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Θέκα: Υαηξεηηζκόο γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά. Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Α΄, Β΄, 

Γ΄ Λπθείνπ (2013-14),  δεηήκαηα  ύιεο, Πξνγξακκαηηζκνύ θαη επηθνηλσλίαο. 

 

Αγαπεηνί πλάδειθνη,  

Μπξνζηά ζηε λέα ζρνιηθή ρξνληά πνπ αξρίδεη κε δπζθνιίεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνύο, εύρνκαη ζε όινπο καο θαιή δύλακε θαη αλαλεώλσ ηελ ππόζρεζή 

κνπ να είμαι πλάι ζαρ, ππόθςμορ ζςμπαπαζηάηηρ, ζε κάθε πηςσή ηος επιζηημονικού και 

παιδαγωγικού έπγος ζαρ, με γνώμονα να ζηηπίξοςμε όζο μποπούμε ηην ποιοηική 

εκπαίδεςζη ηων παιδιών μαρ, πποζθέπονηαρ ζηην ππάξη ηη δική μαρ πολιηιζμική 

παπέμβαζη.   

αο επραξηζηώ, επίζεο, γηα ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο, από ηηο πξώηεο θηόιαο  

ελδνζρνιηθέο ζπλαληήζεηο καο θαη ηε γεληθόηεξε επηθνηλσλία καο!  
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 ηηο ελδνζρνιηθέο θαη δηαζρνιηθέο ζπλαληήζεηο καο θαη θέηνο ζα έρνπκε ηελ 

επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε γηα ζέκαηα δηδαθηηθήο, δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

θαιέο πξαθηηθέο πνπ βνεζνύλ ζηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ καο ζηόρσλ. 

ηηο άκεζεο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο γηα οργάνωζη και 

προγραμμαηιζμό ηοσ εκπαιδεσηικού μας έργοσ, ειπίδσ λα ζπκβάινπλ νη 

παξαθάησ ζεκεηώζεηο. 

Θέκαηα - Πεξηερόκελα: 

 

1. Χξνιόγηα Πξνγξάκκαηα. Ση ηζρύεη γηα ην  ΓΔΝΗΚΟ Λύθεην, θαηά ην 

ζρνι. έηνο 2013-14  ….………………………………………………ζ. 3 
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……………………………………………………………….….ζ. 14               

 

3.γ. Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ. (Βι. 

ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ 

ΛΤΚΔΗΟ. ειεθηξνληθέο αλαξηήζεηο ηεο ύιεο γηα ελδεηθηηθό 

πξνγξακκαηηζκό)       ………………………………………….ζ. 18 
 

3.δ. Αμηνπνίεζε αλαξηεκέλνπ πιηθνύ (ςεθηαθώλ πόξσλ) Τ.ΠΑΗ.Θ 

γηα εκπινπηηζκό δηδαζθαιίαο θαη δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.   

………………………………………………………………....ζ.   19  

 

4.  Εεηήκαηα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ καο 

4.1. Δλεκέξσζε γηα λέεο αλαξηήζεηο – πιηθό ζηνλ ηζηόηνπν 

ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ. ………………………………………ζ. 20 

4.2. …Έλα ζέκα κοινού πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε λέα ζρνιηθή 
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‘πξόθιεζε’ θηινινγηθή: πξαθηηθέο γηα θαιιηέξγεηα ηεο 

Οξζνγξαθίαο  …………………………………………….……ζ.  21 
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1. Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα     

Ση ηζρύεη γηα ην  ΓΔΝΗΚΟ Λύθεην, θαηά ην ζρνι. έηνο 2013-14: 
 

 

Γηεπθξίληζε: 

 Γηα ην ζρνι. έηνο 2013-14, ηα Χξνιόγηα Πξνγξάκκαηα (ΧΠ)  Γεληθνύ 

Λπθείνπ (ΓΔΛ) θαζνξίδνληαη ζην ΦΔΚ 2121/28-8-2013. Δπεηδή ην ελ 

ιόγσ ΦΔΚ καο παξαπέκπεη γηα ηα ΧΠ ηεο Β΄ ηάμεο θαη ηεο Γ΄ ηάμεο ζε 

δηαθνξεηηθά ΦΔΚ, εδώ, ζπγθεληξώλσ εδώ, πξνο δηεπθόιπλζή ζαο, ηα 

ηζρύνληα γηα θάζε ηάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ.  

 
πλνπηηθά: Σα θηινινγηθά καζήκαηα ζηα ΩΠ Α΄, Β΄, Γ΄ ΛΤΚΔΗΟΤ θαηά ην ζρνι. 

έηνο 2013-14. 

ηελ Α΄ Λπθείνπ, ζην νέο ΧΠ ηζρύνπλ ηα ίδηα γηα ηα θηινινγηθά καζήκαηα Γεληθήο 

Παηδείαο – Κνηλνύ Πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή Γιώζζα: Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη 

Γξακκαηεία 5 ώξεο, Νέα Διιεληθή Γιώζζα 2 ώξεο, Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία 2 ώξεο.   

Ηζηνξία 2 ώξεο.  

Γηα ην λέν κάζεκα (επηινγήο) Διιεληθόο θαη Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο  (2 ώξεο), πνπ 

ζα δηδάζθεηαη ζε πξώηε αλάζεζε από ΠΔ02 θαη ΠΔ08 (ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α.      

124062/Γ2/06-09-2013), ην Πξόγξακκα πνπδώλ (πεξηερόκελν) αλακέλεηαη λα θαζνξηζηεί 

από ην Τ.ΠΑΗ.Θ. Τπελζπκίδνπκε όηη ζε παιηόηεξα πξνγξάκκαηα ηνπ Λπθείνπ, ππήξρε σο 

επηινγή ην κάζεκα «Ρίδεο ηνπ Δπξσπατθνύ Πνιηηηζκνύ». Γεληθόο θνπόο ηνπ ήηαλ λα δείμεη 

ηην ιζηοπική ποπεία μέζα από ηην οποία διαμοπθώθηκε ένα πλαίζιο εςπωπαϊκών 

σαπακηηπιζηικών, αςηό δηλαδή πος ζήμεπα αποκαλούμε εςπωπαϊκό πολιηιζμό. Σκοπόρ, 

δηλαδή, ήηαν, να αναδεισηεί έηζι ο ηπόπορ ηηρ δημιοςπγίαρ ηος εςπωπαϊκού πολιηιζμού, οι 

αποσπώζειρ ηος, οι ανηιθάζειρ ηος, ο δςναμιζμόρ ηος. 

ηε Β΄ Λπθείνπ ζα ηζρύζεη θαη θέηνο (2013-14) ην ΧΠ πνπ άξρηζε λα ηζρύεη πέξπζη ζηελ 

ηάμε απηή: 

Η. Φηινινγηθά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο: Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία  

2 ώξεο, Νενειιεληθή Γιώζζα 2 ώξεο, Νενειιεληθή Λνγνηερλία 2 ώξεο, Ηζηνξία 2 ώξεο. 

ΗΗ. Μαζήκαηα ζεσξεηηθήο  θαηεύζπλζεο (Τπνρξεσηηθά):  Αξραία Διιεληθά Κείκελα 4 

ώξεο, Αξρέο Φηινζνθίαο ή Πνιηηηθή θαη Γίθαην 2 ώξεο,  Λαηηληθά 2 ώξεο. 

ηε Γ΄ Λπθείνπ ζα ζπλερηζηεί θέηνο ην ΧΠ πνπ ίζρπε σο ηώξα, δειαδή: 

Η. Φηινινγηθά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο: Νενειιεληθή Γιώζζα 2 ώξεο, Νενειιεληθή 

Λνγνηερλία 2 ώξεο,  Ηζηνξία 2 ώξεο. 

  ΗΗ. Μαζήκαηα ζεσξεηηθήο  θαηεύζπλζεο (Τπνρξεσηηθά):   

Αξραία Διιεληθά (5 ώξεο), Νενειιεληθή Λνγνηερλία (3/2 ώξεο), Λαηηληθά (2/3 ώξεο),  

Ηζηνξία (2 ώξεο). 
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Αλαιπηηθόηεξα, κπνξείηε λα δείηε ζηε ζπλέρεηα ηα ηζρύνληα γηα ην ηξέρνλ ζρνι. έηνο 

ΧΠ:  

 Γηεπθξίληζε: Δπεηδή θαζνξίδνληαη ηα ΧΠ ζε ηξία ΦΔΚ, πξνο 

δηεπθόιπλζή ζαο,  γηα κηα άκεζε επνπηεία όισλ ησλ καζεκάησλ θαη 

ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ, ηα παξαζέησ εδώ όια. Δπίζεο, ην 

θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη δηαζέζηκν σο  ειεθηξνληθό αξρείν ζηνλ 

ηζηόηνπν Φηιόινγνη Ζξαθιείνπ, ζηελ θαηαρώξηζε Ννκνζεζία  

Γεληθό Λύθεην.  

 Για άμεζη μεηάβαζη παηήζηε ζηον ακόλοςθο ζύνδεζμο (control+ κλικ) 
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=

article&id=131:2012-10-24-20-08-47&catid=8:2009-12-14-10-33-

24&Itemid=9  

 

  

Α) Σα ΩΠ πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε ηάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ, ζρνι. έηνο 2013-14. 

