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Θέµα: Χαιρετισµός για τη νέα σχολική χρονιά. Ωρολόγια Προγράµµατα Α΄, Β΄, 

Γ΄ Λυκείου (2013-14),  ζητήµατα  ύλης, Προγραµµατισµού και επικοινωνίας. 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Μπροστά στη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει µε δυσκολίες και 

προβληµατισµούς, εύχοµαι σε όλους µας καλή δύναµη και ανανεώνω την υπόσχεσή 

µου να είµαι πλάι σας, πρόθυµος συµπαραστάτης, σε κάθε πτυχή του επιστηµονικού και 

παιδαγωγικού έργου σας, µε γνώµονα να στηρίξουµε όσο µπορούµε την ποιοτική 

εκπαίδευση των παιδιών µας, προσφέροντας στην πράξη τη δική µας πολιτισµική 

παρέµβαση.   

Σας ευχαριστώ, επίσης, για τη διάθεση συνεργασίας, από τις πρώτες κιόλας  

ενδοσχολικές συναντήσεις µας και τη γενικότερη επικοινωνία µας!  
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 Στις ενδοσχολικές και διασχολικές συναντήσεις µας και φέτος θα έχουµε την 

ευκαιρία να συζητήσουµε για θέµατα διδακτικής, δηµιουργικές πρωτοβουλίες και 

καλές πρακτικές που βοηθούν στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών µας στόχων. 

Στις άµεσες ανάγκες της σχολικής πραγµατικότητας για οργάνωση και 

προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού µας έργου, ελπίζω να συµβάλουν οι 

παρακάτω σηµειώσεις. 

Θέµατα - Περιεχόµενα: 
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3. Ζητήµατα Προγραµµατισµού και ∆ιδακτικής στα φιλολογικά µαθήµατα 
του Λυκείου: 

3.α. Βασικές επισηµάνσεις για τον ετήσιο Προγραµµατισµό της 
διδασκαλίας ενός µαθήµατος: τι λαµβάνω υπόψη;  ………...….σ. 11 
 
3.β. Προγραµµατισµός µε γνώµονα (και) τα ζητούµενα των 
εξετάσεων. Ο ΙΣΧΥΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ για τα φιλολογικά 
µαθήµατα του Λυκείου. Ηλεκτρονικός σύνδεσµος στις αναρτήσεις 
των ισχυόντων Π.∆. εξέτασης κάθε µαθήµατος             
……………………………………………………………….….σ. 14              
 
3.γ. Προγραµµατισµός σε συνάρτηση µε τη ∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ. (Βλ. 
στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ � ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ� ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ. ηλεκτρονικές αναρτήσεις της ύλης για ενδεικτικό 
προγραµµατισµό)       ………………………………………….σ. 18 
 

3.δ. Αξιοποίηση αναρτηµένου υλικού (ψηφιακών πόρων) Υ.ΠΑΙ.Θ 
για εµπλουτισµό διδασκαλίας και διαδραστικές δραστηριότητες.   
………………………………………………………………....σ.   19  
 

4.  Ζητήµατα ενηµέρωσης και επικοινωνίας µεταξύ µας 
4.1. Ενηµέρωση για νέες αναρτήσεις – υλικό στον ιστότοπο 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ………………………………………σ. 20 

4.2. …Ένα θέµα κοινού προγραµµατισµού για τη νέα σχολική 

χρονιά 2013-14. ‘Πρόσκληση’ για να αντιµετωπίσουµε µια  

‘πρόκληση’ φιλολογική: πρακτικές για καλλιέργεια της 

Ορθογραφίας  …………………………………………….……σ.  21 

 
 



 3 

 
1. Ωρολόγια Προγράµµατα     

Τι ισχύει για το  ΓΕΝΙΚΟ Λύκειο, κατά το σχολ. έτος 2013-14: 
 

 

∆ιευκρίνιση: 

� Για το σχολ. έτος 2013-14, τα Ωρολόγια Προγράµµατα (ΩΠ)  Γενικού 
Λυκείου (ΓΕΛ) καθορίζονται στο ΦΕΚ 2121/28-8-2013. Επειδή το εν 
λόγω ΦΕΚ µας παραπέµπει για τα ΩΠ της Β΄ τάξης και της Γ΄ τάξης σε 
διαφορετικά ΦΕΚ, εδώ, συγκεντρώνω εδώ, προς διευκόλυνσή σας, τα 
ισχύοντα για κάθε τάξη του Γενικού Λυκείου.  

