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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων του Γενικού Λυκείου

Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου (πράξη 09/2011) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδακτέα ύλη των
Μαθηµάτων και των τριών τάξεων του 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.
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΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
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
ος
ος
(8 - 3 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.)
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)
ος
ος
VII. H ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4 - 6 αι. µ.Χ.)
ος
ος
1. Η µετεξέλιξη του Ρωµαϊκού κράτους (4 -5 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)
ος
2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6 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).
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Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ)
ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
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).
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.6970), 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)

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
Κεφάλαιο πρώτο:
Η κοινωνική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα
1. Η πορεία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας (σελ. 7-9)
3. Η κοινωνία της πόλης-κράτους στην αρχαϊκή εποχή (σελ.18-27)
4. Η κοινωνία κατά την κλασική εποχή (σελ. 29-41)
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6. Κοινωνικοί θεσµοί:
Ο θεσµός της οικογένειας και η θέση της γυναίκας (σελ.59-72)
Η εκπαίδευση (σελ.73-86)
Ο στρατός (σελ.87-98)
7.Η καθηµερινή ζωή:
Εργασία και επαγγέλµατα (σελ.119-126)
Ψυχαγωγία (σελ. 127-134)
Κεφάλαιο δεύτερο:
Η πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα
Η δηµοκρατική πόλη (σελ. 162-176)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Θα διδαχθεί το βιβλίο “Ιστορία των Κοινωνικών Επιστηµών” των Μ. Γκίβαλου, Β.
Γρηγοροπούλου, ∆. Κοτρογιάννου ∆., Γ. Μανιάτη
Η διδακτέα ύλη του µαθήµατος παραµένει ως έχει και για το σχολικό έτος 2011-2012:
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2. ∆ηµιουργία και διαµόρφωση των Κοινωνικών Επιστηµών
Κεφάλαιο 3. Θεµελιωτές των Κοινωνικών Επιστηµών
Κεφάλαιο 5. Σύγχρονη κοινωνική οργάνωση και συµπεριφορές

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Κεφάλαιο Ι. :
Μακεδονικό Ζήτηµα:
Β. Το Μακεδονικό κατά τους δύο τελευταίους αιώνες (σελ. 41-67)
Κεφάλαιο ΙΙ. :
Βορειοηπειρωτικό και ελληνοαλβανικές σχέσεις (σελ.73-89)
Κεφάλαιο ΙΙΙ. :
Ελληνοτουρκικές σχέσεις (σελ.97-127)
Κεφάλαιο ΙV. :
Το Κυπριακό Ζήτηµα:
2. Καταβολές του Κυπριακού Ζητήµατος (σελ.137-141)
3. Το Κυπριακό διεθνές ζήτηµα (σελ. 141-142)
4. Ο απελευθερωτικός αγώνας 1955-1959 (σελ.142-146)
5. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 1960-1974 ( σελ. 147-151)
6. Η Κυπριακή Τραγωδία: 1974 (σελ. 152-156)
Κεφάλαιο V. :
Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση: (σελ.159-172)
Κεφάλαιο VΙ. :
Η Νεοελληνική ∆ιασπορά και ο Απόδηµος Ελληνισµός
Σηµασία της Νεοελληνικής ∆ιασποράς (σελ. 173)
Γεωγραφικοί και ιστορικοί προσδιορισµοί (σελ. 173-175)
Αλύτρωτος και Απόδηµος Ελληνισµός (σελ. 175-176)
Περίοδοι και τοµές στην ιστορία της Νεοελληνικής ∆ιασποράς (σελ. 176)
Νέες τάσεις στην ελληνική µετανάστευση (σελ. 200-202)
Η σύγχρονη παλιννόστηση (σελ. 203-204)
Προβλήµατα παλιννόστησης και σύνδεσης Εθνικού Κέντρου και Αποδήµων
(σελ. 205-208)
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Η δυναµικότητα των Αποδήµων (σελ. 208-210)
Η οργάνωση της Οµογένειας (σελ. 210-212)
Ο Απόδηµος Ελληνισµός και τα Εθνικά Θέµατα (σελ. 212-215)

.
ΤΑΞΕΙΣ Β΄ και Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως µάθηµα Γενικής Παιδείας στις τάξεις του Λυκείου
διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδοµάδα µε ελεύθερη επιλογή από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό,
εφόσον το επιθυµεί ο διδάσκων, είναι συνεχόµενο.
Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
•
•
•
•
•

