
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

  

         «Διδακτικές Προσεγγίσεις στο μάθημα των Λατινικών» 

  

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 18:00-20:00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                (Φωτογραφία και χειροποίητες κατασκευές Εμμ. Ψαρουδάκη,  

                                                                       εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ86,  

                                                                                                                                  ΓΕ.Λ. Ν. Αλικαρνασσού Ηρακλείου 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΙΩΑΝΝΑ Α. ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ, Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  

ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΒΑΪΟ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ, ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, Κ. ΧΑΡΙΛΑΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ, ΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ  

ΚΑΙ ΔΡ. ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗ, ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ)  

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ  

ΚΑΙ Η Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ, κ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,  

ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
 

 

 



 
 

 

 

  
 

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ  ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
 

Με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) Γενικού Λυκείου (Φ.Ε.Κ. 3791 Τεύχος B΄ 

/13.08.2021  Βλ. υπ’ αρ. Πρωτ. 107831/Δ2/03-09-2021<<Γνωστοποίηση 

Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων  

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης>>): 

 

 - το μάθημα των Λατινικών εντάσσεται στα μαθήματα Κατεύθυνσης-Ομάδας 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Ο.Π.Α.Σ.) ήδη από  

τη Β΄ Τάξη Λυκείου και 

 

 - Στο Ω.Π. της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου ορίζονται 2 ώρες  

την εβδομάδα για το μάθημα των Λατινικών 

 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Λατινικά Β΄ και Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Λατινικά Γενικού Λυκείου (21 Οκτωβρίου 2021) 
 

 

  



 
 

 

(Φ.Ε.Κ. 3791 Τεύχος B΄ /13.08.2021  Βλ. υπ’ αρ. Πρωτ. 107831/Δ2/03-09-2021<<Γνωστοποίηση 

Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης>> 



 
 

 

   Η υπ’ αρ. πρωτ. 116800/Δ2/17-09-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

περιλαμβάνει <<Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των 

Λατινικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 
σχολικό έτος 2021-2022>>: 

 και, συγκεκριμένα, καθορίζεται η ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπ’ αρ. πρωτ. 116800/Δ2/17-09-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. <<Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών του Ημερησίου και  

του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022>>: 



 
 

 

      Η φυσιογνωμία του μαθήματος των Λατινικών  

       Όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γενικού 

Λυκείου, το μάθημα των Λατινικών δύναται, ανάμεσα σε άλλα, να 

συμβάλει: 

- στην προαγωγή της κριτικής σκέψης,  

- στην καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας των μαθητών  και μαθητριών σε 

εθνικό επίπεδο,  ευρωπαϊκό, κ.λπ. και  

- στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις ηθικές αξίες που 

συνιστούν το ανθρωπιστικό ιδεώδες  

- στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής παιδείας.  

       Ο κύριος χαρακτήρας του είναι μορφωτικός-ανθρωπιστικός  

    και ειδικότερα αρχαιογνωστικός. 
 

 



 
 

 

     Η διδασκαλία του αποβλέπει: 

- στη σταδιακή εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με τη λατινική γλώσσα,  

     η οποία θα επιτρέψει, στη συνέχεια, μια πρώτη γνωριμία τους με τη ρωμαϊκή γραμματεία  

     και τον κόσμο που τη γέννησε.  

- στη συνειδητοποίηση του ότι η Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία συναποτελούν με την Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα και Λογοτεχνία τις δυο στέρεες βάσεις, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε ιστορικά ο ευρωπαϊκός 

κόσμος,  

- στη συνειδητοποίηση του ότι πολλές λέξεις των ευρωπαϊκών γλωσσών (αγγλική, γαλλική, ισπανική, κ.λπ.) 