 
Συνοπτικά: Τα φιλολογικά µαθήµατα στα ΩΠ Α΄, Β΄, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολ. 

έτος 2013-14. 

Στην Α΄ Λυκείου, στο νέο ΩΠ ισχύουν τα ίδια για τα φιλολογικά µαθήµατα Γενικής 

Παιδείας – Κοινού Προγράµµατος: Ελληνική Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 

Γραµµατεία 5 ώρες, Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες.   

Ιστορία 2 ώρες.  

Για το νέο µάθηµα (επιλογής) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισµός  (2 ώρες), που 

θα διδάσκεται σε πρώτη ανάθεση από ΠΕ02 και ΠΕ08 (σύµφωνα µε την Υ.Α.      

124062/Γ2/06-09-2013), το Πρόγραµµα Σπουδών (περιεχόµενο) αναµένεται να καθοριστεί 

από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Υπενθυµίζουµε ότι σε παλιότερα προγράµµατα του Λυκείου, υπήρχε ως 

επιλογή το µάθηµα «Ρίζες του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού». Γενικός Σκοπός του ήταν να δείξει 

την ιστορική πορεία µέσα από την οποία διαµορφώθηκε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκών 

χαρακτηριστικών, αυτό δηλαδή που σήµερα αποκαλούµε ευρωπαϊκό πολιτισµό. Σκοπός, 

δηλαδή, ήταν, να αναδειχτεί έτσι ο τρόπος της δηµιουργίας του ευρωπαϊκού πολιτισµού, οι 

αποχρώσεις του, οι αντιφάσεις του, ο δυναµισµός του. 

Στη Β΄ Λυκείου θα ισχύσει και φέτος (2013-14) το ΩΠ που άρχισε να ισχύει πέρυσι στην 

τάξη αυτή: 

Ι. Φιλολογικά µαθήµατα γενικής παιδείας: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία  

2 ώρες, Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες, Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες, Ιστορία 2 ώρες. 

ΙΙ. Μαθήµατα θεωρητικής  κατεύθυνσης (Υποχρεωτικά):  Αρχαία Ελληνικά Κείµενα 4 

ώρες, Αρχές Φιλοσοφίας ή Πολιτική και ∆ίκαιο 2 ώρες,  Λατινικά 2 ώρες. 

Στη Γ΄ Λυκείου θα συνεχιστεί φέτος το ΩΠ που ίσχυε ως τώρα, δηλαδή: 

Ι. Φιλολογικά µαθήµατα γενικής παιδείας: Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες, Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 2 ώρες,  Ιστορία 2 ώρες. 

  ΙΙ. Μαθήµατα θεωρητικής  κατεύθυνσης (Υποχρεωτικά):   

Αρχαία Ελληνικά (5 ώρες), Νεοελληνική Λογοτεχνία (3/2 ώρες), Λατινικά (2/3 ώρες),  

Ιστορία (2 ώρες). 
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Αναλυτικότερα, µπορείτε να δείτε στη συνέχεια τα ισχύοντα για το τρέχον σχολ. έτος 
ΩΠ:  

� ∆ιευκρίνιση: Επειδή καθορίζονται τα ΩΠ σε τρία ΦΕΚ, προς 
διευκόλυνσή σας,  για µια άµεση εποπτεία όλων των µαθηµάτων και 

στις τρεις τάξεις του Λυκείου, τα παραθέτω εδώ όλα. Επίσης, το 
κείµενο που ακολουθεί είναι διαθέσιµο ως  ηλεκτρονικό αρχείο στον 
ιστότοπο Φιλόλογοι Ηρακλείου, στην καταχώριση Νοµοθεσία � 
Γενικό Λύκειο.  

� Για άµεση µετάβαση πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσµο (control+ κλικ) 
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=
article&id=131:2012-10-24-20-08-47&catid=8:2009-12-14-10-33-
24&Itemid=9  

 
  

Α) Τα ΩΠ που ισχύουν για κάθε τάξη του Γενικού Λυκείου, σχολ. έτος 2013-14. 