Η επιλογή της διδακτέας ύλης από τους διδάσκοντες πρέπει να είναι ίδια για όλα τα
τµήµατα της τάξης του ίδιου σχολείου προκειµένου να τηρηθεί η ενότητα της διδασκαλίας
και της αξιολόγησης.
Θα πρέπει να διδαχθούν κείµενα από όλες τις περιόδους (περίπου 16 κείµενα ή περίπου
13 για τα εσπερινά).
Θα πρέπει να διδαχθεί τουλάχιστον ένα ή δύο κείµενα και από την ξένη λογοτεχνία ως
αντιπροσωπευτικά των µεγάλων κλασικών έργων.
Στη Β΄ τάξη µπορεί να διδαχτεί τουλάχιστον ένα δοκίµιο, εάν επαρκεί ο χρόνος, ή να γίνει
ανάγνωση κάποιων δοκιµίων κατά την κρίση του διδάσκοντος.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, οι µαθητές θα µπορούσαν να
µελετήσουν (2) το πολύ λογοτεχνικά βιβλία, στο πλαίσιο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας.
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.
Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

•
•
•

Η επιλογή της διδακτέας ύλης από τους διδάσκοντες πρέπει να είναι ίδια για όλα τα
τµήµατα της τάξης του ίδιου σχολείου προκειµένου να τηρηθεί η ενότητα της διδασκαλίας
και της αξιολόγησης.
Θα πρέπει να διδαχθούν εξίσου κείµενα από την Ποίηση και την Πεζογραφία (περίπου 16
κείµενα, ή 13 για τα εσπερινά).
Θα πρέπει να διδαχθεί τουλάχιστον ένα ή δύο κείµενα από τη ξένη λογοτεχνία ως
αντιπροσωπευτικά της µοντέρνας ξένης λογοτεχνίας.

Β΄ ΤΑΞΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
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.
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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
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.

Β΄ ΤΑΞΗ
Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
• Στα Ηµερήσια Λύκεια, στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας θα διδαχθούν από
Σεπτέµβριο έως Μάιο επί δύο (2) ώρες την εβδοµάδα οι τραγωδίες του Σοφοκλή:
α. Αντιγόνη (σχολ. βιβλίο Σοφοκλέους Τραγωδία Αντιγόνη-Φιλοκτήτης): στ. 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 στ. 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).
β. Αίας (σχολ. βιβλίο Οιδίπους τύραννος-Αίας): θα διατεθούν συνολικά 6 διδακτικές ώρες τον
Μάιο (επισήµανση βασικών σηµείων).
• Στα Εσπερινά Λύκεια
α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: Θα συνεχιστεί, επί µία (1) ώρα την εβδοµάδα, από Σεπτέµβριο
έως Μάιο, η διδασκαλία του Εγχειριδίου Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας της Α΄ Λυκείου.
β. Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία: Θα διδαχθεί από Σεπτέµβριο έως Μάιο, επί δύο (2) ώρες την
εβδοµάδα, από το βιβλίο της Α΄ Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι ο Θουκυδίδης.
Στα Εσπερινά Λύκεια οι τραγωδίες του Σοφοκλέους Αντιγόνη και Αίας διδάσκονται στη Γ΄ Τάξη
(Πρόγραµµα Γενικής Παιδείας) όπως προβλέπεται από την υπ΄ αριθ. Γ2/3912/18-10-2000
Υπουργική Απόφαση.
ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

• 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 η Γραµµατική και το Συντακτικό.
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 §§ 63145 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.1317 (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).
Β. ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Μάθηµα Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
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. 912).
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.
Σηµείωση:
Το ίδιο πρόγραµµα εφαρµόζεται και στην Γ΄ τάξη των Εσπερινών Λυκείων.

Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
• Στα Ηµερήσια Λύκεια, στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής 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.
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• Στα Εσπερινά Λύκεια, στη Γ΄ τάξη (Πρόγραµµα Γενικής Παιδείας), θα διδαχθούν από
Σεπτέµβριο έως Μάιο επί δύο (2) ώρες την εβδοµάδα, όπως ανωτέρω αναφέρεται, οι τραγωδίες
του Σοφοκλή Αντιγόνη και Αίας (Γ2/3912/18-10-2000 Υ.Α.).
• Το Πρόγραµµα Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης Ηµερησίων Λυκείων εφαρµόζεται στη Γ΄
τάξη των Εσπερινών Λυκείων.
• Το Πρόγραµµα της Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης των Ηµερησίων Λυκείων εφαρµόζεται και στη
∆΄ τάξη των Εσπερινών Λυκείων.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. 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
Για το σχολ. έτος 2011-2012 η διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας
Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου ορίζεται για κάθε τάξη ως εξής:
1. 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)
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. 5663)
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)

