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αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη
ηνπ Δζπεξηλνχ 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 ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ ΚΟΜΟΤ (Από ηοςρ πποφζηοπικούρ πολιηιζμούρ ηηρ Αναηολήρ
έυρ ηην εποσή ηος Ηοςζηινιανού)
Η. ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΗ ΣΖ ΔΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΖ
2. Ζ Αίγππηνο (ζελ.20-30)
ΗΗ. ΟΗ ΑΡΥΑΗΟΗ ΔΛΛΖΝΔ
Από ηοςρ πποφζηοπικούρ σπόνοςρ έυρ και ηο Μ. Αλέξανδπο
1. Δλληνική πποφζηοπία
1.2. O Mπθελατθφο πνιηηηζκφο: (ζει. 65-75)
2. Ζ απσαία Δλλάδα (από ηο 1100 υρ ηο 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 Δλληνιζμόρ ηηρ Γύζηρ
1.4. Ο πνιηηηζκφο ησλ Διιήλσλ ηεο Γχζεο (ζει.161-164)
3. Οι λαοί ηηρ ιηαλικήρ σεπζονήζος και ο ζσημαηιζμόρ ηος Ρυμαφκού κπάηοςρ
(8ορ - 3ορ αι. 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 ολοκλήπυζη ηηρ πυμαφκήρ επέκηαζηρ (200-31 π.Υ.)
1.3. Ζ δηνίθεζε ησλ θαηαθηεκέλσλ πεξηνρψλ (ζει.188-189)
2. Οι ζςνέπειερ ηυν καηακηήζευν
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 (1ορ αι. π.Υ. – 3ορ αι. μ.Υ.)
Ζ πεπίοδορ ηηρ ακμήρ (27 π.Υ. – 193 μ.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 (4ορ - 6ορ αι. μ.Υ.)
1. Ζ μεηεξέλιξη ηος Ρυμαφκού κπάηοςρ (4ορ -5ορ αι. μ.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 εποσή ηος Ηοςζηινιανού (6ορ αι. μ.Υ.)
2.2 Ζ ειιελνρξηζηηαληθή νηθνπκέλε (ζει. 256-258).
3. Σα γπάμμαηα και οι ηέσνερ
3.2. Ζ θαιιηηερληθή αλάπηπμε: ην εηζαγσγηθφ ηκήκα (ζει.261), Ζ παιαηνρξηζηηαληθή ηέρλε
(ζει. 262-267).
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Β΄ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
(ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ)
ΚΑΗ Β΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΜΔΑΗΩΝΗΚΟΤ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΚΟΜΟΤ
565 – 1815
Η. Από ηο θάναηο ηος Ηοςζηινιανού υρ ηην αποκαηάζηαζη ηυν εικόνυν και ηη ζςνθήκη
ηος Βεπνηέν (565-843) (ζει.11-31)
ΗΗ. Ζ εποσή ηηρ ακμήρ: από ηον ηεπμαηιζμό ηηρ Δικονομασίαρ υρ ηο σίζμα ηυν δύο εκκληζιών (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 ηο σίζμα ηυν δύο εκκληζιών υρ ηην άλυζη ηηρ Κυνζηανηινούποληρ από ηοςρ
ηαςποθόποςρ (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 Λαηινοκπαηία και η Παλαιολόγεια εποσή (1204-1453). Ο Ύζηεπορ Μεζαίυναρ ζηη
Γύζη
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 Μεζαιυνικόρ πολιηιζμόρ. Γπάμμαηα, επιζηήμερ, ηεσνολογία, ηέσνη (ζει.93-113)
VI. Από ηην άλυζη ηηρ Κυνζηανηινούποληρ και ηιρ Ανακαλύτειρ ηυν Νέυν Υυπών υρ
ηη ζςνθήκη ηηρ Βεζηθαλίαρ (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 ηη ζςνθήκη ηηρ Βεζηθαλίαρ (1648) έυρ ηο ζςνέδπιο ηηρ Βιέννηρ (1815),
(ζει.161-201)
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
(Γενικήρ Παιδείαρ)
Β΄ , Γ΄ Σάξειρ ΓΔΛ και Β΄, Γ΄, Γ΄ Σάξειρ Δζπεπινού ΓΔΛ
Σν κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο σο κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο ζηηο ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ
