
         

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΘΔΜΑ:  Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκάησλ ησλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ 

Ζκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ. έηνο 2011-2012. 

 

       Μεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγη-

θνχ Ηλζηηηνχηνπ (πξάμε 09/2011) ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δη-

δαζθαιία ησλ Μαζεκάησλ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ Ζκεξεζίνπ θαη Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ. πγθε-

θξηκέλα:  

 
ΗΣΟΡΗΑ 

ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ηεο χιεο 

ρσξίο ράζκαηα θαη αζπλέρεηεο. Ζ απνζπαζκαηηθφηεηα δελ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα θαηα-

λνήζνπλ ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα νχηε ην πιέγκα ησλ ζπλζε-

θψλ ππφ ηηο νπνίεο απηά ζπληειέζηεθαλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε δπ-

λαηή πξνζπάζεηα γηα νινθιήξσζε ηεο χιεο κέζα ζην δηδαθηηθφ έηνο. Δπεηδή φκσο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία φινπ ηνπ βηβιίνπ θαζίζηαηαη αδχλαηε ιφγσ αληηθεηκε-

ληθψλ πξνβιεκάησλ πξνηείλεηαη σο απνιχησο αλαγθαία ε δηδαζθαιία ησλ θαησηέξσ ελνηή-

ησλ.  Όζνλ αθνξά ηηο ελφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε δηδαθηέα χιε, ζεσξείηαη απ-

ηνλφεην 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. 

Να δηαηεξεζεί κέρξη ................ 

Βαζκφο Αζθαιείαο ................... 
 

Μαξνύζη                 02-09-2011          

Αξηζ. Πξση                98602/Γ2   

Βαζ. Πξνηεξ. ........................... 

 Γ/λζεηο θαη Γξαθεία Γ/ζκηαο 

Δθπ/ζεο 

 Γξαθεία ρνιηθώλ πκβνύισλ  

 Γπκλάζηα (κέζσ ησλ Γ/λζεσλ θαη 

Γξαθείσλ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο) 

ΠΡΟ : 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ 
  ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

----- 

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

Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ 
ΣΜΖΜΑ Α΄  

 
 
 ----- 
Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πφιε: 15180 Μαξνχζη 
Ηζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr  
Πιεξνθνξίεο:  Αλ. Παζραιίδνπ 
Σειέθσλν:   210-3442238 

 Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο  

 Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 
ΚΟΗΝ.: 

http://www.minedu.gov.gr/
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Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα φιεο ηηο ηάμεηο φηη νη ηζηνξηθέο πεγέο πνπ πεξηέ-

ρνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία ηζηνξίαο δελ απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο αθήγεζεο ηνπ βηβιίνπ θαη 

επνκέλσο δελ πξέπεη λα δηδάζθνληαη σο επηπιένλ γλσζηηθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ δεηείηαη θα-

ηά ηηο εμεηάζεηο ε εθκάζεζε, αιιά απνηεινχλ κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε ηεο θξη-

ηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ.  

 

ΑΡΥΑΗΑ ΗΣΟΡΗΑ Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 

Η. ΠΡΟΪΣΟΡΗΑ 

Κεθάιαην Β΄: Ζ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (3000-1100 π.Υ.) 
2. Ο Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο (ζει.21-22) 
3. Ο Μηλσηθφο πνιηηηζκφο  (ζει.23-25) 
4. Ζ ζξεζθεία θαη ε ηέρλε ησλ Μηλσηηψλ (ζει.26-28) 
5. Ο Μπθελατθφο θφζκνο (ζει.29-32) 
6. Ζ Μπθελατθή ζξεζθεία θαη ηέρλε (ζει.33-34) 

 

ΗΗ. ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ 

Κεθάιαην Γ΄:  Ο Διιεληθφο θφζκνο απφ ην 1100 έσο ην 800 π.Υ., (ζει.37-41) 

Κεθάιαην Γ΄: Αξρατθή Δπνρή (800-479 π.Υ.), (ζει.43-66) 

Κεθάιαην Δ΄: Ζ Ζγεκνλία ηεο Αζήλαο (479-431π.Υ.), (ζει.69-80) 

Κεθάιαην Σ΄: Ζγεκνληθνί αληαγσληζκνί θαη θάκςε ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ 
 (431-362 π.Υ.), (ζει.83-93) 

Κεθάιαην Ε΄:  Ζ αλάπηπμε ηεο Μαθεδνλίαο (ζει.96-105) 

Κεθάιαην Ζ΄:  Οη Σέρλεο θαη ηα Γξάκκαηα ηελ Κιαζηθή Δπνρή (ζει.107-116) 

Κεθάιαην Θ΄:  Διιεληζηηθνί θαη Ρσκατθνί Υξφλνη 
 1. Tα ειιεληζηηθά βαζίιεηα  (ζει.118-120) 
 2. Ζ θαηάζηαζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (ζει. 121-122) 
 3. Σν ξσκατθφ θξάηνο απνθηά κεγάιε δχλακε (ζει. 123-124) 
 4. Ζ ππνηαγή ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ (ζει. 125-126) 
 

Κεθάιαην Η΄:  Απφ ηε Ρψκε ζην Βπδάληην  
1. Ζ ξσκατθή εηξήλε (ζει. 138-139) 
4. 3

νο
 αηψλαο κ.Υ. Ζ Ρσκατθή απηνθξαηνξία ζε θξίζε (ζει. 144-145) 

5. Κσλζηαληίλνο: Ζ κεγάιε ζηξνθή (ζει. 146-147) 
 

 

ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΝΔΟΣΔΡΖ ΗΣΟΡΗΑ Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

 

Κεθάιαην Πξώην: Οη πξψηνη αηψλεο ηνπ Βπδαληίνπ (330-717), 

Η. Ζ κεηεμέιημε ηνπ Ρσκατθνχ θξάηνπο 
 1. Απφ ηε Ρψκε ζηε Νέα Ρψκε (ζει. 7-9) 

ΗΗ. Δμσηεξηθά πξνβιήκαηα θαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξάηνπο (ζει. 16-
21) 

Κεθάιαην Γεύηεξν: Λανί ζηνλ πεξίγπξν ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο 

 Η. Ο Βαιθαληθφο θφζκνο θαηά ηνλ Μεζαίσλα 

  1. Οη ιάβνη θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ην Βπδάληην  (ζει.23) 

  2. Οη Βνχιγαξνη θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ην Βπδάληην (ζει.24-25) 

 ΗΗ. Ο θφζκνο ηνπ Ηζιάκ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα 

2. Σν εκπφξην θαη ν πνιηηηζκφο ηνπ Ηζιάκ (ζει.29-30) 

Κεθάιαην Σξίην: Πεξίνδνο ηεο κεγάιεο αθκήο ηνπ Βπδαληίνπ (717-1025) 
(ζει.32-51) 

Η. Παγίσζε ηεο Βπδαληηλήο θπξηαξρίαο ζηα Βαιθάληα θαη ηε Μ. Αζία 

ΗΗ. Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία 

Κεθάιαην Σέηαξην: Πεξίνδνο ηεο θξίζεο ηνπ Βπδαληίνπ (1025-1453) (ζει.53-68) 
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 Η. Ζ εμαζζέλεζε ηνπ Βπδαληίνπ θαη ην ρίζκα κε ηε Γχζε 

 ΗΗ. Οη ηαπξνθνξίεο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο γηα ην Βπδάληην 

 ΗΗΗ. Αλαζχζηαζε ηνπ Βπδαληίνπ θαη ππνηαγή ζηνπο Οζσκαλνχο 

Κεθάιαην Πέκπην: Ο πνιηηηζκφο ηνπ Βπδαληίνπ (ζει.70-73 θαη 80-84) 

1.Ζ θαζεκεξηλή δσή ζην Βπδάληην (ζει.70-73) 

4. Δηθαζηηθέο Σέρλεο θαη Μνπζηθή (ζει.80-84) 

Κεθάιαην Έθην: Ζ κεζαησληθή Δπξψπε (ζει.89-90) 

    Η. Ζ εμέιημε ηεο Μεζαησληθήο Δπξψπεο κεηά ηε κεηαλάζηεπζε ησλ 
ιαψλ (5

νο
-10

νο
  αη.) 

2. Ο Καξινκάγλνο θαη ε επνρή ηνπ (ζει.89-90)  

Κεθάιαην Έβδνκν: Ζ Δπξψπε ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο (15
νο

-18
νο

  αη.)  

Η.  Οη αλαθαηαηάμεηο ζηε κεηακεζαησληθή επξσπατθή θνηλσλία 
1. Οη αλαθαιχςεηο (ζει. 110-112) 
2. Αλαγέλλεζε θαη Αλζξσπηζκφο (ζει. 113-119) 
3. Ζ ζξεζθεπηηθή Μεηαξξχζκηζε (ζει. 120-123) 
4. Πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο απφ ην 15

ν
 σο ην 

18
ν
 αηψλα. (ζει. 124-128) 

ΗΗ. Ο Διιεληζκφο ππφ βελεηηθή θαη νζσκαληθή θπξηαξρία (ζει. 133-
138). 

 

ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  
 

Κεθάιαην πξώην:  Οη   απαξρέο δηακφξθσζεο ηνπ Νεφηεξνπ θφζκνπ 

 Ζ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ (ζει.10-13) 

 Ζ ακεξηθαληθή επαλάζηαζε (ζει.14-15) 

 Ζ έθξεμε θαη ε εμέιημε ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο (1789-1794),  
(ζει.16-19) 

 

Κεθάιαην δεύηεξν: Ζ ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζην πιαίζην ηεο αλάδπζεο ησλ εζλη-
θψλ ηδεψλ θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ζηελ Δπξψπε  

5. Ο Διιεληζκφο απφ ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αη. έσο ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 
αη. (ζει.23-25) 

6. Σα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ησλ εηψλ 1820-1821 ζηελ Δπξψπε 
(ζει.26-27) 

7. Ζ Φηιηθή Δηαηξεία θαη ε θήξπμε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ζηηο 
παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο (ζει.28-29) 

8. Ζ εμέιημε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο (1821-1827),  (ζει.30-32) 

9. Πξψηεο πξνζπάζεηεο ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ γηα ζπ-
γθξφηεζε θξάηνπο (ζει.33-34) 

10. Διιεληθή επαλάζηαζε θαη Δπξψπε (ζει.35-37) 
 

Κεθάιαην ηξίην: Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν 
ηνλ 19

Ο
  αηψλα 

12.  Ζ σξίκαλζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο (ζει.41-43) 

13.  Κνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο βηνκεραληθήο επαλά-
ζηαζεο (ζει.44-45) 

Κεθάιαην ηέηαξην: Σν ειιεληθφ θξάηνο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ έσο ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 
(ζει.55-71)  

Κεθάιαην έθην: Ζ Διιάδα απφ ην θίλεκα ζην Γνπδί (1909) έσο ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ    
πνιέκσλ (1913)   (ζει.82-88) 

Κεθάιαην έβδνκν: Ο Α΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ε ξσζηθή επαλάζηαζε (1914 – 1918)  
(ζει.89-99) 

Κεθάιαην όγδνν: Ο Μηθξαζηαηηθφο πφιεκνο  (1919-1922) (ζει. 100-110) 

Κεθάιαην έλαην: Ζ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1919-1939)  (ζει. 111-122) 

Κεθάιαην δέθαην: Ο Β΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ε Διιάδα (ζει.123-136) 
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Κεθάιαην ελδέθαην: Γηεζλείο εμειίμεηο απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ έσο ηα ηέιε 
ηνπ 20

νπ
 αηψλα 

 50. Ζ πνιηηηθή δηαίξεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο (ζει.138-140) 

Κεθάιαην δσδέθαην: Ζ Διιάδα απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ έσο ηα ηέιε ηνπ 
20

νπ 
 αηψλα (ζει.150-165) 

Κεθάιαην δέθαην ηξίην: Οη πξνζπάζεηεο ελνπνίεζεο ηεο Δπξψπεο θαη ε Διιάδα (ζει.166-
170) 

 

 

 
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΡΑΜMΑΣΔΗΑ (ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΡΑΖ)  

 

ΣΑΞΖ Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 

Θα δηδαρηνχλ ε Οκήξνπ Οδύζζεια θαη νη Ζξνδφηνπ Ιζηοπίερ ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ 
Πξφγξακκα πνπδψλ.  

 

ΟΜΖΡΟΤ ΟΓΥΣΣΔΙΑ 

 
Ζ Οκήξνπ Οδύζζεια ζα δηδαρηεί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζε ζπλερφκελν δίσξν, εθφ-

ζνλ ν δηδάζθσλ ην επηζπκεί) απφ ηνλ επηέκβξην κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ.  
 

Δλόηεηεο Γηδαθηηθέο ώξεο 

Δηζαγσγή (1,2,3,4,6,7,8) 
Σν πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ 5, 9 θαη 10 ν δηδάζθσλ κπνξεί 
λα ην αμηνπνηήζεη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ θεηκέλνπ φπσο εθεί-
λνο θξίλεη πξνζθνξφηεξν.  

