεία της κάθε τάξης ανθολόγια Κειµένων 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ένα ή δύο κείµενα από αυτά θα πρέπει να προέρχονται από την ξένη 

λογοτεχνία ως αντιπροσωπευτικά δείγµατα των µεγάλων κλασικών έργων. Επίσης, θα πρέπει 

µεταξύ των κειµένων να περιέχονται δοκίµια των οικείων σχολικών ανθολογίων. Κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, οι µαθητές θα µπορούσαν να µελετήσουν δύο (2) το 

πολύ λογοτεχνικά βιβλία, διαφορετικά ο καθένας, στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, 

και να παρουσιάσουν στην τάξη, µε συντονισµό του διδάσκοντος, σχετικές εργασίες ατοµικές ή 

οµαδικές αξιοποιώντας µεταξύ άλλων και µέσα που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Επισηµαίνεται 

ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα αποτελεί µεν κριτήριο αξιολόγησης των µαθητών, ωστόσο τα 

λογοτεχνικά βιβλία δεν συµπεριλαµβάνονται στην ύλη των εξετάσεων της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου. 

Για την αξιολόγηση του µαθήµατος ισχύει το Π.∆. 48/2012, άρθρο 1, παρ. 9, εδάφ. 2 (ΦΕΚ Α΄ 97). 

 

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) 

Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και 

Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου  

 

Ο διδάσκων επιλέγει (από κοινού µε τους µαθητές, εφόσον το επιθυµεί) και διδάσκει 5 

τουλάχιστον από τα κεφάλαια του εγχειριδίου, φροντίζοντας να ενσωµατώνει στην ύλη του 

ενότητες από άλλα κεφάλαια που τυχόν προϋποτίθενται για τη µελέτη των επιλεγµένων προς 

διδασκαλία κεφαλαίων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ (Θεωρητική Κατεύθυνση) 

Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και  

Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου  

 

Βιβλίο:  «Πολιτική και ∆ίκαιο», συγγραφείς Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη και Κατσίρας Λεωνίδας.  

Η διδακτέα ύλη µε τις προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας έχουν ως εξής: 

ΚΕΦ. 1: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ώρες: 3 



 10

ΚΕΦ. 2: ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ  ώρες: 3 

ΚΕΦ. 3: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ  ώρες: 4 

ΚΕΦ. 4: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ώρες: 5 

ΚΕΦ. 5:  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ώρες: 7 

ΚΕΦ. 6: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ώρες: 5 

ΚΕΦ. 7:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ  ώρες: 8 

ΚΕΦ. 8: ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ώρες: 5 

ΚΕΦ. 9: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  ώρες: 6 

ΚΕΦ. 10: Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ώρες: 8 

Στο Βιβλίο για τον καθηγητή υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οδηγίες, συµπληρωµατική 

βιβλιογραφία και υλικό προς επεξεργασία, σχέδια µαθήµατος, προτάσεις για αξιολόγηση των 

µαθητών, κ.τ.λ. 

 

∆ιδακτική µεθοδολογία 

Τα θέµατα πρέπει να διδαχθούν µε τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του µαθήµατος. Ιδιαίτερα 

πρέπει να τονιστεί ότι η µάθηση πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µια ενεργητική διαδικασία, η οποία 

συντελείται µέσα από µια διαρκή αλληλεπίδραση του µαθητή µε το κοινωνικό-οικονοµικό-

πολιτικό-πολιτισµικό του περιβάλλον. 

Ο προγραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και ωριαίος), είναι 

απαραίτητος, ώστε, αν χρειασθεί να γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες προσαρµογές, διότι πρέπει να 

διδαχθεί ολόκληρο το βιβλίο. Επιπλέον, η ενηµέρωση για το περιεχόµενο και τους σκοπούς του 

ΑΠΣ, η γνώση του περιεχοµένου του βιβλίου, η εξασφάλιση και η χρήση του αναγκαίου διδακτικού 

υλικού και εποπτικών µέσων, είναι απαραίτητα για την επίτευξη των διδακτικών στόχων. 

Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να προσεγγίζει το γνωστικό αντικείµενο διαθεµατικά και διεπιστηµονικά. 

Λόγω της «πολιτικής» φύσης των θεµάτων χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και 

αντικειµενικός, «αξιολογικά ουδέτερος». 

Όσον αφορά τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις, προτείνεται ο συνδυασµός µεικτών και 

µαθητοκεντρικών µορφών διδασκαλίας. Ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί συνδυασµός τεχνικών, 

όπως η σύντοµη εισήγηση, οι ερωτήσεις, η προώθηση, ο διάλογος, η αντιπαράθεση, η διερεύνηση 

και η επεξεργασία δεδοµένων. 

Επιπλέον, χρήσιµες δραστηριότητες είναι: 

- Η µελέτη πηγών µε στόχο την ιστορική και συγκριτική προσέγγιση της γνώσης. 

- Η βιωµατική προσέγγιση µέσω κατάλληλων ερωτήσεων και διαλόγων. 

- Η παρουσίαση επίκαιρων γεγονότων από εφηµερίδες, ταινίες, διαδίκτυο κτλ. και η διοργάνωση 

οµαδικών συζητήσεων, σχετικών µε το περιεχόµενο του µαθήµατος. 

- Η οργάνωση επισκέψεων σε διάφορους φορείς, όπως η βουλή, τα δικαστήρια, οι Μ.Κ.Ο., τα 

ΜΜΕ, κ.τ.λ. 
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- Η πρόσκληση στο σχολείο δηµοσίων προσώπων, ειδικών, εκπροσώπων οργανισµών. 

- Οι ατοµικές και οµαδικές εργασίες των µαθητών και η παρουσίασή τους στην τάξη. 

- Η διεξαγωγή µικρής έρευνας µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, συνεντεύξεων, βιβλιογραφίας, 

κτλ., για τη διερεύνηση ενός ζητήµατος τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού, παγκόσµιου ενδιαφέροντος, 

η ανάλυση και η διατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπισή του. 

 
  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και 

Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου  

Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας θα 

χρησιµοποιηθούν:  

α) το εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. 

∆ιαλησµά, Α. ∆ρουκόπουλου, Ε. Κουτρουµπέλη, Γ. Χρυσάφη.  

β) το Εγχειρίδιο Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαµάρου, Ι. 

Παπανδρέου. 

Σύµφωνα µε τα Ωρολόγια Προγράµµατα της Α΄ τάξης ΓΕΛ, της Α΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ και της 

Β΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ προβλέπεται για τη διδασκαλία του µαθήµατος: α) στην Α΄ τάξη του 

Γενικού Λυκείου πέντε (5) ώρες εβδοµαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκ των 

οποίων τρεις (3) θα διατίθενται για τη διδασκαλία των κειµένων του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη 

(βλ. παρακάτω πίνακες) και δύο (2) για γλωσσική διδασκαλία· β) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου δύο (2) ώρες εβδοµαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκ των 

οποίων µία (1) θα διατίθεται για τη διδασκαλία κειµένων του Ξενοφώντα (βλ. παρακάτω πίνακα) 

και µία (1) για γλωσσική διδασκαλία·γ) στην Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου τρεις (3) ώρες 

εβδοµαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκ των οποίων δύο (2) θα διατίθενται για 

τη διδασκαλία κειµένων του Θουκυδίδη (βλ. παρακάτω πίνακες) και µία (1) για γλωσσική 

διδασκαλία. 

Βάσει του Προγράµµατος Σπουδών (Υ.Α. 70001/Γ2/27-06-2011, ΦΕΚ Β΄ 1562) προβλέπεται η 

διδασκαλία κειµένων από το έργο του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη. Η διδακτέα ύλη και ο 

προγραµµατισµός της διδασκαλίας της έχει ως εξής: 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Εισαγωγικά στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία 2 

3.1. Ξενοφώντα Ελληνικά (βιβλίο Β’) 28 

3.2. Θουκυδίδη βιβλίο Γ΄(Κερκυραϊκά) 22 

3.3. Θουκυδίδη βιβλία Ζ’ (= 6ο ) & Η’ (= 7ο ) (Σικελικά) 25 

3.4. Γενική θεώρηση – ∆ιαθεµατικές εργασίες 15 

3.5. Α.Ε. Γλώσσα 50 

Σύνολο 142 
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3.1. Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β΄  

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Ι, 16-32 6 

ΙΙ, 1-4 3 

ΙΙ, 16-23 4 

ΙΙΙ, 11-16 (από µετάφραση) 2 

ΙΙΙ, 50-56 4 

ΙV, 1-17 (από µετάφραση) 2 

ΙV, 18-23 3 

ΙV, 37-43 4 

Σύνολο  28 

 

3.2. Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ΄ 

  ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Γ’, 70 3 

Γ’, 71-74 4 

Γ’, 75 3 

Γ’, 76-78 3 

Γ’, 79-80 3 

Γ’, 81 3 

Γ’, 82-83 (από µετάφραση) 3 

Σύνολο  22 

 

3.3. Θουκυδίδης, Βιβλία Ζ’ (= 6ο) & Η’ (= 7ο) 

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Ζ’, 30 2 

Ζ’, 31 4 

Ζ’, 32 2 

Η’, 75 3 

Η’, 76-77 4 

Η’, 84 2 

Η’, 85 2 

Η’, 86 3 

Η’, 87 3 

Σύνολο  25 
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Σηµείωση: Τα στοιχεία Ζ’ και Η’, δηλώνουν, όπως και στις στερεότυπες εκδόσεις, τα Βιβλία 6ο 

και 7ο αντίστοιχα του έργου του Θουκυδίδη. 

 
II. Εισαγωγή 

Η Εισαγωγή διδάσκεται κανονικά στην αρχή των µαθηµάτων, αλλά και κατά τη διδασκαλία του 

κειµένου χρησιµοποιείται σε άµεση συνάφεια µε αυτό, µε στόχο την κατανόησή του. Αποτελεί µαζί 

µε το Χρονολόγιο (το οποίο δεν θα διδαχθεί), σελίδες 39-42, υλικό αναφοράς, όπου µπορεί ο 

µαθητής να βρει απαντήσεις σε ερωτήµατα που τίθενται κατά τη διδασκαλία συγκεκριµένων 

κεφαλαίων και, κυρίως, κατά τη γενική θεώρηση κάθε έργου. Συγκεκριµένα από την Εισαγωγή θα 

διδαχθούν: 

α) Συνοπτικά τα κεφάλαια Α΄ (= Εισαγωγικά στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία) και ∆΄ (= Ο 

Πελοποννησιακός πόλεµος), (σελίδες 11-17 και 34-36 αντίστοιχα). Επίσης, συνοπτικά θα διδαχθεί 

η εισαγωγή στα Ελληνικά του Ξενοφώντα (σελίδες 44-45) και η εισαγωγή των επιµέρους ενοτήτων 

του Θουκυδίδη που πρόκειται να διδαχθούν (σελίδες 295, 259-260, 382). 

β) Αναλυτικά τα κεφάλαια Β΄ (= Θουκυδίδης Ολόρου Αλιµούσιος) και Γ΄ (= Ξενοφών Γρύλλου 

Ερχιεύς), (σελίδες 18-28, και 29-33 αντίστοιχα). 

Κατά την εξέταση του µαθήµατος οι µαθητές εξετάζονται στην ύλη που θα διδαχθούν 

αναλυτικά. 

 
III. Ο ρόλος της µετάφρασης 

 Η µετάφραση παραµένει χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση του κειµένου, και η ανάπτυξη της 

µεταφραστικής ικανότητας των µαθητών είναι ένας από τους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος. 

Παράλληλα µε τη γλωσσική εξοµάλυνση του κειµένου, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να 

επιχειρήσουν να το µεταφράσουν, µε τη δική του βοήθεια, αξιολογώντας έτσι και τη µεταφραστική 

τους ικανότητα. Η µετάφραση είναι ένα εργαλείο, που σε συνεργασία µε άλλα βοηθά τους µαθητές 

να κατανοήσουν το αρχαίο κείµενο και σε καµία περίπτωση δεν το υποκαθιστά. Η διδασκαλία δεν 

θα πρέπει να καταλήγει σε µία και µοναδική παγιωµένη µετάφραση του διδασκόµενου κειµένου, 

την οποία θα αποµνηµονεύουν οι µαθητές και βάσει αυτής θα αξιολογούνται. Η µετάφραση θα 

εξετάζεται κατά τις εξετάσεις βάσει Π.∆. που πρόκειται να εκδοθεί (βλ. παρακάτω). 

 
IV. ∆ιδακτικές οδηγίες για την κατανόηση της δοµής του κειµένου 

Η µεταγραφή όλων των περιόδων του διδασκόµενου κειµένου κατά τα κώλα τους προτείνεται ως 

απαραίτητη προεργασία (γίνεται αρχικά από τον καθηγητή και αργότερα και από τους µαθητές), 

και αποτελεί µια διαδικασία που προχωρεί παράλληλα µε τη συντακτική ανάλυση. Σκοπός της είναι 

να αναδείξει µε τη µεγαλύτερη σαφήνεια τη δοµή της περιόδου. Στον µακροπερίοδο λόγο των 

κειµένων της κλασικής περιόδου, όπου το κύριο µέρος της περιόδου γίνεται κύρια πρόταση, τα 

δευτερεύοντα µέρη της γίνονται δευτερεύουσες (επιρρηµατικές) προτάσεις, ως προϋποθέσεις για 
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την κύρια πρόταση, και τα τριτεύοντα, (επιρρηµατικές) µετοχικές φράσεις, ο χωρισµός του 

συνεχούς κειµένου σε τµήµατα ή κώλα (που µπορεί να είναι κύριες ή δευτερεύουσες προτάσεις, 

µετοχικές φράσεις, µεγάλες απαρεµφατικές εκφράσεις κ.ο.κ.), αναδεικνύει και τα δοµικά συστατικά 

της περιόδου, αλλά και την ιεραρχική τους σχέση. Η πρακτική αυτή βοηθά στην ακριβή κατανόηση 

των σχέσεων των µερών, στη µετάφραση, και στην παρακολούθηση µακρών περιόδων και των 

στοιχείων ενός συλλογισµού. π.χ.: 

 
Τοιούτων δὲ ὄντων 

Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ 

ὅτι         εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι παρὰ Λύσανδρον, 

      εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους 

π ό τ ε ρ ο ν ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν  β ο υ λ ό µ ε ν ο ι 

          ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν            ἢ  πίστεως ἕ ν ε κ α.  

                 
V. Λεξιλογικά 

Οι λεξιλογικές διασαφήσεις που δίνει το σχολικό βιβλίο είναι χρήσιµες για τη λεξιλογική, και 

γραµµατικο-συντακτική προσέγγιση του διδασκόµενου κειµένου, για να καταλάβει ο µαθητής τι και 

πώς µεταφράζουµε αλλά και γιατί µεταφράζουµε µε τον συγκεκριµένο τρόπο τα µικροσύνολα του 

κειµένου. Ο καθηγητής µπορεί να προσθέσει εδώ και δικές του παρατηρήσεις-ασκήσεις, για να 

φέρει στην επιφάνεια λεπτοµέρειες της µετάφρασης. Έτσι, η µετάφραση γίνεται µέρος της 

γλωσσικής επεξεργασίας του κειµένου. Λ.χ.: παίρνουµε από το σχολικό βιβλίο τέσσερις 

αναγραφές, τις οποίες µεταποιούµε σε ερωτήσεις ως εξής: 

1. αὐτόν : οριστ. αντωνυµία: «αυτόν τον ίδιο» 

ΕΡ.: Γιατί µεταφράζουµε έτσι; Τι αντωνυµία είναι η αντωνυµία αυτός / αυτή / αυτό στα Ν.Ε.; 

ΑΠ.: Αντίθετα µε τα Α.Ε., είναι αντωνυµία δεικτική [στη φράση: «αυτός είναι», δείχνοντας κάποιον 

µε το χέρι (ή νοερά)].  

2. εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους  

πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν 

 ἢ πίστεως ἕνεκα. 

 

ΕΡ.: Έτσι όπως µεταφράζεται η φράση, µε ποια λέξη πρέπει να συνάψουµε το πότερον, µε το 

εἰδὼς ή µε το ἥξει; Και γιατί;  

ΑΠ.: µε το εἰδώς. Ως ρήµα γνώσεως σηµαντικό. 

ΕΡ.: Από τον τρόπο που µεταφράζεται η φράση αυτή, τι είδους πρόταση συµπεραίνετε ότι πρέπει 

να εξαρτάται από το ρήµα αυτό; 

ΑΠ.: Πλάγια ερωτηµατική, και µάλιστα διµελής πρόταση: «ή … ή» 

ΕΡ.: Πώς θα ήταν η ευθεία ερωτηµατική; 
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ΑΠ.: πότερον βουλόµενοι ἀντέχουσιν περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα; (υπογραµµίζεται το 

ρήµα)–δεν ξεχνούµε να βάλουµε ερωτηµατικό στο τέλος. 

ΕΡ.: βουλόµενοι :: πίστεως ἕνεκα. Ποια συντακτική λειτουργία επιτελούν οι όροι αυτοί;  

ΑΠ.: Παρατηρούµε ότι εδώ ισοζυγιάζονται, διαζευκτικά, δύο γραµµατικοί όροι διαφορετικοί, µια 

µετοχή και ένας εµπρόθετος προσδιορισµός. Είναι φανερό από τη σύνδεσή τους ότι οι δύο αυτοί 

διαφορετικοί γραµµατικώς όροι επιτελούν την ίδια συντακτική λειτουργία. Κι αυτή είναι αιτιολογική. 

Άρα έχουµε µια αιτιολογική µετοχή και έναν εµπρόθετο προσδιορισµό της αιτίας. 

 
3. ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν: «υποδουλώνω την πόλη κ.λπ.» 

Παρατηρούµε ότι το ρήµα µεταφράζεται ως ενεργητικό µεταβατικό, µε αντικείµενο τὴν πόλιν.  

ΕΡ.: Μπορεί ένα ρήµα µε τέτοια κατάληξη να έχει σηµασία ενεργητική;  

ΑΠ.: Ναι, αν πρόκειται για ρήµα µέσο. 

ΕΡ.: Γιατί δεν χρησιµοποιείται και εδώ (όπως παρακάτω) το ενεργητικό ρήµα; Ποια η ουσιαστική 

διαφορά µέσου και ενεργητικού ρήµατος; 

ΑΠ.: Όταν κάνω κάτι µε όλη την ψυχή µου ή µε όλη την ενεργητικότητά µου, χρησιµοποιώ, αντί για 

το απλό, ένα ρήµα «µέσο». Πρβλ. θύω («θυσιάζω» απλώς, χωρίς έµφαση) και θύοµαι 

(«θυσιάζω» µε όλη την ψυχή µου, µε έντονο θρησκευτικό συναίσθηµα κ.λπ.). Το Λεξικό διδάσκει 

ότι στα Α.Ε. απαντά και το ενεργητικό ἐξανδραποδίζω, µε την ίδια σηµασία, αλλά µε λιγότερο 

έντονη διάθεση. 

 
VI. Περίληψη   

Η σύνταξη περίληψης θεωρείται δικαίως ως µια από τις χρησιµότερες ασκήσεις γραµµατισµού. 

Και αυτή η διαδικασία διαφωτίζεται από την κατανοµή της περιόδου σε κώλα, µε τον τρόπο που 

υποδεικνύουµε εδώ. Το τµήµα 16-17 ξαναγράφεται ως εξής: 

 

Τοιούτων δὲ ὄντων 

Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ 

                   ὅτι       εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι παρὰ Λύσανδρον, 

      εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους 

π ό τ ε ρ ο ν ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν  β ο υ λ ό µ ε ν ο ι 

         ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν               ἢ  πίστεως ἕ ν ε κ α . 

 

πεµφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω, 

ἐπιτηρῶν  ὁπότε Ἀθηναῖοι  ἔ µ ε λ λ ο ν  

διὰ τὸ επιλελοιπέναι τὸν σῖτον 

ἅπαντα ὅ,τι τις λέγοι  ὁ µ ο λ ο γ ή σ ε ι ν. 
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Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ µηνί, 

ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ 

       ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κ α τ έ χ ο ι, 

            εἶτα      κ ε λ ε ύ ο ι  εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· 

οὐ γὰρ εἶναι κύριος 

ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ 

ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. 

 

Μετὰ δὲ ταῦτα, 

ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός. 

 

Η περίληψη προκύπτει αβίαστα από τη αποµόνωση των τεσσάρων ρηµάτων των κυρίων 

προτάσεων (µε ηµίµαυρα εδώ). Επίσης, φαίνεται αβίαστα και η γερή συνοχή του χωρίου και µόνον 

µε την παρατήρηση ότι υποκείµενο σε όλα τα κύρια ρήµατα είναι το ίδιο πρόσωπο: ο Θηραµένης. 

Έτσι, τεκµηριώνεται απολύτως αντικειµενικά ο πρώτος πλαγιότιτλος που δίνει το βιβλίο: «ο 

πρωταγωνιστικός ρόλος του Θηραµένη». Αλλά και η τιτλοφόρηση µιας περιόδου ή µιας συστάδας 

περιόδων µπορεί να προκύπτει µε την ίδια διαδικασία της κατά κώλα µεταγραφής του κειµένου: 

αρκεί να τρέψουµε το ρήµα της κύριας περιόδου σε αφηρηµένο (κάποτε και οµόρριζο) ουσιαστικό. 

Λόγος Θηραµένους, διατριβή Θηραµένους, ανακοίνωση Θηραµένους, εκλογή Θηραµένους. 

 
VII. Η χρήση των νεοελληνικών µεταφράσεων 

Οι δύο νεοελληνικές µεταφράσεις παρέχονται ως εργαλείο, στο οποίο µπορεί να προσφεύγει ο 

εκπαιδευτικός, όποτε το κρίνει απαραίτητο, για την κατανόηση του Α.Ε. κειµένου. Παρέχονται δύο 

µεταφράσεις και όχι µία, προκειµένου να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η µεταφραστική διαδικασία 

δεν είναι µονοσήµαντη, γι’ αυτό εκκινώντας οι µεταφραστές από το ίδιο Α.Ε. κείµενο καταλήγουν σε 

διαφορετικό αποτέλεσµα, ανάλογα µε τις µεταφραστικές επιλογές τους. Κατά συνέπεια, η 

µετάφραση δεν µπορεί να είναι µια µηχανιστική διαδικασία απόδοσης δοµών της Αρχαίας 

Ελληνικής µε αντίστοιχες της Νέας Ελληνικής, αλλά προϋποθέτει αποφάσεις και επιλογές. Ο 

εκπαιδευτικός µπορεί, ευκαιριακά, να επισηµαίνει τέτοιες αποκλίσεις µεταξύ των δύο µεταφράσεων 

και να υποψιάζει τους µαθητές για τους εναλλακτικούς τρόπους µε τους οποίους µια 

αρχαιοελληνική γλωσσική δοµή µπορεί να αποδοθεί στα Νέα Ελληνικά, ξεκινώντας από τις πιο 

απλές περιπτώσεις, π.χ. την απόδοση µιας αιτιολογικής µετοχής άλλοτε µε αιτιολογική πρόταση 

και άλλοτε µε εµπρόθετο προσδιορισµό της αιτίας. Ασφαλώς, η διδακτική αυτή πρακτική δεν 

µπορεί να έχει συστηµατικό χαρακτήρα, ούτε να καλύπτει το σύνολο του κειµένου, αλλά µόνο 

επιλεγµένα από τον εκπαιδευτικό σηµεία. 

 
VIII. Η γραµµατική και συντακτική επεξεργασία του κειµένου 
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Η γραµµατική επεξεργασία του κειµένου θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στους γραµµατικούς 

εκείνους τύπους που δυσκολεύουν τους µαθητές, ενώ η συντακτική επεξεργασία θα πρέπει να 

υποτάσσεται στην προσπάθεια κατανόησης του νοήµατος του κειµένου. ∆εν έχει αξία, εποµένως, 

ο εξαντλητικός συντακτικός χαρακτηρισµός ακόµη και στοιχείων που είναι προφανή στους µαθητές 

(π.χ. επιθετικοί προσδιορισµοί). Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιµένει, κυρίως, στους βασικούς 

αρµούς της κάθε περιόδου, κατευθύνοντας τους µαθητές του µε κατάλληλες ερωτήσεις. Για να 

κατανοηθεί π.χ. η σχέση των δευτερευουσών προτάσεων µε την κύρια σε µια περίοδο είναι 

χρήσιµες ερωτήσεις του τύπου: πότε / γιατί / για ποιο σκοπό κ.λπ. συµβαίνει αυτό που δηλώνεται 

στην κύρια πρόταση; Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τους λογικούς 

δεσµούς των στοιχείων της περιόδου και πώς µε βάση αυτούς συγκροτείται το νόηµα ― και όχι ο 

χαρακτηρισµός των επιµέρους στοιχείων µε τη χρήση της τεχνικής ορολογίας του συντακτικού. 

 
IX. Γλωσσική διδασκαλία 

Όπως προαναφέρθηκε, δύο ώρες εβδοµαδιαίως του προβλεπόµενου για το µάθηµα 

προγράµµατος των Γενικών Λυκείων (τάξη Α΄) και µία ώρα του προγράµµατος των Εσπερινών 

Γενικών Λυκείων (τάξεις Α΄ και Β΄) θα διατίθενται για γλωσσική διδασκαλία (Γραµµατικής και 

Συντακτικού). Καλό είναι η αφορµή να προέρχεται από το αρχαίο κείµενο, η διδασκαλία δηλ. να 

αφορά γραµµατικούς τύπους ή συντακτικά φαινόµενα που οι µαθητές συνάντησαν στο αρχαίο 

κείµενο, και να στοχεύει στον πληρέστερο φωτισµό τους. Στόχος θα πρέπει να είναι πρωτίστως η 

κατανόηση της δοµής της Αρχαίας Ελληνικής και όχι η αποµνηµόνευση γραµµατικών τύπων και 

συντακτικής τεχνικής ορολογίας. Για τη διδασκαλία θα χρησιµοποιηθεί το Εγχειρίδιο Γλωσσικής 

∆ιδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαµάρου, Ι. Παπανδρέου, το οποίο στην Α΄ 

Λυκείου του Γενικού Λυκείου θα διδαχθεί στο σύνολό του (Ενότητες 1-21), από Σεπτέµβριο έως 

Μάιο, ενώ στο Εσπερινό Λύκειο η ίδια ύλη θα διδαχθεί στις τάξεις Α΄ και Β΄. Εάν σε µερικά σχολεία 

δεν έχει ολοκληρωθεί η γλωσσική διδασκαλία (µορφολογία και σύνταξη) που προβλέπεται για τη Γ΄ 

Γυµνασίου, ο καθηγητής θα πρέπει πρώτα να διδάξει την ύλη που δεν έχουν διδαχθεί οι µαθητές 

και στη συνέχεια να προχωρήσει στη διδασκαλία του ανωτέρω Εγχειριδίου Γλωσσικής 

∆ιδασκαλίας. 

 
X. ∆ιαθεµατικές εργασίες 

Σε τακτικά διαστήµατα (3 ή 4 φορές κατά τη διάρκεια του έτους και κατά προτίµηση στο πλαίσιο 

της γενικής θεώρησης των έργων των δύο ιστοριογράφων) ανατίθεται στους µαθητές η σύνταξη 

διαθεµατικών εργασιών. 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι µαθητές να ασχοληθούν συστηµατικότερα µε σηµαντικά 

θέµατα που τους απασχόλησαν κατά την ανάγνωση των κειµένων: να διαβάσουν παράλληλα 

κείµενα, να συγκεντρώσουν στοιχεία από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές και να συνθέσουν µια 

παρουσίαση, την οποία θα συζητήσουν µέσα στην τάξη. 
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Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των διαθεµατικών εργασιών, λόγω του περιορισµένου χρόνου 

διδασκαλίας του µαθήµατος στα Εσπερινά Λύκεια, επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος. 

 
ΧΙ. Αξιολόγηση των µαθητών στην Α΄ τάξη του Γενικού και στην Α΄ τάξη Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου 

Για την αξιολόγηση του µαθήµατος στην Α΄ τάξη Γενικού και στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου ισχύει το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Π.∆. 24/2013 (ΦΕΚ Α΄ 55): 

ΧΙΙ. Αξιολόγηση των µαθητών στη Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

Για την αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στη Β΄ τάξη Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου ισχύει η περ. ΙΙ της παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.∆. 48/2012 (ΦΕΚ Α΄ 97). 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και 

Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

• Στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας θα διδαχθεί από τον Σεπτέµβριο έως τον 

Μάιο επί δύο (2) ώρες την εβδοµάδα η τραγωδία του Σοφοκλή Αντιγόνη (σχολ. βιβλίο B΄ Λυκείου: 

Σοφοκλέους Τραγωδίαι Αντιγόνη-Φιλοκτήτης) ως εξής: στίχοι 1-987 αναλυτικά (εκ των οποίων οι 

στίχοι 1-99, 280-331, 441-581, 635-780 θα διδαχθούν από το πρωτότυπο, ενώ οι υπόλοιποι από 

µετάφραση) και στίχοι 988-1353 περιληπτικά, µε επισήµανση των βασικών σηµείων. Από την 

Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου θα διδαχθούν οι σελίδες 9-23 και 26-31 (Σοφοκλής-Ο µύθος των 

Λαβδακιδών). 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

• Το πρόγραµµα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης των Ηµερησίων Λυκείων 

εφαρµόζεται και στη Θεωρητική Κατεύθυνση της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Λυκείων. 

1. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ (Θεµατογραφία)  

Για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Θεµατογραφία) οι διδάσκοντες επιλέγουν 

θέµατα (αποσπάσµατα αδίδακτου πεζού αττικού κειµένου) ανάλογα µε το επίπεδο γλωσσικής 

κατάρτισης των µαθητών. Ως βιβλία αναφοράς για τη διδασκαλία της Θεµατογραφίας 

χρησιµοποιούνται τα σχολικά εγχειρίδια της Γραµµατικής και του Συντακτικού. 

2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

• Στα Ηµερήσια Λύκεια, στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας θα διδαχθούν: 

α. Ρητορικά Κείµενα (από Σεπτέµβριο έως και Φεβρουάριο) επί δύο (2) ώρες την εβδοµάδα: 
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 i. Από την Εισαγωγή του βιβλίου θα διδαχθούν αναλυτικά οι σελ. 9-13 και 15-20 (κεφ: Α΄, Β΄, Γ΄, 

Ε΄, ΣΤ΄). Από το κεφάλαιο ∆΄ θα διδαχθούν οι ρήτορες του κανόνος. Τα κεφάλαια Ζ΄, Η΄, Θ΄ θα 

διδαχθούν συνοπτικά. 

ii.  Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή: σ. 79-80. Κείµενο: §§ 1-13, 18-21 (αναλυτικά) και §§ 

14-17 (περιληπτικά). 

iii.  ∆ηµοσθένης, Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας: Εισαγωγή: σ. 123-126. Κείµενο: §§ 1-20 

αναλυτικά (εκ των οποίων οι §§ 1-4, 17-20 από το πρωτότυπο, ενώ οι §§ 5-16 από µετάφραση) 

και  §§ 21-35 περιληπτικά. 

iv.  Ισοκράτης, Περί ειρήνης: Εισαγωγή: σ. 269-272. Κείµενο: §§ 1-2, 14-27 αναλυτικά (εκ των 

οποίων οι §§ 1-2, 14-16 από το πρωτότυπο και οι §§ 17-27 από µετάφραση) και §§ 63-145 

περιληπτικά.  

 
β. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (από Μάρτιο έως και Μάιο) επί δύο (2) ώρες την εβδοµάδα: 

     i. Από την Εισαγωγή του βιβλίου θα διδαχθούν αναλυτικά: α) Βασικές έννοιες: Οι απαρχές 

και οι πηγές της Λυρικής Ποίησης, σελ. 9-13 (εκτός από την Ενότητα «Επική αφήγηση και λυρική 

περιγραφή», σελ. 9-11), β) Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση. Το όνοµα και το πράγµα, σελ.13-17 (εκτός 

από τη διαίρεση της λυρικής ποίησης κατά τα µέτρα σελ. 15), γ) Η Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, 650-

450 π.Χ., σελ. 18-20 (µέχρι: «Η λυρική ποίηση µετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). 

     ii.  Κείµενα: Αρχίλοχος, (αποσπ. 3, 4, 6, 9), Μίµνερµος, (απόσπ. 11), Σαπφώ (αποσπ. 14, 

17), Πίνδαρος, (Έβδοµος Πυθιόνικος), Σιµωνίδης (απόσπ. 29). 

 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Θεωρητική Κατεύθυνση) 

Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και 

Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται από το βιβλίο Λατινικά Β΄ Γενικού Λυκείου, Θεωρητικής 

Κατεύθυνσης, των Μ. Πασχάλη-Γ. Σαββαντίδη. 