8

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)
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)
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)
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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 να ληφθούν υπόψη:
1.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).
2.Οι «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γενικό Λύκειο» που
περιλαµβάνουν προτάσεις για τη διδασκαλία των εγχειριδίων Έκφραση-Έκθεση και την
αξιοποίηση των βιβλίων 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.
1. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Η διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού
Γενικού Λυκείου περιλαµβάνεται στα εγχειρίδια:
• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
• Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεµατικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων
Γενικού Λυκείου
• Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο
Για το σχολ. έτος 2011-2012 η διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας
Εσπερινού Γενικού Λυκείου (βάσει της αντιστοιχίας τάξεων Γενικού Λυκείου µε τα Εσπερινά Γενικά
Λύκεια) ορίζεται για κάθε τάξη ως εξής:
1. 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).
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
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)
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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. 182183)
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)
2. 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)
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)
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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)
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).
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)
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 να ληφθούν υπόψη:
1.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).
2.Οι «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γενικό Λύκειο» που
περιλαµβάνουν προτάσεις για τη διδασκαλία των εγχειριδίων Έκφραση-Έκθεση και την
αξιοποίηση των βιβλίων Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεµατικοί Κύκλοι Γενικού
Λυκείου και Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο (να αξιοποιηθούν 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.

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.»
ΥΛΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
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
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
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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…»
ΥΛΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
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
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΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
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.
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ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Στο Γενικό Λύκειο τα Γαλλικά, τα Γερµανικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά προσφέρονται είτε ως
η
η
µάθηµα Γενικής Παιδείας (1 Ξένη Γλώσσα) είτε ως µάθηµα Επιλογής (2 Ξένη Γλώσσα).
Το µάθηµα Γενικής Παιδείας προσφέρεται σε µαθητές που διδάχτηκαν την αντίστοιχη Ξένη
Γλώσσα στο Γυµνάσιο. Το γεγονός ωστόσο ότι ο µαθητικός πληθυσµός των περισσοτέρων ΓΕΛ
της χώρας απαρτίζεται από µαθητές προερχόµενους από διαφορετικά Γυµνάσια συνεπάγεται ότι
τα τµήµατα είναι αναγκαστικά ανοµοιογενή.
Το µάθηµα Επιλογής προσφέρεται σε µαθητές είτε αδίδακτους είτε προχωρηµένους (που
διδάχτηκαν δηλαδή την αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα στο Γυµνάσιο), 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. Το καθένα από τα βιβλία
αυτά συνάδει µεν µε το Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΣ), που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους,
αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΠΣ, µε διαφορετική δοµή και δόµηση της
ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των µορφοσυντακτικών φαινοµένων κ.λπ.
και για το µάθηµα Επιλογής, ανάλογα µε τη σύνθεση του εκάστοτε τµήµατος, εφαρµόζεται το ΠΣ
του Λυκείου.
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 Πρόγραµµα Σπουδών 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,
β) να αποφεύγουν να χρονοτριβούν ασκόπως σε επιµέρους φαινόµενα, ασκήσεις κ.λπ., και
ταυτόχρονα
γ) να αποφεύγουν να «βιάζονται» υπερβολικά, πράγµα που θα προκαλούσε κενά στην
οικοδόµηση της γλωσσοµάθειας,
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 φετινή διδαχθείσα ύλη 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.
ΑΓΓΛΙΚΑ
Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στηρίζεται στην κατάκτηση επιπέδων γλωσσοµάθειας.
Σύµφωνα µε αυτό η διδακτέα ύλη δεν µπορεί να οριστεί µε κεφάλαια βιβλίων αλλά µε το τι οι
µαθητές µπορούν να κάνουν µε τη γλώσσα για την επίτευξη των επιπέδων γλωσσοµάθειας.
Εκείνο που µπορεί να επισηµανθεί είναι ότι οι καθηγητές έχουν την ευχέρεια να µην
ολοκληρώσουν την ύλη ενός βιβλίου για τη συγκεκριµένη τάξη, να συνεχίσουν ένα βιβλίο το
επόµενο σχολικό έτος ή να παραλείπουν έως και δύο ή τρία κεφάλαια, ανά τάξη, ανάλογα µε τις
ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης τους.
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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Βιβλίο: «Αρχές Οικονοµίας» των Α. ∆εδουσόπουλου, Π. Γιαλέρη, Ι. Σχιστού,
Π. Τέντε και Α. Χατζηανδρέου
Στη σύγχρονη πραγµατικότητα τα οικονοµούντα άτοµα για να µπορέσουν να
προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται, να εξηγούν και ν’
αναλύουν τα οικονοµικά φαινόµενα. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να γνωρίσουν οι µαθητές τα
µεγέθη που αφορούν το σύνολο µιας οικονοµίας, να εξοικειωθούν δηλαδή µε βασικά
µακροοικονοµικά µεγέθη όπως το τραπεζικό σύστηµα, η διανοµή του εισοδήµατος, η φορολογία, η
ανεργία, ο πληθωρισµός, τα δηµόσια οικονοµικά, η Ε.Ε. κτλ.
Η διδακτική εµπειρία αποδεικνύει ότι ο στόχος αυτός δεν είναι εφικτός ούτε στην Α΄ ούτε στην
Γ΄ Λυκείου. Στην Α΄ Λυκείου ενώ το σύνολο του µαθητικού πληθυσµού παρακολουθεί το µάθηµα
Αρχές Οικονοµίας, δεν είναι χρονικά εφικτή παρά µόνο η αναφορά των θεµάτων της
Μακροοικονοµίας δεδοµένου ότι βρίσκονται στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου. Στην Γ΄ Λυκείου,
το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας δεν διδάσκεται στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού και
έχει ως αντικείµενο την Μικροοικονοµία. Εποµένως στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των
γνώσεων, που το Λύκειο προσφέρει στα παιδιά, το ενδιαφέρον των µαθητών πρέπει να εστιαστεί
στα ακόλουθα κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

