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ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκάησλ ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ

Μεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Ηλζηηηνχηνπ (πξάμε 09/2011) ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαθηέα χιε ησλ
Μαζεκάησλ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. πγθεθξηκέλα:

ΗΣΟΡΗΑ
ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ηεο χιεο ρσξίο
ράζκαηα θαη αζπλέρεηεο. Ζ απνζπαζκαηηθφηεηα δελ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε
ζρέζε πνπ ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα νχηε ην πιέγκα ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο απηά ζπληειέζηεθαλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα
γηα νινθιήξσζε ηεο χιεο κέζα ζην δηδαθηηθφ έηνο. Δπεηδή φκσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία φινπ ηνπ βηβιίνπ θαζίζηαηαη αδχλαηε ιφγσ αληηθεηκεληθψλ πξνβιεκάησλ πξνηείλεηαη σο απνιχησο αλαγθαία ε δηδαζθαιία ησλ θαησηέξσ ελνηήησλ. ζνλ αθνξά ηηο ελφηεηεο
πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε δηδαθηέα χιε, ζεσξείηαη απηνλφεην φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα κεξηκλήζεη ψζηε, κέζα απφ κηα επζχλνπηε πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο, λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλέρεηα θαη ε ζπλνρή ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα φιεο ηηο ηάμεηο φηη νη ηζηνξηθέο πεγέο πνπ πεξηέρνληαη
ζηα ζρνιηθά βηβιία ηζηνξίαο δελ απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο αθήγεζεο ηνπ βηβιίνπ θαη επνκέλσο
δελ πξέπεη λα δηδάζθνληαη σο επηπιένλ γλσζηηθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ δεηείηαη θαηά ηηο εμεηάζεηο
ε εθκάζεζε, αιιά απνηεινχλ κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ.

Α΄ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ ΚΟΜΟΤ (Από ηνπο πξντζηνξηθνύο πνιηηηζκνύο ηεο Αλαηνιήο
έσο ηελ επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνύ)
Η. ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΗ ΣΖ ΔΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΖ
2. Ζ Αίγππηνο (ζελ.20-30)
ΗΗ. ΟΗ ΑΡΥΑΗΟΗ ΔΛΛΖΝΔ
Από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο έσο θαη ην Μ. Αιέμαλδξν
1. Διιεληθή πξντζηνξία
1.2. O Mπθελατθφο πνιηηηζκφο: (ζει. 65-75)
2. Ζ αξραία Διιάδα (από ην 1100 σο ην 323 π.Υ.)
2.1. Οκεξηθή επνρή (1100-750 π.Υ.), (ζει. 76 – αξρή 77), Ο πξψηνο ειιεληθφο απνηθηζκφο
(ζει.78-80), Οηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε (ζει.80-82), Ο πνιηηηζκφο
(ζει.82-83)
2.2. Αξρατθή επνρή (750-480 π.Υ), (ζει.84-98)
2.3. Κιαζηθή επνρή (480-323 π.Υ.), (ζει.98-107 θαη 109-114): ην εηζαγσγηθφ ηκήκα θαη ε
ππνελφηεηα: ε ζπκκαρία ηεο Γήινπ- Αζελατθή εγεκνλία (ζει.98-100), Ζ επνρή ηνπ Πεξηθιή (ζει.100-102), ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο (431-404 π.Υ.) (ζει.102-103), Ζ
θξίζε ηεο πφιεο-θξάηνπο (ζει.103-105), Ζ παλειιήληα ηδέα (ζει.105), Ο Φίιηππνο Β΄
θαη ε έλσζε ησλ Διιήλσλ (ζει.105-107), Σν έξγν ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ (ζει. 109-111),
Ο πνιηηηζκφο (ζει. 111-114)
ΗΗΗ. ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ (ζει.124-151)
ΗV. Ο ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΤΖ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΡΩΜΖ
1. Ο Διιεληζκόο ηεο Γύζεο
1.4. Ο πνιηηηζκφο ησλ Διιήλσλ ηεο Γχζεο (ζει.161-164)
3. Οη ιανί ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ θαη ν ζρεκαηηζκόο ηνπ Ρσκατθνύ θξάηνπο
(8νο - 3νο αη. π.Υ.)
3.1. Ζ ρψξα (ζει.168-169)
3.3 Ζ ίδξπζε ηεο Ρψκεο θαη ε νξγάλσζή ηεο (ζει.170-172)
3.4. Ζ ζπγθξφηεζε ηεο Ρσκατθήο πνιηηείαο-Res publica (ζει. 172-σο αξρή 175)
V. OI MEΓΑΛΔ ΚΑΣΑΚΣΖΔΗ
1. Ζ νινθιήξσζε ηεο ξσκατθήο επέθηαζεο ( 200-31 π.Υ.)
1.3. Ζ δηνίθεζε ησλ θαηαθηεκέλσλ πεξηνρψλ (ζει.188-189)
2. Οη ζπλέπεηεο ησλ θαηαθηήζεσλ
2.2 Οη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο (ζει.194-196)
2.4 Οη εκθχιηνη πφιεκνη: ην εηζαγσγηθφ ηκήκα (ζει.197-198), Πνκπήηνο θαη Καίζαξαο (ζει.
199-201), Αληψληνο θαη Οθηαβηαλφο (201-203)
VI. Ζ ΡΩΜΑΪΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ (1νο αη. π.Υ. – 3νο αη. κ.Υ.)
Ζ πεξίνδνο ηεο αθκήο (27 π.Υ. – 193 κ.Υ.)
1.1 Ζ επνρή ηνπ Απγνχζηνπ (27 π.Υ.-14 κ.Υ.): Ζ ηζρπξνπνίεζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο
(ζει.206-208), Σν πνιίηεπκα θαη νη ζηξαηησηηθέο κεηαξξπζκίζεηο (ζει. 208-209).
1.2 Οη δηάδνρνη ηνπ Απγνχζηνπ (14 – 193 κ.Υ.): ην εηζαγσγηθφ ηκήκα (ζει.211-212), Ζ δηνίθεζε θαη ην δίθαην (ζει.212-214)
VII. H ΤΣΔΡΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ (4νο - 6νο αη. κ.Υ.)
νο
νο
1. Ζ κεηεμέιημε ηνπ Ρσκατθνύ θξάηνπο (4 -5 αη. κ.Υ.)
1.1. Ο Γηνθιεηηαλφο θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο απηνθξαηνξίαο (ζει. 234-236)
1.2. Μ. Κσλζηαληίλνο: Δθρξηζηηαληζκφο θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο ξσκατθήο Αλαηνιήο
(ζει.236-239)
1.4. Ο εμειιεληζκφο ηνπ Αλαηνιηθνχ Ρσκατθνχ θξάηνπο (ζει.245-247)
1.5. Ζ κεγάιε κεηαλάζηεπζε ησλ ιαψλ. Σν ηέινο ηνπ Γπηηθνχ Ρσκατθνχ θξάηνπο: ην
εηζαγσγηθφ ηκήκα (ζει.247), Σν ηέινο ηνπ Γπηηθνχ Ρσκατθνχ θξάηνπο (ζει.251)
2. Ζ επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνύ (6νο αη. κ.Υ.)
2.2 Ζ ειιελνρξηζηηαληθή νηθνπκέλε (ζει. 256-258).
3. Σα γξάκκαηα θαη νη ηέρλεο
3.2. Ζ θαιιηηερληθή αλάπηπμε: ην εηζαγσγηθφ ηκήκα (ζει.261), Ζ παιαηνρξηζηηαληθή ηέρλε (ζει.
262-267).
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Β΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
(ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ)
ΚΑΗ Β΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΜΔΑΗΩΝΗΚΟΤ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΚΟΜΟΤ
565 – 1815
Η. Από ην ζάλαην ηνπ Ηνπζηηληαλνύ σο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εηθόλσλ θαη ηε ζπλζήθε
ηνπ Βεξληέλ (565-843) (ζει.11-31)
ΗΗ. Ζ επνρή ηεο αθκήο: από ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο Δηθνλνκαρίαο σο ην ρίζκα ησλ δύν εθθιεζηώλ (843-1054)
1. Πξννίκην ηεο αθκήο ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο (843-867), (ζει.34-35)
3. Κνηλσλία (ζει.38-39)
5. Ζ δηεζλήο αθηηλνβνιία ηνπ Βπδαληίνπ (ζει.42-48)
7.Οηθνλνκία θαη θνηλσλία ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Σν ζχζηεκα ηεο Φενπδαξρίαο (ζει.50-51).
ΗΗΗ. Από ην ρίζκα ησλ δύν εθθιεζηώλ σο ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο
ηαπξνθόξνπο (1054-1204)
1. Δζσηεξηθή θξίζε θαη εμσηεξηθνί θίλδπλνη (1054-1081), (ζει.53-55)
2. Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή ησλ Κνκλελψλ (1081-1185), (ζει.55-56)
5. Οηθνλνκηθέο κεηαβνιέο ζηε Γπηηθή Δπξψπε (ζει.61-63)
7. Οη ηαπξνθνξίεο: α. Οη αηηίεο (ζει.67-αξρή ηεο 69), δ. Ζ Σέηαξηε ηαπξνθνξία (ζει.6970), ε. Ζ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο (ζει.70-71).
IV. Ζ Λαηηλνθξαηία θαη ε Παιαηνιόγεηα επνρή (1204-1453). Ο Ύζηεξνο Μεζαίσλαο ζηε
Γύζε
1. Σα Λαηηληθά θξάηε θαη ε αληίζηαζε ησλ Διιήλσλ (ζει.73-75)
2. Σα Διιεληθά θξάηε: Σξαπεδνχο, Ήπεηξνο, Νίθαηα (ζει.76-77)
6. Οη Οζσκαλνί θαη ε ξαγδαία πξνέιαζή ηνπο (ζει.85-87)
7. Ζ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (ζει. 87-89)
V. O Μεζαησληθόο πνιηηηζκόο. Γξάκκαηα, επηζηήκεο, ηερλνινγία, ηέρλε (ζει.93-113)
VI. Από ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηηο Αλαθαιύςεηο ησλ Νέσλ Υσξώλ σο
ηε ζπλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο (1453-1648)
2. Αλαγέλλεζε θαη αλζξσπηζκφο (ζει.117-121)
3. Αλαθαιχςεηο (ζει.122-129)
4. Θξεζθεπηηθή κεηαξξχζκηζε (1517-1555), (ζει.129-134)
7. Ο αληαγσληζκφο ησλ Δπξσπατθψλ δπλάκεσλ θαη ν Σξηαθνληαεηήο Πφιεκνο (1618-1648),
(ζει.148-150)
8. Ο πνιηηηζκφο ηεο Αλαγέλλεζεο (ζει.151-159)
VII. Από ηε ζπλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο (1648) έσο ην ζπλέδξην ηεο Βηέλλεο (1815),
(ζει.161-201)

