
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

  «Διδακτικές Προσεγγίσεις στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου  

(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία)-  

      Το εκπαιδευτικό περιβάλλον της Τράπεζας Θεμάτων και η χρήση του με βάση  

τα προβλεπόμενα» 

  

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, και ώρα 12:00-14:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                (Φωτογραφία και χειροποίητες κατασκευές Εμμ. Ψαρουδάκη,  
                                                                       εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ86,  

                                                                                                             Γ.Ε.Λ. Ν. Αλικαρνασσού Ηρακλείου 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

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

ΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ,, πρ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ε.Ε. ΠΕ02 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Κ. Π. ΑΜΠΕΛΑ  

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 ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ    

(ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) 

 

Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

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 της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας σε Ημερήσιο και 

Εσπερινό Γυμνάσιο διακρίνεται : 
 α) στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

 β) στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων από Μετάφραση   
 

 - ορίζονται 2 ώρες την εβδομάδα για κάθε διακριτό μάθημα 

 

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

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου –Προτάσεις Διδακτικής Μεθοδολογίας- 

Παρουσίαση στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 

 

  

  



 

Από το Ω.Π.  

Εσπερινού 

Γυμνασίου 

 

 (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>> 

 

 Από το Ω.Π. 

Ημερησίου 

Γυμνασίου 



 
 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία 

Τάξη  Σχολικά Βιβλία 

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Ημερησίου και Εσπερινού 

Γυμνασίου  

Α΄  Τάξη Γυμνασίου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,  
Μπεζαντάκος Ν., Παπαθωμάς  

Α., Λουτριανάκη Ε. Χαραλαμπάκος Β. , Α΄ τάξη 
Γυμνασίου. Βιβλίο μαθητή 

 

Β΄  Τάξη Γυμνασίου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,  
Παπαθωμάς Α., Γαλάνη-Δράκου, Καμπουρέλλη Β. 
Λουτριανάκη Ε., Β΄ τάξη Γυμνασίου. Βιβλίο μαθητή 

 

 

Γ΄  Τάξη Γυμνασίου 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,  
Μπεζαντάκος Ν., Αστυρακάκη Ε., Γαλάνη - Δράκου 

Χαραλαμπάκος Β., Γ΄ τάξη Γυμνασίου. Βιβλίο μαθητή. 

 

4. «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση», 
Μπούρας Ν., Ναστούλης Κ., Σακελλαρίου Ν., Γ΄ τάξη 

Γυμνασίου. Βιβλίο μαθητή. 
 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

(με βάση την υπ ΄αρ. πρωτ. 127876/Δ2 

Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 24ης -09-2020) 

 

Για την Α΄ Τάξη Γυμνασίου: 

 

Από το διδακτικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ τάξης Γυμνασίου»  

των Ν. Μπεζαντάκου,Ε. Λουτριανάκη κ.ά.: 

 

- δεν θα διδαχθούν οι ενότητες 14-18.  

 

- Οι υπόλοιπες ενότητες θα διδαχθούν δύο (2) ώρες  

την εβδομάδα κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Μαΐου 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

(με βάση την υπ ΄αρ. πρωτ. 127876/Δ2 

Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 24ης -09-2020) 

 

 Για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: 

 
Από το σχολικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β’ τάξης Γυμνασίου»  

των Α. Παπαθωμά, Μ. Γαλάνη-Δράκου, Β. Καμπουρέλλη, Ε. Λουτριανάκη: 

-  δεν θα διδαχθούν οι ενότητες 1, 10, 15, 17, 18.  

 
- Οι υπόλοιπες δεκατρείς (13) ενότητες θα διδαχθούν, κατά τη περίοδο 

Σεπτεμβρίου-Μαΐου 
 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

   ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

(με βάση την υπ ΄αρ. πρωτ. 127876/Δ2 

Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 24ης -09-2020) 

 

 Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: 

 
Από το διδακτικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ τάξης Γυμνασίου» των Ν. Μπεζαντάκου,  

Β.Χαραλαμπάκου κ.ά.: 

-  δεν θα διδαχθούν οι ενότητες 3, 5, 7 και 12.  

 
- Οι υπόλοιπες ενότητες  

θα διδαχθούν δύο (2) ώρες την εβδομάδα, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου - 15 Μαρτίου 

 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

(με βάση την υπ ΄αρ. πρωτ. 127876/Δ2 

Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 24ης -09-2020) 

 

 Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: 

 

Από το βιβλίο «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση»  
των Ν. Μπούρα, Κ. Ναστούλη, Α. Σακελλαρίου 

θα διδαχθούν όλα εκτός από τα παρακάτω κεφάλαια: 
Από την Εισαγωγή: τα κεφ. IV, VI και VII 

Από το κείμενο: Β΄ Βιβλίο: το κεφ. 4, 9-11 και το κεφ. 12, 3-8 

Ε΄ Βιβλίο: το κεφ. 18, 4-6 και το κεφ. 19, 1-3 

Ζ΄ Βιβλίο: το κεφ. 26, 1-3 

 
 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 Γ΄ τάξης Γυμνασίου: 
(με βάση την υπ ΄αρ. πρωτ. 127876/Δ2 

Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 24ης -09-2020- Παράρτημα) 

 

Από το βιβλίο Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση  

των Ν. Μπούρα, Κ. Ναστούλη, Α. Σακελλαρίου  

δεν θα διδαχθούν τα παρακάτω Κεφάλαια: 

 
Από την Εισαγωγή: τα κεφ. IV, VI και VII 

Από το κείμενο: Α΄ Βιβλίο: το κεφ. 15, 3-5 

Β΄ Βιβλίο: το κεφ. 4, 9-11, το κεφ. 12, 3-8 

Ε΄ Βιβλίο: το κεφ. 18, 4-6 και το κεφ. 19, 1-3 
Ζ΄ Βιβλίο: το κεφ. 26, 1-3 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 



 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΏΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟ  

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
- Συνεργασία Φιλολόγων, Θεολόγων, Δασκάλων, με εστίαση στα φιλολογικά μαθήματα και 

συγκεκριμένα στα Αρχαία Ελληνικά για προετοιμασία και εξοικείωση μαθητών και μαθητριών με 
τον αρχαιοελληνικό λόγο από το Δημοτικό:  

 

α) μέσα από τις Προσευχές, τους Ύμνους της Ορθόδοξης Παράδοσής μας 

 β) μέσα από τις αρχαίες, στερεότυπες εκφράσεις που διασώζονται αυτούσιες στην Νέα Ελληνική 

Γλώσσα (συν Θεώ, συν των χρόνω  κ.λ.π.)  
 

γ) μέσα από τη Λογοτεχνία (επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων, που διασώζουν και παλαιότερες 

μορφές της Γλώσσας μας π.χ. λογοτεχνικά κείμενα του Βιζυηνού, του Παπαδιαμάντη, ποιήματα του 

Δ.Σολωμού, του Α. Κάλβου, του Κ.Παλαμά κ.ά.), ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν τα πολλαπλά 

επίπεδα και τις μορφές της Γλώσσας μας 
 

 
 
 
 
 

 

 

Εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικό - διεπιστημονικό Πρόγραμμα 

(με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 120185/ΓΔ4/24-09-2021 Εγκύκλιο του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.) με τίτλο: <<Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις και Διδακτικά 

Αντικείμενα-Διδακτικές και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις>> (Συγγραφή-

επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης).  



ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ  

ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟ 
 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

- Ειδικότερα, δε, μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι, όπου πολλές φορές συνυπάρχουν 

λόγιες και δημώδεις λέξεις  

       Με τον εντοπισμό αντίστοιχων Παραδειγμάτων συνύπαρξης λόγιων και δημωδών 

λέξεων σε Δημοτικά Τραγούδια, οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποιούν καλύτερα τις 

διαφορετικές φάσεις και μορφές της Γλώσσας μας, η οποία λειτουργεί ολιστικά, είναι 

ζωντανή και ενσωματώνει σταδιακά τα στοιχεία εκείνα, με τα οποία υπηρετούνται 

αποτελεσματικότερα οι διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.  
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικό - διεπιστημονικό 

Πρόγραμμα (με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 120185/ΓΔ4/24-09-

2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) με τίτλο: <<Εκπαιδευτικές 

Μεταβάσεις και Διδακτικά Αντικείμενα-Διδακτικές και 

Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις>> (Συγγραφή-επιστημονική 

επιμέλεια: Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης).  



ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ  ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ  

ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟ 
 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1η Περίπτωση:  

Εξοικείωση με τον αρχαιοελληνικό λόγο από το Δημοτικό μέσα από απλές Προσευχές, 

Ύμνους και άλλα κείμενα της Ορθόδοξης Παράδοσής μας {Προτεινόμενη Δράση με τη 

Συνεργασία Φιλολόγων Γυμνασίων, Γενικών και επαγγελματικών Λυκείων (προαιρετικά), 

Θεολόγων και εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης} Ο/Η Φιλόλογος μπορεί να 

συνεργαστεί με τον /τη Θεολόγο και με τους/τις Δασκάλους/Δασκάλες Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Τάξης 

Δημοτικού.  

 

Όλοι και όλες μαζί μπορούν να ακολουθήσουν την εξής πορεία: 
 1. Επιλογή κατάλληλων κειμένων  

2. Ανάγνωση και ακρόαση των κειμένων (ακρόαση και στη μελοποιημένη εκδοχή τους)  
 
 

 

 
 
 

 

 

Εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικό - διεπιστημονικό 

Πρόγραμμα (με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 120185/ΓΔ4/24-

09-2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) με τίτλο: <<Εκπαιδευτικές 

Μεταβάσεις και Διδακτικά Αντικείμενα-Διδακτικές και 

Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις>> (Συγγραφή-επιστημονική 

επιμέλεια: Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης).  