2 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο α 
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο   α 1 -25 

1 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζίαο ξαςσδίαο α 26-108 1 

               -//-           -//            -//-          α 109-173 1 

             -//-           -//             -//-           α 174-360 2 

              -//-           -//             -//-           α  361-497 2 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ β, γ, δ, ε 2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο   ε 50-164 2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο   ε 165-251 2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο ε 311-420 2 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο  δ 
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο  δ 139-259 

3 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ  ε, ζ, η,  1 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο η 240-630  4 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ    θ, ι, κ, λ, μ ,ν, π   2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο      π, 185-336 2 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ   ξ, ζ, η, π, θ, ρ 2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο ρ 350-446 2 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο ς 
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο ς 89-381 

3 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο σ  
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο σ 265-377 

2 

Γεληθή ζεψξεζε ηεο Οδχζζεηαο 2 

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ 40 
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Σα εηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα ησλ ξαςσδηψλ απνηεινχλ ζηνηρεία αλαθνξάο θαηά ηελ επε-
μεξγαζία δειαδή αμηνπνηνχληαη, αιιά δελ απνκλεκνλεχνληαη θαη νχηε απνηεινχλ εμεηαζηέα 
χιε. 

Ο δηδάζθσλ θξνληίδεη λα εληάζζεη ηα επηιεγκέλα πξνο αλαιπηηθή επεμεξγαζία απνζπά-
ζκαηα ζην πιαίζην ηεο ξαςσδίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, αμηνπνηψληαο ηηο πεξηιεπηηθέο αλαδηε-
γήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ξαςσδηψλ θαη ελζαξξχλνληαο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ζχκθσλα 
κε ηνλ δηαζέζηκν δηδαθηηθφ ρξφλν, ηελ αλάγλσζε αλζνινγεκέλσλ απνζπαζκάησλ ηνπ εγρεη-
ξηδίνπ. 

 

 
ΖΡΟΓΟΣΟΤ ΙΣΤΟΡΙΔΣ 

 
Οη Ζξνδφηνπ Ιζηοπίερ ζα δηδαρηνχλ θαλνληθά δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζε ζπλερφκελν 

δίσξν, εθφζνλ ν δηδάζθσλ ην επηζπκεί) απφ ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ κέρξη ηνλ Μάην ζχκθσλα κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 
 

Δλόηεηεο Γηδαθηηθέο ώξεο 

Δηζαγσγή, ζ. 8-11 1 

Βηβιίν πξώην 

Δλφηεηα 1
ε
: Πξννίκην 

Δλφηεηα 2
ε
: Κξνίζνο θαη φισλ 

                   Ζ λνπβέια ηνπ Άδξαζηνπ (αλάγλσζε) 
Δλφηεηα 3

ε
: Κξνίζνο θαη Κχξνο 

 

5 

Βηβιίν δεύηεξν 

Δλφηεηα 5
ε
: «Θσκάζηα» θαη «λφκνη» ησλ Αηγππηίσλ (αλάγλσζε) 

Δλφηεηα 6
ε
:Μλεκεία ηεο Αηγχπηνπ 

 

2 

Βηβιίν ηξίην 

Δλφηεηα 7: Σν δαρηπιίδη ηνπ Πνιπθξάηε (αλάγλσζε) 
Δλφηεηα 8

ε
: Σα πνιηηεχκαηα 

 

3 

Βηβιίν έθην 

Δλφηεηα 11: Ζ κάρε ηνπ Μαξαζψλα 
 

2 

Βηβιίν έβδνκν 

Δλφηεηα 12: Γηάινγνο Ξέξμε-Γεκάξαηνπ 
Δλφηεηα 13: Ζ κάρε ησλ Θεξκνππιψλ 
 

3 

Βηβιίν όγδνν 

Δλφηεηα 15: Ζ λαπκαρία ηεο αιακίλαο 
 

1 

πλνιηθή ζεψξεζε  
 

1 

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ 

 
18 ώξεο 
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ΣΑΞΖ Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 
Θα δηδαρηνχλ θαλνληθά ηα Ομηπικά Έπη: Ιλιάδα θαη ην Αλζνιφγην Απσαία Δλλάδα. Ο ηόπορ 

και οι άνθπωποι ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 
 

ΟΜΖΡΗΚΑ ΔΠΖ: ΙΛΙΑΓΑ 

 
Σν βηβιίν Ομηπικά Έπη: Ιλιάδα ζα δηδαρηεί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζε ζπλερφκελν 

δίσξν, εθφζνλ ν δηδάζθσλ ην επηζπκεί) απφ ηνλ επηέκβξην έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ.  
 
 

Δλόηεηεο Γηδαθηηθέο ώξεο 

Δηζαγσγή   1 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο Α 
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο  Α  1-53 

2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Α 54-306 4 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο  Α 350-431α 2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο  Α 494-612 3 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ Β, Γ 
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Γ 121-244 

3 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε  ξαςσδηψλ Γ, Δ, Ε  
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Ε 369-529 

4 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ  Ζ, Θ, Η 
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο   Η 225-431 

4 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ  Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο 2 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδίαο Π 
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο  Π 684-867 

3 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ   Ρ,   
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο  478-616 

3 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ  Σ, Τ ,Φ, Υ 
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Υ 247-394 

3 

Πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ξαςσδηψλ  Φ, Χ 
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία ξαςσδίαο Χ 468-677 

4 

πλνιηθή ζεψξεζε 2 

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ 40 

 
Ο δηδάζθσλ θξνληίδεη λα εληάζζεη ηα επηιεγκέλα πξνο αλαιπηηθή επεμεξγαζία απνζπά-

ζκαηα ζην πιαίζην ηεο ξαςσδίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, αμηνπνηψληαο ηηο πεξηιεπηηθέο αλαδηε-
γήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ξαςσδηψλ θαη ελζαξξχλνληαο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ζχκθσλα 
κε ηνλ δηαζέζηκν δηδαθηηθφ ρξφλν, ηελ αλάγλσζε αλζνινγεκέλσλ απνζπαζκάησλ ηνπ εγρεη-
ξηδίνπ. 

 
 

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. Ο ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΝΘΡΩΠΟΗ 

(ΑΝΘΟΛΟΓΗΟ) 

 
Σν βηβιίν Απσαία Δλλάδα. ο Τόπορ και οι Άνθπωποι ζα δηδαρηεί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκά-

δα (ζε ζπλερφκελν δίσξν, εθφζνλ ν δηδάζθσλ ην επηζπκεί) απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Μάην. 
 

Δλόηεηεο Γηδαθηηθέο ώξεο 

Ζ Αζήλα (επηινγή ηνπιάρηζηνλ 2 θεηκέλσλ θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ θαζεγεηή)  

4 
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Ζ πάξηε 2 

Ζ Μαθεδνλία 2 

Ζ Θήβα 2 

Ζ Κφξηλζνο κεηά ηελ θαηαζηξνθή 2 

Ζ Αιεμάλδξεηα 2 

Αζιεηηζκφο θαη αζιήκαηα 4 

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ 18 ώξεο 

 

 

ΣΑΞΖ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 

1) ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΠΟΗΖΖ 
 

Σν αληηθείκελν ζα δηδαρηεί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζε ζπλερφκελν δίσξν, εθφζνλ ν 
δηδάζθσλ επηζπκεί) απφ ηνλ επηέκβξην έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ. Ο δηδάζθσλ επηιέγεη α-

λάκεζα ζηα βηβιία Γξακαηηθή Πνίεζε. Δπξηπίδε Δλένη θαη Γξακαηηθή Πνίεζε. Αξηζην-

θάλε Όρνιθες, ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 
 

Γξακαηηθή Πνίεζε. Δπξηπίδε Δλένη 

 
Χο εηζαγσγή, απφ ην εγρεηξίδην Ιζηοπία ηηρ απσαίαρ ελληνικήρ γπαμμαηείαρ ζα δηδαρζνχλ 

νη ζ. 63-74 θαη 88-96. Απφ ηηο ζ. 88-96 ζα δνζεί έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ 
Δπξηπίδε θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νλνκαζηηθά ηα έξγα ηνπ. ην πεξηερφκελν 
ησλ ζ. 76-87 (Οη κεγάινη Σξαγηθνί: Πξφδξνκνη, Αηζρχινο, νθνθιήο) λα γίλεη απιή αλαθνξά. 

 

Δλόηεηεο Γηδαθηηθέο ώξεο 

Δηζαγσγή 2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Πξνιφγνπ (1-191) 4 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Παξφδνπ (192-288) 2 

πλνπηηθή ζεψξεζε Παξφδνπ (289-436) 1 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Α΄ Δπεηζνδίνπ (437-575) 3 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία  
Δπηπαξφδνπ – Β΄ Δπεηζνδίνπ (576-658) 

2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Β΄ Δπεηζνδίνπ (659-840) 3 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Β΄ Δπεηζνδίνπ (841-941) 2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Β΄ Δπεηζνδίνπ (942-1139) 3 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Β΄ Δπεηζνδίνπ (1140-1219) 3 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Α΄ ηαζίκνπ (1220-1285) 1 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Γ΄ Δπεηζνδίνπ (1286-1424) 4 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Β΄ ηαζίκνπ (1425-1499) 1 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Γ΄ Δπεηζνδίνπ (1500-1592) 2 

πλνπηηθή ζεψξεζε Γ΄ ηαζίκνπ (1593-1652) 1 

πλνπηηθή ζεψξεζε εμφδνπ (1653-1778) 
Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Δμφδνπ (1779-1870) 

4 

Γεληθή ζεψξεζε 2 

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ 40 

 

 

Γξακαηηθή Πνίεζε, Αξηζηνθάλε Όρνιθες 

 
Απφ ην εγρεηξίδην Γπαμαηική Ποίηζη. Απιζηοθάνη Όπνιθερ σο Δηζαγσγή ζα δηδαρζνχλ νη 

ζειίδεο 10-18. Τπνζηεξηθηηθά ν δηδάζθσλ κπνξεί λα αλαθεξζεί ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα απφ 
ην εγρεηξίδην Ιζηοπία ηηρ απσαίαρ ελληνικήρ γπαμμαηείαρ. 
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Δλόηεηεο Γηδαθηηθέο ώξεο 

Δηζαγσγή 2 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Πξνιφγνπ (1-231) 5 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Παξφδνπ (232-487) 5 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Δπηξξεκαηηθνχ Αγψλα (488-576) 2 

πλνπηηθή ζεψξεζε Δπηξξεκαηηθνχ Αγψλα (577-677) 1 

πλνπηηθή ζεψξεζε Μεηαβαηηθήο ζθελήο (678-716) 1 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Παξάβαζεο (717-794)  2 

πλνπηηθή ζεψξεζε Παξάβαζεο (795-842) 1 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Ηακβηθψλ ζθελψλ Η (843-1106) 4 

πλνπηηθή ζεψξεζε Γεχηεξεο Παξάβαζεο (1107-1168) 1 

πλνπηηθή ζεψξεζε Ηακβηθψλ ζθελψλ ΗΗ (1169-1397) 1 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Ηακβηθψλ ζθελψλ ΗΗ (1398-1539) 4 

πλνπηηθή ζεψξεζε Ηακβηθψλ ζθελψλ ΗΗ (1540-1638)   1 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Ηακβηθψλ ζθελψλ ΗΗ (1639-1773) 4 

πλνπηηθή ζεψξεζε Ηακβηθψλ ζθελψλ ΗΗ (1774-1787) 1 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία Δμφδνπ (1788-1851) 3 

Γεληθή ζεψξεζε 2 

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ 40 

 

 

2) ΑΝΘΟΛΟΓΗΟ ΦΗΛΟΟΦΗΚΩΝ ΚΔΗΜΔΝΩΝ 
 

Σν αληηθείκελν ζα δηδαρηεί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (εθφζνλ ν δηδάζθσλ επηζπκεί, ζε 
ζπλερφκελν δίσξν) απφ ηνλ Μάξηην θαη κεηά (ζχλνιν 13 ψξεο). 
 