Β΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
(ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ)
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ
Κεθάιαην πξώην:
Ζ θνηλσληθή νξγάλσζε ζηελ αξραία Διιάδα
1. Ζ πνξεία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θνηλσλίαο (ζει. 7-9)
3. Ζ θνηλσλία ηεο πφιεο-θξάηνπο ζηελ αξρατθή επνρή (ζει.18-27)
4. Ζ θνηλσλία θαηά ηελ θιαζηθή επνρή (ζει. 29-41)
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6. Κνηλσληθνί ζεζκνί:
Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο (ζει.59-72)
Ζ εθπαίδεπζε (ζει.73-86)
Ο ζηξαηφο (ζει.87-98)
7.Ζ θαζεκεξηλή δσή:
Δξγαζία θαη επαγγέικαηα (ζει.119-126)
Φπραγσγία (ζει. 127-134)
Κεθάιαην δεύηεξν:
Ζ πνιηηηθή νξγάλσζε ζηελ αξραία Διιάδα
Ζ δεκνθξαηηθή πφιε (ζει. 162-176)

ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ
Θα δηδαρζεί ην βηβιίν “Ηζηνξία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ” ησλ Μ. Γθίβαινπ, Β. Γξεγνξνπνχινπ, Γ. Κνηξνγηάλλνπ Γ., Γ. Μαληάηε
Ζ δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο παξακέλεη σο έρεη θαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012:
Δηζαγσγή
Κεθάιαην 2. Γεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
Κεθάιαην 3. Θεκειησηέο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
Κεθάιαην 5. χγρξνλε θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ζπκπεξηθνξέο

ΘΔΜΑΣΑ ΗΣΟΡΗΑ
Κεθάιαην Η. :
Μαθεδνληθό Εήηεκα:
Β. Σν Μαθεδνληθφ θαηά ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο (ζει. 41-67)
Κεθάιαην ΗΗ. :
Βνξεηνεπεηξσηηθό θαη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο (ζει.73-89)
Κεθάιαην ΗΗΗ. :
Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο (ζει.97-127)
Κεθάιαην ΗV. :
Σν Κππξηαθό Εήηεκα:
2. Καηαβνιέο ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο (ζει.137-141)
3. Σν Κππξηαθφ δηεζλέο δήηεκα (ζει. 141-142)
4. Ο απειεπζεξσηηθφο αγψλαο 1955-1959 (ζει.142-146)
5. Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 1960-1974 ( ζει. 147-151)
6. Ζ Κππξηαθή Σξαγσδία: 1974 (ζει. 152-156)
Κεθάιαην V. :
Ζ Διιάδα θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε: (ζει.159-172)
Κεθάιαην VΗ. :
Ζ Νενειιεληθή Γηαζπνξά θαη ν Απόδεκνο Διιεληζκόο
εκαζία ηεο Νενειιεληθήο Γηαζπνξάο (ζει. 173)
Γεσγξαθηθνί θαη ηζηνξηθνί πξνζδηνξηζκνί (ζει. 173-175)
Αιχηξσηνο θαη Απφδεκνο Διιεληζκφο (ζει. 175-176)
Πεξίνδνη θαη ηνκέο ζηελ ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Γηαζπνξάο (ζει. 176)
Νέεο ηάζεηο ζηελ ειιεληθή κεηαλάζηεπζε (ζει. 200-202)
Ζ ζχγρξνλε παιηλλφζηεζε (ζει. 203-204)
Πξνβιήκαηα παιηλλφζηεζεο θαη ζχλδεζεο Δζληθνχ Κέληξνπ θαη Απνδήκσλ
(ζει. 205-208)
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Ζ δπλακηθφηεηα ησλ Απνδήκσλ (ζει. 208-210)
Ζ νξγάλσζε ηεο Οκνγέλεηαο (ζει. 210-212)
Ο Απφδεκνο Διιεληζκφο θαη ηα Δζληθά Θέκαηα (ζει. 212-215)

.
ΣΑΞΔΗ Β΄ θαη Γ΄ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
Σα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο σο κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο ζηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ δηδάζθνληαη δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα κε ειεχζεξε επηινγή απφ ην δηδάζθνληα. Σν δίσξν απηφ,
εθφζνλ ην επηζπκεί ν δηδάζθσλ, είλαη ζπλερφκελν.
Β΄ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ






Ζ επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο πξέπεη λα είλαη ίδηα γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε ελφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο
αμηνιφγεζεο.
Θα πξέπεη λα δηδαρζνχλ θείκελα απφ φιεο ηηο πεξηφδνπο (πεξίπνπ 16 θείκελα ή πεξίπνπ
13 γηα ηα εζπεξηλά).
Θα πξέπεη λα δηδαρζεί ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν θείκελα θαη απφ ηελ μέλε ινγνηερλία σο αληηπξνζσπεπηηθά ησλ κεγάισλ θιαζηθψλ έξγσλ.
ηε Β΄ ηάμε κπνξεί λα δηδαρηεί ηνπιάρηζηνλ έλα δνθίκην, εάλ επαξθεί ν ρξφλνο, ή λα γίλεη
αλάγλσζε θάπνησλ δνθηκίσλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα
κειεηήζνπλ (2) ην πνιχ ινγνηερληθά βηβιία, ζην πιαίζην θαιιηέξγεηαο ηεο θηιαλαγλσζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κελ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ
καζεηψλ, σζηφζν ηα ινγνηερληθά βηβιία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ χιε ησλ εμεηάζεσλ
ηεο πεξηφδνπ Μαΐνπ-Ηνπλίνπ.
Γ΄ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ





Ζ επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο πξέπεη λα είλαη ίδηα γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε ελφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο
αμηνιφγεζεο.
Θα πξέπεη λα δηδαρζνχλ εμίζνπ θείκελα απφ ηελ Πνίεζε θαη ηελ Πεδνγξαθία (πεξίπνπ 16
θείκελα, ή 13 γηα ηα εζπεξηλά).
Θα πξέπεη λα δηδαρζεί ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν θείκελα απφ ηε μέλε ινγνηερλία σο αληηπξνζσπεπηηθά ηεο κνληέξλαο μέλεο ινγνηερλίαο.

Β΄ ΣΑΞΖ, ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
ΑΡΥΔ ΦΗΛΟΟΦΗΑ
Ο δηδάζθσλ επηιέγεη (απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο, εθφζνλ ην επηζπκεί) θαη δηδάζθεη 5 ηνπιάρηζηνλ από ηα θεθάιαηα ηνπ εγρεηξηδίνπ, θξνληίδνληαο λα ελζσκαηψλεη ζηελ χιε ηνπ ελφηεηεο
απφ άιια θεθάιαηα πνπ ηπρφλ πξνυπνηίζεληαη γηα ηε κειέηε ησλ επηιεγκέλσλ πξνο δηδαζθαιία
θεθαιαίσλ.
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Γ΄ ΛΤΚΔΗΟΤ, ΔΠΗΛΟΓΖ
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ
Ο δηδάζθσλ νξγαλψλεη (απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο) ηελ χιε πνπ ζα δηδάμεη. Ζ χιε πνπ ζα
επηιεγεί, όρη ιηγόηεξε από 100 ζειίδεο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζέκαηα θαη απφ ηηο 3 ελφηεηεο ηνπ
βηβιίνπ.