σελ. 11-14

Κεφάλαιο 6: Το Χρήµα
6.1 Λειτουργίες του Χρήµατος
σελ. 80-81
6.2 Ιδιότητες του Χρήµατος
σελ. 81-82
6.3 Μορφές Χρήµατος
σελ. 82-84
6.4 Σύγχρονα Είδη Χρήµατος
σελ. 84-88
6.5 Ο Ρόλος του Τραπεζικού Συστήµατος: Η Κεντρική Τράπεζα και σελ. 88-90
οι εµπορικές
6.6 Είδη Καταθέσεων και ∆ανείων
σελ. 91-93
6.7 ∆ανεισµός και Αποταµίευση: Επιτόκιο και Τόκος
σελ. 93-95
6.8 Το Χρηµατιστήριο
σελ. 95-97
6.9 Το συνάλλαγµα και η Ισοτιµία των Νοµισµάτων
σελ. 97-98
Κεφάλαιο 7: Η ∆ιανοµή του Εισοδήµατος
7.1 Η Έννοια του Εισοδήµατος
7.2 Μορφές Εισοδήµατος
7.3 Οι Μεταβιβαστικές Πληρωµές
7.4 Η ∆ιανοµή του Εισοδήµατος και η Φτώχεια

σελ. 102-103
σελ. 103-105
σελ. 105-106
σελ. 106-107

Κεφάλαιο 8: Η Μισθωτή Εργασία
8.1 Μορφές Εργασίας
8.2 Εργοδότες και Μισθωτοί: Η Σύµβαση Εργασίας
8.3 Επαγγέλµατα και εργασιακές ∆εξιότητες
8.4 Η πρόσληψη των µισθωτών
8.5 Εργατικά Συνδικάτα και Ενώσεις Εργοδοτών
8.6 Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις

σελ. 110-111
σελ. 111-112
σελ. 113-114
σελ. 114-116
σελ. 116-118
σελ. 119-120

Κεφάλαιο 9: Οι Εθνικοί Λογαριασµοί
9.1 Ο ρόλος των Εθνικών Λογαριασµών
9.2 Τα µεγέθη των Εθνικών Λογαριασµών

