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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης 

Ημερήσιου και των Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 

2015-2016 

 

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 43/2015 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.) 

σας αποστέλλουμε οδηγίες που αφορούν στη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης 

των Ημερήσιων και των Γ΄ και Δ΄ τάξεων των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων. Αναλυτικότερα: 

  

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας:  

 

Μαρούσι,       15-10-2015  

Αριθ. Πρωτ. Φ3/163085/Δ4  

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων  

 Επαγγελματικά Λύκεια  (μέσω  των 

Δ/νσεων Δ.Ε.) 

 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών 

και Επαγγελμάτων 

Θεσσαλονίκης 151 

176 10 Καλλιθέα 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

----- 

 
Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:   15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr  

E-mail:   t09tee07@minedu.gov.gr  

Πληροφορίες:  Ι. Καπουτσής 

  Φ. Μόνου 

Τηλέφωνο:   210 344 32 40, 33 06 

Fax:   210 344 23 65  

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα 

 

 

 [Πληκτρολογήστε μια φράση από 

το έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 

ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 

οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για 

να αλλάξετε τη μορφοποίηση της 

ελκυστικής φράσης.] 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:t09tee07@minedu.gov.gr
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Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

Ι.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
 
 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

 

Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί το Ανθολόγιο Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ 

Λυκείου. 

Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας διδάσκεται μία (1) ώρα την εβδομάδα καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του έτους με ελεύθερη επιλογή κειμένων από τον διδάσκοντα. Η επιλογή της διδακτέας ύλης θα είναι 

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

διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια του έτους θα διδαχθούν 8-10 κείμενα ποιητικά και 

πεζά αντιπροσωπευτικά όλων των ενοτήτων που περιέχονται στο οικείο σχολικό εγχειρίδιο 

(Μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία Α΄ Ποίηση-Β΄ Πεζογραφία-Γ΄ Δοκίμιο-Δ΄ Ξένη Λογοτεχνία). Θα 

διδαχθούν, επίσης, τα γραμματολογικά στοιχεία που συνοδεύουν τα κείμενα που πρόκειται να 

διδαχθούν αλλά και τα γραμματολογικά στοιχεία που δίνονται στην εισαγωγή κάθε ενότητας. Κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον είναι εφικτό, οι μαθητές θα μπορούσαν να μελετήσουν δύο (2) 

το πολύ λογοτεχνικά βιβλία, της επιλογής τους, στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, και να 

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

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

συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών, ωστόσο τα λογοτεχνικά 

βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  

 

Ι .  Διδακτέα ύλη  

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., 

Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 10ο: Εμβαδά   

10.1. Πολυγωνικά χωρία 

10.2. Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα 

10.3. Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος Ι και ΙΙ ) 

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου (Μόνο ο τύπος του Ήρωνα και χωρίς την απόδειξή του) 

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων (χωρίς τις  αποδείξεις των  Θεωρημάτων)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο: Μέτρηση Κύκλου   

11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου 
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11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του 

Πορίσματος ) 

11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρμογές 2,3) 

11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 

11.5. Μήκος τόξου 

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 

11.7. Εμβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος 

11.8. Τετραγωνισμός κύκλου  

 

Ι Ι .  Διαχείριση διδακτέας ύλης  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο  (Προτείνεται να διατεθούν  10 διδακτικές ώρες). 

§10.1-10.3   

Α) Οι διαθέσιμες ώρες αυξάνονται προκειμένου να γίνουν: 

 Οι 3 εφαρμογές (με την παρατήρηση της 2) 

 Οι 2 δραστηριότητες των σελ. 215 και 217.  

Β) Θα μπορούσε να γίνει η απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος μέσω εμβαδών, όπως παρατίθεται 

στα στοιχεία του Ευκλείδη και αναφέρεται στο ιστορικό σημείωμα της σελ. 228.  

Γ) Προτεινόμενες ασκήσεις:  

 Οι ερωτήσεις κατανόησης 

 Από τις ασκήσεις εμπέδωσης οι 3 και 6  

 Από τις αποδεικτικές ασκήσεις οι 1, 4, 7 και 8.  