Λπθείνπ (εκεξήζηνπ θαη εζπεξηλνχ) δηδάζθεηαη δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε ειεχζεξε επηινγή θεηκέλσλ απφ ην δηδάζθνληα. Σν δίσξν απηφ, εθφζνλ ν δηδάζθσλ ην επηζπκεί, είλαη ζπλερφκελν. Ζ επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο
επηβάιιεηαη λα είλαη ίδηα γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε ελφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα δηδαρζνχλ
θείκελα πνηεηηθά θαη πεδά αληηπξνζσπεπηηθά φισλ ησλ πεξηφδσλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλί-
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αο, πεπίπος 16 για ηα Ζμεπήζια Λύκεια και 13 για ηα Δζπεπινά, απφ ηα νηθεία ηεο θάζε ηάμεο αλζνιφγηα Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Έλα ή δχν θείκελα απφ απηά ζα πξέπεη λα
πξνέξρνληαη απφ ηελ μέλε ινγνηερλία σο αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ κεγάισλ θιαζηθψλ
έξγσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ λα πεξηέρνληαη δνθίκηα ησλ νηθείσλ ζρνιηθψλ
αλζνινγίσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα κειεηήζνπλ δχν (2) ην πνιχ ινγνηερληθά βηβιία, δηαθνξεηηθά ν θαζέλαο, ζην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θηιαλαγλσζίαο, θαη λα παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε, κε ζπληνληζκφ ηνπ
δηδάζθνληνο, ζρεηηθέο εξγαζίεο αηνκηθέο ή νκαδηθέο αμηνπνηψληαο κεηαμχ άιισλ θαη κέζα πνπ
παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. 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. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ηζρχεη
γηα ηηο αλσηέξσ ηάμεηο φ,ηη πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 48/12, άξζξν 1, παξ. 9, εδάθ. 2 (ΦΔΚ Α΄ 97)
ΑΡΥΔ ΦΗΛΟΟΦΗΑ
(Β΄ ηάξη ΓΔΛ και Γ΄ ηάξη Δζπεπινού ΓΔΛ Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ)
Ο δηδάζθσλ επηιέγεη (απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο, εθφζνλ ην επηζπκεί) θαη δηδάζθεη 5 ηοςλάσιζηον από ηα κεθάλαια ηνπ εγρεηξηδίνπ, θξνληίδνληαο λα ελζσκαηψλεη ζηελ χιε ηνπ ελφηεηεο
απφ άιια θεθάιαηα πνπ ηπρφλ πξνυπνηίζεληαη γηα ηε κειέηε ησλ επηιεγκέλσλ πξνο δηδαζθαιία
θεθαιαίσλ.
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟ
(Β΄ ηάξη ΓΔΛ και Γ΄ ηάξη Δζπεπινού ΓΔΛ Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ)
πσο θαζνξίδεηαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
Β΄ ΣΑΞΖ
Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
ηα Ζμεπήζια Λύκεια, ζην κάζεκα ηεο Απσαίαρ Δλληνικήρ Γπαμμαηείαρ ζα δηδαρζεί απφ ηνλ
επηέκβξην έσο ηνλ Μάην επί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα ε ηξαγσδία ηνπ νθνθιή Ανηιγόνη
(ζρνι. βηβιίν B΄ Λπθείνπ: Σοθοκλέοσς Τραγωδίαι Ανηιγόνη-Φιλοκηήηης) σο εμήο: ζηίρνη 1-987
αναλςηικά (εθ ησλ νπνίσλ νη ζηίρνη 1-99, 280-331, 441-581, 635-780 ζα δηδαρζνχλ απφ ην
πξσηφηππν, ελψ νη ππφινηπνη απφ κεηάθξαζε) θαη ζηίρνη 988-1353 πεπιληπηικά, κε επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ. Απφ ηελ Διζαγυγή ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζα δηδαρζνχλ νη ζειίδεο
9-23 θαη 26-31 (νθνθιήο-Ο κχζνο ησλ Λαβδαθηδψλ).
ηα Δζπεπινά Λύκεια