Α΄ Λπθείνπ:  

ΦΔΚ  Αξ. Φύιινπ 2121 

28 Απγνύζηνπ 2013            

 

Γηα ηε Β΄ ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ ηζρύεη ε κε αξ. πξση. 

36799/Γ2/02−04−2012 ( ΦΔΚ Β΄ 1163)  

 

θαη γηα ηε Γ΄ ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ ηζρύεη ε κε αξ. πξση. 63447/Γ2/27−06−2005 

ππνπξγηθή απόθαζε (Β΄ 921). 

 

 

Β) ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΩΠ Α΄, Β΄, Γ΄ ΛΤΚΔΗΟΤ 

Α΄   ΛΤΚΔΗΟΤ     ( νέο ΩΠ) 

Σν Ω.Π. θαζνξίδεηαη ζην: Αξ. Φύιινπ 2121 /28 Απγνύζηνπ 2013 σο εμήο:   

 

ηελ Α΄ Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ ε νπνία είλαη ηάμε γεληθήο παηδείαο, δηδάζθνληαη καζήκαηα 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηξηάληα πέληε (35) σξώλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο 

παξαθνινπζνύλ ελλέα (9) καζήκαηα θνηλά γηα όινπο θαη έλα (1) κάζεκα επηινγήο ην νπνίν 

επηιέγεηαη κεηαμύ ηξηώλ καζεκάησλ. 

Σν σξνιόγην πξόγξακκα ηεο Α΄ Σάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ θαηά κάζεκα θαζνξίδεηαη σο 

εμήο: 

 

Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο – Κνηλνύ Πξνγξάκκαηνο. Ώξεο. 

Διιεληθή Γιώζζα: 
1
 

Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 5 

Νέα Διιεληθή Γιώζζα 2 

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία 2 

Θξεζθεπηηθά 2 

Ηζηνξία 2 

Μαζεκαηηθά 
2
  

Άιγεβξα 3/2 

Γεσκεηξία 2/3 

 

Ξέλε Γιώζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο 
3 

Φπζηθή 2 

http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=131:2012-10-24-20-08-47&catid=8:2009-12-14-10-33-24&Itemid=9
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=131:2012-10-24-20-08-47&catid=8:2009-12-14-10-33-24&Itemid=9
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=131:2012-10-24-20-08-47&catid=8:2009-12-14-10-33-24&Itemid=9
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Υεκεία 2 

Βηνινγία 2 

Φπζηθή Αγσγή 2 

 

Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί & Αξρέο Γηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία) 3 

 

Δξεπλεηηθή Δξγαζία (project) 2 

 

Μαζήκαηα Δπηινγήο: 1 από ηα 3.   Ώξεο. 

Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο      2 

Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Πόξσλ   2 

Διιεληθόο θαη Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο  2 

Γεληθό ύλνιν Κνηλνύ Πξνγξάκκαηνο 35 ώξεο 

--------------------  
1
 Διιεληθή Γιώζζα: Δληαίν κάζεκα κε ηξεηο θιάδνπο: 

α) Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία. 

β) Νέα Διιεληθή Γιώζζα θαη 

γ) Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία. 

 
2.
 Μαζεκαηηθά: Δληαίν κάζεκα κε δύν θιάδνπο: α) Άιγεβξα θαη β) Γεσκεηξία. 

 
3
. Φπζηθέο επηζηήκεο: Δληαίν κάζεκα κε ηξεηο θιάδνπο: α) Φπζηθή, β) Υεκεία θαη γ) 

Βηνινγία. 

 

Ζ ηζρύο ηεο παξνύζεο αξρίδεη από ην ζρνιηθό έηνο 2013−2014. 

 

----------- 

εκείσζε γηα ην κάζεκα Διιεληθόο θαη Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο:   

Αλαζέζεηο:  (Δγθύθιηνο ΤΠΑΗ.Θ.  κε Αξ. Πξση.   124062/Γ2        06-09-2013) 
Α΄ αλάζεζε: ΠΔ02, 08    
Β΄ αλάζεζε: ΠΔ10, ΠΔ13 
 

 

======================== ================================    

  

 

Ωξνιόγην πξόγξακκα Β΄ Λπθείνπ 

Καζνξίδεηαη από ην ΦΔΚ 1163/ 10-4-2012, η. Β΄, κε έλαξμε από ην ζρνιηθό έηνο 2012-13. 

Ηζρύεη θαη γηα  ην 2013-14, ζύκθσλα κε ΦΔΚ  2121/28-8-13. 

 

Σα καζήκαηα ηεο Β΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ρσξίδνληαη ζε 

 Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο είθνζη πέληε (25) ώξεο εβδνκαδηαίσο. 

 Μαζήκαηα Καηεπζύλζεσλ 

Θεηηθή θαη Σερλνινγηθή Καηεύζπλζε (7) ώξεο εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο 

Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε νθηώ (8) ώξεο εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο 

 Μαζήκαηα επηινγήο. Από ηα καζήκαηα επηινγήο θάζε καζεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα επηιέμεη έλα κάζεκα δηάξθεηαο δύν (2) σξώλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο. 

ύλνιν 35 ώξεο εβδνκαδηαίσο ε Θεωρηηική, 34 ώξεο ε Θεηική θαη Σετνολογική 
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Η. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

Μάζεκα  Ώξεο  

Θξεζθεπηηθά 2 

Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 2 

Νενειιεληθή Γιώζζα 2 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 2 

Ηζηνξία 2 

Άιγεβξα 2 

Γεσκεηξία 2 

Φπζηθή 2 

Υεκεία 2 

Βηνινγία 1 

Φπζηθή Αγσγή 2 

Α΄ Ξέλε Γιώζζα 2 

Δξεπλεηηθή εξγαζία (Project) 2 

ύλνιν  25  

ΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΩΝ  
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(α) Θεσξεηηθή θαηεύζπλζε (Τπνρξεσηηθά) 

α/α ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΧΡΔ 

1. Αξραία Διιεληθά Κείκελα 4 

2. Αξρέο Φηινζνθίαο ή 

Πνιηηηθή θαη Γίθαην 

2 

3. Λαηηληθά 2 

 

(β) Θεηηθή θαηεύζπλζε (Τπνρξεσηηθά) 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 

1. Μαθηματικά 3 

2. Φυσική 2 

3. Χημεία 2 

(γ) Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε (Τπνρξεσηηθά) 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 

1. Μαθηματικά 3 

2. Φυσική 2 

3. Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 

 

Δπηινγήο γηα όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο (απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 8 καζεηώλ/ηξηώλ 

γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο) 
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α/α ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΧΡΔ 

1. Αξρέο Οηθνλνκίαο 2 

2. Β΄ Ξέλε Γιώζζα 2 

3. ηνηρεία Αζηξνλνκίαο θαη Γηαζηεκηθήο 2 

4. ρέδην Γξακκηθό 2 

5. ρέδην Διεύζεξν 2 

6. Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ 2 

7. Γηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ 2 

8. Νεόηεξε Δπξσπατθή Λνγνηερλία: 

Ηζηνξία θαη Κείκελα 2 

 

 

===============================================================      

 

 

Αξηζ. Πξση.63447/Γ2 /27 - 6-2005/ΤΠΔΠΘ 

 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΛΤΚΔΗΟΤ 

Σα καζήκαηα ηεο Γ' ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο:  

Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη καζήκαηα Καηεπζύλζεσλ 

Σα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο δηδάζθνληαη ζπλνιηθά δεθαεπηά (17) ώξεο εβδνκαδηαίσο. 

Σα καζήκαηα Καηεπζύλζεσλ ρσξίδνληαη: 

α) ζε καζήκαηα ππνρξεσηηθά γηα όινπο ηνπο καζεηέο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δώδεθα (12) 

σξώλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο θαη 

β) ζε καζήκαηα επηινγήο. Από ηα καζήκαηα επηινγήο θάζε καζεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επηιέμεη έλα κάζεκα δηάξθεηαο δύν σξώλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο. 