Β΄ ΣΑΞΖ
Α. ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
 ηα Ζκεξήζηα Λύθεηα, ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο ζα δηδαρζνχλ απφ
επηέκβξην έσο Μάην επί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα νη ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιή:
α. Ανηιγόνη (ζτολ. βιβλίο Σοθοκλέοσς Τραγωδία Ανηιγόνη-Φιλοκηήηης): ζη. 1-987 αλαιπηηθά
(εθ ησλ νπνίσλ νη ζηίρνη 1-99, 280-331, 441-581, 635-780 ζα δηδαρζνχλ απφ ην πξσηφηππν,
ελψ νη ππφινηπνη απφ κεηάθξαζε) θαη ζη. 988-1353 πεξηιεπηηθά, κε επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ
ζεκείσλ.
Απφ ηελ Δηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζα δηδαρζνχλ νη ζειίδεο 9-23 θαη 26-31 (νθνθιήο-Ο
κχζνο ησλ Λαβδαθηδψλ).
β. Αίας (ζτολ. βιβλίο Οιδίποσς ηύραννος-Αίας): ζα δηαηεζνχλ ζπλνιηθά 6 δηδαθηηθέο ψξεο ηνλ
Μάην (επηζήκαλζε βαζηθψλ ζεκείσλ).
 ηα Δζπεξηλά Λύθεηα
α. Αξραία Διιεληθή Γιώζζα: Θα ζπλερηζηεί, επί κία (1) ψξα ηελ εβδνκάδα, απφ επηέκβξην
έσο Μάην, ε δηδαζθαιία ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ.
β. Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία: Θα δηδαρζεί απφ επηέκβξην έσο Μάην, επί δχν (2) ψξεο ηελ
εβδνκάδα, απφ ην βηβιίν ηεο Α΄ Λπθείνπ Αρταίοι Έλληνες Ιζηοριογράθοι ν Θνπθπδίδεο.
ηα Δζπεξηλά Λύθεηα νη ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιένπο Ανηιγόνη θαη Αίας δηδάζθνληαη ζηε Γ΄ Σάμε
(Πξφγξακκα Γεληθήο Παηδείαο) φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππ΄ αξηζ. Γ2/3912/18-10-2000 Τπνπξγηθή Απφθαζε.
ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

 Σν πξφγξακκα ηεο Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο ηεο Β΄ ηάμεο ησλ Ζκεξεζίσλ Λπθείσλ εθαξκφδεηαη θαη ζηε Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Δζπεξηλώλ Λπθείσλ.
1. ΓΛΩΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ (Θεμαηογραθία)
Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο (Θεμαηογραθία) νη δηδάζθνληεο επηιέγνπλ ζέκαηα (απνζπάζκαηα αδίδαθηνπ πεδνχ αηηηθνχ θεηκέλνπ) αλάινγα κε ην επίπεδν γισζζηθήο
θαηάξηηζεο ησλ καζεηψλ. Χο βηβιία αλαθνξάο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Θεκαηνγξαθίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ε Γξακκαηηθή θαη ην πληαθηηθφ.
2. ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
 ηα Ζκεξήζηα Λύθεηα, ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο ζα δηδαρζνχλ:
α. Ρηηορικά Κείμενα (απφ επηέκβξην έσο θαη Φεβξνπάξην) επί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα:
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i. Απφ ηελ Ειζαγωγή ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζνχλ αλαιπηηθά νη ζει. 9-13 θαη 15-20 (θεθ: Α΄, Β΄,
Γ΄, Δ΄, Σ΄). Απφ ην θεθάιαην Γ΄ ζα δηδαρζνχλ νη ξήηνξεο ηνπ θαλφλνο. Σα θεθάιαηα Ε΄, Ζ΄, Θ΄
ζα δηδαρζνχλ ζπλνπηηθά.
ii. Λσζίας, Τπέρ Μανηιθέοσ: Δηζαγσγή: ζ. 79-80. Κείκελν: §§ 1-13, 18-21 (αλαιπηηθά) θαη §§
14-17 (πεξηιεπηηθά).
iii. Δημοζθένης, Τπέρ ηης Ροδίων ελεσθερίας: Δηζαγσγή: ζ. 123-126. Κείκελν: §§ 1-20
αλαιπηηθά (εθ ησλ νπνίσλ νη §§ 1-4, 17-20 απφ ην πξσηφηππν, ελψ νη §§ 5-16 απφ κεηάθξαζε) θαη §§ 21-35 πεξηιεπηηθά.
iv. Ιζοκράηης, Περί ειρήνης: Δηζαγσγή: ζ. 269-272. Κείκελν: §§ 1-2, 14-27 αλαιπηηθά (εθ
ησλ νπνίσλ νη §§ 1-2, 14-16 απφ ην πξσηφηππν θαη νη §§ 17-27 απφ κεηάθξαζε) θαη §§ 63145 πεξηιεπηηθά.
β. Αρταϊκή Λσρική Ποίηζη (απφ Μάξηην έσο θαη Μάην) επί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα:
i. Απφ ηελ Δηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζνχλ αλαιπηηθά: α) Βαζηθέο έλλνηεο: Οη απαξρέο
θαη νη πεγέο ηεο Λπξηθήο Πνίεζεο, ζει. 9-13 (εθηφο απφ ηελ Δλφηεηα «Δπηθή αθήγεζε θαη ιπξηθή πεξηγξαθή», ζει. 9-11), β) Αξρατθή Λπξηθή Πνίεζε. Σν φλνκα θαη ην πξάγκα, ζει.13-17
(εθηφο απφ ηε δηαίξεζε ηεο ιπξηθήο πνίεζεο θαηά ηα κέηξα ζει. 15), γ) Ζ Αξρατθή Λπξηθή Πνίεζε, 650-450 π.Υ., ζει. 18-20 (κέρξη: «Ζ ιπξηθή πνίεζε κεηά ην ηέινο ηεο αξρατθήο επνρήο»).
ii. Κείκελα: Αρτίλοτος, (απνζπ. 3, 4, 6, 9), Μίμνερμος, (απφζπ. 11), απθώ (απνζπ.
14, 17), Πίνδαρος, (Έβδνκνο Ππζηφληθνο), ιμωνίδης (απφζπ. 29).
Β. ΛΑΣΗΝΗΚΑ (Μάζεκα Θεσξεηηθήο Καηεύζπλζεο)
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη απφ ην βηβιίν Λαηηληθά Β΄ Γεληθνύ Λπθείνπ, Θεσξεηηθήο Καηεύζπλζεο, ησλ Μ. Παζράιε-Γ. αββαληίδε.
1. Απφ ηελ Δηζαγσγή ζα δηδαρζνχλ αλαιπηηθά ζε δχν (2) δηδαθηηθέο ψξεο νη Δλφηεηεο:
α) Λαηηληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία: Ζ ιαηηληθή γιψζζα, Ζ γέλεζε ηεο ξσκατθήο ινγνηερλίαο,
Δπνρέο ηεο ξσκατθήο ινγνηερλίαο, Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξσκατθήο ινγνηερλίαο (ζει. 912).
β) Ζ εμέιημε ηεο ξσκατθήο ινγνηερλίαο: Κιαζηθή επνρή: α. Οη ρξφλνη ηνπ Κηθέξσλα, β. Απγνχζηεηνη ρξφλνη (ζ. 14-21).
2. Κείκελα: Θα δηδαρζνχλ φια ηα θείκελα (1 - 20) κε ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ
πεξηέρνπλ. Κάζε ελφηεηα ζα δηδάζθεηαη ζε 2 δηδαθηηθέο ψξεο.
εκείσζε:
Σν ίδην πξφγξακκα εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλώλ Λπθείσλ.

Γ΄ ΣΑΞΖ
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
 ηα Ζκεξήζηα Λύθεηα, ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο ζα δηδαρζεί απφ επηέκβξην έσο Μάην επί κία (1) ψξα ηελ εβδνκάδα ην βηβιίν ηνπ Ζ. ππξφπνπινπ Θνπθπδίδε
Περικλέοσς Επιηάθιος.
α. Απφ ηελ Δηζαγσγή ηα θεθ. Α΄ (ζει. 5-8) θαη Γ΄ (ζει. 22-23) ζα δηδαρζνχλ ζπλνπηηθά, ελψ ηα
θεθ. Β΄, Γ΄ (ζει. 8-21) ζα δηδαρζνχλ αλαιπηηθά.
β. Κείκελν:
Απφ ην πξσηόηππν ζα δηδαρζνχλ ηα θεθ.: 36, 37, 39, 40 θαη 41.
Απφ κεηάθξαζε ζα δηδαρζνχλ ηα θεθ.: 34, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 46 θαη 47. Γηα ηα θεθάιαηα
34, 35, 43, 44, 45 θαη 46 ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηάθξαζε ηνπ Ζ. ππξφπνπινπ θαη βνεζεηηθά,
θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο, ε κεηάθξαζε ηνπ Άγγεινπ Βιάρνπ, ελψ γηα ηα θεθάιαηα 38 θαη
42 ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηάθξαζε ηνπ Άγγεινπ Βιάρνπ.
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 ηα Δζπεξηλά Λύθεηα, ζηε Γ΄ ηάμε (Πξφγξακκα Γεληθήο Παηδείαο), ζα δηδαρζνχλ απφ επηέκβξην έσο Μάην επί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα, φπσο αλσηέξσ αλαθέξεηαη, νη ηξαγσδίεο ηνπ
νθνθιή Ανηιγόνη θαη Αίας (Γ2/3912/18-10-2000 Υ.Α.).
 Σν Πξφγξακκα Θεσξεηηθήο Καηεύζπλζεο ηεο Β΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ Λπθείσλ εθαξκφδεηαη ζηε Γ΄
ηάμε ησλ Δζπεξηλώλ Λπθείσλ.
 Σν Πξφγξακκα ηεο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Ζκεξεζίσλ Λπθείσλ εθαξκφδεηαη θαη ζηε
Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλώλ Λπθείσλ.