Α΄ Λυκείου:  

ΦΕΚ  Αρ. Φύλλου 2121 

28 Αυγούστου 2013            

 

Για τη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει η µε αρ. πρωτ. 

36799/Γ2/02−04−2012 ( ΦΕΚ Β΄ 1163)  

 

και για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει η µε αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27−06−2005 

υπουργική απόφαση (Β΄ 921). 

 

 

Β) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΩΠ Α΄, Β΄, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Α΄   ΛΥΚΕΙΟΥ     ( νέο ΩΠ) 

Το Ω.Π. καθορίζεται στο: Αρ. Φύλλου 2121 /28 Αυγούστου 2013 ως εξής:   

 
Στην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου η οποία είναι τάξη γενικής παιδείας, διδάσκονται µαθήµατα 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας. Οι µαθητές 

παρακολουθούν εννέα (9) µαθήµατα κοινά για όλους και ένα (1) µάθηµα επιλογής το οποίο 

επιλέγεται µεταξύ τριών µαθηµάτων. 

Το ωρολόγιο πρόγραµµα της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου κατά µάθηµα καθορίζεται ως 

εξής: 
 

Μαθήµατα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράµµατος. Ώρες. 

Ελληνική Γλώσσα: 
1
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία 5 

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 
Θρησκευτικά 2 

Ιστορία 2 

Μαθηµατικά 
2
  

Άλγεβρα 3/2 

Γεωµετρία 2/3 

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά) 2 

 

Φυσικές Επιστήµες 
3 

Φυσική 2 



 5 

Χηµεία 2 

Βιολογία 2 

Φυσική Αγωγή 2 

 

Πολιτική Παιδεία (Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί & Αρχές ∆ικαίου και Κοινωνιολογία) 3 

 

Ερευνητική Εργασία (project) 2 

 

Μαθήµατα Επιλογής: 1 από τα 3.   Ώρες. 

Εφαρµογές Πληροφορικής      2 

∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων   2 

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισµός  2 

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράµµατος 35 ώρες 

--------------------  
1
 Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο µάθηµα µε τρεις κλάδους: 

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία. 

β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και 

γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. 

 
2.
 Μαθηµατικά: Ενιαίο µάθηµα µε δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωµετρία. 

 
3
. Φυσικές επιστήµες: Ενιαίο µάθηµα µε τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χηµεία και γ) 

Βιολογία. 

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014. 

 

----------- 

Σηµείωση για το µάθηµα Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισµός:   
Αναθέσεις:  (Εγκύκλιος ΥΠΑΙ.Θ.  µε Αρ. Πρωτ.   124062/Γ2        06-09-2013) 
Α΄ ανάθεση: ΠΕ02, 08    
Β΄ ανάθεση: ΠΕ10, ΠΕ13 
 

 

======================== ================================    

  

 

Ωρολόγιο πρόγραµµα Β΄ Λυκείου 

Καθορίζεται από το ΦΕΚ 1163/ 10-4-2012, τ. Β΄, µε έναρξη από το σχολικό έτος 2012-13. 

Ισχύει και για  το 2013-14, σύµφωνα µε ΦΕΚ  2121/28-8-13. 

 

Τα µαθήµατα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε 

• Μαθήµατα Γενικής Παιδείας είκοσι πέντε (25) ώρες εβδοµαδιαίως. 

• Μαθήµατα Κατευθύνσεων 

Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση (7) ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας 

Θεωρητική Κατεύθυνση οκτώ (8) ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας 

• Μαθήµατα επιλογής. Από τα µαθήµατα επιλογής κάθε µαθητής είναι υποχρεωµένος 

να επιλέξει ένα µάθηµα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας. 