ηε Γ΄ Δληαίνπ Λπθείνπ ε Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε ρσξίδεηαη ζε δπν θύθινπο: Σνλ 

θύθιν Σερλνινγίαο θαη Παξαγσγήο θαη ηνλ θύθιν Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηώλ. 
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Σν σξνιόγην πξόγξακκα ηεο ηάμεο απηήο θαηά κάζεκα θαζνξίδεηαη σο εμήο 

 

 

 

 

 

 

Παξαηήξεζε: ηηο ηάμεηο Β' θαη Γ' Δληαίνπ Λπθείνπ, ην κάζεκα επηινγήο "Δθαξκνγέο 

Τπνινγηζηώλ" κπνξεί λα επηιεγεί κόλν κηα θνξά. 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΣΑΞΖ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ  ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΧΡΔ ΜΑΘΖΜΑΣΑ (2 ώξεο)  

1. Θξεζθεπηηθά 

2. Αξραία Διιεληθή Γιώζζα & 

Γξακκαηεία 

3. Α΄ Ξέλε Γιώζζα 

4. Φπζηθή Αγσγή 

5. Νενειιεληθή Γιώζζα 

6. Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

7. Ηζηνξία 

8. Μαζεκαηηθά & ηνηρεία 

ηαηηζηηθήο 

9. Φπζηθή 

10.Βηνινγία 

11.Κνηλσληνινγία 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1. Β΄ Ξέλε Γιώζζα 

2. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 

3. ηαηηζηηθή 

4. Λνγηθή: Θεσξία θαη Πξαθηηθή 

5. Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ 

6 .Ηζηνξία ηεο Σέρλεο 

7. Ηζηνξία ησλ Δπηζηεκώλ & ηεο Σερλνινγίαο 

8. Πξνβιήκαηα Φηινζνθίαο 

9. Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

10. Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε 

11. ηνηρεία Γεσπνλίαο & Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

12. Βηνκεραληθή Παξαγσγή θαη Δλέξγεηα 

13. Αξρέο Λνγηζηηθήο 

14. ρέδην Σερληθό 

15. ρέδην Αξρηηεθηνληθό 

16. Σερλνινγία Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ 

&Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 

17. Πνιπκέζα - Γίθηπα 

18. Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνύ 
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Ζ ηζρύο ηεο παξνύζεο αξρίδεη από ην ζρνιηθό έηνο 2005-06. 

==================================================     

2. Ζ εμεηαζηέα - δηδαθηέα ύιε ζηα παλειιαδηθά εμεηαδόκελα 

καζήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο – ηη αιιάδεη: 
 

Ζ εμεηαζηέα δηδαθηέα ύιε γηα ην ζρνι. έηνο 2013-14 θαζνξίζηεθε ζηελ Τ.Α. 

105938/Γ2/31-07-2013,  ΑΓΑ: ΒΛΧΤ9-ΠΤΖ.  Ζ ύιε είλαη ε ίδηα κε ηελ πεξπζηλή, 

εθηόο από ην κάζεκα «Λνγνηερλία Καηεύζπλζεο», όπνπ ππάξρνπλ 3 αιιαγέο ζηελ 

ελόηεηα «Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε». Τπελζπκίδνπκε εδώ ηελ ύιε πνπ ζα εμεηαζηεί 

θέηνο θαη κε ην θίηξηλν ρξώκα επηζεκαίλνπκε ηηο αιιαγέο πνπ ηζρύνπλ, δει. ηα 3 

πνηήκαηα πνπ  θέηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα δηδαθηέα-εμεηαζηέα. 

 
ΛΟΓΟΣΕΧΝΘΚΑ ΚΕΘΜΕΝΑ (ΠΟΘΗΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΘΑ) 
1. Γιονύζιορ Σολωμόρ, «Ο Κπεηικόρ» 
2. Γεώπγιορ Βιδςενόρ, «Το αμάπηεμα ηερ μεηπόρ μος» 
3. Αλέξανδπορ Παπαδιαμάνηερ, «Όνειπο ζηο κύμα» 
4. Ποιήμαηα για ηεν ποίεζε 

Κωνζηανηίνορ Π. Καβάθερ, «Μελαγσολία ηος Ιάζωνορ Κλεάνδπος ποιεηού εν 
Κομμαγενή 595 μ .Χ.» 

Κωνζηανηίνορ Π. Καβάθερ, «Ο Γαπείορ» 
 

Μίληορ Σασηούπερ, «Ο Δλεγκηήρ» 

Γιώπγερ Παςλόποςλορ, «Τα Ανηικλείδια» 
5. «Σελίδερ ηος Γ. Ιωάννος» 

«Μερ ζηοςρ πποζθςγικούρ ζςνοικιζμούρ» 

«Σηος Κεμάλ ηο ζπίηι» 
6. Η ποιήηπια Κική Γεμοςλά 

«Σεμείο Αναγνωπίζεωρ» 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ 

Θεσξεηηθή 

Καηεύζπλζε 

Θεηηθή 

Καηεύζπλζε 

Σερλνινγηθή 

θαηεύζπλζε 

(Κύθινο 

Σερλνινγίαο- 

Παξαγσγήο) 

Σερλνινγηθή 

θαηεύζπλζε 

Κύθινο 

Πιεξνθνξηθήο 

θαη Τπεξεζηώλ 

1.Αξραία Διιεληθά 

(5 ώξεο) 

2.Νενειιεληθή 

Λνγνηερλία 

(3/2 ώξεο) 

3.Λαηηληθά 

(2/3 ώξεο) 

4. Ηζηνξία 

(2 ώξεο) 

1.Μαζεκαηηθά  

(5 ώξεο) 

2.Φπζηθή 

(3 ώξεο) 

3.Υεκεία 

(2 ώξεο) 

4. Βηνινγία 

(2 ώξεο) 

1.Μαζεκαηηθά 

(5 ώξεο) 

2.Φπζηθή 

(3 ώξεο) 

3.Υεκεία-

Βηνρεκεία 

(2 ώξεο) 

4.Ζιεθηξνινγία 

(ώξεο) 

1.Μαζεκαηηθά 

(5 ώξεο) 

2.Φπζηθή 

(3 ώξεο)  

3. Αλάπηπμε 

Δθαξκνγώλ 

ζε Πξνγξ.Πεξηβάιινλ 

(2 ώξεο) 

4.Αξρέο Οξγάλσζεο 

θαη 

Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ 

θαη Τπεξεζηώλ (2ώξεο) 
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 Σελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα  ύιε ηεο Γ΄ ΓΔΛ γηα ην 2013-14 κπνξείηε λα 

δείηε ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, ζηε Ννκνζεζία –> 

Γεληθό Λύθεην – ζην: ΦΔΚ 1936/19-8-13. 

   Γηα άκεζε κεηάβαζε παηήζηε πάλσ ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν  

(control+θιηθ):  

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/YLH_G_GEL_2013_

14_FEK_B_1936.pdf  

 

 

 

3. Εεηήκαηα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γηδαθηηθήο ζηα θηινινγηθά 

καζήκαηα ηνπ Λπθείνπ 

 
3.α. Βαζηθέο επηζεκάλζεηο γηα ηνλ εηήζην Πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο ελόο 

καζήκαηνο 

 Όπσο έρνπκε ζε θάζε επθαηξία ππνγξακκίζεη, ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ηι 

θαη πώς ζα δηδάμσ, ζε ζσνάρηηζη με ηον (πραγμαηικά) διαθέζιμο διδακηικό 

τρόνο, είλαη θαζνξηζηηθόο ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Υξεηάδεηαη, δειαδή, λα 

γλσξίδνπκε ηελ ύιε θαη παξάιιεια λα ππνινγίζνπκε πεξίπνπ, θαηά ην δπλαηό, 

ηνλ δηδαθηηθό ρξόλν πνπ δηαζέηνπκε. Έλα δίσξν κάζεκα, ζηελ πξάμε, κε βάζε 

εκπεηξηθέο δηαπηζηώζεηο, από βηβιία ύιεο πξνεγνύκελσλ εηώλ, θπκαίλεηαη 

ζπλήζσο ζηηο 45-50 ώξεο, επνκέλσο κε γλώκνλα ην ρξόλν πξνγξακκαηίδνπκε 

θαη νινθιεξώλνπκε ηελ ύιε δίλνληαο έκθαζε ζηα νπζηώδε, ζηνπο βαζηθνύο 

καζεζηαθνύο ζηόρνπο! Αλ, βέβαηα, πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο πξνθύςνπλ  

πεξηζζόηεξεο δηαζέζηκεο ώξεο, κπνξνύκε λα αλαζρεδηάζνπκε ην δηδαθηηθό καο 

πξόγξακκα θαη λα ηηο αμηνπνηήζνπκε (π.ρ. κε πξνζαξκνγή ξπζκνύ νινθιήξσζεο ηεο 

ύιεο, έκθαζε ζε επαλαιήςεηο, εκπέδσζε, αλαζύλζεζε ύιεο, εκπινπηηζκό επίκαρσλ 

ζεκείσλ θ.ά).   

 Σν εκεξνιόγην κε ηηο εβδνκάδεο, ν ππνινγηζκόο ησλ αξγηώλ αιιά θαη ηεο 

απώιεηαο δηδαθηηθώλ σξώλ (κε βάζε ηελ εκπεηξία), παιηά βηβιία ύιεο (πνπ 

θαιό είλαη λα θσηνηππνύκε ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ σο «απνηύπσκα» εθαξκνγήο) 

κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ ζε έλα ξεαιηζηηθό ρξνλνδηάγξακκα, ώζηε λα 

νινθιεξώζνπκε ηελ  ύιε εκπξόζεζκα θαη λα κεηώζνπκε όζν γίλεηαη έλαλ 

αζζκαηηθό αγώλα δξόκνπ, όηαλ πιεζηάδεη ε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο.  