1. Από την Εισαγωγή θα διδαχθούν αναλυτικά σε δύο (2) διδακτικές ώρες οι Ενότητες: 

α) Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωµαϊκής λογοτεχνίας, 

Εποχές της ρωµαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής λογοτεχνίας (σελ. 9-12). 

β) Η εξέλιξη της ρωµαϊκής λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα, β. 

Αυγούστειοι χρόνοι (σ. 14-21). 

2. Κείµενα: Θα διδαχθούν όλα τα κείµενα (1 - 20) µε τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα 

που περιέχουν. Κάθε ενότητα θα διδάσκεται σε 2 διδακτικές ώρες. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και 

∆΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

• Στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας θα διδαχθεί από 

Σεπτέµβριο έως Μάιο επί µία (1) ώρα την εβδοµάδα το βιβλίο του Η. Σπυρόπουλου Θουκυδίδη 

Περικλέους Επιτάφιος. 

α. Από την Εισαγωγή τα κεφ. Α΄ (σελ. 5-8) και ∆΄ (σελ. 22-23) θα διδαχθούν συνοπτικά, ενώ τα 

κεφ. Β΄, Γ΄ (σελ. 8-21) θα διδαχθούν αναλυτικά. 

β. Κείµενο: 

  Από το πρωτότυπο θα διδαχθούν τα κεφ.: 36, 37, 39, 40 και 41.  

  Από µετάφραση θα διδαχθούν τα κεφ.: 34, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 46 και 47. Για τα κεφάλαια 34, 

35, 43, 44, 45 και 46 θα χρησιµοποιηθεί η µετάφραση του Η. Σπυρόπουλου και βοηθητικά, κατά 

την κρίση του διδάσκοντος, η µετάφραση του Άγγελου Βλάχου, ενώ για τα κεφάλαια 38 και 42 θα 

χρησιµοποιηθεί η µετάφραση του Άγγελου Βλάχου. 

 
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Η διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού 

Ηµερήσιου Λυκείου περιλαµβάνεται στα εγχειρίδια:  

• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου 

• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου 

• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 

• Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεµατικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού 

Λυκείου 

• Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο 

 

Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και 

Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Ένας λόγος που έκανε απαραίτητη τη σύνταξη ενός νέου ΠΣ για την Α' Λυκείου είναι οι τεράστιες 

αλλαγές που έγιναν τα τελευταία είκοσι χρόνια στην κοινωνία. Αυτές οι κοινωνικές αλλαγές 

επέφεραν και αλλαγές στα είδη των γραπτών, προφορικών και ψηφιακών κειµένων που 

παράγονται τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι αλλαγές στην κοινωνία και στα κείµενα ανέδειξαν και 
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άλλες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις, στο πλαίσιο των οποίων δηµιουργήθηκαν νέες 

πραγµατικότητες, νέες θεάσεις του αντικειµένου «Γλωσσική εκπαίδευση». Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο βρήκαν θέση όροι όπως γραµµατισµός, πολυγραµµατισµοί, νέοι γραµµατισµοί, 

πολυτροπικότητα, κειµενικό είδος κτλ., οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνταν ή χρησιµοποιούνταν 

ελάχιστα πριν από είκοσι χρόνια και τώρα εντάσσονται στο νέο ΠΣ. 

Το ότι το νέο ΠΣ λειτουργεί µε σχολικό εγχειρίδιο που έχει συνταχθεί παλαιότερα φαίνεται αρχικά 

αντιφατικό. Στην πραγµατικότητα όµως δεν είναι, γιατί το συγκεκριµένο εγχειρίδιο, εκτός της 

συγκεκριµένης θεµατολογίας που είναι δεδοµένη, είναι «ανοιχτό», µε την έννοια ότι δίνει την 

ευχέρεια αλλαγών και εµπλουτισµού. Λειτουργεί στην ουσία ως περιβάλλον που περιέχει κείµενα 

διαφορετικών ειδών και τύπων και εικόνες που προέρχονται από διάφορες πηγές, που δίνουν τη 

δυνατότητα, εµπλουτισµού µε κείµενα εκτός σχολικού εγχειριδίου, πράγµα που αποτελεί το 

ζητούµενο στο νέο ΠΣ. ∆ε θα ήταν δυνατό να λειτουργήσει το νέο ΠΣ, αν το εγχειρίδιο είχε την 

αυστηρά οριοθετηµένη γραµµική σειρά που συχνά έχουν τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια.  

Με αυτήν την έννοια το νέο ΠΣ συντάχθηκε µέσα στο πλαίσιο ορισµένων προϋποθέσεων που 

δηµιούργησαν αφενός οι κοινωνικές και γλωσσοπαιδαγωγικές αλλαγές και αφετέρου η πρόθεση να 

υπάρξουν αλλαγές στη λυκειακή βαθµίδα. Παράλληλα όµως υπόκειται σε ορισµένους 

περιορισµούς που έχουν να κάνουν µε τη διατήρηση του σχολικού εγχειριδίου, καθώς και του 

αριθµού των διατιθέµενων διδακτικών ωρών, περιορισµοί οι οποίοι ούτε µειώνουν την αξία του 

µαθήµατος ούτε ακυρώνουν τις επιδιώξεις του νέου ΠΣ.  

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η καλλιέργεια του γλωσσικού γραµµατισµού ήταν και είναι από τους κύριους σκοπούς της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτό επιδιώχθηκε ήδη σε όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής 

εννιάχρονης εκπαίδευσης. Στην Α' τάξη του Λυκείου µε το συγκεκριµένο ΠΣ επιδιώκεται η 

ενδυνάµωση του ήδη αποκτηµένου γλωσσικού γραµµατισµού σε µια κατεύθυνση περισσότερο 

κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική. Απώτερος δηλ. σκοπός του µαθήµατος είναι η 

αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι µαθητές και οι µαθήτριες, 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς µεταβαλλόµενες κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις 

στις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση της γλώσσας. Για παράδειγµα, στη φάση αυτή της 

εκπαίδευσης δεν ενδιαφέρει τόσο η αποκλειστική εστίαση σε γραµµατικοσυντακτικά φαινόµενα (ο 

τρόπος, λ.χ., µετατροπής της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη και το αντίστροφο 

―γλωσσοκεντρική κατεύθυνση του προγράµµατος), όσο η σύνδεσή τους µε τα κείµενα και η 

αξιοποίησή τους για τη βαθύτερη κατανόηση των κειµένων και του κόσµου που κατασκευάζουν 

(προτίµηση λ.χ. της παθητικής σύνταξης στις Μικρές Αγγελίες των εφηµερίδων ―κοινωνιοκεντρική 

κατεύθυνση).  

Επειδή µε τη διδασκαλία κάθε µαθήµατος επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που 

σχετίζονται µε το καθαυτό γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος, οι ειδικότεροι στόχοι του 

γλωσσικού µαθήµατος θα µπορούσαν αρχικώς να είναι καθαρά γλωσσικοί. Όµως το γλωσσικό 
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µάθηµα ― περισσότερο από όλα τα άλλα ― σχετίζεται στενά µε την κοινωνία, γι' αυτό είναι 

προφανές ότι µέσω αυτού καλλιεργούνται επίσης αξίες και στάσεις απέναντι στην κοινωνία και τον 

κόσµο. Εποµένως παράλληλα µε τους γλωσσικούς επιδιώκονται και ευρύτεροι αξιακοί στόχοι. 

Στους γλωσσικούς στόχους θα µπορούσαν µεταξύ των άλλων να ενταχθούν: 

α) η γλωσσική ποικιλότητα ως εγγενές χαρακτηριστικό όλων των γλωσσών 

β) η κειµενική ποικιλότητα ως χαρακτηριστικό των γλωσσών σε άµεση συνάρτηση µε την 

ποικιλότητα και τη δυναµική των κοινωνικών πρακτικών και των κοινοτήτων, όπου ανήκουν και 

κατανοούνται τα κείµενα 

γ) η εξοικείωση µε τα βασικά χαρακτηριστικά κειµενικών ειδών (όπως του δοκιµίου και της 

ερευνητικής εργασίας) και κειµενικών τύπων (όπως του επιχειρηµατολογικού, της περιγραφής και 

της αφήγησης) 

δ) η κατανόηση της δοµής των κειµένων ως συνδυασµού γλωσσικών επιλογών (συνοχή) µε το 

νοηµατικό επίπεδο (συνεκτικότητα) 

ε) η κατανόηση της σχέσης του καναλιού της επικοινωνίας µε την ιδιαιτερότητα των κοινωνικών 

πρακτικών 

στ) η διάκριση µεταξύ κειµένων καθηµερινού και ακαδηµαϊκού (επιστηµονικού) τύπου  

ζ) η απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού γραµµατισµού, απαραίτητων για τη χρήση τους ως 

εκπαιδευτικών µέσων και µέσων προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας. 

 

Οι αξιακοί στόχοι που µπορούν να επιδιωχθούν είναι πολλοί και γι' αυτό δύσκολο να 

καταγραφούν όλοι. Πάντως, µεταξύ αυτών µπορεί να είναι: 

α) η εκτίµηση της ισοτιµίας όλων των γλωσσών και ο σεβασµός της πολιτισµικής και γλωσσικής 

διαφορετικότητας 

β) ο δηµοκρατικός χειρισµός του λόγου µε σεβασµό προς τις απόψεις των άλλων  

γ) η διά του λόγου αντίσταση σε κάθε µορφή εξουσιαστικού αυθαίρετου λόγου 

δ) ο σεβασµός στο περιβάλλον και την αειφορία 

ε) η αντίληψη του τρόπου µε τον οποίο δοµούνται µέσω του λόγου διαφορετικές οπτικές για τον 

κόσµο 

στ) η κατανόηση της αλλαγής που έχει επέλθει στον κόσµο µε τη συρρίκνωση των αποστάσεων 

και τη συνεχή κίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, εικόνων και κειµένων 

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ  

Βασική µεθοδολογική οδηγία είναι η υιοθέτηση οποιασδήποτε πρακτικής θα οδηγούσε στην 

ανάπτυξη της δηµιουργικότητας των µαθητών και µαθητριών µε την ενίσχυση της συνεργασίας 

µεταξύ τους και µε τον διδάσκοντα και τη διδάσκουσα στον ρόλο του βοηθού και συνεργάτη µε 

στόχο την κατάκτηση των επιδιωκόµενων από το ΠΣ γραµµατισµών και δεξιοτήτων. Είναι φυσικό 

να ανακύπτουν συγκεκριµένες µεθοδολογικές απορίες, µερικές από τις οποίες επιχειρείται να 

απαντηθούν στη συνέχεια. 
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Για τον λόγο αυτό καταγράφονται σε µορφή ερώτησης – απάντησης τα κυριότερα ερωτήµατα που 

µας έχουν τεθεί ως τώρα από τους εκπαιδευτικούς. 

 

α. Τι αναµένεται από µένα τον εκπαιδευτικό να κάνω µε λίγα λόγια; 

• ∆ηµιουργική χρήση όλων των πιθανών µαθησιακών πόρων ― εποµένως και του βιβλίου, αλλά 

όχι µόνο. Καλό είναι να προτιµώνται γλωσσικοί/ σηµειωτικοί πόροι και θέµατα µε τα οποία έχουν 

εξοικείωση οι µαθητές και οι µαθήτριες και µπορούν για τον λόγο αυτό να γίνουν ευκολότερα 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην τάξη. Το µάθηµα όµως δε θα µένει εκεί, αλλά θα πρέπει να 

εξοικειώνει σταδιακά τα παιδιά µε περισσότερο ακαδηµαϊκές µορφές λόγου. Προτείνεται έτσι µια 

σταδιακή µετάβαση από το οικείο στο λιγότερο οικείο και από τον καθηµερινό στον σχολικό και 

επιστηµονικό λόγο. 

• Μεγάλη ελευθερία κινήσεων µε βάση τους στόχους του ΠΣ και τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

σχολικής τάξης. Στο πλαίσιο αυτό δεν παίζει ρόλο «η ύλη» και κάποια συγκεκριµένη σειρά στη 

διδασκαλία, όσο η εµπλοκή των παιδιών στο να χρησιµοποιούν τη γλώσσα και να τη συνδέουν µε 

τον σύνθετο κοινωνικό µας κόσµο. Με την έννοια αυτή οι µαθησιακοί πόροι που θα χρησιµοποιήσει 

κάθε διδάσκων µπορεί να είναι απολύτως δική του επιλογή και να προέρχονται είτε από τα 

διδακτικά εγχειρίδια τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι µαθητές και οι µαθήτριες είτε από άλλες 

πηγές έντυπου και ψηφιακού υλικού, συµπεριλαµβανοµένου και του υλικού που υπάρχει στα 

σχολικά εγχειρίδια άλλων µαθηµάτων της ίδιας ή και άλλων τάξεων. Σε κάθε περίπτωση οι πόροι 

αυτοί, όπως και τα εγχειρίδια, δεν προσεγγίζονται από την οπτική της ύλης που πρέπει να 

διεκπεραιωθεί πιστά, αλλά προτείνονται ως πηγές που µπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα µε το 

πόσο εξυπηρετούν το εκάστοτε διδακτικό σχέδιο, το οποίο έχει και τη µεγαλύτερη βαρύτητα. Με 

τον τρόπο αυτό κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να κάνει τις επιλογές του στον οριζόντιο και 

τον κάθετο άξονα των τεσσάρων ενοτήτων του ΠΣ και να δοµήσει σε συνεργασία και µε τους 

µαθητές και τις µαθήτριές του το δικό του πρόγραµµα.  

• Σύνδεση της γλώσσας µε τον κόσµο. Οι γνώσεις για τη γλώσσα προσφέρονται µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να εξυπηρετείται η κατανόηση και η κριτική ανάγνωση των κειµένων, εποµένως και του 

κόσµου. Μια, π.χ., από τις πλευρές του κόσµου στις οποίες πρέπει να δίνεται έµφαση είναι η 

ανάδειξη της ελληνικής κοινωνικής και πολιτισµικής ιδιαιτερότητας, µε παράλληλη έµφαση στην 

κατανόηση της πολυπολιτισµικότητας και του διαφορετικού, καθώς και στην ανάδειξη του τοπικού, 

αλλά µε ιδιαίτερη έµφαση στην εξωστρέφεια σε έναν διεθνοποιηµένο κόσµο. Παράλληλα, θα 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να παρουσιάζονται και να αποκωδικοποιούνται οι 

ποικίλες οπτικές για τον κόσµο που ενυπάρχουν στα κείµενα. 

• ∆ηµιουργία των προϋποθέσεων µάθησης: αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε το είδος του σχεδίου 

εργασίας που κάθε φορά επιλέγεται, µε την επένδυση στις προϋπάρχουσες γνώσεις και το 

πολιτισµικό υπόβαθρο των παιδιών, µε την ενθάρρυνση για παραγωγή λόγου µέσα σε άνετα 

χωροχρονικά πλαίσια και τον συνδυασµό της διδασκαλία ενώπιον όλης της τάξης (µετωπική 

διδασκαλία) µε εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας (π.χ. οµαδική). Όλα αυτά, ασφαλώς, πρέπει να 
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γίνονται βάσει ενός διδακτικού σχεδίου µε τα χαρακτηριστικά του σχεδίου εργασίας (project), στο 

πλαίσιο του οποίου δίνονται ρόλοι και προβλήµατα προς διερεύνηση/ επίλυση στα παιδιά. Στην 

προσπάθεια αυτή διεκπεραίωσης των ρόλων τους και επίλυσης των προβληµάτων οι µαθητές και 

οι µαθήτριες έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν στην αναζήτηση και ανάγνωση κειµένων και 

γενικότερα στην πρόσληψη και παραγωγή προφορικού, γραπτού και πολυτροπικού λόγου. 

 

β. Σε κάποιες θεµατικές ενότητες υπάρχουν οι ίδιες σελίδες των σχολικών εγχειριδίων. Θα τις 

διδάξουµε δύο φορές; 

Η ερώτηση αυτή καλύπτεται από την απάντηση που δόθηκε πιο πάνω όσον αφορά την ελευθερία 

κινήσεων µε βάση τους στόχους του προτεινόµενου Προγράµµατος Σπουδών. Όπου οι σελίδες 

αναφέρονται δύο φορές είναι επειδή µπορεί να χρησιµοποιηθούν στη µία ή/και στην άλλη θεµατική. 

Μπορεί όµως να µη χρησιµοποιηθούν και πουθενά, αν ο εκπαιδευτικός έχει πιο πρόσφατα ή πιο 

κατάλληλα κατά την εκτίµησή του κείµενα, τα οποία κρίνει ότι εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους 

του ΠΣ. 

 

γ. Μέχρι τώρα γράφαµε εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Τώρα δε θα γράφουµε; 

Η έκθεση ταυτίζεται µε παραδοσιακές αντιλήψεις στη διδασκαλία (=διδάσκω κάποια ύλη και στη 

συνέχεια βάζω µια έκθεση), η οποία δεν προτείνεται ούτε από τα ισχύοντα εγχειρίδια. Αυτό που 

έχει προτεραιότητα στο ΠΣ είναι να δίνεται η ευχέρεια στα παιδιά να εµπλέκονται σε πρακτικές 

όπου θα διαβάζουν, θα µιλούν και θα γράφουν συνεχώς για ποικίλα ζητήµατα χρησιµοποιώντας 

ποικιλία κειµενικών ειδών. Τα κείµενα είναι κοινωνικές µονάδες η παραγωγή των οποίων δεν 

κατακτάται, αν δεν κατανοηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κειµενικού είδους/ τύπου 

που καλούνται τα παιδιά να γράψουν και αν δεν αντιµετωπισθεί η παραγωγή τους ως διαδικασία, 

γεγονός που σηµαίνει ότι πρέπει να δίνεται χρόνος και στην παραγωγή αλλά και στη βελτίωση των 

κειµένων που γράφονται. Στο πλαίσιο αυτό η παραγωγή λόγου δε γίνεται ευκαιριακά κάποιες 

φορές τον χρόνο, όπως συνηθιζόταν µε την «έκθεση ιδεών», αλλά αποτελεί οργανικό στοιχείο των 

σχεδίων εργασίας που διεκπεραιώνουν οι µαθητές και οι µαθήτριες. 

 

δ. Παραγράφους και περιλήψεις δε θα διδάσκουµε πια; 

• Οι παράγραφοι είναι µέρος των κειµένων και σε κάθε κειµενικό είδος οι παράγραφοι 

οργανώνονται µε διαφορετικό τρόπο. Οι γνώσεις για τη δοµή των παραγράφων είναι πολύ 

χρήσιµες, δεν θα πρέπει όµως να αποτελούν αυτοσκοπό. Αντίθετα, θα πρέπει να συνδέονται µε 

την ιδιαιτερότητα του κειµενικού είδους που µελετάται – παράγεται κάθε φορά. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, π.χ., κείµενα σε πολυµεσική µορφή ή παρουσιάσεις µε τη χρήση ενός 

Προγράµµατος Παρουσίασης σε υπολογιστή, δεν υπάρχουν παράγραφοι όπως τις γνωρίζαµε ως 

τώρα. Είναι απαραίτητη, εποµένως, η σύνδεση της «διδασκαλίας» της παραγράφου µε τα 

κειµενικά είδη. 
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•Το ίδιο ισχύει και για την περίληψη: δεν θα πρέπει να διδάσκεται ως αυτοσκοπός, αλλά να 

συνδέεται µε συγκεκριµένου τύπου πρακτικές γραµµατισµού. Η αξιοποίηση, π.χ., δύο ή 

περισσότερων κειµένων ως πηγών, προκειµένου να παραχθεί ένα άλλο κείµενο, προϋποθέτει ότι 

τα παιδιά γνωρίζουν τη διαδικασία του να κάνουν περιλήψεις. Εστίαση στην περίληψη ως κειµενικό 

είδος µπορεί να γίνει, µόνο όταν συνδέεται µε περιστάσεις που το απαιτούν, όπως για παράδειγµα 

το να γραφεί περίληψη µιας εργασίας για ένα µαθητικό συνέδριο, το οποίο µπορεί να εστιάζει σε 

κάποιο ενδιαφέρον για τα παιδιά ζήτηµα.      

 

ε. Αν δεν κάνουµε την ύλη µε τη σειρά και δε βάλουµε διαγώνισµα, προκειµένου να 

διαπιστώσουµε ότι τα παιδιά «τα έµαθαν», πώς θα ξέρουµε αν πάµε καλά; 

Η γνώση που µεταδίδουµε και ελέγχουµε µε µια τέτοιου είδους διδακτική διαδικασία είναι 

πρόσκαιρη και επιφανειακή: πρόσκαιρη, γιατί πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί, και επιφανειακή, γιατί 

θίγει συνήθως επιφανειακές διαστάσεις των πραγµάτων. Αντίθετα, η εστίαση σε προβλήµατα που 

διερευνώνται µέσω ρόλων που έχουν τα παιδιά, η διερεύνηση ζητηµάτων που σχετίζονται µε 

πτυχές της σύγχρονης πραγµατικότητας, η αξιοποίηση των κειµένων για προβληµατισµό σε βάθος 

και αµφισβήτηση, οι ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά να εκφέρουν τις απόψεις τους προφορικά 

ή/και γραπτά µετατρέπουν τη σχολική τάξη σε κοινότητα γραµµατισµού ή κειµενική κοινότητα, µε 

την έννοια ότι η λειτουργία της συνδέεται µε τη χρήση και την κριτική αποτίµηση µεγάλου εύρους 

κειµένων. Κατά βάθος, το εύρος των κειµένων που χρησιµοποιούνται, παράγονται αλλά και ο 

τρόπος που αυτό γίνεται συγκροτούν την ιδιαιτερότητα της κάθε σχολικής αίθουσας. Μην ξεχνάµε, 

άλλωστε, ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες, παρά την κοινή σχολική τους διαδροµή, έχουν 

διαφορετικές προσωπικές εγγράµµατες διαδροµές (π.χ. δίγλωσσα παιδιά, παιδιά µε ειδικότερες 

ανάγκες, παιδιά από περισσότερο ή λιγότερο προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα), τις οποίες η 

διδασκαλία είναι απαραίτητο να λαµβάνει υπόψη της και να σέβεται προσπαθώντας και να 

επενδύει στη διαφορά ως αφετηρία για δηµιουργικότητα. Και µια κοινότητα γραµµατισµού, όπως 

περιγράφτηκε πιο πάνω, είναι ένας χώρος κατάλληλος για να συζητηθούν τέτοιου είδους θέµατα. 

 

στ. ∆ε θα βάζουµε διαγωνίσµατα, δηλαδή; 

Ναι, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο. Τα κείµενα που παράγονται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας πρέπει να αντιµετωπίζονται ως προϊόντα επικοινωνίας, ως γλωσσικές και νοηµατικές 

δοµές, ως φορείς ιδεολογικών και κοινωνικοπολιτισµικών νοηµάτων και ως προϊόντα για 

αξιολόγηση. Για τον λόγο αυτό τα διάφορα γλωσσικά και γραµµατικοσυντακτικά φαινόµενα, όπως 

και η ανάπτυξη των παραγράφων, δεν µπορούν να αποτελούν αυτοσκοπό διδασκαλίας και 

εξέτασης, αλλά πρέπει να παρουσιάζονται άµεσα συνυφασµένα µε τις κειµενικές κατηγορίες στις 

οποίες ανήκουν. Η συστηµατική ή περιπτωσιακή διδασκαλία (άρα και εξέταση) της µικροδοµής της 

νέας ελληνικής πρέπει να γίνεται µόνο για µορφοσυντακτικά φαινόµενα στα οποία δείχνουν να 

δυσκολεύονται οι µαθητές και οι µαθήτριες ή επηρεάζουν αρνητικά την εκφραστική ή ορθογραφική 
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εικόνα των γραπτών τους κειµένων. Ως προς το είδος των διαγωνισµάτων βλ. σχετικές οδηγίες και 

ενότητα 5 στο παρόν κείµενο. 

 

ζ. Προτείνεται συχνά η εργασία σε οµάδες. Είναι αυτό απαραίτητο;  

∆εν είναι πανάκεια και δεν είναι εύκολο να γίνεται πάντα αυτό. Θα πρέπει όµως οι διδάσκοντες να 

έχουν υπόψη τους ότι δεν πρέπει να στερείται από τα παιδιά η δυνατότητα για συνεργασία, 

αµφισβήτηση και σύνθεση, γιατί όλα αυτά έχουν στενή σχέση µε σύγχρονες απαραίτητες 

δεξιότητες για τη ζωή. Με την οµαδική ― περισσότερο από ό,τι µε την ατοµική ― εργασία µπορεί 

να δίνεται έµφαση στην ανάδειξη των αντιτιθέµενων απόψεων που υπάρχουν στα κείµενα, στην 

κατανόηση και συζήτηση της λογικής τους και στην ανάδειξη της βαθύτερης πολιτικής τους 

διάστασης. Στο ίδιο πλαίσιο µπορεί ευκολότερα επίσης να επιχειρηθεί η συγκριτική µελέτη 

κειµένων που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις πάνω στο ίδιο θέµα και η διερεύνηση των αιτίων 

που τις προκαλούν. 

 

η. Ποιος είναι ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στο Πρόγραµµα Σπουδών;  

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αξιοποιούνται και ως παιδαγωγικά µέσα 

αλλά και ως µέσα πρακτικής γραµµατισµού. Ως παιδαγωγικά µέσα ασφαλώς διευκολύνουν τη 

γλωσσική διδασκαλία (διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικά λεξικά, σώµατα κειµένων, Προγράµµατα 

Επεξεργασίας Κειµένου, αλλά και περιβάλλοντα του διαδικτύου, όπως τα ιστολόγια, τα Wikis κ.λπ.) 

Ως µέσα πρακτικής γραµµατισµού αποτελούν ουσιαστικά µέρος της «διδακτέας ύλης» του 

γλωσσικού µαθήµατος, καθώς µε τη χρήση τους αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητά τους κατά την 

παραγωγή και πρόσληψη λόγου (π.χ. ιδιαιτερότητες της παραγωγής λόγου σε περιβάλλοντα 

επεξεργασίας κειµένου και παρουσίασης, παραγωγή διαδικτυακών, πολυµεσικών κειµένων κ.λπ.). 

Είναι προφανές, εποµένως, ότι οι Νέες Τεχνολογίες, επειδή είναι µέσα για διάβασµα και γράψιµο 

στη ζωή µε πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε το έντυπο, δεν µπορεί να µην χρησιµοποιούνται ως 

τέτοια µέσα και στο σχολείο.  

 

θ. Μήπως δηµιουργηθούν ανισότητες, αφού είναι γνωστό ότι δε διαθέτουν όλα τα σχολεία τις ίδιες 

τεχνολογικές υποδοµές;  

Μεγάλο µέρος των διδακτικών πρακτικών που προτείνονται µπορούν να ολοκληρωθούν µε τη 

συλλογή διαδικτυακών κειµένων και εκτός σχολείου ή να αξιοποιηθεί το γεγονός ότι όλα (σχεδόν) 

τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστές στο σπίτι τους, κυρίως όµως το 

γεγονός ότι οι εξωσχολικές πρακτικές ψηφιακού γραµµατισµού τους είναι συχνά πολύ πλούσιες. Η 

ως τώρα έρευνα στα ελληνικά σχολεία δείχνει ότι οι δηµιουργικοί εκπαιδευτικοί βρίσκουν διεξόδους 

στα προβλήµατα των υποδοµών.  

 

ι. Ποια η σχέση του προγράµµατος µε τη λογοτεχνική παραγωγή; 
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Το ΠΣ για τη γλώσσα ανήκει στην ευρύτερη ενότητα των γλωσσικών µαθηµάτων ― µαζί µε την 

αρχαία ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία ― και µε την έννοια αυτή προτείνεται να αξιοποιηθούν 

ανάλογες προτάσεις του ΠΣ της λογοτεχνίας για την ίδια τάξη. Η παρουσίαση λογοτεχνικών έργων, 

άλλωστε, µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και για ανάπτυξη εκ µέρους των µαθητών και των 

µαθητριών προσωπικού προφορικού, γραπτού ή πολυτροπικού λόγου, µε σκοπό την τεκµηρίωση 

των απόψεών τους ή/και την έκφραση των αισθητικών τους προτιµήσεων.   

 

ια. Όλα όσα ζητά αυτό και τα άλλα Προγράµµατα Σπουδών για την Α΄ Λυκείου απαιτούν πολύ 

περισσότερο χρόνο για τους εκπαιδευτικούς. Αυτό δεν είναι εύκολο. 

Αυτό είναι γεγονός. ∆εν µπορεί όµως να υπάρξει δηµιουργικό σχολείο µε στατική προσέγγιση της 

διδασκαλίας. Αλλά αυτό δε θα γίνει από τη µια στιγµή στην άλλη. Κάθε µεταβολή χρειάζεται τον 

χρόνο της. Αυτό που θα διευκόλυνε ιδιαίτερα τα πράγµατα είναι, αν αναλαµβάνονταν προσπάθειες 

σε επίπεδο σχολείου και σχολικών συµβούλων για ανταλλαγή ιδεών και κυρίως για συµπαραγωγή 

διδακτικών προτάσεων. Θα ήταν ιδανικό, αν το κάθε σχολείο µπορούσε να διαµορφώσει το δικό 

του πλάνο για τη διδασκαλία. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει από τη µια στιγµή στην άλλη. 

Η δηµιουργικότητα και η συνεργασία για τα παιδιά είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη 

δηµιουργικότητα και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. 

 

ιβ. Μπορούν όλα αυτά που προβλέπει το πρόγραµµα να γίνουν µέσα στο δεδοµένο ωρολόγιο 

πρόγραµµα; 

Το γλωσσικό είναι το κατεξοχήν διαθεµατικό µάθηµα, αφού χωρίς τη χρήση της γλώσσας δε 

γίνεται τίποτα µέσα στο σχολείο. Γι' αυτό οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία 

για την καλλιέργεια των προτεινόµενων γραµµατισµών στα παιδιά, όπως: άλλα µαθήµατα της 

φιλολογικής ζώνης (π.χ. Αρχαία, Λογοτεχνία), άλλες σχολικές πρακτικές (π.χ. ποικίλα 

προγράµµατα) και ποικίλες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. µαθητικές κοινότητες, γιορτές, εκδηλώσεις). 

 

4. ΤΟ ΠΣ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

[σχέδια εναλλακτικών διδακτικών προτάσεων (σεναρίων διδασκαλίας)] 

Γενικά 

Στο ακόλουθο παράδειγµα παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές εκδοχές ενός σχεδίου µαθήµατος 

(σεναρίου), προκειµένου να καταστεί πιο εύκολα σαφής η φιλοσοφία του ΠΣ και η απόσταση που 

υπάρχει από τις συνήθεις διδακτικές πρακτικές, οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στο σχολικό 

εγχειρίδιο. 

Οι διδακτικές προτάσεις-σχέδια που ακολουθούν αφορούν την ενότητα  «Γλωσσικές Ποικιλίες» 

του εγχειριδίου της Α΄ Λυκείου (σελ. 21-37) και πιο συγκεκριµένα τη θεµατική «Κοινωνικές 

γλωσσικές ποικιλίες» (σελ. 29-37).  Εστιάζουν ειδικότερα στη γλώσσα των νέων και στον ρόλο της 

στη συγκρότηση αυτού που συχνά αποκαλείται «το χάσµα γενεών». Ανάλογα βέβαια µε την 

εκδοχή που θα υιοθετηθεί, µπορεί να γίνει σύνδεση και µε άλλα τµήµατα του ίδιου σχολικού 
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εγχειριδίου, όπως π.χ. µε τα κεφάλαια «Περιγραφή» και «Αφήγηση» ή την ενότητα «Προφορικός 

και γραπτός λόγος», καταργώντας τη γραµµική αντιµετώπιση του βιβλίου, καθώς και µε ανάλογα 

θέµατα που θίγονται στα εγχειρίδια άλλων τάξεων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Είναι 

απαραίτητο να δηλωθεί ρητά ότι το παράδειγµα δεν αποτελεί «πρότυπο» για εφαρµογή· κάτι τέτοιο 

είναι αντίθετο µε τη δηµιουργικότητα των εκπαιδευτικών, που προϋποθέτει το ΠΣ. Αποτελεί 

ενδεικτικό παράδειγµα, προκειµένου να αναδειχθούν διδακτικές πρακτικές που είναι κοντά στη 

λογική του και προκειµένου να καταστεί εµφανής η ενδεχόµενη απόσταση που χωρίζει ισχύουσες 

πρακτικές µε τις προτεινόµενες από το ΠΣ. 