προέρχονται από τη λατινική   

- στη συνειδητοποίηση του ότι  πτυχές του Πολιτισμού και της Επιστήμης, π.χ. το Δίκαιο, η Ιατρική, η 

Φαρμακευτική, η Χημεία, έχουν συγκεκριμένες και μεγάλες οφειλές στο ρωμαϊκό πολιτισμό 

- στη συνειδητοποίηση της επιρροής που δέχθηκε η λατινική λογοτεχνία από τους Έλληνες συγγραφείς 

- και ότι η διάσωση και η ανάδειξη της ελληνικής λογοτεχνίας και ευρύτερα του ελληνικού πολιτισμού 

πραγματοποιήθηκε με την ακμή της ρωμαϊκής παρουσίας στην ιστορία και μέσα από το φίλτρο της ρωμαϊκής 

πρόσληψης που προηγήθηκε 

 



 
 

 

Μεθοδολογία της διδασκαλίας  

 

      Η σύγχρονη διδακτική προσέγγιση των κλασικών κειμένων (όπως και τα λατινικά κείμενα) πρέπει 

 να στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτισμού, τον οποίο αποκαλύπτει το κείμενο και στη μετατόπιση 

    του ενδιαφέροντος των μαθητών και των μαθητριών από το ενδιαφέρον για  

      τη γλώσσα του κειμένου --------------------->στο περιεχόμενο και στην κατανόησή του,    

     αξιοποιώντας ως μέσο την ανασύνθεση ιστορικών,  θρησκευτικών, πολιτικών και άλλων στοιχείων  

     που ενυπάρχουν σε αυτό.  

- Η προσέγγιση του κειμένου προτείνεται να είναι κειμενοκεντρική και μαθητοκεντρική και να παρέχει  

     τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό για διαμορφωτική αξιολόγηση 

- Προτείνεται, επίσης, αξιοποίηση: 

- Της ερμηνευτικής μεθόδου 

- των τεχνικών διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης και 

- των Τ.Π.Ε., όπου κριθεί σκόπιμο 



 
 

 

Μεθοδολογία της διδασκαλίας  

- Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διδασκαλία των στοιχείων εκείνων που επιτρέπουν την κατανόηση 
των μηχανισμών οργάνωσης του λόγου σε επίπεδο πρότασης και κειμένου: 

-  διαγραμματική παρουσίαση του κειμένου και προσέγγιση κατά κώλα (Το κείμενο δηλαδή χωρίζεται, 

όπως επισημαινεται,  σε συντακτικές ενότητες, με βάση ρηματικούς τύπους ως φορείς ενεργειών. Με 

τη χρήση ερωτήσεων (ποιος, τι / ποιον, πού, πότε, γιατί κ.λπ.) αναδεικνύονται οι βασικοί όροι  

της πρότασης και οι προσδιορισμοί τους)  

- παράλληλη συνεξέταση φαινομένων της Λατινικής Γλώσσας και εκείνων της Νέας και της Αρχαίας  

Ελληνικής): Η κατανόηση της δομής της λατινικής γλώσσας και η διδασκαλία των φαινομένων  

της γραμματικής και του συντακτικού οφείλει να στηρίζεται 

 στη συγκριτική προσέγγισή τους με τα αντίστοιχα φαινόμενα της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας. 

-             Προτείνεται, επίσης, όσο αυτό είναι δυνατό, η παρουσίαση των νέων γραμματικών και συντακτικών 

φαινομένων να γίνεται όχι αυτόνομα, αλλά με αφόρμηση το κείμενο, δηλαδή οι μαθητές και οι μαθήτριες να 

οδηγούνται σε συμπεράσματα μέσα από την παρατήρηση ή/και τη σύγκριση με ήδη προϋπάρχουσα γνώση 

(είτε για τη λατινική γλώσσα είτε και για άλλες, π.χ. Αρχαία Ελληνική, Νεοελληνική, σύγχρονες ευρωπαϊκές 

γλώσσες). Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι στη φάση αυτή η παρουσίαση των γραμματικοσυντακτικών 

φαινομένων δεν θα είναι εξαντλητική. 



 
 

 

        Τοποθέτηση λατινικών φράσεων σε νεοελληνικό λόγο/κειμενικό περιβάλλον 



 
 

 

  
                 



 
 

 

                            Ως προς το Περιεχόμενο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         κ.λ.π. 



 
 

 

Ενδεικτική διδακτική πορεία 

(Κατανόηση-Ερμηνεία-Ανάλυση- Κριτική προσέγγιση) 

    - Αφόρμηση 

   - Γλωσσική εξομάλυνση  

        Για την προσέγγιση της δομής του κειμένου προτείνεται η κατά κώλα επεξεργασία του κειμένου με     

    διαγραμματική παρουσίασή του  και διερεύνηση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων 

  -  Μεταφραστική προσέγγιση των επιμέρους νοηματικών –συντακτικών συνόλων  

  - Παρουσίαση νέων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων: 

- Ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου, κατανόηση του περιεχομένου, γλωσσική εξομάλυνση,  

 

 

 

 

 

 

-                       εμπέδωση λεξιλογίου-----------------------------------------------> 



 
 

 

Ασκήσεις Ετυμολογίας 



 
 

 

 

 - εμπέδωση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων (με απλές ασκήσεις 

     διόρθωσης λαθών, αντιστοίχισης, χαρακτηρισμού απλών συντακτικών 

όρων, συμπλήρωσης κενών, Σωστού-Λάθους κ.ά. 