α. Απσαία Δλληνική Γλώζζα: Θα ζπλερηζηεί, επί κία (1) ψξα ηελ εβδνκάδα, απφ επηέκβξην
έσο Μάην, ε δηδαζθαιία ηνπ Δγσειπιδίος Γλυζζικήρ Γιδαζκαλίαρ ηεο Α΄ Λπθείνπ.
β. Απσαία Δλληνική Γπαμμαηεία: Θα δηδαρζεί απφ επηέκβξην έσο Μάην, επί δχν (2) ψξεο ηελ
εβδνκάδα, απφ ην βηβιίν ηεο Α΄ Λπθείνπ Αρταίοι Έλληνες Ιζηοριογράθοι ν Θοςκςδίδηρ.
ΗΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
Σν πξφγξακκα ηεο Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο ηεο Β΄ ηάμεο ησλ Ζμεπηζίυν Λςκείυν εθαξκφδεηαη θαη ζηε Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε ηεο Γ΄ ηάξηρ ησλ Δζπεπινών Λςκείυν.
1. ΓΛΩΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ (Θεμαηογπαθία)
Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Απσαίαρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ (Θεμαηογπαθία) νη δηδάζθνληεο επηιέγνπλ ζέκαηα (απνζπάζκαηα αδίδαθηνπ πεδνχ αηηηθνχ θεηκέλνπ) αλάινγα κε ην επίπεδν γισζζηθήο
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θαηάξηηζεο ησλ καζεηψλ. Ωο βηβιία αλαθνξάο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Θεκαηνγξαθίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γξακκαηηθήο θαη ηνπ πληαθηηθνχ.
2. ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ηα Ζμεπήζια Λύκεια, ζην κάζεκα ηεο Απσαίαρ Δλληνικήρ Γπαμμαηείαρ ζα δηδαρζνχλ:
α. Ρηηορικά Κείμενα (απφ επηέκβξην έσο θαη Φεβξνπάξην) επί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα:
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 ζςνοπηικά.
ii. Λσζίας, Υπέρ Μανηιθέοσ: Δηζαγσγή: ζ. 79-80. Κείκελν: §§ 1-13, 18-21 (αλαιπηηθά) θαη §§
14-17 (πεξηιεπηηθά).
iii. Δημοζθένης, Υπέρ ηης Ροδίων ελεσθερίας: Διζαγυγή: ζ. 123-126. Κείμενο: §§ 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: Διζαγυγή: ζ. 269-272. Κείμενο: §§ 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 Διζαγυγή 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. Κείμενα: Αρτίλοτος, (απνζπ. 3, 4, 6, 9), Μίμνερμος, (απφζπ. 11), απθώ (απνζπ.
14, 17), Πίνδαρος, (Έβδνκνο Ππζηφληθνο), ιμωνίδης (απφζπ. 29).
ΛΑΣΗΝΗΚΑ (Μάθημα Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ)
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη απφ ην βηβιίν Λαηινικά Β΄ Γενικού Λςκείος, Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ, ησλ Μ. Παζράιε-Γ. αββαληίδε.
1. Απφ ηελ Διζαγυγή ζα δηδαρζνχλ αναλςηικά 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. Κείμενα: Θα δηδαρζνχλ φια ηα θείκελα (1 - 20) κε ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ
πεξηέρνπλ. Κάζε ελφηεηα ζα δηδάζθεηαη ζε 2 δηδαθηηθέο ψξεο.
ημείυζη:
Σν ίδην πξφγξακκα εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεπινών Λςκείυν.
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
Γ΄ ΣΑΞΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
ηα Ζμεπήζια Λύκεια, ζην κάζεκα ηεο Απσαίαρ Δλληνικήρ Γπαμμαηείαρ ζα δηδαρζεί απφ επηέκβξην έσο Μάην επί κία (1) ψξα ηελ εβδνκάδα ην βηβιίν ηνπ Ζ. ππξφπνπινπ Θνπθπδίδε
Περικλέοσς Επιηάθιος.
α. Απφ ηελ Διζαγυγή ηα θεθ. Α΄ (ζει. 5-8) θαη Γ΄ (ζει. 22-23) ζα δηδαρζνχλ ζςνοπηικά, ελψ ηα
θεθ. Β΄, Γ΄ (ζει. 8-21) ζα δηδαρζνχλ αναλςηικά.
β. Κείμενο:

5

Απφ ην ππυηόηςπο ζα δηδαρζνχλ ηα θεθ.: 36, 37, 39, 40 θαη 41.
Απφ μεηάθπαζη 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.
ηα Δζπεπινά Λύκεια, ζηε Γ΄ ηάμε (Πξφγξακκα Γεληθήο Παηδείαο), ζα δηδαρζεί απφ επηέκβξην
έσο Μάην επί δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα ε ηξαγσδία ηνπ νθνθιή Ανηιγόνη (βι. χιε παξαπάλσ, Β΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ).
Σν Πξφγξακκα Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ ηεο Β΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ Λπθείσλ εθαξκφδεηαη ζηε Γ΄
ηάμε ησλ Δζπεπινών Λςκείυν.
Σν Πξφγξακκα ηεο Γενικήρ Παιδείαρ ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Ζκεξεζίσλ Λπθείσλ εθαξκφδεηαη θαη ζηε
Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεπινών Λςκείυν.
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ
ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ
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 2012-2013 ε δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ νξίδεηαη γηα θάζε ηάμε σο εμήο:
Β΄ Σάξη Ζμεπήζιος Γενικού Λςκείος
Από ηο βιβλίο Έκθπαζη –Έκθεζη, Σεύσορ Β΄ να διδασηούν:
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 ΟΡΓΑΝΩΖ 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)
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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
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
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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. 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:
1. λα ιεθζεί ππφςε ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Γισζζηθή Γηδαζθαιία ζην Λχθεην (ζ.79105) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο. Θεσξεηηθέο Δπηζηήκεο (2000) θαη
2. λα αμηνπνηεζνχλ ηα βηβιία 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.
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 2012-2013 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:
Β΄ Σάξη Δζπεπινού Γενικού Λςκείος
Από ηο βιβλίο Έκθπαζη –Έκθεζη, Σεύσορ Α΄ να διδασηούν:
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. ΟΡΓΑΝΩΖ 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. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ:
πλνρή θεηκέλνπ (ζ.ζ. 272-274)
πλνρή ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν (ζ.ζ. 274-277)
ΣΟ ΥΡΟΝΟΓΡΑΦΖΜΑ (ζ.ζ. 280-295)
Γ΄ Σάξη Δζπεπινού Γενικού Λςκείος
Από ηο βιβλίο Έκθπαζη –Έκθεζη, Σεύσορ Β΄ να διδασηούν:
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 ΟΡΓΑΝΩΖ 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)

10

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:
1.λα ιεθζεί ππφςε ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Γισζζηθή Γηδαζθαιία ζην Λχθεην (ζ.79105) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο. Θεσξεηηθέο Δπηζηήκεο (2000) θαη
2. λα αμηνπνηεζνχλ ηα βηβιία Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην-Θεκαηηθνί Κχθινη Γεληθνχ
Λπθείνπ θαη Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην (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.
Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ζηε Β΄ θαη ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Ζκεξήζηνπ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχεη φ,ηη πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ.
48/2012 (ΦΔΚ Α΄ 97) θαη ζην ΦΔΚ Α΄ 119 πνπ αθνξά ζε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζην
Π.Γ.48/2012 (ΦΔΚ Α΄ 97).
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
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26. Πλεπκαηηθή δηαθνλία: ην κπζηήξην ηεο Ηεξνζχλεο
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 (κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο ή κάζεκα Δπηινγήο) 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
(Α΄ ηάξη ΓΔΛ, Β΄ ηάξη ΓΔΛ επιλογήρ και Β΄ ηάξηρ Δζπεπινού ΓΔΛ Γενικήρ Παιδείαρ)

«Αρχές Οικονομίας» Α’ τάξη Ημερήσια ΓΕΛ
Βιβλίο: «Αρχές Οικονομίας» των Α. Δεδουσόπουλου, Π. Γιαλέρη, Ι. Σχιστού, Π. Τέντε
και Α. Χατζηανδρέου

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

σελ. 11-14

Κεφάλαιο 2: Σο εμπόρευμα
To κεφάλαιο 2: «Το εμπόρευμα» προτείνεται να διδαχθεί συνοπτικά.
2.1 Ο κόσμος των εμπορευμάτων

σελ.16

2.2 Χαρακτηριστικά Στοιχεία του Εμπορεύματος

σελ.17

2.3 Εμπορεύματα και Αυτοκατανάλωση

σελ.18

2.4 Η Αλληλεξάρτηση των Εμπορευμάτων

σελ.23

2.5 Η Κοινωνική Διάσταση των Εμπορευμάτων

σελ. 24

Κεφάλαιο 3: Η Κατανάλωση των Εμπορευμάτων
Επίσης και το κεφάλαιο 3 «Η κατανάλωση των εμπορευμάτων» προτείνεται να διδαχθεί συνοπτικά εκτός από το υποκεφάλαιο 3.6 που αναφέρεται στο καταναλωτικό πρότυπο και προτείνεται να μελετηθεί μέσω σχετικών ερευνητικών εργασιών που θα δοθούν
στους μαθητές.
3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων
3.2 Ανάγκες και επιθυμίες
3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών
3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης των Αναγκών
3.5 Αγαθά και Δικαιώματα Ιδιοκτησίας
3.6 Το Καταναλωτικό Πρότυπο

σελ.32
σελ.32
σελ.35
σελ.38
σελ.39
σελ.41
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Κεφάλαιο 4: Η παραγωγή
4.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση

σελ.46

4.3 Η Παραγωγική Διαδικασία

σελ.50

4.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης

σελ.52

4.5 Το Κίνητρο της Παραγωγής

σελ.53

4.6 Η Οργάνωση της Σύγχρονης Επιχείρησης

σελ.56

4.7 Η Εργασία στη Σύγχρονη Επιχείρηση

σελ.60

Κεφάλαιο 5: Η Ανταλλαγή των Εμπορευμάτων
5.1 Η ανταλλαγή και η Ανταλλακτική Αξία

σελ.68

5.2 Είδη Ανταλλαγών

σελ.69

5.3 Χρήμα και Τιμές

σελ.70

5.4 Η Διαμόρφωση της Τιμής

σελ.71

5.5 Μορφές Αγοράς και Διαμόρφωση Τιμών

σελ.73

Κεφάλαιο 6: Σο Χρήμα
6.1 Λειτουργίες του Χρήματος
6.2 Ιδιότητες του Χρήματος
6.3 Μορφές Χρήματος
6.4 Σύγχρονα Είδη Χρήματος
6.6 Είδη Καταθέσεων και Δανείων
6.7 Δανεισμός και Αποταμίευση: Επιτόκιο και Τόκος

σελ. 80-81
σελ. 81-82
σελ. 82-84
σελ. 84-88
σελ. 91-93
σελ. 93-95

Κεφάλαιο 7: Η Διανομή του Εισοδήματος
7.1 Η Έννοια του Εισοδήματος
7.2 Μορφές Εισοδήματος
7.3 Οι Μεταβιβαστικές Πληρωμές
7.4 Η Διανομή του Εισοδήματος και η Φτώχεια

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

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

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

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

σελ. 124
σελ. 125-128
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Αρχές Οικονομίας Β΄Λυκείου (μάθημα επιλογής)
Ημερήσια ΓΕΛ
Βιβλίο: «Αρχές Οικονομίας» των Α. Δεδουσόπουλου, Π. Γιαλέρη, Ι.Σχιστού, Π.
Τέντε και Α. Χατζηανδρέου
Προτείνεται οι μαθητές της Β τάξης ΓΕΛ, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί το
μάθημα «Αρχές Οικονομίας» στην πρώτη τάξη ΓΕΛ να διδαχθούν συνοπτικά τα
κεφάλαια 1- 3, ώστε να έχουν επαρκή διαθέσιμο χρόνο για να εστιάσουν το ενδι αφέρον τους στα κεφάλαια 4,5,6,7,8,9,11 και 12 τα περιεχόμενα των οποίων συμβάλλουν στην απόκτηση απαραίτητων για την καθημερινότητα γνώσεων / δεξιοτήτων
ζωής.
Κεφάλαιο 4: Η παραγωγή
4.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση

σελ.46

4.3 Η Παραγωγική Διαδικασία

σελ.50

4.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης

σελ.52

4.5 Το Κίνητρο της Παραγωγής

σελ.53

4.6 Η Οργάνωση της Σύγχρονης Επιχείρησης

σελ.56

4.7 Η Εργασία στη Σύγχρονη Επιχείρηση

σελ.60

Κεφάλαιο 5: Η Ανταλλαγή των Εμπορευμάτων
5.1 Η ανταλλαγή και η Ανταλλακτική Αξία

σελ.68

5.2 Είδη Ανταλλαγών

σελ.69

5.3 Χρήμα και Τιμές

σελ.70

5.4 Η Διαμόρφωση της Τιμής

σελ.71

5.5 Μορφές Αγοράς και Διαμόρφωση Τιμών

σελ.73

Κεφάλαιο 6: Σο Χρήμα
6.1 Λειτουργίες του Χρήματος
6.2 Ιδιότητες του Χρήματος
6.3 Μορφές Χρήματος
6.4 Σύγχρονα Είδη Χρήματος
6.6 Είδη Καταθέσεων και Δανείων
6.7 Δανεισμός και Αποταμίευση: Επιτόκιο και Τόκος

σελ. 80-81
σελ. 81-82
σελ. 82-84
σελ. 84-88
σελ. 91-93
σελ. 93-95

Κεφάλαιο 7: Η Διανομή του Εισοδήματος
7.1 Η Έννοια του Εισοδήματος
7.2 Μορφές Εισοδήματος
7.3 Οι Μεταβιβαστικές Πληρωμές
7.4 Η Διανομή του Εισοδήματος και η Φτώχεια

σελ. 102-103
σελ. 103-105
σελ. 105-106
σελ. 106-107
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Κεφάλαιο 8: Η Μισθωτή Εργασία
8.1 Μορφές Εργασίας
8.2 Εργοδότες και Μισθωτοί: Η Σύμβαση Εργασίας
8.3 Επαγγέλματα και εργασιακές Δεξιότητες
8.4 Η πρόσληψη των μισθωτών
8.5 Εργατικά Συνδικάτα και Ενώσεις Εργοδοτών
8.6 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