                                                        ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

                                           ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3. Εντοπισμός οικείων λέξεων-λέξεων που χρησιμοποιούνται στην Νέα Ελληνική αυτούσιες ή ελαφρώς 

παραλλαγμένες:  

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Αναζήτηση σημασιών σε Λεξικά, δημιουργία σύνθετων –παράγωγων λέξεων  

5. Πρώτη προσπάθεια απόδοσης στη Νέα Ελληνική  

6. Ανάδειξη της σημασίας των κειμένων αυτών και για εμάς σήμερα.  

7. Αναζήτηση στοιχείων για τη ζωή των αναφερόμενων προσώπων στους Ύμνους ----------> δημιουργία 

μικρών Συναξαρίων για παιδιά (εμπνεόμενα δηλ. τα παιδιά από τον ποιητικό λόγο της Υμνογραφίας και 

διαβάζοντας στοιχεία για τη ζωή και το έργο των μνημονευομένων προσώπων δημιουργούν δικά τους κείμενα 

στη Νέα Ελληνική)  

8. Ό,τι άλλο κρίνετε σκόπιμο 

 

 
 

Εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικό - διεπιστημονικό 

Πρόγραμμα (με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 120185/ΓΔ4/24-

09-2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) με τίτλο: <<Εκπαιδευτικές 

Μεταβάσεις και Διδακτικά Αντικείμενα-Διδακτικές και 

Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις>> (Συγγραφή-επιστημονική 

επιμέλεια: Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης).  



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Βασικές επισημάνσεις Διδακτικής Μεθοδολογίας -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Διδακτική Μεθοδολογία 

Βασικά βήματα του Διδακτικού 

Σχεδιασμού  

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ημερησίου 

και Εσπερινού Γυμνασίου  

 

 

π.χ. 3η Ενότητα Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας 
 

Εντοπισμός λέξεων/φράσεων-<<κλειδιών>> 

1. Σύνδεση με τα προηγούμενα 

2. Αφόρμηση – Υποκίνηση του ενδιαφέροντος 

3. Ανάγνωση του αρχαιοελληνικού κειμένου-

Αναγνωστική Οδηγία για την κατανόηση του <<περί 

τινος πρόκειται;>> 

4. Ανάδειξη του επικοινωνιακού πλαισίου του κειμένου 

και του συγκειμένου (Τοποθέτηση του κειμένου και 

του συγγραφέα στην εποχή του) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Αναδιάταξη του  κειμένου με βάση τη λογική   

αλληλουχία 

Κεντρικός νοηματικός πυρήνας, το βασικό θέμα  

του κειμένου  καιι οι λεπτομέρειες 

 



     Καλό θα είναι ο/η Φιλόλογος να εξηγήσει στους μαθητές και στις μαθήτριες, από τα πρώτα 

μαθήματα, ότι σε κάθε περίοδο υπάρχει μία τουλάχιστον κύρια πρόταση (με το ονοματικό και το 

ρηματικό της μέρος), η οποία σηματοδοτείται με το κύριο ρήμα και μας δίνει, κάθε φορά,  

τη βασική πληροφορία (Ποιος κάνει τι ; Ποιος ασχολείται με τι; Ποιο είναι το αποτέλεσμα των 

πράξεών του; κ.ά.).  
     Συχνά, η πρόταση αυτή συμπληρώνεται με προσδιορισμούς (ονοματικούς- επιρρηματικούς - 

εξειδικεύσεις δηλ. τόσο στο ονοματικό, όσο και στο ρηματικό μέρος), οι οποίοι δίνουν  

τις συμπληρωματικές πληροφορίες ή επεκτείνεται, αντίστοιχα, με άλλες κύριες ή δευτερεύουσες 
προτάσεις.  

      Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να ασκηθούν να εντοπίζουν τα στοιχεία αυτά, 
 σιγά - σιγά, με κατάλληλες ερωτήσεις. Η επιβράβευση της προσπάθειάς τους τούς προσδίδει  

 ικανοποίηση, καθώς βλέπουν ότι μπορούν να καταλάβουν το αρχαιοελληνικό κείμενο από  

 την αρχή, με σχετική άνεση, μέσα από μια ποικιλία διδακτικών ενεργειών. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα και 
Γραμματεία 

Διδακτική Μεθοδολογία 

Βασικά βήματα του Διδακτικού Σχεδιασμού 

1. Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα 

Ημερησίου 

και 

Εσπερινού 

Γυμνασίου  
 

5. Προσέγγιση του κειμένου κατά νοηματικά 

σύνολα  π.χ. 
 

 
 

     Ο /Η εκπαιδευτικός ξεκινά τη γλωσσική εξομάλυνση από τη στήλη 

των Παραδειγμάτων της Νέας Ελληνικής και καθοδηγεί τους μαθητές 

και τις μαθήτριες να  ανιχνεύσουν, σε κάθε παράδειγμα, τη σημασία 

της λέξης που τονίζεται με εντονότερα γράμματα στη Νέα Ελληνική.    

        Στη συνέχεια, παρακινεί τα παιδιά να αναζητήσουν στη στήλη 

της Αρχαίας, την ίδια, τυχόν, λέξη, δηλ. λέξη, που παρέμεινε 

αναλλοίωτη στη Νέα Ελληνική, ή μοιάζει μ’ αυτήν και εμφανίζεται 

ελαφρώς παραλλαγμένη στη Νέα Ελληνική 

 (πορεία από τα γνωστά στα άγνωστα, από τη Νέα Ελληνική δηλ. 

―――> στην Αρχαία - ). 

    Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούνται λέξεις και φράσεις της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας που έχουν τις ρίζες τους στην Αρχαία και, 

παράλληλα, αναδεικνύεται η διαχρονική αξία της γλώσσας μας.  

  Σε αρκετά απ’ αυτά τα Παραδείγματα μπορούν να αξιοποιούνται και 

οι λέξεις ή οι φράσεις από τα γλωσσικά σχόλια και το λεξιλογικό 

πίνακα του βιβλίου.  

    Τα Παραδείγματα στη δεξιά στήλη είναι ενδεικτικά (Έντυπο Ι α).  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες  μπορούν να δημιουργήσουν  και τα 

δικά τους Παραδείγματα, γράφοντάς τα στη δεξιά στήλη, αν εκείνη 

τους δοθεί κενή (Έντυπο Ι β), χωρίς δηλ. να είναι  έτοιμα τα 

Παραδείγματα. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Έντυπο Ι α (μαθητών και μαθητριών) 

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία 

Διδακτική Μεθοδολογία 

Βασικά βήματα του Διδακτικού 

Σχεδιασμού 

1. Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα Ημερησίου και 

Εσπερινού Γυμνασίου  
 

5. Σε κάθε νοηματικό σύνολο 

προτείνεται προσέγγιση του λεξιλογίου 

με παράλληλη συνεξέταση Αρχαίας 

και Νέας Ελληνικής π.χ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού 

Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά 

Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 

 

 

 
 

    Συνολικό Έντυπο Εκπαιδευτικού 

με δύο στήλες: 

 

1.   Βοηθητικές ερωτήσεις για 

την κατανόηση της Δομής και  

του περιεχομένου του κειμένου  
(αριστερή στήλη) 

και 

2. οι αναμενόμενες απαντήσεις  

των μαθητών /μαθητριών  

στην Αρχαία Ελληνική (δεξιά 
στήλη) 

 
 
  

  

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των 

φιλολογικών μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

Διδακτική Μεθοδολογία 

Βασικά βήματα του Διδακτικού 

Σχεδιασμού 

1. Για την προσέγγιση του λεξιλογίου: 

       

 Προτείνεται παράλληλη συνεξέταση 

Αρχαίας και Νέας Ελληνικής 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

Διδακτική Μεθοδολογία 

Βασικά βήματα του Διδακτικού 

Σχεδιασμού 

1. Για την προσέγγιση του λεξιλογίου: 

       

  

 

 

 

 

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη 

Διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία 

Διδακτική Μεθοδολογία 

Ενδεικτική Διδακτική Πορεία 

1. Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα Ημερησίου και 

Εσπερινού Γυμνασίου  
 

Για την προσέγγιση των γραμματικών και  

των συντακτικών φαινομένων της Αρχαίας 

Ελληνικής 

 

1. Αξίζει να σημειωθεί ότι καλό είναι να 

προηγείται η διδασκαλία των γραμματικών 

και των συντακτικών φαινομένων στη Νέα 

Ελληνική, πριν από τη διδασκαλία των 
αντίστοιχων φαινομένων στην Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα.  

2. Στην περίπτωση αυτή, ενδείκνυται η 

αξιοποίηση σύντομου νεοελληνικού κειμένου 

(1-2 παραγράφων) κι όχι μεμονωμένων κι 

αποσπασματικών παραδειγμάτων, που 
απομονώνουν τα γραμματικά και τα 

συντακτικά φαινόμενα και δεν καταδεικνύουν 

το λειτουργικό τους ρόλο μέσα στο κειμενικό, 

το φυσικό τους περιβάλλον.  

3. Έτσι, αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός και η 

επεξήγηση των φαινομένων αυτών στη Νέα 

Ελληνική, μπορεί να γίνει το πέρασμα στην 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. 

 

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

 

 

Ακολουθεί: 

- η προσπάθεια απόδοσης στη Νέα Ελληνική 

- η φάση της εμπέδωσης- επέκτασης  με δραστηριότητες π.χ. απλή 

άσκηση αντιστοίχισης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη 

Διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

 

- ή με άλλες πιο σύνθετες δραστηριότητες π.χ. διακειμενικού τύπου 

προσεγγίσεις: αξιοποίηση παράλληλων κειμένων για μικρο-έρευνα 

(αριστερή πλευρά διαφάνειεας),  άλλες δημιουργικές δραστηριότητες 

(δεξιά πλευρά διαφάνειας) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κ.λ.π. 