 Γηα θάζε δηδαζθόκελν κάζεκα είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε από ηελ αξρή 

ζπλνιηθή επνπηεία ηεο ύιεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο 

(ζηόρνπο/επηδησθόκελα απνηειέζκαηα) ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη ησλ 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/YLH_G_GEL_2013_14_FEK_B_1936.pdf
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/YLH_G_GEL_2013_14_FEK_B_1936.pdf
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εηήζησλ Οδεγηώλ, θαζώο θαη κε ην Βηβιίν ηνπ Καζεγεηή (ζπλήζσο ςεθηαθά 

δηαζέζηκν). Γελ δηδάζθνπκε ην «βηβιίν» απιώο, αιιά ύιε ελόο γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, ζην γεληθόηεξν πιαίζην αξρώλ θαη ζηόρσλ (πνπ ζπλνςίδνληαη ζην 

Πξόγξακκα πνπδώλ). Με ηε δηθή καο θξίζε αμηνπνηνύκε θαη πινπνηνύκε 

ζηόρνπο θαη πξαθηηθέο γηα ην θαιύηεξν καζεζηαθό απνηέιεζκα. Μπνξείηε λα 

δείηε ην νέο Π ηεο Α΄ Λπθείνπ (πνπ εθαξκόδεηαη από ην ζρνι έηνο 2011-12) ζηνλ 

ηζηόηνπν «Φηιόινγνη Ζξαθιείνπ», ζηε Ννκνζεζία Λπθείνπ 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/progr_spoudwn_a_lykeiou_fek_156

2_27_6_2011.pdf  

 Υξεηάδεηαη λα έρνπκε ζαθείο ζηόρνπο σο πξνο ηα βαζηθά θαη απαξαίηεηα πνπ 

είλαη αλαγθαίν λα αθνκνηώζνπλ νη καζεηέο θαη ζηα νπνία ζα δώζνπκε πεξηζζόηεξν 

ρξόλν, πξνζπαζώληαο κάιηζηα λα επαλεξρόκαζηε ζε απηά ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο. Βαζηθό «θιεηδί» γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ελόο καζήκαηνο είλαη α) λα 

έρνπκε από ηελ αξρή ηνπ έηνπο επνπηεία ηεο δηδαθηέαο/εμεηαζηέαο ύιεο, λα 

πξνζδηνξίζνπκε θαη λα πξνγξακκαηίζνπκε ηα βαζηθά ζέκαηα-ηα δεηνύκελα, ηνπο 

θεληξηθνύο ζηόρνπο πξνο θαηάθηεζε θαη εκπέδσζε, θαη β) λα επηδηώθνπκε ηνπο 

καζεζηαθνύο απηνύο ζηόρνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, επαλεξρόκελνη μαλά θαη 

μαλά (κε αζθήζεηο, ζπλερείο αλαθνξέο, επαλαιήςεηο, ζπλδέζεηο κε ηα παξαθάησ 

θιπ), ώζηε λα αθνκνησζνύλ θαη λα εκπεδσζνύλ από ηνπο καζεηέο.  πλνπηηθά, 

επηιέγνπκε θαη δίλνπκε έκθαζε, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζηα βαζηθά ζέκαηα 

πνπ ζεσξνύκε αλαγθαίν λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο. 

 Αξρίδνπκε όρη απιώο κε ηελ 1
ε
 ελόηεηα αιιά κε επηζθόπεζε όιεο ηεο ύιεο, 

ζην πλεύκα ηεο νιηζηηθήο κάζεζεο. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμνηθεησζνύλ κε «ην 

όινλ» ηεο ύιεο, πξηλ ηελ πξνζεγγίζνπλ ζηαδηαθά θαη ηε κειεηήζνπλ ηκεκαηηθά! 

Δπίζεο, αλ δηαπηζηώζνπκε ζηελ αξρή όηη ε ύιε ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο δελ 

νινθιεξώζεθε, ρξεηάδεηαη λα θαιύςνπκε απηά ηα «καζεζηαθά θελά/ράζκαηα», κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο, αλάινγα θαη κε ην κάζεκα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ηζηνξία, είλαη 

απαξαίηεην λα «γεθπξώζνπκε» ελδερόκελα ράζκαηα ύιεο από ηάμε ζε ηάμε, ηα 

νπνία ζα αληηζηνηρνύλ ζε … καζεζηαθά ράζκαηα.
1
  

                                                 
1
 ε επόκελν έγγξαθν, κε ζέκα «εκεηώζεηο γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκό ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ ζηα 

θηινινγηθά καζήκαηα ηνπ Λπθείνπ. Πξνηάζεηο- παξαδείγκαηα» ζα αλαθεξζνύκε πην αλαιπηηθά ζηηο 

ηερληθέο «θάιπςεο ησλ ραζκάησλ ύιεο» ζηελ ηζηνξία. Δπηγξακκαηηθά εδώ αλαθέξνπκε πξαθηηθέο 

όπσο: ζπλνπηηθέο παξνπζηάζεηο (θαη επηθνπξηθά, πιηθό ζε αξρεία ppt), δηαγξάκκαηα, πεξηιήςεηο, 

ζπλνπηηθέο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο εξγαζίεο καζεηώλ. 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/progr_spoudwn_a_lykeiou_fek_1562_27_6_2011.pdf
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/progr_spoudwn_a_lykeiou_fek_1562_27_6_2011.pdf
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 Μάιηζηα, όπσο έρνπκε πεη ζε πνιιέο επθαηξίεο, ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο 

«ύιεο» από ηελ αξρή ηνπ έηνπο είλαη πην απνηειεζκαηηθόο όηαλ ζπλδπάδεηαη κε 

αλάζεζε εξγαζηώλ αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ (γηα πξνζερείο δηδαθηηθέο ελόηεηεο). 

Πξόθεηηαη γηα εξγαζίεο νη νπνίεο πιαηζηώλνπλ ην κάζεκα κε επνπηηθό πιηθό θαη 

βνεζνύλ ζηελ εκπέδσζε, ζηελ εμνηθείσζε κε ηελ ύιε, ζηελ αλάπηπμε «νξηδόληησλ 

δεμηνηήησλ» (θξίζεο, ηδηαίηεξσλ ηαιέλησλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο). Δπίζεο, κε ηέηνηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο κπνξνύκε λα 

θεξδίζνπκε ρξόλν δηδαθηηθό θαη λα δώζνπκε έκθαζε ζε ελόηεηεο πνπ ζέινπκε (π.ρ. 

κε ςεθηαθέο παξνπζηάζεηο (ppt), πίλαθεο/δηαγξάκκαηα, αθίζεο θ.ά). 

Πξνεηνηκάδνπκε ηη ζέινπκε λα αλαιάβνπλ νη καζεηέο ιακβάλνληαο ππόςε ζηελ 

θαηαλνκή ηηο ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο θαη ην καζεζηαθό επίπεδό ηνπο, αμηνπνηώληαο 

παηδαγσγηθά ηε «δεμακελή δεμηνηήησλ» ηνπ ηκήκαηνο. 

 Αλ θαη ε «πίεζε ρξόλνπ», ηδηαηηέξσο γηα ηε Γ΄ ηάμε Λπθείνπ, είλαη ν βαζηθόο 

ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζπλήζσο νη δηδάζθνληεο θαηαθεύγνπλ ζηελ εηζήγεζε-αθήγεζε 

θαη ηε κεησπηθή δηδαζθαιία, σζηόζν, ζην πιαίζην ελόο θαινύ πξνγξακκαηηζκνύ, 

κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε ζε ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο ύιεο ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, 

ζην ζηάδην π.ρ. ηεο εκπέδσζεο ή θαη ηεο δηεξεύλεζεο ελόο ζέκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηε Νενειιεληθή Γιώζζα, κπνξνύλ νη καζεηέο ζε νκάδεο, λα 

εθπνλήζνπλ έλα δηάγξακκα θεηκέλνπ (άξζξνπ, δνθηκίνπ, αλαθνίλσζεο θ.ά.) ή λα 

επεμεξγαζηνύλ έλα θείκελν γηα λα θηηάμνπλ ηελ πεξίιεςε ηνπ. Χο αθόξκεζε γηα 

ηελ εξγαζία ζε νκάδεο κπνξεί λα δνζεί θείκελν ζε θσηνηππία ή ζηνλ 

δηαδξαζηηθό πίλαθα/ζηνλ βηληενπξνβνιέα ή πξνβνιή νιηγόιεπηνπ βίληεν κε 

ζρεηηθό ζέκα θιπ. 

 Ζ ρξήζε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία καο, όζν νη ζπλζήθεο επηηξέπνπλ, θαη ε 

πξνγξακκαηηζκέλε αλάζεζε ζηνπο καζεηέο εξγαζηώλ επξύηεξεο έθηαζεο κπνξνύλ 

λα αλαλεώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη λα ππνθηλήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο.  

 Ζ αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθώλ καο κεζόδσλ θαη πξαθηηθώλ, ε έκθαζε ζηε 

ζπκκεηνρηθή, βησκαηηθή, δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία, ε πξνζπάζεηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

εηεξνγέλεηαο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ, κε γλώκνλα ηελ πξόνδν όισλ ησλ καζεηώλ 

κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηε δηθή καο ηθαλνπνίεζε 

γηα ην έξγν καο. 
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 Ζ αλαζύλζεζε ηεο ύιεο ζην ηέινο ηνπ έηνπο (αθνύ πξνζπαζήζνπκε λα 

εμνηθνλνκήζνπκε ρξόλν κε ηερληθέο «πύθλσζεο» ηνπ πιηθνύ καο, όπνπ είλαη δπλαηό, 

κε βάζε ηελ ύιε πνπ θαζνξίδεηαη από ην ΤΠΑΗΘ) είλαη πνιύ νπζηαζηηθή θαη βνεζά 

ζηελ εκπέδσζε θαη ζηελ αίζζεζε «θαηάθηεζεο» ηνπ όινπ, πνπ δηθαηώλεη ηε 

δηδαθηηθή καο! 