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

Κεφάλαιο 9: Οι Εθνικοί Λογαριασμοί
9.1 Ο ρόλος των Εθνικών Λογαριασμών
9.2 Τα μεγέθη των Εθνικών Λογαριασμών
9.4 Εθνικό Προϊόν και Οικονομική Ευημερία

σελ. 124
σελ. 125-128
σελ. 130-131

Κεφάλαιο 11: Σο Οικονομικό ύστημα σε Μεγέθυνση
11.1 Η Οικονομική Ζωή Αλλάζει
11.2 Η Οικονομική Ανάπτυξη
11.3 Οι Αλλαγές στην Παραγωγική Ικανότητα
11.3.1 Το Εργατικό Δυναμικό και η Ανάπτυξη
11.3.2 Η Συσσώρευση του Κεφαλαίου
11.3.3 Η Τεχνολογία
11.4 Ανάπτυξη και Υπανάπτυξη

Κεφάλαιο 12: Σο Οικονομικό ύστημα σε Κρίση
12.1 Το Οικονομικό Σύστημα σε Κρίση
12.2 Το Πρόβλημα της Ανεργίας
12.2.1 Η Έννοια του Εργατικού Δυναμικού και
της Ανεργίας
12.2.2 Είδη Ανεργίας
12.2.3 Συνέπειες της Ανεργίας για το Κοινωνικό
Σύνολο και το Άτομο
12.2.4 Πολιτικές για την Αντιμετώπιση της Ανεργίας
12.3 Ο Πληθωρισμός: Έννοια και Επιπτώσεις
12.3.1 Έννοια του Πληθωρισμού
12.3.2 Επιπτώσεις του Πληθωρισμού
12.4 Η Φτώχεια
12.5 Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

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

σελ. 164-165

σελ. 170-171
σελ. 171-172
σελ. 172-174
σελ. 174-175
σελ. 175-176

σελ. 176-177
σελ. 177-178
σελ. 178-180
σελ. 181-181
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«Αρχές Οικονομίας» Β’ τάξη ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ
Βιβλίο: «Αρχές Οικονομίας» των Α. Δεδουσόπουλου, Π. Γιαλέρη, Ι.Σχιστού, Π. Τέντε και
Α. Χατζηανδρέου

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή (σελ 11-14)
Κεφάλαιο 2: Σο εμπόρευμα
Το κεφάλαιο 2 «Το εμπόρευμα» προτείνεται να διδαχθεί συνοπτικά.
2.1 Ο κόσμος των εμπορευμάτων

σελ.16

2.2 Χαρακτηριστικά Στοιχεία του Εμπορεύματος

σελ.17

2.3 Εμπορεύματα και Αυτοκατανάλωση

σελ.18

2.4 Η Αλληλεξάρτηση των Εμπορευμάτων

σελ.23

2.5 Η Κοινωνική Διάσταση των Εμπορευμάτων

σελ. 24

Κεφάλαιο 3: Η Κατανάλωση των Εμπορευμάτων
Επίσης και το κεφάλαιο 3 «Η κατανάλωση των εμπορευμάτων» προτείνεται να διδαχθεί συνοπτικά εκτός από το υποκεφάλαιο 3.6 που αναφέρεται στο καταναλωτικό πρότυπο και προτείνεται να μελετηθεί μέσω σχετικών ερευνητικών εργασιών που θα δοθούν
στους μαθητές.
3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων
3.2 Ανάγκες και επιθυμίες
3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών
3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης των Αναγκών
3.5 Αγαθά και Δικαιώματα Ιδιοκτησίας
3.6 Το Καταναλωτικό Πρότυπο

σελ.32
σελ.32
σελ.35
σελ.38
σελ.39
σελ.41

Κεφάλαιο 4: Η παραγωγή
4.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση

σελ.46

4.3 Η Παραγωγική Διαδικασία

σελ.50

4.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης

σελ.52

4.5 Το Κίνητρο της Παραγωγής

σελ.53

4.6 Η Οργάνωση της Σύγχρονης Επιχείρησης

σελ.56

4.7 Η Εργασία στη Σύγχρονη Επιχείρηση

σελ.60

Κεφάλαιο 5: Η Ανταλλαγή των Εμπορευμάτων
5.1 Η ανταλλαγή και η Ανταλλακτική Αξία

σελ.68

5.2 Είδη Ανταλλαγών

σελ.69

5.3 Χρήμα και Τιμές

σελ.70

5.4 Η Διαμόρφωση της Τιμής

σελ.71

5.5 Μορφές Αγοράς και Διαμόρφωση Τιμών

σελ.73

Κεφάλαιο 6: Σο Χρήμα
6.1 Λειτουργίες του Χρήματος

σελ. 80-81
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6.2 Ιδιότητες του Χρήματος
6.3 Μορφές Χρήματος
6.4 Σύγχρονα Είδη Χρήματος
6.6 Είδη Καταθέσεων και Δανείων
6.7 Δανεισμός και Αποταμίευση: Επιτόκιο και Τόκος