 

- αξιολόγηση της Ενότητας και της όλης διαδικασίας-  

     αυτο-αξιολόγηση 

 

 

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για 

τη Διδασκαλία των 

φιλολογικών μαθημάτων. 

Ηράκλειο. 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα και 

Γραμματεία στο 
Γυμνάσιο 

Τρόπος αξιολόγησης  

. ΦΕΚ. αρ. φ. 3029 /21-7-2020: <<Τρόπος διεξαγωγής και 

περιεχόμενο τρίωρης εξέτασης του μαθήματος Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, τρόπος 

διατύπωσης των θεμάτων  και τρόπος βαθμολόγησης των 

δοκιμίων>> 
 

 

 

 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα  

στο Γυμνάσιο 

Τρόπος αξιολόγησης  

. ΦΕΚ. αρ. φ. 3029 /21-7-2020: <<Τρόπος διεξαγωγής και 

περιεχόμενο τρίωρης εξέτασης του μαθήματος Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, τρόπος 

διατύπωσης των θεμάτων  και τρόπος βαθμολόγησης των 

δοκιμίων>> 
 

 

 

 

      <<…Ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόμενο της τρίωρης 

εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας στο Γυμνάσιο, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και 
ο τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων καθορίζεται ως εξής:  

 

-Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας και Γραμματείας (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία 

Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)  

- Οι δύο κλάδοι της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας 
(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 

Μετάφραση) εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια 

της εξέτασης είναι τρεις ώρες.  

- Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε 

ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους,  
     και  

- αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς>>. 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα  
στο Γυμνάσιο 

Τρόπος αξιολόγησης  

. ΦΕΚ. αρ. φ. 3029 /21-7-2020: <<Τρόπος διεξαγωγής και 

περιεχόμενο τρίωρης εξέτασης του μαθήματος Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, τρόπος διατύπωσης των 

θεμάτων  και τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων>> 

 

 

 

     <<…Ειδικότερα:  

Α. Στον κλάδο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας  

Οι μαθητές/-ήτριες εξετάζονται σε κείμενο γραπτό που διανέμεται 

φωτοτυπημένο, το οποίο είναι ένα από τα διδαγμένα κείμενα, χωρίς το 

εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου.  
 

      Οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις δύο 

θεμάτων.  

1.α. Το πρώτο θέμα περιέχει ερωτήσεις κατανόησης με τις οποίες ελέγχεται η 
ικανότητα των μαθητών/-τριών είτε να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν 

πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενο είτε να ερμηνεύουν σημεία του 

κειμένου αξιοποιώντας τη λεξικο-γραμματική του μορφή (λεξιλόγιο, 

γραμματική, συντακτικό).  

   Το πρώτο θέμα αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα (4 + 4 μονάδες) 

και βαθμολογείται με 8 μονάδες 
    Στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου το ένα υποερώτημα του πρώτου θέματος αφορά σε 

μετάφραση αποσπάσματος (4-6 στίχων) του κειμένου>>. 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα  
στο Γυμνάσιο 

Τρόπος αξιολόγησης  

. ΦΕΚ. αρ. φ. 3029 /21-7-2020: <<Τρόπος διεξαγωγής και 

περιεχόμενο τρίωρης εξέτασης του μαθήματος Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, τρόπος διατύπωσης των 
θεμάτων  και τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων>> 

 

 

 

     <<…1.β 2. Το δεύτερο θέμα αφορά στο λεξιλόγιο και τη γραμματικο-

συντακτική δομή του κειμένου. Με τις ερωτήσεις-ασκήσεις του δεύτερου 

θέματος ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών: ως προς το λεξιλόγιο:  
- να αναγνωρίζουν σημασίες λέξεων της αρχαίας ελληνικής και να τις 

συνδέουν με αντίστοιχες λέξεις της νέας ελληνικής 

- να διακρίνουν συγγένειες μεταξύ των λέξεων (ομόρριζες, παράγωγες, 

σύνθετες, συνώνυμες, αντώνυμες, παρώνυμες κ.λπ.) ως προς τη 

γραμματικοσυντακτική δομή του κειμένου: 
 - να αναγνωρίζουν γραμματικά και συντακτικά όρους της πρότασης  

      ή/και είδη προτάσεων - να μετασχηματίζουν όρους της πρότασης.  

- Οι παραπάνω ικανότητες ελέγχονται με ερωτήσεις-ασκήσεις κλειστού 

τύπου: αντιστοίχισης ή σύζευξης, πολλαπλών επιλογών, επιλογής Σωστού - 

Λάθους, συμπλήρωσης, διάταξης/διαβάθμισης. Το δεύτερο θέμα 

αναλύεται σε τρία ισοδύναμα υποερωτήματα (ένα για το λεξιλόγιο, ένα για 

τη γραμματική και ένα για το συντακτικό). Κάθε υποερώτημα βαθμολογείται 

με 4 μονάδες (Σύνολο: 12 μονάδες). 



 
 

 

 

  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

  

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 



 

Από το Ω.Π.  

Εσπερινού 

Γυμνασίου 

 

 (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>> 

 

 Από το Ω.Π. 

Ημερησίου 

Γυμνασίου 



 
 

 

 

  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

    Μάθημα Τάξη  Σχολικά Βιβλία 

Αρχαία 

Ελληνικά 

κείμενα από 

μετάφραση 

 

Α΄ Τάξη 

Γυμνασίου  

Β΄ Τάξη 

Γυμνασίου  

 

3. Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.) Ομηρικά έπη: 

Ιλιάδα Β΄ Γυμνασίου, Μετάφραση Ιάκωβος 

Πολυλάς της Ζωής Σπανάκου. Βιβλίο μαθητή. 

 

(από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος 

Φεβρουαρίου) 

4. Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.). Αρχαία 

Ελλάδα. Ο τόπος και οι άνθρωποι 

(Ανθολόγιο) Β΄ Γυμνασίου των Θεόδωρου 

Στεφανόπουλου και Ελένης Αντζουλή. Βιβλίο μαθητή. 

(από 1η Μαρτίου έως και τον Μάιο) 

Γ΄ Τάξη 

Γυμνασίου  

 

5. Δραματική Ποίηση. Ευριπίδη Ελένη Γ΄ 

Γυμνασίου, Mετάφραση: Τάσος Ρούσσος  

των Ν.Δεσύπρη, Δ. Παπαγεωργακάκη κ.ά. Βιβλίο μαθητή. 

(από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος 

Φεβρουαρίου) 

 

6. Ανθολόγιο Φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ 

Γυμνασίου των Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Χ. 

Σακελλίου, Ε. Λεοντσίνη. Βιβλίο μαθητή. 

(από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο) 

1. Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.) Ομηρικά έπη: 

Οδύσσεια, Α΄ Γυμνασίου, Μετάφραση: Δ. Ν. 

Μαρωνίτης των Μαρίας Σαμαρά – Κωνσταντίνου Τοπούζη. 

Βιβλίο μαθητή. 

(από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος 

Φεβρουαρίου) 

2.Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.) Ηροδότου 

Ιστορίες Α΄ Γυμνασίου Mετάφραση: Hλίας 

Σ.Σπυρόπουλος της Ζωής Σπανάκου. Βιβλίο μαθητή 

(από την 1η Μαρτίου μέχρι και  

τον Μάιο) 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

Αρχαία Ελληνικά 

κείμενα  

Από μετάφραση 
στο Γυμνάσιο 

Τρόπος αξιολόγησης  

. ΦΕΚ. αρ. φ. 3029 /21-7-2020: <<Τρόπος διεξαγωγής και περιεχόμενο 

τρίωρης εξέτασης του μαθήματος Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας στο Γυμνάσιο, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων  και τρόπος 
βαθμολόγησης των δοκιμίων>> 

 

 

 

<<…Β. Στον κλάδο των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων από Μετάφραση: 

 Δίνεται διδαγμένο κείμενο (20-30 στίχων) σε φωτοτυπία και οι μαθητές/-τριες καλούνται 
να απαντήσουν σε τρία θέματα:  

1. Το πρώτο θέμα αναφέρεται στην κατανόηση του κειμένου και αναλύεται σε δύο 

ισοδύναμα υποερωτήματα. Με αυτό ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:  
 

α) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο ορισμένες πληροφορίες, όπως τα πρόσωπα, τον 
χώρο, τον χρόνο, το σκηνικό, το κοινωνικό πλαίσιο, το πρόβλημα που απασχολεί τα 

πρόσωπα, κατευθύνει τη δράση τους κ.τ.λ., τεκμηριώνοντας την άποψη τους με 

στοιχεία του κειμένου,  

β) είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά θέματα ή τις ιδέες που προκύπτουν από το κείμενο 
τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία που εντοπίζονται στο κείμενο ή/ και με 

πληροφορίες που υπάρχουν στα εισαγωγικά κείμενα και στα ερμηνευτικά σχόλια του 

διδακτικού βιβλίου.  

Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με οκτώ (08) μονάδες (4+4)>>. 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

Αρχαία Ελληνικά 

κείμενα  

Από μετάφραση 
στο Γυμνάσιο 

Τρόπος αξιολόγησης  

. ΦΕΚ. αρ. φ. 3029 /21-7-2020: <<Τρόπος διεξαγωγής και περιεχόμενο 

τρίωρης εξέτασης του μαθήματος Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας στο Γυμνάσιο, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων  και τρόπος 
βαθμολόγησης των δοκιμίων>> 

 

 

 

<<…2. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής του κειμένου και μπορεί να 
αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα όπως:  

α. Χωρισμός σε μικρότερες ενότητες με κριτήρια αφηγηματικά ή θεματικά και απόδοση 

πλαγιότιτλων.  