 

3.β. Πξνγξακκαηηζκόο κε γλώκνλα (θαη) ηα δεηνύκελα ησλ εμεηάζεσλ. Ο 

ΗΥΤΩΝ ΣΡΟΠΟ ΔΞΔΣΑΖ γηα ηα θηινινγηθά καζήκαηα ηνπ Λπθείνπ. 

Ζιεθηξνληθόο ζύλδεζκνο ζηηο αλαξηήζεηο ησλ ηζρπόλησλ Π.Γ. εμέηαζεο θάζε 

καζήκαηνο ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ 

ΛΤΚΔΗΟ 

 Χο πξνο ηε δηδαθηηθή, πνιύ ρξήζηκν γηα ηνπο καζεηέο είλαη λα γλσξίδνπλ λα 

απαληνύλ ζηνπο ηύπνπο ησλ ζεκάησλ/εξσηήζεσλ πνπ ηνπο δίλνληαη πξνο 

εμέηαζε/αμηνιόγεζε. Δίλαη κηα θαιή πξαθηηθή λα εηνηκάζεη ν Φηιόινγνο ζηελ 

αξρή ηεο ρξνληάο έλα ελδεηθηηθό «δηαγώληζκα» ζύκθσλα κε ηα δεηνύκελα ηεο 

εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο, κε πξνζεγκέλε εθθώλεζε ησλ δεηνπκέλσλ, κε 

κνξηνδόηεζε ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ, ην νπνίν λα επεμεξγαζηεί ζηελ ηάμε κε 

ηνπο καζεηέο, κε ηνλ πην πξόζθνξν ηξόπν (π.ρ. λα απαληήζνπλ θαηά νκάδεο ή λα ην 

γξάςνπλ σο άζθεζε πξνζνκνίσζεο ησλ ηειηθώλ εμεηάζεσλ ή λα ην απαληήζνπλ θαη 

λα ην ζπδεηήζνπλ ζηελ νινκέιεηα). Μπνξνύκε πξνο ην παξόλ λα αμηνπνηήζνπκε ηα 

ηζρύνληα (ΠΓ, ΦΔΚ)  γξαπηήο εμέηαζεο ησλ καζεηώλ, πξνζαλαηνιίδνληαο ηνπο 

καζεηέο καο ζην λα καζαίλνπλ λα απαληνύλ ζε δεηνύκελα εμεηάζεσλ.  

 Δπίζεο, είλαη θαιή πξαθηηθή λα δίλνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε 

όιεο ηηο ηάμεηο (όρη κόλν ζηε Γ΄ ηάμε, γηα ηα παλειιαδηθά εμεηαδόκελα καζήκαηα) 

αζθήζεηο ζηνλ ηύπν ησλ εξσηήζεσλ πνπ δεηνύληαη ζηηο εμεηάζεηο. Έηζη 

εμνηθεηώλνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη νη καζεηέο λα απαληνύλ κε πιεξόηεηα θαη 

αθξίβεηα.  

 Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε Λνγνηερλία ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ, ε νπνία 

δηδάζθεηαη κε ην λέν Π θαη εμεηάδεηαη, αληίζηνηρα, κε λένπο ηύπνπο εξσηήζεσλ 

(αιιαγή θσλήο αθεγεηή, ζπγγξαθή βηβιηνθξηζίαο/βηβιηνπαξνπζίαζεο, ζειίδσλ 

εκεξνινγίνπ, αιιαγή ηέινπο θ.ά.), είλαη πνιύ ρξήζηκν λα εμνηθεησζνύλ νη 

καζεηέο από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, από ηα πξώηα εηζαγσγηθά καζήκαηα, κε ηνπο 

πξνβιεπόκελνπο ηύπνπο εμεηαδόκελσλ εξσηήζεσλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ κε ηνλ 

Φηιόινγό ηνπο έλα «δηαγώληζκα» (ελδεηθηηθό, ζε θείκελν από ηε ζεκαηηθή 
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ελόηεηα «Σα θύια ζηε ινγνηερλία»). Έηζη ζα αλαδεηρηνύλ νη ελδερόκελεο 

δπζθνιίεο ζηελ πξάμε, ώζηε λα θεληξηζηεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζνρή. 

 πρλό εξώηεκα ησλ δηδαζθόλησλ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα πξώηε θνξά 

έλα κάζεκα: κε πνην ηξόπν εμεηάδεηαη ην κάζεκα; Πνύ είλαη δηαζέζηκν ην 

αληίζηνηρν έγγξαθν (ΠΓ), ώζηε λα πξνζαλαηνιίζνπκε ηε δηδαθηηθή καο θαη 

λα δηακνξθώζνπκε παξαδείγκαηα γξαπηήο εμέηαζεο γηα ηνπο καζεηέο καο;  

Μάιηζηα, ηδηαίηεξα νη Φηιόινγνη πνπ δηδάζθνπλ Νενειιεληθή Γιώζζα θαη 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ ΓΔΛ ρξεηάδνληαη λα γλσξίδνπλ θαη 

λα αμηνπνηνύλ ηνλ ηξόπν εμέηαζεο απηώλ ησλ καζεκάησλ, ήδε από ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαθηηθήο ηνπο, θαζώο ηα καζήκαηα απηά δηδάζθνληαη κε 

λέν Π θαη ρξεηάδεηαη αληίζηνηρε εμνηθείσζε δηδαζθόλησλ θαη καζεηώλ. 

Με ηελ επηθύιαμε ελδερόκελεο αιιαγήο ζηνλ ηξόπν εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ ή 

ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλσλ, ζα παξαζέζσ, ζηε ζπλέρεηα, γηα δηεπθόιπλζε, ηνλ 

ηξόπν εμέηαζεο πνπ ηζρύεη έσο ζήκεξα
2
.  Μπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε ηα 

δεηνύκελα ηεο εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ, δίλνληαο αληίζηνηρε έκθαζε ζηε 

δηδαζθαιία θαη αζθήζεηο αλάινγεο ζηνπο καζεηέο.  

Μάζεκα Π.Γ. ηξόπνπ εμέηαζεο θαη βαζκνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο. 

  

Α΄ ΣΑΞΖ ΓΔΝ. 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

 

Αξραία 

Διιεληθή 

Γιώζζα θαη 

Γξακκαηεία 

 

 

 

(από ην ζρ. έηνο 2012-13) 

ΠΓ. 24/2013, ΦΔΚ 55/ η. Α΄/6-3-13 , ζει. 807, αξηζηεξή ζηήιε. 
Σν παξαπάλσ ΦΔΚ έρσ αλαξηήζεη ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ: 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_55-6-6-13-PD24-

2013_trop_A_Lyk_exet.pdf  

Δπηζήκαλζε: Ζ Αξραία Διιελ. Γιώζζα θαη Γξακκαηεία ζηελ Α΄ 

Λπθείνπ,  από πέξπζη, δει. ην ζρνι. έηνο 2012-13, εμεηάδεηαη θαη πάιη 

όπσο θαη παιηόηεξα, δει. κε ηνλ ίδην ηύπν εξσηήζεσλ θαη βαζκνινγίαο  

ηνπ καζήκαηνο ζηε Β΄ Λπθείνπ. Εεηείηαη ε κεηάθξαζε 8-10 ζηίρσλ 

θιπ.  (Βι. αλαιπηηθόηεξα ην ΠΓ 24 /2013).   

[Γηεπθξηλίδεηαη δειαδή όηη ε Αξρ. Διι. Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 

εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζηελ Α΄ θαη ζηε Β΄ 

Λπθείνπ,  απιώο γηα ηε Β΄ Λπθείνπ είραλ θαζνξηζηεί ηα δεηνύκελα ζε 

δηαθνξεηηθό ΠΓ (βι. παξαθάησ)]. 

 

 

 

Νέα Διιεληθή 

Λνγνηερλία Α΄ 

 

(από ην ζρ. έηνο 2012-13) 

Πξνζνρή: ν ηξόπνο εμέηαζεο πξνβιέπεηαη ζε δπν ζπκπιεξσκαηηθά 

κεηαμύ ηνπο ΦΔΚ. 