 

Η λογική της πρότασης 

Το παράδειγµα αναπτύσσεται µε βάση τους άξονες που οργανώνουν το ΠΣ και παρουσιάζονται 

στο ακόλουθο σχήµα: 

  

Ο άξονας της αξιολόγησης, που ενυπάρχει στο Π.Σ και φαίνεται να λείπει από το σχήµα, εξετάζεται 

ως υποενότητα σε κάθε εκδοχή και ενσωµατώνεται, όπως θα δούµε, στο κέντρο του ρόµβου, στις 

ταυτότητες.  

Γενικοί στόχοι 

Το παράδειγµα δεν είναι δεσµευτικό αλλά ενδεικτικό. Στόχος του είναι να κάνει κατανοητή τη 

φιλοσοφία του ΠΣ και να καταδείξει τις νέες δυνατότητες που προτείνονται σε σχέση µε συνήθεις 

ισχύουσες πρακτικές. Οι εκδοχές του παραδείγµατος µπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις 

υποδοµές, τις ανάγκες/δυνατότητες των µαθητών και των µαθητριών και τις επιλογές του/της 

εκπαιδευτικού.   
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Το υλικό 

Ως κειµενική αφετηρία µπορεί να επιλεγεί µια σειρά τηλεοπτικών διαφηµιστικών βίντεο, στα οποία 

αποτυπώνεται το χάσµα των γενεών µέσω της αξιοποίησης διαφορετικών κοινωνικών (γλωσσικών 

και όχι µόνον) κωδίκων στους ρόλους των «παιδιών- νέων» και των «γονέων- µεσηλίκων». 

Ενδείκνυται η οπτικοακουστική µορφή που προϋποθέτει την αντίστοιχη υποδοµή ― και βασικά 

επιβάλλεται στην 3η εκδοχή, αλλά εξίσου λειτουργικές µπορεί να είναι και οι εναλλακτικές µορφές 

που προτείνονται. Εξυπακούεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να επιλέξουν, οι ίδιοι/-ες 

ή σε συνεργασία µε τους µαθητές και τις µαθήτριές τους, διαφορετικό υλικό. 

Ι. Οπτικοακουστική µορφή (π.χ. τηλεοπτικά διαφηµιστικά βίντεο στο διαδίκτυο) 

ΙΙ. Εναλλακτικές µορφές 

Υλικό ή έναυσµα αποτελούν σχετικά διαφηµιστικά µηνύµατα-βίντεο στο διαδίκτυο. Παρότι στην 

περίπτωση των βίντεο ο διαδραστικός πίνακας, ο βιντεοπροβολέας ή το εργαστήρι υπολογιστών 

µοιάζει µονόδροµος, οι εναλλακτικές µορφές παρουσίασης του υλικού µπορεί να αποδειχτούν πιο 

δηµιουργικές. Μερικές προτάσεις: 

• Αποµαγνητοφώνηση του υλικού από τον/την εκπαιδευτικό 

• Αποµαγνητοφώνηση του υλικού από τα παιδιά. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να γίνει 

σύνδεση µε την ενότητα «Προφορικός και γραπτός λόγος». ∆ίνεται σε κάθε οµάδα ένα βίντεο και 

πάνω σ’ αυτό κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Μπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε εκδοχή του 

παραδείγµατος και να αποτελέσει εκτεταµένη δραστηριότητα και να γίνει και σενάριο (µεγάλης 

χρονικής διάρκειας διδασκαλία). Βοηθάει και το γεγονός ότι τα διαφηµιστικά βίντεο είναι πολύ 

σύντοµα. 

• Περιγραφή και αφήγηση του υλικού από τα παιδιά, αφού δουν το υλικό στο σπίτι τους. 

Μπορεί να γίνει σύνδεση µε τις ενότητες «Περιγραφή» και «Αφήγηση», να γίνει οµαδοσυνεργατικά 

κλπ. 

• Αποτύπωση στιγµιοτύπων: από τον/την εκπαιδευτικό (ή και τα παιδιά), στιγµιοτύπων 

(snapshots) των βίντεο µε χαρακτηριστικά στιγµιότυπα και/ ή µότο και παρουσίασή τους µε τη 

µορφή φωτοτυπιών ή πόστερ (οµαδοσυνεργατικά ό.π.). 

• Παρουσίαση έντυπων µορφών διαφηµίσεων µε το ίδιο θέµα (κατά προτίµηση από τα παιδιά, 

οµαδοσυνεργατικά ό.π.). 

• ∆ραµατοποίηση (Προφορικός και γραπτός λόγος, οµαδοσυνεργατικά ό.π.) 

Η θεµατική ενότητα 

Το σενάριο εστιάζει άµεσα στο τµήµα «Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες», σελ. 29-37 του 

σχολικού εγχειριδίου, και πιο συγκεκριµένα την υποενότητα «Γλώσσα και ηλικία» της σελ. 30. 

Ωστόσο, µπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρη την υποενότητα «Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες» ή 

την ενότητα «Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες», ανάλογα µε το υλικό και την εστίαση, και ακόµη να 

επεκταθεί και στο σύνολο των υπόλοιπων κεφαλαίων του βιβλίου («Λόγος», «Περιγραφή», 

«Αφήγηση»), ανάλογα µε το είδος των δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν.  
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Το βασικό σενάριο 

Τίτλος: Το χάσµα γενεών στη διαφήµιση: γονείς και παιδιά  

 Το σενάριο αποτελεί πρόταση για διδασκαλία 

Πεδίο, διδακτικό 

αντικείµενο και 

διδακτική ενότητα: 

Έκφραση – Έκθεση Α΄ Λυκείου, θεµατική στο ΠΣ «Γλώσσα, γλωσσική 

ποικιλότητα και γλωσσική αλλαγή». Η έµφαση εδώ δίνεται στις 

γλωσσικές ποικιλίες. Στο σχολικό εγχειρίδιο καλύπτει την ενότητα 

«Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες», σελ. 29-37 

Χρονική διάρκεια: Ανάλογα µε την εκδοχή µπορεί να αποτελέσει δραστηριότητα που 

καλύπτει ένα διδακτικό δίωρο έως σενάριο που εκτείνεται σε διάρκεια 

ενός τετραµήνου. 

Προϋποθέσεις 

υλοποίησης από 

εκπαιδευτικό και 

µαθητή/τρια: 

Ανάλογα µε την εκδοχή  

Σύντοµη περιγραφή 

Πρόκειται για (κριτική) µελέτη του τρόπου µε τον οποίο ηλικιακά µαρκαρισµένες κοινωνικές 

γλώσσες (γλώσσα του διαδικτύου και γλώσσα των νέων) χρησιµοποιούνται, προκειµένου να 

αποτυπώσουν τις διαφορές των γενεών. Παρουσιάζονται τρεις εκδοχές, καθεµιά από τις οποίες 

προτείνει διαφορετική αντιµετώπιση της «διδακτέας ύλης», του σχολικού χωροχρόνου, των 

διδακτικών πρακτικών, των αναµενόµενων γραµµατισµών που θα καλλιεργηθούν, εποµένως και 

του είδους των εγγράµµατων ταυτοτήτων που συνεισφέρουν να καλλιεργηθούν (βλ. το κέντρο του 

ρόµβου). Το παράδειγµα είναι ενδεικτικό της λογικής που επιθυµούµε να αναδειχθεί και 

εξυπακούεται ότι µπορεί να επιλεγούν άλλα κείµενα, άλλα παραδείγµατα και διαφορετική πορεία 

υλοποίησης, µε βάση επιτόπια δεδοµένα (ιδιαιτερότητες τάξης και σχολείου, προτιµήσεις 

εκπαιδευτικού).  

∆ιδακτική εκδοχή 1 

Η εκδοχή αυτή κινείται πολύ κοντά στις ισχύουσες διδακτικές πρακτικές. Το επιπρόσθετο 

στοιχείο είναι η αξιοποίηση του βίντεο (προβολή µε υπολογιστή ή µε διαδραστικό πίνακα). 

Προτείνεται, προκειµένου να αναδειχθούν καλύτερα πολλά στοιχεία των δύο άλλων εκδοχών που 

ακολουθούν (οι οποίες είναι πιο κοντά στο πνεύµα του νέου ΠΣ) και να γίνουν σαφέστερες οι 

διαφορές που προτείνονται µε το νέο ΠΣ. ∆εν αποκλείεται µέρος της εκδοχής αυτής να 

χρησιµοποιηθεί και ως η πρώτη φάση των εκδοχών που ακολουθούν.  

Λεπτοµερής παρουσίαση της πρότασης 
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Φάση 1η: Εξοικείωση µε το θέµα 

Βήµα 1ο: Ο/Η εκπαιδευτικός εκκινεί από το βιβλίο, και πιο συγκεκριµένα από τα εισαγωγικά 

κείµενα στις γλωσσικές ποικιλίες γενικά και τις κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες ειδικότερα, 

συζητώντας και αναλύοντας το περιεχόµενό τους µε τους µαθητές και τις µαθήτριες. Καταρχάς 

φέρνει τα παιδιά σε επαφή µε το ακόλουθο εισαγωγικό κείµενο της σελ. 21 του βιβλίου, το οποίο 

αποτελεί εισαγωγή στη γλωσσική ποικιλότητα, γεωγραφική και κοινωνική: 

 

 

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

………………………………………………………………………… 

 

Στη συνέχεια προχωρά στο κείµενο της σελ. 29, «Κάθετη διαίρεση: κοινωνικές διάλεκτοι», 

εισαγωγικό στην κοινωνική γλωσσική ποικιλότητα:  
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Βήµα 2ο: Αφού συζητήσει και αναλύσει το περιεχόµενο των δύο κειµένων, κατόπιν παρουσιάζει 

στον διαδραστικό πίνακα (ή σε βιντεοπροβολέα) τα βίντεο που έχουν επιλεγεί. Αν δεν υπάρχει 

διαδραστικός πίνακας, µπορεί να αξιοποιήσει µια από τις εναλλακτικές δυνατότητες παρουσίασης 

του υλικού, για παράδειγµα να δώσει  στους µαθητές και στις µαθήτριες φωτοτυπία µε έντυπες 

εκδοχές των διαφηµίσεων αυτών ή αποµαγνητοφωνήσεις των βίντεο (όλων ή όσων επιλέξει) ή να 

αναθέσει στα παιδιά να αποµαγνητοφωνήσουν στο σπίτι και να περιγράψουν την κάθε διαφήµιση.  

 

Φάση 2η: ∆ιερεύνηση του θέµατος 

Βήµα 1ο: Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη για τη γλωσσική ποικιλότητα και πιο συγκεκριµένα για 

τις κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες: ποιες ποικιλίες χρησιµοποιούνται στα διαφηµιστικά κείµενα, 

από ποια στοιχεία φαίνεται ότι οι νέοι χρησιµοποιούν διαφορετική ποικιλία από τους γονείς τους, 

αν οι µαθητές και οι µαθήτριες αναγνωρίζουν τις νεανικές ποικιλίες που χρησιµοποιούνται κλπ. Η 

συζήτηση µπορεί να συνδεθεί µε τους ειδικότερους παράγοντες διαµόρφωσης γλωσσικών 

ποικιλιών που παρουσιάζει το βιβλίο και να δουν οι µαθητές και οι µαθήτριες ποιοι από αυτούς 

τους παράγοντες διακρίνονται στα διαφηµιστικά σποτ που παρακολούθησαν.  

Με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά διατρέχουν ολόκληρη την ενότητα «Κοινωνικές γλωσσικές 

ποικιλίες», µε µεγαλύτερη έµφαση στον παράγοντα «Γλώσσα και ηλικία», λόγω του υλικού της 

δραστηριότητας, χωρίς όµως να περιορίζονται απαραίτητα σ’ αυτόν.  
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Βήµα 2ο: Στη συνέχεια, παίρνουν ασκήσεις για το σπίτι. Οι ασκήσεις αυτές µπορούν να είναι: α) 

οι ασκήσεις της υποενότητας «Γλώσσα και ηλικία», σελ. 30: 

 

 

 

β) η τελευταία άσκηση της υποενότητας, σελ. 37: 

 

  

Προηγείται στο βιβλίο η παρουσίαση δύο επιστολών του Ι. ∆ραγούµη και παρατηρήσεις για τη 

θεµατική οργάνωση των επιστολών.  

Χρονική διάρκεια 

1 διδακτικό δίωρο  

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

Εκπαιδευτικός: να χειρίζεται διαδραστικό πίνακα ή να έχει τη δυνατότητα χρήσης 

βιντεοπροβολέα, αν υπάρχουν. 

Μαθητής/Μαθήτρια: ∆εν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προϋπόθεση 

 

Γνώσεις για τον κόσµο και στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις  

Οι γνώσεις για τον κόσµο που προωθεί η εκδοχή αυτή είναι ότι η γλώσσα δεν είναι ενιαία, αλλά 

διέπεται από ποικιλότητα. Η διαφήµιση αξιοποιεί την ποικιλότητα αυτή.  

Από το ΠΣ: 
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• «Η ποικιλότητα είναι εγγενές χαρακτηριστικό των γλωσσών». 

• «Οι νέοι συµµετέχουν σε διάφορες κοινότητες και οµάδες, όπου η γλωσσική ποικιλία που 

χρησιµοποιούν παίζει σηµαντικό ρόλο». 

 

Γνώσεις για τη γλώσσα 

Η γλώσσα διέπεται από ποικιλότητα. Ποικίλοι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η ηλικία, 

αποτυπώνονται και στις γλωσσικές επιλογές. Ο διαφηµιστικός λόγος ενίοτε αξιοποιεί την 

ποικιλότητα αυτή.  

Από το ΠΣ: 

• «Είδη της γλωσσικής ποικιλότητας: οριζόντια (γεωγραφική) και κάθετη (κοινωνική) διάκριση 

στο εσωτερικό µιας γλώσσας». 

• «Ο ρόλος του γλωσσικού συστήµατος στη γλωσσική διαφοροποίηση: ο ρόλος της 

προφοράς, των γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων και του λεξιλογίου στη γλωσσική 

διαφοροποίηση». 

• «∆ιακειµενικότητα: αναγνώριση κειµένων που αξιοποιούν συνειδητά και για συγκεκριµένους 

λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα». 

 
Γραµµατισµοί και δεξιότητες 

Αναγνωριστικός γραµµατισµός: οι µαθητές και οι µαθήτριες µαθαίνουν να αναγνωρίζουν ότι η 

γλώσσα διέπεται από ποικιλότητα, η οποία επηρεάζεται από κοινωνικούς παράγοντες. Η κύρια 

δεξιότητα που αποκτούν είναι να επιλύουν ασκήσεις στο γνωστό πλαίσιο της Προσφοράς - 

Ζήτησης, που σηµαίνει «σου δίνω θεωρία, λύσε τώρα µια σύντοµη άσκηση» (κλειστού τύπου 

ασκήσεις).  

Από το ΠΣ: 

• «Αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στον διαφηµιστικό λόγο». 

• «Η ιδιαιτερότητα της γλώσσας που χρησιµοποιούν οι νέοι σε διάφορα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα (π.χ. σύγχρονη γραπτή επικοινωνία, περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης)». 

• «Αναγνώριση των λειτουργιών της γλώσσας σε συνάρτηση µε τους κοινωνικούς 

ρόλους/ταυτότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και τις κοινωνικές πρακτικές». 

 
∆ιδακτικές πρακτικές και ταυτότητες 

Η δραστηριότητα αυτή αναπαράγει το µοντέλο Προσφορά - Ζήτηση (κλασικό δασκαλοκεντρικό 

πρότυπο) και στην ουσία παρέχει υποστηρικτικό υλικό στην ύλη του βιβλίου, από την οποία δεν 

πραγµατοποιείται απόκλιση. Ο σχολικός χώρος παραµένει στις παραδοσιακές του διαστάσεις, τα 

παιδιά παρακολουθούν προσηλωµένα στον/ στην εκπαιδευτικό, ο σχολικός χρόνος περιορίζεται 

στο συνεχόµενο διδακτικό δίωρο που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραµµα.  

Ο/η εκπαιδευτικός βρίσκεται στο επίκεντρο της διδασκαλίας, αυτός/-ή προβάλλει τα βίντεο ή 

µοιράζει φωτοτυπίες, υποδεικνύει τα σηµεία του βιβλίου που πρέπει να έχουν υπόψη οι µαθητές 
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και οι µαθήτριες, συντονίζει τη συζήτηση και αναθέτει ασκήσεις για το σπίτι. Οι µαθητές και οι 

µαθήτριες είναι δέκτες, δρουν ελάχιστα, και ο στόχος είναι να αποκτήσουν εγκυκλοπαιδικές 

γνώσεις γύρω από το ζήτηµα της κοινωνικής γλωσσικής ποικιλότητας. Ασκούνται διαβάζοντας (το 

βιβλίο), γράφοντας και απαντώντας σε ερωτήσεις, πρακτικές από τις οποίες αναµένεται να 

προκύψει µάθηση.  

Από το ΠΣ: 

• «Ανάλυση κειµένων και εντοπισµός των γλωσσικών στοιχείων που αποκαλύπτουν την 

κοινωνική θέση των συγγραφέων και τις κοινωνικές σχέσεις των συνοµιλητών σε περίπτωση 

διαλόγου. Εντοπισµός της προσπάθειας οµιλητών να «κρύψουν» ή να τονίσουν την κοινωνική τους 

ταυτότητα». 

 
Αξιολόγηση  

(βλ. οικεία στήλη στη θεµατική ενότητα "Γλώσσα, γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσική αλλαγή") 

Με βάση τη στήλη: Αξιολόγηση του ΠΣ, µε το παράδειγµα που παρουσιάστηκε αναµένεται οι 

µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση: 

• να ερµηνεύουν το γεγονός ότι η γλώσσα δεν είναι οµοιογενής και να µιλούν γι’ αυτό 

(προφορικά, γραπτά),  

• να εξηγούν τους λόγους που οδηγούν στη γλωσσική διαφοροποίηση και τη γλωσσική 

µεταβολή, 

• να εξηγούν πώς αξιοποιείται στην καθηµερινή επικοινωνία η ποικιλότητα αυτή. 

 
 Προστιθέµενη αξία 

Το µόνο νέο στοιχείο που εισάγεται µε τη συγκεκριµένη εκδοχή είναι ότι χρησιµοποιούνται 

παραδείγµατα που προέρχονται από την τρέχουσα καθηµερινότητα, τα οποία είναι οικεία στα 

παιδιά και µπορούν πιο εύκολα να τα κατανοήσουν και να τα συζητήσουν. ∆εν υπάρχει αµφιβολία 

ότι και µόνο αυτό το γεγονός κάνει το µάθηµα πιο ενδιαφέρον και την κατάκτηση της γνώσης πιο 

εύκολη. Η µερική χρήση επίσης των νέων µέσων καθιστά το µάθηµα πιο ελκυστικό και 

διασκεδαστικό. Η εκδοχή αυτή όµως δεν κινείται στο πνεύµα του νέου ΠΣ και αυτό θα φανεί από 

τις άλλες δύο εκδοχές που ακολουθούν.  

 

 

 

Σχηµατική παρουσίαση 

Το κεντρικό σχήµα που οργανώνει το ΠΣ διαµορφώνεται στην εκδοχή αυτή ως εξής: 



 36

A. Γνώσεις για τον κόσµο: η διαφήµιση 
αξιοποιεί τη γλωσσική ποικιλότητα

Β. Αναγνωριστικός 
γραµµατισµός

Γ. Γνώσεις για τη γλώσσα: 
Γλωσσική ποικιλότητα, 
η γλώσσα των νέων

∆. ∆ιδακτικές πρακτικές: 
Προσφορά - Ζήτηση

Ταυτότητες

 

 

∆ιδακτική εκδοχή 2 

Λεπτοµερής παρουσίαση της πρότασης 

Φάση 1η: Εξοικείωση µε το θέµα 

Προηγείται κάποια εισαγωγική συζήτηση για τη γλωσσική ποικιλότητα. Για την εξοικείωση των 

παιδιών µε το ζήτηµα µπορεί να αξιοποιηθεί ως αρχική φάση κάποιο κείµενο από την εκδοχή 1 

(βλ. παραπάνω). Θα ήταν πιο ενδιαφέρον, αν ο/η εκπαιδευτικός είχε στη διάθεσή του/της και ένα 

δύο επιπλέον κείµενα που θα σχετίζονταν µε την κοινωνική γλωσσική ποικιλότητα. Στην 

περίπτωση αυτή θα µοίραζε τα κείµενα στα παιδιά (µετά από µια σύντοµη εισαγωγή) και θα 

ζητούσε να συνεργαστούν προκειµένου να αναδείξουν και να παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά 

που αναφέρει και το σχολικό εγχειρίδιο. Η διαφορά εδώ είναι σε σχέση µε την προηγούµενη 

εκδοχή ότι τα παιδιά θα αναδείκνυαν τη θεωρία ψάχνοντας κείµενα και παρουσιάζοντάς την στην 

τάξη, κάτι που συνιστά σηµαντική αλλαγή στις διδακτικές πρακτικές. 

 

Φάση 2η: ∆ιερεύνηση του θέµατος 

Βήµα 1ο: Στη συνέχεια τα παιδιά οργανώνονται σε µικρές οµάδες και τους δίνονται 

συγκεκριµένα βίντεο (αν υπάρχουν οι υποδοµές) ή παραδείγµατα από έντυπα κείµενα που 

προσφέρονται. Αν δεν υπάρχουν υποδοµές, ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει κεντρικά στην αίθουσα 

τα παραδείγµατα µε τις διαφηµίσεις. (Γενικά, αν δεν υπάρχουν υποδοµές, ο/η εκπαιδευτικός 

µπορεί να δώσει στους µαθητές και στις µαθήτριες φωτοτυπία µε αποµαγνητοφωνήσεις των βίντεο 

ή να αξιοποιήσει κάποια από τις άλλες εναλλακτικές δυνατότητες που προτείναµε στην αρχή. 

Μπορεί επίσης να επιλέξει έντυπες διαφηµίσεις ή άλλα κείµενα που κρίνει χρήσιµα.) Παράλληλα, 

ετοιµάζει ένα φύλλο εργασίας, το οποίο δίνει τους άξονες γύρω από τους οποίους θα εργαστούν τα 

παιδιά.  
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Ενδεικτικοί άξονες: 

1. Ποιες κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες αναγνωρίζετε στα συγκεκριµένα διαφηµιστικά; 

Αξιοποιήστε τα κείµενα που σας δόθηκαν, προκειµένου να ταξινοµήσετε τις απαντήσεις σας.  

2. Για ποιο λόγο προκαλείται γέλιο στις διαφηµίσεις αυτές (π.χ. τι θα συνέβαινε αν οι ήρωες 

χρησιµοποιούσαν την πρότυπη γλώσσα; Τι θα συνέβαινε αν ανταλλάσσονταν οι ρόλοι στα βίντεο;) 

Ποιος ο ρόλος της γλωσσικής ποικιλότητας σε αυτό; 

3. Αναζητήστε και καταγράψτε άλλα παραδείγµατα διαφηµιστικού λόγου όπου χρησιµοποιείται 

η κοινωνική ή γεωγραφική ποικιλότητα. Αναλύστε τι εξυπηρετεί σε κάθε περίπτωση. 

 
Βήµα 2ο: Οι οµάδες, αφού µελετήσουν τα κείµενα (µε βάση τις οδηγίες στο φύλλο εργασίας), 

καταλήγουν σε συµπεράσµατα σχετικά µε τις κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες που 

χρησιµοποιούνται στα διαφηµιστικά αυτά. Η εργασία µπορεί να συνεχιστεί και στο σπίτι, όπου τα 

παιδιά θα αναζητήσουν και άλλα βίντεο (διαφηµιστικά ή µη), στα οποία να αξιοποιείται η κοινωνική 

γλωσσική ποικιλότητα, θα τα µελετήσουν και θα καταλήξουν σε συµπεράσµατα µε βάση το φύλλο 

εργασίας που θα τους έχει δοθεί.  

Οι οµάδες µπορούν να παρουσιάσουν τα συµπεράσµατά τους στην τάξη µε τους ακόλουθους 

τρόπους (η επιλογή εξαρτάται από τις υποδοµές, την τάξη, τον/τηνεκπαιδευτικό κλπ.):  

o Να δηµιουργήσουν ένα κείµενο σε Πρόγραµµα Παρουσίασης (π.χ. power point) µε τις 

επισηµάνσεις και τα ευρήµατά τους και να το παρουσιάσουν στην τάξη. Στην περίπτωση αυτή 

συνδέουµε το µάθηµά µας µε την ενότητα «Απροσχεδίαστος και προσχεδιασµένος προφορικός 

λόγος – ένα µεικτό είδος λόγου ανάµεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο»).  

o Να δηµιουργήσουν ένα κείµενο σε Πρόγραµµα Παρουσίασης µε τις επισηµάνσεις και τα 

ευρήµατά τους, το οποίο να εµπλουτίσουν µε βίντεο και συνδέσµους (links) για την υποστήριξη 

των συµπερασµάτων τους (βλ. ΠΣ για την παραγωγή πολυµεσικού λόγου αλλά και σύνδεση µε την 

ενότητα «Απροσχεδίαστος και προσχεδιασµένος προφορικός λόγος – ένα µεικτό είδος λόγου 

ανάµεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο», σελ. 99) 

o Μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω στοιχεία (βίντεο και άλλο κειµενικό υλικό, καθώς και 

επιστηµονικά άρθρα πάνω στην κοινωνική γλωσσική ποικιλότητα – έτσι µελετάται και ο 

επιστηµονικός λόγος, στόχος του νέου ΠΣ) και να καταλήξουν στη συγγραφή ενός δοκιµίου µε 

τίτλο «Γλώσσα και ποικιλία» ή ειδικότερα: «Η αξιοποίηση της γλώσσας των νέων από τη 

διαφήµιση». Το δοκίµιο αυτό πρέπει να ενταχτεί σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο: να αναρτηθεί σε 

κάποιο ιστολόγιο ή να δηµοσιευτεί στη σχολική ή την τοπική εφηµερίδα. Καλό θα ήταν να 

επιχειρηθούν παραλλαγές (να µη γράψουν όλα τα παιδιά το ίδιο κείµενο), για να αντιληφθούν οι 

µαθητές και οι µαθήτριες πόσο το επικοινωνιακό πλαίσιο επηρεάζει και τις επιλογές στη συγγραφή 

και τη διαµόρφωση ενός κειµένου.  

• Κατά τη διάρκεια της όλης εργασίας, τα παιδιά καλούνται να εστιάζουν σε περιγραφές και 

αφηγήσεις, όπου αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες τις διδασκαλίας. Εστίαση, π.χ., στη λεπτοµερή 
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περιγραφή κατά την ανάλυση και παρουσίαση των βίντεο από τις οµάδες των παιδιών, αφήγηση / 

αναδιήγηση άλλων παραδειγµάτων για τη χρήση της νεανικής γλώσσας στην καθηµερινότητα. Με 

τη λογική αυτή, το συγκεκριµένο σενάριο θεωρεί ως δεδοµένη και µια µη γραµµική ανάγνωση της 

ύλης και µια εστίαση στους στόχους του ΠΣ, εποµένως µια δηµιουργική – διαχρονική (και όχι 

γραµµική µε βάση το διδακτικό εγχειρίδιο), αξιοποίηση του υλικού του σχολικού εγχειριδίου.  

• Ενδιαφέρον θα είχε η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση να επεκταθεί σε µια µικρή έρευνα 

(συλλογή δεδοµένων από τα παιδιά γύρω από την αξιοποίηση της νεανικής γλώσσας στην 

καθηµερινότητα) και να ενταχθεί στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (project), που έχει εισαχθεί 

από φέτος στην Α' Λυκείου, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.  

 
Χρονική διάρκεια 

Περίπου 1 – 2 µήνες (ανάλογα µε τις κατευθύνσεις που θα δοθούν). 

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

- ∆υνατότητες σε Νέες Τεχνολογίες (αν επιλεγεί µια τέτοια οπτική). 

- Πρόσθετο διδακτικό υλικό.  

- Εξοικείωση των παιδιών µε τα νέα µέσα (Πρόγραµµα Παρουσίασης, Πρόγραµµα 

Επεξεργασίας Κειµένου, διαχείριση πολυµέσων, ιστολόγια). Είναι γνωστό ότι τα παιδιά δεν έχουν 

τέτοιου είδους δυσκολίες. 

- Κυρίως όµως στροφή του µαθήµατος προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης των 

παιδιών, τα οποία: διαβάζουν τα κείµενα (έντυπα ή σε ψηφιακή µορφή), τα επεξεργάζονται και 

καταλήγουν σε διαπιστώσεις που µοιράζονται µε τους συµµαθητές και τις συµµαθήτριες τους· 

αποκτούν ρόλο που «γεµίζει» το σχολικό χώρο και χρόνο, διαβάζοντας και γράφοντας, 

αξιοποιώντας κάθε µέσο πρακτικής γραµµατισµού (= µέσο για διάβασµα, γράψιµο και 

επικοινωνία).  

 
Γνώσεις για τον κόσµο και στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις  

∆εν έχουµε σηµαντική µεταβολή στον άξονα αυτό. Τα παιδιά κατανοούν και πάλι ότι η γλώσσα 

δεν είναι ενιαία, αλλά διέπεται από ποικιλότητα και ότι η διαφήµιση αξιοποιεί την ποικιλότητα αυτή. 

(όπως στην εκδοχή 1) 

Από το ΠΣ: 

• «Η ποικιλότητα είναι εγγενές χαρακτηριστικό των γλωσσών». 

• «Οι νέοι συµµετέχουν σε διάφορες κοινότητες και οµάδες, όπου η γλωσσική ποικιλία που 

χρησιµοποιούν παίζει σηµαντικό ρόλο». 

 
Γνώσεις για τη γλώσσα 

Και εδώ δεν έχουµε σηµαντικές αλλαγές. Η γλώσσα διέπεται από ποικιλότητα. Ποικίλοι 

κοινωνικοί παράγοντες, όπως η ηλικία, επηρεάζουν την κοινωνική γλωσσική ποικιλία που 

χρησιµοποιούν οι οµιλητές. Ο διαφηµιστικός λόγος ενίοτε αξιοποιεί την ποικιλότητα αυτή (όπως 
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στην εκδοχή 1). Επίσης, το επικοινωνιακό πλαίσιο επηρεάζει την οργάνωση και τη διαµόρφωση 

του κειµένου.  

Από το ΠΣ: 

• «Είδη της γλωσσικής ποικιλότητας: οριζόντια (γεωγραφική) και κάθετη (κοινωνική) διάκριση 

στο εσωτερικό µιας γλώσσας». 

• «Ο ρόλος του γλωσσικού συστήµατος στη γλωσσική διαφοροποίηση: ο ρόλος της 

προφοράς, των γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων και του λεξιλογίου στη γλωσσική 

διαφοροποίηση». 

• «∆ιακειµενικότητα: αναγνώριση κειµένων που αξιοποιούν συνειδητά και για συγκεκριµένους 

λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα». 

• «Τα κείµενα είναι πολυφωνικά: ενσωµατώνουν "φωνές" που αποτυπώνονται συχνά µέσω 

στοιχείων της κοινωνικής γλώσσας ή ποικιλίας που επιλέγουν να ενσωµατώσουν (π.χ. λεξιλόγιο 

από τη γλώσσα των νέων, καθαρεύουσα, επιστηµονικούς όρους ή σύνταξη). Οι επιλογές αυτές 

αναδεικνύουν χρήσιµα στοιχεία για την ταυτότητα και την οπτική των συντακτών ενός κειµένου». 

 
Γραµµατισµοί 

Στον άξονα αυτό έχουµε σηµαντικές αλλαγές. 

- Αναγνωριστικός γραµµατισµός: οι µαθητές και µαθήτριες µαθαίνουν να αναγνωρίζουν ότι η 

γλώσσα διέπεται από ποικιλότητα, η οποία επηρεάζεται από κοινωνικούς παράγοντες. Αυτό 

παραµένει ίδιο. 

- Νέοι γραµµατισµοί: χρήση των νέων µέσων για την παραγωγή λόγου (π.χ. Πρόγραµµα 

Παρουσίασης, συµµετοχή σε ιστολόγιο, παραγωγή πολυµεσικών κειµένων κλπ.).  

- Παραγωγή προφορικού λόγου: παρουσίαση και υποστήριξη άποψης ενώπιον της τάξης, 

εξάσκηση στην περιγραφή και αφήγηση (προφορικά), παραγωγή γραπτού (παραγωγή δοκιµίου). 

Από το ΠΣ: 

• «Αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στον διαφηµιστικό λόγο». 