σελ. 81-82
σελ. 82-84
σελ. 84-88
σελ. 91-93
σελ. 93-95

Κεφάλαιο 7: Η Διανομή του Εισοδήματος
7.1 Η Έννοια του Εισοδήματος
7.2 Μορφές Εισοδήματος
7.3 Οι Μεταβιβαστικές Πληρωμές
7.4 Η Διανομή του Εισοδήματος και η Φτώχεια

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

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

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

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

σελ. 124
σελ. 125-128

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ (για
όλες τις τάξεις)
Προτείνεται η απλούστευση του περιεχομένου με την χρήση διδακτικών μεθοδολογικών
προσεγγίσεων και τεχνικών που οδηγούν κυρίως στην ανακαλυπτική μάθηση. Επομένως
προτείνονται:
 η εφαρμογή «ερευνητικών εργασιών ή σχεδίων εργασίας» (projects) και τεχνικών
«μελέτης περίπτωσης» (case studies) που ενθαρρύνουν ιδιαίτερα τη συμμετοχή του
μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. Η αποτελεσματικότητα των τεχνικών αυτών είναι
μεγαλύτερη όταν προτείνονται για μελέτη θέματα από την καθημερινή οικονομική
πραγματικότητα του μαθητή. Οπότε για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του μαθητή για το περιεχόμενο του μαθήματος προτείνεται τα πρώτα κεφάλαια να διδάσκονται με την χρήση ερευνητικών εργασιών.
 Επεξεργασία πινάκων και διαγραμμάτων (πχ στατιστικά στοιχεία Α.Ε.Π. κα.). Σημειώνεται ότι η συλλογή στατιστικών στοιχείων με σκοπό την συγκριτική μελέτη θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού του μαθήματος γιατί συμβάλλουν
στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των πληροφοριών.
 η χρήση συζήτησης σε ομάδες ή και ανά ζεύγη, καταιγισμός ιδεών, προβολή οπτικοακουστικού υλικού.
 η ενθάρρυνση των μαθητών να διατηρούν και να ενημερώνουν λεξικό οικονομικών
όρων.
 η πραγματοποίηση ασκήσεων προσομοίωσης, παιχνιδιών ρόλων (π.χ. δημιουργία
σεναρίων με θέματα σχετικά με την ανεργία κ.α ).
 συνεργασία με φορείς απασχόλησης, για ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με τη μισθωτή
εργασία.
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 διοργανώσεις ημερίδων από τους μαθητές για ενημέρωση σε θέματα για παράδειγμα διανομής εισοδήματος / φορολογικής πολιτικής /δημοσιονομικής πολιτικής κά.
 χρήση του διαδικτύου και του τύπου για άντληση πληροφοριών και επικαιροποίηση
των πραγματευόμενων θεμάτων.
Ενδεικτικά προτείνεται θέματα όπως οι μορφές των επιχειρήσεων, το Χρηματιστήριο,
ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο ρόλος της Τράπεζας Ελλάδος, πολιτικές
απασχόλησης, κά να μελετώνται στο πλαίσιο προτεινόμενων ερευνητικών εργασιών (μέθοδος project) και, κυρίως με την επεξεργασία σύγχρονων στοιχείων/δεδομένων που θα
αντλούν οι μαθητές με την χρήση του διαδικτύου και του έντυπου τύπου (οικονομικές εφημερίδες, οικονομικά περιοδικά, δελτία της Τράπεζας της Ελλάδος κά).
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
Ιδιαίτερα σημαντική για την εμπέδωση των οικονομικών εννοιών και την σύνδεσή τους με
την καθημερινότητα κρίνεται η βιωματική διδασκαλία, οπότε στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών του μαθήματος είναι χρήσιμο να μελετηθούν θεματικές από τη Σχολική δραστηριότητα «Οικονομία-Επιχειρηματικότητα»,(Βλ. Ιστοσελίδα ΠΙ/ καινοτόμα προγράμματα). Έτσι, απαραίτητο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση των βασικών οικονομικών εννοιών αποτελούν και τα βιβλία μαθητή «Οικονομία και Εγώ» και «Οικονομία
– Επιχειρηματικότητα» καθώς και τα αντίστοιχα βιβλία καθηγητή: «Οικονομία και Εγώ:
Διδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» και «Οικονομία – Επιχειρηματικότητα: Διδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» που έχουν παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και
υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Επίσης ιδιαίτερα χρήσιμα για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος είναι διάφορα έντυπα όπως για παράδειγμα είναι τα έντυπα του OECD, EUROSTAT, E.E, ΕΣΥΕ και εφημερίδες, που περιέχουν στατιστικά στοιχεία (π.χ. δείκτης ΑΕΠ, τα ποσοστά ανεργίας κ.ά.).
Χρήσιμες ιστοσελίδες :
http://www.bankofgreece.gr Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος
http://www.inka.gr Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος
http://www.ecb.int Ευρωπαϊκή Κεντρική Σράπεζα
http://www.statistics.gr Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
http://www.mof-glk.gr Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
http://www.mnec.gr/el Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
http://epp.eurostat.ec.europa.eu EUROSTAT
http://europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση
ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ
(Β΄ ηάξη ΓΔΛ, επιλογήρ)
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
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ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ
(Β΄ ηάξη ΓΔΛ, επιλογήρ)
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.