                                                 
2
  Αλάινγν έγγξαθν (αιιά κε παξαπνκπή ζηε γεληθόηεξε ειεθηξνλ. δηεύζπλζε Ννκνζεζία -> Γεληθό 

Λύθεην) είρα ζηείιεη ζηα Λύθεηα ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη είρα αλαξηήζεη  

ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/genikes_odigies/14-

05-2013_Exetaseis_Lykeio_kalokyri.doc . ην παξόλ έγγξαθν παξαπέκπνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν 

αξρείν (ΠΓ εμέηαζεο). 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_55-6-6-13-PD24-2013_trop_A_Lyk_exet.pdf
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_55-6-6-13-PD24-2013_trop_A_Lyk_exet.pdf
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/genikes_odigies/14-05-2013_Exetaseis_Lykeio_kalokyri.doc
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/genikes_odigies/14-05-2013_Exetaseis_Lykeio_kalokyri.doc
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Γελ. Λπθείνπ  

 

 

 

 

α) ΠΓ. 24/2013, ΦΔΚ 55/6-3-13, η. Α, ΄Άξζξν 1, παξ. 1., ζει. 807, δεμηά 

ζηήιε = θαζνξίδεηαη όηη από ην ζρνι. έηνο 2012-13 «δίλεηαη ζηνπο 

καζεηέο έλα ζέκα». (Σελ πξώηε ρξνληά εθαξκνγήο, ην ζρ. έηνο 2011-12, 

δίλνληαλ δύν ζέκαηα θαη νη καζεηέο επέιεγαλ ην έλα.)  
Σν παξαπάλσ ΦΔΚ έρσ αλαξηήζεη ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ), ό.π.: 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_55-6-6-13-PD24-

2013_trop_A_Lyk_exet.pdf   

 

β) πκπιεξσκαηηθά: Χο πξνο ηνλ ηύπν ησλ εξσηήζεσλ θαη ηηο κνλάδεο  

ηνπο ηζρύνπλ απηά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε Λνγνηερλία ηεο Α΄ Λπθείνπ, 

άξζξν 1, παξ. 9, 1., ζην Π.Γ. 48, ΦΔΚ 97/27-4-2012, η. Α.: 

«Σξνπνπνίεζε  ηνπ ΠΓ 60/2006 (Α΄ 65) ‘Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ 

ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ’», ζει. 2774, δεμηά ζηήιε. 
Σν παξαπάλσ ΦΔΚ έρσ αλαξηήζεη ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ): 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-

2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf   
 

Δπηζήκαλζε: «Σν ζέκα πεξηιακβάλεη έλα ή (αλ πξόθεηηαη γηα πνηήκαηα) 

πεξηζζόηεξα άγλσζηα ινγνηερληθά θείκελα, νκνεηδή ή νκόζεκα κε ηηο 

δηδαθηηθέο ελόηεηεο πνπ δηδάρηεθαλ.» 

 

 

 

Νέα Διιεληθή 

Γιώζζα  

Α΄ Γελ. 

Λπθείνπ 

Ηζρύεη ε παξ. 8, Η. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 48, ΦΔΚ 

97/27-4-2012, η. Α.: «Σξνπνπνίεζε  ηνπ ΠΓ 60/2006 (Α΄ 65) 

‘Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ’», ζει. 2774, 

αξηζηεξή ζηήιε. 
Σν παξαπάλσ ΠΓ  έρσ αλαξηήζεη ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ: 

http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-

2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf   

 

 

Β΄  ΣΑΞΖ ΓΔΝ. 

ΛΤΚΔΗΟΤ 

 

Αξραία 

Διιεληθή 

Γιώζζα θαη 

Γξακκαηεία σο 

κάζεκα 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

 

 

Π.Γ. ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 48, ΦΔΚ 97/27-4-2012, η.Α.: «Σξνπνπνίεζε  

ηνπ ΠΓ 60/2006 (Α΄ 65) ‘Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ 

Λπθείνπ’», ζει. 2773 (δεμηά ζηήιε, II.) 
http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-

2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf   

 

Δπηζήκαλζε:  Όπσο δηεπθξηλίζακε θαη πην πάλσ, ν ηξόπνο εμέηαζεο θαη 

ε βαζκνινγία ζηελ Αξραία Διιελ. Γιώζζα Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Γελ. 

Λπθείνπ είλαη θαη πάιη ίδηα από ην ζρνι έηνο 2012-13, αιιά 

θαζνξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά Π.Γ.  

Νενειιεληθή 

Γιώζζα  

Β΄ θαη  Γ΄ Γελ. 

Λπθείνπ 

 

(ζηε Γ΄ σο 

παλειιαδηθά 

Πξνζνρή: Ο ηξόπνο εμέηαζεο θαζνξίδεηαη από δύν ΦΔΚ: 

α) ΦΔΚ 119 / 8-5-12, η. Α΄ [δηόξζσζε κνλάδσλ Νενειι. Γιώζζαο ζηε 

Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ]  

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ: όπσο ηζρύεη θαη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζηε 

ΝΔΓ, ε πεξίιεςε = 25 κνλάδεο, νη εξσηήζεηο (i-iv) = 35 κνλάδεο, ην 

θείκελν πνπ ζπληάζζνπλ νη καζεηέο = 40 κνλάδεο. 
Σν παξαπάλσ ΠΓ έρσ αλαξηήζεη ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ: 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_55-6-6-13-PD24-2013_trop_A_Lyk_exet.pdf
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_55-6-6-13-PD24-2013_trop_A_Lyk_exet.pdf
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf
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εμεηαδόκελν 

κάζεκα) 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_diorthwshs_m

onadwn_Glwssa_B_C_GEL.pdf  

 

β) Π.Γ. ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 48, ΦΔΚ 97/27-4-2012, η.Α.: «Σξνπνπνίεζε  ηνπ 

ΠΓ 60/2006 (Α΄ 65) ‘Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ 

Λπθείνπ’», παξ. 8, ΗΗ., ζει. 2774, δεμηά ζηήιε. 
Δπίζεο δηαζέζηκν ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ: 
http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-

2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf   

 

Δπηζήκαλζε – Γηεπθξίληζε. ην ΠΓ 48 πξνβιέπεηαη ν ηύπνο ησλ 

εξσηήζεσλ, ν νπνίνο είλαη ν ίδηνο πνπ πξνβιεπόηαλ θαη παιηόηεξα, αιιά 

γηα ηηο κνλάδεο ηζρύεη ην δηνξζσηηθό ΦΔΚ 119. 

 
 

Νενειιεληθή  

Λνγνηερλία Β΄ 

Γελ. Λπθείνπ 

θαη Γ΄  

Γελ. Λπθείνπ 

σο καζήκαηα 

Γεληθήο 

Παηδείαο θαη 

Καηεύζπλζεο  

Π.Γ. ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 48, ΦΔΚ 97/27-4-2012, η.Α.: «Σξνπνπνίεζε  ηνπ 

ΠΓ 60/2006 (Α΄ 65) ‘Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ 

Λπθείνπ’»,  ζει. 2775, δεμηά ζηήιε. 
Γηαζέζηκν ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ: 

http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-

2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf   
 

 

Δπηζήκαλζε-Γηεπθξίληζε:   
Ο ηξόπνο εμέηαζεο έρεη παξακείλεη ν ίδηνο πνπ ίζρπε από παιηόηεξα, 

απιώο πξνβιέπεηαη από ην ΠΓ 48/2012. 

 

Γ΄  ΛΤΚΔΗΟΤ 

Αξραία 

Διιεληθή 

Γιώζζα σο 

κάζεκα  

Γεληθήο 

Παηδείαο  

ΠΓ 60/2006 (Α΄65) ‘Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ 

Λπθείνπ’», άξζξν 15, παξ. 2. Α. ΗΗ., ζει. 676, δεμηά ζηήιε. 
 

Σν έρσ αλαξηήζεη ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ: 

 

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf  

 

Β΄   ΛΤΚΔΗΟΤ 

Αξραία 

Διιεληθά 

Κείκελα σο 

κάζεκα  

Καηεύζπλζεο 

θαη  

Γ΄  ΛΤΚΔΗΟΤ 

Αξραία 

Διιεληθά σο 

κάζεκα 

Καηεύζπλζεο 

(παλειιαδηθά 

εμεηαδόκελν) 

 

ΠΓ 60/2006 (Α΄65) ‘Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ 

Λπθείνπ’», άξζξν 15, παξ. 2. Α. ΗΗΗ., ζει. 676,  δεμηά ζηήιε.  
 

Γηαζέζηκν  ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ: 

 

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf  

 

Β΄ θαη Γ΄  

ΛΤΚΔΗΟΤ 

Λαηηληθά  
(ζηε Γ΄ Λπθείνπ 

σο παλειιαδηθά 

εμεηαδόκελν) 

ΠΓ 60/2006 (Α΄65) ‘Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ 

Λπθείνπ’», άξζξν 15, ζει. 677, δεμηά ζηήιε (Γ. Λαηηληθά). 
Γηαζέζηκν (ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ): 

 

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf   

 

 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_diorthwshs_monadwn_Glwssa_B_C_GEL.pdf
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_diorthwshs_monadwn_Glwssa_B_C_GEL.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf
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ΗΣΟΡΗΑ  

σο κάζεκα 

Γεληθήο 

Παηδείαο,  

Καη/λζεο θαη 

Δπηινγήο 

ΠΓ 60/2006 (Α΄65) ‘Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ 

Λπθείνπ’», άξζξν 15, ζει. 678, αξηζηεξή ζηήιε (Δ. Ηζηνξία). 
Γηαζέζηκν (ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ): 

 

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf   

 

 

 

3.γ. Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηδαθηέα ύιε. (Βι. ζηνλ 

ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ. 