σελ. 124
σελ. 125-128
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9.4 Εθνικό Προϊόν και Οικονοµική Ευηµερία
Κεφάλαιο 10: Ο Οικονοµικός Ρόλος του Κράτους
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
Κεφάλαιο 11: Το Οικονοµικό Σύστηµα σε Μεγέθυνση
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
Κεφάλαιο 12: Το Οικονοµικό Σύστηµα σε Κρίση
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 για το Κοινωνικό Σύνολο και
το Άτοµο
12.2.4 Πολιτικές για την Αντιµετώπιση της Ανεργίας
12.3 Ο Πληθωρισµός: Έννοια και Επιπτώσεις
12.3.1 Έννοια του Πληθωρισµού
12.3.2 Επιπτώσεις του Πληθωρισµού
12.4 Η Φτώχεια
12.5 Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι
Κεφάλαιο 13: Η Ευρωπαϊκή Ένωση
13.1 Σκοποί της Ένωσης – Ιστορικό – Μέλη
13.2 Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση
13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
13.4 Οι Οικονοµικές Επιπτώσεις της Ένωσης
13.4.1 Η Ελευθερία ∆ιακίνησης Εµπορευµάτων
13.4.2 Η Ελευθερία ∆ιακίνησης Πολιτών
13.4.3 Η Νοµισµατική Ενοποίηση

σελ. 130-131

σελ. 134
σελ. 134-139
σελ. 139-140
σελ. 140-142

σελ. 156-158
σελ. 158-160
σελ. 161-164

Σελ. 164-165

σελ. 170-171
σελ. 171-172
σελ. 172-174
σελ. 174-175
σελ. 175-176
σελ. 176-177
σελ. 177-178
σελ. 178-180
σελ. 181-181

σελ. 186-187
σελ. 187-189
σελ. 189-192
σελ. 192
σελ. 193
σελ. 193-194

ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ τάξης Ηµερήσιου ΓΕΛ µάθηµα επιλογής
Βιβλίο: «Αρχές Λογιστικής» των Α. Κοντάκου, Κ. Μαργαρώνη, Α. Ζαρίφη.

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
1.1. Ανάγκες – Αγαθά. Οικονοµικοί Οργανισµοί
1.2. Οι επιχειρήσεις
1.3. Η περιουσία της επιχείρησης - ∆ιακρίσεις της περιουσίας - Εφαρµογή
1.4. ∆ιακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού
1.5. Εφαρµογή

Σελ. 9-11
Σελ. 11-12
Σελ. 12-15
Σελ. 15-17
Σελ. 17-18

17

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
Σελ. 22-24
λογιστή
Κεφάλαιο 2: Εµφάνιση της περιουσίας ή οικονοµικής κατάστασης
της επιχείρησης
2.1. Γενικά
Σελ. 25
2.2. Απογραφή – Είδη απογραφής – ∆ιαχειριστική Χρήση - Υπόδειγµα
Σελ. 25-31
απογραφής.
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
3.3. Κανόνες λειτουργίας των λογαριασµών
3.4. Ανάλυση λογιστικών γεγονότων
3.5. Παράδειγµα τήρησης λογαριασµών
3.6. Μεταφορά ενός λογαριασµού σε άλλον
3.7. Ερωτήσεις – Ασκήσεις

Σελ. 49-55
Σελ. 55-56
Σελ. 56-57
Σελ. 57-59
Σελ. 60-61
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
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Β΄ Λυκείου
Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για το µάθηµα του Ελεύθερου Σχεδίου είναι «ανοικτού»
τύπου. Αλλά και το Ελεύθερο Σχέδιο από τη φύση του αντικειµένου του, αφήνει στον διδάσκοντα
περιθώρια να προσδιορίσει εκείνος την έκταση των απαιτήσεών του, σε σχέση µε το επίπεδο των
µαθητών του, µε την προϋπόθεση ότι δε θα παραληφθεί καµιά από τις προσδοκώµενες
σχεδιαστικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο µαθητής.

18

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Γ΄ Λυκείου
Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ιστορίας της Τέχνης είναι ευθύγραµµο χρονολογικά,
και η γνώση της επόµενης περιόδου βασίζεται στην κατανόηση της προηγούµενης. Μείωση της
έκτασης της ύλης στο παρόν βιβλίο του µαθητή µπορεί να επιτευχθεί εµµέσως µε τη µείωση των
απαιτήσεων για δραστηριότητες από τον µαθητή, µε την εµβάθυνση µόνο στα σηµεία που θεωρεί
σηµαντικότερα σε σχέση µε τους διδακτικούς στόχους, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο των
µαθητών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ (Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου)
Όπως καθορίζεται από το Πρόγραµµα Σπουδών
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)
∆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».