- προσέγγιση στοιχείων πολιτισμού: 

      Η προσέγγιση των πολιτισμικών θεμάτων, τα οποία αναδεικνύονται μέσα από το κείμενο  

ή και  το εισαγωγικό σημείωμα της Ενότητας πρέπει να στηρίζεται σε διερευνητικού,  

       διαθεματικού και δημιουργικού τύπου δραστηριότητες, κατά προτίμηση ομαδικές και, 

όπου κρίνεται σκόπιμο, να αξιοποιούνται τα ψηφιακά μέσα (Ψ.Μ.) 

  

    -Συνολική απόδοση του κειμένου στη Νέα Ελληνική 

 

 



 
 

 

  
                 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

•Με το Φ.Ε.Κ. 4254 Τεύχος B΄ /15.09.2021 (σ.σ. 57047-57050) καθορίζεται η εξεταστέα ύλη 

των Λατινικών για τη Β΄ Τάξη ΓΕ.Λ. <<Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα  

της Α΄ και Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις 

για το σχολικό έτος 2021-22>>, με τρεις κύριους άξονες: 

 
•Εισαγωγή 

•Κείμενα 

•Λατινικές φράσεις που χρησιμοποιούνται στη Νεοελληνική Γλώσσα 

 



 
 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(Ο.Π.Α.Σ.) Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2021-2022 ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

<< Για το μάθημα των Λατινικών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Ο.Π.Α.Σ.) της 

Γ΄ Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα με την υπ’ αριθμ. 

75306/Δ2 ΥΑ, ΦΕΚ 2942/τ. Β΄/05-07-2021 (Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινικών 

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΟΠΑΣ) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου)>>. Περιλαμβάνονται, δε, παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς: 

-  τη φυσιογνωμία του μαθήματος, 

 - το σκοπό,  

- τους στόχους της διδασκαλίας,  

- - τη μεθοδολογία και τις δραστηριότητες. 

- Βαρύτητα εδώ δίνεται στην απόδοση του λατινικού κειμένου στη Νέα Ελληνική (<<η διαδικασία της 

νεοελληνικής απόδοσης δεν είναι μονοσήμαντη ούτε μοναδική>>) Ενθάρρυνση μαθητών και μαθητριών να 

αξιοποιούν τα βοηθητικά εργαλεία και μέσα: 

- - το βιβλίο της Γραμματικής 

- τη διαγραμματική απόδοση του κειμένου 

- τα ψηφιακά μέσα, όπου κρίνεται σκόπιμο 



 
 

 

 

 Ως προς τη Διδακτική Μεθοδολογία, κατά τη διδασκαλία νέων Ενοτήτων,  

   παράλληλα με τις στρατηγικές του κοινωνικού εποικοδομισμού (γνώση μέσω 

αλληλεπίδρασης) και τη μαθητοκεντρική προσέγγιση, συνιστώνται: 

- η τεχνική της εμπλουτισμένης εισήγησης, που αποβαίνει ιδιαιτέρως 

αποτελεσματική, όταν περιλαμβάνει και συμμετοχικές δραστηριότητες, 

καθώς και 

-  η εναλλαγή των ενεργητικών, κυρίως, τεχνικών (των τεχνικών δηλ. που 

ενισχύουν την ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευομένων) 

 



 
 

 

 

- Ενεργητικές τεχνικές (προτείνεται εναλλαγή): 

-  Ερωταποκρίσεων 

-  Συζήτησης/Διαλόγου 

- καταιγισμού ιδεών,  

- ασκήσεων (<<πρακτική άσκηση>>) 

- εργασίας σε ομάδες,  

- μελέτη περίπτωσης 

- παιχνιδιού ρόλων και άλλων τεχνικών διερευνητικής δραματοποίησης 

- προσομοίωσης  

- εκπαιδευτικής επίσκεψης 

- με παράλληλη αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων 



 
 

 

Ειδικότερα, οι μαθητές/μαθήτριες στην Γ΄ Λυκείου Ο.Π.Α.Σ., μετά την πρώτη 

εξοικείωσή τους με τη λατινική γλώσσα στη Β΄ Τάξη Λυκείου, έχουν πλέον τη 
δυνατότητα να εμβαθύνουν, σταδιακά, σε ανθολογημένα πεζά κείμενα.  