• «Εξοικείωση µε την παραγωγή προφορικού, γραπτού και πολυτροπικού λόγου: περιγραφές 

διαλέκτων/ κοινωνικών γλωσσών, ανάπτυξη σχετικής επιχειρηµατολογίας, κριτική του 

διαφηµιστικού λόγου, επιχειρηµατολογία γραπτή, προφορική ενώπιον ακροατηρίου, ερευνητική 

εργασία για τη γλωσσική ποικιλότητα».  

• «Νέοι γραµµατισµοί: αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο, έλεγχος της αξιοπιστίας των πηγών, 

ανάλυση – κατανόηση και σύνθεση πολυτροπικών κειµένων µε αξιοποίηση της γλωσσικής 

ποικιλότητας».  

• «Η ιδιαιτερότητα της γλώσσας που χρησιµοποιούν οι νέοι σε διάφορα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα (π.χ. σύγχρονη γραπτή επικοινωνία, περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης)». 

• «Αναγνώριση των λειτουργιών της γλώσσας σε συνάρτηση µε τους κοινωνικούς 

ρόλους/ταυτότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και τις κοινωνικές πρακτικές». 
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• «Καλλιέργεια της ικανότητας για κατανόηση της στενής σχέσης και αλληλεπίδρασης που έχει 

η γλώσσα µε την κοινωνία και τις ποικίλες κοινωνικές πρακτικές. Η σχέση αυτή αποτυπώνεται στη 

γλωσσική ποικιλότητα και πολυµορφία της αλλά και στις ταυτότητες που κατασκευάζουν οι 

άνθρωποι σε κάθε περίσταση». 

 
∆ιδακτικές πρακτικές και ταυτότητες 

Παρότι και πάλι η διδασκαλία ξεκινάει από το βιβλίο, δε µένει προσκολληµένη σ’ αυτό, αλλά το 

χρησιµοποιεί ως αφετηρία για διερεύνηση, έρευνα και παραγωγή µιας ευρύτερης γκάµας κειµένων 

από ό,τι στην εκδοχή 1. Ο σχολικός χρόνος διευρύνεται: το σενάριο εκτείνεται πέραν του σχολικού 

δίωρου για την έρευνα, τη συλλογή δεδοµένων, την παραγωγή κειµένων και την προετοιµασία της 

παρουσίασής τους. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε τις ερευνητικές εργασίες. Ο σχολικός 

χώρος το ίδιο: δεν είναι µόνο η εξωσχολική δραστηριοποίηση των µαθητών/µαθητριών, είναι και η 

αλλαγή της κατανοµής τους στην τάξη: οι µαθητές και οι µαθήτριες σηκώνονται από το θρανίο τους 

για να δηµιουργήσουν οµάδες, κινούνται, παρουσιάζουν τα ευρήµατά τους σε Πρόγραµµα 

Παρουσίασης ή προφορικά µε βάση σηµειώσεις που έχουν κρατήσει. Ζητείται από τα παιδιά να 

παίξουν πιο ενεργητικούς–διερευνητικούς ρόλους µε τη χρήση της γλώσσας, αφού αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλίες: επιλέγουν, αποφασίζουν, συσκέπτονται, συνεργάζονται και παρουσιάζουν. Θα 

µπορούσαµε επιγραµµατικά να πούµε ότι, ενώ στην πρώτη εκδοχή ο/η εκπαιδευτικός λέει στα 

παιδιά «πάρε και µάθε», τώρα είναι σαν να τους λέει «ψάξε, µάθε, σύνθεσε και παρουσίασε».  

Είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να µεταβληθεί και ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών: δεν έχει τόση βαρύτητα πώς θα παρουσιαστεί η νέα γνώση, όσο πώς θα 

συντονιστούν και θα υποστηριχθούν τα παιδιά στην κατάκτηση της γνώσης, στη σύνδεσή της µε τη 

ζωή και την πραγµατικότητα κ.ο.κ.  

 
Αξιολόγηση (µε βάση το ΠΣ) 

Αναµένεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση: 

• να ερµηνεύουν το γεγονός ότι η γλώσσα δεν είναι οµοιογενής και να µιλούν γι’ αυτό 

(προφορικά, γραπτά),  

• να εξηγούν τους λόγους που οδηγούν στη γλωσσική διαφοροποίηση και τη γλωσσική 

µεταβολή, 

• να εξηγούν πώς αξιοποιείται στην καθηµερινή επικοινωνία η ποικιλότητα αυτή, 

• να παράγουν και να κατανοούν ποικιλία κειµένων (περιγραφές, αφηγήσεις, επιστηµονική 

µελέτη κ.λπ.) που θα αξιοποιούν τη γλωσσική ποικιλότητα,  

• να αντιστοιχίζουν κείµενα προφορικά ή γραπτά µε την ταυτότητα των παραγωγών τους, 

• να κρίνουν τις απόψεις που εκφράζονται για τη γλωσσική ποικιλότητα. 
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Προστιθέµενη αξία 

Η προώθηση των νέων γραµµατισµών, η διεύρυνση του σχολικού χωροχρόνου και η 

τοποθέτηση των µαθητών και των µαθητριών στο επίκεντρο ως υποκειµένων που συνεργάζονται 

µεταξύ τους και µε τον/την εκπαιδευτικό, συσκέπτονται, παίρνουν αποφάσεις και υποστηρίζουν τις 

απόψεις τους αποµακρύνει την εκδοχή αυτή από τα παραδοσιακά σχήµατα διδασκαλίας, και γι' 

αυτόν τον λόγο προτείνουµε να προτιµηθεί σε σχέση µε την προηγούµενη εκδοχή.  

 

Σχηµατική παρουσίαση 

Το κεντρικό σχήµα που οργανώνει το ΠΣ διαµορφώνεται στην εκδοχή αυτή ως εξής: 

A. Γνώσεις για τον κόσµο: η διαφήµιση 
αξιοποιεί τη γλωσσική ποικιλότητα

Β. Λειτουργική κατάκτηση
Κειµενικών ειδών/ νέοι 
γραµµατισµοί

Γ. Γνώσεις για τη γλώσσα: 
Γλωσσική ποικιλότητα, 
η γλώσσα των νέων

∆. Τα παιδιά πρωταγωνιστές

Ταυτότητες

 

Στο σχήµα αυτό βλέπουµε να µεταβάλλονται οι δύο του άκρες: αυτή που έχει σχέση µε τους 

γραµµατισµούς/ δεξιότητες (Β) και αυτή που έχει σχέση µε τις διδακτικές πρακτικές (∆). Το γεγονός 

αυτό έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις εγγράµµατες ταυτότητες που παράγει η συγκεκριµένη 

διδακτική εκδοχή, αφού τα παιδιά ασκούνται στο να κάνουν διαφορετικά «πράγµατα» µε τη 

γλώσσα. 

∆ιδακτική εκδοχή 3 

Λεπτοµερής παρουσίαση της πρότασης 

Φάση 1η : Εξοικείωση µε το θέµα  

Εξοικείωση µε την έννοια της γλωσσικής ποικιλότητας. Μπορεί να αξιοποιηθεί ό,τι και στην εκδοχή 

2.  

 
Φάση 2η: ∆ιερεύνηση του θέµατος 

Εξηγείται στα παιδιά ότι κατά τον υπόλοιπο χρόνο θα διερευνήσουν το πώς ο διαφηµιστικός 

λόγος αξιοποιεί στα κείµενά του τη γλωσσική ποικιλότητα και ιδιαίτερα τη γλώσσα των νέων.  

Βήµα 1ο: Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και, αφού δουν τα βίντεο (εδώ η εναλλακτική της 

φωτοτυπίας περιορίζει πάρα πολύ τις δραστηριότητες, οπότε δεν την προτείνουµε), διερευνούν 

κάποια από τα παρακάτω ζητήµατα (σε ένα δίωρο):   
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• Οµάδες 1 και 3. Μέσω των συγκεκριµένων διαφηµίσεων κατασκευάζονται συγκεκριµένου 

τύπου γονείς και παιδιά. Πώς συνδυάζεται η κοινωνική γλωσσική ποικιλία µε άλλα συµβολικά 

στοιχεία (ντύσιµο, σηµειολογία σώµατος, περιβάλλον, λήψη, πλάνα και γενικά γραµµατική της 

εικόνας) στη δηµιουργία ταυτοτήτων στα συγκεκριµένα διαφηµιστικά; 

• Οµάδες 2 και 4. Ποιες γνώσεις προϋποτίθεται πως έχουν οι αποδέκτες των διαφηµίσεων 

αυτών σε σχέση µε τη γλωσσική ποικιλότητα; Ποια στερεότυπα κατασκευάζονται και 

χρησιµοποιούνται στα συγκεκριµένα µηνύµατα;. 

• Οµάδες 5 και 6. Πώς αξιοποιείται η διαφορά των γλωσσικών ποικιλιών για να κατασκευάσει τι 

είδους κόσµους; (π.χ. οι νέοι δεν µπορούν να συνεννοηθούν µε τους µεγάλους, γιατί οι τελευταίοι 

είναι συντηρητικοί, αυτό δηµιουργεί αµηχανία στους µεγάλους και απόγνωση τους νέους κλπ.). 

Πώς αξιοποιούν οι διαφηµιστές τη γλωσσική διαφοροποίηση στο κάθε µήνυµα, για να 

κατασκευάσουν τι; Τι είδους γνώσεις για τη γλώσσα θα βοηθήσουν τους αποδέκτες των 

µηνυµάτων να σταθούν κριτικά απέναντι στα συγκεκριµένα µηνύµατα;  

• Οµάδα 7. Τι προϊόντα προωθούνται µ’ αυτούς τους τρόπους και σε ποιους απευθύνονται; Γιατί 

για τα συγκεκριµένα προϊόντα επιλέγεται η συγκεκριµένη γλωσσική ποικιλία (π.χ. θα 

κατασκευάζονταν οι ίδιοι κόσµοι και ταυτότητες, αν η διαφήµιση αφορούσε παραδοσιακά φαγητά, 

τραπεζικά προϊόντα, λευκαντικό για ρούχα που αστράφτουν ή σε προϊόντα φαινοµενικά για όλη την 

οικογένεια, όπως καλωδιακή τηλεόραση; Υπάρχουν τελικά διαφηµίσεις που να απευθύνονται σε 

όλα τα µέλη µιας οικογένειας / κοινωνίας αδιακρίτως ή πάντοτε επιλέγεται ο καταναλωτικός στόχος 

ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας/ κοινωνίας που διαχειρίζονται το χρήµα ή µπορούν να πιέσουν 

για αγορές;).  

• Όλες οι οµάδες (λόγω της σηµαντικής βαρύτητας του ερωτήµατος): Τι προτείνεται ως το 

ιδανικό κάθε φορά «µέσο», για να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ νέων και ηλικιωµένων; (προτείνεται 

πάντα κάποιο υλικό προϊόν). Ποιες αξίες και στάσεις προβάλλονται µέσω αυτών των επιλογών; 

 

Βήµα 2ο:Μετά από τη διερεύνηση αυτή η κάθε οµάδα παρουσιάζει και συζητάει τα 

συµπεράσµατά της στην τάξη. Η παρουσίαση µπορεί να γίνει: 

- Με Πρόγραµµα Παρουσίασης, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

- Με προφορικό λόγο που θα στηρίζεται σε σηµεία που θα έχουν φωτοτυπηθεί και µοιραστεί 

στους συµµαθητές και τις συµµαθήτριες. Τις σηµειώσεις αυτές κρατάει η κάθε οµάδα, καθώς 

εργάζεται. 

- Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και της παρουσίασης στο να 

στηρίζονται οι απόψεις που υποστηρίζονται, στο να αξιοποιηθεί σε µεγάλη έκταση η έµφαση στη 

λεπτοµέρεια (εστίαση στην περιγραφή).  

 
Φάση 3η: Σχολικός γραµµατισµός   

Ο/η εκπαιδευτικός του συγκεκριµένου παραδείγµατος θέλει να εστιάσει περισσότερο στο θέµα 

του, προκειµένου τα παιδιά να µπορέσουν να γράψουν ένα σχετικό δοκίµιο. Έτσι, µοιράζει 1- 2 
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κείµενα που εστιάζουν στη γλώσσα των νέων και τα συζητάει µε τα παιδιά (µπορεί να τα 

συζητήσουν όλοι µαζί ή σε οµάδες, αν διαθέτει χρόνο).  

Μετά και από αυτή τη συζήτηση, τους ζητείται να γράψουν ένα δοκίµιο (µε συγκεκριµένο 

επικοινωνιακό πλαίσιο), όπου θα αποτυπώνεται ο προβληµατισµός για τη γλώσσα των νέων και 

την αξιοποίησή της από τη διαφήµιση. Ο τίτλος θα µπορούσε να δοθεί από τα ίδια τα παιδιά (το 

κάθε παιδί να επιλέξει διαφορετικό τίτλο, ανάλογα µε το πλαίσιο επικοινωνίας και το στόχο που 

θέτει).   

Εναλλακτικά 

- Οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω υλικό στο διαδίκτυο 

(διαφηµιστικό ή µη) και να εστιάσουν σε µεγαλύτερο βάθος στη γλώσσα των νέων στη διαφήµιση.  

- Αν υπάρχουν υποδοµές, θα µπορούσε να ζητηθεί από τα παιδιά να δηµιουργήσουν 

πολυµεσικές παρουσιάσεις, αξιοποιώντας και ενσωµατώνοντας υλικό από τις διαφηµίσεις.  

- Ακόµη, η έρευνα και η παραγωγή λόγου των µαθητών και µαθητριών µπορούν να ενταχθούν 

στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (project) που έχει εισαχθεί από φέτος στην Α' Λυκείου.   

- Οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν επίσης να κάνουν µια µικρή έρευνα πάνω στις 

κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες και τα υπόλοιπα συµβολικά συστήµατα που χρησιµοποιούν 

χαρακτηριστικές οµάδες νέων που διαφοροποιούνται µε βάση το µουσικό γούστο, τα ενδιαφέροντα 

ελεύθερου χρόνου κλπ. (χιπ-χοπάδες, µεταλλάδες, σκέιτερς κλπ.). Αυτό θα µπορούσε να ενταχθεί 

στην ερευνητική εργασία ή να αποτελέσει θέµα για το δοκίµιο που θα γράψουν.  

 
Χρονική διάρκεια 

1-2 µήνες (ίσως και παραπάνω) 

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

Εκπαιδευτικός: να έχει τη δυνατότητα κεντρικής προβολής στην τάξη (π.χ. διαδραστικός 

πίνακας ή βιντεοπροβολέας)  

Μαθητής/Μαθήτρια: Κάποιο από τα επόµενα, ανάλογα µε την εκδοχή: Πρόγραµµα 

παρουσίασης (π.χ. Power Point), Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου, διαχείριση πολυµέσων, 

ιστολόγια. 

 
Γνώσεις για τον κόσµο και στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις  

Η συγκεκριµένη εκδοχή παρουσιάζει σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε αυτό τον άξονα. 

Εξακολουθεί να κινείται στη λογική ότι η γλώσσα δεν είναι ενιαία, αλλά διέπεται από ποικιλότητα 

και ότι η διαφήµιση αξιοποιεί την ποικιλότητα αυτή. Επεκτείνεται όµως πολύ πέρα από την 

περιγραφική αυτή εκδοχή. Αναδεικνύει το γεγονός ότι η διαφήµιση στηρίζεται σε στερεότυπα (κι 

εδώ µπορεί να γίνει η σύνδεση και µε την αντίστοιχη θεµατική της Β΄ Λυκείου). Κάνει αντιληπτό το 

γεγονός ότι η διαφήµιση κατασκευάζει κόσµους αξιοποιώντας µια σειρά συµβολικών συστηµάτων, 

ανάµεσα στα οποία και οι γλωσσικές ποικιλίες. Αυτή η αξιοποίηση γίνεται σκόπιµα και στοχευµένα, 

καθώς κάθε φορά απευθύνεται σε συγκεκριµένες οµάδες καταναλωτών, προκειµένου να 
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προωθήσει τα προϊόντα που προβάλλει. Αναδεικνύει τέλος το γεγονός ότι οι αξίες που 

προβάλλονται µέσω των διαφηµίσεων κάθε άλλο παρά ουδέτερες είναι και σχετίζονται µε ένα 

ευρύτερο σύστηµα πεποιθήσεων που ενισχύει συγκεκριµένου τύπου καταναλωτικά πρότυπα. Θα 

µπορούσαµε εν ολίγοις να πούµε ότι οι γνώσεις για τη γλώσσα συνδέονται άµεσα µε τις γνώσεις 

για τον κόσµο. 

Από το ΠΣ: 

• «Είδη της γλωσσικής ποικιλότητας: οριζόντια (γεωγραφική) και κάθετη (κοινωνική) διάκριση 

στο εσωτερικό µιας γλώσσας». 

• «Ο ρόλος του γλωσσικού συστήµατος στη γλωσσική διαφοροποίηση: ο ρόλος της προφοράς, 

των γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων και του λεξιλογίου στη γλωσσική διαφοροποίηση». 

• «∆ιακειµενικότητα: αναγνώριση κειµένων που αξιοποιούν συνειδητά και για συγκεκριµένους 

λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα». 

• «Τα κείµενα είναι πολυφωνικά: ενσωµατώνουν "φωνές" που αποτυπώνονται συχνά µέσω 

στοιχείων της κοινωνικής γλώσσας ή ποικιλίας που επιλέγουν να ενσωµατώσουν (π.χ. λεξιλόγιο 

από τη γλώσσα των νέων, καθαρεύουσα, επιστηµονικούς όρους ή σύνταξη). Οι επιλογές αυτές 

αναδεικνύουν χρήσιµα στοιχεία για την ταυτότητα και την οπτική των συντακτών ενός κειµένου». 

 
Γνώσεις για τη γλώσσα 

Εδώ δεν έχουµε σηµαντικές αλλαγές. Αναδεικνύεται ό,τι και στα προηγούµενα. Η γλώσσα 

διέπεται από ποικιλότητα. Ποικίλοι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η ηλικία, επηρεάζουν την 

κοινωνική γλωσσική ποικιλία που χρησιµοποιούν οι οµιλητές. Ο διαφηµιστικός λόγος ενίοτε 

αξιοποιεί την ποικιλότητα αυτή για συγκεκριµένους στόχους .  

Από το ΠΣ: 

• «Είδη της γλωσσικής ποικιλότητας: οριζόντια (γεωγραφική) και κάθετη (κοινωνική) διάκριση 

στο εσωτερικό µιας γλώσσας». 

• «Ο ρόλος του γλωσσικού συστήµατος στη γλωσσική διαφοροποίηση: ο ρόλος της 

προφοράς, των γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων και του λεξιλογίου στη γλωσσική 

διαφοροποίηση». 

• «∆ιακειµενικότητα: αναγνώριση κειµένων που αξιοποιούν συνειδητά και για συγκεκριµένους 

λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα». 

• «Τα κείµενα είναι πολυφωνικά: ενσωµατώνουν «φωνές» που αποτυπώνονται συχνά µέσω 

στοιχείων της κοινωνικής γλώσσας ή ποικιλίας που επιλέγουν να ενσωµατώσουν (π.χ. λεξιλόγιο 

από τη γλώσσα των νέων, καθαρεύουσα, επιστηµονικούς όρους ή σύνταξη). Οι επιλογές αυτές 

αναδεικνύουν χρήσιµα στοιχεία για την ταυτότητα και την οπτική των συντακτών ενός κειµένου». 

 
Γραµµατισµοί και κριτικός γραµµατισµός 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι καλύπτονται οι γραµµατισµοί και οι δεξιότητες των δύο 

προηγούµενων εκδοχών. Αναγνωριστικός γραµµατισµός: οι µαθητές και οι µαθήτριες µαθαίνουν να 
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αναγνωρίζουν ότι η γλώσσα διέπεται από ποικιλότητα, η οποία επηρεάζεται από κοινωνικούς 

παράγοντες. Νέοι γραµµατισµοί: υποστήριξη άποψης µε τη χρήση ΠΠ, διαχείριση βίντεο, 

συµµετοχή σε ιστολόγιο κλπ.  

Στο παράδειγµα όµως αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλλιέργεια του κριτικού 

γραµµατισµού: τα παιδιά αποκτούν κριτική στάση απέναντι στον διαφηµιστικό λόγο, τη γλωσσική 

ποικιλότητα και τα στερεότυπα, µελετούν διαφορετικές εκδοχές και καλούνται να τοποθετηθούν 

µιλώντας, διαβάζοντας και γράφοντας. 

  Από το ΠΣ: 

• «Αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στον διαφηµιστικό λόγο». 

• «Εξοικείωση µε την παραγωγή προφορικού, γραπτού και πολυτροπικού λόγου: περιγραφές 

διαλέκτων/ κοινωνικών γλωσσών, ανάπτυξη σχετικής επιχειρηµατολογίας, κριτική του 

διαφηµιστικού λόγου, επιχειρηµατολογία γραπτή, προφορική ενώπιον ακροατηρίου, ερευνητική 

εργασία για τη γλωσσική ποικιλότητα».  

• «Νέοι γραµµατισµοί: αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο, έλεγχος της αξιοπιστίας των πηγών, 

ανάλυση – κατανόηση και σύνθεση πολυτροπικών κειµένων µε αξιοποίηση της γλωσσικής 

ποικιλότητας».  

• «Η ιδιαιτερότητα της γλώσσας που χρησιµοποιούν οι νέοι σε διάφορα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα (π.χ. σύγχρονη γραπτή επικοινωνία, περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης)». 

• «Ο διάλογος είναι το βασικότερο είδος προφορικής επικοινωνίας και διέπεται από 

ενδογλωσσικούς και εξωγλωσσικούς κανόνες». 

• «Αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου της εκάστοτε κοινωνικής πρακτικής στον προσδιορισµό 

της γλώσσας και του είδους του κειµένου που χρησιµοποιείται». 

• «Αναγνώριση των λειτουργιών της γλώσσας σε συνάρτηση µε τους κοινωνικούς 

ρόλους/ταυτότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και τις κοινωνικές πρακτικές». 

• «Καλλιέργεια της ικανότητας για κατανόηση της στενής σχέσης και αλληλεπίδρασης που έχει 

η γλώσσα µε την κοινωνία και τις ποικίλες κοινωνικές πρακτικές. Η σχέση αυτή αποτυπώνεται στη 

γλωσσική ποικιλότητα και πολυµορφία της αλλά και στις ταυτότητες που κατασκευάζουν οι 

άνθρωποι σε κάθε περίσταση». 

• «Να αντιλαµβάνονται ότι στη γλώσσα αποτυπώνονται πάντα οπτικές θέασης του κόσµου, γι’ 

αυτό οι γλωσσικές επιλογές υποδηλώνουν πολιτικές (µε µία ευρύτερη έννοια) επιλογές». 

 
∆ιδακτικές πρακτικές και ταυτότητες 

Ο σχολικός χρόνος διευρύνεται µε την εργασία στο σπίτι: το σενάριο εκτείνεται πέραν του 

σχολικού δίωρου για την έρευνα, τη συλλογή δεδοµένων, την παραγωγή κειµένων, τη διαχείριση 

πολυµέσων και την προετοιµασία της παρουσίασής τους. Ο σχολικός χώρος το ίδιο: δεν είναι 

µόνον η εξωσχολική δραστηριοποίηση των παιδιών, είναι και η αλλαγή της κατανοµής τους στην 

τάξη: οι  µαθητές και οι µαθήτριες σηκώνονται από το θρανίο τους για να δηµιουργήσουν οµάδες, 
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κινούνται, παρουσιάζουν τις σκέψεις τους, παίζουν ρόλους στη δραµατοποίηση – αλλάζει έτσι η 

εικόνα των σειρών των παιδιών που κάθονται προσηλωµένα στον πίνακα.  

Ο/η εκπαιδευτικός υποχωρεί από το ρόλο του ποµπού της γνώσης σε εµψυχωτικό και 

συντονιστικό ρόλο. ∆εν παίζει τόσο ρόλο πόσο θα µιλήσει όσο πώς θα υποστηρίξει την κάθε 

οµάδα και το κάθε παιδί να ολοκληρώσει την εργασία του. ∆εν έρχεται εκ των υστέρων να 

διορθώσει, αλλά είναι πολύ κοντά στα παιδιά καθώς ψάχνουν, γράφουν ή παρουσιάζουν, 

προκειµένου να τα υποστηρίξει.  

Οι µαθητές και οι µαθήτριες βρίσκονται στο επίκεντρο και διαµορφώνουν σε ένα µεγάλο βαθµό τη 

µαθησιακή διαδικασία: επιλέγουν, αποφασίζουν, συσκέπτονται και συνεργάζονται, µελετούν 

ποικιλία κειµένων στέκονται κριτικά απέναντι στα µηνύµατα των ΜΜΕ, γίνονται σκεπτόµενοι και 

υποψιασµένοι πολίτες.  

Από το ΠΣ: 

• «Ανάλυση µέσω της γλώσσας και των άλλων τρόπων κειµένων της καθηµερινότητας 

(περιοδικά, τύπος, σώµατα κειµένων), προκειµένου να αναδειχθεί πώς αναπαριστώνται µέσω του 

λόγου διάφορες κοινωνικές οµάδες (π.χ. µετανάστες, γυναίκες, νέοι κ.λπ.). Ανάδειξη των 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων». 

• «Ανάλυση κειµένων και εντοπισµός των γλωσσικών στοιχείων που αποκαλύπτουν την 

κοινωνική θέση των συγγραφέων και τις κοινωνικές σχέσεις των συνοµιλητών σε περίπτωση 

διαλόγου. Εντοπισµός της προσπάθειας οµιλητών να «κρύψουν» ή να τονίσουν την κοινωνική τους 

ταυτότητα». 

• «Ανάλυση κειµένων από τον διαφηµιστικό λόγο και ανίχνευση του ρόλου της ποιητικής 

λειτουργίας, των κειµενικών τύπων (περιγραφή, αφήγηση) και της πολυτροπικότητας στην 

κατασκευή της οπτικής που θέλουν να επιβάλλουν στον αναγνώστη/θεατή». 

• «Καταγραφή και ανάλυση µιας συνοµιλίας (π.χ. ενηλίκων, εφήβων) και ανάδειξη των 

ταυτοτήτων που αναδεικνύονται». 

• «Ανάλυση διαδικτυακών ή/και πολυµεσικών κειµένων και εντοπισµός των µέσων (γλωσσικών, 

πολυτροπικών, συµφραστικό πλαίσιο κ.λπ.) που συνεισφέρουν στην οπτική των συντακτών». 

 
Αξιολόγηση 

Με τη συγκεκριµένη εκδοχή καλύπτονται σχεδόν πλήρως οι στόχοι του ΠΣ της συγκεκριµένης 

θεµατικής ενότητας. 

Αναµένεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση:  

• να ερµηνεύουν το γεγονός ότι η γλώσσα δεν είναι οµοιογενής και να µιλούν γι’ αυτό 

(προφορικά, γραπτά),  

• να εξηγούν τους λόγους που οδηγούν στη γλωσσική διαφοροποίηση και τη γλωσσική 

µεταβολή, 

• να εξηγούν πώς αξιοποιείται στην καθηµερινή επικοινωνία η ποικιλότητα αυτή, 
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• να παράγουν και να κατανοούν ποικιλία κειµένων (περιγραφές, αφηγήσεις, επιστηµονική 

µελέτη κ.λπ.) που θα αξιοποιούν τη γλωσσική ποικιλότητα, 

• να αντιστοιχίζουν κείµενα προφορικά ή γραπτά µε την ταυτότητα των παραγωγών τους, 

• να εκφράζονται κριτικά ως προς την καταλληλότητα ενός (διαλεκτικού π.χ.) κειµένου σε σχέση 

µε την περίσταση επικοινωνίας,  

• να κρίνουν τις απόψεις που εκφράζονται για τη γλωσσική ποικιλότητα. 

 

Επίσης, η 3η εκδοχή καλύπτει και µια σειρά στόχων από άλλες θεµατικές του ΠΣ, όπως οι 

ακόλουθες: 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Προφορικός, γραπτός και πολυτροπικός λόγος 

Αναµένεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση: 

• να αναλύουν τη σηµασία των παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων για τη µετάδοση 

νοηµάτων που δε δηλώνονται γλωσσικά,  

• να ερµηνεύουν τη συµβολή κάθε τρόπου για τη δόµηση νοηµάτων στα πολυτροπικά κείµενα 

• να κατασκευάζουν πολυτροπικά κείµενα για ποικίλες περιστάσεις, 

• να κρίνουν αν ένα κείµενο είναι αποτελεσµατικό ως προς τη µορφή λόγου που χρησιµοποιείται 

(προφορικός, γραπτός, πολυτροπικός κ.λπ.) και να εξηγούν τον ρόλο που έχει η τεχνολογία στη 

διαµόρφωση πολυτροπικών/ πολυµεσικών κειµένων.  

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Το κείµενο: η δοµή, τα χαρακτηριστικά του και η ποικιλότητά του 

Αναµένεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση: 

• να συντάσσουν ποικιλία κειµενικών ειδών και τύπων µε συνοχή και συνεκτικότητα και να 

αναγνωρίζουν τα δοµικά χαρακτηριστικά τους, 

• να πυκνώνουν το λόγο και να αξιοποιούν τις περιλήψεις ως βάση για την παραγωγή 

ευρύτερων κειµένων,  

• να αναγνωρίζουν τη λειτουργία και συνέργεια των τρόπων σε διαφορετικά πολυτροπικά 

κείµενα (αφηγηµατικά, περιγραφικά, επιχειρηµατολογικά)  

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Γλώσσα, κοινωνία και επικοινωνία 

Αναµένεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση: 

• να διακρίνουν ότι κάθε χρήση της γλώσσας είναι κοινωνικά διαφοροποιηµένη και σχετίζεται 

µε τις ταυτότητες των οµιλητών/τριών, αλλά και µε καταστασιακά δεδοµένα, 

• να εντοπίζουν τις κοινωνικές συνδηλώσεις σε ένα κείµενο, 

• να αναγνωρίζουν ότι η γλώσσα δε µεταφέρει απλώς ένα ουδέτερο µήνυµα, αλλά 

εγγράφονται σε αυτό οπτικές του κόσµου, 

• να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τη γλώσσα, προκειµένου να ξεκλειδώνουν τα νοήµατα 

αλλά και τις οπτικές αυτές, 
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• να αναγνωρίζουν τον επιστηµονικό προβληµατισµό για τις σχέσεις γλώσσας και κοινωνίας 

και να παράγουν κείµενα ανάλογου προβληµατισµού.  

Προστιθέµενη αξία 

Προωθούνται οι νέοι γραµµατισµοί και ο κριτικός γραµµατισµός και διευρύνεται ο σχολικός 

χωροχρόνος. Οι µαθητές και οι µαθήτριες αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και συνεργάζονται, 

αναδεικνύεται και ενθαρρύνεται η κριτική τους σκέψη και προάγεται η κριτική τους θέση ως 

πολιτών στον κόσµο που τις/τους περιβάλλει. Η εκδοχή αυτή είναι και η πλησιέστερη στους 

στόχους και τις επιδιώξεις του νέου ΠΣ  

Η 3η εκδοχή αναδεικνύει επίσης τις ακόλουθες βασικές αρχές του ΠΣ 

• Το ΠΣ πρέπει να αποτελεί αφετηρία για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού και όχι το 

αντίστροφο. 

• Πρέπει να αξιοποιείται κάθε µαθησιακός πόρος (εποµένως και το βιβλίο), προκειµένου να 

κατακτηθούν οι στόχοι. 

 

Σχηµατική παρουσίαση 

Το κεντρικό σχήµα που οργανώνει το ΠΣ διαµορφώνεται στην εκδοχή αυτή ως εξής: 

A. Γνώσεις για τον κόσµο: πώς η 
διαφήµιση αξιοποιεί τη γλωσσική 
ποικιλότητα (κριτική προσέγγιση)

Β. Λειτουργική κατάκτηση
Κειµενικών ειδών/ νέοι 
Γραµµατισµοί

Γ. Γνώσεις για τη γλώσσα: 
Γλωσσική ποικιλότητα, 
η γλώσσα των νέων

∆. Τα παιδιά πρωταγωνιστές

Ταυτότητες

 

 

Στο σχήµα 3 βλέπουµε τώρα να µεταβάλλονται οι τρεις του άκρες σε σχέση µε την πρώτη 

εκδοχή: αυτή που έχει σχέση µε τους γραµµατισµούς / δεξιότητες (Β) και αυτή που έχει σχέση µε 

τις διδακτικές πρακτικές (∆), αλλά και αυτή που έχει σχέση µε τις γνώσεις για τον κόσµο (Α). Το 

γεγονός αυτό έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις εγγράµµατες ταυτότητες που εκβάλλει η 

συγκεκριµένη διδακτική εκδοχή (κέντρο του ρόµβου), αφού τα παιδιά δεν ασκούνται στο να κάνουν 

απλώς διαφορετικά «πράγµατα» µε τη γλώσσα, αλλά και στο να χρησιµοποιούν τις γνώσεις για τη 

γλώσσα, προκειµένου να διαβάζουν καλύτερα τον κόσµο γύρω τους. Θα µπορούσαµε 

επιγραµµατικά να πούµε ότι ενώ στην πρώτη εκδοχή ο/η εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά «πάρε και 
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µάθε», στη δεύτερη «ψάξε, µάθε, σύνθεσε και παρουσίασε» και τώρα τους λέει «Ψάξει, µάθε, 

σύνθεσε, παρουσίασε αλλά και δες ότι ο σηµειωτικός κόσµος γύρω σου δεν είναι αθώος». 