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κεφάλαια:
1. Εισαγωγή
2. Υλικά, µέσα και όργανα σχεδίασης
3. Οργάνωση - παρουσίαση πίνακα
4. Γραµµές
5. Γράµµατα και αριθµοί
6. Γεωµετρικές κατασκευές
7. Κλίµακα σχεδίασης
8. ∆ιαστασιολόγηση
9. Προβολές
Αφαιρείται το κεφάλαιο 10
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κεφάλαια:
Εισαγωγή
Α. Απεικονίσεις
Α.1 Γενικά
Α.2 Κάτοψη
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Α.3 Τοµή
Α.4 Όψη
Αφαιρούνται τα κεφάλαια Α.5 Αξονοµετρικό και Α.6 Προοπτικό
Β. Σύµβολα και άλλα σχεδιαστικά στοιχεία
Β.1 Επίπλωση-εξοπλισµός χώρων κατοικίας
Β.2 Συµβολισµοί υλικών
Β.3 Ενδείξεις
Β.4 Στοιχεία περιβάλλοντος
Β.5 Ασκήσεις
Αφαιρείται το κεφάλαιο Γ
∆. Σχεδιαστικά θέµατα

ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου)
Το διδακτικό εγχειρίδιο του εν λόγω µαθήµατος αποτελείται από ένα Προλογικό Σηµείωµα, από
ένα Εισαγωγικό Κεφάλαιο και από άλλα οκτώ (8) κεφάλαια και εκτείνεται σε 268 σελίδες Η
διδασκαλία του εν λόγω µαθήµατος εστιάζεται στη διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων και προβληµάτων µε σκοπό την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής
συνείδησης των µαθητών/τριών. Για το λόγο αυτό η διδασκαλία δεν θα πρέπει να είναι µετωπική
αλλά να προωθεί οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης και επιπλέον οι
διδακτικές προσεγγίσεις να είναι βιωµατικές. Για τους παραπάνω λόγους προτείνονται τα
παρακάτω :
Α/α
1.

Κεφάλαιο
Πρώτο Κεφάλαιο

2.

∆εύτερο Κεφάλαιο

3.

Τρίτο Κεφάλαιο

4.

Τέταρτο Κεφάλαιο

5.

Πέµπτο Κεφάλαιο

6.

Έκτο Κεφάλαιο

7.

Έβδοµο Κεφάλαιο

8.

Όγδοο Κεφάλαιο

Τίτλος Κεφαλαίου
Βασικές Έννοιες
και Αρχές της
Περιβαλλοντικής
Επιστήµης
∆οµή, Οργάνωση
και Λειτουργία των
Οικοσυστηµάτων
Άνθρωπος και
Οικοσυστήµατα
Άνθρωπος
και
∆οµηµένο
Περιβάλλον
Ανθρώπινες
παρεµβάσεις στο
Περιβάλλον
Η οικολογική κρίση
και τα µηνύµατά
της
Ήπιες
µορφές
ενέργειας
Περιβάλλον,
Ανάπτυξη
και
Ποιότητα Ζωής

Ενδεικτικές προτάσεις
Συνοπτικά
( 2 ώρες )
Συνοπτικά
( 2 ώρες )
Έµφαση στην ενότητα 3.2
( 4 ώρες )
Έµφαση στις ενότητες 4.3, 4.4 και 4.6
( 4 ώρες )
Έµφαση στην ενότητα 5.4
( 8 ώρες )
Έµφαση στην ενότητα 6.5
( 8 ώρες )
Όλο
( 4 ώρες )
΄Εµφαση στις ενότητες 8.2, 8.3
( 6 ώρες )
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Σηµείωση
Κρίνεται αναγκαίο να επισηµανθεί ότι :
• Τα µεταλλεία του Λαυρίου δεν λειτουργούν.
• Οι υπηρεσίες του ΠΕΡΠΑ έχουν αντικατασταθεί από τις αντίστοιχες της Γενικής
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
• Οι συγκεντρώσεις των ατµοσφαιρικών ρύπων σε ορισµένες περιοχές αστικών κέντρων
παρουσιάζουν µείωση λόγω των αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας και της διάνοιξης νέων
αυτοκινητοδρόµων.
• Η διαχείριση των αποβλήτων παραµένει ως περιβαλλοντικό ζήτηµα.

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτ. ∆ιανοµή
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµα Α΄
∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
∆/νση Π.Ο.∆.Ε.
∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
∆/νση Ειδικής Αγωγής
ΣΕΠΕ∆
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