Σύνολο 35 ώρες εβδοµαδιαίως η Θεωρητική, 34 ώρες η Θετική και Τεχνολογική 
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Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Μάθηµα  Ώρες  

Θρησκευτικά 2 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία 2 

Νεοελληνική Γλώσσα 2 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 

Ιστορία 2 

Άλγεβρα 2 

Γεωµετρία 2 

Φυσική 2 

Χηµεία 2 

Βιολογία 1 

Φυσική Αγωγή 2 

Α΄ Ξένη Γλώσσα 2 

Ερευνητική εργασία (Project) 2 

Σύνολο  25  

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  



 7 

(α) Θεωρητική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά) 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 

1. Αρχαία Ελληνικά Κείµενα 4 

2. Αρχές Φιλοσοφίας ή 

Πολιτική και ∆ίκαιο 

2 

3. Λατινικά 2 

 

(β) Θετική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά) 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 

1. Μαθηµατικά 3 

2. Φυσική 2 

3. Χηµεία 2 

(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά) 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 

1. Μαθηµατικά 3 

2. Φυσική 2 

3. Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 

 

Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις (απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον 8 µαθητών/τριών 

για τη δηµιουργία τµήµατος) 
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α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 

1. Αρχές Οικονοµίας 2 

2. Β΄ Ξένη Γλώσσα 2 

3. Στοιχεία Αστρονοµίας και ∆ιαστηµικής 2 

4. Σχέδιο Γραµµικό 2 

5. Σχέδιο Ελεύθερο 2 

6. Εφαρµογές Υπολογιστών 2 

7. ∆ιαχείριση φυσικών πόρων 2 

8. Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: 

Ιστορία και Κείµενα 2 

 

 

===============================================================      

 

 

Αριθ. Πρωτ.63447/Γ2 /27 - 6-2005/ΥΠΕΠΘ 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Τα µαθήµατα της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:  

Μαθήµατα Γενικής Παιδείας και µαθήµατα Κατευθύνσεων 

Τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαεπτά (17) ώρες εβδοµαδιαίως. 

Τα µαθήµατα Κατευθύνσεων χωρίζονται: 

α) σε µαθήµατα υποχρεωτικά για όλους τους µαθητές συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) 

ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και 

β) σε µαθήµατα επιλογής. Από τα µαθήµατα επιλογής κάθε µαθητής είναι υποχρεωµένος να 

επιλέξει ένα µάθηµα διάρκειας δύο ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας. 

Στη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον 

κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών. 
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Το ωρολόγιο πρόγραµµα της τάξης αυτής κατά µάθηµα καθορίζεται ως εξής 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση: Στις τάξεις Β' και Γ' Ενιαίου Λυκείου, το µάθηµα επιλογής "Εφαρµογές 

Υπολογιστών" µπορεί να επιλεγεί µόνο µια φορά. 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2 ώρες)  

1. Θρησκευτικά 

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & 

Γραµµατεία 

3. Α΄ Ξένη Γλώσσα 

4. Φυσική Αγωγή 

5. Νεοελληνική Γλώσσα 

6. Νεοελληνική Λογοτεχνία 

7. Ιστορία 

8. Μαθηµατικά & Στοιχεία 

Στατιστικής 

9. Φυσική 

10.Βιολογία 

11.Κοινωνιολογία 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1. Β΄ Ξένη Γλώσσα 

2. Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας 

3. Στατιστική 

4. Λογική: Θεωρία και Πρακτική 

5. Εφαρµογές Υπολογιστών 

6 .Ιστορία της Τέχνης 

7. Ιστορία των Επιστηµών & της Τεχνολογίας 

8. Προβλήµατα Φιλοσοφίας 

9. Νεοελληνική Λογοτεχνία 

10. Τεχνολογία και Ανάπτυξη 

11. Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη 

12. Βιοµηχανική Παραγωγή και Ενέργεια 

13. Αρχές Λογιστικής 

14. Σχέδιο Τεχνικό 

15. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό 

16. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων 

&Λειτουργικά Συστήµατα 

17. Πολυµέσα - ∆ίκτυα 

18. Εφαρµογές Λογισµικού 
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Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2005-06. 