Δλόηεηεο Γηδαθηηθέο ώξεο 

Δηζαγσγή (1,2,3,4,5,6,8,9) 
Ζ εηζαγσγή λα δηδαρηεί ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ αληη-
θεηκέλνπ θαη ηνπ βηβιίνπ 

2 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή (1-3), Δλφηεηα 3 2 

Κεθάιαην 2: Δηζαγσγή (1-3), Δλφηεηα 2, 4 3 

Κεθάιαην 3: Δηζαγσγή (1-6) 1 

Κεθάιαην 3: Δλφηεηεο 4, 5 2 

Κεθάιαην 4: Δηζαγσγή (2-3) 1 

Κεθάιαην 4: Δλφηεηεο 2,3,5 3 

Κεθάιαην 5: Δηζαγσγή (1-6) 1 

Κεθάιαην 5: Δλφηεηα 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Κεθάιαην 5: Δλφηεηα 4 1 

πλνιηθή ζεψξεζε 1 

ύλνιν πξνβιεπόκελσλ σξώλ 18 

 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ειζαγωγέρ ζηα κεθάλαια ζα δηδαρζνχλ σο εηζαγσγέο ζηε ζεκαηηθή 

ησλ θεηκέλσλ θαη ζην κέηξν πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εξκελεία ηνπο. ε θακία πεξίπησζε 
δελ πξέπεη λα δηδαρζνχλ αλεμάξηεηα απφ ηα θείκελα σο ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηιν-
ζνθίαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ εηζαγσγψλ, ν δηδάζθσλ, 
εθφζνλ ην ζεσξεί απαξαίηεην, κπνξεί λα δηαβάζεη θείκελα απφ ην εγρεηξίδην ηα νπνία δελ 
πξνβιέπνληαη ζηε δηδαθηέα χιε. 
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ΚΔΗΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

ΣΑΞΔΗ Α΄ Β΄ Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

 Σα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην δηδάζθνληαη δχν (2) ψξεο ηελ ε-
βδνκάδα κε ειεχζεξε επηινγή απφ ην δηδάζθνληα. Σν δίσξν απηφ, εθφζνλ ην επηζπκεί 
ν δηδάζθσλ, είλαη ζπλερφκελν. 

 ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ 20 πεξίπνπ ινγνηερληθά θείκελα (15 γηα 

ηα εζπεξηλά) εθ ησλ νπνίσλ δχν ή ηξία θείκελα απφ ηελ μέλε ινγνηερλία.  

 ηελ Γ΄ ηάμε πξέπεη λα δηδαρηνχλ θείκελα απφ φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Όπνπ π-
πάξρνπλ θείκελα ηεο μέλεο ινγνηερλίαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπγθξηηηθή 
αλάγλσζε. 

 ηελ Γ΄ ηάμε θαιφ είλαη λα γίλεη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ εηζαγσγηθψλ ζεκεησκάησλ 
πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ινγνηερλίαο καο. Σα ζηνηρεία απηά δελ δηδά-
ζθνληαη νχηε αμηνινγνχληαη απηφλνκα, αιιά πάληνηε ζε αλαθνξά κε ην δηδαζθφκελν 
θείκελν. 

 ε φιεο ηηο ηάμεηο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα βηβιία 
Ιζηοπία Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ θαη Λεξικό Λογοηεσνικών Όπων. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα 
βηβιία απηά δελ πξννξίδνληαη γηα απηφλνκε δηδαζθαιία, αιιά έρνπλ ζηφρν λα ιεηηνπξ-
γήζνπλ ζπκβνπιεπηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ζην Γπ-
κλάζην.   

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ 
λα κειεηήζνπλ (2) ην πνιχ ινγνηερληθά βηβιία, ζην πιαίζην θαιιηέξγεηαο ηεο θηιαλα-
γλσζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κελ θξηηήξην αμην-
ιφγεζεο ησλ καζεηψλ, σζηφζν ηα ινγνηερληθά βηβιία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
χιε ησλ εμεηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ Μαΐνπ-Ηνπλίνπ.  

 
 

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ (ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ) 

 
 

Α΄ Σάμε 

 Απφ ηηο Δλφηεηεο 1-18 ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιώζζα Α΄ 

Γπκλαζίνπ» ησλ Ν. Μπεδαληάθνπ, Α. Παπαζσκά θ.ά., έθδ. ΟΔΓΒ, δελ ζα δηδα-

ρζεί ην Α΄ Μέξνο (Κείκελν) ησλ Δλνηήησλ 5, 8, 9, 16, 17, 18, θαζψο θαη ηα αληί-
ζηνηρα παξάιιεια Κείκελα ηνπ Δπηκέηξνπ. Σν Β΄ θαη Γ΄ Μέξνο φισλ ησλ Δλνηή-
ησλ (1-18) ζα δηδαρζεί θαλνληθά. 

 
 

Β΄ Σάμε  

 Απφ ηηο Δλφηεηεο 1-18 ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιώζζα Β΄ 

Γπκλαζίνπ» ησλ Α. Παπαζσκά, Μ. Γαιάλε θ.ά., έθδ. ΟΔΓΒ, δελ ζα δηδαρζνχλ ηα 

εμήο:   α) Δλόηεηα 4
ε
, 6

ε
, 8

ε
, 10

ε
, 18

ε
: Α΄ Μέξνο (Κείκελν θαη παξάιιεια Κείκελα 

ηνπ Δπηκέηξνπ).   β) Δλόηεηα 14
ε
: Β΄2 Μέξνο (Δηπκνινγηθά).  γ) Δλόηεηα 16

ε
: Α΄ 

Μέξνο (Κείκελν θαη παξάιιειν Κείκελν ηνπ Δπηκέηξνπ) θαη Β΄1, 2 Μέξνο (Λεμηιν-

γηθά θαη Δηπκνινγηθά).  δ) Δλόηεηα 17
ε
: Β΄1, 2 Μέξνο (Λεμηινγηθά θαη Δηπκνινγη-

θά). Ζ ππφινηπε χιε ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζεί θαλνληθά. 
 

 Γ΄ Σάμε 

 Απφ ηηο Δλφηεηεο 1-12 ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιώζζα Γ΄ Γπ-

κλαζίνπ» ησλ Ν. Μπεδαληάθνπ, Β. Υαξαιακπάθνπ θ.ά., έθδ. ΟΔΓΒ, δελ ζα δηδα-
ρζεί ην Α΄ Μέξνο (Κείκελν θαη παξάιιεια Κείκελα ηνπ Δπηκέηξνπ) ησλ Δλνηήησλ 

5, 7, 10, 12. Σν Β΄ θαη Γ΄ Μέξνο φισλ ησλ Δλνηήησλ (1-12) ζα δηδαρζεί θαλνληθά. 
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 Ζ δηδαθηέα χιε απφ ην βηβιίν «Αξξηαλνύ Αιεμάλδξνπ Αλάβαζε» Γ΄ Γπκλαζίνπ 
ησλ Ν. Μπνχξα, Κ. Ναζηνχιε, Α. αθειιαξίνπ, έθδ. ΟΔΓΒ, (θαηά ην 3

ν
 ηξίκελν: 

Μάξηηνο-Μάηνο) νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

i. Δηζαγσγή: Σα θεθάιαηα Η, ΗΗ, ΗΗΗ, V, VΗΗΗ ζα δηδαρζνχλ θαλνληθά. Σα θε-

θάιαηα IV, VI, VII δελ ζα δηδαρζνύλ. 

ii. Κείκελν: Απφ ην Α΄ Βηβιίν ζα δηδαρζνχλ ηα θεθάιαηα: 13,3-7, 15, 3-8,  

16, 4-7. Απφ ην Β΄ Βηβιίν ζα δηδαρζεί ην θεθάιαην 4, 9-11. Απφ ην Δ΄ 

Βηβιίν ζα δηδαρζεί ην θεθάιαην 19, 1-3. Απφ ην Ε΄ Βηβιίν ηα θεθάιαηα: 

28-30. Σα ππφινηπα θεθάιαηα δελ ζα δηδαρζνχλ. 

 

 

 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
 

ηε δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο πεξηιακβάλνληαη ηα εγρεηξί-

δηα Νενειιεληθή Γιώζζα, Βηβιίν Μαζεηή θαη Σεηξάδην Δξγαζηώλ Α΄, Β΄ & Γ΄ ηάμεσλ 

Γπκλαζίνπ. 
Γηα θάζε ελφηεηα ησλ εγρεηξηδίσλ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην 

ΓΔΠΠ, ην ΑΠ Νενειιεληθήο Γιώζζαο (ΦΔΚ/303, η. β΄/13-03-2003, ζει. 3778-3794) θαη 

πξνο ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Βηβιία Δθπαηδεπηηθνύ Α΄, Β΄ & Γ΄ 
ηάμεσλ Γπκλαζίνπ, πξνηείλνληαη ηα εμήο:  

 Ο ελδεηθηηθφο ρξφλνο γηα ηε ρξνληθή θάιπςε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε 
ηα δηαιακβαλφκελα ζην Χξνιφγην Πξφγξακκα θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 
Γπκλαζίνπ.  

 Ζ ζπλνπηηθή δηδαζθαιία νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ησλ εγρεηξηδίσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ 
ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, ή ε παξάιεηςή ηνπο, εθφζνλ ν δηδαθηηθφο ρξφλνο δελ επαξθεί.  

 Ζ δηδαζθαιία νξηζκέλσλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηά δξαζηε-
ξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηε Γπαμμαηική.  

 εκεία πνπ αθνξνχλ ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα θεηκεληθά είδε θαη ηελ αλάπηπ-
με δεμηνηήησλ ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν. 

εκεηψλεηαη φηη 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 πε-
γέο, κε ζθνπφ ηελ εκπέδσζε ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ησλ 
καζεηψλ/καζεηξηψλ κε πνηθίια θεηκεληθά είδε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα θα-
ηαλννχλ θαη λα παξάγνπλ επηηπρψο πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν.  

 

Α΄ ΣΑΞΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ύλνιν: 65 δηδαθηηθέο ώξεο 

 
 

1
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Οη πξώηεο κέξεο ζε έλα λέν ζρνιείν 

 

ΔΛ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

10-12 A. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ησλ 
θεηκέλσλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη’ επηινγήλ 
απφ ην δηδάζθνληα. 

2. θφπηκν είλαη λα δνζνχλ νξηζκέλεο πξνθα-
ηαξθηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν νη ζπλζήθεο θαη ν θψδηθαο επηθνηλσ-
λίαο επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ κελχ-
καηνο. 

3.  Απφ ηα θείκελα 6 θαη 7 (ζ. 18-19) πξνηεί-
λεηαη λα δηδαρηεί κφλν ην έλα. 

12 B. Δπηθνηλσλία 

12 -15 B1. Παξάγνληεο ηεο επηθνηλσλίαο  

15-17 Β2. Κψδηθεο επηθνηλσλίαο 

17 Γ. Δίδε πξνηάζεσλ 

17-19 Γ1. Δίδε πξνηάζεσλ αλάινγα κε ηα ζπ-
ζηαηηθά ηνπο 

19-21 Γ2. Δίδε πξνηάζεσλ, ζεκαζίεο ηνπο θαη 
ζεκεία ζηίμεο 

22 Γ. Λεμηιφγην ελφηεηαο 
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23 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 4. Πξνηείλεηαη λα δνζνχλ απιέο νδεγίεο γηα 
ηε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο, ηδηαί-
ηεξα ηνπ θφκκαηνο θαη ηεο ηειείαο. 

5. Καηά ηε δηδαζθαιία ησλ πξνηάζεσλ ζθφ-
πηκν θξίλεηαη λα ηνληζηεί ε δηάθξηζή ηνπο ζε 
απιέο, ειιεηπηηθέο θαη επαπμεκέλεο [Γ1]. 

24 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 

2
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Δπηθνηλσλία ζην ζρνιείν 

 

ΔΛ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

26-28 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηάθξη-
ζε πξνθνξηθνχ [Β1] θαη γξαπηνχ ιφγνπ 
[Β2]. 

2. Ζ άζθεζε 1 ηεο ππνελφηεηαο Β1, ζ. 28, 
λα κε δηδαρηεί, αλ δελ ππάξρεη δπλαηφηε-
ηα καγλεηνθψλεζεο ηνπ γξαπηνχ θεηκέ-
λνπ 1, ζ. 26. 

3. Απφ ηα θείκελα 14 θαη 15, ζ. 34-35 [Γ], 
κπνξεί λα επηιεγεί κφλν ην έλα.  

4. θφπηκν είλαη λα ηνληζηεί ε ζρέζε αλά-
κεζα ζηηο επξχηεξεο πεξηζηάζεηο επηθνη-
λσλίαο θαη ηα θαηλφκελα γισζζηθήο πνη-
θηιίαο. 

5. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηδα-
ζθαιία ηεο παξαγξάθνπ [Γ] θαη ηδηαίηεξα: 

 ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο παξα-
γξάθνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δν-
κηθψλ ζηνηρείσλ ηεο  

 ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ γηα 
ηελ παξάγξαθν θαηά ηελ ζχληαμε 
δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλσλ θαη 

 ζην ξφιν ησλ ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ γηα 
ηε ζπλνρή ηεο παξαγξάθνπ. 

28 Β. Δίδε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

28 Β1. Πξνθνξηθφο ιφγνο 

29-31 Β2. Γξαπηφο ιφγνο 

31-33 Β3. Γισζζηθή πνηθηιία – Mέζν θαη πεξί-
ζηαζε επηθνηλσλίαο 

34-35 Γ. Ζ Παξάγξαθνο 

36 Γ. Λεμηιφγην ελφηεηαο 

37 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

38 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 

3
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο θύζεο 

 

ΔΛ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 8 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

40-42 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Σα θείκελα ηεο ελφηεηαο θαη νη εξσηήζεηο θα-
ηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ κπνξνχλ λα αμηνπνη-
εζνχλ θαη’ επηινγήλ απφ ην δηδάζθνληα ιφγσ 
πιεζψξαο χιεο ηεο ελφηεηαο. 