β. Εντοπισμός και αξιολόγηση του ρόλου των εκφραστικών τρόπων, αφηγηματικής και 

περιγραφικής τεχνικής: - οπτική της αφήγησης (πρωτοπρόσωπη, τριτοπρόσωπη, 

μικτή) - διάλογος, μονόλογος, ειρωνεία, σχόλιο - λειτουργία του χρόνου (στοιχεία 

προοικονομίας, χρονικές αναδρομές, επιτάχυνση και επιβράδυνση) - σχήματα λόγου 

(παρομοίωση, μεταφορά κ.ά)  

      Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες (3+3).>>. 



 
 

 

 

  
 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  
Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 
 
 
  

  

Αρχαία Ελληνικά 

κείμενα  

Από μετάφραση 
στο Γυμνάσιο 

Τρόπος αξιολόγησης  

. ΦΕΚ. αρ. φ. 3029 /21-7-2020: <<Τρόπος διεξαγωγής και περιεχόμενο 

τρίωρης εξέτασης του μαθήματος Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας στο Γυμνάσιο, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων  και τρόπος 
βαθμολόγησης των δοκιμίων>> 

 

 

 

<<…3. Το τρίτο θέμα μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα με τα 

οποία οι μαθητές/-τριες καλούνται: α) να χαρακτηρίζουν πρόσωπα, λαμβάνοντας 

υπόψη στάσεις, σκέψεις, δράσεις, συναισθήματα. αξίες, ιδέες, συμπεριφορά των 

προσώπων του κειμένου και τον αντίκτυπο στα άλλα κειμενικά πρόσωπα. 

 

β) να βρίσκουν, να ταξινομούν και να αξιολογούν στοιχεία πολιτισμού που 

εντοπίζονται στο κείμενο (θεσμοί, ήθη και έθιμα, αξίες, ιδέες, οικονομία, υλικά αγαθά, 

κ.ά.), να συνδέουν στοιχεία του κειμένου με τη σύγχρονη πραγματικότητα ή να 

συγκρίνουν ένα παράλληλο κείμενο με το κύριο κείμενο όσον αφορά ιδέες, αξίες ή 

στάσεις και συμπεριφορά προσώπων που εντοπίζονται σ` αυτά. Το τρίτο θέμα 

βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες (3+3)>>. 



 
 

 

 

  

 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

  

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
          (Από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξης 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>> 

Από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) Α΄ Τάξης Λυκείου 

Από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) Β΄ Τάξης Λυκείου 

 

Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δυο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:  

      α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  

β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 



 
 

 

 

  

 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

  

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
          (Από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξης 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>> 

Από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) Γ΄ Τάξης Λυκείου 



 
 

 

 

  

 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

  

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Βασικοί στόχοι: 

- Γνώση και κριτική αποτίμηση του αρχαιοελληνικού  Πολιτισμού 

- Διάλογος των μαθητών και μαθητριών με τα κείμενα--------------->δημιουργία κριτικών 

αναγνωστών  

- προσδιορισμός της στάσης ζωής τους στη σύγχρονη πραγματικότητα 

 

- Προσέγγιση εννοιών (όπως «ελευθερία», «νόμος», «πόλη», «πολίτης», «δίκαιο», «αρετή», 

«καλοκαγαθία» κ.ά.): 

-  ως αξιών 

- ως  κριτηρίων αποτίμησης και  

- ως σημείων αναφοράς της ανθρώπινης δράσης τότε και σήμερα. 

 

 

 

 
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας και Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου 

και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 

Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 



 
 

 

Διδακτική προσέγγιση – Μεθοδολογία: 

 <<Η Μεθοδολογία του μαθήματος ορίζεται στο «Πρόγραμμα Σπουδών για τα 

μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα 

Ελληνική Λογοτεχνία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ Β΄ 1562/27-06-2011).  

   Η κειμενοκεντρική επικοινωνιακή προσέγγιση, «η διαλεκτική σχέση γραμματειακού 

    έργου – κοινωνίας» προτείνεται σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα και κατά συνέπεια 

και στο μάθημα της ΑΕΓΓ.  

     Το αρχαιοελληνικό κείμενο, είτε μεταφρασμένο είτε πρωτότυπο, τοποθετείται εντός 
των ιστορικών και κοινωνικών συμφραζομένων κατά τον χρόνο συγγραφής και 

κατά τον χρόνο ανάγνωσής του από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Με αυτό τον 

τρόπο τα κείμενα ως προϊόντα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στον οποίο  

     αναφέρονται, γίνονται σεβαστά, αλλά συγχρόνως ανοικτά σε γόνιμο διάλογο 

 με το μαθητικό αναγνωστικό κοινό>>.        

 

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας και Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου 

και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 

Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 



 
 

 

   <<Στο πλαίσιο της διαλογικής προσέγγισης προτείνεται η διακειμενική 

προσέγγιση με τη χρήση παράλληλων κειμένων από μετάφραση.  

 Στο πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της 

παράλληλης χρήσης πρωτότυπου κειμένου με τη μετάφρασή του, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο ισχύον ΠΣ της Α΄ Λυκείου:  

 «Η ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου γίνεται εφικτή με τη βοήθεια των 

μεταφράσεων, ώστε μέσα από τη σύγκριση και την κριτική των μεταφραστικών 

επιλογών να αναδεικνύεται η σύνδεση μετάφρασης και ερμηνείας. Επίσης, οι 

διαφορετικές μεταφράσεις προσφέρονται για τη συγκριτική μελέτη του λεξιλογίου 

και των δομών της αρχαιοελληνικής και της νεοελληνικής γλώσσας, η οποία 
μπορεί να έχει πολλές διδακτικές εφαρμογές>>:  

 -αναζήτηση συντακτικών και λεξιλογικών αντιστοιχιών και διαφορών μεταξύ των 

δύο μορφών γλώσσας  

 σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τρόπων προσέγγισης και νεοελληνικής 

απόδοσης της αρχαιοελληνικής σκέψης κ.λ.π. 
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και 

των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 

2021-2022 Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 



 
 

 

   <<Για όσες ενότητες προβλέπεται να διδαχθούν από μετάφραση, η διδασκαλία 

γίνεται σε αντιπαραβολή με το αρχαίο πρωτότυπο κείμενο, προκειμένου οι μαθητές 

και οι μαθήτριες να αντιλαμβάνονται στοιχεία (π.χ. υφολογικά) που δεν 

αναδεικνύονται στη μετάφραση.  

 Για τις ενότητες που διδάσκονται από μετάφραση θα αξιοποιηθούν κατά τη 

διδασκαλία τα διδακτικά βιβλία Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, 

Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη 

και Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: Κείμενο με παράλληλες μεταφράσεις ή 

εναλλακτικά η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα1 . 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και 

των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 

2021-2022 Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 



 
 

 

     << Οι λεξιλογικές και γραμματικο-συντακτικές επιλογές υπηρετούν λειτουργίες που σχετίζονται με τα πρόσωπα, τις  

                  πράξεις και τις περιστάσεις, στις οποίες αναφέρονται. …Για παράδειγμα, να καταδεικνύονται με ποιον τρόπο    
                 διαφορετικά κειμενικά είδη πραγματώνονται με διαφορετικές γλωσσικές επιλογές, πώς διαφοροποιείται ως προς  

                τη γλώσσα ένα φιλοσοφικό κείμενο από ένα ιστορικό ή ένα ποιητικό κείμενο, για ποιον λόγο από τα ποιητικά κείμενα  

                περάσαμε στα πεζά.  

        Ενδεικτικά ερωτήματα: 

    - Ποιες διαφορετικές μορφές/τύποι της ίδιας λέξης χρησιμοποιούνται και πώς διαφοροποιείται η λειτουργία της λέξης μέσα       

στο κείμενο; 

  -  Ποια είναι η σημασία συγκεκριμένων λέξεων στο αρχαίο κείμενο;  

 -  Ποια είναι η σημασία ίδιων λέξεων που χρησιμοποιούνται και στη Νεοελληνική;  

 -  Με ποιες λέξεις αποδίδεται μια ενέργεια, τι μορφή έχουν οι λέξεις αυτές και τι σημασία αποκτούν;  

 - Ποιες συνώνυμες ή λέξεις με παρόμοια σημασία χρησιμοποιούνται μέσα στο κείμενο;  

 - Για ποιον λόγο επιλέγεται ο συγκεκριμένος χρόνος ενός ρήματος;  

 - Πώς θα άλλαζε το νόημα της φράσης, αν άλλαζε ο χρόνος του ρήματος;  

 - Πώς θα άλλαζε το νόημα, αν μπορούσε να αλλάξει η έγκλιση του ρήματος;  

 - Για ποιον λόγο επιλέγεται συγκεκριμένη έγκλιση, π.χ. προστακτική, σε μια φράση; Για ποιον λόγο επιλέγεται η χρήση 

απαρεμφάτου ή δευτερεύουσας πρότασης;  

 - Τι εξυπηρετεί η επιλογή του ενικού ή του πληθυντικού αριθμού; 

  - Ποιες αλλαγές θα είχαμε στη φράση, αν άλλαζε το υποκείμενο από ενικό σε πληθυντικό ή αντίστροφα;  

 - Σε ποια περίπτωση επιλέγεται η παθητική σύνταξη; 

  - Για ποιον λόγο αποδίδεται μια ιδιότητα σε ένα όνομα, μέσω κατηγορούμενου ή ονοματικού προσδιορισμού;  

 - Με ποιον τρόπο προστίθενται προσδιορισμοί σε ένα ρήμα;  

 - Πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια φράση, αν αφαιρέσουμε τους προσδιορισμούς;  κ.ά. 
 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 



 
 

 

- Επισημαίνεται  ότι η χρήση ψηφιακών λεξικών και ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων (Ψηφιακό Σχολείο) πρέπει 

να είναι δημιουργική και ανακαλυπτική, ώστε να καλλιεργούνται ποικίλες δεξιότητες, και ότι τα βιβλία της 

γραμματικής και του συντακτικού θα αξιοποιούνται ως βιβλία αναφοράς, <<ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες 

να αντιλαμβάνονται πληρέστερα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και να αυτονομούνται στην 

προσέγγιση αρχαίων ελληνικών κειμένων από το πρωτότυπο>>. 