==================================================     

2. Η εξεταστέα - διδακτέα ύλη στα πανελλαδικά εξεταζόµενα 

µαθήµατα της Γ΄ τάξης – τι αλλάζει: 
 
Η εξεταστέα διδακτέα ύλη για το σχολ. έτος 2013-14 καθορίστηκε στην Υ.Α. 
105938/Γ2/31-07-2013,  Α∆Α: ΒΛΩΥ9-ΠΥΗ.  Η ύλη είναι η ίδια µε την περυσινή, 
εκτός από το µάθηµα «Λογοτεχνία Κατεύθυνσης», όπου υπάρχουν 3 αλλαγές στην 
ενότητα «Ποιήµατα για την ποίηση». Υπενθυµίζουµε εδώ την ύλη που θα εξεταστεί 
φέτος και µε το κίτρινο χρώµα επισηµαίνουµε τις αλλαγές που ισχύουν, δηλ. τα 3 
ποιήµατα που  φέτος συµπεριλαµβάνονται στα διδακτέα-εξεταστέα. 
 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ) 
1. ∆ιονύσιος Σολωµός, «Ο Κρητικός» 
2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αµάρτηµα της µητρός µου» 
3. Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, «Όνειρο στο κύµα» 
4. Ποιήµατα για την ποίηση 

� Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν 
Κοµµαγηνή 595 µ .Χ.» 

� Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Ο ∆αρείος» 
 

� Μίλτος Σαχτούρης, «Ο Ελεγκτής» 

� Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια» 
5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου» 

� «Μες στους προσφυγικούς συνοικισµούς» 

� «Στου Κεµάλ το σπίτι» 
6. Η ποιήτρια Κική ∆ηµουλά 

� «Σηµείο Αναγνωρίσεως» 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θεωρητική 

Κατεύθυνση 

Θετική 

Κατεύθυνση 

Τεχνολογική 

κατεύθυνση 

(Κύκλος 

Τεχνολογίας- 

Παραγωγής) 

Τεχνολογική 

κατεύθυνση 

Κύκλος 

Πληροφορικής 

και Υπηρεσιών 

1.Αρχαία Ελληνικά 

(5 ώρες) 

2.Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 

(3/2 ώρες) 

3.Λατινικά 

(2/3 ώρες) 

4. Ιστορία 

(2 ώρες) 

1.Μαθηµατικά  

(5 ώρες) 

2.Φυσική 

(3 ώρες) 

3.Χηµεία 

(2 ώρες) 

4. Βιολογία 

(2 ώρες) 

1.Μαθηµατικά 

(5 ώρες) 

2.Φυσική 

(3 ώρες) 

3.Χηµεία-

Βιοχηµεία 

(2 ώρες) 

4.Ηλεκτρολογία 

(ώρες) 

1.Μαθηµατικά 

(5 ώρες) 

2.Φυσική 

(3 ώρες)  

3. Ανάπτυξη 

Εφαρµογών 

σε Προγρ.Περιβάλλον 

(2 ώρες) 

4.Αρχές Οργάνωσης 

και 

∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

και Υπηρεσιών (2ώρες) 
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� Την εξεταστέα-διδακτέα  ύλη της Γ΄ ΓΕΛ για το 2013-14 µπορείτε να 

δείτε στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στη Νοµοθεσία –> 
Γενικό Λύκειο – στο: ΦΕΚ 1936/19-8-13. 

�   Για άµεση µετάβαση πατήστε πάνω στον ακόλουθο σύνδεσµο  
(control+κλικ):  
http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/YLH_G_GEL_2013_
14_FEK_B_1936.pdf  

 

 

 

3. Ζητήµατα Προγραµµατισµού και ∆ιδακτικής στα φιλολογικά 

µαθήµατα του Λυκείου 

 
3.α. Βασικές επισηµάνσεις για τον ετήσιο Προγραµµατισµό της διδασκαλίας ενός 

µαθήµατος 

• Όπως έχουµε σε κάθε ευκαιρία υπογραµµίσει, ο προγραµµατισµός του τι 

και πώς θα διδάξω, σε συνάρτηση µε τον (πραγµατικά) διαθέσιµο διδακτικό 

χρόνο, είναι καθοριστικός στην αρχή του σχολικού έτους. Χρειάζεται, δηλαδή, να 

γνωρίζουµε την ύλη και παράλληλα να υπολογίσουµε περίπου, κατά το δυνατό, 

τον διδακτικό χρόνο που διαθέτουµε. Ένα δίωρο µάθηµα, στην πράξη, µε βάση 

εµπειρικές διαπιστώσεις, από βιβλία ύλης προηγούµενων ετών, κυµαίνεται 

συνήθως στις 45-50 ώρες, εποµένως µε γνώµονα το χρόνο προγραµµατίζουµε 

και ολοκληρώνουµε την ύλη δίνοντας έµφαση στα ουσιώδη, στους βασικούς 

µαθησιακούς στόχους! Αν, βέβαια, προς το τέλος του έτους προκύψουν  

περισσότερες διαθέσιµες ώρες, µπορούµε να ανασχεδιάσουµε το διδακτικό µας 

πρόγραµµα και να τις αξιοποιήσουµε (π.χ. µε προσαρµογή ρυθµού ολοκλήρωσης της 

ύλης, έµφαση σε επαναλήψεις, εµπέδωση, ανασύνθεση ύλης, εµπλουτισµό επίµαχων 

σηµείων κ.ά).   