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, μέσα από την εμβάθυνση στη γλωσσική 

διδασκαλία της Λατινικής (λ.χ. εκμάθηση λεξιλογίου, προσπάθεια απόδοσης  

    του κειμένου στη Νέα Ελληνική, μετασχηματιστικές ασκήσεις κ.λπ.) τους 
δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικές ικανότητες και δεξιότητες όπως 

λ.χ. κριτική ικανότητα, οργάνωση της σκέψης και του λόγου, μνημονική 

ικανότητα για τις ανάγκες της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, 

παρατηρητικότητα, στρατηγικές επίλυσης προβλήματος κ.ά. 



 
 

 

 

Με την Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ. 75296/Δ2/  24-06-2021: 

<<Γνωστοποίηση Εξεταστέας-Διδακτέας Ύλης Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού 

Λυκείου>> καθορίζεται η εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος των Λατινικών  

    της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού  

    Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2021-2022. 
 

 

 Με το Φ.Ε.Κ. 4134 Τεύχος B΄ /09.09.2021  (σ.σ. 55494-55495) <<Ομάδες και κλάδοι 

μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις 

επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης 

των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων 

εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων 

εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα>> 

καθορίζονται τα εξής για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών Β΄ και Γ΄ 
Τάξης ΓΕ.Λ. στα Λατινικά: 



 
 

 

  
                   

Φ.Ε.Κ. 4134 Τεύχος B΄ /09.09.2021  (σ.σ. 55494-55495) <<Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και 
υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των 
προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος 
φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα>> 

 



 
 

 

                 

Φ.Ε.Κ. 4134 Τεύχος B΄ /09.09.2021  (σ.σ. 55494-55495) <<Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και 
υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των 
προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος 

φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα>> 

 



 
 

 

Με το Φ.Ε.Κ. 4677 Τεύχος B΄ /11.10.2021 (σ. 61809): <<Τρόπος εξέτασης των 

πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’  193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α΄70), με 

το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α΄ 25)>> ορίζονται 
τα ίδια ακριβώς, όπως σημειώσαμε παραπάνω.  



 
 

 

 

 Με το Φ.Ε.Κ. 2942 Τεύχος B΄ /5.7.2021 εισάγεται <<το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα 

των Λατινικών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Τάξης 

Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου>>, το οποίο ισχύει από φέτος  

 



  

 

 

 

 Βιβλιογραφικές αναφορές 
 

1. Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ. 116800/Δ2/17-09-2021: <<Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 

2021-2022>> 

 
2. Φ.Ε.Κ. 4254 Τεύχος B΄ /15.09.2021 (σ.σ. 57047-57050) καθορίζεται η εξεταστέα ύλη των Λατινικών για τη Β΄ Τάξη ΓΕ.Λ. <<Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται 

γραπτώςστις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22>> 

 

3.  Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ. 75296/Δ2/  24-06-2021 :<<Γνωστοποίηση Εξεταστέας-Διδακτέας Ύλης Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου >>, με την οποία καθορίζεται η εξεταστέα-διδακτέα 

ύλη του μαθήματος των Λατινικών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2021-2022. 

 

4. Φ.Ε.Κ. 4134 Τεύχος B΄ /09.09.2021  (σ.σ. 55494-55495) <<Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις 

μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών 

δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα>> 

 

5.  Φ.Ε.Κ. 4677 Τεύχος B΄ /11.10.2021 (σ. 61809): <<Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’  193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α΄70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με 

τον ν. 4777/2021 (Α΄ 25)>> ορίζονται τα ίδια ακριβώς, όπως σημειώσαμε παραπάνω.  

 

 

6.  Φ.Ε.Κ. 2942 Τεύχος B΄ /5.7.2021 εισάγεται <<το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου>> 

 

 