2. Πξνηείλεηαη ζηελ ελφηεηα απηή ν δηδάζθσλ 
λα παξνπζηάζεη κε νηθνλνκία ρξφλνπ θαη πε-
ξηιεπηηθά ηα βαζηθφηεξα απφ ηα ραξαθηεξη-
ζηηθά ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ κε αληηπξνζσ-
πεπηηθά θεηκεληθά παξαδείγκαηα απφ ην βη-
βιίν ή άιιεο πεγέο. εκεηψλεηαη φηη θαζέλαο 
απφ ηνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο παξνπζηάδεηαη 
εθηελψο θαη ζε άιιεο ελφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ 
εγρεηξηδίσλ. 

3. Να δνζεί έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο πεξί-
ιεςεο θεηκέλνπ, ζ. 48 [Γ1]. 

43 Β. Πεξηγξαθή 

43 Β1. ηνηρεία πεξηγξαθήο 

44-45 Β2. Δίδε πεξηγξαθήο 

46 Β3. Λεμηιφγην πεξηγξαθήο 

47 Γ. Αθήγεζε 

47-48 Γ1. ηνηρεία αθήγεζεο 

48 Γ1. Πεξίιεςε 

49-50 Γ2. Δίδε αθήγεζεο 

50 Γ3. Λεμηιφγην αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ 

52 Γ. Δπηρεηξεκαηνινγία 

52-55 Γ1. ηνηρεία επηρεηξήκαηνο θαη κειέηε ε-
πηρεηξεκάησλ 

55 Γ2. Λεμηιφγην επηρεηξεκαηνινγίαο 



 12 

56-57 Δ. Πνιπηξνπηθφηεηα 4. πληζηάηαη λα πξνζερηεί ε δηδαζθαιία ηεο 
έλλνηαο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο [E], εθφζνλ νη 
καζεηέο γεληθφηεξα δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε 
απηή. 

5. Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ «Γηαβάδσ θαη 
γξάθσ» (ζ. 55) πξνηείλεηαη λα γίλεη επηινγή 
κεηαμχ ησλ 1, 3 θαη 4 [Γ1]. 

58 Γηαζεκαηηθή εξγαζία  

 
 
 

4
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Φξνληίδσ γηα ηε δηαηξνθή θαη ηελ πγεία κνπ 

 

ΔΛ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 9 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

60-62 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Να γίλεη επηινγή κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ πνπ 
ζα δηδαρζνχλ θαη ησλ εξσηήζεσλ θαηαλφε-
ζεο πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ, ιφγσ πιεζψξαο 
χιεο ηεο ελφηεηαο. 

2. Δθφζνλ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, κία 
ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππνελφηεηεο Β1, Β2 
Γ2 θαη Δ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κε ζπληνκία. 

 3. ην παξάδεηγκα «Το 1 ζηα 10 Δλληνόποςλα 
είναι πασύζαπκο» ηεο ζ. 65 [Β2] λα πξνζηε-
ζεί κεηά ην επίζεην πασύζαπκο ε ιέμε παιδί, 
ψζηε λα ππάξρεη ζπκθσλία κε ηα αλαθεξφ-
κελα ζηε ζ. 63 γηα ηελ νλνκαηηθή θξάζε 
[Β1]. 

4. Χο πξνο ηελ θιίζε νπζηαζηηθώλ θαη επηζέ-

ησλ [Γ]: 

 Να αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηε Γξακκα-

ηηθή ηα νπζηαζηηθά δηαθξίλνληαη: α) ζε αξ-

ζεληθά, ζειπθά θαη νπδέηεξα θαη β) ζε ηζν-
ζχιιαβα θαη αληζνζχιιαβα. 

 Να δηεπθξηληζηεί φηη ε δηάθξηζε ζε δηθαηά-
ιεθηα θαη ηξηθαηάιεθηα είλαη επίζεο έλαο 
ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ νπζηαζηηθψλ πνπ 
πηνζεηνχλ νξηζκέλεο γξακκαηηθέο.  

 Kαηά ηε δηδαζθαιία ησλ θιηηηθψλ πηλάθσλ 
λα αλαθεξζνχλ επηπξφζζεηα θαη νη ηχπνη 
ηεο θιεηηθήο. 

 Γηα ηα νπζηαζηηθά θαη ηα επίζεηα πνπ εκ-
θαλίδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ θιίζε είλαη 
δπλαηφ λα αμηνπνηεζνχλ νη αληίζηνηρεο ελφ-
ηεηεο ηεο Γξακκαηηθήο.  

63 Β. Ολνκαηηθή θξάζε – Eπηζεηηθφο πξνζ-
δηνξηζκφο 

63-64 Β1. Ση είλαη νλνκαηηθή θξάζε θαη πνηα ε 
ιεηηνπξγία ηεο ζηελ πξφηαζε 

65-68 Β2. Δπηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

68 Γ. Κιίζε νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ 

68-72 Γ1. Κιίζε νπζηαζηηθψλ 

72-74 Γ2. Κιίζε επηζέησλ 

74-76 Γ. Παξαγσγή θαη ζχλζεζε 

77 Δ. ηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνθνξη-
θφ ιφγν 

78 Σ. Λεμηιφγην 
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78-79 Ε. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 5. Χο πξνο ηελ παξαγσγή θαη ηε ζύλζεζε 
[Γ]: 

 Να αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηε Γξακκα-
ηηθή νη ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ κε πξφζεκα 
ζεσξνχληαη ζχλζεηεο θαη φηη παξάγσγεο 
ζεσξνχληαη κφλν νη ιέμεηο πνπ ζρεκαηίδν-
ληαη κε παξαγσγηθέο θαηαιήμεηο (επηζήκα-
ηα).  

 Να δηεπθξηληζηεί ζηνπο καζεηέο φηη νξηζκέ-
λεο γξακκαηηθέο θαηαηάζζνπλ ζηηο παξά-
γσγεο ιέμεηο θαη εθείλεο πνπ αξρίδνπλ κε 
πξφζεκα.  

 Δθφζνλ πινπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο δξαζηε-
ξηφηεηεο ζηηο ζ. 74-75 θαη 80 ηνπ εγρεηξηδί-
νπ [Γ], θαζψο θαη ζηηο ζ. 43-44, 48-49 θαη 
55 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ ηεο Α΄ Σάμεο, 
λα πξνζαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ηε Γξακ-
καηηθή. 

 Eθηζηάηαη γεληθφηεξα ε πξνζνρή ησλ δη-
δαζθφλησλ ζηελ αλάγθε λα πξνζαξκνζηεί 
ζην ζχλνιν ηνπ εγρεηξηδίνπ ε δηδαζθαιία 
ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζχλζεζεο ζχκθσ-
λα κε ηελ ηζρχνπζα γξακκαηηθή. 

79 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 

5
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Γλσξίδσ ην καγηθό θόζκν ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

 

ΔΛ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 9 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

82-84 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Σα θείκελα ηεο ελφηεηαο θαη νη εξσηήζεηο θα-
ηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ πξνηείλεηαη λα αμην-
πνηεζνχλ θαη’ νηθνλνκία απφ ην δηδάζθνληα, 
π.ρ. απφ ηα ηξία εηζαγσγηθά θείκελα κπνξνχλ 
λα επηιεγνχλ έλα ή δχν. 

2. Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ξήκαηνο λα ηνλη-
ζηνχλ:  

 ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο θσλέο (κνξθνιν-
γία) θαη ηηο δηαζέζεηο (ζεκαζηνινγία) [Β2.2., 
Β2.3],  

 νη ρξφλνη ηνπ ξήκαηνο θαη ην πνηνλ ελέξ-
γεηαο [Β2.4.] 

 λα ηνληζηεί ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξήκαηνο 
γηα ηα αθεγεκαηηθνχ ηχπνπ θείκελα θαη λα 
δνζνχλ παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ησλ 
ξεκαηηθψλ ρξφλσλ ζηα αθεγεκαηηθά θεηκε-
ληθά είδε (πξνθνξηθά/γξαπηά, ηζηνξηθέο 
αθεγήζεηο, αθεγήζεηο ζπκβάλησλ θ.ι.π). 

3. Να δηεπθξηληζηεί ζηνπο καζεηέο φηη ν παξα-
θείκελνο αλήθεη ζηε ρξνληθή βαζκίδα ηνπ πα-

84 Β. Σν ξήκα 

84-85 Β1. Ο ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

85 Β2. Οη κνξθέο ηνπ ξήκαηνο. 

85 Β2.1. Πξφζσπν θαη αξηζκφο 

86-87 Β2.2. πδπγίεο θαη θσλέο 

87-88 Β2.3. Γηαζέζεηο ηνπ ξήκαηνο 

89-91 Β2.4. Υξφλνη ηνπ ξήκαηνο θαη πνηνλ ελέξ-
γεηαο 

91-92 Β3. πλδεηηθά ξήκαηα 

92-93 Γ. Παξάγσγα ξήκαηα 

93 Γ. Λεμηιφγην  

94-95 Δ. Σν ξήκα ζηελ αθήγεζε 

95-97 Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 
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97 Γηαζεκαηηθή εξγαζία ξφληνο θαη λα πξνζαξκνζηεί ν ζρεηηθφο πίλα-
θαο ηεο ζ. 91 [Β2.4.], ζχκθσλα θαη κε ηα δηα-
ιακβαλφκελα ζηε ζ. 35 ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο Β΄ 
ηάμεο. 

4. H ππνελφηεηα B3, «Παξάγσγα ξήκαηα», λα 
πξνζαξκνζηεί θαη λα δηδαρηεί ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα γηα 
ηελ παξαγσγή θαη ηε ζχλζεζε. 

5. Δθφζνλ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, πξν-
ηείλεηαη ε ππνελφηεηα Δ, «Σν ξήκα ζηελ αθή-
γεζε», λα δηδαρηεί ζπλνπηηθά. 

 
 

6
ε 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε δσή κνπ 

 

ΔΛ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ  6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

100-3 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη λα γίλεη επηινγή κεηαμχ ησλ δη-
δαθηέσλ θεηκέλσλ, ηδηαίηεξα ησλ εηζαγσγηθψλ 
(1 έσο 4).  

2. Να δνζεί έκθαζε θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ηεο 
ρξήζεο ησλ πηψζεσλ ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη 
ζηνλ εηεξφπησην πξνζδηνξηζκφ ζε γεληθή 
[Β1, Β2]. 

3. Δπίζεο, λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε 
ησλ κεξψλ ηεο παξαγξάθνπ, κε παξαδείγ-
καηα απφ δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε θαζψο 
θαη ζηε ζχληαμε πιαγηφηηηισλ [Γ]. 

4. Χο πξνο ηελ παξαγσγή νπζηαζηηθψλ [Γ]: 

 Ζ επηζήκαλζε ζην «Έκαζα φηη» (ζ. 107) 
[Γ] «Νέα νπζηαζηηθά παξάγνληαη θαη κε ηε 
ρξήζε πξνζεκάησλ...», πξνηείλεηαη λα 
πξνζαξκνζηεί θαη λα δηδαρηεί ζχκθσλα 
κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ 4

ε
 ελφηεηα πην 

πάλσ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε ζχλζεζε. 

 Ζ άζθεζε 2 ζην «Αθνχσ θαη κηιψ» (ζ. 
106) [Γ] θαη ε άζθεζε 1 ηεο ζ. 108 [Δ] λα 
πξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ 
κφλν ιέμεηο κε παξαγσγηθέο θαηαιήμεηο. 

103 Β. Λεηηνπξγίεο – Xξήζεηο ησλ πηψζεσλ 
ηνπ νπζηαζηηθνχ 

103 Β1. Oη πηψζεηο σο δείθηεο γηα ηε ζρέζε 
νπζηαζηηθνχ θαη ξήκαηνο 

104-6 Β2. Oη πηψζεηο σο δείθηεο γηα ηε ζρέζε 
νπζηαζηηθνχ θαη νπζηαζηηθνχ  

106-7 Γ. Παξάγσγα νπζηαζηηθά 

107-8 Γ. Παξάγξαθνο – Πιαγηφηηηινη 

108-9 Δ. Λεμηιφγην  

109-10 Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

110 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 
 
 

7
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Ο θόζκνο κέζα από ηελ νζόλε – εηθόλα 

 

ΔΛ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 4 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

112-115 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη λα δηδαρηνχλ θαη’ επηινγήλ νξη-
ζκέλα κφλν απφ ηα εηζαγσγηθά θείκελα (1-2 
απφ ηα 4) ιφγσ ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ 
ηεο ελφηεηαο.  

2. ε φ,ηη αθνξά ηα άξζξα [B], πξνηείλεηαη λα 
δνζεί έκθαζε ζηε ζεκαζηαθή δηάθξηζε κεηα-
μχ νξηζηηθνχ θαη αφξηζηνπ άξζξνπ. 