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ
ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
1. ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
Ζ δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ Γεληθνχ Ζκεξήζηνπ Λπθείνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα εγρεηξίδηα:
 Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Α΄ ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ
 Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Β΄ ηεο Β΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ
 Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Γ΄ ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ
 Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ
 Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην
Γηα ην ζρνι. έηνο 2011-2012 ε δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ νξίδεηαη γηα θάζε ηάμε σο εμήο:
1. Β΄ Σάμε Ζκεξήζηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ
Από ην βηβιίν Έθθξαζε –Έθζεζε, Σεύρνο Β΄ λα δηδαρηνύλ:
Ζ ΔΗΓΖΖ
Η. Ζ ΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΥΟΛΗΟ
1.Σν γεγνλφο θαη ην ζρφιην ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 14-17).
2.Πξνβνιή θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 18-19)
3.Παξεκβνιή μέλνπ ζρνιίνπ ζηελ είδεζε (ζ. 20)
4. Γηαπινθή ηνπ γεγνλφηνο κε ην ζρφιην ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 21-22)
Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ζρφιην θαη ηελ είδεζε) (ζ.ζ. 23-25)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε, ηε δεκνζηνγξαθία,
ηνλ Σχπν) (ζ.ζ. 26-30)
ΗΗ. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΗΓΖΖ
1.Ζ νξγάλσζε ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 32-35)
2.Ζ νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 36-38)
3.Ο ηίηινο ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 39-42)
4.πληαθηηθά ζηνηρεία ζηελ είδεζε
α. Ζ ζεηξά ησλ ιεθηηθψλ ζπλφισλ ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 43-44)
β. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζχληαμε ζηελ είδεζε (ζ. 45)
γ. Ζ ρξήζε ησλ νλνκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηελ είδεζε
Υξήζε νλνκάησλ θαη επηζέησλ (ζ. 46)
δ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζηελ είδεζε (ζ. 47)
5. Σν ζρφιην πάλσ ζε κηα είδεζε (ζ.ζ. 48-53)
Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ρξφλν) (ζ.ζ. 54-55)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο) (ζ.ζ. 5663)
Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ. Ζ ρξήζε ηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ αλάπηπμε παξαγξάθνπ θαη επξχηεξνπ
θεηκέλνπ (ζ.ζ. 63-68).
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΔΗΓΖ
Βηνγξαθηθά είδε (ζ.ζ. 71-72)
1. Βηνγξαθία, κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία (ζ.ζ. 73-76)
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2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
α. Σα γεγνλφηα θαη ηα ζρφιηα ζε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ.ζ. 77-78)
β. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ελφο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 78-79)
Λεμηιφγην βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 82-84)
4. Απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα
α. χγθξηζε ελφο απηνβηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο κε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ. 86)
β. Σν έκκεζν ζρφιην ζην απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ.ζ. 86-87)
δ. Ο πξαθηηθφο ζθνπφο ελφο (απην)βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 89-94)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηελ επηινγή επαγγέικαηνο)
(ζ.ζ. 95-103)
6. Ζκεξνιφγην (ζ.ζ. 108-111)
7. πζηαηηθή επηζηνιή (ζ.ζ. 112-118)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ αηφκνπ, ηηο ζηεξεφηππεο
αληηιήςεηο, ην θπιεηηθφ θαη θνηλσληθφ ξαηζηζκφ) (ζ.ζ. 119-126)
Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ:
Η. Παξάγξαθνο. Αλάπηπμε κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε (ζ.ζ. 127-131)
ΗΗ Ο ξφινο ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ.
α. πλνρή πξνηάζεσλ θαη πεξηφδσλ (ζ.ζ. 132-133)
β. πλνρή παξαγξάθσλ κε αληηζεηηθή ζχλδεζε
Αλάπηπμε δχν ελλνηψλ ζε έλα επξχηεξν θείκελν (ζ.ζ. 133-135)
ΠΑΡΟΤΗΑΖ – ΚΡΗΣΗΚΖ
Η. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ελφο βηβιίνπ
3. Βηβιηνθξηηηθή
α. Λνγνηερληθή θξηηηθή (ζ.ζ.163-169)
β. Κξηηηθή άιισλ θεηκέλσλ (ζ.170-171)
5. Απιή θαη δηαδνρηθή ππφηαμε (ζ.175)
6. Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο (ζ.ζ.176-177)
Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε πνπ αθνινπζνχλ) (ζ. 178)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηελ θξηηηθή έξγνπ ηέρλεο)
(ζ.ζ. 179-189).
ΗΗ. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο
Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηε ζεαηξηθή θξηηηθή) (ζ.ζ. 203-205)
ΗΗΗ Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο
Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηελ θξηηηθή (ζ.ζ. 219-220)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή/αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ
απηνθξηηηθή) (ζ.ζ. 221-224)
ΗV. Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ νξηζκφο θαη δηαίξεζε κηαο έλλνηαο
1.Οξηζκφο (ζ.ζ. 226-230)
2.Γηαίξεζε (ζ.ζ. 231-236)
εκεηψζεηο –Πεξίιεςε
Η. εκεηψζεηο (ζ. 240)
Α. εκεηψζεηο απφ γξαπηφ ιφγν (ζ.ζ. 241-242)
1.Κξαηψ ζεκεηψζεηο θαηά παξάγξαθν (ζ.ζ. 243-248).
2.Δξγάδνκαη ζε επξχηεξεο (απφ ηελ παξάγξαθν) λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη θξαηψ ζεκεηψζεηο
(ζ.ζ.249-252).
3.Απφ ηηο ζεκεηψζεηο πξνρσξψ ζην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ (ζ.ζ. 253-257).
Β. εκεηψζεηο απφ πξνθνξηθφ ιφγν (ζ.ζ. 258-259)
ΗΗ. Πεξίιεςε
Α. Πεξίιεςε γξαπηνχ ιφγνπ
1.Πψο νδεγνχκαη ζηελ πεξίιεςε (ζ. 262)
2.Ση πξέπεη λα πξνζέρσ ζε κηα πεξίιεςε (ζ. 263)
3.πγθξίλσ δχν πεξηιήςεηο, κία εθηελή θαη κία ζπλνπηηθή ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ (ζ.ζ. 264-265)
4.Δμεηάδσ ηε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο ζε κία πεξίιεςε (ζ.ζ. 266-267)
5.Παξαηεξψ πεξηιήςεηο απφ πνηθίια θείκελα (ζ.ζ. 268-273)
Β. Πεξίιεςε πξνθνξηθνχ ιφγνπ
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1.Γηαβάδσ ηε δεκνζηνγξαθηθή πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο (ζ.ζ. 274-275)
2.Παξνπζηάδσ ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο (ζ. 276)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηε ιαθσληθή έθθξαζε θαη ηελ πξνζπάζεηα
γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλή δσή) (ζ.ζ. 277-286)

ΓΔΝΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:
Γηα ηνλ νξζφ θαηακεξηζκφ θαη ηελ απνδνηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη ζθφπηκν λα ιεθζνχλ ππφςε:
1.Σν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Γισζζηθή Γηδαζθαιία ζην Λχθεην (ζ.79-105) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο. Θεσξεηηθέο Δπηζηήκεο
(2000).
2.Οη «Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Γεληθφ Λχθεην» πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εγρεηξηδίσλ Έθθξαζε-Έθζεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη Γεληθνχ Λπθείνπ θαη
Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην.
Δπίζεο, νη δηδάζθνληεο/δηδάζθνπζεο, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ εθάζηνηε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά πεξίπησζε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (θείκελα, δξαζηεξηφηεηεο θ.ά.) θαη απφ άιιεο πεγέο, κε
ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ κε πνηθίια θεηκεληθά είδε θαη ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα θαηαλννχλ θαη λα παξάγνπλ επηηπρψο πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν.
1. ΔΠΔΡΗΝΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
Ζ δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ησλ Β΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ Δζπεξηλνχ
Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα εγρεηξίδηα:
 Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Α΄ ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ
 Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Β΄ ηεο Β΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ
 Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ
 Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην
Γηα ην ζρνι. έηνο 2011-2012 ε δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ (βάζεη ηεο αληηζηνηρίαο ηάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ κε ηα Δζπεξηλά Γεληθά Λχθεηα) νξίδεηαη γηα θάζε ηάμε σο εμήο:
1. Β΄ Σάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ
Από ην βηβιίν Έθθξαζε –Έθζεζε, Σεύρνο Α΄ λα δηδαρηνύλ:
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Η. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ (ζ. 140)
1. Μεζφδεπζε ηεο πεξηγξαθήο
α. Ζ επηινγή θαη ε παξάζεζε/νξγάλσζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ (ζ.ζ. 142-147).
β. Ζ αθξίβεηα θαη ε ζαθήλεηα ζηελ πεξηγξαθή (ζ.ζ. 148-152).
2. Ζ γιψζζα ηεο πεξηγξαθήο
α. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ/θξάζεσλ (ζ.ζ. 152-153).
β. Κπξηνιεθηηθή (δεισηηθή) θαη κεηαθνξηθή (ζπλππνδεισηηθή) ρξήζε ηεο γιψζζαο (ζ.
153)
3. Σν ζρφιην θαη ε νπηηθή γσλία ζηελ πεξηγξαθή (ζ.ζ. 154-159).
ΗΗ. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ / ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
1.Πεξηγξαθή ελφο ρψξνπ / θηηξίνπ (ζ.ζ. 160-167)
2.Πεξηγξαθή πξνζψπνπ/αηφκνπ
α. Σα ηππηθά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνζψπνπ/ αηφκνπ (ζ.ζ. 168-170)
β. Σν ζρφιην ζηελ πεξηγξαθή ελφο αηφκνπ (ζ.ζ. 171-176)
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3. Πεξηγξαθή δσγξαθηθνχ πίλαθα ή άιινπ έξγνπ ηέρλεο (ζ.ζ. 176-178)
4. Δηδηθά ζέκαηα
β. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηε ρξήζε ελφο αληηθεηκέλνπ (ζ.ζ. 182183)
ΗΗΗ. ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ: ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελδπκαζία θαη ηε κφδα (ζ.ζ. 184-199)
ΗV. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Αλάπηπμε κηαο παξαγξάθνπ κε αλαινγία (ζ.ζ. 200-205).
ΑΦΖΓΖΖ
Η. ΑΦΖΓΖΖ
1.Οξηζκφο ηεο αθήγεζεο (ζ.ζ. 210-211).
2.Αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη αθεγεκαηηθή πξάμε (ζ.ζ. 212-214).
7.Αθεγεκαηηθφο ρξφλνο (ζ.ζ. 240-250)
Λεμηιφγην ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε πνπ αθνινπζνχλ (ζ.ζ.
251-252).
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε (Γεξαηεηά θαη λεφηεηα. Υζεο-ήκεξα-Αχξην. Αθεγήζεηο γηα ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ) (ζ.ζ. 252-258).
ΗΗ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΦΖΓΖΖ
Λεμηιφγην (ζ.ζ. 262-263)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε. Σν θσκηθφ θαη ε ζεκαζία ηνπ γέιηνπ (ζ.ζ. 264-271).
ΗΗΗ. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ:
πλνρή θεηκέλνπ (ζ.ζ. 272-274)
πλνρή ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν (ζ.ζ. 274-277)
ΣΟ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΖΜΑ (ζ.ζ. 280-295)
2. Γ΄ Σάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ
Από ην βηβιίν Έθθξαζε –Έθζεζε, Σεύρνο Β΄ λα δηδαρηνύλ:
Ζ ΔΗΓΖΖ
Η. Ζ ΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΥΟΛΗΟ
1. Σν γεγνλφο θαη ην ζρφιην ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 14-17).
2. Πξνβνιή θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 18-19)
3. Παξεκβνιή μέλνπ ζρνιίνπ ζηελ είδεζε (ζ. 20)
4. Γηαπινθή ηνπ γεγνλφηνο κε ην ζρφιην ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 21-22)
Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ζρφιην θαη ηελ είδεζε) (ζ.ζ. 23-25)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε, ηε δεκνζηνγξαθία,
ηνλ Σχπν) (ζ.ζ. 26-30)
ΗΗ. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΗΓΖΖ
1. Ζ νξγάλσζε ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 32-35)
2. Ζ νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 36-38)
3. Ο ηίηινο ηεο είδεζεο (ζ.ζ. 39-42)
4. πληαθηηθά ζηνηρεία ζηελ είδεζε
α. Ζ ζεηξά ησλ ιεθηηθψλ ζπλφισλ ζηελ είδεζε (ζ.ζ. 43-44)
β. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζχληαμε ζηελ είδεζε (ζ. 45)
γ. Ζ ρξήζε ησλ νλνκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηελ είδεζε
Υξήζε νλνκάησλ θαη επηζέησλ (ζ. 46)
δ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζηελ είδεζε (ζ. 47)
5. Σν ζρφιην πάλσ ζε κηα είδεζε (ζ.ζ. 48-53)
Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ην ρξφλν) (ζ.ζ. 54-55)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο) (ζ.ζ.
56-63)
Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ. Ζ ρξήζε ηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ αλάπηπμε παξαγξάθνπ θαη επξχηεξνπ θεηκέλνπ (ζ.ζ. 63-68).
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΔΗΓΖ
Βηνγξαθηθά είδε (ζ.ζ. 71-72)
1. Βηνγξαθία, κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία (ζ.ζ. 73-76)
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
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α. Σα γεγνλφηα θαη ηα ζρφιηα ζε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ.ζ. 77-78)
β. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ελφο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 78-79)
Λεμηιφγην βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 82-84)
4. Απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα
α. χγθξηζε ελφο απηνβηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο κε έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ. 86)
β. Σν έκκεζν ζρφιην ζην απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζ.ζ. 86-87)
δ. Ο πξαθηηθφο ζθνπφο ελφο (απην)βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζ.ζ. 89-94)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηελ επηινγή επαγγέικαηνο)
(ζ.ζ. 95-103)
6. Ζκεξνιφγην (ζ.ζ. 108-111)
7. πζηαηηθή επηζηνιή (ζ.ζ. 112-118)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ αηφκνπ, ηηο ζηεξεφηππεο
αληηιήςεηο, ην θπιεηηθφ θαη θνηλσληθφ ξαηζηζκφ) (ζ.ζ. 119-126)
Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ:
Η. Παξάγξαθνο. Αλάπηπμε κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε (ζ.ζ. 127-131)
ΗΗ Ο ξφινο ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ.
α. πλνρή πξνηάζεσλ θαη πεξηφδσλ (ζ.ζ. 132-133)
β. πλνρή παξαγξάθσλ κε αληηζεηηθή ζχλδεζε
Αλάπηπμε δχν ελλνηψλ ζε έλα επξχηεξν θείκελν (ζ.ζ. 133-135)
ΠΑΡΟΤΗΑΖ – ΚΡΗΣΗΚΖ
Η. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ελφο βηβιίνπ
3. Βηβιηνθξηηηθή
α. Λνγνηερληθή θξηηηθή (ζ.ζ. 163-169)
β. Κξηηηθή άιισλ θεηκέλσλ (ζ.ζ. 170-171)
5. Απιή θαη δηαδνρηθή ππφηαμε (ζ.175)
6. Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο (ζ.ζ. 176-177)
Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε πνπ αθνινπζνχλ) (ζ. 178)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηελ θξηηηθή έξγνπ ηέρλεο)
(ζ.ζ. 179-189).
ΗΗ. Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο
Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηε ζεαηξηθή θξηηηθή) (ζ.ζ. 203-205)
ΗΗΗ Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο
Λεμηιφγην (ζρεηηθφ κε ηελ θξηηηθή (ζ.ζ. 219-220)
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή/αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ
απηνθξηηηθή) (ζ.ζ. 221-224)
ΗV. Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ · νξηζκφο θαη δηαίξεζε κηαο έλλνηαο
1.Οξηζκφο (ζ.ζ. 226-230)
2.Γηαίξεζε (ζ.ζ. 231-236)
εκεηψζεηο –Πεξίιεςε
Η. εκεηψζεηο (ζ. 240)
Α. εκεηψζεηο απφ γξαπηφ ιφγν (ζ.ζ. 241-242)
1.Κξαηψ ζεκεηψζεηο θαηά παξάγξαθν (ζ.ζ. 243-248).
2.Δξγάδνκαη ζε επξχηεξεο (απφ ηελ παξάγξαθν) λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη θξαηψ ζεκεηψζεηο
(ζ.ζ.249-252).
3. Απφ ηηο ζεκεηψζεηο πξνρσξψ ζην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ (ζ.ζ. 253-257).
Β. εκεηψζεηο απφ πξνθνξηθφ ιφγν (ζ.ζ. 258-259)
ΗΗ. Πεξίιεςε
Α. Πεξίιεςε γξαπηνχ ιφγνπ
1.Πψο νδεγνχκαη ζηελ πεξίιεςε (ζ. 262)
2. Ση πξέπεη λα πξνζέρσ ζε κηα πεξίιεςε (ζ. 263)
3. πγθξίλσ δχν πεξηιήςεηο, κία εθηελή θαη κία ζπλνπηηθή ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ (ζ.ζ. 264-265)
4. Δμεηάδσ ηε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο ζε κία πεξίιεςε (ζ.ζ. 266-267)
5. Παξαηεξψ πεξηιήςεηο απφ πνηθίια θείκελα (ζ.ζ. 268-273)
Β. Πεξίιεςε πξνθνξηθνχ ιφγνπ
1. Γηαβάδσ ηε δεκνζηνγξαθηθή πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο (ζ.ζ. 274-275)
2. Παξνπζηάδσ ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο (ζ.ζ. 276)

12

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε (ζρεηηθά κε ηε ιαθσληθή έθθξαζε θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλή δσή) (ζ. 277-286)
ΓΔΝΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:
Γηα ηνλ νξζφ θαηακεξηζκφ θαη ηελ απνδνηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη ζθφπηκν λα ιεθζνχλ ππφςε:
1.Σν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Γισζζηθή Γηδαζθαιία ζην Λχθεην (ζ.79-105) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο. Θεσξεηηθέο Δπηζηήκεο
(2000).
2.Οη «Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Γεληθφ Λχθεην» πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εγρεηξηδίσλ Έθθξαζε-Έθζεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε
ησλ βηβιίσλ Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη Γεληθνχ Λπθείνπ θαη
Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην (λα αμηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή ηεο δηδαθηέαο χιεο ζην Δζπεξηλφ Γεληθφ Λχθεην).
Δπίζεο, νη δηδάζθνληεο/δηδάζθνπζεο, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ εθάζηνηε δηδαθηηθψλ
ζηφρσλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά πεξίπησζε
θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (θείκελα, δξαζηεξηφηεηεο θ.ά.) θαη απφ άιιεο πεγέο, κε ζθνπφ
ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ κε πνηθίια θεηκεληθά είδε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα θαηαλννχλ θαη λα παξάγνπλ επηηπρψο πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν.