 

- Διαθεματικές εργασίες 

     <<Καλό είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να εξοικειώνονται με την εκπόνηση διαθεματικών εργασιών, ατομικά  

         ή κατά προτίμηση σε ομάδες: 

- να μελετήσουν παράλληλα κείμενα, ώστε με συγκριτική ανάγνωση να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη… 

- να συγκεντρώσουν στοιχεία από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μουσεία, κ.λπ., και να συνθέσουν μια 

παρουσίαση που θα συζητηθεί μέσα στην τάξη…. 

- να αποδώσουν με θεατρικό ή κινηματογραφικό τρόπο γεγονότα (π.χ. τη δίκη του Θηραμένη)>>.  

 

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 



 
 

 

-  Εκτός από τα παραπάνω, επισημαίνουμε τα εξής: 

 

 Για τον ενδεικτικό διδακτικό Σχεδιασμό,  αλλά και γενικότερα για τη διδακτική προσέγγιση του 

αρχαιοελληνικού κειμένου από το πρωτότυπο στο Γενικό Λύκειο προτείνεται η προπαρασκευή των 

Ενοτήτων (έστω και ορισμένων από αυτές) από τους μαθητές και τις μαθήτριες στο σπίτι, με την 

κατάλληλη καθοδήγηση του/της  εκπαιδευτικού.   

 Η προετοιμασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από την προηγουμένη ή από προηγούμενες 

μέρες, αν η έκταση της ενότητας υπαγορεύει μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας προετοιμασία, υπό 

την  καθοδήγηση του/της  εκπαιδευτικού, με βάση ειδικά διαμορφωμένα φύλλα προετοιμασίας για 

κάθε Ενότητα1. 

 Για όλη αυτή τη διαδικασία, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενημερώσει, από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς την τάξη του/της και να εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια τα στάδια και τις φάσεις προσέγγισης 

του αρχαιοελληνικού κειμένου, σημειώνοντάς τα στον πίνακα ή δίνοντάς τα σε φωτοτυπία στους 

μαθητές. Έτσι, οι τελευταίοι θα αρχίσουν να εξοικειώνονται, σιγά-σιγά, με αυτόν τον τρόπο δουλειάς 

και να πείθονται σταδιακά για την αποτελεσματικότητά του, καθώς θα βλέπουν ότι το να έχουν μια 

ιδέα, μια πρώτη εικόνα, έστω και μικρή, για το περιεχόμενο κάθε επόμενης Ενότητας είναι 
προτιμότερο από το να έχουν πλήρη άγνοια γι’ αυτό . 

 
Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

 Σίγουρα, για ένα σωστό Σχεδιασμό της διδασκαλίας, όχι μόνο για τα  Αρχαία Ελληνικά, αλλά και για 

οποιοδήποτε άλλο μάθημα, ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται  να λάβει υπόψη του/της τα εξής 3 : 

 α) Το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο συνίσταται στα παρακάτω : 

 - Στα ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ καθώς και στην Καταγραφή σκοπών και στόχων (σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων-

αξιών και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της Διδακτικής Μεθοδολογίας) του 

μαθήματος  

  - Στο Βιβλίο Καθηγητή 

 Στο Βιβλίο Μαθητή- Γνώση όλων των διδακτικών ενοτήτων  

  Στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων 

 Στην Αξιολόγηση των μαθητών ( Τι προβλέπει το Π.Σ.)- Γνώση και των εναλλακτικών τρόπων 

αξιολόγησης 

 Στο απαραίτητο ποσοστό ύλης που απαιτείται να διδαχτεί, ώστε να μπορεί να καλυφθεί η εξεταστέα 

ύλη, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στον τύπο και στην ουσία της νομοθεσίας, αλλά και την ίδια 

στιγμή να έχει λάβει υπόψη του τις μαθησιακές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών της 

εκάστοτε σχολικής τάξης  

 



 
 

 

Προαπαιτούμενα, επίσης,  για το σωστό σχεδιασμό και 

προγραμματισμό της διδασκαλίας θεωρούνται : 

 β)  Η Γνώση της  Διδακτικής: 

 αρχές γενικής διδακτικής 

 Ειδική διδακτική του μαθήματος  

 γ) Τα διαθέσιμα μέσα: 

 - υλικοτεχνική υποδομή ( βιβλιοθήκη, εργαστήριο υπολογιστών, αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων- εκδηλώσεων κ.λ.π.) 

δ) Η διερεύνηση του μαθητικού δυναμικού της τάξης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών  του 

(Διερευνάται δηλ. το επίπεδο μαθησιακής και συναισθηματικής ετοιμότητας, το γνωστικό επίπεδο 

των μαθητών και μαθητριών, οι μαθησιακές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, οι δεξιότητες που θα έπρεπε 

να κατέχουν, με βάση την Τάξη και το γνωστικό αντικείμενο, το ποσοστό των μαθητών  και 

μαθητριών που παρουσιάζουν ελλείψεις, το είδος των ελλείψεων αυτών, η ύπαρξη τυχόν 
αλλοδαπών μαθητών, μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες κ.λ.π.). 

  



 
 

 

       Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σ΄ αυτή την πορεία προσέγγισης του αρχαιοελληνικού  

          κειμένου μέτρο ανάγνωσης, ανάλυσης και σημείο αναφοράς μας δεν είναι η λέξη,  

         αλλά το <<μικροκείμενο>>. Σύμφωνα με τον αείμνηστο Δ.Μαρωνίτη, τα μικροκείμενα    

        <<είναι νοηματικά και μορφολογικά μικροσύνολα με αρχή, μέση και τέλος.  

        Στο πλαίσιο του  μικροκειμένου, που τις περισσότερες φορές αντιστοιχεί σε μία  

       παράγραφο, οι λέξεις δείχνουν τη σημασία τους, οι προτάσεις καθιστούν ορατή  

       την πορεία και την εξέλιξη του νοήματος, οι κόμποι της σύνταξης λύνονται.  

   Προέχει η σύλληψη του βασικού νοήματος που στηρίζεται στους θεματικούς άξονες,  

       όπως τον καθορίζουν τα ρητά, τα προφανή δηλ. σήματα του νοήματος, που δείχνουν  

      τη γραμμική του σύνταξη και τα λανθάνοντα στοιχεία, τα νοούμενα κυρίως, που  

      εξειδικεύουν το κοινόχρηστο νόημά του>>. 

  Στο μικροκείμενο δηλ. η λέξη δε λειτουργεί μόνη της, αποκομμένη από το φυσικό της 

περιβάλλον, το κειμενικό, αλλά λειτουργεί μέσα σ’ αυτό σε γλωσσικές συνάψεις μαζί με 

άλλες λέξεις. Ας μην ξεχνάμε πως και η αείμνηστη J.d.Romilly είχε επισημάνει πως όλες οι 

πράξεις που μνημονεύονται στο αρχαιοελληνικό κείμενο <<οργανώνονται σε σύνολα με 

συνοχή>> (βλ. αναλυτικά: Διδακτικό Παράδειγμα στο επισυναπτόμενο Αρχείο 24δ.) 



 
 

 

Το Φύλλο προετοιμασίας μπορεί να περιλαμβάνει: 

 

 -  την εξάσκηση στη σωστή ανάγνωση του κειμένου,  

  - τη μελέτη του λεξιλογίου του βιβλίου,  

 - την επισήμανση άγνωστων λέξεων,  

 - την προετοιμασία ορισμένων συντακτικών και γραμματικών φαινομένων που είναι 

γνωστά στους μαθητές, ανάλογα με την εξεταζόμενη κάθε φορά Ενότητα,  

 - την επισήμανση των προσώπων της κύριας δράσης, του χώρου και του χρόνου,  

 - τη μελέτη ορισμένων από τα σχόλια του βιβλίου,  

 - την προσπάθεια ανάδειξης της δομής του κειμένου, εάν οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν 

εξοικειωθεί με αυτό. Σίγουρα, ο/η εκπαιδευτικός σ’ αυτή τη φάση δεν μπορεί να ζητήσει να 

προετοιμάσουν τα πάντα  ΄  μπορεί, όμως, να επιλέξει όσα θεωρεί αναγκαία για την 

προετοιμασία της εκάστοτε Ενότητας από τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

- Ενδεικτικό Παράδειγμα Φύλλου προετοιμασίας μιας Ενότητας π.χ.  

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των 

φιλολογικών μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

-   

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

-   

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

-   

 

 

Τα ερωτήματα συμπληρώνονται 

σταδιακά, κατά το δυνατόν,  

με τη διακριτική καθοδήγηση  

του/της εκπαιδευτικού 

 

 

 

 

 

 

 

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των 

φιλολογικών μαθημάτων. Ηράκλειο. 