115-117 Β. Οξηζηηθφ θαη αφξηζην άξζξν – Άξζξν 
– Κιίζε ησλ άξζξσλ 

117-118 Γ. Παξάγσγα επίζεηα 

118-120 Γ. Πεξηγξαθή  

120 Δ. Λεμηιφγην 

121 Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 
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122 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 3. Eπίζεο, ζπληζηάηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δη-
δαζθαιία ηεο πεξηγξαθήο [Γ] κε ηε ρξεζηκν-
πνίεζε πεξηγξαθηθψλ θεηκέλσλ δηαθνξεηηθήο 
πξνέιεπζεο θαη είδνπο θαη κε έκθαζε ζηηο 
ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο (ρξήζε επηζέ-
ησλ, νπζηαζηηθψλ, ξεκαηηθψλ ρξφλσλ θ.ιπ). 

 
 

8
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Αζιεηηζκόο θαη Οιπκπηαθνί Αγώλεο. Παξαθνινπζώ θαη ζπκκεηέρσ 

 

ΔΛ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ  7 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

124-126 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη λα δηδαρηνχλ νξηζκέλα κφλν 
απφ ηα εηζαγσγηθά θείκελα (1-2 απφ ηα 4). 

2. πληζηάηαη λα ηνληζηεί ζηε δηδαζθαιία ε δηά-
θξηζε κεηαμχ θχξησλ θαη δεπηεξεπνπζψλ 
πξνηάζεσλ θαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ παξα-
ηαθηηθή ζχλδεζε πξνηάζεσλ – πεξηφδσλ θαη 
ην αζχλδεην ζρήκα [Β2, Β3]. 

3. θφπηκν είλαη λα επηζεκαλζεί θαηά ηε δηδα-
ζθαιία ε ζηίμε (θφκκαηα) ή ε απνπζία ηεο 
ζηηο ζπλαθείο ζπληάμεηο. 

4. Γηα ηελ εκπέδσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ππν-
ελφηεηαο Γ, «Aθήγεζε», πξνηείλεηαη λα ρξε-
ζηκνπνηεζνχλ παξαδείγκαηα απφ δηαθνξεηη-
θά θεηκεληθά είδε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (ινγν-
ηερληθά θείκελα, θείκελα απφ ηνλ ηχπν θαη ην 
δηαδίθηπν θ.ιπ) θαη λα δνζεί έκθαζε ζηα δν-
κηθά ζηνηρεία θαη ηηο ιεμηθνγξακκαηηθέο επη-
ινγέο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα θεηκεληθά πα-
ξαδείγκαηα. 

127 Β. Παξαηαθηηθή ζχλδεζε – Αζχλδεην 
ζρήκα 

127 Β1. Πεξίνδνη ιφγνπ – Kχξηεο θαη δεπηε-
ξεχνπζεο πξνηάζεηο 

128-130 Β2. Παξαηαθηηθή ζχλδεζε πξνηάζεσλ – 
πεξηφδσλ 

130-131 Β3. Αζχλδεην ζρήκα 

131-133 Γ. Αθήγεζε  

133-135 Γ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

136 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 
 

9
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Αλαθαιύπησ ηε καγεία ηεο γλώζεο 

 

ΔΛ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ  4 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

138-141 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Σα θείκελα ηεο ελφηεηαο απηήο θαη νη εξσηή-
ζεηο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ κπνξνχλ λα 
αμηνπνηεζνχλ θαη’ επηινγήλ απφ ην δηδάζθν-
ληα. 

2. Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαη ηνπ 
παξαδεηγκαηηθνχ άμνλα [Β, Γ] νη δηδάζθνληεο 
θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζην ζεσξεηηθφ θαη 
ην δηδαθηηθφ κέξνο ηνπ Βηβιίνπ Δθπαηδεπηη-
θνχ (ζ. 103-108).  

3. Οη δηδάζθνληεο λα επηιέμνπλ απφ ηηο δξα-
ζηεξηφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ηνπ Σεηξαδίνπ 
Δξγαζηψλ ηηο θαηαιιειφηεξεο γηα ην επίπεδν 
ησλ καζεηψλ ηνπο. 

 

141-142 Β. πληαγκαηηθφο άμνλαο 

142-144 Γ. Παξαδεηγκαηηθφο άμνλαο 

145-146 Γ. Λεμηιφγην 

146-148 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

148 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 
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10
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Γλσξίδσ ηνλ ηόπν κνπ θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ 

 

ΔΛ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 7 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

150-153 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Σα θείκελα ηεο ελφηεηαο κπνξνχλ λα αμην-
πνηεζνχλ θαη’ νηθνλνκία απφ ην δηδάζθνληα. 

2. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ ππνηαθηη-
θή ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ [Β2] θαη ηνλ 
βαζκφ αμηνπνίεζεο ηεο ζε πνηθίια θεηκεληθά 
είδε (π.ρ. πξνθνξηθέο ζπδεηήζεηο έλαληη επη-
ζηεκνληθψλ θεηκέλσλ), θαζψο θαη ζηε ρξήζε 
ησλ ιεμηθψλ [Γ]. 

3. Δπίζεο, λα ηνληζηεί ε ρξήζε ή ε απνπζία 
θφκκαηνο ζηελ ππνηαθηηθή ζχλδεζε (ζ. 156). 

4. Μαδί κε ηα ζεκεία ζηίμεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηε ζ. 158 λα δηδαρηεί θαη ην Θαπκαζηηθφ. 

5. ε φ,ηη αθνξά ζηε ρξήζε ιεμηθψλ [Γ], πξν-
ηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί θπξίσο ην Δπμηνεςηι-
κό λεξικό ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ ηνπ Γπκλαζίνπ. 

153 Β .Τπνηαθηηθή ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ 

153-154 Β1. Γεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο 

155 Β2. Τπνηαθηηθή ζχλδεζε πξνηάζεσλ  

155-156 Β3. Ζ ζηίμε ζηελ ππνηαθηηθή ζχλδεζε 

156-158 Γ. εκεία ζηίμεο 

159 Γ. Υξήζε ιεμηθψλ 

160 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

161 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 

 

Β΄ ΣΑΞΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ύλνιν: 52 ώξεο 
 

1
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Από ηνλ ηόπν κνπ ζ’ όιε ηελ Διιάδα 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 7 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

10-14 A. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Σα θείκελα ηεο ελφηεηαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 
θαη’ νηθνλνκία απφ ην δηδάζθνληα. 

2. Ζ παξάιεηςε ηνπ ππνθεηκέλνπ [B1] θαη ε ζπκθσ-
λία ππνθεηκέλνπ – ξήκαηνο [Β2] κπνξνχλ λα δηδα-
ρηνχλ πεξηιεπηηθά, εθφζνλ ππάξρεη ρξνληθφο πε-
ξηνξηζκφο. 

3. Χο πξνο ηα αρώξηζηα κόξηα [Γ]: 

 Να αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηε Γξακκαηηθή νη 
ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ κε αρψξηζηα κφξηα-
πξνζήκαηα ζεσξνχληαη ζχλζεηεο θαη φρη παξά-
γσγεο θαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ην κφξην εί-
λαη ην α΄ ζπλζεηηθφ.  

 Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φκσο ζηνπο καζεηέο φηη 
ζχκθσλα κε νξηζκέλεο γξακκαηηθέο νη ιέμεηο 
πνπ αξρίδνπλ κε αρψξηζην κφξην θαηαηάζζνληαη 
ζηηο παξάγσγεο ιέμεηο. 

 O πίλαθαο ηεο ζ. 18 λα ζπκπιεξσζεί κε ηα ιφγηα 
αρψξηζηα κφξηα ανα-, απο-, καηα-, πποζ-. 

 Δθφζνλ πινπνηεζνχλ ε άζθεζε 2 ηεο ζ. 24 [Δ] 
ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη νη αζθήζεηο 1, 1α ηεο ζ. 12 
θαη 1γ ησλ ζ. 12-13 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ, λα 
πξνζαξκνζηεί ε δηαηχπσζή ηνπο ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα Γξακκαηηθή. 

 Γεληθφηεξα, ζπληζηάηαη λα πξνζαξκνζηεί ζην ζχ-
λνιν ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ηνπ ζπλαθνχο Σεηξαδίνπ 
Δξγαζηψλ ε δηδαζθαιία ησλ αρψξηζησλ κνξίσλ 

15 B. Σν ππνθείκελν 

15 -16 Β1. Οη κνξθέο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

16-17 B2. πκθσλία ππνθεηκέλνπ – ξή-
καηνο 

17-19 Γ. Παξαγσγή κε αρψξηζηα κφξηα 

17 Γ. Σξφπνη αλάπηπμεο παξαγξά-
θνπ 

19-20 Γ1. Σξφπνη αλάπηπμεο παξαγξά-
θνπ 

21-23 Γ2. Άιινη ηξφπνη αλάπηπμεο πα-
ξαγξάθνπ 

24 Δ. Λεμηιφγην ελφηεηαο 

25 Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο 
ιφγνπ 

25 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 
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  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα γξακκαηηθή. 

4. Ζ δηδαζθαιία ησλ ηξφπσλ αλάπηπμεο παξαγξά-
θνπ ζθφπηκν είλαη λα ζπζρεηηζηεί κε ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ 
θεηκεληθψλ εηδψλ. 

5. Ζ ππνελφηεηα «Άιινη ηξφπνη αλάπηπμεο παξα-
γξάθνπ» [Γ2] κπνξεί λα δηδαρηεί ζπλνπηηθά, αλ 
ππάξρεη έιιεηςε ρξφλνπ. 

 

2
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Ενύκε κε ηελ νηθνγέλεηα 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

28-31 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Απφ ηα θείκελα 1 έσο 4 κπνξνχλ λα επηιε-
γνχλ ηα θαηαιιειφηεξα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
δηδαζθαιίαο. 

2. Καηά ηε δηδαζθαιία ηεο ππνελφηεηαο Β:  

 λα ηνληζηνχλ νη βαζηθέο ζεκαζίεο ησλ ε-
γθιίζεσλ (νξηζηηθή: δειψλεη ην πξαγκαηηθφ· 
ππνηαθηηθή: ην ελδερφκελν ή ην επηζπκεηφ· 
πξνζηαθηηθή: ηελ πξνζηαγή, ηελ πξνηξνπή 
ή ηελ απαγφξεπζε). 

 λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ρξφλνπο ζηνπο ν-
πνίνπο εκθαλίδεηαη θάζε έγθιηζε,  

 λα αλαθεξζεί ζηνπο καζεηέο φηη ην κε ζπ-
λνπηηθφ πνηφλ ελέξγεηαο νλνκάδεηαη θαη ε-
ξακολοςθηηικό θαη φηη ην ζπλνπηηθφ νλνκά-
δεηαη θαη ζηιγμιαίο. 

3. H ππνελφηεηα Γ2, «Ζ κνξθή ησλ ζπλζέησλ: 
ην ζπλδεηηθφ θσλήελ», αλ ππάξρεη έιιεηςε 
ρξφλνπ, κπνξεί λα δηδαρηεί πεξηιεπηηθά. 

4. Να δνζεί έκθαζε ζηε ζχληαμε πεξίιεςεο 
απφ πιαγηφηηηινπο [Γ]. θφπηκν είλαη λα π-
πνγξακκηζηεί ε ρξεζηκφηεηα ηεο πεξίιεςεο 
ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε ζηα νπνία απ-
ηή ελζσκαηψλεηαη (π.ρ. ζε αλαδηεγήζεηο 
ζπκβάλησλ γεληθά, ζε δεκνζηνγξαθηθά άξ-
ζξα θ.ά.) 

32 Β. Δγθιίζεηο – Υξφλνη 

32-33 Β1. Δγθιίζεηο ζηηο αλεμάξηεηεο πξνηά-
ζεηο 

33-36 Β2. Υξφλνη ηνπ ξήκαηνο 

37 Γ. Σα είδε ησλ ζπλζέησλ 

37-38 Γ1. Σα είδε ησλ ζπλζέησλ 

38 Γ2. Ζ κνξθή ησλ ζπλζέησλ: ην ζπλδεηη-
θφ θσλήελ 

39 Γ. Πεξίιεςε θεηκέλνπ – Πιαγηφηηηινη 

40 Δ. Λεμηιφγην ελφηεηαο 

41 Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

42 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 

3
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Φίινη γηα πάληα 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ  6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ  

44-47 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Απφ ηα εηζαγσγηθά θείκελα 1 έσο 4 πξνηείλε-
ηαη λα δηδαρηνχλ θαη’ επηινγήλ, εθφζνλ ππάξ-
ρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, δχν έσο ηξία.  

2. Να ππνγξακκηζηεί φηη νη θσλέο δελ είλαη θν-
ξείο ζεκαζίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο δηαζέζεηο (4

ε
 

ελφηεηα). 

48 Β. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή θσλή – π-
δπγίεο 

48-49 Β1. Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή θσλή 

50-51 Β2. πδπγίεο 

51-53 Γ. Σν Α’ ζπλζεηηθφ 
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54 Γ. Λεμηιφγην 3. Γηα λα απνθηήζνπλ επνπηεία ησλ ξεκαηηθψλ 
θιίζεσλ, είλαη ζθφπηκν νη καζεηέο λα αλαηξέ-
μνπλ ζηε Γξακκαηηθή. 