5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

Με τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω, το εύλογο ερώτηµα που 

τίθεται είναι το εξής: σε ένα τέτοιο διδακτικό πλαίσιο πώς θα µπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να 

αξιολογήσουν την επίδοση των µαθητών και των µαθητριών; Για να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό, 

είναι χρήσιµο να γίνει προηγουµένως διάκριση των τριών διαφορετικών εννοιών που υπάρχουν 

πίσω από τον όρο αξιολόγηση. Η πρώτη συζητήθηκε µέσω των παραδειγµάτων που 

αναπτύχθηκαν παραπάνω σύµφωνα µε το ΠΣ. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση ταυτίζεται µε 

ό,τι τα παιδιά αναµένεται να είναι σε θέση να κάνουν σε κάθε θεµατική ενότητα. Από εδώ κατά 

βάση ξεκινάει να σχεδιάζει τη διδασκαλία του/της ο/η κάθε εκπαιδευτικός και προσπαθεί να 

αντιµετωπίσει συνδυαστικά τις αξιολογήσεις που προτείνονται στις τέσσερις θεµατικές ενότητες.  

Η δεύτερη συζητείται ιδιαίτερα στην έκτη ενότητα του ΠΣ. Εκεί επισηµαίνεται ότι η αξιολόγηση 

των µαθητών και των µαθητριών στην Α' Λυκείου θα πρέπει να είναι κατά βάση ανατροφοδοτική 

και θα πρέπει να αφορά όχι µόνο τον µαθητή και τη µαθήτρια, αλλά το µάθηµα στο σύνολό του 

(βλ. περισσότερα εκεί). Αυτή η αξιολόγηση εποµένως αφορά την καθηµερινή διδακτική πρακτική, 

από την οποία οι εκπαιδευτικοί αντλούν πολύ χρήσιµα στοιχεία που αφορούν τους ίδιους και τις 

ίδιες και τις επιλογές τους, τους µαθητές και τις µαθήτριες και τον βαθµό ανταπόκρισής τους. Από 

τη διαδικασία αυτή µπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντλήσουν στοιχεία και για τη βαθµολόγηση (βλ. 

παρακάτω). 

Η τρίτη, τέλος, εκδοχή σχετίζεται µε αυτό που συνήθως στο ελληνικό σχολείο εννοούµε 

αξιολόγηση και ταυτίζεται µε την αποτίµηση του βαθµού που θα πάρει ο κάθε µαθητής και η κάθε 

µαθήτρια, παράµετρος η οποία δε θα πρέπει να υποτιµάται.   

Στη συνέχεια αναλύεται η λογική του πλαισίου αξιολόγησης, στο οποίο περιγράφεται η λογική 

των εξετάσεων που θα γίνονται στην Α' Λυκείου.  

 
Στην εισαγωγή του πλαισίου αξιολόγησης αναφέρονται τα κάτωθι: 

«Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται στους µαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα, δύο ή 

και περισσότερα κείµενα περιορισµένης έκτασης (προτιµότερα τα δύο κείµενα) από τον έντυπο 

ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο, που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστηµονικά ή 

άλλα θέµατα της καθηµερινής ζωής. Καλό είναι τα κείµενα να σχετίζονται µε τα θέµατα µε τα οποία 

ασχολήθηκαν οι µαθητές (γνώσεις για τον κόσµο, βλ. στήλη 1 του Προγράµµατος Σπουδών) στη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Γενικότερος στόχος της εξέτασης είναι να ελεγχθεί ο βαθµός 

κατάκτησης των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αναφέρονται στη στήλη 5 του Προγράµµατος 

Σπουδών.» 

 
- Προτείνεται να δίνονται δύο κείµενα αντί για ένα. Η επιλογή αυτή οδηγεί στο να ελέγξουµε 

καλύτερα µέσω συνδυαστικών ερωτήσεων την ικανότητα των µαθητών και µαθητριών να 
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κατανοούν κείµενα που έχουν σχέση µε κάποια θεµατική που µελετήσαµε. Εννοείται ότι τα κείµενα 

αυτά θα είναι άγνωστα, αλλά θα σχετίζονται µε τις θεµατικές µε τις οποίες ασχοληθήκαµε στην 

τάξη. Τα κείµενα επίσης µπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση, προκειµένου να αντληθούν 

πληροφορίες για την παραγωγή λόγου (βλ. ενότητα Γ).  

- Η έννοια κείµενο χρησιµοποιείται εδώ µε µια ευρύτερη λογική. Εννοούµε ως κείµενα τα 

γνωστά ― γλωσσικά κυρίως― κείµενα που είναι σε έντυπη µορφή, αλλά και τα ποικίλα 

ηλεκτρονικά ή ψηφιακά και πολυτροπικά κείµενα (π.χ. βίντεο, ιστοσελίδες κλπ.).  

- Οδηγός των ερωτήσεων που θα τεθούν είναι το πλαίσιο της αξιολόγησης (τι αναµένουµε οι 

µαθητές και οι µαθήτριες να ξέρουν µετά από κάποια φάση διδασκαλίας ή στο τέλος) που δίνεται 

στη στήλη 5 του ΠΣ. Με βάση τη στήλη αυτή και την εστίαση στη διδασκαλία θα γίνει η επιλογή 

των ερωτήσεων. 

 
Στο πλαίσιο για την αξιολόγηση διακρίνονται δύο οµάδες ερωτήσεων. Η πρώτη έχει σχέση µε την 

κατανόηση του γραπτού λόγου (µε µια ευρύτερη λογική). Αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές καλούνται: 

Α1. Να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται κατά πόσο έγινε κατανοητό το 

περιεχόµενο του ή των κειµένων (π.χ. οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγµατικότητα, 

επιχειρήµατα συγγραφέα, προβλήµατα που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει κτλ.)»  

 
Στη συγκεκριµένη ενότητα ερωτήσεων (µπορεί να είναι µία ή περισσότερες) διερευνώνται τα εξής 

επίπεδα: 

- Κατά πόσο οι µαθητές και οι µαθήτριες κατανοούν το (ή τα) κείµενο σε ένα πρώτο επίπεδο.  

- Κατά πόσο µπορούν να γίνουν κατανοητά τα επιχειρήµατα που µπορεί να χρησιµοποιούνται ή 

ο ρόλος που έχουν τα ποικίλα συµβολικά συστήµατα (φυσικά και η γλώσσα) στη συγκρότηση του 

νοήµατος των συγκεκριµένων κειµένων. 

- Με δεδοµένο το γεγονός ότι τα κείµενα προσεγγίζουν την πραγµατικότητα από συγκεκριµένες 

οπτικές γωνίες, ενδιαφέρει ιδιαίτερα να διερευνάται κατά πόσο οι µαθητές και οι µαθήτριες 

µπορούν να αντιληφθούν τις οπτικές γωνίες από τις οποίες το κάθε κείµενο προσεγγίζει την 

πραγµατικότητα. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάδειξη των διαφορών ή της συµπληρωµατικότητας που 

υπάρχει ανάµεσα στα κείµενα που δίνονται. 

- Εν κατακλείδι, µας ενδιαφέρει να αποτυπωθεί στην αξιολόγησή µας όχι µόνο το κατά πόσο οι 

µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να  κατανοούν τα κείµενα, αλλά και να αντιλαµβάνονται τη µη 

ουδετερότητα των κειµένων. Να κατανοούν δηλαδή ότι η πραγµατικότητα που παρουσιάζεται σε 

κάθε κείµενο είναι αποτέλεσµα της ιδεολογίας, της στάσης, της θέσης και της γενικότερης 

κοσµοθεωρίας του συντάκτη ή της συντάκτριας και όχι αποτύπωση µιας ούτως ή άλλως µη 

υπαρκτής αντικειµενικής πραγµατικότητας (κριτικός γραµµατισµός). 

 
Με τη δεύτερη οµάδα ερωτήσεων (µπορεί να είναι µία ή περισσότερες) διερευνώνται τα εξής: 
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«Α2. Να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται πώς γλωσσικά (βλ. γνώσεις 

για τη γλώσσα) ή εξωγλωσσικά στοιχεία (πβ. πολυτροπικότητα) συγκροτούν την κειµενική 

ιδιαιτερότητα των συγκεκριµένων κειµένων και συνεισφέρουν στη σύνδεση των κειµένων αυτών µε 

την κοινωνική πραγµατικότητα όπου ανήκουν (βλ. στήλη 3 του Προγράµµατος Σπουδών)».  

 
Οι ερωτήσεις αυτές ξεκινούν από µια µεταγλωσσική αφετηρία και εστιάζουν και πάλι στα κείµενα. 

Συγκεκριµένα διερευνώνται: 

- Ο ρόλος των γλωσσικών επιλογών στη συγκρότηση του νοήµατος των κειµένων, γιατί, για 

παράδειγµα, επιλέγεται η γλώσσα των νέων και ποια ακριβώς εκδοχή της ή γιατί ο λόγος του 

κειµένου µπορεί να αξιοποιεί λόγιες ή λαϊκές εκφράσεις ή πώς η γλώσσα και τα άλλα συµβολικά 

συστήµατα (εικόνες, φωτογραφίες, διαγράµµατα κλπ.) αλληλοσυµπληρώνονται και κατασκευάζουν 

τα συγκεκριµένα νοήµατα; 

 
Ο αριθµός των υποερωτήσεων που µπορεί να υπάρχουν και η ακριβής κατεύθυνση 

προσδιορίζεται από τη διδασκαλία ή τις διδασκαλίες που έχουν προηγηθεί, αλλά και το είδος της 

αξιολόγησης (τελική, ενδιάµεση κλπ.). Εκείνο που κυρίως ενδιαφέρει είναι να ανιχνευτεί µέσω των 

ερωτήσεων η δηµιουργικότητα και η κριτική ικανότητα των µαθητών και µαθητριών ως 

αναγνωστών. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

- ∆ε δίνονται ερωτήσεις γραµµατικές ή λεξιλογικές ανεξάρτητα από τα κείµενα, αλλά  ερωτήσεις 

µε τις οποίες επιχειρείται να διερευνηθούν τα λεξιλογικά και δοµικά στοιχεία του κειµένου που 

συµβάλλουν στη διαµόρφωση των νοηµάτων που δίνει το κείµενο, π.χ. η πραγµατικότητα που 

διαµορφώνει η χρήση της παθητικής φωνής σε σχέση µε την ενεργητική, η χρήση ονοµατικών 

προτάσεων αντί των ρηµατικών, η χρήση λόγιου λεξιλογίου αντί λαϊκού κλπ.  

- ∆ε δίνονται ασκήσεις µηχανιστικού τύπου (π.χ. συµπλήρωση κενών, αντικαταστάσεις λέξεων 

κλπ.). 

- Η όποια γλωσσική εστίαση αποτυπώνεται σε ερωτήσεις που στοχεύουν στη διερεύνηση των 

κειµένων και του κόσµου. Εξυπακούεται ότι οι όποιες γνώσεις για τη γλώσσα (και τα άλλα 

συµβολικά συστήµατα) ζητούνται από τα παιδιά έχουν κατακτηθεί στη διάρκεια των µαθηµάτων. 

 
Η τρίτη άσκηση έχει αποκλειστική σχέση µε την παραγωγή γραπτού λόγου. Στο πλαίσιο 

αξιολόγησης αναφέρονται τα παρακάτω:  

«Γ. Να παραγάγουν κείµενο το οποίο, µε αφετηρία ένα από τα κείµενα που δίνονται, θα 

προσαρµόζεται σε διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. αλλαγή ποµπού, δέκτη, περίστασης 

κτλ.) και θα ανήκει σε ίδιο ή ενδεχοµένως διαφορετικό είδος κειµένου (π.χ. από συνέντευξη σε 

δοκίµιο, από διαφήµιση σε δοκίµιο µε επιχειρηµατολογία, από άρθρο εφηµερίδας σε αναδιήγηση 

κτλ.), προκειµένου να αξιολογηθούν στοιχεία που σχετίζονται µε την κατάκτηση των γραµµατισµών 
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της στήλης 2 του Προγράµµατος Σπουδών. 

ή (εναλλακτικά) 

µε αφετηρία τα κείµενα που θα δοθούν, να παραγάγουν (αφού µεταβληθεί το επικοινωνιακό 

πλαίσιο, π.χ. αλλαγή ποµπού, δέκτη, περίστασης κτλ.) συγκεκριµένο είδος κειµένου, µέσω του 

οποίου να διατυπώνεται η συµφωνία ή διαφωνία τους µε θέσεις, απόψεις και στάσεις που 

προβάλλονται στα κείµενα που έχουν δοθεί». 

Εδώ αξίζει να προσεχθούν τα παρακάτω: 

- Η αξιολόγηση εστιάζει στην παραγωγή διαφοροποιηµένου λόγου και συγκεκριµένων 

κειµενικών ειδών µε βάση συγκεκριµένο πλαίσιο επικοινωνίας. Αυτή θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

είναι µια απαραίτητη γραπτή γλωσσική ικανότητα για ένα παιδί αυτή της ηλικίας.  

- Ελέγχεται κατά πόσο οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να αξιοποιήσουν και να 

ενσωµατώσουν δηµιουργικά στα κείµενά τους πληροφορίες από άλλα κείµενα (τα κείµενα που 

δίνονται για την κατανόηση γραπτού λόγου). Η εστίαση αυτή αποβλέπει στο να αποτυπωθεί ο 

βαθµός δηµιουργικότητας των µαθητών και των µαθητριών.  

- Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι, επίσης, πέρα από την ενσωµάτωση γνώσεων και απόψεων, τα 

παιδιά να µπορούν να διατυπώνουν τεκµηριωµένες θέσεις, κρίσεις και αντιρρήσεις στα κείµενά 

τους, ανάλογα µε το κειµενικό είδος που έχουν να γράψουν. 

 
Γενικότερα, το πνεύµα των εξετάσεων είναι απαραίτητο να κινείται στο γενικότερο πνεύµα του 

Π.Σ., ενισχύοντας µεταξύ άλλων και:  

-Κλασικού (που έχουν σχέση µε το έντυπο) και νέου τύπου γραµµατισµούς (που έχουν σχέση µε 

τα ψηφιακά µέσα). 

-Τη δηµιουργικότητα των παιδιών σε σχέση µε το διάβασµα και το γράψιµο. 

-Την κριτική τους ικανότητα.  

-Την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν τη γλώσσα τόσο για να εκφράζονται όσο και για να 

διαβάζουν τον κόσµο. 

Για την αξιολόγηση του µαθήµατος «Νέα Ελληνική Γλώσσα» στην Α΄ τάξη Γενικού και Α΄ τάξη 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύει η παρ. 8 του άρ. 1 του Π.∆. 48/2012 (ΦΕΚ Α΄ 97). 

 
Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

Από το βιβλίο Έκφραση –Έκθεση, Τεύχος Α΄ να διδαχτούν:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (σ. 140) 

1. Μεθόδευση της περιγραφής 

α. Η επιλογή και η παράθεση/οργάνωση των λεπτοµερειών (σ.σ. 142-147). 

β. Η ακρίβεια και η σαφήνεια στην περιγραφή (σ.σ. 148-152). 

2. Η γλώσσα της περιγραφής 

α. Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων/φράσεων (σ.σ. 152-153). 
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β. Κυριολεκτική (δηλωτική) και µεταφορική (συνυποδηλωτική) χρήση της γλώσσας (σ. 153) 

3. Το σχόλιο και η οπτική γωνία στην περιγραφή (σ.σ. 154-159). 

ΙΙ. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (σ.160) 

1.Περιγραφή ενός χώρου / κτιρίου (σ.σ. 160-167) 

2.Περιγραφή προσώπου/ατόµου 

α. Τα τυπικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προσώπου / ατόµου (σ.σ. 168-170) 

β. Το σχόλιο στην περιγραφή ενός ατόµου (σ.σ. 171-176) 

3. Περιγραφή ζωγραφικού πίνακα ή άλλου έργου τέχνης (σ.σ. 176-178) 

4. Ειδικά θέµατα 

β. Περιγραφή της διαδικασίας για την κατασκευή ή τη χρήση ενός αντικειµένου (σ.σ. 182-183) 

ΙΙΙ. ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ: θέµατα σχετικά µε την ενδυµασία και τη µόδα (σ.σ. 184-199) 

ΙV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Ανάπτυξη µιας παραγράφου µε αναλογία (σ.σ. 200-205). 

 
ΑΦΗΓΗΣΗ 

Ι. ΑΦΗΓΗΣΗ 

1.Ορισµός της αφήγησης (σ.σ. 210-211). 

2.Αφηγηµατικό περιεχόµενο και αφηγηµατική πράξη (σ.σ. 212-214). 

7.Αφηγηµατικός χρόνος (σ.σ. 240-250) 

Λεξιλόγιο σχετικό µε τα θέµατα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που ακολουθούν (σ.σ. 251-

252). 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση (Γηρατειά και νεότητα. Χθες-Σήµερα-Αύριο. Αφηγήσεις 

για το παρελθόν και το µέλλον) (σ.σ. 252-258). 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ 

Λεξιλόγιο (σ.σ. 262-263) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση. Το κωµικό και η σηµασία του γέλιου (σ.σ. 264-271). 

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 

 Συνοχή κειµένου (σ.σ. 272-274) 

Συνοχή σε ένα αφηγηµατικό κείµενο (σ.σ. 274-277) 

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ (σ.σ. 280-295) 

 
Β΄ τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου   

Από το βιβλίο Έκφραση –Έκθεση, Τεύχος Β΄ να διδαχτούν:  

Η ΕΙ∆ΗΣΗ 

Ι. Η ΕΙ∆ΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ 

1.Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση (σ.σ. 14-17). 

2.Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης (σ.σ. 18-19) 

3.Παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση (σ. 20) 
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4. ∆ιαπλοκή του γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση (σ.σ. 21-22) 

Λεξιλόγιο (σχετικό µε το σχόλιο και την είδηση) (σ.σ. 23-25) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την πληροφόρηση, τη δηµοσιογραφία, τον 

Τύπο) (σ.σ. 26-30) 

ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΗΣΗΣ 

1.Η οργάνωση της είδησης (σ.σ. 32-35) 

2.Η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου στην είδηση (σ.σ. 36-38) 

3.Ο τίτλος της είδησης (σ.σ. 39-42) 

4.Συντακτικά στοιχεία στην είδηση 

α. Η σειρά των λεκτικών συνόλων στην είδηση (σ.σ. 43-44) 

β. Ενεργητική και παθητική σύνταξη στην είδηση (σ. 45) 

γ.Η χρήση των ονοµατικών προσδιορισµών στην είδηση 

Χρήση ονοµάτων και επιθέτων (σ. 46) 

δ. Ο προσδιορισµός του χρόνου στην είδηση (σ. 47) 

5. Το σχόλιο πάνω σε µια είδηση (σ.σ. 48-53) 

Λεξιλόγιο (σχετικό µε το χρόνο) (σ.σ. 54-55) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας) (σ.σ. 56-

63) 

Οργάνωση του λόγου. Η χρήση του παραδείγµατος στην ανάπτυξη παραγράφου και ευρύτερου 

κειµένου (σ.σ. 63-68). 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙ∆Η 

Βιογραφικά είδη (σ.σ. 71-72) 

1. Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία (σ.σ. 73-76) 

2. Βιογραφικό σηµείωµα  

α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα (σ.σ. 77-78) 

β. Η δοµή και το περιεχόµενο ενός βιογραφικού σηµειώµατος (σ.σ. 78-79) 

Λεξιλόγιο βιογραφικού σηµειώµατος (σ.σ. 82-84) 

4. Αυτοβιογραφικό σηµείωµα 

α. Σύγκριση ενός αυτοβιογραφικού σηµειώµατος µε ένα βιογραφικό σηµείωµα (σ. 86) 

β. Το έµµεσο σχόλιο στο αυτοβιογραφικό σηµείωµα (σ.σ. 86-87) 

δ. Ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτο)βιογραφικού σηµειώµατος (σ.σ. 89-94)  

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την εργασία και την επιλογή 

επαγγέλµατος) (σ.σ. 95-103) 

6. Ηµερολόγιο (σ.σ. 108-111) 

7. Συστατική επιστολή (σ.σ. 112-118) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες 

αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό) (σ.σ. 119-126) 
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Οργάνωση του λόγου:  

Ι. Παράγραφος. Ανάπτυξη µε σύγκριση και αντίθεση (σ.σ. 127-131) 

ΙΙ Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειµένου. 

α. Συνοχή προτάσεων και περιόδων (σ.σ. 132-133) 

β. Συνοχή παραγράφων µε αντιθετική σύνδεση 

   Ανάπτυξη δύο εννοιών σε ένα ευρύτερο κείµενο (σ.σ. 133-135) 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ 

Ι. Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου 

3. Βιβλιοκριτική  

    α. Λογοτεχνική κριτική (σ.σ.163-169) 

    β. Κριτική άλλων κειµένων (σ.170-171) 

5. Απλή και διαδοχική υπόταξη (σ.175) 

6. Οι αναφορικές προτάσεις (σ.σ.176-177) 

Λεξιλόγιο (σχετικό µε τα θέµατα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που ακολουθούν) (σ. 178) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την τέχνη και την κριτική έργου τέχνης) 

(σ.σ. 179-189). 

ΙΙ. Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης  

Λεξιλόγιο (σχετικό µε τη θεατρική κριτική) (σ.σ. 203-205) 

ΙΙΙ Παρουσίαση και κριτική άλλων µορφών τέχνης 

Λεξιλόγιο (σχετικό µε την κριτική (σ.σ. 219-220) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την κριτική/αξιολόγηση του ατόµου και την 

αυτοκριτική) (σ.σ. 221-224) 

ΙV. Οργάνωση του λόγου ορισµός και διαίρεση µιας έννοιας 

1.Ορισµός (σ.σ. 226-230) 

2.∆ιαίρεση (σ.σ. 231-236) 

 
Σηµειώσεις –Περίληψη 

Ι. Σηµειώσεις (σ. 240)  

Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο (σ.σ. 241-242) 

1.Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο (σ.σ. 243-248). 

2.Εργάζοµαι σε ευρύτερες (από την παράγραφο) νοηµατικές ενότητες και κρατώ σηµειώσεις 

(σ.σ.249-252). 

3.Από τις σηµειώσεις προχωρώ στο διάγραµµα του κειµένου (σ.σ. 253-257). 

Β. Σηµειώσεις από προφορικό λόγο (σ.σ. 258-259) 

ΙΙ. Περίληψη 

Α. Περίληψη γραπτού λόγου  

1.Πώς οδηγούµαι στην περίληψη (σ. 262)  
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2.Τι πρέπει να προσέχω σε µια περίληψη (σ. 263)  

3.Συγκρίνω δύο περιλήψεις, µία εκτενή και µία συνοπτική του ίδιου κειµένου (σ.σ. 264-265)  

4.Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε µία περίληψη (σ.σ. 266-267) 

5.Παρατηρώ περιλήψεις από ποικίλα κείµενα (σ.σ. 268-273)  

Β. Περίληψη προφορικού λόγου 

1. ∆ιαβάζω τη δηµοσιογραφική περίληψη µιας συζήτησης (σ.σ. 274-275) 

2. Παρουσιάζω σε προφορικό και γραπτό λόγο περίληψη µιας συζήτησης (σ. 276) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε τη λακωνική έκφραση και την προσπάθεια 

για εξοικονόµηση χρόνου στη σύγχρονη καθηµερινή ζωή) (σ.σ. 277-286) 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Για τον ορθό καταµερισµό και την αποδοτικότερη διδασκαλία της διδακτέας ύλης της 

Νεοελληνικής Γλώσσας του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου είναι σκόπιµο:  

1. να ληφθεί υπόψη το Πρόγραµµα Σπουδών για τη Γλωσσική ∆ιδασκαλία στο Λύκειο (σ.79-105) 

που περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Σπουδών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης. Θεωρητικές 

Επιστήµες (2000) και 

2. να αξιοποιηθούν τα βιβλία Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεµατικοί Κύκλοι Γενικού 

Λυκείου και Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο. 

Επίσης, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκάστοτε διδακτικών 

στόχων και του διαθέσιµου διδακτικού χρόνου, µπορούν να χρησιµοποιούν κατά περίπτωση 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (κείµενα, δραστηριότητες κ.ά.) και από άλλες πηγές, µε σκοπό την 

περαιτέρω εξοικείωση των µαθητών/µαθητριών µε ποικίλα κειµενικά είδη και την καλλιέργεια της 

ικανότητάς τους να κατανοούν και να παράγουν επιτυχώς προφορικό και γραπτό λόγο.  

 

Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

Από το βιβλίο Έκφραση –Έκθεση, Τεύχος Β΄ να διδαχτούν:  

Η ΕΙ∆ΗΣΗ 

Ι. Η ΕΙ∆ΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ 

1. Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση (σ.σ. 14-17). 

2. Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης (σ.σ. 18-19) 

3. Παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση (σ. 20) 

4. ∆ιαπλοκή του γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση (σ.σ. 21-22) 

Λεξιλόγιο (σχετικό µε το σχόλιο και την είδηση) (σ.σ. 23-25) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την πληροφόρηση, τη δηµοσιογραφία, τον 

Τύπο) (σ.σ. 26-30) 

ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΗΣΗΣ 

1. Η οργάνωση της είδησης (σ.σ. 32-35) 

2. Η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου στην είδηση (σ.σ. 36-38) 
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3. Ο τίτλος της είδησης (σ.σ. 39-42) 

4. Συντακτικά στοιχεία στην είδηση 

α. Η σειρά των λεκτικών συνόλων στην είδηση (σ.σ. 43-44) 

β. Ενεργητική και παθητική σύνταξη στην είδηση (σ. 45) 

γ. Η χρήση των ονοµατικών προσδιορισµών στην είδηση 

Χρήση ονοµάτων και επιθέτων (σ. 46) 

δ. Ο προσδιορισµός του χρόνου στην είδηση (σ. 47) 

5. Το σχόλιο πάνω σε µια είδηση (σ.σ. 48-53) 

Λεξιλόγιο (σχετικό µε το χρόνο) (σ.σ. 54-55) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας) (σ.σ. 56-

63) 

Οργάνωση του λόγου. Η χρήση του παραδείγµατος στην ανάπτυξη παραγράφου και ευρύτερου 

κειµένου (σ.σ. 63-68). 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙ∆Η 

Βιογραφικά είδη (σ.σ. 71-72) 

1. Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία (σ.σ. 73-76) 

2. Βιογραφικό σηµείωµα  

α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα (σ.σ. 77-78) 

β. Η δοµή και το περιεχόµενο ενός βιογραφικού σηµειώµατος (σ.σ. 78-79) 

Λεξιλόγιο βιογραφικού σηµειώµατος (σ.σ. 82-84) 

4. Αυτοβιογραφικό σηµείωµα 

α. Σύγκριση ενός αυτοβιογραφικού σηµειώµατος µε ένα βιογραφικό σηµείωµα (σ. 86) 

β. Το έµµεσο σχόλιο στο αυτοβιογραφικό σηµείωµα (σ.σ. 86-87) 

δ. Ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτο)βιογραφικού σηµειώµατος (σ.σ. 89-94)  

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την εργασία και την επιλογή 

επαγγέλµατος) (σ.σ. 95-103) 

6. Ηµερολόγιο (σ.σ. 108-111) 

7. Συστατική επιστολή (σ.σ. 112-118) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες 

αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό) (σ.σ. 119-126) 

Οργάνωση του λόγου:  

Ι. Παράγραφος. Ανάπτυξη µε σύγκριση και αντίθεση (σ.σ. 127-131) 

ΙΙ Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειµένου. 

α. Συνοχή προτάσεων και περιόδων (σ.σ. 132-133) 

β. Συνοχή παραγράφων µε αντιθετική σύνδεση 

   Ανάπτυξη δύο εννοιών σε ένα ευρύτερο κείµενο (σ.σ. 133-135) 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ 

Ι. Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου 

3. Βιβλιοκριτική  

    α. Λογοτεχνική κριτική (σ.σ. 163-169) 

    β. Κριτική άλλων κειµένων (σ.σ. 170-171) 

5. Απλή και διαδοχική υπόταξη (σ.175) 

6. Οι αναφορικές προτάσεις (σ.σ. 176-177) 

Λεξιλόγιο (σχετικό µε τα θέµατα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που ακολουθούν) (σ. 178) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την τέχνη και την κριτική έργου τέχνης) 

(σ.σ. 179-189). 

Ι 

Ι. Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης  

Λεξιλόγιο (σχετικό µε τη θεατρική κριτική) (σ.σ. 203-205) 

ΙΙΙ Παρουσίαση και κριτική άλλων µορφών τέχνης 

Λεξιλόγιο (σχετικό µε την κριτική (σ.σ. 219-220) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την κριτική/αξιολόγηση του ατόµου και την 

αυτοκριτική) (σ.σ. 221-224) 

ΙV. Οργάνωση του λόγου · ορισµός και διαίρεση µιας έννοιας 

1.Ορισµός (σ.σ. 226-230) 

2.∆ιαίρεση (σ.σ. 231-236) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ι. Σηµειώσεις (σ. 240)  

Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο (σ.σ. 241-242) 

1.Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο (σ.σ. 243-248). 

2.Εργάζοµαι σε ευρύτερες (από την παράγραφο) νοηµατικές ενότητες και κρατώ σηµειώσεις 

(σ.σ.249-252). 

3. Από τις σηµειώσεις προχωρώ στο διάγραµµα του κειµένου (σ.σ. 253-257). 

Β. Σηµειώσεις από προφορικό λόγο (σ.σ. 258-259) 

ΙΙ. Περίληψη 

Α. Περίληψη γραπτού λόγου  

1.Πώς οδηγούµαι στην περίληψη (σ. 262)  

2. Τι πρέπει να προσέχω σε µια περίληψη (σ. 263)  

3. Συγκρίνω δύο περιλήψεις, µία εκτενή και µία συνοπτική του ίδιου κειµένου (σ.σ. 264-265)  

4. Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε µία περίληψη (σ.σ. 266-267) 

5. Παρατηρώ περιλήψεις από ποικίλα κείµενα (σ.σ. 268-273)  

Β. Περίληψη προφορικού λόγου 

1. ∆ιαβάζω τη δηµοσιογραφική περίληψη µιας συζήτησης (σ.σ. 274-275) 
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2. Παρουσιάζω σε προφορικό και γραπτό λόγο περίληψη µιας συζήτησης (σ.σ. 276) 

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε τη λακωνική έκφραση και την προσπάθεια 

για εξοικονόµηση χρόνου στη σύγχρονη καθηµερινή ζωή) (σ. 277-286) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Για τον ορθό καταµερισµό και την αποδοτικότερη διδασκαλία της διδακτέας ύλης της 

Νεοελληνικής Γλώσσας του Εσπερινού Γενικού Λυκείου είναι σκόπιµο:  

1.να ληφθεί υπόψη το Πρόγραµµα Σπουδών για τη Γλωσσική ∆ιδασκαλία στο Λύκειο (σ.79-105) 

που περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Σπουδών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης. Θεωρητικές 

Επιστήµες (2000) και  

2. να αξιοποιηθούν τα βιβλία Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεµατικοί Κύκλοι Γενικού 

Λυκείου και Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο (σύµφωνα µε την κατανοµή της διδακτέας 

ύλης στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο). 

 
Επίσης, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκάστοτε διδακτικών 

στόχων και του διαθέσιµου διδακτικού χρόνου, µπορούν να χρησιµοποιούν κατά περίπτωση 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (κείµενα, δραστηριότητες κ.ά.) και από άλλες πηγές, µε σκοπό την 

περαιτέρω εξοικείωση των µαθητών/µαθητριών µε ποικίλα κειµενικά είδη και την καλλιέργεια της 

ικανότητάς τους να κατανοούν και να παράγουν επιτυχώς προφορικό και γραπτό λόγο.  