• Το ηµερολόγιο µε τις εβδοµάδες, ο υπολογισµός των αργιών αλλά και της 

απώλειας διδακτικών ωρών (µε βάση την εµπειρία), παλιά βιβλία ύλης (που 

καλό είναι να φωτοτυπούµε στο τέλος του χρόνου ως «αποτύπωµα» εφαρµογής) 

µπορούν να µας βοηθήσουν σε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα, ώστε να 

ολοκληρώσουµε την  ύλη εµπρόθεσµα και να µειώσουµε όσο γίνεται έναν 

ασθµατικό αγώνα δρόµου, όταν πλησιάζει η λήξη του διδακτικού έτους.  

• Για κάθε διδασκόµενο µάθηµα είναι απαραίτητο να έχουµε από την αρχή 

συνολική εποπτεία της ύλης σε συνδυασµό µε τις γενικές κατευθύνσεις 

(στόχους/επιδιωκόµενα αποτελέσµατα) του Προγράµµατος Σπουδών και των 
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ετήσιων Οδηγιών, καθώς και µε το Βιβλίο του Καθηγητή (συνήθως ψηφιακά 

διαθέσιµο). ∆εν διδάσκουµε το «βιβλίο» απλώς, αλλά ύλη ενός γνωστικού 

αντικειµένου, στο γενικότερο πλαίσιο αρχών και στόχων (που συνοψίζονται στο 

Πρόγραµµα Σπουδών). Με τη δική µας κρίση αξιοποιούµε και υλοποιούµε 

στόχους και πρακτικές για το καλύτερο µαθησιακό αποτέλεσµα. Μπορείτε να 

δείτε το νέο ΠΣ της Α΄ Λυκείου (που εφαρµόζεται από το σχολ έτος 2011-12) στον 

ιστότοπο «Φιλόλογοι Ηρακλείου», στη Νοµοθεσία Λυκείου 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/progr_spoudwn_a_lykeiou_fek_156

2_27_6_2011.pdf  

• Χρειάζεται να έχουµε σαφείς στόχους ως προς τα βασικά και απαραίτητα που 

είναι αναγκαίο να αφοµοιώσουν οι µαθητές και στα οποία θα δώσουµε περισσότερο 

χρόνο, προσπαθώντας µάλιστα να επανερχόµαστε σε αυτά σε όλη τη διάρκεια της 

χρονιάς. Βασικό «κλειδί» για την επίτευξη των στόχων ενός µαθήµατος είναι α) να 

έχουµε από την αρχή του έτους εποπτεία της διδακτέας/εξεταστέας ύλης, να 

προσδιορίσουµε και να προγραµµατίσουµε τα βασικά θέµατα-τα ζητούµενα, τους 

κεντρικούς στόχους προς κατάκτηση και εµπέδωση, και β) να επιδιώκουµε τους 

µαθησιακούς αυτούς στόχους σε όλη τη διάρκεια του έτους, επανερχόµενοι ξανά και 

ξανά (µε ασκήσεις, συνεχείς αναφορές, επαναλήψεις, συνδέσεις µε τα παρακάτω 

κλπ), ώστε να αφοµοιωθούν και να εµπεδωθούν από τους µαθητές.  Συνοπτικά, 

επιλέγουµε και δίνουµε έµφαση, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στα βασικά θέµατα 

που θεωρούµε αναγκαίο να κατακτήσουν οι µαθητές. 

• Αρχίζουµε όχι απλώς µε την 1η ενότητα αλλά µε επισκόπηση όλης της ύλης, 

στο πνεύµα της ολιστικής µάθησης. Οι µαθητές πρέπει να εξοικειωθούν µε «το 

όλον» της ύλης, πριν την προσεγγίσουν σταδιακά και τη µελετήσουν τµηµατικά! 