4. Πξνηείλεηαη λα ηνληζηεί κε ηα θαηάιιεια πα-
ξαδείγκαηα φηη ην α΄ ζπλζεηηθφ ησλ ιέμεσλ 
κπνξεί λα αλήθεη ζρεδφλ ζε θάζε κέξνο ηνπ 
ιφγνπ. 

55 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

56 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 
 

4
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Σν ζρνιείν ζην ρξόλν 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ  6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ  

58-61 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Δθφζνλ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, πξν-
ηείλεηαη λα δηδαρηνχλ θαη’ επηινγήλ νξηζκέλα 
κφλν απφ ηα εηζαγσγηθά θείκελα (1-4). 

2. ηηο δηαζέζεηο ηνπ ξήκαηνο [Β1] λα δνζνχλ 
κεξηθά παξαδείγκαηα κεηαηξνπήο ηεο ελεξγε-
ηηθήο ζχληαμεο ζε παζεηηθή. Πξνηείλεηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε ά-
ζθεζε 2, ζ. 35, ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ. 

3. Ο πίλαθαο ηεο ζ. 63 γηα ηηο ξεκαηηθέο δηαζέ-
ζεηο κπνξεί λα κε δηδαρηεί. 

4. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο κνξθέο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ θαη ηε δηάθξηζε κεηαμχ άκεζνπ 
θαη έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ [B3]. H δηάθξηζε κν-
λφπησηα – δίπησηα ξήκαηα κπνξεί λα δηδα-
ρηεί ζπλνπηηθά. 

5. Σα θαηλφκελα θνηλσληθήο ζπλνρήο πξνηείλε-
ηαη λα εμεηαζηνχλ θαη ζπγθξηηηθά ζε παξα-
δείγκαηα απφ δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε. 

 

62 Β. Γηαζέζεηο ηνπ ξήκαηνο – Μεηαβαηηθά 
θαη ακεηάβαηα ξήκαηα – Αληηθείκελν 

62-63 Β1. Γηαζέζεηο ηνπ ξήκαηνο 

64-65 Β2. Μεηαβαηηθά θαη ακεηάβαηα ξήκαηα  

65-68 Β3. Αληηθείκελν – Mνλφπησηα θαη δί-
πησηα ξήκαηα 

69 Γ. πλνρή επξχηεξνπ θεηκέλνπ 

70 Γ. Λεμηιφγην 

71 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

72 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 
 

5
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

πδεηώληαο γηα ηελ εξγαζία θαη ην επάγγεικα 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

74-77 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Να δηδαρηνχλ θαη’ επηινγήλ νξηζκέλα απφ 
ηα θείκελα 1 έσο 4 θαη 6 έσο 8. 

2. Πξνηείλεηαη λα πεξηγξαθεί ν ζρεκαηηζκφο 
ησλ παξαζεηηθψλ ησλ επηξξεκάησλ, ζπ-
κπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
ππνελφηεηα B1, κε αμηνπνίεζε θαη ηνπ ζρε-
ηηθνχ πιηθνχ απφ ην εγρεηξίδην Γξακκαηηθήο. 

3. Οη δηάθνξνη ηξφπνη εθθνξάο ηνπ β΄ φξνπ 
ζχγθξηζεο (ζ. 80) κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ 
ζπλνπηηθά αλ ππάξρεη έιιεηςε ρξφλνπ. 

77 Β. Οη βαζκνί ησλ επηζέησλ – H ζχγθξηζε 

77-80 Β1. Οη βαζκνί ησλ επηζέησλ θαη ησλ ε-
πηξξεκάησλ 

80-81 Β2. Ζ ζχγθξηζε 

81-83 Γ. Β’ ζπλζεηηθφ 

83-84 Γ. Οξγάλσζε θαη ζπλνρή ηεο πεξηγξα-
θήο θαη ηεο αθήγεζεο 

85 Δ. Λεμηιφγην  

86 Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 
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86 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 4. Ζ επηζήκαλζε «Σν αξρηθφ -ο γίλεηαη -ω φ-
ηαλ νη ιέμεηο γίλνληαη β΄ ζπλζεηηθά ή παξά-
γνπλ ιέμεηο κε αρψξηζηα κφξηα», πνπ πεξη-
ιακβάλεηαη ζην «Μαζαίλσ γηα ην β΄ ζπλζε-
ηηθφ» (ζ. 83), λα πξνζαξκνζηεί ζχκθσλα 
κε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ (1

ε
 ελφηε-

ηα) γηα ηα αρψξηζηα κφξηα. 

5. Ζ δηδαζθαιία ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο αθή-
γεζεο ζθφπηκν είλαη λα εζηηαζζεί ζηα ζηνη-
ρεία δνκήο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ δηαθν-
ξεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ 
ζηνλ έλα ή ζηνλ άιινλ απφ απηνχο ηνπο 
δχν θεηκεληθνχο ηχπνπο.   

  

 
 
 

6
ε 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

Παξαθνινπζώ, ελεκεξώλνκαη θαη ςπραγσγνύκαη από δηάθνξεο πεγέο 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

88-90 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί ην βηβιίν ηεο 
Γξακκαηηθήο γηα ηελ θιίζε ησλ αλησλπκηψλ.  

2. H δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα πξνηείλεηαη λα 
δνζεί ζηνπο αδχλαηνπο ηχπνπο ησλ πξνζσ-
πηθψλ αλησλπκηψλ θαη ζηνλ θεηκεληθφ ξφιν 
ησλ ηζρπξψλ ηχπσλ ηνπο (έκθαζε θαη αληη-
δηαζηνιή). 

3. ε φ,ηη αθνξά ηα άιια είδε αλησλπκηψλ ε δη-
δαζθαιία κπνξεί λα επηθεληξσζεί θπξίσο 
ζηνπο ζπληαθηηθνχο ηνπο ξφινπο. 

90 Β. Οη αλησλπκίεο 

90-91 Β1. Οη αλησλπκίεο 

91-92 Β2. Οη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο 

92-93 Β3. Οη άιιεο αλησλπκίεο 

94-95 Γ. Δηπκνινγηθέο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ 

95 Γ. Λεμηιφγην  

96-97 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

98 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 

7
ε 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

Βηώλνληαο πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

100-104 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη, εθφζνλ ππάξρεη ρξνληθφο πεξη-
νξηζκφο, απφ ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο λα επη-
ιεγνχλ ηα θαηαιιειφηεξα γηα ηνπο ζθνπνχο 
ηεο δηδαζθαιίαο.  

2.Καηά ηε δηδαζθαιία ησλ επηξξεκαηηθψλ 
πξνζδηνξηζκψλ πξνηείλεηαη λα δνζεί ε έκθα-
ζε ζηα θπξηφηεξα απφ ηα είδε ηνπο θαη ζηηο 
ζπρλφηεξεο απφ ηηο ζεκαζίεο ηνπο. 

3. Γηα ηε δηδαζθαιία ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ θαη 
θξάζεσλ [Γ] θαη ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
πξνηείλεηαη λα θαηαξηηζηνχλ θαη λα ρξεζηκν-
πνηεζνχλ θαηάινγνη κε αλάινγνπο φξνπο. 
Δπίζεο ζπλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πα-
ξαδείγκαηα απφ πνηθίια θεηκεληθά είδε θαη νη 
καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ζε απηά ηηο δηαθν-
ξεηηθέο ρξήζεηο (ή ηελ απνπζία) ησλ ζπλδεηη-
θψλ ιέμεσλ. 

104-106 Β. Σα είδε ησλ επηξξεκαηηθψλ πξνζδην-
ξηζκψλ 

107-108 Γ. Παξάγσγα επηξξήκαηα 

109 Γ. Οη ζπλδεηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο 

110-111 Δ. Λεμηιφγην  

112-113 Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

113 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 
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8
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

πδεηώληαο γηα ζύγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 7 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

116-119 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη λα γίλεη επηινγή κεηαμχ ησλ 
δηδαθηέσλ θεηκέλσλ ηεο ελφηεηαο. 

2. ηελ ππνελφηεηα Β1 λα δηεπθξηληζηνχλ νη 
δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ηεο κεηνρήο παζε-
ηηθνχ ελεζηψηα θαη ηεο κεηνρήο παζεηηθνχ 
παξαθεηκέλνπ, π.ρ. αναπηςζζόμενορ – 
αναπηςγμένορ. 

3. H δηδαθηηθή έκθαζε πξνηείλεηαη λα δνζεί 
ζηνπο ηχπνπο κεηνρήο ελεξγεηηθνχ ελε-
ζηψηα ζε -ονηαρ/-ώνηαρ θαη κεζνπαζεηη-
θνχ παξαθεηκέλνπ ζε -μένορ. 

4. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ γλήζηαο θαη θαηαρξε-
ζηηθήο ζχλζεζεο (ζ. 125) κπνξεί λα δηδα-
ρηεί πεξηιεπηηθά, αλ ππάξρεη έιιεηςε ρξφ-
λνπ. 

5. Πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ επηρεηξεκα-
ηνινγηθά θείκελα απφ δηάθνξα θεηκεληθά 
είδε (επηζηεκνληθά θαη δεκνζηνγξαθηθά 
θείκελα, ηειενπηηθέο ζπδεηήζεηο θ.ιπ) θαη 
νη καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειε-
ζκαηηθφηεηα ηνπο. 

120 Β. Οη κεηνρέο 

120-121 Β1. Οη κεηνρέο ζηελ ελεξγεηηθή θαη παζε-
ηηθή θσλή 

121-124 Β2. Δπηζεηηθή θαη επηξξεκαηηθή κεηνρή 

125 Γ. Παξαζχλζεηα θαη πνιπιεθηηθά ζχλζεηα 

125-126 Γ1. Παξαζχλζεηα 

126-128 Γ2. Πνιπιεθηηθά ζχλζεηα 

129-131 Γ. Αμηνιφγεζε θαη δηαηχπσζε επηρεηξε-
κάησλ  

131-133 Δ. Λεμηιφγην 

133 Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

134 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 

9
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Σαμίδη ζην καγηθό θόζκν ηνπ δηαζηήκαηνο 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ  5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

136-138 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Απφ ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο κπνξνχλ 
λα επηιεγνχλ ηα θαηαιιειφηεξα γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο. 

2. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηνπο 
ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ 
ιεμηθψλ [Γ], κε ρξήζε ηφζν ηνπ Δπμη-
νεςηικού λεξικού ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ 
ηνπ Γπκλαζίνπ φζν θαη ιεμηθψλ άιισλ 
εηδψλ. 

3. θφπηκν είλαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δη-
αθνξεηηθή νξγάλσζε θαη ελδερνκέλσο, 
ζηφρνπο (έθθξαζε) ηεο επηρεηξεκαην-
ινγίαο ζηα άιια καζήκαηα. 

139-140 Β. Οξηζκφο  

141-143 Γ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ζηα άιια καζή-
καηα 

143-146 Γ. Υξήζε ιεμηθψλ 

146 Δ. Λεμηιφγην 

147 Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

147 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 

Γ΄ ΣΑΞΖ 

ύλνιν: 50 ώξεο 
 

1
Ζ
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Ζ Διιάδα ζηνλ θόζκν 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ  6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 
 

10-11 A. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Μπνξνχλ λα δηδαρηνχλ θαη’ νηθνλνκία νξη-
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12 B. Παξαηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή ζχλδεζε 
ησλ πξνηάζεσλ 

ζκέλα κφλν απφ ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο. 

2. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηνπο ηξφ-
πνπο ζχλδεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη ηδηαίηε-
ξα ζηε δηάθξηζε κεηαμχ παξαηαθηηθήο θαη 
ππνηαθηηθήο ζχλδεζεο (ζ. 16-17) [B1]. 

3. Οη ππνελφηεηεο «Οη επηινγέο ζηηο ζπλδέ-
ζεηο ησλ πξνηάζεσλ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο 
ζην ιφγν» [B2] θαη «Οη ζπλδέζεηο ησλ πξν-
ηάζεσλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν» [B3] κπν-
ξνχλ λα δηδαρηνχλ ζπλνπηηθά ή λα παξα-
ιεηθζνχλ αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο 
θαη ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. 

4. Μπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζηνπο καζεηέο κη-
θξέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, αηνκηθέο ή ζε 
νκάδεο, ελδερνκέλσο κε δηαζεκαηηθφ πεξη-
ερφκελν, αθνχ ν δηδάζθσλ δηεπθξηλίζεη ην 
πιαίζην παξνπζίαζεο θαη ηα θεηκεληθά είδε 
πνπ αλακέλεηαη λα παξαρζνχλ (πξνθνξηθή 
ζπδήηεζε, νκηιία, επηρεηξεκαηνινγηθφ θεί-
κελν, θξηηηθή αμηνιφγεζε πεγψλ θ.ιπ) [Γ].  