Για την εξέταση του µαθήµατος στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη του Ηµερήσιου και του Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου και στη ∆΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύει ό,τι προβλέπεται στο Π.∆. 48/2012 

(ΦΕΚ Α΄ 97) και στο ΦΕΚ Α΄ 119 που αφορά σε διόρθωση σφάλµατος στο Π.∆.48/2012 (ΦΕΚ Α΄ 

97). 

 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ     

Για την Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου προτείνονται ενδεικτικά συγκεκριµένες περικοπές διδακτικών 

ενοτήτων. Τούτο µπορεί, κατά περίπτωση και ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και της 

συγκεκριµένης τάξης, να συνοδεύεται από παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε 

ορισµένες διδακτικές ενότητες, ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη εµβάθυνση της ύλης, καθώς και 

η δυνατότητα πραγµατοποίησης (οµαδοσυνεργατικά) συνθετικών εργασιών και σχεδίων εργασίας 

µε τη µέθοδο project. 

 

Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήµερα 

2. Το νόηµα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας 

3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία 

6. «Ποιήσωµεν άνθρωπον…» 

7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία 

8. Χριστούγεννα: η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού 
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9. Το κήρυγµα και τα θαύµατα του Χριστού µέσα από τη λατρεία 

10. «Προσκυνούµεν σου τα Πάθη Χριστέ..» 

11. Η Ανάσταση του Χριστού 

12. «Θανάτου εορτάζοµεν νέκρωσιν…» 

13. Τι µπορεί να µάθει ο άνθρωπος για το Θεό; Προσέγγιση της γιορτής της Μεταµόρφωσης 

14. Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύµατος 

15. Συναγµένοι στη Θεία Ευχαριστία: η ουσία της Εκκλησίας 

16. Παναγία, η µητέρα του Χριστού 

18. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης 

19. Η µνήµη των αγίων, αφορµές για ένα σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληµατισµό 

21. Η είσοδος και ένταξη στη Εκκλησία: τα µυστήρια του Βαπτίσµατος και του Χρίσµατος 

22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας 

23. Το βαθύτερο νόηµα της Θείας Λειτουργίας 

24. Το µυστήριο της Μετανοίας 

25. Η ευλογία για µια ζωή συζυγίας: το βαθύτερο νόηµα του µυστηρίου του Γάµου 

26. Πνευµατική διακονία: το µυστήριο της Ιεροσύνης 

27. Η ενότητα σώµατος και ψυχής: το µυστήριο του Ευχελαίου 

30. Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης (Υµνογραφία) 

31. Προβληµατισµοί για τη λειτουργική γλώσσα και µουσική 

32. Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισηµάνσεις και προβληµατισµοί 

33. Η γυναίκα στη λατρεία 

36. Σατανισµός 

37. Πνευµατισµός-εσωτερισµός-δεισιδαιµονία-Προλήψεις 

38. Η Μασονία 

40. Τέσσερα παραδείγµατα-προκλήσεις 

41. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά 

44. «Κύριε η εν πολλαίς αµαρτίαις περιπεσούσα γυνή…» 

 
Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

1. Ερωτήµατα σχετικά µε τα µεγάλα ζητήµατα της ζωής 

2. Το ζήτηµα για το Θεό 

3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόµενο 

4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισµού 

5. Η Βασιλεία του Θεού: όραµα αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία; 

6. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σηµείον αντιλεγόµενον»; 

7. «Τίνα µε λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;» 

8. Τι είναι το Άγιο Πνεύµα; 

9. Αρχή και πορεία του κόσµου 
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10. Ο άνθρωπος στο αρχικό του µεγαλείο 

11. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσµο; 

12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας 

14.  Η ορθόδοξη άσκηση 

15.  Ο δυναµικός και απελευθερωτικός χαρακτήρας του Χριστιανισµού 

17.  Ο συνάνθρωπος ως αδελφός 

18.  Το χριστιανικό ήθος ως υπέρβαση των προκαταλήψεων του κόσµου-Σύγχρονες θεολογικές 

ζυµώσεις 

20. Η χριστιανική θεώρηση του κράτους και της πολιτικής 

21.  Φανατισµός και ανεξιθρησκία 

23. Το φαινόµενο της αθεΐας 

24.  Πίστη και Επιστήµη: αλληλοαποκλειόµενα ή αλληλοσυµπληρούµενα; 

25. Ελληνισµός και Χριστιανισµός 

28.  Τα αφρικανικά θρησκεύµατα 

29.  Ο Ιουδαϊσµός 

30.  Το Ισλάµ(Α΄) 

31.  Το Ισλάµ(Β΄) 

32. Ο Ινδουισµός Α΄ 

33. Ο Ινδουισµός Β΄ 

34.  Η Γιόγκα 

35.  Ο Βουδισµός 

36.  Η κινεζική θρησκεία 

37.  Η ιαπωνική θρησκεία 

38.  Η θρησκεία µπροστά στο πρόβληµα του θανάτου 

 
Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

Για την ύλη της Γ΄ τάξης του Λυκείου, όπου το µάθηµα διδάσκεται µία ώρα εβδοµαδιαίως, ο 

διδάσκων µπορεί να επιλέγει τις διδακτικές ενότητες µε βάση τις ιδιαιτερότητες της τάξης αλλά και 

τα ενδιαφέροντα των µαθητών του.  

 

Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θα διδαχθούν επιλεγµένες ενότητες από το βιβλίο «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία» των Χ. 

Γκότση, π. Γ. Μεταλληνού και Γ. Φίλια, που διδάσκεται ήδη στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. 

 
Επιλεγµένες διδακτικές ενότητες για την Α΄ τάξη του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Προτείνονται για διδασκαλία στην Α΄ τάξη του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ οι παρακάτω ενότητες: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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Επιλεγµένες διδακτικές ενότητες για την Β΄ τάξη του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Προτείνονται για διδασκαλία στην Β΄ τάξη του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ οι παρακάτω ενότητες: 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

 
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θα διδαχθούν επιλεγµένες διδακτικές ενότητες από το διδακτικό βιβλίο της Β΄ τάξης του Γενικού 

Λυκείου µε τίτλο: «Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα», των ∆. ∆ρίτσα, ∆. Μόσχου και Στ. 

Παπαλεξανδρόπουλου. 

Στον παρακάτω πίνακα προτείνεται µια επιλεγµένη σειρά διδακτικών ενοτήτων για τις ανάγκες 

της Γ΄ τάξης του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, καθώς και ο απαιτούµενος χρόνος διδακτικών ωρών.  Ο 

διδάσκων µπορεί να αναπροσαρµόσει και εµπλουτίζει το διάγραµµα αυτό µε βάση τις 

παιδαγωγικές ανάγκες της σχολικής του τάξης. Ωστόσο, η διδασκαλία των συγκεκριµένων 

Θρησκευµάτων κρίνεται απαραίτητη. 

 

Ενότητες Τίτλος Προτεινόµενος χρόνος 

(αριθµός διδακτικών ωρών) 

2 Το ζήτηµα για το Θεό 1   

4 Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του 

Χριστιανισµού 

2   

5 Βασιλεία του Θεού: Όραµα αλλιώτικης ζωής ή 

ουτοπία; 

1  

6 Γιατί ο Ιησούς ήταν και είναι «σηµείον 

αντιλεγόµενον»; 

1 

7 Τίνα µε λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; 1  

8 Τι είναι το ΄Αγιο Πνεύµα; 1  

9 Αρχή και πορεία του κόσµου 2 

10 Ο άνθρωπος στο αρχικό του µεγαλείο 2 

16 Η δικαιοσύνη του κόσµου και η δικαιοσύνη της 

Εκκλησίας 

1 

19 Η χριστιανική κοινότητα µέσα σ’ έναν 

πλουραλιστικό κόσµο 

1 

20 Η χριστιανική θεώρηση του κράτους και της 

πολιτικής 

1 

21 Φανατισµός και ανεξιθρησκία 1 

27 Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία 1 

28 Τα Αφρικανικά θρησκεύµατα 1 

31 Το Ισλάµ (Β΄) 1 
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34 Η Γιόγκα 2 

36 Η κινεζική θρησκεία 2 

38 Οι Θρησκείες µπροστά στο πρόβληµα του 

θανάτου 

1 

39 Γενικές διαπιστώσεις-Η τελική απάντηση της 

Εκκλησίας στον άνθρωπο 

1 

 
 

∆΄ ΤΑΞΗ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θα διδαχθεί το βιβλίο της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου µε τίτλο: «Θέµατα Χριστιανικής 

Ηθικής», των Μ. Μπέγζου και Αθ. Παπαθανασίου. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός µπορεί µε βάση το 

ΑΠΣ και µε τη συνεργασία του Σχολικού του Συµβούλου να εξαιρεί, όπου αυτό απαιτείται από τις 

διδακτικές ανάγκες κάθε τάξης, ορισµένες διδακτικές ενότητες, και να πραγµατοποιεί διδασκαλία σε 

άλλες διδακτικές ενότητες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

 
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ     

Το γεγονός ότι ο µαθητικός πληθυσµός των περισσοτέρων ΓΕΛ της χώρας απαρτίζεται από 

µαθητές προερχόµενους από διαφορετικά Γυµνάσια συνεπάγεται ότι τα τµήµατα είναι ανοµοιογενή. 

Ως µάθηµα επιλογής προσφέρεται σε µαθητές είτε αδίδακτους είτε προχωρηµένους µε 

αποτέλεσµα να µην µπορεί να εκτιµηθεί εκ των προτέρων η σύνθεση των τµηµάτων. 

Και στις δύο κατηγορίες µαθηµάτων (Γενικής Παιδείας, Επιλογής) η επιλογή των διδακτικών 

βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριµένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθηµάτων του ΥΠΑΙΘ. Το καθένα 

από τα βιβλία αυτά συνάδει µεν µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, που είναι βασικός όρος για 

την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, µε διαφορετική δοµή 

και δόµηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των µορφοσυντακτικών 

φαινοµένων κλπ. 

Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι οι σηµαντικές διαφορές οι οποίες, εκ των πραγµάτων, 

υφίστανται από τµήµα σε τµήµα, υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς να προσαρµόζουν την ύλη και 

τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσοµάθειας των εκάστοτε µαθητών τους.   

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν πρωτίστως να λαµβάνουν υπόψη τους το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Σπουδών για την κάθε µία από τις παραπάνω Ξένες Γλώσσες ξεχωριστά (Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερµανικά, Ιταλικά και Ισπανικά) και να δίνουν την απαιτούµενη προσοχή στον προγραµµατισµό 

της διδασκαλίας εν γένει, αλλά και της κάθε διδακτικής ώρας χωριστά, ώστε να γίνεται 

«αποτελεσµατική» χρήση του διδακτικού χρόνου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν: 

α) να αξιοποιούν στον µέγιστο βαθµό τις γνώσεις που απέκτησαν οι µαθητές στην προηγούµενη 

βαθµίδα ή τάξη 
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β) να ολοκληρώνουν τα µορφοσυντακτικά φαινόµενα που κρίνονται απαραίτητα για την 

καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ανάλογα µε το επίπεδο γλωσσοµάθειας του µαθητικού 

δυναµικού τους, λαµβάνοντας υπόψη ότι το εκάστοτε διδακτικό εγχειρίδιο είναι ένα «εργαλείο» 

υλοποίησης του Προγράµµατος Σπουδών, το οποίο, στο σύνολό του, αλλά και ως προς τους 

επιµέρους διδακτικούς στόχους, αποτελεί τον βασικό οδηγό, βάσει του οποίου σχεδιάζεται και 

υλοποιείται το µάθηµα.  

Σε περίπτωση που παρά τις προσπάθειες αυτές η διδαχθείσα ύλη του τρέχοντος διδακτικού 

έτους υπολείπεται εκείνης που έχει προγραµµατίσει ο διδάσκων, η ολοκλήρωσή της µπορεί να 

επιτευχθεί στο επόµενο σχολικό έτος, αφού ενταχθεί στον προγραµµατισµό της ύλης της επόµενης 

τάξης. 

 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Με δεδοµένο το ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν βιβλία Φ.Α. στο Λύκειο παρά µόνο Οδηγός 

Α.Π. (οδηγός εφαρµογής στη διδασκαλία) έκδοση του 1990 και πιθανόν να µην υπάρχει στα 

σχολεία, παρακάτω δίνονται συνοπτικά κάποιες οδηγίες που αφορούν στο µάθηµα.  

ΓΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η Φυσική Αγωγή στο Λύκειο έχει σκοπό, µε τις γυµναστικές, κινητικές δραστηριότητες να 

αναπτύξει ισόρροπα κι αρµονικά τις σωµατικές, ψυχικές και πνευµατικές δυνάµεις των µαθητών και 

να τους καταστήσει ικανούς να ενταχθούν αρµονικά στο κοινωνικό σύνολο. 

Οι επιµέρους στόχοι της Φυσικής Αγωγής είναι: 

 Βιωµατικός 

 α) Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για φυσική άσκηση και άθληση σε ολόκληρη τη ζωή. 

 β) Η απόκτηση αθλητικών συνηθειών (χόµπι). 

 γ) Η καλλιέργεια της αγάπης για τη φύση και για τη ζωή της υπαίθρου. 

  Βιολογικός- Υγιεινός 

α) Η διατήρηση και η βελτίωση των φυσικών-σωµατικών ικανοτήτων, που µειώνονται εξαιτίας της 

πολύωρης καθιστικής ζωής των µαθητών. 

β) Η διατήρηση και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των µαθητών, καθώς και η βασική 

σκληραγώγηση του οργανισµού τους. 

Κινητικός-Εκφραστικός 

α) Η βελτίωση της βασικής τεχνικής ορισµένων αθληµάτων και κινητικών δραστηριοτήτων και η 

εµπέδωσή τους µε αγώνες ή µε άλλες εκδηλώσεις. 

β) Η διατήρηση της λαϊκής και ευρύτερης κινητικής παράδοσης (παραδοσιακοί και άλλοι χοροί). 

γ) Η καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου των µαθητών. 
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Κοινωνικός-Ηθικός 

 α) Η ανάπτυξη των ψυχικών δυνάµεων (θέληση, υποµονή, επιµονή, θάρρος, αυτοκυριαρχία, 

αυτοπεποίθηση, αγωνιστικότητα κτλ.). 

 β) Η ανάπτυξη ηθικών και κοινωνικών αρετών (τιµιότητα στον αγώνα, συνεργασία, αλληλεγγύη, 

οµαδικό πνεύµα, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, αυτοπειθαρχία, υπευθυνότητα, σεβασµός των 

αντιπάλων, µετριοφροσύνη, σωστή αντιµετώπιση της νίκης και της ήττας κτλ.). 

γ) Ο περιορισµός των αντικοινωνικών εκδηλώσεων (βία, ύβρεις κ.τ.λ.). 

δ) Η ψυχαγωγία των µαθητών µε τις αθλητικές και άλλες κινητικές δραστηριότητες. 

Πνευµατικός – Γνωστικός 

 α) Η πνευµατική ανάπτυξη (βελτίωση του νευρικού ιστού, καλλιέργεια και ανάµιξη της 

κιναισθητικής ευφυΐας, της ικανότητας προσοχής, αντίληψης,  εφευρετικότητας, δηµιουργίας, 

οργάνωσης κ.τ.λ.). 

β) Η απόκτηση γνώσεων σχετικών µε τη φυσική αγωγή, όπως π.χ.: των κανονισµών, της 

ολυµπιακής ιδεολογίας και κίνησης, των λαογραφικών στοιχείων, καθώς και των βασικών αρχών 

της προπονητικής, υγιεινής κ.τ.λ. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  Απ' όλους τους παραπάνω διδακτικούς στόχους, ιδιαίτερη βαρύτητα και έµφαση θα δίνεται:  

α) Στο βιωµατικό, για να αποκτήσουν οι µαθητές αθλητικές συνήθειες (χόµπι). Ο στόχος αυτός 

υλοποιείται κυρίως µε το δικαίωµα που δίνεται στους µαθητές να επιλέξουν την κινητική 

δραστηριότητα που τους αρέσει  

β) Στο βιολογικό, για να αναπληρώσουν οι µαθητές την έλλειψη ευκαιριών για κίνηση και 

σωµατική άσκηση. Ο στόχος αυτός υλοποιείται άµεσα µε τις δροµικές, αλτικές, δυναµικές, 

διατατικές και άλλες γυµναστικές ασκήσεις, που γίνονται στην αρχή κάθε ωριαίας διδασκαλίας (8'-

12'), και έµµεσα µε το υπόλοιπο κινητικό πρόγραµµα (αθλήµατα). 

Ειδικότερα: 

1. Οι µαθητές κάθε τάξης του Λυκείου επιλέγουν ένα άθληµα ή µια κινητική δραστηριότητα της 

αρεσκείας τους, στα οποία θα επιδίδονται στο ένα ή και στα δύο τετράµηνα. 

2. Οι µαθητές που θα επιλέξουν το ίδιο άθληµα ή την ίδια κινητική δραστηριότητα θα ενταχθούν 

σε µία οµάδα. Οι οµάδες που θα δηµιουργηθούν - η καθεµιά µε διαφορετικό άθληµα - δεν πρέπει 

να είναι περισσότερες από τέσσερις (4), για να είναι όσο το δυνατό αποδοτικότερη η διδασκαλία 

και η εποπτεία από τους καθηγητές. 

3. Σε περίπτωση που µεγάλος αριθµός µαθητών επιλέξει το ίδιο άθληµα χωρίς να επαρκούν οι 

εγκαταστάσεις, προτεραιότητα έχουν στο πρώτο τετράµηνο οι µαθητές εκείνοι που θα 

εκπροσωπήσουν το τµήµα, την τάξη και το σχολείο στο άθληµα αυτό κατά το εσωτερικό και 

διασχολικό πρωτάθληµα. 

Στο επόµενο τετράµηνο θα καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να ικανοποιείται η επιθυµία και των 

άλλων µαθητών.  

4. Η ωριαία διδασκαλία θα περιλαµβάνει:  
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α) Ασκήσεις φυσικής κατάστασης  

β) Τεχνική και τακτική ενός αθλήµατος 

γ) Εµπέδωση µε αγώνες. 

  
 3. ∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ  

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο Λύκειο έχουµε, κατά κανόνα, εφαρµογή διδαγµένων ήδη θεµάτων 

από το Γυµνάσιο και όχι διδασκαλία νέων θεµάτων, µε την τυπική έννοια της διδασκαλίας, γιατί 

προέχει ο βιωµατικός στόχος (δηµιουργία κινητικών συνηθειών) και όχι ο γνωστικός (απόκτηση 

πολλών και ποικίλων κινητικών γνώσεων), που προέχει στο Γυµνάσιο. 

∆ιευκρινιστικές σηµειώσεις: 

α) Οι µαθητές που διάλεξαν ένα κινητικό αντικείµενο σε κάποιο τετράµηνο, αλλά λόγω µεγάλης 

συµµετοχής δεν περιλήφθηκαν στην αντίστοιχη οµάδα, είναι δυνατόν, εφόσον και οι ίδιοι το 

θέλουν, να εξεταστούν στο αντικείµενο που διάλεξαν αρχικά και όχι σε αυτό που αναγκαστικά 

παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια του τετραµήνου. 

 β) Κατά την εξέταση βασικό κριτήριο πρέπει να αποτελεί η ευχέρεια και η επιδεξιότητα µε την 

οποία εκτελείται η άσκηση και όχι το αποτέλεσµα (π.χ. το αν µπει ή όχι το καλάθι). 

γ) Στη διδασκαλία και εφαρµογή της διδακτέας ύλης πρέπει να προηγούνται τα εξεταστέα 

θέµατα, στα οποία και θα δίνεται κάποια έµφαση. Αυτά πρέπει να γίνονται γνωστά εκ των 

προτέρων, ώστε οι µαθητές να προετοιµάζονται ανάλογα, τόσο κατά τη διάρκεια του µαθήµατος 

Φ.Α. όσο και στις ελεύθερες ώρες τους. Τα αθλήµατα και οι κινητικές δραστηριότητες που µπορούν 

να επιλέξουν οι µαθητές,  εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις χώρου, εγκαταστάσεων, οργάνων 

κ.τ.λ.- και που αποτελούν τη διδακτέα-εφαρµοστέα ύλη και των τριών τάξεων του Λυκείου, είναι τα 

παρακάτω: 

Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Πετοσφαίριση (Βόλεϊ) 

Καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ) 

Χειροσφαίριση (Χάντµπολ) 

Ποδόσφαιρο 

Στίβος 

Γυµναστική 

α. Ενόργανη γυµναστική     

β. Ρυθµική γυµναστική 

Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί 

1) Μακελάρικος (γρήγορος χασάπικος). 

 2) Σαµαρίνας. 

 3) Καλαµατιανός. 

 4) Τσάµικος. 

 5) Πεντοζάλης. 
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 6) Ποντιακός. 

 7) Τοπικοί χοροί, κ.ά. 

Άλλα αθλήµατα  

Είναι δυνατό να περιληφθούν στον ετήσιο προγραµµατισµό και άλλα αθλήµατα και κινητικές 

δραστηριότητες,  εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόµενοι µαθητές και προϋποθέσεις για την οργάνωση 

του µαθήµατος. 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Οι µαθητές που θα επιλέξουν ένα άθληµα σε κάποιο τετράµηνο ή και σε ολόκληρο το έτος θα 

εξετάζονται στα παρακάτω θέµατα κατά άθληµα: 

 Πετοσφαίριση (Βόλεϊ) 

α) Πάσα µε τα δάχτυλα και τους πήχεις.  

β) Βολή από πάνω (τύπου τένις), 

γ) Πτώσεις. 

 Καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ) 

α) Σταµάτηµα µετά από ντρίµπλα και στη συνέχεια πίβοτ.  

β) Σουτ από στάση (ελεύθερη βολή). 

γ) Σουτ από κίνηση (µπάσιµο). 

 Χειροσφαίριση (Χάντµπολ) 

 α) Βασικό σουτ (από το ύψος του ώµου) από στάση 

 β) Σουτ µε γονάτιση και πτώση µπροστά,  

 γ) Βασικό σουτ µετά από δύο-τρία βήµατα και άλµα. 

 Ποδόσφαιρο 

 α) Σταµάτηµα της µπάλας και προώθηση της µε το µέσα και έξω µέρος του ποδιού (κοντρόλ). 

 β) Κεφαλιά σε στάση. 

 γ) «Σκαφτό» σουτ. 

 Στίβος 

 α) Τεχνική συσπειρωτικής εκκίνησης. 

 β) Τεχνική άλµατος σε µήκος ή τριπλούν.  

 γ) Τεχνική ρίψης σφαιροβολίας. 

 Γυµναστική 

 α) Απλή κατακόρυφη µε στήριξη. 

 β) Κυβίστηση σε στρώµα ή µια µικρή απλή σειρά ασκήσεων µε µπάλα, κορδέλα, στεφάνι, 

σχοινί    

(για τις µαθήτριες) ή µια µικρή απλή σειρά ελεύθερων ασκήσεων εδάφους (για τους µαθητές). 

 Χορός 

α) Μακελάρικος. 



 68

β) Καλαµατιανός. 

γ) Ένας τοπικός. 

 Άλλα µαθήµατα 

Έως τρία βασικά θέµατα από τα αθλήµατα τα οποία, παρόλο που δεν περιλαµβάνονται στο 

αναλυτικό πρόγραµµα, είτε διδάχτηκαν στο σχολείο είτε επιδίδονται σε αυτά (εξωσχολικά) οι 

µαθητές. 

   

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 Αθλοπαιδιές 

 Στο αναλυτικό πρόγραµµα περιλήφθηκαν όλες οι αθλοπαιδιές που έχουν επικρατήσει στο σχολικό 

και εξωσχολικό ελληνικό χώρο. 

Η διδασκαλία των αθλοπαιδιών θα γίνεται τόσο στους µαθητές όσο και στις µαθήτριες χωρίς 

καµία διάκριση. 

     Στη διδασκαλία των αθλοπαιδιών συνίσταται να εφαρµόζονται τα εξής: 

 α) Σε κάθε µάθηµα καλό είναι να διδάσκεται ένα θέµα από την αθλοπαιδιά του τετραµήνου και 

να ακολουθείται η σειρά των θεµάτων, όπως είναι αριθµηµένα στο αναλυτικό πρόγραµµα. 

 β) Αν ο καθηγητής διαπιστώσει ότι οι µαθητές δεν έµαθαν ικανοποιητικά κάποιο θέµα, µπορεί 

και το δεύτερο µάθηµα να το διαθέσει για το ίδιο θέµα. 

 γ) ∆εν πρέπει  να επαναλαµβάνεται το ίδιο θέµα και για τρίτη φορά. 

 Προτιµότερο είναι οι µαθητές να διδαχθούν όλα τα µαθήµατα της ενότητας, έστω κι αν δεν τα 

έµαθαν ικανοποιητικά, παρά να µάθουν ικανοποιητικά µόνο ένα-δύο θέµατα. 

δ) Ένας τρόπος να γίνονται επαναλήψεις των θεµάτων, αλλά και να διδάσκονται όλα τα θέµατα, 

είναι σε κάθε µάθηµα να γίνεται µια σύντοµη επανάληψη (5'-10') του προηγούµενου θέµατος ή 

θεµάτων και, στη συνέχεια, να διδάσκεται το καινούριο αντικείµενο. 

ε) Για λόγους κινητικής µάθησης, όταν διδάσκεται ένα νέο αντικείµενο, δεν πρέπει να 

προστίθενται και άλλες δυσκολίες ή επιβαρύνσεις. 

στ) Για τους ίδιους λόγους (κινητικής µάθησης) πρέπει να αποφεύγεται στην ίδια διδακτική ώρα 

η διδασκαλία δύο θεµάτων από την ίδια ενότητα, όταν αυτά απαιτούν διαφορετική νευροµυϊκή 

πλοκή και διαφορετική µεθοδολογία διδασκαλίας. 

 ζ) Επίσης, κατά τη διδασκαλία ενός νέου αντικειµένου, οι µαθητές δεν πρέπει να είναι 

κουρασµένοι. 

 η) Τα µαθήµατα της ενότητας κάθε αθλοπαιδιάς πρέπει να είναι, κατά κανόνα συνεχόµενα και 

τόσα, ώστε οι µαθητές να έχουν στο τέλος µια σχετικά ολοκληρωµένη εικόνα του αθλήµατος. 

 Ειδικότερα, για τη σωστή οργάνωση και διδασκαλία των αθλοπαιδιών πρέπει τα θέµατα να 

προέρχονται από την ίδια ενότητα, να διδάσκονται συνεχόµενα και να µη µεσολαβούν µεταξύ των 

µαθηµάτων µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 
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θ)Τα θέµατα κάθε ενότητας που θα διδαχτούν για πρώτη φορά πρέπει να είναι τόσα, ώστε οι 

µαθητές όχι µόνο να αποκτούν µια σχετικά ολοκληρωµένη εικόνα του αθλήµατος, αλλά και να 

µπορούν στο τέλος να ασχολούνται µε αυτό (να αγωνίζονται, να παίζουν). 

ι) Είναι όµως δυνατόν, κατ' εξαίρεση, να µπαίνουν εµβόλιµα ορισµένα θέµατα άλλης ενότητας. 

Πρέπει να αποφεύγεται  να γίνονται δύο-τρία µαθήµατα φυσικής κατάστασης ή στίβου και µετά να 

παρεµβάλλεται ένα µάθηµα της αθλοπαιδιάς. 

ια) Για ψυχοπαιδαγωγικούς και άλλους γενικότερους µαθησιακούς λόγους, στο τέλος κάθε 

µαθήµατος να γίνονται παιγνιώδεις ασκήσεις ή µικροαγώνες, ώστε οι µαθητές να εµπεδώσουν το 

θέµα του µαθήµατος ή/ και να εισαχθούν στο πνεύµα του αθλήµατος. 

ιβ) Σε περίπτωση που ο καθηγητής θα προγραµµατίσει τέτοιους µικροαγώνες,  όλοι οι µαθητές 

πρέπει να µετέχουν. Η παρουσία και η συµµετοχή του καθηγητή στους µικροαγώνες αυτούς είναι 

απαραίτητη και καθοριστική. Γενικά στους µικροαγώνες θα γίνεται προγραµµατισµένη προσπάθεια 

για καλλιέργεια του "ευ αγωνίζεσθαι". 

ιγ) Αν ο καιρός είναι ακατάλληλος (βροχή, χιόνι κ.ά.) και δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι, θα πρέπει 

να γίνονται θεωρητικά µαθήµατα µέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, κυρίως µε θέµατα που έχουν 

σχέση µε τα αθλήµατα ή και µε άλλο σχετικό περιεχόµενο (αθλητική συµπεριφορά, Ολυµπιακοί 

αγώνες κ.ά.) 

Σηµειώνεται ότι ορισµένες αρχές της προπονητικής δεν ακολουθούνται στο σχολικό πρόγραµµα 

Φ.Α. γιατί, εκτός των άλλων, η µεν προπονητική στοχεύει κυρίως στην επίδοση (το ρεκόρ), ενώ η 

σχολική Φ.Α. κυρίως στην µάθηση ορισµένων κινητικών γνώσεων και στη βίωσή τους. 

Στίβος 

Επειδή ορισµένα αγωνίσµατα χρησιµοποιούνται και ως δοκιµασία σε εισαγωγικές εξετάσεις, 

π.χ.: Τ.Ε.Φ.Α.Α., στρατιωτικές σχολές και αλλού, γι' αυτό θα πρέπει να µην αποφοιτά µαθητής από 

το Γυµνάσιο -και πολύ περισσότερο από το Λύκειο- χωρίς να γνωρίζει: την τεχνική, τους 

κανονισµούς και τη διαδικασία διεξαγωγής των αγωνισµάτων της σφαιροβολίας, του άλµατος σε 

ύψος και των δρόµων (συσπειρωτική και όρθια εκκίνηση). 

Ενόργανη γυµναστική 

Αν µερικοί µαθητές αδυνατούν να εκτελέσουν ορισµένες ασκήσεις, π.χ.: ανακυβίστηση, 

διαπέραση εφαλτηρίου κ.ά., λόγω αντικειµενικών ή άλλων δυσκολιών (π.χ. φόβος κτλ), τότε το 

άλλο πρόβληµα θα πρέπει να αντιµετωπιστεί παιδαγωγικά, δηλαδή χωρίς να εκδηλωθεί έντονη 

δυσαρέσκεια και αντιπάθεια προς τους µαθητές αυτούς. Κατά συνέπεια, αν κάποιος µαθητής δεν 

µπορέσει να εκτελέσει κάποια άσκηση, όχι µόνο της ενόργανης αλλά και άλλης ενότητας, δε θα 

πρέπει να είναι κατακριτέος γιατί, εκτός των άλλων, το γεγονός αυτό δείχνει ότι το συγκεκριµένο 

άθληµα δεν του ταιριάζει, οπότε θα πρέπει να προσανατολιστεί µε τη βοήθεια του καθηγητή σε 

κάποια άλλη κινητική δραστηριότητα, και πάλι µε κύριο στόχο την απόκτηση αθλητικού χόµπι. Στην 

οργάνωση και διδασκαλία της ενότητας της ενόργανης γυµναστικής θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη και τα εξής: 
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Σε περίπτωση,  που θα χρησιµοποιούνται οι µαθητές ως βοηθοί, θα πρέπει να τους δίνονται 

από την αρχή σαφείς και συγκεκριµένες πρακτικές οδηγίες για κάθε άσκηση ή προάσκηση 

χωριστά, για το πως και πότε θα επεµβαίνουν, ώστε να διευκολύνονται οι ασκούµενοι στην 

εκτέλεσή της και να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί όχι µόνο των ασκούµενων µαθητών αλλά και 

των ίδιων των βοηθών από τους ασκούµενους. 

 
Αποφυγή ατυχηµάτων 

α. Τα γυµναστικά όργανα δε θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε τοίχο, σε έπιπλα και σε 

άλλα όργανα. 

β. Όταν χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός στρώµατα ή περισσότερα του ενός όργανα 

π.χ. στρώµατα και πλινθίο, αυτά να τοποθετούνται παράλληλα και σε κάποια απόσταση µεταξύ 

τους. Ακόµη, όταν οι µαθητές γυµνάζονται στα όργανα αυτά, να έχουν ίδια κατεύθυνση, 

είσοδο και έξοδο. 

γ. Όταν γίνονται ασκήσεις ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός στρώµατα ή γυµναστικά 

όργανα, ο καθηγητής να βρίσκεται πλησιέστερα ή και να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς 

το όργανο εκείνο, όπου υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάποιο ατύχηµα, είτε από τη φύση της 

άσκησης, είτε γιατί εκεί βρίσκονται ζωηροί µαθητές ή όχι τόσο επιδέξιοι ή για άλλους λόγους. 