 
 

 

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα και 
Γραμματεία 

Διδακτική Μεθοδολογία 

Βασικά βήματα του Διδακτικού Σχεδιασμού 

 

{προτείνεται  ανάλογη διδακτική πορεία κατά 

νοηματικά σύνολα (προσέγγιση κατά κώλα), 

και με βοηθητικά ερωτήματα} 

 Παράδειγμα διαγραμματικής απόδοσης 

νοηματικού συνόλου Ενότητας που  

συμπεριλαμβανόταν παλαιότερα  

στη διδακτέα ύλη  

 

1. Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα 

Ημερησίου 

και 

Εσπερινού 

Γενικού 

Λυκείου  
 

5. Προσέγγιση του κειμένου κατά νοηματικά 

σύνολα  π.χ. 
 

    

      Για τη γλωσσική εξομάλυνση  ο /η εκπαιδευτικός μπορεί να 

ακολουθήσει ανάλογη πορεία με εκείνη που προτείναμε για το 

Γυμνάσιο δηλ. να αξιοποιήσει δύο στήλες: 

α. Το μεταγραμμένο αρχαιοελληνικό κείμενο (αριστερή στήλη) 

και  

β. Παραδείγματα στη Νέα Ελληνική)  (δεξιά στήλη) 
και να ξεκινήσει τη γλωσσική εξομάλυνση από τη στήλη των 
Παραδειγμάτων της Νέας Ελληνικής, καθοδηγώντας τους μαθητές και τις 

μαθήτριες να ανιχνεύσουν, σε κάθε παράδειγμα, τη σημασία της λέξης που 
τονίζεται με εντονότερα γράμματα στη Νέα Ελληνική.    
        Στη συνέχεια, παρακινεί τα παιδιά να αναζητήσουν στη στήλη της 
Αρχαίας, την ίδια, τυχόν, λέξη, δηλ. λέξη, που παρέμεινε αναλλοίωτη στη 
Νέα Ελληνική, ή μοιάζει μ’ αυτήν και εμφανίζεται ελαφρώς παραλλαγμένη 
στη Νέα Ελληνική 
 (πορεία από τα γνωστά στα άγνωστα, από τη Νέα Ελληνική δηλ. ―――> 
στην Αρχαία). 
    Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούνται λέξεις και φράσεις της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας που έχουν τις ρίζες τους στην Αρχαία και, παράλληλα, αναδεικνύεται η 

διαχρονική αξία της γλώσσας μας. Σε αρκετά απ’ αυτά τα Παραδείγματα μπορούν 

να αξιοποιούνται και οι λέξεις ή οι φράσεις από τα γλωσσικά σχόλια και το 

λεξιλογικό πίνακα του βιβλίου.  

     
 

 

 

 

 

 

 
 

Ραμουτσάκη, Α.Ι. (2008). Για τη Διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. 

Ηράκλειο. 



 
 

 

Προτείνεται, επίσης, όπου κρίνεται σκόπιμο, αξιοποίηση ενεργητικών τεχνικών  

(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 



 
 

 

  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

    Μάθημα Τάξη  Σχολικά Βιβλία 

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα και 

Γραμματεία 

 
Α΄ Τάξη 

Ημερησίου και 

Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου 

 

1. Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) 

των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. 

Χρυσάφη  Το Βιβλίο Μαθητή Αρχαίοι Έλληνες 

Ιστοριογράφοι: Κείμενα με παράλληλες μεταφράσεις 

(διαθέσιμο και: 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2472/22-0005-

02_Archaioi-EllinesIstoriografoi_Keimeno-me-Paralliles-

Metafraseis_A-Lykeiou_Vivlio-Mathiti/).  

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η διδασκαλία να ξεκινήσει από το κείμενο του 

Θουκυδίδη και να ακολουθήσει το κείμενο του Ξενοφώντα, για 

να υπάρχει ιστορική συνέχεια, ώστε να γίνονται κατανοητά 

 τα γεγονότα από τους μαθητές και τις μαθήτριες.  

Ως βιβλία αναφοράς προτείνονται:  

- H Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-Λυκείου) 

του Μ. Οικονόμου  

-  Το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) 

του Α.Β. Μουμτζάκη (διαθέσιμο και:  

 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2486/22-0031-02_Syntaktiko-tis-
Archaias-Ellinikis_A-BG-Lykeiou/)  Το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας (Α΄, Β΄, Γ΄  
Γυμνασίου) της Π. Μπίλλα, (έχει διανεμηθεί στο Γυμνάσιο)  

- Το Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) των Χ. 
Συμεωνίδη, Γ. Ξενή κ.ά. (έχει διανεμηθεί στο Γυμνάσιο). 



 
 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

       <<Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία διδάσκεται στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου πέντε (5) 

ώρες την εβδομάδα. 
 Για τη διδασκαλία λαμβάνεται υπόψη η εξεταστέα ύλη ως ακολούθως: Από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες 

Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη: 1. 

Εισαγωγή  

α) Κεφάλαιο Β΄: Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος (1. Η ζωή του - 2. Το έργο του. Ενδιαφέροντα και ιδέες - Μέθοδος 

- Η δομή του έργου. Ο χρόνος της σύνθεσής του - Γλώσσα και ύφος)  

β) Κεφάλαιο Γ΄: Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς (1. Η ζωή του - 2. Το έργο του. Ενδιαφέροντα και ιδέες)>>. 

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 

 

 

 

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 , Φ.Ε.Κ. 4254 15 Σεπτεμβρίου 2021 



 
 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία διδάσκεται στην Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δύο 

(2) ώρες την εβδομάδα. Για τη διδασκαλία λαμβάνεται υπόψη η εξεταστέα ύλη ως ακολούθως: 

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 

 

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 , Φ.Ε.Κ. 4254 15 Σεπτεμβρίου 2021 



 
 

 

  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη:  

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

Β΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
     Μάθημα Τάξη  Σχολικά Βιβλία 

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα και 

Γραμματεία 

 
Β΄ Τάξη 

Ημερήσιου και 

Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου 

 

1. Δ. Δρακόπουλος, Κ. Ναστούλης, Χ. Ρώμας, 

Σοφοκλέους Τραγωδίαι, Ἀντιγόνη, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  

Ν. Σκουτερόπουλος,  

2. Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (στο ίδιο βιβλίο με 

την Ἀντιγόνη) ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Η. Σπυρόπουλος, 

Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος 

http://elibrary.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.ht

ml?code=01-18078&tab=01  

3. Α.Β. Μουμτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής 

(Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου), ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Μ. Οικονόμου, 

4.  Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-

Λυκείου), ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

 

Ως βιβλία αναφοράς προτείνονται:  

- H Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-Λυκείου) 

του Μ. Οικονόμου  

-  Το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) 

του Α.Β. Μουμτζάκη (διαθέσιμο και:  

 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2486/22-0031-02_Syntaktiko-tis-
Archaias-Ellinikis_A-BG-Lykeiou/)  Το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας (Α΄, Β΄, Γ΄  
Γυμνασίου) της Π. Μπίλλα, (έχει διανεμηθεί στο Γυμνάσιο)  

- Το Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) των Χ. 
Συμεωνίδη, Γ. Ξενή κ.ά. (έχει διανεμηθεί στο Γυμνάσιο). 



 
 

 

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

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου -Παρουσίαση  

      στο επιμορφωτικό - επιστημονικό Σεμινάριο για τα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (15 Νοεμβρίου 2021) 

 
 
  

  

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) 

   των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη  Το Βιβλίο 

Μαθητή Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: Κείμενα με παράλληλες μεταφράσεις 

(διαθέσιμο και: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2472/22-0005-

02_Archaioi-EllinesIstoriografoi_Keimeno-me-Paralliles-Metafraseis_A-

Lykeiou_Vivlio-Mathiti/).  

 

        Για τη διδασκαλία, λαμβάνεται υπόψη η διδακτέα ύλη ως ακολούθως:  
           Α. Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος Ο Ἐπιτάφιος του Περικλή     

        διδάσκεται σε 15 διδακτικές ώρες στο διάστημα από 13/09 έως 30/11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Σοφοκλέους Ἀντιγόνη Η Ἀντιγόνη του Σοφοκλή διδάσκεται από την 1η 

Δεκεμβρίου (1/12) μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους επί δύο (2) ώρες 

την εβδομάδα). 

 

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας και Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και 

του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 Αρ. Πρωτ. 

116772/Δ2/ 17-09-2021  

 



 
 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) 

 Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Στη Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διδάσκεται το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας, ως μάθημα Γενικής Παιδείας, επί μία (1) ώρα την εβδομάδα. 

 

 

 

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 



 
 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) 

 Β΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

         Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η παρακάτω από το σχολικό βιβλίο << Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι 

(Ξενοφών, Θουκυδίδης)>> των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη: 

 

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 , Φ.Ε.Κ. 4254 15 

Σεπτεμβρίου 2021 



 
 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 (ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)  

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : 

 Κ. Δάλκος, Χ. Δάλκος, Γ. Μανουσόπουλος κ.ά., Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ως 
βιβλία αναφοράς προτείνονται: Α.Β. Μουμτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (Α΄, Β΄, Γ΄ 

Λυκείου), ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Μ. Οικονόμου, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-Λυκείου),  

ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ολοκληρωμένη προσπέλαση του αδίδακτου κειμένου και την ουσιαστική 

επεξεργασία του, σκόπιμο κρίνεται να προβλεφθεί στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος  

ένα συνεχές δίωρο διδασκαλίας 

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 



 
 

 

Περιεχόμενο διδακτέας ύλης:  

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 Αρ. Πρωτ. 116772/Δ2/ 17-09-2021  

 



 
 

 

Αδίδακτο κείμενο  

<<Για τις ανάγκες του αδίδακτου κειμένου ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει πεζά κείμενα της αττικής 

διαλέκτου (18-20 κείμενα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους), με στόχο να καλύψει τις ανάγκες 

και τις απαιτήσεις της τάξης του.  