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ

«Γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλεο πεξηθνπέο δηδαθηηθψλ ελνηήησλ. Σνχην κπνξεί, θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ηάμεο, λα ζπλνδεχεηαη απφ παξάιιειε αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζε νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο,
ψζηε λα επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ηεο χιεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο (νκαδνζπλεξγαηηθά) ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο κε ηε κέζνδν project.»
ΤΛΖ Α΄ ΛΤΚΔΗΟΤ
1. Ζ ιαηξεία ζηε δσή ησλ πηζηψλ ζήκεξα
2. Σν λφεκα θαη ε εμέιημε ηεο ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο
3. Ο Υξηζηφο εγθαηληάδεη ηελ αιεζηλή ιαηξεία
6. «Πνηήζσκελ άλζξσπνλ…»
7. Ζ παξνπζία ηνπ Θενχ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία
8. Υξηζηνχγελλα: ε γηνξηή ηεο ελαλζξψπεζεο ηνπ Θενχ
9. Σν θήξπγκα θαη ηα ζαχκαηα ηνπ Υξηζηνχ κέζα απφ ηε ιαηξεία
10. «Πξνζθπλνχκελ ζνπ ηα Πάζε Υξηζηέ..»
11. Ζ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ
12. «Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ…»
13. Ση κπνξεί λα κάζεη ν άλζξσπνο γηα ην Θεφ; Πξνζέγγηζε ηεο γηνξηήο ηεο Μεηακφξθσζεο
14. Ο Σξηαδηθφο Θεφο: νη γηνξηέο ηεο Πεληεθνζηήο θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο
15. πλαγκέλνη ζηε Θεία Δπραξηζηία: ε νπζία ηεο Δθθιεζίαο
16. Παλαγία, ε κεηέξα ηνπ Υξηζηνχ
18. Οη άγηεο εηθφλεο: έθθξαζε ηεο πίζηεο
19. Ζ κλήκε ησλ αγίσλ, αθνξκέο γηα έλα ζχγρξνλν αλζξσπνινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ
21. Ζ είζνδνο θαη έληαμε ζηε Δθθιεζία: ηα κπζηήξηα ηνπ Βαπηίζκαηνο θαη ηνπ Υξίζκαηνο
22. Ίδξπζε θαη ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο
23. Σν βαζχηεξν λφεκα ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο
24. Σν κπζηήξην ηεο Μεηαλνίαο
25. Ζ επινγία γηα κηα δσή ζπδπγίαο: ην βαζχηεξν λφεκα ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ Γάκνπ
26. Πλεπκαηηθή δηαθνλία: ην κπζηήξην ηεο Ηεξνζχλεο
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27. Ζ ελφηεηα ζψκαηνο θαη ςπρήο: ην κπζηήξην ηνπ Δπρειαίνπ
30. Ο πινχηνο ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνίεζεο (Τκλνγξαθία)
31. Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε ιεηηνπξγηθή γιψζζα θαη κνπζηθή
32. Ζ ζέζε ησλ ιατθψλ ζηε ζχγρξνλε ιαηξεία, επηζεκάλζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί
33. Ζ γπλαίθα ζηε ιαηξεία
36. αηαληζκφο
37. Πλεπκαηηζκφο-εζσηεξηζκφο-δεηζηδαηκνλία-Πξνιήςεηο
38. Ζ Μαζνλία
40. Σέζζεξα παξαδείγκαηα-πξνθιήζεηο
41. Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά
44. «Κχξηε ε ελ πνιιαίο ακαξηίαηο πεξηπεζνχζα γπλή…»
ΤΛΖ Β΄ ΛΤΚΔΗΟΤ
1. Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα κεγάια δεηήκαηα ηεο δσήο
2. Σν δήηεκα γηα ην Θεφ
3. Θξεζθεία: έλα παλαλζξψπηλν θαηλφκελν
4. Πνηνο είλαη ν Θεφο θαηά ηελ πίζηε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ
5. Ζ Βαζηιεία ηνπ Θενχ: φξακα αιιηψηηθεο δσήο ή νπηνπία;
6. Γηαηί ν Ηεζνχο Υξηζηφο ήηαλ θαη είλαη «ζεκείνλ αληηιεγφκελνλ»;
7. «Σίλα κε ιέγνπζηλ νη άλζξσπνη είλαη;»
8. Ση είλαη ην Άγην Πλεχκα;
9. Αξρή θαη πνξεία ηνπ θφζκνπ
10. Ο άλζξσπνο ζην αξρηθφ ηνπ κεγαιείν
11. Γηαηί ππάξρεη ην θαθφ ζηνλ θφζκν;
12. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Οξζνδνμίαο
14. Ζ νξζφδνμε άζθεζε
15. Ο δπλακηθφο θαη απειεπζεξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ
17. Ο ζπλάλζξσπνο σο αδειθφο
18. Σν ρξηζηηαληθφ ήζνο σο ππέξβαζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπ θφζκνπ-χγρξνλεο ζενινγηθέο
δπκψζεηο
20. Ζ ρξηζηηαληθή ζεψξεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο
21. Φαλαηηζκφο θαη αλεμηζξεζθία
23.Σν θαηλφκελν ηεο αζεΐαο
24. Πίζηε θαη Δπηζηήκε: αιιειναπνθιεηφκελα ή αιιεινζπκπιεξνχκελα;
25. Διιεληζκφο θαη Υξηζηηαληζκφο
28. Σα αθξηθαληθά ζξεζθεχκαηα
29. Ο Ηνπδατζκφο
30. Σν Ηζιάκ(Α΄)
31. Σν Ηζιάκ(Β΄)
32.Ο Ηλδνπηζκφο Α΄
33.Ο Ηλδνπηζκφο Β΄
34. Ζ Γηφγθα
35. Ο Βνπδηζκφο
36. Ζ θηλεδηθή ζξεζθεία
37. Ζ ηαπσληθή ζξεζθεία
38. Ζ ζξεζθεία κπξνζηά ζην πξφβιεκα ηνπ ζαλάηνπ
Γ΄ ΛΤΚΔΗΟΤ
Γηα ηελ χιε ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ, φπνπ ην κάζεκα δηδάζθεηαη κία ψξα εβδνκαδηαίσο, ν δηδάζθσλ κπνξεί λα επηιέγεη ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηάμεο αιιά θαη ηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ηνπ.
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ΓΑΛΛΗΚΑ, ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ, ΗΣΑΛΗΚΑ, ΗΠΑΝΗΚΑ
ην Γεληθφ Λχθεην ηα Γαιιηθά, ηα Γεξκαληθά, ηα Ηηαιηθά θαη ηα Ηζπαληθά πξνζθέξνληαη είηε σο
ε
ε
κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο (1 Ξέλε Γιψζζα) είηε σο κάζεκα Δπηινγήο (2 Ξέλε Γιψζζα).
Σν κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο πξνζθέξεηαη ζε καζεηέο πνπ δηδάρηεθαλ ηελ αληίζηνηρε Ξέλε
Γιψζζα ζην Γπκλάζην. Σν γεγνλφο σζηφζν φηη ν καζεηηθφο πιεζπζκφο ησλ πεξηζζνηέξσλ ΓΔΛ
ηεο ρψξαο απαξηίδεηαη απφ καζεηέο πξνεξρφκελνπο απφ δηαθνξεηηθά Γπκλάζηα ζπλεπάγεηαη φηη
ηα ηκήκαηα είλαη αλαγθαζηηθά αλνκνηνγελή.
Σν κάζεκα Δπηινγήο πξνζθέξεηαη ζε καζεηέο είηε αδίδαθηνπο είηε πξνρσξεκέλνπο (πνπ δηδάρηεθαλ δειαδή ηελ αληίζηνηρε Ξέλε Γιψζζα ζην Γπκλάζην), κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εθηηκεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε ζχλζεζε ησλ ηκεκάησλ.
Καη ζηηο δχν θαηεγνξίεο καζεκάησλ (Γεληθήο Παηδείαο, Δπηινγήο) ε επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ γίλεηαη απφ ηνλ Δγθεθξηκέλν Καηάινγν Διεπζέξσλ Βνεζεκάησλ. Σν θαζέλα απφ ηα βηβιία
απηά ζπλάδεη κελ κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ (Π), πνπ είλαη βαζηθφο φξνο γηα ηελ έγθξηζή ηνπο,
αιιά απνηειεί δηαθνξεηηθή πξφηαζε πινπνίεζεο ηνπ Π, κε δηαθνξεηηθή δνκή θαη δφκεζε ηεο χιεο, δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ, ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θ.ιπ.
θαη γηα ην κάζεκα Δπηινγήο, αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο, εθαξκφδεηαη ην Π
ηνπ Λπθείνπ.
Δθ ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο, εθ ησλ πξαγκάησλ, πθίζηαληαη απφ ηκήκα ζε ηκήκα, ππνρξεψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζαξκφδνπλ ηελ χιε θαη ηε
δηδαζθαιία ηνπο ζην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ εθάζηνηε καζεηψλ ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ πξσηίζησο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη
λα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ελ γέλεη, αιιά θαη ηεο
θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ρσξηζηά, ψζηε λα γίλεηαη «απνηειεζκαηηθή» ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.
Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ:
α) λα αμηνπνηνχλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο ζηελ πξνεγνχκελε βαζκίδα ή ηάμε,
β) λα απνθεχγνπλ λα ρξνλνηξηβνχλ αζθφπσο ζε επηκέξνπο θαηλφκελα, αζθήζεηο θ.ιπ., θαη
ηαπηφρξνλα
γ) λα απνθεχγνπλ λα «βηάδνληαη» ππεξβνιηθά, πξάγκα πνπ ζα πξνθαινχζε θελά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γισζζνκάζεηαο,
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην εθάζηνηε δηδαθηηθφ εγρεηξίδην είλαη έλα «εξγαιείν» πινπνίεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ην νπνίν, ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά θαη σο πξνο ηνπο επηκέξνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, απνηειεί ηνλ βαζηθφ νδεγφ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ην κάζεκα.
ε πεξίπησζε πνπ παξά ηηο πξνζπάζεηεο απηέο ε θεηηλή δηδαρζείζα χιε ππνιείπεηαη εθείλεο
πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ν δηδάζθσλ, ε νινθιήξσζή ηεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζην επφκελν ζρνιηθφ έηνο, αθνχ εληαρζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο χιεο ηεο επφκελεο ηάμεο.
ΑΓΓΛΗΚΑ
Ζ δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάθηεζε επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο.
χκθσλα κε απηφ ε δηδαθηέα χιε δελ κπνξεί λα νξηζηεί κε θεθάιαηα βηβιίσλ αιιά κε ην ηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηε γιψζζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο.
Δθείλν πνπ κπνξεί λα επηζεκαλζεί είλαη φηη νη θαζεγεηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα κελ νινθιεξψζνπλ ηελ χιε ελφο βηβιίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, λα ζπλερίζνπλ έλα βηβιίν ην επφκελν
ζρνιηθφ έηνο ή λα παξαιείπνπλ έσο θαη δχν ή ηξία θεθάιαηα, αλά ηάμε, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ηεο ηάμεο ηνπο.
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ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Β΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ
Βηβιίν: «Αξρέο Οηθνλνκίαο» ησλ Α. Γεδνπζόπνπινπ, Π. Γηαιέξε, Η. ρηζηνύ,
Π. Σέληε θαη Α. Υαηδεαλδξένπ
ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ηα νηθνλνκνχληα άηνκα γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη, λα εμεγνχλ θαη λ’ αλαιχνπλ
ηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα κεγέζε
πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν κηαο νηθνλνκίαο, λα εμνηθεησζνχλ δειαδή κε βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε φπσο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ε θνξνινγία, ε αλεξγία, ν πιεζσξηζκφο, ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ε Δ.Δ. θηι.
Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία απνδεηθλχεη φηη ν ζηφρνο απηφο δελ είλαη εθηθηφο νχηε ζηελ Α΄ νχηε ζηελ
Γ΄ Λπθείνπ. ηελ Α΄ Λπθείνπ ελψ ην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ παξαθνινπζεί ην κάζεκα
Αξρέο Οηθνλνκίαο, δελ είλαη ρξνληθά εθηθηή παξά κφλν ε αλαθνξά ησλ ζεκάησλ ηεο Μαθξννηθνλνκίαο δεδνκέλνπ φηη βξίζθνληαη ζηα ηειεπηαία θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ. ηελ Γ΄ Λπθείνπ, ην κάζεκα
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο δελ δηδάζθεηαη ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ Μηθξννηθνλνκία. Δπνκέλσο ζην πιαίζην ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ, πνπ ην
Λχθεην πξνζθέξεη ζηα παηδηά, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα εζηηαζηεί ζηα αθφινπζα θεθάιαηα:
ζει. 11-14
Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή
Κεθάιαην 6: Σν Υξήκα
6.1 Λεηηνπξγίεο ηνπ Υξήκαηνο
ζει. 80-81
6.2 Ηδηφηεηεο ηνπ Υξήκαηνο
ζει. 81-82
6.3 Μνξθέο Υξήκαηνο
ζει. 82-84
6.4 χγρξνλα Δίδε Υξήκαηνο
ζει. 84-88
6.5 Ο Ρφινο ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο: Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ζει. 88-90
νη εκπνξηθέο
6.6 Δίδε Καηαζέζεσλ θαη Γαλείσλ
ζει. 91-93
6.7 Γαλεηζκφο θαη Απνηακίεπζε: Δπηηφθην θαη Σφθνο
ζει. 93-95
6.8 Σν Υξεκαηηζηήξην
ζει. 95-97
6.9 Σν ζπλάιιαγκα θαη ε Ηζνηηκία ησλ Ννκηζκάησλ
ζει. 97-98
Κεθάιαην 7: Ζ Γηαλνκή ηνπ Δηζνδήκαηνο
7.1 Ζ Έλλνηα ηνπ Δηζνδήκαηνο
7.2 Μνξθέο Δηζνδήκαηνο
7.3 Οη Μεηαβηβαζηηθέο Πιεξσκέο
7.4 Ζ Γηαλνκή ηνπ Δηζνδήκαηνο θαη ε Φηψρεηα