Δ) Να μη γίνουν τα σύνθετα θέματα 1 και 5, σελ. 218.  

 

§10.4   

Α) Να  εξηγηθεί ο συμβολισμός της ημιπεριμέτρου.  

Β) Μία επιλογή ασκήσεων θα μπορούσε να είναι:  

 Οι ερωτήσεις κατανόησης 1 και 2. 

 Από τις ασκήσεις εμπέδωσης οι 3 και 4. 

 Από τις αποδεικτικές οι 1, 3 και 5.  

Γ) Να μη γίνουν τα σύνθετα θέματα 1, 2, σελ. 221.  

 

§10.5-10.6   

Να μη γίνουν τα σύνθετα θέματα της σελίδας 225.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο  (Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες). 

§11.1-11.2   

Α) Στην παράγραφο 11.1 μπορεί να γίνει μία υπενθύμιση της έννοιας του κυρτού πολυγώνου και των 

στοιχείων του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.20 που είναι εκτός της ύλης της Α΄ Λυκείου.  

Β) Προτείνεται να γίνει η παρατήρηση και το σχόλιο της σελ.236 (που χρειάζονται για την επόμενη 

παράγραφο).  
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Γ) Μπορεί να γίνει μία αναφορά στο ρόλο των κανονικών πολυγώνων στη φύση, την τέχνη και τις 

επιστήμες (βιβλίο καθηγητή για επέκταση της αποδεικτικής άσκησης 1 σελ. 237 και συσχέτιση με τη 

διακόσμηση με κανονικά πολύγωνα).  

Δ) Να μη γίνουν τα σύνθετα θέματα των σελίδων 237 – 238. 

 

§11.3   

Α) Βάσει του σχολίου και της παρατήρησης της σελίδας 236 της προηγούμενης παραγράφου, οι μαθητές 

μπορούν μόνοι τους να οδηγηθούν στην εγγραφή των βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο, 

όπως προτείνεται και στο βιβλίο του καθηγητή.  

Β) Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή 1 και στη συνέχεια να γίνει η δραστηριότητα 1 σελ. 242.  

Γ) Να μη γίνουν τα σύνθετα θέματα της σελίδας 242. 

 

§11.4-11.5   

Α) Οι παράγραφοι αυτοί μπορούν να προετοιμάσουν τους μαθητές που θα ακολουθήσουν τη θετική 

κατεύθυνση για την εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες με φυσιολογικό τρόπο.  

Β) Θα μπορούσαν να αναφερθούν κάποια επιπλέον στοιχεία για τον αριθμό π, αλλά θα πρέπει να 

ξεκαθαριστεί τι είναι αλγεβρικός και τι υπερβατικός αριθμός (για την παράγραφο 11.8).  

Γ) Να μη γίνει το σύνθετο θέμα 2 της σελίδας 245. 

 

§11.6-11.8   

Α) Στην παράγραφο 11.8 (το αδύνατο του τετραγωνισμού του κύκλου) να γίνει αναφορά στα μη 

επιλύσιμα προβλήματα της Γεωμετρίας με στοιχεία από το ιστορικό σημείωμα της σελ.254.  

Β) Να μη γίνουν τα σύνθετα θέματα της σελίδας 251. 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ  

 

Θα διδαχθεί με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος όπως αυτό περιγράφεται στην 

υπ’ αριθμ. 4219/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 2319/τ.Β΄/1999). Από το διδακτικό βιβλίο των Κωστόπουλου Δ. κ.ά. (βιβλίο 

Φυσικής Τ.Ε.Ε. 2ου Κύκλου) διδάσκονται τα: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ     (6  ώρες)  

1.1 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγού 

1.2 Δύναμη Laplace 

1.3 Μαγνητικά πεδία ρευματοφόρων αγωγών ορισμένου σχήματος 

1.4 Φυσικοί μαγνήτες 

1.5 Στοιχειώδεις μαγνήτες 

1.6 Μαγνητικά υλικά 

1.7 Ηλεκτρομαγνήτης    
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