ΑΡΥΔ ΛΟΓΗΣΗΚΖ (Γ΄ ηάξη ΓΔΛ, επιλογήρ)
Βιβλίο: «Απσέρ Λογιζηικήρ» ηυν Α. Κονηάκος, Κ. Μαπγαπώνη, Α. Εαπίθη.
Κεθάλαιο 1: Διζαγυγή – Βαζικέρ έννοιερ
1.1. Αλάγθεο – Αγαζά. Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί
ει. 9-11
1.2. Οη επηρεηξήζεηο
ει. 11-12
1.3. Ζ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο - Γηαθξίζεηο ηεο πεξηνπζίαο - Δθαξκνγή
ει. 12-15
1.4. Γηαθξίζεηο ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ
ει. 15-17
1.5. Δθαξκνγή
ει. 17-18
1.6. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο
ει. 19-21
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
Κεθάλαιο 2: Δμθάνιζη ηηρ πεπιοςζίαρ ή οικονομικήρ καηάζηαζηρ
ηηρ επισείπηζηρ
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
Κεθάλαιο 3: Οι μεηαβολέρ ηυν πεπιοςζιακών ζηοισείυν ηηρ επισείπηζηρ και η
παπακολούθηζή ηοςρ
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

Κεθάλαιο 4: Γιπλογπαθική ή διγπαθική μέθοδορ εγγπαθών
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
Κεθάλαιο 5: Καηάηαξη λογαπιαζμών ζε γενικέρ ομάδερ – Μεγαλύηεπη ανάλςζη ηηρ καθαπήρ πεπιοςζίαρ
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5.1. Γεληθά

ει. 85

5.2. Λνγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ
ει. 86
5.3. Λνγαξηαζκνί Πξαγκαηηθνχ Παζεηηθνχ
ει. 86-87
5.4. Λνγαξηαζκνί Καζαξήο Πεξηνπζίαο
ει. 87-95
5.5. Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο
ει. 96-100
Κεθάλαιο 6: Οι λογαπιαζμοί από οπγανυηική άποτη και η διάκπιζή ηοςρ καηά μέγεθορ
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

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ
(Γ΄ ηάξη ΓΔΛ, επιλογήρ)
Ο δηδάζθσλ νξγαλψλεη (απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο) ηελ χιε πνπ ζα δηδάμεη. Ζ χιε πνπ ζα
επηιεγεί, όσι λιγόηεπη από 100 ζελίδερ, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζέκαηα θαη απφ ηηο 3 ελφηεηεο ηνπ
βηβιίνπ.
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ
(Γ΄ ηάξη ΓΔΛ, επιλογήρ)
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.
ΚΟΗΝΩΝΗΟΛΟΓΗΑ
(Γ΄ ΛΤΚΔΗΟΤ, Γενικήρ Παιδείαρ)
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».
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ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ
(Γ΄ ηάξη ΓΔΛ, επιλογήρ)
Κεθάλαια:
Δηζαγσγή
Α. Απεηθνλίζεηο
Α.1 Γεληθά
Α.2 Κάηνςε
Α.3 Σνκή
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
Οι διδάζκονηερ να ενημεπυθούν ενςπόγπαθα.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΘΔΟΓΩΡΟ Π. ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ

Δζυη. Γιανομή
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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