ζει. 102-103
ζει. 103-105
ζει. 105-106
ζει. 106-107

Κεθάιαην 8: Ζ Μηζζσηή Δξγαζία
8.1 Μνξθέο Δξγαζίαο
8.2 Δξγνδφηεο θαη Μηζζσηνί: Ζ χκβαζε Δξγαζίαο
8.3 Δπαγγέικαηα θαη εξγαζηαθέο Γεμηφηεηεο
8.4 Ζ πξφζιεςε ησλ κηζζσηψλ
8.5 Δξγαηηθά πλδηθάηα θαη Δλψζεηο Δξγνδνηψλ
8.6 πιινγηθέο Γηαπξαγκαηεχζεηο

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

Κεθάιαην 9: Οη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί
9.1 Ο ξφινο ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ
9.2 Σα κεγέζε ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ
9.4 Δζληθφ Πξντφλ θαη Οηθνλνκηθή Δπεκεξία

ζει. 124
ζει. 125-128
ζει. 130-131
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Κεθάιαην 10: Ο Οηθνλνκηθόο Ρόινο ηνπ Κξάηνπο
10.1 Σν Κξάηνο θαη ε Κξαηηθή Παξέκβαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Εσή
10.2 Οη ηφρνη ηεο Κξαηηθήο Παξέκβαζεο
10.3 Σα Μέζα Άζθεζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο
10.3.1 Ο Κξαηηθφο Μεραληζκφο
10.3.2 Σα Μέζα Παξέκβαζεο ηνπ Κξάηνπο
Κεθάιαην 11: Σν Οηθνλνκηθό ύζηεκα ζε Μεγέζπλζε
11.1 Ζ Οηθνλνκηθή Εσή Αιιάδεη
11.2 Ζ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε
11.3 Οη Αιιαγέο ζηελ Παξαγσγηθή Ηθαλφηεηα
11.3.1 Σν Δξγαηηθφ Γπλακηθφ θαη ε Αλάπηπμε
11.3.2 Ζ πζζψξεπζε ηνπ Κεθαιαίνπ
11.3.3 Ζ Σερλνινγία
11.4 Αλάπηπμε θαη Τπαλάπηπμε
Κεθάιαην 12: Σν Οηθνλνκηθό ύζηεκα ζε Κξίζε
12.1 Σν Οηθνλνκηθφ χζηεκα ζε Κξίζε
12.2 Σν Πξφβιεκα ηεο Αλεξγίαο
12.2.1 Ζ Έλλνηα ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαη ηεο Αλεξγίαο
12.2.2 Δίδε Αλεξγίαο
12.2.3 πλέπεηεο ηεο Αλεξγίαο γηα ην Κνηλσληθφ χλνιν θαη
ην Άηνκν
12.2.4 Πνιηηηθέο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Αλεξγίαο
12.3 Ο Πιεζσξηζκφο: Έλλνηα θαη Δπηπηψζεηο
12.3.1 Έλλνηα ηνπ Πιεζσξηζκνχ
12.3.2 Δπηπηψζεηο ηνπ Πιεζσξηζκνχ
12.4 Ζ Φηψρεηα
12.5 Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη
Κεθάιαην 13: Ζ Δπξσπατθή Έλσζε
13.1 θνπνί ηεο Έλσζεο – Ηζηνξηθφ – Μέιε
13.2 Ζ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε
13.3 Σα ξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
13.4 Οη Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο ηεο Έλσζεο
13.4.1 Ζ Διεπζεξία Γηαθίλεζεο Δκπνξεπκάησλ
13.4.2 Ζ Διεπζεξία Γηαθίλεζεο Πνιηηψλ
13.4.3 Ζ Ννκηζκαηηθή Δλνπνίεζε

ζει. 134
ζει. 134-139
ζει. 139-140
ζει. 140-142

ζει. 156-158
ζει. 158-160
ζει. 161-164

ει. 164-165

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

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

ΑΡΥΔ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ ΓΔΛ κάζεκα επηινγήο
Βηβιίν: «Αξρέο Λνγηζηηθήο» ησλ Α. Κνληάθνπ, Κ. Μαξγαξώλε, Α. Εαξίθε.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή – Βαζηθέο έλλνηεο
1.1. Αλάγθεο – Αγαζά. Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί
1.2. Οη επηρεηξήζεηο
1.3. Ζ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο - Γηαθξίζεηο ηεο πεξηνπζίαο - Δθαξκνγή
1.4. Γηαθξίζεηο ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ
1.5. Δθαξκνγή
1.6. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο

ει. 9-11
ει. 11-12
ει. 12-15
ει. 15-17
ει. 17-18
ει. 19-21

17

1.7. Έλλνηα θαη ζθνπνί ηεο Λνγηζηηθήο - Δμέιημε ηεο Λνγηζηηθήο - Γηαθξίζεηο
ηεο Λνγηζηηθήο - Ζ Λνγηζηηθή θαη νη άιιεο επηζηήκεο - Ο ξφινο ηνπ ινγηει. 22-24
ζηή
Κεθάιαην 2: Δκθάληζε ηεο πεξηνπζίαο ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
ηεο επηρείξεζεο
2.1. Γεληθά
ει. 25
2.2. Απνγξαθή – Δίδε απνγξαθήο – Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε - Τπφδεηγκα απνει. 25-31
γξαθήο.
2.3. Ηζνινγηζκφο – Τπφδεηγκα ηζνινγηζκνχ – Μνξθέο ηζνινγηζκνχ
ει. 31-34
2.4. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο
ει. 34-36
Κεθάιαην 3: Οη κεηαβνιέο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε
παξαθνινύζεζή ηνπο
3.1. Μεηαβνιέο ηεο πεξηνπζίαο - Γηαδνρηθνί ηζνινγηζκνί - Αζθήζεηο