ειεθηξνληθέο αλαξηήζεηο ηεο ύιεο, γηα ελδεηθηηθό πξνγξακκαηηζκό) 

 

 Όπσο είπακε, ε δηδαθηέα-εμεηαζηέα ύιε  γηα ηα παλειιαδηθά εμεηαδόκελα 

καζήκαηα έρεη ζηαιεί  από ην ΤΠΑΗΘ, ήδε από ην θαινθαίξη,
3
 θαη νη δηδάζθνληεο 

κπνξνύλ λα πξνρσξνύλ ζηε δηδαζθαιία κε βάζε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό αιιά 

θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό αλά κήλα κέρξη ην ηέινο ηνπ α΄ ηεηξακήλνπ. Γηα άκεζε 

πξόζβαζε ζηελ ύιε απηή, ζαο παξαπέκπσ ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, όπνπ έρσ επηκειεζεί ηελ αλάξηεζή ηεο:  

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/YLH_G_GEL_2013_14_FEK_B_19

36.pdf  

 Δπίζεο, όπσο είπακε κε ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ δηδάμεη ζηα 

πξνεγνύκελα έηε ηα καζήκαηα πνπ αλαιακβάλνπλ θέηνο  θαη ζα ήζειαλ λα 

γλσξίδνπλ ηελ ύιε γηα λα πξνγξακκαηίζνπλ έγθαηξα ηε δνπιεηά ηνπο, κπνξνύλ, κέρξη  

λα έιζνπλ νη λέεο Οδεγίεο από ην ΤΠΑΗΘ  γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Λπθείνπ, θαηά ην ζρνι. έηνο 2013-14, λα αλαηξέμνπλ ζηελ πεξπζηλή ύιε, ζηα 

έγγξαθα κε ηηο Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο 

ηνπ Λπθείνπ.  Γηα δηεπθόιπλζή ζαο, έρσ επηκειεζεί επίζεο ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηελ 

ηζηνζειίδα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Λπθείνπ, ζηνλ ηζηόηνπν  ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=131:2012-

10-24-20-08-47&catid=8:2009-12-14-10-33-24&Itemid=9 . 

 

 

 

                                                 
3
 Τ.Α. 105938/Γ2/31-07-2013 

 

 

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/YLH_G_GEL_2013_14_FEK_B_1936.pdf
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/YLH_G_GEL_2013_14_FEK_B_1936.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=131:2012-10-24-20-08-47&catid=8:2009-12-14-10-33-24&Itemid=9
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=131:2012-10-24-20-08-47&catid=8:2009-12-14-10-33-24&Itemid=9
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3.δ. Αμηνπνίεζε αλαξηεκέλνπ πιηθνύ (ςεθηαθώλ πόξσλ) Τ.ΠΑΗ.Θ. γηα 

εκπινπηηζκό δηδαζθαιίαο θαη δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

 Όπσο έρνπκε μαλαπεί, θαιό είλαη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο, όηαλ 

πξνγξακκαηίδνπκε ηε δηδαθηηθή καο (ηη θαη πώο) λα αλαηξέρνπκε ζε ππνζηεξηθηηθό 

δηδαθηηθό πιηθό από ην Φεθηαθό ρνιείν θαη άιιεο ζρεηηθέο  δηεπζύλζεηο (π.ρ. Ζ 

Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα). Αληινύκε έηζη ηδέεο, πνπ κπνξνύκε λα 

αμηνπνηήζνπκε αλάινγα κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο δηδαζθαιίαο καο. 

 Δηδηθόηεξα, πνιύ ρξήζηκνη γηα εκπινπηηζκό θαη ππνζηήξημε ηεο δνπιεηάο 

καο ζην Λύθεην είλαη νη ςεθηαθνί πόξνη ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ., ζην αλαλεσκέλν Φηθιακό 

Σσολείο, http://dschool.edu.gr, όπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα βηβιία θαζεγεηή θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΥΟΛΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ.  Δηδηθόηεξα, ζηε 

δηεύζπλζε  http://ebooks.edu.gr/2013/allcoursesdiadrastika.php κπνξείηε λα βξείηε 

ζπλνπηηθό θαηάινγν κε ηα δηαδξαζηηθά βηβιία όισλ ησλ ηάμεσλ Λπθείνπ γηα ηα 

καζήκαηα: Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία, Νέα Διιεληθή Γιώζζα, 

Λνγνηερλία θαη Λαηηληθά. (Παηήζηε πάλσ ζηνπο αξηζκνύο αλά ηάμε γηα λα δείηε ηα 

αληίζηνηρα βηβιία.) Αλνίγνληαο ην δηαδξαζηηθό ζρνιηθό βηβιίν (εκπινπηηζκέλν 

html, ζε επεμεξγάζηκε κνξθή) κπνξνύκε λα βξνύκε ζηηο ζειίδεο ηνπ ηα εηθνλίδηα 

γηα λα δνύκε πξνζνκνηώζεηο, δηεξεπλήζεηο, πεηξάκαηα, εηθόλεο, εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα, 3D ράξηεο, αζθήζεηο θαη άιια. Γηα παξάδεηγκα, ζηα Αξραία Διιεληθά 

ηεο Α΄ Λπθείνπ, δηαδξαζηηθό πιηθό πεξηέρεηαη ζην βηβιίν, δηαζέζηκν ζηε δηεύζπλζε 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5211#   .   

Μπνξνύκε ζε «επίκαρα» ζεκεία ηεο ύιεο, θαηά ηελ θξίζε καο, λα 

πξνγξακκαηίζνπκε έλα ελδηαθέξνλ κάζεκα (ή όζα κπνξνύκε κε βάζε ην δηαζέζηκν 

ρξόλν) ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ή ζε αίζνπζα κε δηαδίθηπν ή/θαη δηαδξαζηηθό 

πίλαθα, όπνπ νη καζεηέο ζα έρνπλ πξόζβαζε γηα λα επεμεξγαζηνύλ ή λα 

παξνπζηάζνπλ ζρεηηθέο εξγαζίεο. Αθόκε θη αλ ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο δελ κπνξνύλ 

λα γίλνληαη ζπρλά, «δηαλζίδνπλ» ηε «ζρνιηθή ξνπηίλα» θαη πξνθαινύλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, πξνάγνληαο ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο. 

 Δπίζεο, ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή (ζπλήζσο δηαζέζηκν ςεθηαθά ζην Φεθηαθό 

ρνιείν) βνεζάεη ζην έξγν καο κε νδεγίεο πξαθηηθέο, γεληθέο αιιά θαη θαηά 

θεθάιαην, από ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε θαη λα πξνζαξκόζνπκε ζην 

ζρεδηαζκό /πξνγξακκαηηζκό καο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα Αξραία Διιεληθά ηεο Α΄ 

Λπθείνπ, ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή είλαη δηαζέζηκν ζην ςεθηαθό ζρνιείν θαη 

http://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/2013/allcoursesdiadrastika.php
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5211
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εηδηθόηεξα ζηηο ειεθηξνλ. δηεπζύλζεηο: http://ebooks.edu.gr/2013/books-

pdf.php?course=DSGL-A108 (γεληθόηεξε είζνδνο)  θαη (γηα άλνηγκα ηνπ ειεθηξνλ. 

βηβιίνπ):  

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGLA108/document/4e57539c8jls/4e575f71534y/4e9

e62c2l7ih.pdf  

 Αθόκε, ππελζπκίδνπκε όηη ρξήζηκν θαη πξαθηηθά αμηνπνηήζηκν ζπλνδεπηηθό/ 

ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα γισζζηθά καζήκαηα βξίζθεηαη ζηελ «Πύιε γηα ηελ 

Διιεληθή Γιώζζα», http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html. Π.ρ. ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/education/dokimes/enotita_b

2/index.html  

είλαη δηαζέζηκε δηδαθηηθή δνθηκή γηα ηελ πεξίιεςε (Β΄ Λπθείνπ). 

 

 

4.  Εεηήκαηα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ καο 

4.1. Δλεκέξσζε γηα λέεο αλαξηήζεηο – πιηθό ζηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ.  

 Νέεο αλαξηήζεηο γηα λνκνζεηηθά θαη ζπλαθή εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ρξήζηκα 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ κπνξείηε λα βξείηε θαη 

θέηνο ηνλ ηζηόηνπν ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, http://users.sch.gr//sfscholiki/fi ,  ηνλ 

νπνίν κπνξείηε λα επηζθεθηείηε, επίζεο, από ηε ζειίδα ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, 

ζηελ αξρηθή ηεο ζειίδα, θάησ δεμηά, ζην εηθνλίδην κε ηα δειθίληα ηεο Κλσζνύ. 

Όπσο από ην ζρνι. έηνο 2012-13 γλσξίδεηε, επηκεινύκαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηζηόηνπνπ ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, πξνζπαζώληαο λα έρεηε έλαλ «δηθό ζαο» 

δηαδηθηπαθό ρώξν, ελεκεξσκέλν λνκνζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθό γηα δηδαθηηθά ζέκαηα.  

Θα ήζεια, κε ηελ επθαηξία, λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο, θ. Ν. 

Αγγειηδάθε, γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηελ επγεληθή ζπλεξγαζία ηνπ. 