δ. Πριν από κάθε µάθηµα ενόργανης γυµναστικής, οι µαθητές να βγάζουν τα διάφορα 

τιµαλφή και διακοσµητικά που φορούν.  

ε. Κάθε φορά που θα µεταφερθούν τα γυµναστικά όργανα στους διάφορους χώρους άσκησης, 

να γίνεται έλεγχος, εάν αυτά έχουν τοποθετηθεί ή συναρµολογηθεί σωστά. 

 

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 

Η επιλογή των επτά χορών, ανάµεσα από το µεγάλο φάσµα των αξιόλογων ελληνικών χορών, 

έγινε όχι µε κριτήρια γεωγραφικά, λαογραφικά ή χορογραφικά, όπως γινόταν ως τώρα, αλλά 

κυρίως κοινωνικά και προετοιµασίας για τη ζωή. 

Συγκεκριµένα, οι χοροί που επιλέχθηκαν είναι κυρίως αυτοί που χορεύονται αυθόρµητα στις 

συνεστιάσεις, στις χοροεσπερίδες, στους γάµους, στα πανηγύρια, στις εθνικές γιορτές και σε άλλες 

κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Πρώτα να διδάσκονται οι εύκολοι χοροί και µετά οι δύσκολοι.  

Ωριαία διδασκαλία Φ.Α. (Ηµερήσια γύµναση) 

Στο µάθηµα της Φ.Α. η πρακτική διδασκαλία αποτελείται από: 

1. Το εισαγωγικό µέρος, που περιλαµβάνει: 

α. Την οργανωτική, γραφειοκρατική διαδικασία (π.χ. συγκέντρωση µαθητών, λήψη απουσιών, 

τοποθέτηση οργάνων κ.α.) 

β. Την προθέρµανση  (Συνολική διάρκεια του εισαγωγικού µέρους 8'-1 2'). 

2. Το κύριο µέρος,  

(Συνολική διάρκεια του κυρίου µέρους 20'-35'). 
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3. Το τελικό µέρος, που περιλαµβάνει: 

α. Την αποθεραπεία  

β. Τη διαδικασία της συγκέντρωσης των µαθητών για συµβουλές, ηθικές αµοιβές, ανακοινώσεις, 

ανάθεση σε µαθητές της τακτοποίησης των γυµναστικών οργάνων κ.ά. (Συνολική διάρκεια του 

τελικού µέρους από 1 -5 λεπτά) 

Η ένταση της άσκησης πρέπει να είναι ανάλογη και προσαρµοσµένη στις δυνατότητες της 

πλειοψηφίας των µαθητών. 

Βαθµολογία 

Η βαθµολογία θα διαµορφώνεται κατά 50% από τα εξεταστέα αντικείµενα της κινητικής 

δραστηριότητας που διάλεξαν οι µαθητές και κατά 50% από τα άλλα εξωγυµναστικά στοιχεία 

(παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον κ.ά.). Συµπερασµατικά, τα κριτήρια που επηρεάζουν τη 

διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας του µαθήµατος της Φ.Α. για  το Λύκειο είναι:  

1. Αντικείµενα επιλογής   50% µε άριστα 10 βαθµοί 

2. Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον:  50% µε άριστα 10 βαθµοί 

                                            Σύνολο 100% µε άριστα 20 βαθµοί 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (µάθηµα επιλογής) 

Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

 

Α) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος επιλογής  «Εφαρµογές Πληροφορικής», της Α’ τάξης 

Γενικού Λυκείου θα ισχύσει το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος Επιλογής 

της Β΄ και Γ΄ Τάξης  ΓΕΛ «Εφαρµογές Υπολογιστών». 

Β) Βιβλίο 

Ως διδακτικό εγχειρίδιο ορίζεται το βιβλίο µε τίτλο: «Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α', 

Β' / Γ' Ενιαίου Λυκείου» των Ε. Γιακουµάκη, Κ. Γκυρτή, Β.Σ. Μπελεσιώτη, Π. Ξυνού, Ν. 

Στεργιοπούλου –Καλαντζή  

(http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=67&c_id=272   

και http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B118/). 

 
Γ) ∆ιδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του µαθήµατος 

Το εν λόγω µάθηµα έχει γενικό σκοπό: 

� την επέκταση της γενικής πληροφορικής παιδείας των µαθητών µε έµφαση στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών 

τεχνολογιών ως εργαλείων µάθησης, σκέψης, έκφρασης επικοινωνίας και συνεργασίας. 

� την ενηµέρωση των µαθητών  για τις εφαρµογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσµο.  
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� την ευαισθητοποίηση, τον προβληµατισµό και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας εκ µέρους 

των µαθητών, στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισµικά, κ.ά.  ζητήµατα που τίθενται µε την «εισβολή» των 

υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 
Με στόχο την ενίσχυση και την επέκταση των γνώσεων και των δεξιοτήτων Πληροφορικής που 

έχουν αποκτηθεί στο Γυµνάσιο παρέχεται µεγάλος βαθµός ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς της 

Πληροφορικής.  

Έµφαση προτείνεται να δοθεί: 

� στη διασύνδεση των διαφόρων εννοιών µε την καθηµερινότητα των µαθητών και όχι σε τεχνικά 

θέµατα που αναφέρονται στο βιβλίο.  

� στην καλλιέργεια τη αλγοριθµικής σκέψης. 

� στις υπηρεσίες αναζήτησης στον Παγκόσµιο Ιστό, στην ανάπτυξη, από τους µαθητές και τις 

µαθήτριες, πληροφοριακών δεξιοτήτων (αναζήτηση, εύρεση, κριτική αξιολόγηση, εγκυρότητα, 

αποτελεσµατική αξιοποίηση και σύνθεση των πληροφοριών) και την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου 

(σχετικά στο http://www.saferinternet.gr/), στην ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων, στην 

ασφαλή διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στα πνευµατικά δικαιώµατα.  

� στη χρησιµότητα του ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα λογισµικού. 

�  στις  σύγχρονες έννοιες και εφαρµογές, όπως είναι το Web 2.0 και οι υπηρεσίες του (π.χ. 

blogs, wikis, εργαλεία διαµοίρασης περιεχοµένου, κοινωνική δικτύωση και ασφαλείς κανόνες 

κοινωνικής δικτύωσης), οι δικτυακές εφαρµογές για την κινητή τηλεφωνία (mobile internet 

applications) κ.ά 

 
Ακολουθεί ενδεικτική κατανοµή των διδακτικών ωρών ανά ενότητα. 

 

Ενότητα Περιεχόμενο 

Βιβλίο 

Μαθητή 

Κεφάλαια 

Διδακτι-

κές ώρες 

Ο Κόσμος της Πληροφορικής 

Το υλικό των υπολογιστών. 

Το λογισμικό συστήματος 

3 

4 
2(*) 

Προγραμματιστικά περιβάλλοντα 7 8 

Πολυμέσα 11 8 

Επικοινωνίες και Δίκτυα 12 8 

Διερευνώ - Δημιουργώ –  

Ανακαλύπτω 

Συνθετικές εργασίες με λογισμικό 

εφαρμογών γενικής χρήσης, λογισμικό 

ανάπτυξης πολυμέσων, λογισμικό 

δικτύων, εκπαιδευτικό λογισμικό και 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα 

 26 

Πληροφορική και Σύγχρονος 

Κόσμος 

Όλα αλλάζουν ... 

Νέες επαγγελματικές προοπτικές 
9 2 

Σύνολο διδακτικών ωρών 54 
(*) Στο Γυμνάσιο έχουν γίνει αναφορές στο υλικό μέρος των υπολογιστών καθώς και στο λογισμικό συστήματος και 

εφαρμογών. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αφιερωθούν δύο (2) διδακτικές ώρες για την επισκόπηση των αντίστοιχων 

κεφαλαίων, ώστε οι μαθητές να ανακαλέσουν και να ενισχύσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. 
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∆ιδακτικές προσεγγίσεις 

Το µάθηµα διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής. Οι ενότητες  δεν είναι απαραίτητο να 

διδαχθούν κατά τη σειρά που έχουν στο διδακτικό εγχειρίδιο, ενώ η προτεινόµενη κατανοµή του 

διδακτικού χρόνου είναι ενδεικτική. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει  τόσο τον µακροπρόθεσµο 

όσο και το βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό διάρθρωσης της ύλης και το σχεδιασµό των 

δραστηριοτήτων µε βάση τα µαθησιακά χαρακτηριστικά, τον  βαθµό ετοιµότητας, τα ενδιαφέροντα 

και το υπόβαθρο των µαθητών της τάξης του. Προτείνεται να εντάξει, σε όλες τις ενότητες, 

συνθετικές εργασίες που θα εκπονηθούν από τους µαθητές, τόσο ατοµικά όσο και 

οµαδοσυνεργατικά.  

Προτείνεται η υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών µοντέλων και η προώθηση µεθόδων 

οικοδόµησης των γνώσεων µέσω της ανακάλυψης και της βιωµατικής συνεργατικής µάθησης. Σε 

ένα συνεργατικό περιβάλλον, συνεχούς αλληλεπίδρασης µαθητευοµένων και εκπαιδευτικών οι 

µαθητές/τριες θα µπορούν να  χρησιµοποιούν υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές να: 

• πειραµατίζονται, 

• σχεδιάζουν 

• δηµιουργούν,  

• αξιολογούν  

• αξιοποιούν τη γνώση και να  µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν (µεταγνώση). 

 
Η θεµατολογία των συνθετικών εργασιών µπορεί να αντλείται από το γνωστικό πεδίο της 

Πληροφορικής ή/και να είναι διαθεµατικές - διεπιστηµονικές, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς 

άλλων γνωστικών αντικειµένων. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας τη µέθοδο project θα πρέπει να 

καθοδηγεί τους µαθητές και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια της διερεύνησης θέµατος, του 

προγραµµατισµού δραστηριοτήτων, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του αποτελέσµατος.  

Ενδεικτικά παραδείγµατα συνθετικών εργασιών είναι η δηµιουργία και ανάπτυξη ιστολογίου της 

τάξης, ιστοσελίδων γενικού περιεχοµένου που θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του σχολείου, 

ηλεκτρονικών εφηµερίδων και περιοδικών, δηµιουργία κόµικς και παιχνιδιών, ηλεκτρονικών forum, 

wikis πάνω σε σύγχρονα θέµατα µε την παράλληλη προώθηση αποµακρυσµένων συνεργασιών  

κ.ά. 

Για την υλοποίηση των συνθετικών εργασιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερο λογισµικό. 

Ενδεικτικά προτείνεται λογισµικό γενικής χρήσης (open office, gimp, audacity κ.ά.), 

προγραµµατιστικά περιβάλλοντα (Dev-Pascal, Dev-C++, κ.α.), λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων 

(KompoZer, NVU, Joomla, WordPress κ.ά.).  

Η υποστήριξη της διδασκαλίας µπορεί να γίνεται µε πολλαπλό διδακτικό υλικό έντυπο και 

ηλεκτρονικό. Εκπαιδευτικοί και µαθητές µπορούν να αξιοποιούν µεταξύ άλλων εκπαιδευτικό υλικό 

που διατίθεται από τη ∆ικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων  

http://www.e-yliko.gr/, από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο http://www.sch.gr, από το Ευρωπαϊκό 

Σχολικό ∆ίκτυο http://www.eun.org/ κ.α.   
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Αξιολόγηση 

Η εξέταση περιλαµβάνει:  

α) ένα (1) θέµα θεωρίας αποτελούµενο από ερωτήσεις οι οποίες αναπτύσσονται γραπτώς και  

β) τρία (3) θέµατα ασκήσεων - προβληµάτων τα οποία αναπτύσσονται στους υπολογιστές του 

εργαστηρίου, οι απαντήσεις των οποίων παραδίδονται από τους µαθητές/τριες σε αντίστοιχα 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η τελική βαθµολογία προκύπτει κατά 40% από  το θέµα της θεωρίας και κατά 60% (3 x 20%) 

από τις εργαστηριακές ασκήσεις. 

 
Α΄ και Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Α. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος επιλογής  «Εφαρµογές Πληροφορικής», της Α’ τάξης 

Γενικού Λυκείου θα ισχύσει το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος Επιλογής 

της Β΄ και Γ΄ Τάξης  ΓΕΛ «Εφαρµογές Υπολογιστών». 

Β. Βιβλίο 

Ως διδακτικό εγχειρίδιο ορίζεται το βιβλίο µε τίτλο: «Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α', Β' 

/ Γ' Ενιαίου Λυκείου» των Ε. Γιακουµάκη, Κ. Γκυρτή, Β.Σ. Μπελεσιώτη, Π. Ξυνού, Ν. 

Στεργιοπούλου –Καλαντζή  

(http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=67&c_id=272   

και http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B118/). 

 
Γ. Διδακτέα ύλη 

Για το σχολικό έτος 2013-2014 η διδακτέα ύλη του μαθήματος είναι η ακόλουθη:  

Ακολουθεί ενδεικτική κατανομή των διδακτικών ωρών ανά ενότητα. 

Ενότητα Περιεχόμενο 

Βιβλίο 

Μαθητή 

Κεφάλαια 

Διδακτι-

κές 

ώρες 

Ο Κόσμος της Πληροφορικής 

Το υλικό των υπολογιστών. 

Το λογισμικό συστήματος 

3 

4 
4(*) 

Προγραμματιστικά περιβάλλοντα 
7 14 

Διερευνώ - Δημιουργώ –  

Ανακαλύπτω 

Συνθετικές εργασίες με λογισμικό 

εφαρμογών γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό 

λογισμικό και προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα 

 34 

Πληροφορική και Σύγχρονος 

Κόσμος 
Όλα αλλάζουν ... 

Νέες επαγγελματικές προοπτικές 
9 2 

Σύνολο διδακτικών ωρών 54 
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(*) Στο Γυμνάσιο έχουν γίνει αναφορές στο υλικό μέρος των υπολογιστών καθώς και στο λογισμικό συστήματος και 

εφαρμογών. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αφιερωθούν τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες για την επισκόπηση των 

αντίστοιχων κεφαλαίων, ώστε οι μαθητές να ανακαλέσουν και να ενισχύσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. 

Όσον αφορά τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος για το σχολικό έτος 2013-2014 ισχύει ό,τι και για 

την Α΄ Ημερησίου ΓΕΛ .  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (µάθηµα επιλογής) 

Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

Α) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος επιλογής «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισµός», 

της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου θα ισχύσει το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του 

µαθήµατος Επιλογής της Α΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου «Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισµός και οι Ρίζες του».   

Β) Βιβλίο 

Ως διδακτικό εγχειρίδιο, για το σχολικό έτος 2013-2014 ορίζεται το βιβλίο µε τίτλο: «Ο 

Ευρωπαϊκός Πολιτισµός και οι ρίζες του» των:. Α. Λιάκου, Ε. Γαζή, Γ. Κόκκινου, Ι. Πεντάζου και 

Γ.Σµπιλίρη. Το βιβλίο θα µετονοµαστεί σε «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισµός». 

 
Γ) ∆ιδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του µαθήµατος 

Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές  τον βαθµό σύνδεσης 

της ιστορικής πορείας του Ελληνισµού µε τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Βασικός στόχος είναι να γνωρίσουν την ιστορική πορεία της διαµόρφωσης των αντιλήψεων για 

την Ευρώπη από την αρχαιότητα έως σήµερα. Ειδικότερα, χρειάζεται να κατανοήσουν τη σηµασία 

του όρου «Ευρώπη» και τα γεωγραφικά της όρια, να συνειδητοποιήσουν ότι ο όρος δεν αποτέλεσε 

στοιχείο ταυτότητας για τον ελληνορωµαϊκό πολιτισµό αλλά συνδέθηκε πιο στενά µε τον 

Χριστιανισµό και να αντιληφθούν ότι η παρουσία άλλων λαών βοήθησε τους ευρωπαϊκούς λαούς 

στη συνειδητοποίηση της ενότητάς τους. Στο πλαίσιο του µαθήµατος, οι µαθητές θα γνωρίσουν, 

πώς συγκροτήθηκε, κατά την Αναγέννηση η πολιτισµική ταυτότητα των Ευρωπαίων και θα 

εκτιµήσουν τον ρόλο του ελληνορωµαϊκού πολιτισµού στη διαµόρφωσή της. Θα κατανοήσουν, 

επίσης,  πώς η Μεταρρύθµιση επηρέασε την κοινωνική και πολιτική κατάσταση της εποχής καθώς 

συνδέθηκε µε την ανάδυση της εθνικής συνείδησης, ενίσχυσε την τάση των ανθρώπων να 

παρακάµπτουν την αυθεντία και οδήγησε στην αυτονόµηση του ατόµου. Θα αποκτήσουν την 

ικανότητα να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της αναγεννησιακής  τέχνης και να εµβαθύνουν στους 

λόγους που οδήγησαν στην πρόοδο της επιστήµης. Εκτός αυτών, θα γνωρίσουν πώς 

αντιµετώπισαν οι Ευρωπαίοι  τους εξωευρωπαϊκούς λαούς, πώς σταδιακά µεταβλήθηκε η εικόνα 

που είχαν για τον δικό τους πολιτισµό και πώς επέδρασε ο ∆ιαφωτισµός στη διαµόρφωση του 

ευρωπαϊκού πολιτισµού. 

Σε ό,τι αφορά την συνειδητοποίηση του τρόπου διαµόρφωσης των κοινών ευρωπαϊκών 

χαρακτηριστικών είναι σηµαντικό οι µαθητές να αντιληφθούν τις αλλαγές που προκάλεσε η Γαλλική 
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Επανάσταση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και να συνειδητοποιήσουν την επίδρασή της στους 

άλλους λαούς και ιδίως στους Έλληνες να κατανοήσουν για ποιους λόγους η Βιοµηχανική 

Επανάσταση ξεκίνησε από την Ευρώπη, πώς µετέβαλε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, µε ποιον τρόπο 

η εκβιοµηχάνιση επηρέασε την πολιτική ιδεολογία και τα κοινωνικά κινήµατα και πώς το κράτος 

δικαίου µετασχηµατίστηκε σε κράτος πρόνοιας, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας να αποκτήσουν αδροµερή γνώση των κινηµάτων του ροµαντισµού και του κλασικισµού 

και να διακρίνουν πώς εκφράζεται η ευρωπαϊκότητα στην τέχνη. Τέλος, να γνωρίσουν τα στάδια 

προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και να συνειδητοποιήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη 

δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Για το σχολικό έτος 2013-2014 να διδαχθεί η παρακάτω ύλη: 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Η Ευρώπη της Αρχαιότητας • Να γνωρίσουν σε γενικές γραμμές  οι μαθητές τις 

αντιλήψεις του αρχαίου κόσμου σχετικά με τη θέση και 

τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης. 

• Να κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις του όρου 

«Ευρώπη» σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες ιστορικές 

συνθήκες από την Αρχαιότητα ως τον Μεσαίωνα. 

2. Η Ευρώπη του Μεσαίωνα • Να κατανοήσουν τις διαδικασίες της σταδιακής σύνδεσης 

της «Ευρώπης» με τη «Χριστιανοσύνη». 

• Να αντιληφθούν τη σημασία που έχει η παρουσία άλλων 

λαών και η σχέση με αυτούς για την εικόνα που 

σχηματίζουν οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τους.  

3. Οι Ευρωπαίοι της 

Αναγέννησης 
• Να συνειδητοποιήσουν πως διαμορφώνεται η νέα κοινή 

πολιτισμική ταυτότητα των Ευρωπαϊκών λαών. 

• Να κατανοήσουν πώς αξιολογούνται  οι κληρονομιές του 

παρελθόντος  και να εκτιμήσουν το ρόλο της ελληνικής 

και ρωμαϊκής αρχαιότητας στη διαμόρφωση του νέου 

ανθρώπου. 

4. Ευρώπη και Ευρωπαίοι 

στον αιώνα των 

θρησκευτικών πολέμων 

• Να κατανοήσουν πώς η θρησκευτική μεταρρύθμιση 

οδήγησε στην εσωτερίκευση της ηθικής και την 

αυτονόμηση του ατόμου. 

• Να εντοπίσουν τα στοιχεία σύνδεσης ανάμεσα στις 

θρησκευτικές μεταβολές και τις εθνικές διαφοροποιήσεις. 

5. Η αυτονόμηση της Τέχνης • Να διακρίνουν την ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής τέχνης 

κατά την Αναγέννηση  και τις διαφορές μεταξύ αυτής και 

της  τέχνης του παρελθόντος. 

• Να συσχετίσουν την τέχνη με τα άλλα πεδία έκφρασης 

της ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την ίδια περίοδο. 

6. Η Ευρώπη των αντιφάσεων: 

επιστήμη ή μαγεία; 
• Να εμβαθύνουν στους παράγοντες που οδήγησαν στην 

πρόοδο των επιστημών και στη σημασία τους για τη 

διαμόρφωση του νέου ανθρώπου. 

• Να κατανοήσουν τις αντιφάσεις που παρατηρούνται στην 

προσπάθεια των λογίων να εξηγήσουν την φύση των 

πραγμάτων και να ερμηνεύσουν τη σημασία τους.  
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7. Η  Ευρώπη και οι 

εξωευρωπαϊκοί λαοί 
• Να γνωρίσουν την «εικόνα» που σχηματίζουν οι 

Ευρωπαίοι για τους εξωευρωπαϊκούς λαούς  και τις 

διαδικασίες σχηματισμού της και να συνειδητοποιήσουν 

ότι αυτή σχετίζεται με την εικόνα που διαμόρφωσαν για 

τον εαυτό τους.  

• Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αξιολόγησης των 

λαών με βάση την ιδιαιτερότητα και την πολιτισμική 

προσφορά τους μέσα στις δεδομένες συνθήκες ύπαρξής 

τους. Να αναγάγουν σε αξία τον σεβασμό της 

διαφορετικότητας και της ιστορικής ιδιομορφίας.  

8. Η κριτική του Ορθού Λόγου • Να κατανοήσουν τη σημασία του Ορθού Λόγου για τις 

αλλαγές που παρατηρούνται στην κοινωνία, την 

οικονομία, την πολιτική, την επιστήμη, τη θρησκεία, την 

τέχνη. 

• Να συνεξετάσουν τις κυριότερες διαστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και να προσδιορίσουν τις 

συνέπειές του στις σχέσεις των Ευρωπαίων με άλλους 

λαούς και στην εικόνα που σχηματίζουν για τον εαυτό 

τους.  

9. Η  Ευρώπη της Εξουσίας και 

της Πολιτικής 
• Να αντιληφθούν την μεγάλη τομή που σημειώνεται στην 

πολιτική σκέψη και δράση και να διακρίνουν τις διαφορές 

σε σχέση με το παρελθόν. 

• Να εμβαθύνουν σε βασικές διαστάσεις της νέας πολιτικής 

σκέψης και στις νέες πολιτικές έννοιες. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(Το πέμπτο και το έβδομο κεφάλαιο να διδαχθούν περιληπτικά) 

1. Η Γαλλική Επανάσταση • Να εκτιμήσουν τη σημασία της Γαλλικής Επανάστασης για 

τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι σε αξίες και θεσμούς 

προεπαναστατικούς. 

• Να γνωρίσουν την απήχηση που είχε αυτή σε άλλους 

λαούς και κυρίως στους Έλληνες και να εντοπίσουν την 

επίδραση που είχε στη νέα αντίληψη των ορίων της 

Ευρώπης. 

2. Η Βιομηχανική Επανάσταση • Να κατανοήσουν γιατί η Βιομηχανική Επανάσταση ξεκινά 

από την Ευρώπη και ειδικότερα από την Αγγλία. 

• Να εντοπίσουν τις αλλαγές που επέφερε η Βιομηχανική 

Επανάσταση και τα χαρακτηριστικά που προσέδωσε στον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό. 

3. Η Ευρώπη των Εθνών • Να διακρίνουν την επίδραση που είχε η «αρχή των 

εθνοτήτων» στη διαμόρφωση της Ευρώπης και τη στάση 

των Ευρωπαίων απέναντι στους εξωευρωπαϊκούς λαούς. 

• Να εισαχθούν στο πνεύμα  της θεωρητικής συζήτησης για 

την εθνική συνείδηση και το έθνος. 

4. Η Ευρώπη των πολιτών • Να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην εκβιομηχάνιση 

και τις πολιτικές ιδεολογίες και τα κοινωνικά κινήματα. 

• Να αποκτήσουν σαφή εικόνα για το κράτος πρόνοιας, να 

το συγκρίνουν με το κράτος δικαίου και να κατανοήσουν 

την ευρωπαϊκή προέλευση και υφή του. 
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5. Τα θεμέλια της  

επιστημονικής σκέψης και 

πρακτικής 

• Να κατανοήσουν τα μεθοδολογικά γνωρίσματα της 

επιστήμης του 19
ου

 αιώνα. 

• Να προσεγγίσουν την επιστήμη ως κοινωνική διαδικασία 

και να διακρίνουν τη σημασία της ως κριτηρίου 

ιεράρχησης  των λαών.  

6. Η Τέχνη του «ευ ζην» • Να αποκτήσουν αδρομερή γνώση των κινημάτων  του 

ρομαντισμού  και του κλασικισμού και να διακρίνουν πώς 

εκφράζεται η ευρωπαϊκότητα στην τέχνη. 

• Να ασκηθούν στην παρατήρηση και ερμηνεία των 

στοιχείων της τέχνης που τους περιβάλλουν στην 

καθημερινή ζωή και στο συσχετισμό της τέχνης με το 

εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο. 

7. Η πορεία προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
• Να γνωρίσουν τους βασικούς σταθμούς της πορείας προς 

την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. 

• Να κατανοήσουν ότι η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση υπήρξε το 

αποτέλεσμα μακράς κύησης που είχε ως γονιμοποιά 

στοιχεία τις οδυνηρές μνήμες του παρελθόντος και τις 

προσδοκίες ενός ειρηνικού μέλλοντος. 

 

 
Α΄ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Α) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) 
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος επιλογής «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισµός», 
της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου θα ισχύσει το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του 
µαθήµατος Επιλογής της Α΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου «Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισµός και οι Ρίζες του».   
Β) Βιβλίο 
Ως διδακτικό εγχειρίδιο, για το σχολικό έτος 2013-2014 ορίζεται το βιβλίο µε τίτλο: «Ο Ευρωπαϊκός 
Πολιτισµός και οι ρίζες του» των:. Α. Λιάκου, Ε. Γαζή, Γ. Κόκκινου, Ι. Πεντάζου και Γ.Σµπιλίρη. Το 
βιβλίο θα µετονοµαστεί σε «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισµός». 
 
Γ) ∆ιδακτέα ύλη 

Για το σχολικό έτος 2013-2014 να διδαχθεί η παρακάτω ύλη:  

ΜΕΡΟΣ Α΄: Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Η Ευρώπη της Αρχαιότητας • Να γνωρίσουν σε γενικές γραμμές  οι μαθητές τις 

αντιλήψεις του αρχαίου κόσμου σχετικά με τη θέση και 

τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης. 

• Να κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις του όρου 

«Ευρώπη» σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες ιστορικές 

συνθήκες από την Αρχαιότητα ως τον Μεσαίωνα. 

2. Η Ευρώπη του Μεσαίωνα • Να κατανοήσουν τις διαδικασίες της σταδιακής σύνδεσης 

της «Ευρώπης» με τη «Χριστιανοσύνη». 

• Να αντιληφθούν τη σημασία που έχει η παρουσία άλλων 

λαών και η σχέση με αυτούς για την εικόνα που 

σχηματίζουν οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τους.  
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3. Οι Ευρωπαίοι της 

Αναγέννησης 

• Να συνειδητοποιήσουν πως διαμορφώνεται η νέα κοινή 

πολιτισμική ταυτότητα των Ευρωπαϊκών λαών. 

• Να κατανοήσουν πώς αξιολογούνται  οι κληρονομιές του 

παρελθόντος  και να εκτιμήσουν το ρόλο της ελληνικής 

και ρωμαϊκής αρχαιότητας στη διαμόρφωση του νέου 

ανθρώπου. 

4. Ευρώπη και Ευρωπαίοι 

στον αιώνα των 

θρησκευτικών πολέμων 

• Να κατανοήσουν πώς η θρησκευτική μεταρρύθμιση 

οδήγησε στην εσωτερίκευση της ηθικής και την 

αυτονόμηση του ατόμου. 

• Να εντοπίσουν τα στοιχεία σύνδεσης ανάμεσα στις 

θρησκευτικές μεταβολές και τις εθνικές διαφοροποιήσεις. 

5. Η αυτονόμηση της Τέχνης • Να διακρίνουν την ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής τέχνης 

κατά την Αναγέννηση  και τις διαφορές μεταξύ αυτής και 

της  τέχνης του παρελθόντος. 

• Να συσχετίσουν την τέχνη με τα άλλα πεδία έκφρασης 

της ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την ίδια περίοδο. 

6. Η Ευρώπη των αντιφάσεων: 

επιστήμη ή μαγεία; 

• Να εμβαθύνουν στους παράγοντες που οδήγησαν στην 

πρόοδο των επιστημών και στη σημασία τους για τη 

διαμόρφωση του νέου ανθρώπου. 

• Να κατανοήσουν τις αντιφάσεις που παρατηρούνται στην 

προσπάθεια των λογίων να εξηγήσουν την φύση των 

πραγμάτων και να ερμηνεύσουν τη σημασία τους.  

7. Η  Ευρώπη και οι 

εξωευρωπαϊκοί λαοί 

• Να γνωρίσουν την «εικόνα» που σχηματίζουν οι 

Ευρωπαίοι για τους εξωευρωπαϊκούς λαούς  και τις 

διαδικασίες σχηματισμού της και να συνειδητοποιήσουν 

ότι αυτή σχετίζεται με την εικόνα που διαμόρφωσαν για 

τον εαυτό τους.  

• Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αξιολόγησης των 

λαών με βάση την ιδιαιτερότητα και την πολιτισμική 

προσφορά τους μέσα στις δεδομένες συνθήκες ύπαρξής 

τους. Να αναγάγουν σε αξία τον σεβασμό της 

διαφορετικότητας και της ιστορικής ιδιομορφίας.  

8. Η κριτική του Ορθού Λόγου • Να κατανοήσουν τη σημασία του Ορθού Λόγου για τις 

αλλαγές που παρατηρούνται στην κοινωνία, την 

οικονομία, την πολιτική, την επιστήμη, τη θρησκεία, την 

τέχνη. 

• Να συνεξετάσουν τις κυριότερες διαστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και να προσδιορίσουν τις 

συνέπειές του στις σχέσεις των Ευρωπαίων με άλλους 

λαούς και στην εικόνα που σχηματίζουν για τον εαυτό 

τους.  

9. Η  Ευρώπη της Εξουσίας και 

της Πολιτικής 

• Να αντιληφθούν την μεγάλη τομή που σημειώνεται στην 

πολιτική σκέψη και δράση και να διακρίνουν τις διαφορές 

σε σχέση με το παρελθόν. 

• Να εμβαθύνουν σε βασικές διαστάσεις της νέας πολιτικής 

σκέψης και στις νέες πολιτικές έννοιες. 



 80

 
Όσον αφορά τις οδηγίες διδασκαλίας του µαθήµατος για το σχολικό έτος 2013-2014 ισχύει ό,τι 
και για την Α΄ Ηµερησίου ΓΕΛ .  
 

 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (µάθηµα επιλογής) 

Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

Α) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος επιλογής  «Γεωλογία και ∆ιαχείριση Φυσικών 

Πόρων», της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου θα ισχύσει το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

του µαθήµατος Επιλογής της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου «∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων».   

Β) Βιβλίο 

Ως διδακτικό εγχειρίδιο ορίζεται το βιβλίο µε τίτλο: «∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων» των: Βούτσινου  

Γ.Α., Κοσµά Κ., Καλκάνη Γ., Σούτσα Κ. Το βιβλίο θα µετονοµαστεί σε «Γεωλογία & ∆ιαχείριση 

Φυσικών Πόρων». 

 
Σκοπός του µαθήµατος  

O σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος είναι, οι µαθητές/τριες: 

• Να διευρύνουν τις γνώσεις τους: 

α. σχετικά µε τους φυσικούς πόρους, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους, το ρόλο τους στα 

οικοσυστήµατα καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος παρεµβαίνει διαχειριστικά σ’ 

αυτούς, 

β. σχετικά µε το στερεό φλοιό της γης, δηλαδή τι είναι τα ορυκτά και τα πετρώµατα από τα οποία 

αποτελείται, τις ιδιότητες που αυτά έχουν, τις βασικές κατηγορίες που διακρίνονται, τις διεργασίες 

που τα σχηµατίζουν και ειδικότερα για τα φυσικά αποθέµατα υδρογονανθράκων, άνθρακα, 

µεταλλευµάτων αλλά και νερού. 