Επίσης, αν διαπιστώσουµε στην αρχή ότι η ύλη του προηγούµενου έτους δεν 

ολοκληρώθηκε, χρειάζεται να καλύψουµε αυτά τα «µαθησιακά κενά/χάσµατα», µε 

διάφορους τρόπους, ανάλογα και µε το µάθηµα. Για παράδειγµα, στην Ιστορία, είναι 

απαραίτητο να «γεφυρώσουµε» ενδεχόµενα χάσµατα ύλης από τάξη σε τάξη, τα 

οποία θα αντιστοιχούν σε … µαθησιακά χάσµατα.1  

                                                 
1
 Σε επόµενο έγγραφο, µε θέµα «Σηµειώσεις για τον Προγραµµατισµό του διδακτικού έργου στα 

φιλολογικά µαθήµατα του Λυκείου. Προτάσεις- παραδείγµατα» θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στις 

τεχνικές «κάλυψης των χασµάτων ύλης» στην ιστορία. Επιγραµµατικά εδώ αναφέρουµε πρακτικές 

όπως: συνοπτικές παρουσιάσεις (και επικουρικά, υλικό σε αρχεία ppt), διαγράµµατα, περιλήψεις, 

συνοπτικές σηµειώσεις, σχετικές εργασίες µαθητών. 
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• Μάλιστα, όπως έχουµε πει σε πολλές ευκαιρίες, ο προγραµµατισµός της 

«ύλης» από την αρχή του έτους είναι πιο αποτελεσµατικός όταν συνδυάζεται µε 

ανάθεση εργασιών ατοµικών ή οµαδικών (για προσεχείς διδακτικές ενότητες). 

Πρόκειται για εργασίες οι οποίες πλαισιώνουν το µάθηµα µε εποπτικό υλικό και 

βοηθούν στην εµπέδωση, στην εξοικείωση µε την ύλη, στην ανάπτυξη «οριζόντιων 

δεξιοτήτων» (κρίσης, ιδιαίτερων ταλέντων, στο πλαίσιο της διαφοροποιηµένης 

διδασκαλίας). Επίσης, µε τέτοιες προγραµµατισµένες εργασίες µπορούµε να 

κερδίσουµε χρόνο διδακτικό και να δώσουµε έµφαση σε ενότητες που θέλουµε (π.χ. 

µε ψηφιακές παρουσιάσεις (ppt), πίνακες/διαγράµµατα, αφίσες κ.ά). 

Προετοιµάζουµε τι θέλουµε να αναλάβουν οι µαθητές λαµβάνοντας υπόψη στην 

κατανοµή τις ιδιαίτερες δεξιότητες και το µαθησιακό επίπεδό τους, αξιοποιώντας 

παιδαγωγικά τη «δεξαµενή δεξιοτήτων» του τµήµατος. 

• Αν και η «πίεση χρόνου», ιδιαιτέρως για τη Γ΄ τάξη Λυκείου, είναι ο βασικός 

λόγος για τον οποίο συνήθως οι διδάσκοντες καταφεύγουν στην εισήγηση-αφήγηση 

και τη µετωπική διδασκαλία, ωστόσο, στο πλαίσιο ενός καλού προγραµµατισµού, 

µπορούµε να αξιοποιήσουµε σε σηµαντικά θέµατα της ύλης την εργασία σε οµάδες, 

στο στάδιο π.χ. της εµπέδωσης ή και της διερεύνησης ενός θέµατος. Για 

παράδειγµα, στη Νεοελληνική Γλώσσα, µπορούν οι µαθητές σε οµάδες, να 

εκπονήσουν ένα διάγραµµα κειµένου (άρθρου, δοκιµίου, ανακοίνωσης κ.ά.) ή να 

επεξεργαστούν ένα κείµενο για να φτιάξουν την περίληψη του. Ως αφόρµηση για 

την εργασία σε οµάδες µπορεί να δοθεί κείµενο σε φωτοτυπία ή στον 

διαδραστικό πίνακα/στον βιντεοπροβολέα ή προβολή ολιγόλεπτου βίντεο µε 

σχετικό θέµα κλπ. 