- Προς ανεύρεση υλικού αξιοποιεί και έγκυρους ηλεκτρονικούς κόμβους, όπως αυτόν της 

Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.  

- Κάθε ενότητα, η οποία διανέμεται στους μαθητές σε φωτοτυπία, περιλαμβάνει:  

α. Ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα που εντάσσει το απόσπασμα στο ιστορικό και πολιτισμικό 

του πλαίσιο (το οποίο πρέπει να δίδεται και κατά την αξιολόγηση του μαθήματος).  

β. Ακολουθεί το αδίδακτο απόσπασμα από πεζό έργο της αττικής διαλέκτου, έκτασης περίπου 

12-20 στίχων στερεότυπης έκδοσης, το οποίο πρέπει να έχει πληρότητα και συνοχή, ώστε οι 
μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να κατανοούν το ιδιαίτερο ύφος και το κύριο νόημά του, 

και να ασκούνται στη μετάφρασή του σε σωστό νεοελληνικό λόγο.  

     Είναι σημαντικό να προηγείται της επεξεργασίας ανάγνωση του κειμένου στην τάξη από 

τον/την εκπαιδευτικό, αλλά και τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ακολουθούν τα απαραίτητα για 

την επεξεργασία του κειμένου σχόλια (λεξιλογικά, γραμματικά, συντακτικά)>> 

 

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 , Φ.Ε.Κ. 4254 

15 Σεπτεμβρίου 2021 



 
 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)  

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

Η διδασκαλία του μαθήματος στηρίζεται σε κείμενα και δραστηριότητες που αντλούνται από:  

α) Εισαγωγικά κεφάλαια από το διδακτικό βιβλίο Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος και τον 

Φάκελο Υλικού Αρχαία Ελληνικά  

β) Κείμενα αναφοράς που βρίσκονται στα περιεχόμενα του διδακτικού βιβλίου Αρχαία Ελληνικά, 

Φιλοσοφικός Λόγος και του Φακέλου Υλικού Αρχαία Ελληνικά  

γ) Παράλληλα κείμενα που βρίσκονται στον Φάκελο Υλικού Αρχαία Ελληνικά δ) Κείμενα 

αυτενέργειας που βρίσκονται στον Φάκελο Υλικού Αρχαία Ελληνικά.  

Για τη διδασκαλία του μαθήματος, ως βασικό εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται ο Φάκελος Υλικού 

Αρχαία Ελληνικά. Το υλικό κατανέμεται σε έξι θεματικές ενότητες, οι οποίες διαιρούνται σε 22 
διδακτικές ενότητες. Κάθε διδακτική ενότητα περιέχει εισαγωγικά κείμενα, ερμηνευτικά σχόλια, ένα 

(1) κείμενο αναφοράς, ένα έως τρία (1-3) παράλληλα κείμενα, ένα έως δύο (1-2) κείμενα 

αυτενέργειας. Κάθε διδακτική ενότητα αναπτύσσεται σε έξι (6) ώρες περίπου 



 
 

 

 Με βάση 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>> 

 Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ. εντάσσεται  
στην ομάδα Α’, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται 

γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και συγκεκριμένα ανήκει στον κλάδο της Ελληνικής 

Γλώσσας (Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Νεοελληνική Γλώσσα και 
Λογοτεχνία)  

 Το ίδιο ισχύει και για τη Β΄ Τάξη ΓΕ.Λ. 

 

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>> 

 



 
 

 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες για την ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων αναφοράς απαιτείται  

να λαμβάνουν υπόψη τους:  

 

α) Τις εισαγωγές από το διδακτικό βιβλίο Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος, όπως ορίζονται  

     στην εξεταστέα ύλη  

β) Τις εισαγωγές των θεματικών ενοτήτων από τον Φάκελο Υλικού Αρχαία Ελληνικά  

γ) Τα σχόλια που υπάρχουν για κάθε κείμενο αναφοράς στον Φάκελο Υλικού και στο διδακτικό 

βιβλίο 



 
 

 

 Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) 

ομάδες:  

 α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις 
απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά 
(μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Ιστορία 

(μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών 

Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και όλα 
τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.  

 β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται 

γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.  

 Άρθρο 2 Κλάδοι μαθημάτων Στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου:  

I     . To μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας χωρίζεται στους εξής κλάδους:  

 α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  

 β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  

 Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο 
μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου. 

 

 

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. 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  

Α΄ και Β΄ Τάξης ΓΕ.Λ. στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία : 



 
 

 

       Τρόπος αξιολόγησης μαθητών και μαθητριών Α’ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου 

στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

Δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες σε φωτοαντίγραφο:  

   α) απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρωτότυπο, 12-20 στίχων, με νοηματική συνοχή,  

   β) απόσπασμα κείμενου, διδαγμένου από μετάφραση, και ζητείται:  

   α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του πρωτότυπου κειμένου οκτώ έως δέκα (8-

10)  

    στίχων.  

   β) να απαντήσουν σε:  

  i. τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα,  

  στη  στάση, στο ήθος ή στον χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό 

πλαίσιο  

   της εποχής της συγγραφής του έργου, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά και αισθητικά 
θέματα.  

       Οι δύο (2) από τις ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από  

   το πρωτότυπο, και η τρίτη στο τμήμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου σε συσχετισμό 

με  

   το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα. 
 

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>> 

 



 
 

 

ii. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται : 

- στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής,  

- - σε ομόρριζες λέξεις,  
- σε απλές ή σύνθετες,  

- στη σύνδεση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής,  

- στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, 

-  σε συνώνυμα και αντώνυμα κ.λπ.  

iii. μία (1) ερώτηση γραμματικής 
 iv. μία (1) ερώτηση συντακτικού 

ν. μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου (σωστό ή λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, κ.ά.) 

που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, στον συγγραφέα ή στο έργο του.  

      Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «ii», «iii» και «iv» μπορεί να αναλύονται σε δύο (2) ισοδύναμα 

βαθμολογικώς υποερωτήματα. Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες και καθεμία 
από τις επτά (7) ερωτήσεις με δέκα (10) μονάδες . 

    Το διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο, και, μαζί με αυτό, το οριζόμενο προς μετάφραση 

τμήμα του, η λεξιλογική-σημασιολογική ερώτηση υπό το στοιχείο «β, ii» και η ερώτηση υπό το 

στοιχείο «β, v» λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.  

   Οι υπόλοιπες ερωτήσεις, καθώς και το απόσπασμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου 

ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες. 
 

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>> 



 
 

 

Τρόπος αξιολόγησης μαθητών και μαθητριών Β’ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου 

στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

 

<<II. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γενικής Παιδείας της 

Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες, σε 

φωτοαντίγραφο: 

- απόσπασμα διδαγμένου από το πρωτότυπο κειμένου 12 έως 20 στίχων, με νοηματική συνοχή και ζητείται:  

- α) Μετάφραση στη Νέα Ελληνική ενός τμήματός του που αποτελείται από οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους. 

- β) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, 

προβλήματα και επιχειρήματα, στη στάση, στο ήθος ή στο χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό, 

κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη συσχέτιση του υπό 

εξέταση κειμένου με γραμματολογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη του μαθήματος.  

- Οι δύο (2) αυτές ερωτήσεις αναφέρονται στο δοθέν από το πρωτότυπο απόσπασμα.  

- γ) Απάντηση σε μία (1) ερώτηση που ζητεί τη σύγκριση του εξεταζόμενου κειμένου με παράλληλο κείμενο 

σε νεοελληνικό λόγο, διδαγμένο (από τα μεταφρασμένα κείμενα των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία 

κατά τη διδακτική διαδικασία) ή αδίδακτο που επιλέγεται από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα. Για τις απαιτήσεις 

της σύγκρισης δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες σε φωτοαντίγραφο το εν λόγω κείμενο. 
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 (συνέχεια) 

<<δ) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις επί του δοθέντος από το πρωτότυπο διδαγμένου κειμένου 

(που είναι δυνατόν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς υπο-ερωτήματα) από τις 

οποίες:  

i. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση 

λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη συσχέτιση 

λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας 
τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα, κ.λπ. και  

ii.  μία (1) ερώτηση αποκλειστικά υφολογικού χαρακτήρα (εκφραστικά σχήματα, αισθητικά 

θέματα, λεξικο-γραμματικά φαινόμενα), προκειμένου να αναδειχθεί η λειτουργία 

συγκεκριμένων εκφραστικών επιλογών του συγγραφέα.  

 - Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες,  

- οι δύο (2) ερμηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο πρωτότυπο δοθέν απόσπασμα    

     βαθμολογούνται με δεκαπέντε (15) μονάδες η καθεμία,  

- η ερώτηση σύγκρισης του εξεταζόμενου με παράλληλο κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) 
μονάδες  

- και τέλος καθεμία από τις ερωτήσεις υπό τα στοιχεία δ) i και δ) ii με δεκαπέντε (15) μονάδες>>  
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III. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Ομάδας 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου 

 

<<III. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Ομάδας 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου ισχύουν τα εξής:  

1. Δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου 

από το πρω�τότυπο, δώδεκα έως είκοσι (12-20) στίχων, με νοηματική συνοχή, και 

παράλληλο κείμενο στη Νέα Ελληνική, διδαγμένο ή αδίδακτο, από την αρχαία ή νεότερη 

ελληνική γραμματεία.  