• Να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και προβλήµατα ως αποτέλεσµα της 

αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων και να δραστηριοποιούνται  για την πρόληψή τους. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων και συµµετοχής στην επίλυση των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

• Να καλλιεργήσουν αξίες, στάσεις και συµπεριφορές  για την ορθολογική διαχείριση των  

φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, µε άξονα την αειφόρο 

ανάπτυξη.  

 
Κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι διδακτικοί στόχοι που 

κατωτέρω τίθενται.  Η βαρύτητα που θα δοθεί σε κάθε παράγραφο κάθε κεφαλαίου, θα πρέπει να 

συνάδει µε τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί ανά κεφάλαιο και ανταποκρίνονται για 

µαθητές Α΄ Λυκείου. Το διδακτικό σύγγραµµα για τις ανάγκες συγγραφής του υπερκαλύπτει τις 

ανάγκες διδασκαλίας του µαθήµατος.  Είναι απαραίτητο η διδασκαλία να αντιστοιχεί στο επίπεδο 
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και τις ικανότητες των µαθητών της Α΄ Λυκείου και να µην προχωρά σε περιεχόµενα του 

συγγράµµατος και γνωστικά αντικείµενα που τις υπερβαίνουν και προκύπτουν από τις ανάγκες για 

την αρχική συγγραφή του. Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρονται οι ώρες διδασκαλίας που αναµένονται 

να διατεθούν, υπολογίζοντας ως συνολικό χρόνο διδασκαλίας αυτόν που αντιστοιχεί σε 27 

βδοµάδες διδασκαλίας. Ανάλογα µε τον πραγµατικό χρόνο διδασκαλίας που θα προκύψει κατά την 

διάρκεια του σχολικού έτους αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών µπορεί ο κάθε 

εκπαιδευτικός εύλογα να προσαρµόζει τις ανά κεφάλαιο ώρες διδασκαλίας. 

 
∆ιδακτέα ύλη  

Κεφάλαιο 1: ∆ιαχείριση Φυσικών πόρων. Παράγραφοι: 1.1, 1.2. (σελ.13-15) 
 
Κεφάλαιο 2: Η Σχέση µας µε τη Γη. Παράγραφοι: 2.2 (σελ 22-23), 2.3 (σελ 23-26), 2.4 (σελ 

26), 2.5 (σελ 26-28), 2.6  (µόνον στη σελ. 29 τα γενικά και στις σελίδες 30-31 τα αναφερόµενα 
στην “Όξινη Βροχή”) και 2.7 (µόνον οι σελίδες 32-33 και εξαιρούνται οι σελίδες 34-35 µε τα 
αναφερόµενα  για «Το φαινόµενο “Ελ Νίνιο”») 

 
Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Πανίδα. Παράγραφοι:  3.1 (σελ.39-43), 3.2 (σελ. 43-48, εξαιρούνται 

στις σελίδες 46 και 47 το σηµείο “3.2.1 ∆ιάκριση Πανίδας”) 
 
Κεφάλαιο 4:  Εδαφικοί Πόροι. Παράγραφοι: 4.1 (σελ. 49-51), 4.2 Ιδιότητες του εδάφους (σελ. 

51), 4.2.1 Φυσικές εδαφικές ιδιότητες (σελ. 51-53 οι σελίδες από το σηµείο “∆οµή” στη σελ.53 ως 
σελ. 58 εξαιρούνται), 4.2.2 Χηµικές ιδιότητες (µόνον τα γενικά στη σελίδα 58 και επίσης τα 
αναφερόµενα στο σηµείο “Αντίδραση του εδάφους” από τη σελίδα 60 ως τη σελίδα 61), 4.3 (σελ. 
61-63) εξαιρούνται οι τέσσερις οµάδες των θρεπτικών στοιχείων, 4.4 (σελ. 64),  4.5 ( από τη 
σελίδα 64 ως τη σελίδα 65  όπου εξαιρούνται τα σχετικά µε τον Τύπο χρησιµοποίησης γης-LUT),  
4.7 (σελ.66-75, εξαιρούνται από σελίδα 69 ως σελίδα 73 τα σηµεία: “Τύποι επιφανειακής 
διάβρωσης”, “Υποεπιφανειακή διάβρωση”, “Τύποι υποεπιφανειακής διάβρωσης”, 4.7.3“Αιολική 
διάβρωση” και 4.7.4“Κατολισθήσεις”), 4.8 (σελ.75-77),  4.11 (σελ.82-88), 4.12 (σελ.88-89) 

 
Κεφάλαιο 5:  Υδατικοί Πόροι.  Παράγραφοι: 5.1 (σελ. 95-96), 5.2 (σελ. 96-97), 5.3 (σελ. 97-99), 

5.4 (Οι σελίδες 99-101 και εξαιρούνται οι σελίδες 102 και 103), 5.6 (µόνον τα γενικά στη σελ. 106 
και ονοµαστικά οι τίτλοι των παραγράφων από 5.6.1 ως 5.6.5 τα περιεχόµενά τους εξαιρούνται), 
5.7 (µόνο τα γενικά στις σελίδες 119 και 120 και εξαιρούνται τα περιεχόµενα της παραγράφου 
5.7.1 από σελίδα 120 ως σελίδα 125) και 5.8 (σελ. 125-130) 

 
Κεφάλαιο 6:  ∆ασικοί Πόροι. Παράγραφοι:  6.1 (σελ. 135-136), 6.3 (σελ. 138-139), 6.4 (σελ. 

139), 6.7 (σελ. 142-144),  6.10 (σελ. 146-149) και 6.11 (σελ. 149-156) 
 
Κεφάλαιο 9:  Μορφές Ενέργειας. Παράγραφοι: 9.1 (σελ. 215-216), 9.2 (σελ. 216), 9.2.1 (σελ. 

217), 9.2.2 (σελ. 217-218, εξαιρείται το σηµείο “Μηχανισµός καύσης ανθράκων”), 9.2.3 (σελ. 219-
223), 9.2.4 (µόνον στη σελίδα 224 ονοµαστικά τα Φυσικά αέρια), 9.6 (σελ.230-232),  για τις 
παραγράφους 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 και 9.11 ονοµαστικά µόνον τους τίτλους. 

 
Οι στόχοι του µαθήµατος ανά κεφάλαιο είναι, οι µαθητές/τριες: 

Κεφάλαιο 1: ∆ιαχείριση Φυσικών πόρων  (Ώρες: 2)  

Να αναγνωρίζουν τους φυσικούς πόρους, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. 
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Να αναλύουν τον όρο «∆ιαχείριση φυσικών πόρων». 

 
Κεφάλαιο 2: Η Σχέση µας µε τη Γη (Ώρες: 8) 

Να αναλύουν τον όρο «αειφόρος ανάπτυξη» 

Να αναφέρουν τις κατηγορίες των φυσικών πόρων και να διαχωρίζουν τους µη ανανεώσιµους 

από τους ανανεώσιµους φυσικούς πόρους. 

Να παρουσιάζουν τι είναι ανακύκλωση και τι επαναχρησιµοποίηση µε σχετικά παραδείγµατα. 

Να αναφέρουν τι είναι η βιοποικιλότητα και πώς διακρίνεται ανάλογα µε το επίπεδο ζωής. 

Να αναφέρουν πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα επιδρά στη µείωση της βιοποικιλότητας, ποιοι 

λόγοι επιβάλλουν τη διατήρηση και προστασία της και ποιες οι αιτίες µείωσής της. 

Να διαπιστώσουν την επίδραση της αύξησης του πληθυσµού στους φυσικούς πόρους και στα 

οικοσυστήµατα. 

Να αναφέρουν τι είναι ατµοσφαιρική ρύπανση και να αναφέρουν ονοµαστικά τους κυριότερους 

ρυπαντές. 

Να αναφέρουν τι είναι και να περιγράφουν πώς δηµιουργείται η όξινη βροχή. 

Να αναφέρουν ονοµαστικά τα σηµαντικότερα φαινόµενα που επηρεάζουν την αλλαγή του 

κλίµατος της γης και να περιγράφουν τα φαινόµενα του θερµοκηπίου και της τρύπας του όζοντος. 

 
Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Πανίδα (Ώρες: 5) 

Να αναφέρουν τις έννοιες «χλωρίδα» και «πανίδα» και να διαχωρίζουν τις έννοιες «χλωρίδα» και 

«βλάστηση». 

Να επισηµαίνουν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής χλωρίδας. 

Να διακρίνουν διάφορα είδη χλωρίδας και να τα περιγράφουν. 

Να επισηµάνουν τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική χλωρίδα. 

Να αναφέρουν συνοπτικά της οµάδες ζώων της ελληνικής πανίδας και την κατάστασή τους. 

Να επισηµάνουν τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική πανίδα. 

 
Κεφάλαιο 4:  Εδαφικοί Πόροι (Ώρες: 17)  

Να επισηµάνουν το έδαφος ως φυσικό πόρο, να αναφέρουν τον ορισµό του εδάφους και να 

αναλύουν τους παράγοντες της εδαφογένεσης. 

Να αναφέρουν επιγραµµατικά τις διάφορες φυσικές και χηµικές ιδιότητες του εδάφους. 

Να περιγράφουν τα συστατικά της κοκκοµετρικής σύστασης, την σηµασία τους και να δίνουν τον 

ορισµό της. 

Να αναφέρουν τον ορισµό και τη σηµασία της αντίδρασης του εδάφους (pH). 

Να αναφέρουν ποια είναι τα µακροστοιχεία και ποια τα ιχνοστοιχεία του εδάφους και να 

διαχωρίζουν την γονιµότητα του εδάφους από την τροφοπενία και την τοξικότητα. 

Να επεξηγούν την έννοια της γεωργικής γης και να αναφέρουν παραδείγµατα Κυρίων Ειδών 

Χρήσης Γης. 

Να καθορίζουν τις έννοιες εδαφική υποβάθµιση και εδαφική διάβρωση. 
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Να αναφέρουν  τις κατηγορίες της υδατικής διάβρωσης και το µηχανισµό γένεσης της 

επιφανειακής διάβρωσης. 

Να παρουσιάζουν τους παράγοντες γένεσης και εξέλιξης της επιφανειακής υδατικής διάβρωσης. 

Να περιγράφουν την µηχανική διάβρωση. 

Να αναφέρουν και συνοψίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επιταχύνουν τη διάβρωση και 

τα µέτρα προστασίας που συντηρούν και προστατεύουν τους εδαφικούς πόρους. 

Να διαχωρίζουν τις έννοιες «ορυκτό», «πέτρωµα» και «µετάλλευµα». 

Να αναφέρουν φυσικές ιδιότητες των ορυκτών. 

Να περιγράφουν και συνοψίζουν τις διάφορες κατηγορίες των πετρωµάτων του στερεού φλοιού 

της Γης. 

Να περιγράφουν δραστηριότητες εκµετάλλευσης και προστασίας του υπεδάφιου πλούτου. 

 
Κεφάλαιο 5:  Υδατικοί Πόροι  (Ώρες: 7) 

Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του νερού 

Να περιγράφουν τον υδρολογικό κύκλο του νερού. 

Να περιγράφουν τις κύριες µορφές των επιφανειακών νερών  

Να επεξηγούν τους όρους ελεύθερο νερό, τριχοειδές νερό, υγροσκοπικό νερό και εδαφική 

υγρασία 

Να απαριθµούν τις χρήσεις του νερού ονοµαστικά. 

Να διαχωρίζουν τις έννοιες «ρύπανση» και «µόλυνση» των υδάτων. 

Να συνοψίζουν τους στόχους και τις αρχές διαχείρισης των υδατικών πόρων 

Να παρουσιάζουν τις δυσκολίες διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα  

Να συνοψίζουν τις τεχνικές και τους τρόπους διαχείρισης των υδατικών πόρων 

 
 Κεφάλαιο 6:  ∆ασικοί Πόροι  (Ώρες: 9) 

Να παρουσιάζουν τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τα δάση στο 

κοινωνικό σύνολο. 

Να αναλύουν και επεξηγούν την έννοια «δασικό οικοσύστηµα». 

Να διερευνήσουν τη σηµασία του δάσους για τον άνθρωπο. 

Να διαχωρίζουν τις έννοιες παρθένο δάσος, φυσικό δάσος και τεχνητό δάσος 

Να περιγράφουν την λειτουργία του δάσους µέσα στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Να καταγράψουν τους δασικούς εχθρούς και κινδύνους και να αναζητήσουν τα µέτρα για την 

προστασία των δασών. 

 
Κεφάλαιο 9:  Μορφές Ενέργειας  (Ώρες: 6) 

Να αναφέρουν τι είναι τα καύσιµα και να περιγράφουν τη βιοµάζα και την προέλευση των 

ορυκτών ανθράκων. 

Να διαχωρίζουν τους τύπους των ορυκτών ανθράκων. 

Να απαριθµούν τις περιοχές του πλανήτη όπου υπάρχει πετρέλαιο. 
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Να παρουσιάζουν συνοπτικά τα προϊόντα διύλισης του πετρελαίου και τις χρήσεις τους. 

Να παρουσιάζουν ονοµαστικά τις κατηγορίες των καυσίµων αερίων. 

Να αναφέρουν ονοµαστικά εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ποταµών, κυµάτων, παλιρροιών, 

ηλιακή, αιολική, γεωθερµική, θερµική ενέργεια ωκεανών, όσµωση, πυρηνική). 

Να παρουσιάζουν και αναφέρουν στοιχεία σχετικά µε την ηλιακή ενέργεια και να επεξηγούν την 

παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία. 

 
Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των µαθητών οφείλει να συνδυάζει ποικίλες µορφές και τεχνικές για να επιτύχει 

αφενός έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειµενική και αδιάβλητη αποτίµηση των γνώσεων, της κριτικής 

ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων και αφετέρου να συµβάλλει στην αυτογνωσία και την 

αντικειµενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο µάθησης και τις δεξιότητές τους.  

Αναλυτικότερα, στις γραπτές δοκιµασίες η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι συνθετική µε ερωτήσεις 

(αντιστοίχισης, συµπλήρωσης κενών, πολλαπλής επιλογής µε σύντοµη αιτιολόγηση της 

απάντησης, κ.ά.), κλιµακούµενης δυσκολίας και να αφορούν γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, 

στάσεις και συµπεριφορές.  

Επίσης, επειδή το µάθηµα είναι από τη φύση του διεπιστηµονικής /διαθεµατικής προσέγγισης 

προτείνεται, όπου είναι δυνατόν, να διδάσκεται µε τη µέθοδο σχεδίων εργασίας (project). Γι’ αυτό, 

εκτός από την προφορική και  γραπτή εξέταση για την αξιολόγηση των µαθητών κατά τη διάρκεια 

των τετραµήνων, προτείνεται και η κατάθεση ατοµικής ή οµαδικής εργασίας. 

Η βαθµολόγηση των εργασιών µπορεί να γίνεται µε τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης, αλλά και 

άλλα που ενδεχοµένως κρίνει ο/η εκπαιδευτικός απαραίτητα: 

1. Η συνάφεια της εργασίας µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα / Το θέµα της εργασίας και η συνάφεια 

µε την τοπική ατζέντα 

2. Η επίτευξη των στόχων που αρχικά τέθηκαν (οικοδόµηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

καλλιέργεια αξιών, στάσεων και συµπεριφορών) 

3. Η πρωτοτυπία αντιµετώπισης του θέµατος 

4. Η διεπιστηµονική/διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος 

5. Το πλήθος και η ετερογένεια των πηγών που επιλέχθηκαν  

6. Η οργάνωση και η πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων 

7. Η διεξαγωγή και η τεκµηρίωση των συµπερασµάτων 

8. Οι λύσεις που προτείνονται 

9. Η προβολή της αειφόρου ανάπτυξης 

10. Η ανάληψη δράσης και η ολοκλήρωση του προγράµµατος 

11. Ο βαθµός αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 

12. Η σύνθεση και η παρουσίαση της εργασίας  
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Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό, οι εργασίες των µαθητών/τριών να παρουσιάζονται στο σχολείο 

αλλά και σε κοινωνικές εκδηλώσεις των τοπικών φορέων, ώστε να µπορεί το σχολείο να λειτουργεί 

ως αναπόσπαστο τµήµα της κοινωνίας και ως ένας από τους βασικούς φορείς ευαισθητοποίησης 

της τοπικής κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και προβλήµατα. 

  
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

Α) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) 
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος επιλογής  «Γεωλογία και ∆ιαχείριση Φυσικών 

Πόρων», της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου θα ισχύσει το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
του µαθήµατος Επιλογής της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου «∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων».   
Β) Βιβλίο 
Ως διδακτικό εγχειρίδιο ορίζεται το βιβλίο µε τίτλο: «∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων» των: Βούτσινου  

Γ.Α., Κοσµά Κ., Καλκάνη Γ., Σούτσα Κ. Το βιβλίο θα µετονοµαστεί σε «Γεωλογία & ∆ιαχείριση 
Φυσικών Πόρων». 
Γ) ∆ιδακτέα ύλη 

Για το σχολικό έτος 2013-2014 η διδακτέα ύλη του µαθήµατος είναι η ακόλουθη:  

Κεφάλαιο 1: ∆ιαχείριση Φυσικών πόρων. Παράγραφοι: 1.1, 1.2. (σελ.13-15) 
 
Κεφάλαιο 2: Η Σχέση µας µε τη Γη. Παράγραφοι: 2.2 (σελ 22-23), 2.3 (σελ 23-26), 2.4 (σελ 26), 
2.5 (σελ 26-28), 2.6  (µόνον στη σελ. 29 τα γενικά και στις σελίδες 30-31 τα αναφερόµενα στην 
“Όξινη Βροχή”) και 2.7 (µόνον οι σελίδες 32-33 και εξαιρούνται οι σελίδες 34-35 µε τα 
αναφερόµενα  για «Το φαινόµενο “Ελ Νίνιο”») 
 
Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Πανίδα. Παράγραφοι:  3.1 (σελ.39-43), 3.2 (σελ. 43-48, εξαιρούνται 
στις σελίδες 46 και 47 το σηµείο “3.2.1 ∆ιάκριση Πανίδας”) 
 
Κεφάλαιο 4: Εδαφικοί Πόροι. Παράγραφοι: 4.1 (σελ. 49-51), 4.2 Ιδιότητες του εδάφους (σελ. 51), 
4.2.1 Φυσικές εδαφικές ιδιότητες (σελ. 51-53 οι σελίδες από το σηµείο “∆οµή” στη σελ.53 ως σελ. 
58 εξαιρούνται), 4.2.2 Χηµικές ιδιότητες (µόνον τα γενικά στη σελίδα 58 και επίσης τα 
αναφερόµενα στο σηµείο “Αντίδραση του εδάφους” από τη σελίδα 60 ως τη σελίδα 61), 4.3 (σελ. 
61-63) εξαιρούνται οι τέσσερις οµάδες των θρεπτικών στοιχείων, 4.4 (σελ. 64),  4.5 ( από τη 
σελίδα 64 ως τη σελίδα 65  όπου εξαιρούνται τα σχετικά µε τον Τύπο χρησιµοποίησης γης-LUT),  
4.7 (σελ.66-75, εξαιρούνται από σελίδα 69 ως σελίδα 73 τα σηµεία: “Τύποι επιφανειακής 
διάβρωσης”, “Υποεπιφανειακή διάβρωση”, “Τύποι υποεπιφανειακής διάβρωσης”, 4.7.3“Αιολική 
διάβρωση” και 4.7.4“Κατολισθήσεις”), 4.8 (σελ.75-77),  4.11 (σελ.82-88), 4.12 (σελ.88-89) 
 
Όσον αφορά τις οδηγίες διδασκαλίας του µαθήµατος για το σχολικό έτος 2013-2014 ισχύει ό,τι 
και για την Α΄ Ηµερησίου ΓΕΛ .  
 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (µάθηµα επιλογής) 

Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

Η µέθοδος διδασκαλίας καθώς και ο ενδεικτικός προγραµµατισµός της ύλης περιλαµβάνονται στο 

Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος. 
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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (µάθηµα επιλογής) 

Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

Βιβλίο: «Αρχές Οικονοµίας» των Α. ∆εδουσόπουλου, Π. Γιαλέρη, Ι. Σχιστού, Π. Τέντε και Α. 

Χατζηανδρέου. 

Προτείνεται να γίνει επανάληψη της ύλης που διδάχθηκε στην Α΄ Λυκείου κατά την κρίση των 

διδασκόντων, ώστε να συνδεθούν οι γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει οι µαθητές µε την ύλη που 

πρόκειται να διδαχθεί ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
9.1. Ο Ρόλος των Εθνικών Λογαριασµών 
9.2 Τα µεγέθη των Εθνικών Λογαριασµών 

9.2.1. Εθνικό Προϊόν 
9.2.2. Εθνικό Εισόδηµα 
9.2.3. Εθνική ∆απάνη 

9.3. Καθαρό και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
9.4. Εθνικό Προϊόν και Οικονοµική Ευηµερία 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
10.1. Το Κράτος και η Κρατική Παρέµβαση στην Οικονοµική Ζωή 
10.2. Οι Στόχοι της Κρατικής Παρέµβασης 
10.3. Τα Μέσα Άσκησης Οικονοµικής Πολιτικής 

10.3.1. Ο Κρατικός Μηχανισµός 
10.3.2. Τα Μέσα Παρέµβασης του Κράτους 

10.4. Οι ∆ηµόσιες ∆απάνες 
10.5. Τα ∆ηµόσια έσοδα 

10.5.1. Οι Πηγές Εσόδων 
10.5.2. Οι Φόροι 

10.6. Ο ∆ηµόσιος ∆ανεισµός 
10.7. Ο ∆ηµόσιος Προϋπολογισµός 
10.8. Οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 
11.1. Η Οικονοµική Ζωή Αλλάζει 
11.2. Η Οικονοµική Ανάπτυξη 
11.3. Οι Αλλαγές στην Παραγωγική Ικανότητα 

11.3.1. Το Εργατικό ∆υναµικό και η Ανάπτυξη 
11.3.2. Η Συσσώρευση του Κεφαλαίου 
11.3.3. Η Τεχνολογία 

11.4. Ανάπτυξη και Υπανάπτυξη 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 
12.1. Το Οικονοµικό Σύστηµα σε Κρίση 
12.2 Το Πρόβληµα της Ανεργίας 

12.2.1. Η έννοια του Εργατικού ∆υναµικού και της Ανεργίας 
12.2.2. Είδη Ανεργίας 
12.2.3. Συνέπειες της Ανεργίας στο Κοινωνικό Σύνολο και στο Άτοµο 
12.2.4. Πολιτικές για την Αντιµετώπιση της Ανεργίας 



 87

12.3. Ο Πληθωρισµός: Έννοια και Επιπτώσεις 
12.3.1. Έννοια του Πληθωρισµού 
12.3.2. Οι Επιπτώσεις του Πληθωρισµού 

12.4. Η Φτώχεια 
12.5 Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

Κεφάλαιο 9 

Στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να εξηγηθεί η έννοια και η χρησιµότητα των µακροοικονοµικών 

µεγεθών. Οι µαθητές πρέπει να κατανοήσουν τις έννοιες του Εθνικού Προϊόντος, του Εθνικού 

Εισοδήµατος και της Εθνικής ∆απάνης καθώς και ότι η µέτρηση αυτών των µεγεθών είναι τρεις 

διαφορετικοί τρόποι µέτρησης του ίδιου πράγµατος, εφόσον η αξία του προϊόντος που παράγεται 

ισούται σε γενικές γραµµές και µε κάποιες προσαρµογές µε το εισόδηµα που δηµιουργείται στην 

οικονοµία, το οποίο και δαπανάται µε διάφορους τρόπους.  

Προτείνεται, επίσης, να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην βαρύτητα του κατά κεφαλήν εθνικού 

προϊόντος σε αντιδιαστολή µε το εθνικό προϊόν ως µέτρο οικονοµικής ευηµερίας καθώς επίσης 

και στις αδυναµίες του κυρίως για το γεγονός ότι αυτό δεν απεικονίζει την πραγµατική διανοµή 

του εισοδήµατος στην οικονοµία. 

Κεφάλαιο 10 

Οι µαθητές πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία 

και να συζητηθεί η έκταση στην οποία αυτή πρέπει να υπάρχει. 

Θα πρέπει να γίνουν στους µαθητές σαφείς οι έννοιες των κρατικών εσόδων και δαπανών καθώς 

και οι αιτίες που δηµιουργούν τα ελλείµµατα στον κρατικό προϋπολογισµό µε συνέπεια τον 

δηµόσιο δανεισµό. Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί η συµβολή των φόρων στα κρατικά έσοδα 

καθώς και η σηµασία της προοδευτικής φορολογίας (φόρος εισοδήµατος) σε αντιδιαστολή µε την 

αντιστρόφως προοδευτική φορολογία (ΦΠΑ). 

Κεφάλαιο 11 

Συµπληρωµατικά, θα ήταν δυνατό να συζητηθούν οι επιπτώσεις της οικονοµικής ανάπτυξης στο 

περιβάλλον καθώς και οι αιτίες που δηµιούργησαν και συντηρούν την άνιση διανοµή του πλούτου 

µεταξύ ανεπτυγµένων και λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών.  

Κεφάλαιο 12 

Συµπληρωµατικά, θα µπορούσε να εξηγηθεί στους µαθητές η περιοδικότητα των οικονοµικών 

κρίσεων καθώς και ότι παρά το γεγονός ότι µια οικονοµία µπορεί να βρίσκεται σε κρίση 

βραχυπρόθεσµα, η τάση της είναι δυνατό να είναι µακροπρόθεσµα ανοδική. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η διδασκαλία του µαθήµατος προτείνεται να περιλαµβάνει µια ερευνητική εργασία, η οποία είναι 

δυνατό να αφορά σε οποιοδήποτε τµήµα της ύλης κατά την κρίση των διδασκόντων. Ενδεικτικά, 

προτείνονται:  
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-∆ιερεύνηση και αποτύπωση του καταναλωτικού προτύπου µιας οµάδας και σύγκριση µε τα 

δηµοσιευµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αναφέρονται στην Ιδιωτική Κατανάλωση. 

-Μελέτη και αποτύπωση του σκοπού, της δοµής, των λειτουργιών και της δράσης µιας 

επιχείρησης. 

-Σχολιασµός της εξέλιξης µακροοικονοµικών µεγεθών όπως του ΑΕΠ, του πληθωρισµού, της 

ανεργίας κλπ. µε βάση τα δηµοσιευµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και σύγκριση µε άλλες χώρες. 

-Μελέτη του χρηµατιστηρίου και διάφορων χρηµατιστηριακών δεικτών. 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (Γενική Παιδεία) 

Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

∆ιδακτέα ύλη από το «Βιβλίο  Μαθητή» τα εξής κεφάλαια : 

1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. 

2. Μορφές κοινωνικής οργάνωσης - Ελληνική κοινωνία. 

3. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. 

4. Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: µορφές, προβλήµατα και προοπτικές. 

6. Εργασία, ανεργία και κοινωνικές ανισότητες. 

9. Αποκλίνουσα συµπεριφορά: παραβατικότητα και εγκληµατικότητα. 

10. Ετερότητα, διαπολιτισµικές και διακοινωνιακές σχέσεις. 

Γλωσσάριο 

Βιβλιογραφία. 

Από το «Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή» ορίζονται ως διδακτέα τα κεφάλαια  που 

αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα ύλη του «Βιβλίου Μαθητή». 

 
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (µάθηµα επιλογής) 

Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

Βιβλίο: «Αρχές Λογιστικής» των Α. Κοντάκου, Κ. Μαργαρώνη, Α. Ζαρίφη. 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – Βασικές έννοιες 

1.1. Ανάγκες – Αγαθά. Οικονοµικοί Οργανισµοί  Σελ. 9-11 

1.2. Οι επιχειρήσεις Σελ. 11-12 

1.3. Η περιουσία της επιχείρησης - ∆ιακρίσεις της περιουσίας – Εφαρµογή Σελ. 12-15 

1.4. ∆ιακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού Σελ. 15-17 

1.5. Εφαρµογή Σελ. 17-18 

1.6. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 19-21 

1.7. Έννοια και σκοποί της Λογιστικής - Εξέλιξη της Λογιστικής - ∆ιακρίσεις της

Λογιστικής - Η Λογιστική και οι άλλες επιστήµες - Ο ρόλος του λογιστή  
Σελ. 22-24 

Κεφάλαιο 2: Εµφάνιση της περιουσίας ή οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης 

2.1. Γενικά Σελ. 25  
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2.2. Απογραφή – Είδη απογραφής – ∆ιαχειριστική Χρήση - Υπόδειγµα 

απογραφής. 
Σελ. 25-31 

2.3. Ισολογισµός – Υπόδειγµα ισολογισµού – Μορφές ισολογισµού Σελ. 31-34 

2.4. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 34-36 

Κεφάλαιο 3: Οι µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η 

παρακολούθησή τους 

3.1. Μεταβολές της περιουσίας - ∆ιαδοχικοί ισολογισµοί - Ασκήσεις Σελ. 37-48 

3.2. Οι λογαριασµοί Σελ. 49-55 

3.3. Κανόνες λειτουργίας των λογαριασµών Σελ. 55-56 

3.4. Ανάλυση λογιστικών γεγονότων Σελ. 56-57 

3.5. Παράδειγµα τήρησης λογαριασµών Σελ. 57-59 

3.6. Μεταφορά ενός λογαριασµού σε άλλον Σελ. 60-61 

3.7. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 61-64 

Κεφάλαιο 4: ∆ιπλογραφική ή διγραφική µέθοδος εγγραφών 

4.1. Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής µεθόδου Σελ. 65-66 

4.2. Ηµερολόγιο Σελ. 66-73 

4.3. Γενικό καθολικό Σελ. 73-80 

4.4. Ισοζύγιο λογαριασµών Γενικού Καθολικού Σελ. 80-82 

4.5. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 83 

Κεφάλαιο 5: Κατάταξη λογαριασµών σε γενικές οµάδες – Μεγαλύτερη ανάλυση της 

καθαρής περιουσίας 

5.1. Γενικά Σελ. 85 

5.2. Λογαριασµοί Ενεργητικού Σελ. 86 

5.3. Λογαριασµοί Πραγµατικού Παθητικού Σελ. 86-87 

5.4. Λογαριασµοί Καθαρής Περιουσίας Σελ. 87-95 

5.5. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 96-100 

Κεφάλαιο 6: Οι λογαριασµοί από οργανωτική άποψη και η διάκρισή τους κατά µέγεθος 

6.1. Ανάγκη ∆ιάκρισης Σελ. 101-102 

6.2. Λογαριασµοί γενικοί ή περιληπτικοί, ειδικοί ή αναλυτικοί Σελ. 103 

6.3. Πρωτοβάθµιοι, δευτεροβάθµιοι, τριτοβάθµιοι κτλ. Λογαριασµοί Σελ. 103-104 

6.4. Ο λογιστικός χειρισµός των γενικών και των ειδικών λογαριασµών  Σελ. 105-106 

6.5. Καταστάσεις συµφωνίας ή ισοζύγια των αναλυτικών καθολικών Σελ. 106-107 

6.6. Εφαρµογή Σελ. 107-115 

6.7. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 115-117 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (µάθηµα επιλογής) 

Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ιστορίας της Τέχνης είναι ευθύγραµµο χρονολογικά, και 

η γνώση της επόµενης περιόδου βασίζεται στην κατανόηση της προηγούµενης. ∆ιδάσκονται όλα 

τα κεφάλαια του βιβλίου του µαθητή . Ο  εκπαιδευτικός κατά την κρίση του εµβαθύνει µόνο στα 

σηµεία που θεωρεί σηµαντικότερα σε σχέση µε τους διδακτικούς στόχους του ΑΠΣ και το επίπεδο 

των µαθητών. Η διδασκαλία συµπληρώνεται µε προβολές σχετικών βιντεοταινιών και εικόνων, 

επισκέψεις σε εκθέσεις και µουσεία και άλλες δραστηριότητες.  

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (µάθηµα επιλογής) 

Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

Ο διδάσκων οργανώνει (από κοινού µε τους µαθητές) την ύλη που θα διδάξει. Η ύλη που θα 

επιλεγεί, όχι λιγότερη από 100 σελίδες, θα πρέπει να περιέχει θέµατα και από τις 3 ενότητες του 

βιβλίου. 

 

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή 
• ∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµα Α΄ 
• ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 
• ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
• ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. 
• ∆/νση Ειδικής Αγωγής 
• ΣΕΠΕ∆ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 