 

12 -17 B1. Οη δηάθνξνη ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ 
πξνηάζεσλ 

17-19 B2. Οη επηινγέο ζηηο ζπλδέζεηο ησλ 
πξνηάζεσλ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ζην 
ιφγν 

20 B3. Οη ζπλδέζεηο ησλ πξνηάζεσλ ζηνλ 
πξνθνξηθφ ιφγν 

20-21 Γ. χλζεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

23-25 Γ. Λεμηιφγην – H επηινγή ηεο ιέμεο 

25-27 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

27 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 
 

2
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Γιώζζα – Γιώζζεο θαη πνιηηηζκνί ηνπ θόζκνπ 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

30-32 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη, εθφζνλ ππάξρεη ρξνληθφο 
πεξηνξηζκφο, λα επηιεγνχλ δχν απφ ηα 
ηέζζεξα εηζαγσγηθά θείκελα. 

2. Να δνζεί έκθαζε: 

 ζηε δηάθξηζε κεηαμχ νλνκαηηθψλ θαη 
επηξξεκαηηθψλ δεπηεξεπνπζψλ πξν-
ηάζεσλ ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο 
γηα ηε ζχληαμε θαη  

 ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπληαθηηθψλ ξφ-
ισλ ησλ εηδηθψλ, ησλ βνπιεηηθψλ θαη 
ησλ ελδνηαζηηθψλ πξνηάζεσλ. 

3. πληζηάηαη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη δηζηα-
θηηθνί ζχλδεζκνη νλνκάδνληαη ενδοιαζηι-
κοί (ζ. 37). 

4. Σα θαηλφκελα πνιπζεκίαο πξνηείλεηαη 
λα αλαδεηρηνχλ δηαζεκαηηθά κέζα απφ 
θεηκεληθά παξαδείγκαηα δηαθνξεηηθήο 
πξνέιεπζεο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 
αληηιεθζνχλ φηη ζρεηίδνληαη κε ηα θεηκε-
ληθά είδε θαη ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλί-
αο. 

5. Οη καζεηέο πξνηείλεηαη λα εμνηθεησζνχλ 
κε ηε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ θξίζε-
σλ κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία παξα-
δεηγκάησλ απφ θαηάιιεια θεηκεληθά είδε. 

 

32 Β. Δίδε δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ 

32-34 Β1. Ολνκαηηθέο θαη επηξξεκαηηθέο πξν-
ηάζεηο 

34-35 Β2. Γεπηεξεχνπζεο νλνκαηηθέο πξνηά-
ζεηο: Δηδηθέο 

35-36 Β3. Γεπηεξεχνπζεο νλνκαηηθέο πξνηά-
ζεηο: Βνπιεηηθέο 

36-37 Β4. Γεπηεξεχνπζεο νλνκαηηθέο πξνηά-
ζεηο: Δλδνηαζηηθέο 

37-41 Γ. Λεμηιφγην – Πνιπζεκία ηεο ιέμεο 

41-43 Γ. Γηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ θξίζεσλ 

43-44 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

44 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 
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3
ε 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

Δίκαζηε όινη ίδηνη. Δίκαζηε όινη δηαθνξεηηθνί 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

46-48 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Απφ ηα θείκελα 1 έσο 7 κπνξνχλ λα επηιε-
γνχλ γηα δηδαζθαιία ηξία έσο ηέζζεξα θεί-
κελα ιφγσ πιεζψξαο χιεο ηεο ελφηεηαο. 

2. πληζηάηαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο δηαθνξέο 
κεηαμχ επζεηψλ θαη πιάγησλ εξσηεκαηηθψλ 
πξνηάζεσλ θαη ζε εθείλεο κεηαμχ επζένο 
θαη πιάγηνπ ιφγνπ [B]. 

3. ε φ,ηη αθνξά εηδηθά ζηνλ πιάγην ιφγν 
πξνηείλεηαη: 

 λα δνζεί έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ ξε-
κάησλ θαη εθθξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνη-
νχληαη ζηνλ πιάγην ιφγν (βι. ζ. 52 θαη 
56), 

 λα ηνληζηνχλ νη αιιαγέο ζηηο πξνηάζεηο 
ηνπ επζένο ιφγνπ, φηαλ απηέο κεηαηξέπν-
ληαη ζε πιάγην ιφγν (νη θχξηεο απνθαληη-
θέο ζε δεπηεξεχνπζεο εηδηθέο, νη πξνζηα-
θηηθέο πξνηάζεηο ζε βνπιεηηθέο θαη νη επ-
ζείεο εξσηήζεηο ζε πιάγηεο), θαη  

 λα ππνδεηρηνχλ κε παξαδείγκαηα νη αι-
ιαγέο ζηα πξφζσπα ηνπ ξήκαηνο, ζηηο 
πξνζσπηθέο θαη θηεηηθέο αλησλπκίεο θαη 
ζηα ηνπηθά θαη ρξνληθά επηξξήκαηα. 

4. Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ 
θπξηνιεμίαο θαη κεηαθνξάο, πξνηείλεηαη λα 
αμηνπνηεζνχλ παξαδείγκαηα απφ θείκελα 
πνηθίισλ εηδψλ, κεηαμχ άιισλ απφ ινγνηε-
ρληθά θείκελα [Γ] θαη λα ηνληζηεί φηη ν κεηα-
θνξηθφο ιφγνο εμαξηάηαη απφ ην θεηκεληθφ 
είδνο θαη ηελ πξφζεζε ηνπ νκηιεηή ή ηνπ 
ζπγγξαθέα. 

  

49 Β. Δξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο – Δπζχο θαη 
πιάγηνο ιφγνο 

49-50 Β1. Δξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο 

51-52 Β2. Οη εξσηήζεηο ζηνλ πιάγην ιφγν 

52-56 Β3. Απφ ηνλ επζχ ζηνλ πιάγην ιφγν θαη 
αληίζηξνθα 

56 Γ1. Λεμηιφγην. Ρήκαηα θαη εθθξάζεηο γηα 
ηνλ πιάγην ιφγν.  

56 Γ2. Λέμεηο γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηε δηαθν-
ξά 

57-59 Γ. ρήκαηα ιφγνπ – Κπξηνιεμία θαη κε-
ηαθνξά 

60-61 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

61 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 

4
ε 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

Δλσκέλε Δπξώπε θαη Δπξσπαίνη πνιίηεο 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 7 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ  

64-66 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη απφ ηα δεθαηξία θείκελα ηεο ε-
λφηεηαο λα επηιεγνχλ θαη’ νηθνλνκία ηα θα-
ηαιιειφηεξα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηδα-
ζθαιίαο. 

2. ε φηη αθνξά ζηηο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο [B], 
λα δνζεί έκθαζε:  

 ζηε δηάθξηζε κεηαμχ επηζεηηθψλ θαη ειεχ-
ζεξσλ αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ θαη 

 ζηηο ρξήζεηο ηεο αλησλπκίαο ο οποίορ/η -
α/ηο -ο, αλάινγα κε ην ζπληαθηηθφ ηεο ξφ-
ιν.  

67 Β. Αλαθνξηθέο πξνηάζεηο 

67-68 Β1. Δπηζεηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο  

69-71 Β2. Διεχζεξεο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο  

72-74 Β3. Γέλνο, αξηζκφο θαη πηψζε ηεο αλα-
θνξηθήο αλησλπκίαο: ν νπνίνο 

75-76 Β4. Σν «πνπ» θαη νη πξνζεηηθέο θξάζεηο 

77-80 Γ. Διιεληθά ζε μέλεο γιψζζεο 

81-83 Γ. πλψλπκα – Aληίζεηα 

84-85 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 
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85 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 3. Σα πεξηερφκελα ηεο ππνελφηεηαο Γ, «Διιε-
ληθά ζε μέλεο γιψζζεο», κπνξνχλ, εθφζνλ 
ν ρξφλνο δελ επαξθεί, λα δηδαρηνχλ κε ζπ-
ληνκία. 

4. H δηδαζθαιία ησλ θαηλνκέλσλ ζπλσλπκίαο 
θαη ζεκαζηνινγηθήο αληίζεζεο ζπληζηάηαη λα 
γίλεη δηαζεκαηηθά κε παξαδείγκαηα απφ δηα-
θφξσλ εηδψλ θείκελα [Γ]. 

5. ε ζρέζε εηδηθφηεξα κε ηηο επηινγέο αλάκε-
ζα ζε ζπλψλπκεο ιέμεηο (π.ρ. θηιά-
σνω/καηαζκεςάζω), πξνηείλεηαη λα ζπζρεηη-
ζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο κε ην χθνο, ηνλ ζθν-
πφ θαη ηηο επξχηεξεο πεξηζηάζεηο παξαγσ-
γήο ησλ θεηκέλσλ.  

 
 
 

5
ε 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

Δηξήλε – πόιεκνο 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ  6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

88-91 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη λα επηιεγνχλ γηα δηδαθηηθή α-
μηνπνίεζε νξηζκέλα κφλν απφ ηα θείκελα 
ηεο ελφηεηαο, ηδίσο απφ ηα εηζαγσγηθά. 

2. πληζηάηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηδαζθα-
ιία ησλ ηειηθψλ θαη αηηηνινγηθψλ ζπλδέ-
ζκσλ [B]. 

3. Ζ ππνελφηεηα Γ, «Αλαιχνληαο ην θείκελν 
ζηα ζπζηαηηθά ηνπ», εθφζνλ ππάξρεη 
ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, κπνξεί λα δηδαρηεί 
ζπλνπηηθά. 

4. Πξνηείλεηαη λα ηνληζηεί ε δηάθξηζε κεηαμχ 
νκφερσλ θαη νκφγξαθσλ ιέμεσλ. 

92 Β. Σειηθέο θαη αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο 

92-94 Β1. Σειηθέο πξνηάζεηο 

94-96 Β2. Αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο 

97-99 Γ. Αλαιχνληαο ην θείκελν ζηα ζπζηαηηθά 
ηνπ 

100-101 Γ. Λεμηιφγην – Οκφερεο θαη παξψλπκεο 
ιέμεηο 

102-103 Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

103-104 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 
 

6
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ ππεξάζπηζε νηθνπκεληθώλ αμηώλ 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

106-8 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη λα δηδαρηνχλ θαη’ επηινγήλ 
δχν απφ ηα ηέζζεξα εηζαγσγηθά θείκελα. 

2. Πξνηείλεηαη θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 
ρξνληθψλ πξνηάζεσλ λα δνζεί έκθαζε 
ζηνπο θπξηφηεξνπο ρξνληθνχο ζπλδέ-
ζκνπο θαη ηηο ζεκαζίεο ηνπο, θαζψο θαη 
ζην ξφιν ηνπο ζηα αθεγεκαηηθά θείκελα. 

3. Aπφ ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο γηα ηνπο κε 
θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο πξνηείλεηαη 
λα επηιερζεί ην θείκελν 7 (ζ. 113).  

4. πληζηάηαη ε δηδαζθαιία ησλ ππσλχκσλ 
θαη ηνπ νξηζκνχ [Γ] λα πξνζεγγηζηεί δηα-
ζεκαηηθά, κε ρξήζε θαη θεηκέλσλ απφ άι-
ια ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη απφ ην ζρνιηθφ 
ιεμηθφ. 

 

109 Β. Υξνληθέο θαη ππνζεηηθέο πξνηάζεηο 

109-11 Β1 Υξνληθέο πξνηάζεηο 

112-14 Β2 Τπνζεηηθέο πξνηάζεηο 

115 Γ. Τπψλπκα – Οξηζκφο 

115 Γ1. Τπψλπκα 

115-18 Γ2. Οξηζκφο 

118-20 Γ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

120 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 
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7
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ 

Σέρλε: κηα γιώζζα γηα όινπο ζε όιεο ηηο επνρέο 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

122-23 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Πξνηείλεηαη λα δηδαρηνχλ θαη’ επηινγήλ 
δχν έσο ηξία απφ ηα ηέζζεξα εηζαγσγηθά 
θείκελα.  

2. ε φ,ηη αθνξά ηηο απνηειεζκαηηθέο θαη ηηο 
ελαληησκαηηθέο πξνηάζεηο [B], ε έκθαζε 
λα δνζεί ζηηο ρξήζεηο θαη ζεκαζίεο ησλ 
αληίζηνηρσλ ζπλδέζκσλ. 

3. Ζ ζεσξία γηα ηε κεησλπκία πξνηείλεηαη 
λα δνζεί κε ηε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθψλ 
παξαδεηγκάησλ απφ δηαθνξεηηθά θεηκελη-
θά είδε, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη επηθνη-
λσληαθνί θαη θεηκεληθνί παξάγνληεο πνπ 
αηηηνινγνχλ ηε ρξήζε ηεο [Γ]. 

 

124 Β. Απνηειεζκαηηθέο πξνηάζεηο θαη ελαληη-
σκαηηθέο πξνηάζεηο 

124-25 Β1. Απνηειεζκαηηθέο πξνηάζεηο 

125-27 Β2. Δλαληησκαηηθέο πξνηάζεηο 

127-28 Γ. Μεησλπκία 

129-31 Γ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

131 Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

 
 
 

8
ε 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

Μπξνζηά ζην κέιινλ 

 

ΔΛ. ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 7 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΩΡΔ 

134-137 Α. Δηζαγσγηθά θείκελα 1. Δθφζνλ ν ρξφλνο δελ επαξθεί, πξνηείλεηαη λα 
επηιεγνχλ δχν απφ ηα ηέζζεξα εηζαγσγηθά θείκε-
λα θαζψο θαη ηα θείκελα 6 έσο 9 θαη 12.  