Δηδηθόηεξα, ζηελ «αξρηθή ζειίδα» ηνπ ηζηόηνπνπ απηνύ, αξηζηεξά κπνξείηε 

λα δείηε ηηο «επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελόηεηεο» («Δπηινγέο»), ην πεξηερόκελν ησλ 

νπνίσλ εκπινπηίδεηαη ζπζηεκαηηθά –θαη επειπηζηώ θέηνο λα γίλεη ηόπνο 

«ζπλάληεζεο» θαη «επηθνηλσλίαο» καο πεξηζζόηεξν από πέξπζη νπόηε μεθηλήζακε.  

Γηα δηεπθόιπλζή ζαο, κάιηζηα, ζα ζπλερίζσ λα αλαξηώ ηα έγγξαθα πνπ ζηέιλσ ζηα 

ζρνιεία ζαο, νπόηε κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε ζην δηθό ζαο ρώξν θαη ρξόλν. 

Αλάινγα κε ην ζέκα, ηα έγγξαθα απηά ζα ηα βξίζθεηε ζηηο Αλαθνηλώζεηο (όηαλ 

αθνξνύλ ζε ελεκέξσζε γηα Ζκεξίδεο, ζεκηλάξηα, πνπ ζα θάλνπκε θέηνο, θαζώο θαη 

http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGL-A108
http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGL-A108
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGLA108/document/4e57539c8jls/4e575f71534y/4e9e62c2l7ih.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGLA108/document/4e57539c8jls/4e575f71534y/4e9e62c2l7ih.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/education/dokimes/enotita_b2/index.html
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/education/dokimes/enotita_b2/index.html
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi
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επξύηεξε ελεκέξσζε γηα πνιηηηζηηθέο-θηινινγηθέο εθδειώζεηο, πλέδξηα θ.ά.) ή 

ζηηο Γεληθέο Οδεγίεο (ρνι ύκβ Φηινιόγσλ), π.ρ. ην παξόλ έγγξαθν. 

ηελ θαηαρώξηζε Ννκνζεζία –> Γεληθό Λύθεην κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε 

γηα ηηο εγθπθιίνπο, ηα ΦΔΚ, ηηο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, κε ηηο αιιαγέο, ηηο νδεγίεο, 

ηνλ ηξόπν εμέηαζεο καζεκάησλ θ.ά. αθώο, ηα παξαπάλσ έγγξαθα είλαη δηαζέζηκα 

θαη από άιιεο πεγέο, αιιά ειπίδσ ε ζπγθέληξσζή ηνπο εθεί λα ζαο δηεπθνιύλεη θάζε 

θνξά πνπ ρξεηάδεζηε λα αλαηξέμεηε ζε απηά.  

Δπίζεο ζηηο ρνιηθέο Γξάζεηο, κπνξείηε λα δείηε αλαξηεκέλεο δνπιεηέο-

δξαζηεξηόηεηεο ζπλαδέιθσλ, ώζηε λα ππάξρεη επηθνηλσλία θαη πεγή έκπλεπζεο γηα 

λέεο δνπιεηέο.  Βέβαηα, ζα ραξώ λα κνπ ζηείιεηε (kalokyri@sch.gr) δνπιεηέο ζαο γηα 

αλάξηεζε, ζε αξρείν word, ppt ή αλ πξόθεηηαη γηα κεγάια αξρεία, ηνλ ειεθηξνληθό 

ζύλδεζκν ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ή ζε άιιν ζρεηηθό 

δηαδηθηπαθό ηόπν. ηελ πεξίπησζε απηή, ζηέιλεηε κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ηεο 

δνπιεηάο ζαο, ζε αξρείν word, ζην νπνίν έρεηε αληηγξάςεη θαη ηνλ ζύλδεζκν. 

 

4.2. …Έλα ζέκα κοινού πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά 2013-14 

‘Πξόζθιεζε’ γηα λα αληηκεησπίζνπκε κηα  ‘πξόθιεζε’ θηινινγηθή: πξαθηηθέο 

γηα θαιιηέξγεηα ηεο Οξζνγξαθίαο.  

  Όπσο έρνπκε ζπδεηήζεη ζηηο ζπλαληήζεηο καο, νη αδπλακίεο ζηελ 

νξζνγξαθία ησλ καζεηώλ επηδεηλώλνληαη κε ηα greeklish, ελώ όιν θαη πεξηζζόηεξν 

ππνρσξεί ε αίζζεζε ηεο «ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο», ε νπνία εθθξάδεη θαη ζπλείδεζε 

ηεο δηαρξνληθόηεηαο ηεο γιώζζαο. ην πλεύκα, ινηπόλ, ηεο πξνζπάζεηάο καο λα 

επαηζζεηνπνηεζνύλ νη καζεηέο σο πξνο ηελ νξζνγξαθία θαη λα ηελ αληηιακβάλνληαη 

σο κέξνο ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο ηαπηόηεηαο θαη όζσλ απηή 

ζπλεπάγεηαη, ζαο πξνηείλσ λα απνηειέζεη θνηλό ζηόρν ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ όισλ ησλ Φηινιόγσλ ε επηδίσμε ηεο βειηίσζεο ηεο νξζνγξαθίαο 

θαη ηεο θαηαλόεζεο ησλ πξνεθηάζεώλ ηεο…  

Πξνηείλσ σο ηξόπν ζηήξημεο ηνπ ζηόρνπ απηνύ, νη Φηιόινγνη λα ζπλεξγάδνληαη σο 

πξνο ηε ζπζηεκαηηθή εθκάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο, κέζα από ην αληηθείκελν πνπ 

δηδάζθνπλ. Μπνξνύλ, γηα παξάδεηγκα, όινη νη Φηιόινγνη, γηα θάζε δηδαθηηθό 

αληηθείκελν («κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ»), ζε θάζε ηκήκα, κεηά από ζρεηηθή 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ (κε ζπδήηεζε ή αλάγλσζε θεηκέλνπ κε ζρεηηθό 

πξνβιεκαηηζκό θ.ά. ηερληθέο), λα αλαζέηνπλ ζπζηεκαηηθά κεξηθέο γξακκέο 

νξζνγξαθίαο π.ρ. από ην βηβιίν ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο θαη λα αθηεξώλνπλ 

mailto:kalokyri@sch.gr
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κεξηθά ιεπηά γηα ηελ ππαγόξεπζή ηεο. αθώο ν δηδαθηηθόο ρξόλνο δελ είλαη πνηέ… 

επαξθήο, αιιά η ζςζηημαηική και κοινή πποζπάθεια κπνξεί λα επηθέξεη απνηέιεζκα, 

έζησ ζε θάπνην βαζκό, καδί κε ηε ζπκβνιηθή ζεκαζία-επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

καζεηώλ γηα ην κέιινλ. 

 Δίλαη θαηξόο λα «αληηκεησπίζνπκε» ιάζε, όπσο:  

 «ρξεζηκνπνηείζηε», ζηελ πξνζηαθηηθή (!), αληί γηα ηνλ ζσζηό ηύπν 

«ρξεζηκνπνηήζηε». Δπθαηξία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηελ 

εκβέιεηα εθαξκνγήο θαη ηε δηαρξνληθή ρξήζε ηνπ «ζέκαηνο ηνπ 

ανξίζηνπ» (ώεζα)  

 «ππέγξαςε», «επέιεμε», ζηελ πξνζηαθηηθή(!) Δπίζεο επθαηξία λα 

κάζνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμύ νξηζηηθήο ανξίζηνπ (κε αύμεζε) θαη 

πξνζηαθηηθήο (ρσξίο αύμεζε) 

 «δηεπθξίλεζε» (ακόμη και ζε επίζημα έγγπαθα…) 

 ην πξνζερή (!)  δηάζηεκα   

 θ.α. πνπ πιεγώλνπλ ηε δηθή ζαο θηινινγηθή επαηζζεζία… 

Μάιηζηα, νη ζπλάδειθνη Φηιόινγνη, Νεθηάξηνο Υαηδάθεο (10
ν
 ΓΔΛ) θαη 

Φαλή Υαιθηαδάθε (13
ν
 ΓΔΛ), θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2012-13, δηνξγάλσζαλ 

«Γηαζρνιηθό δηαγσληζκό Οξζνγξαθίαο» θαη ζπλεξγάζηεθαλ κε ζπλαδέιθνπο 

άιισλ ζρνιείσλ. Πεξηζζόηεξα γηα ην ζέκα θαη πιηθό πξόζθνξν ζα βξείηε 

αλαξηεκέλα ζηηο «ρνιηθέο Γξάζεηο» ηνπ ηζηόηνπνπ ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ. Θα 

πξόηεηλα λα ζπκκεηέρεηε θέηνο, αθνύ ελεκεξσζείηε από ηηο αλαξηήζεηο ή θαη από 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία (Xαηδάθεο Νεθηάξηνο, pinakiano@gmail.com //Σει. 

ζρνιείνπ: 2810-252154).  

 

 

Αγαπεηνί πλάδειθνη,  

Δύρνκαη θαη θέηνο ε επηθνηλσλία καο λα είλαη ζπρλή θαη νπζηαζηηθή. Δίκαη 

ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ζέκα ηεο δνπιεηάο καο, ζην νπνίν κπνξώ λα πξνζθέξσ. 

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

Ληάλα Καινθύξε 

ρνιηθή ύκβνπινο Φηινιόγσλ  

mailto:pinakiano@gmail.com