ει. 37-48

3.2. Οη ινγαξηαζκνί
3.3. Καλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκψλ
3.4. Αλάιπζε ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ
3.5. Παξάδεηγκα ηήξεζεο ινγαξηαζκψλ
3.6. Μεηαθνξά ελφο ινγαξηαζκνχ ζε άιινλ
3.7. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο

ει. 49-55
ει. 55-56
ει. 56-57
ει. 57-59
ει. 60-61
ει. 61-64

Κεθάιαην 4: Γηπινγξαθηθή ή δηγξαθηθή κέζνδνο εγγξαθώλ
4.1. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ

ει. 65-66

4.2. Ζκεξνιφγην
ει. 66-73
4.3. Γεληθφ θαζνιηθφ
ει. 73-80
4.4. Ηζνδχγην ινγαξηαζκψλ Γεληθνχ Καζνιηθνχ
ει. 80-82
4.5. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο
ει. 83
Κεθάιαην 5: Καηάηαμε ινγαξηαζκώλ ζε γεληθέο νκάδεο – Μεγαιύηεξε αλάιπζε ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο
5.1. Γεληθά
ει. 85
5.2. Λνγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ
5.3. Λνγαξηαζκνί Πξαγκαηηθνχ Παζεηηθνχ
5.4. Λνγαξηαζκνί Καζαξήο Πεξηνπζίαο
5.5. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο

ει. 86
ει. 86-87
ει. 87-95
ει. 96-100

Κεθάιαην 6: Οη ινγαξηαζκνί από νξγαλσηηθή άπνςε θαη ε δηάθξηζή ηνπο θαηά κέγεζνο
6.1. Αλάγθε Γηάθξηζεο
ει. 101-102
6.2. Λνγαξηαζκνί γεληθνί ή πεξηιεπηηθνί, εηδηθνί ή αλαιπηηθνί
ει. 103
6.3. Πξσηνβάζκηνη, δεπηεξνβάζκηνη, ηξηηνβάζκηνη θηι. Λνγαξηαζκνί
ει. 103-104
6.4. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ γεληθψλ θαη ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ
ει. 105-106
6.5. Καηαζηάζεηο ζπκθσλίαο ή ηζνδχγηα ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ
ει. 106-107
6.6. Δθαξκνγή
ει. 107-115
6.7. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο
ει. 115-117
ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ
Β΄ Λπθείνπ
Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηνπ Διεχζεξνπ ρεδίνπ είλαη «αλνηθηνχ»
ηχπνπ. Αιιά θαη ην Διεχζεξν ρέδην απφ ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, αθήλεη ζηνλ δηδάζθνληα
πεξηζψξηα λα πξνζδηνξίζεη εθείλνο ηελ έθηαζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ
καζεηψλ ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα παξαιεθζεί θακηά απφ ηηο πξνζδνθψκελεο ζρεδηαζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ν καζεηήο.

18

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ
Γ΄ Λπθείνπ
Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο είλαη επζχγξακκν ρξνλνινγηθά,
θαη ε γλψζε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξνεγνχκελεο. Μείσζε ηεο έθηαζεο ηεο χιεο ζην παξφλ βηβιίν ηνπ καζεηή κπνξεί λα επηηεπρζεί εκκέζσο κε ηε κείσζε ησλ
απαηηήζεσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνλ καζεηή, κε ηελ εκβάζπλζε κφλν ζηα ζεκεία πνπ ζεσξεί
ζεκαληηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ.

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟ (Β΄ ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ)
πσο θαζνξίδεηαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ
ΚΟΗΝΩΝΗΟΛΟΓΗΑ (Γ΄ ΛΤΚΔΗΟΤ)
Γηδαθηέα χιε απφ ην «Βηβιίν Μαζεηή» ηα εμήο θεθάιαηα :
1. Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία.
2. Μνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο - Διιεληθή θνηλσλία.
3. Κνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθφο έιεγρνο.
4. Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή νηθνγέλεηα: κνξθέο, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο.
6. Δξγαζία, αλεξγία θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο.
9. Απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά: παξαβαηηθφηεηα θαη εγθιεκαηηθφηεηα.
10. Δηεξφηεηα, δηαπνιηηηζκηθέο θαη δηαθνηλσληαθέο ζρέζεηο.
Γισζζάξην
Βηβιηνγξαθία.
Απφ ην «Σεηξάδην Δξγαζίαο θαη Έξεπλαο ηνπ Μαζεηή» νξίδνληαη σο δηδαθηέα ηα θεθάιαηα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηελ παξαπάλσ δηδαθηέα χιε ηνπ «Βηβιίνπ Μαζεηή».

ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ
Β΄ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ, ΔΠΗΛΟΓΖ
Κεθάλαια:
1. Δηζαγσγή
2. Τιηθά, κέζα θαη φξγαλα ζρεδίαζεο
3. Οξγάλσζε - παξνπζίαζε πίλαθα
4. Γξακκέο
5. Γξάκκαηα θαη αξηζκνί
6. Γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο
7. Κιίκαθα ζρεδίαζεο
8. Γηαζηαζηνιφγεζε
9. Πξνβνιέο
Αθαηξείηαη ην θεθάιαην 10
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ
Γ΄ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ, ΔΠΗΛΟΓΖ
Κεθάλαια:
Δηζαγσγή
Α. Απεηθνλίζεηο
Α.1 Γεληθά
Α.2 Κάηνςε
Α.3 Σνκή
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Α.4 ςε
Αθαηξνχληαη ηα θεθάιαηα Α.5 Αμνλνκεηξηθφ θαη Α.6 Πξννπηηθφ
Β. χκβνια θαη άιια ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία
Β.1 Δπίπισζε-εμνπιηζκφο ρψξσλ θαηνηθίαο
Β.2 πκβνιηζκνί πιηθψλ
Β.3 Δλδείμεηο
Β.4 ηνηρεία πεξηβάιινληνο
Β.5 Αζθήζεηο
Αθαηξείηαη ην θεθάιαην Γ
Γ. ρεδηαζηηθά ζέκαηα

ΑΡΥΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ
(Β΄ Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ)
Σν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο απνηειείηαη απφ έλα Πξνινγηθφ εκείσκα, απφ
έλα Δηζαγσγηθφ Κεθάιαην θαη απφ άιια νθηψ (8) θεθάιαηα θαη εθηείλεηαη ζε 268 ζειίδεο Ζ δηδαζθαιία ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο εζηηάδεηαη ζηε δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηδαζθαιία δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεησπηθή αιιά
λα πξνσζεί νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη επηπιένλ νη δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο λα είλαη βησκαηηθέο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ :
Α/α
1.

2.

Κεθάιαην
Πξψην Κεθάιαην

Γεχηεξν Κεθάιαην

3.

Σξίην Κεθάιαην

4.

Σέηαξην Κεθάιαην

5.

Πέκπην Κεθάιαην

6.

Έθην Κεθάιαην

7.

Έβδνκν Κεθάιαην

8.

γδνν Κεθάιαην

Σίηινο Κεθαιαίνπ
Βαζηθέο Έλλνηεο
θαη Αξρέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο
Γνκή, Οξγάλσζε
θαη Λεηηνπξγία ησλ
Οηθνζπζηεκάησλ
Άλζξσπνο θαη Οηθνζπζηήκαηα
Άλζξσπνο θαη Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ
Αλζξψπηλεο
παξεκβάζεηο ζην Πεξηβάιινλ
Ζ νηθνινγηθή θξίζε
θαη ηα κελχκαηά
ηεο
Ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο
Πεξηβάιινλ, Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα
Εσήο

Δλδεηθηηθέο πξνηάζεηο
πλνπηηθά
( 2 ψξεο )
πλνπηηθά
( 2 ψξεο )
Έκθαζε ζηελ ελφηεηα 3.2
( 4 ψξεο )
Έκθαζε ζηηο ελφηεηεο 4.3, 4.4 θαη 4.6
( 4 ψξεο )
Έκθαζε ζηελ ελφηεηα 5.4
( 8 ψξεο )
Έκθαζε ζηελ ελφηεηα 6.5
( 8 ψξεο )
ιν
( 4 ψξεο )
΄Δκθαζε ζηηο ελφηεηεο 8.2, 8.3
( 6 ψξεο )

εκείσζε
Κξίλεηαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη :
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Σα κεηαιιεία ηνπ Λαπξίνπ δελ ιεηηνπξγνχλ.
Οη ππεξεζίεο ηνπ ΠΔΡΠΑ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ.
Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο αζηηθψλ θέληξσλ
παξνπζηάδνπλ κείσζε ιφγσ ησλ απηνθηλήησλ λέαο ηερλνινγίαο θαη ηεο δηάλνημεο λέσλ απηνθηλεηνδξφκσλ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ παξακέλεη σο πεξηβαιινληηθφ δήηεκα.

Οη δηδάζθνληεο λα ελεκεξσζνύλ ελππόγξαθα.

Ζ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
Δζση. Γηαλνκή











Γξαθείν Τθππνπξγνχ
Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα
Γ/λζε πνπδψλ Γ.Δ., Σκήκα Α΄
Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο
Γ/λζε Ηδησηηθήο Δθπ/ζεο
Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ.
Γ/λζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ
Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο
ΔΠΔΓ
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