2. Ζ δηδαζθαιία ησλ κνξίσλ [B] ζα πξέπεη λα επη-
θεληξσζεί ζηα ζπρλφηεξα απφ απηά, (να, θα, αρ, 
για). Oη δηδάζθνληεο θαιφ είλαη λα απνθεχγνπλ 
λα ραξαθηεξίδνπλ γεληθά σο κφξηα άθιηηεο ιέμεηο 
πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε άιια ζεκεία ησλ εγρεηξη-
δίσλ σο επηξξήκαηα ή ζχλδεζκνη. 

3. Aπφ ηα ζρήκαηα ιφγνπ [Γ], πξνηείλεηαη ε δηδα-
θηηθή έκθαζε λα δνζεί θπξίσο ζηελ παξνκνίσζε, 
ηελ ππεξβνιή θαη ην ζρήκα ιηηφηεηαο, πνπ ζπλα-
ληνχλ νη καζεηέο θαη ζηα ινγνηερληθά θείκελα. 

4. Να δνζεί έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο πεξίιεςεο 
[Δ]. Πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα ζηάδηα 
ζηε ζχληαμε πεξίιεςεο: 

 Kαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη εληνπηζκφο ηνπ 
ζεκαηηθνχ ηνπ θέληξνπ. 

 Eπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ: ππνγξάκκηζε ησλ 
βαζηθψλ ιέμεσλ θάζε παξαγξάθνπ, ζχληαμε 
πιαγηνηίηισλ γηα θάζε παξάγξαθν. 

 πγγξαθή ηεο πεξίιεςεο: αλαθνξά ηνπ ζεκα-
ηηθνχ θέληξνπ ηνπ θεηκέλνπ, αμηνπνίεζε ησλ 
πιαγηνηίηισλ, ρξεζηκνπνίεζε ζπλδεηηθψλ ιέ-
μεσλ θαη εθθξάζεσλ, κεηαηξνπή ηνπ επζένο 
ιφγνπ ζε πιάγην κε ρξήζε θαηάιιεισλ ξεκά-
ησλ θ.ά. 

 Eπαλέιεγρνο ηεο πεξίιεςεο: αξηζκφο ιέμεσλ, 
απνθπγή ππεξβνιηθήο πχθλσζεο αιιά θαη πε-
ξηηηψλ ιεπηνκεξεηψλ, ζθάικαηα λνεκαηηθά, 
πθνινγηθά, εθθξαζηηθά, νξζνγξαθηθά, αληη-

138-139 Β. Μφξηα 

140-142 Γ. ηίμε  

142-144 Γ. ρήκαηα ιφγνπ 

145-147 Δ. Πεξίιεςε 

148-149 Σ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφ-
γνπ 
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150 Γηαζεκαηηθή εξγαζία ζηνηρία ηνπ παξαρζέληνο θεηκέλνπ κε ην δεηνχ-
κελν επηθνηλσληαθφ πιαίζην θ.ά. 

5. ρεηηθά κε ηελ πεξίιεςε, επηζεκαίλεηαη εηδηθφ-
ηεξα φηη δελ είλαη κία δεμηφηεηα απνθνκκέλε 
απφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 
(ζπληάθηεο, απνδέθηεο, ζθνπφο ηεο ζπκπχ-
θλσζεο) θαη είλαη ζθφπηκν νη ζρεηηθέο δξαζηε-
ξηφηεηεο λα εληάζζνληαη ζε επξχηεξν θεηκεληθφ 
πιαίζην (π.ρ. δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν πνπ ζπ-
κπεξηιακβάλεη ηελ πεξίιεςε ηεο έθζεζεο ελφο 
δηεζλνχο νξγαληζκνχ γηα ηελ θνηλσληθή θαηά-
ζηαζε ζηελ Διιάδα). 

 
 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ 

 
O δηδάζθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρν-

ιείνπ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο, κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε αλάινγεο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο δη-
δαζθφκελεο χιεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο.  

 

 

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ  

 

ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ  

 
  

Γηα ηα Αγγιηθά: 
 

Ζ δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάθηεζε επηπέδσλ γισζζνκάζεη-

αο. 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 νιν-

θιεξψζνπλ ηελ χιε ελφο βηβιίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, λα ζπλερίζνπλ έλα βηβιίν ην επφ-

κελν ζρνιηθφ έηνο ή λα παξαιείπνπλ έσο θαη δχν ή ηξία θεθάιαηα, αλά ηάμε, αλάινγα κε ηηο η-

δηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ηάμεο ηνπο.  

 

Γηα ηα Γαιιηθά:  
 

Α’ Γπκλαζίνπ Μέρξη θαη ηελ 3
ε
 Δλφηεηα (Unité 3) ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Action.fr-gr 1 

Β’ Γπκλαζίνπ  Οινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Action.fr-gr 1 

Γ’ Γπκλαζίνπ Μέρξη θαη ηελ 3
ε
 Δλφηεηα (Unité 3) ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Action.fr-gr 3 

 

Γηα ηα Γεξκαληθά:  
 

Α’ Γπκλαζίνπ Μέρξη ην 5
ν
 θεθάιαην (Lektion 5) ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Deutsch – ein 

Hit! 1 

Β’ Γπκλαζίνπ  Οινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Deutsch – ein Hit! 1 

Γ’ Γπκλαζίνπ Μέρξη ην 4
ν
 θεθάιαην (Lektion 4) ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ Deutsch – ein 

Hit! 2 
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Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα κεξηκλνχλ, ψζηε λα γίλεηαη «απν-

ηειεζκαηηθή» ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ νη εθπαηδεπηη-

θνί νθείινπλ:  

α) λα αμηνπνηνχλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο ζηελ πξνε-

γνχκελε 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 νη-

θνδφκεζε ηεο γισζζνκάζεηαο.   

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ πξσηίζησο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ θαη λα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ελ 

γέλεη, αιιά θαη ηεο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ρσξηζηά. 

 

 

ΗΣΑΛΗΚΑ ΚΑΗ ΗΠΑΝΗΚΑ  

 
Ζ δηδαζθαιία ησλ Ηηαιηθψλ θαη ησλ Ηζπαληθψλ ζην Γπκλάζην γίλεηαη κε ηα δηδαθηηθά εγρεη-

ξίδηα, ηα νπνία ν δηδάζθσλ επηιέγεη απφ ηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ Βνεζεκάησλ ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη πξνκεζεχνληαη απφ ην ειεχζε-

ξν εκπφξην. Κάζε θαηάινγνο πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ζεηξέο νη νπνίεο πξέπεη λα 

ζπλάδνπλ κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ. Ζ θάζε κία 

απφ απηέο απνηειεί δηαθνξεηηθή πξφηαζε πινπνίεζεο ηνπ ΑΠ, κε δηαθνξεηηθή δνκή θαη δφ-

κεζε ηεο χιεο, δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ, ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαη-

λνκέλσλ θ.ιπ., θαη γη’ απηφ, θάζε ηκήκα πξνρσξάεη κελ πξνο ηνλ ίδην ζηφρν, αιιά κε δηαθνξε-

ηηθφ ηξφπν.  

Χζηφζν, νη δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε: 

α) φηη ηδηαίηεξα θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο, απηφ πνπ πξνέρεη 

είλαη ε νηθνδφκεζε ελφο βαζηθνχ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε α-

πξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο, 

β) φηη ην εθάζηνηε δηδαθηηθφ εγρεηξίδην είλαη έλα «εξγαιείν» πινπνίεζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ην νπνίν, ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά θαη σο πξνο ηνπο επηκέξνπο δηδα-

θηηθνχο 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 εθεί-

λεο πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ν δηδάζθσλ, ε νινθιήξσζή ηεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζην επφ-

κελν ζρνιηθφ έηνο, αθνχ εληαρζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο χιεο ηεο επφκελεο ηάμεο. 

 

 

 



 27 

ΔΗΚΑΣΗΚΑ  

(Α΄- Β΄- Γ΄ Γπκλαζίνπ) 

 

Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Δηθαζηηθψλ είλαη «αλνηθηνχ» ηχπνπ. Γελ πξνζ-

δηνξίδνπλ εληειψο θαζνξηζκέλε δηδαθηέα χιε, αιιά πξνηείλνπλ άμνλεο πεξηερνκέλνπ. Ο εθ-

παηδεπηηθφο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπλδπάδεη απηνχο ηνπο άμνλεο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ θαη δχλα-

ηαη λα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζηελ χιε πνπ έρεη επηιέμεη. Ζ έθηαζε ηεο δηδαθηέαο 

χιεο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

ησλ καζεηψλ ηνπ, αθηεξψλνληαο πηζαλψο ιηγφηεξν ρξφλν ζε νξηζκέλα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ 

ηνπ καζεηή.  

 

ΜΟΤΗΚΖ  

(Α΄- Β΄- Γ΄ Γπκλαζίνπ) 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπκπηχμεη νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ελφ-

ηεηεο, εζηηάδνληαο ζηνπο άμνλεο πνπ πξνζδηνξίδεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 

Μνπζηθήο, θαη νινθιεξψλνληαο κφλνλ ηηο απαξαίηεηεο θαη νπζηαζηηθφηεξεο γηα απηφ κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηέιεζεο, δεκηνπξγίαο θαη αθξφαζεο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ 

ηνπ.  

 
 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ (Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ) 

 

Γ΄ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 

Ζ δηδαθηέα χιε γηα ην κάζεκα «Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή» ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ (βηβιίν 

‘Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή’ ησλ ηέιια σηεξίνπ, ηέιια Κνξδνλνχξε θαη Αηθαηεξίλε Εα-

θξαλίδνπ) θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ.      

 

Γ΄ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 

Ζ δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο απφ ην βηβιίν ‘Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή’ ησλ ηέιια σ-

ηεξίνπ, ηέιια Κνξδνλνχξε θαη Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ, νξίδεηαη ε εμήο: 

Μέπορ Α΄- Δνόηηηα Ι: Το άηομο και η κοινωνία 

- Κεθάιαην 1: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο, ζει. 11–13 

- Κεθάιαην 5: Κνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθφο έιεγρνο, ζει. 37-45  

- Κεθάιαην 6: Κνηλσληθά πξνβιήκαηα, ζει. 46-56. 

 

Μέπορ Β΄ - Δνόηηηα ΙΙ: Το άηομο και η πολιηεία  

- Κεθάιαην 7: Σν άηνκν θαη ε πνιηηεία, ζει. 59-65 

- Κεθάιαην 8: Σα πνιηηεχκαηα θαη ην χληαγκα, ζει. 66-75  

- Κεθάιαην 10: Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο, ζει. 87-97 

- Κεθάιαην 12: Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνιίηε, ζει. 104-119. 
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ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

Γηα ην Μάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζην Γπκλάζην: ζηελ Α΄ ηά-
με (1 ψξα/εβδνκάδα) θαη ζηε Β΄ ηάμε (2 ψξεο/εβδνκάδα), πξνηείλεηαη ε δηδαθηέα χιε λα δηα-
κνξθσζεί σο εμήο: 

Α) ηελ Α΄ Γσμνασίοσ λα δηδαρζνχλ ηα θεθάιαηα: 1−5, απφ ην δηδαζθφκελν βηβιίν θαη λα 
κε δηδαρζεί ην έθην, κε ηνλ ηίηιν: “Καηνηθία”. 

Β) ηε Β΄ Γσμνασίοσ λα δηδαρζνχλ ηα θεθάιαηα: 1−6 θαη ηα θεθάιαηα: 8−10, απφ ην δηδα-
ζθφκελν βηβιίν, δειαδή λα εμαηξεζεί ην θεθάιαην 7, κε ηνλ ηίηιν: “χγρξνλε Οηθηαθή 
Σερλνινγία”. 

 

 

ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ 

 
Ζ χιε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ, κε βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφ-

γξακκα πνπδψλ απνηειείηαη απφ θνηλέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηε 

δηδαζθαιία φζσλ είλαη απαξαίηεην λα δηδαρζνχλ, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ηε δηδαζθαιία ηεο χιεο, θαζ΄ έηνο, κε 

βάζε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, αχιεηνο ρψξνο, 

αλάγθεο ηεο ηάμεο θιπ). ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζέκαηα απ’ 

φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  

 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Α΄, Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 

Γηα ηo κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο Α΄, Β΄ Γπκλαζίνπ δελ δηδάζθεηαη ζπγθεθξηκέλε χιε, αθνχ 

ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

θάζε καζεηή ζχκθσλα κε ην ηδηαίηεξν δπλακηθφ ηνπ. Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ νπνίνπ πξνζπαζεί λα α-

μηνπνηήζεη ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ.  

 
Οη δηδάζθνληεο λα ελεκεξσζνχλ ελππφγξαθα. 
 
 
 
 
 

 

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 

Ζ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 