     Οι μαθητές/-τριες καλούνται:  

i) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση κατανόησης με την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν 

σημεία του κειμένου και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο κείμενο. Η 

ερώτηση μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων ανοικτού ή 

κλειστού τύπου (σωστό ή λάθος, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών 
κ.λπ.)   -----> 
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III. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Ομάδας 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου 

(συνέχεια) 

ii) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές (2Χ10):  

• Η πρώτη αναφέρεται σε ιδέες/αξίες/προβλήματα, σε στάσεις/ήθος/χαρακτήρα των 

προσώπων, στο ιστορικό/ κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη 
δομή/σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέματα, με βάση το διδαγμένο από το 

πρωτότυπο κείμενο  

• Η δεύτερη αναφέρεται στο παράλληλο κείμενο σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο 

πρωτότυπο απόσπασμα. iii) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση ανοικτού ή κλειστού τύπου που 
αναφέρεται στο γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο, στον συγγραφέα ή στο έργο 

του. iv) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας 

και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή 

σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα) 
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III. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Ομάδας 
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Λυκείου 

(συνέχεια) 

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου δώδεκα έως είκοσι (12-20) στίχων 

στερεότυπης έκδοσης με νοηματική συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο σχετικό 

εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες, απαραίτητες για 
την κατανόηση του κειμένου.  

Οι μαθητές/-τριες καλούνται:  

i) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους.  

ii) να απαντήσουν σε μία(1) ερώτηση κατανόησης που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του 
κειμένου.  

iii) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση γραμματικής, η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο 

υποερωτήματα.  

iv. να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση συντακτικού (π.χ. αναγνώριση 
λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός μέρους 

του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του διάσταση), η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο 

υποερωτήματα 
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III. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Ομάδας 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου 

(συνέχεια) 

 

3. Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τίθεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το 

αδίδακτο κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας. 

      Η μετάφραση του αδίδακτου κειμένου βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες.  

Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο, 

κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιείται ποικιλία τύπων ασκήσεων/ερωτήσεων.  

Τα τρία κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) και οι ζητούμενες ερωτήσεις- δραστηριότητες 
1i και 1iv, καθώς και οι 2i και 2iv που τα ακολουθούν, λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα 

Θεμάτων, ενώ  

οι υπόλοιπες ερωτήσεις-δραστηριότητες ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες  

το μάθημα>>. 
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Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων 

 

 

Με το Φ.Ε.Κ. 4677 Τεύχος B΄ /11.10.2021, με τίτλο: <<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)>> καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και 

μαθητριών  

στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου.  

Το συγκεκριμένο Φ.Ε.Κ. ισχύει από τη φετινή χρονιά, 2021-2022.   



 
 

 

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων 

1. <<Τα θέματα των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που 

ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις και 

περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης). Οι 

ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι 
κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι υποψήφιοι απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.  

2.  Ο τρόπος εξέτασης των παρακάτω μαθημάτων εφαρμόζεται για τους/τις υποψηφίους/ες 

πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.  

3. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που 

προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στα επιμέρους ερωτήματα, εκτός αν κατά την 
ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε ένα από αυτά. 4. Η 

διάρκεια της γραπτής εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων είναι τρίωρη (3), 

εκτός αν, σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά από την Κεντρική Επιτροπή 

Εξετάσεων>> 
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Α. Αρχαία Ελληνικά 

<< Για την εξέταση του μαθήματος «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού 

Ανθρωπιστικών Σπουδών, ισχύουν τα εξής:  

1. Δίνονται στους υποψηφίους/-ες αποσπάσματα διδαγμένου κειμένου 12 - 20 στίχων με νοηματική 

συνοχή και τους ζητείται να απαντήσουν σε: 

 i) Μία (1) ερώτηση κατανόησης, με την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του κειμένου και 

να αντλήσουν βασικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο κείμενο.  

Η ερώτηση μπορεί να διαιρείται σε δύο υπο-ερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου 

(σωστού ή λάθους, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών κ.λπ.) ή ανοικτού 

τύπου. 

 ii)  Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες/αξίες/προβλήματα, σε 
στάσεις/ήθος/ χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/κοινωνικό/ πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής 

του έργου, στη δομή/ σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέματα, με βάση το 

απόσπασμα. 
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iii) Μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος  στο οποίο ανήκει 

το κείμενο, στον συγγραφέα ή στο έργο του.  

iv) Μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή 
αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, 

αντώνυμα).  

 

v) Δίνεται αδίδακτο παράλληλο κείμενο στη νέα ελληνική από την αρχαία ή νεότερη γραμματεία, 
ελληνική και παγκόσμια, και καλούνται να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση ερμηνευτική, με την 

οποία ζητείται να συγκρίνουν το παράλληλο κείμενο με το κείμενο αναφοράς.  

 

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 12 - 20 στίχων στερεότυπης έκδοσης με 
νοηματική συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, 

μέσω του οποίου δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση του 

κειμένου. 

     Οι υποψήφιοι/ες καλούνται:  

i) Να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος του κειμένου από τέσσερις έως έξι στίχους.  

ii) Να απαντήσουν σε μια (1) ερώτηση κατανόησης που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα  

του κειμένου 
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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).>> 

 



 
 

 

iii) Να απαντήσουν σε μια (1) ερώτηση γραμματικής, η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο 

υποερωτήματα.  

iv) Να απαντήσουν σε μια (1) ερώτηση συντακτικού (π.χ. αναγνώριση 
λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός μέρους 

του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του διάσταση), η οποία μπορεί να επιμερίζεται σε δύο 

υπο�ερωτήματα.  

3. Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τίθεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το 
αδίδακτο κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας. Για την 

εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο, κρίνεται 

σκόπιμο να αξιοποιείται ποικιλία τύπων ασκήσεων/ερωτήσεων>>. 

Φ.Ε.Κ. 4677Τεύχος B΄ /11.10. 2021  <<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).>> 

 



 
 

 

 

 

Με το Φ.Ε.Κ. 4134 Τεύχος B΄ /09.09.2021,με τίτλο:  

<<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>> καθορίζεται, μεταξύ άλλων, όπως είδαμε 

και  ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών  

στα μαθήματα που εξετάζονται  ενδοσχολικά  

για τις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις Γενικού Λυκείου. 

Ως εκ τούτου, για τη συγκεκριμένη εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά της Ομάδας 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου 

 καθορίζονται τα εξής: 

 



 
 

 

<<IV. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά της Ομάδας Προσανατολισμού 

Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

ισχύουν τα εξής:  

1. Δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου 

από το πρωτότυπο, δώδεκα έως είκοσι (12-20) στίχων, με νοηματική συνοχή, και παράλληλο 

κείμενο στη Νέα Ελληνική, διδαγμένο ή αδίδακτο, από την αρχαία ή νεότερη ελληνική γραμματεία. 

Οι μαθητές/-τριες καλούνται:  

i) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση κατανόησης με την οποία ζητείται να 

αποκωδικοποιήσουν σημεία του κειμένου και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες που 

εντοπίζονται στο κείμενο.  

      Η ερώτηση μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων ανοικτού ή 

κλειστού τύπου (σωστό ή λάθος, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών 

κ.λπ.) 

 ii) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές (2Χ10):  

• Η πρώτη αναφέρεται σε ιδέες/αξίες/προβλήματα, σε στάσεις/ήθος/χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/ 

κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή/ σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά 
θέματα, με βάση το διδαγμένο από το πρωτότυπο κείμενο  

• Η δεύτερη αναφέρεται στο παράλληλο κείμενο σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα. 

  
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>> 



 
 

 

(συνέχεια) 

 

 
iii) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση ανοικτού ή κλειστού τύπου που αναφέρεται στο 

γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο, στον συγγραφέα ή στο έργο του. 

 iv) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και 

νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή 
σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα). 

 

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου δώδεκα έως είκοσι (12-20) στίχων 

στερεότυπης έκδοσης με νοηματική συνοχή.  

    Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου 
δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες, απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου.     --------- > 

 

 

 
 
 

 

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>> 
 



 
 

 

(συνέχεια) 

 

Οι μαθητές/-τριες καλούνται:  

i) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους. 

ii)  ii) να απαντήσουν σε μία(1) ερώτηση κατανόησης που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου. 

iii)  iii) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση γραμματικής, η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υπο-

ερωτήματα.  

iv) iv. να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση συντακτικού (π.χ. αναγνώριση 

λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός μέρους του 

κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του διάσταση), η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υπο-

ερωτήματα. 

3. Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τίθεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο 

κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.  

        Η μετάφραση του αδίδακτου κειμένου βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες.  

 Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο, κρίνεται 

σκόπιμο  

να αξιοποιείται ποικιλία τύπων ασκήσεων/ερωτήσεων.  

      
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>> 

 



 
 

 

 

6. Με την Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ. 133577/Δ2  / 20-10-2021  καθορίζεται   

η Σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων που εξετάζονται 

πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων  

Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

 

- και, ως εκ τούτου, καθορίζεται η Σειρά διδασκαλίας της ύλης των Αρχαίων Ελληνικών 

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερησίου και 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022. 
 



  

 

 

 

 Βιβλιογραφικές αναφορές 
  
1. Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ.  116772/Δ2  / 17-09-2021 Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του 

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

 

2. 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>> 

 

3.  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.  

 

 

4.  Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ. 133577/Δ2  / 20-10-2021 Σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου. 

 

 