• Η χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία µας, όσο οι συνθήκες επιτρέπουν, και η 

προγραµµατισµένη ανάθεση στους µαθητές εργασιών ευρύτερης έκτασης µπορούν 

να ανανεώσουν το ενδιαφέρον των µαθητών και να υποκινήσουν τη συµµετοχή τους.  

• Η ανανέωση των διδακτικών µας µεθόδων και πρακτικών, η έµφαση στη 

συµµετοχική, βιωµατική, διερευνητική µάθηση και στην οµαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, η προσπάθεια διαφοροποιηµένης διδασκαλίας και διαχείρισης της 

ετερογένειας του µαθητικού πληθυσµού, µε γνώµονα την πρόοδο όλων των µαθητών 

µπορούν να βελτιώσουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τη δική µας ικανοποίηση 

για το έργο µας. 
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• Η ανασύνθεση της ύλης στο τέλος του έτους (αφού προσπαθήσουµε να 

εξοικονοµήσουµε χρόνο µε τεχνικές «πύκνωσης» του υλικού µας, όπου είναι δυνατό, 

µε βάση την ύλη που καθορίζεται από το ΥΠΑΙΘ) είναι πολύ ουσιαστική και βοηθά 

στην εµπέδωση και στην αίσθηση «κατάκτησης» του όλου, που δικαιώνει τη 

διδακτική µας! 

 

3.β. Προγραµµατισµός µε γνώµονα (και) τα ζητούµενα των εξετάσεων. Ο 

ΙΣΧΥΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ για τα φιλολογικά µαθήµατα του Λυκείου. 

Ηλεκτρονικός σύνδεσµος στις αναρτήσεις των ισχυόντων Π.∆. εξέτασης κάθε 

µαθήµατος στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ � ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ� ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

• Ως προς τη διδακτική, πολύ χρήσιµο για τους µαθητές είναι να γνωρίζουν να 

απαντούν στους τύπους των θεµάτων/ερωτήσεων που τους δίνονται προς 

εξέταση/αξιολόγηση. Είναι µια καλή πρακτική να ετοιµάσει ο Φιλόλογος στην 

αρχή της χρονιάς ένα ενδεικτικό «διαγώνισµα» σύµφωνα µε τα ζητούµενα της 

εξέτασης του µαθήµατος, µε προσεγµένη εκφώνηση των ζητουµένων, µε 

µοριοδότηση των επιµέρους ερωτήσεων, το οποίο να επεξεργαστεί στην τάξη µε 

τους µαθητές, µε τον πιο πρόσφορο τρόπο (π.χ. να απαντήσουν κατά οµάδες ή να το 

γράψουν ως άσκηση προσοµοίωσης των τελικών εξετάσεων ή να το απαντήσουν και 

να το συζητήσουν στην ολοµέλεια). Μπορούµε προς το παρόν να αξιοποιήσουµε τα 

ισχύοντα (Π∆, ΦΕΚ)  γραπτής εξέτασης των µαθητών, προσανατολίζοντας τους 

µαθητές µας στο να µαθαίνουν να απαντούν σε ζητούµενα εξετάσεων.  

• Επίσης, είναι καλή πρακτική να δίνουµε κατά τη διάρκεια του έτους σε 

όλες τις τάξεις (όχι µόνο στη Γ΄ τάξη, για τα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα) 

ασκήσεις στον τύπο των ερωτήσεων που ζητούνται στις εξετάσεις. Έτσι 

εξοικειώνονται και προετοιµάζονται οι µαθητές να απαντούν µε πληρότητα και 

ακρίβεια.  

� Για παράδειγµα, για τη Λογοτεχνία της Α΄ τάξης του Λυκείου, η οποία 

διδάσκεται µε το νέο ΠΣ και εξετάζεται, αντίστοιχα, µε νέους τύπους ερωτήσεων 

(αλλαγή φωνής αφηγητή, συγγραφή βιβλιοκρισίας/βιβλιοπαρουσίασης, σελίδων 

ηµερολογίου, αλλαγή τέλους κ.ά.), είναι πολύ χρήσιµο να εξοικειωθούν οι 

µαθητές από την αρχή της χρονιάς, από τα πρώτα εισαγωγικά µαθήµατα, µε τους 

προβλεπόµενους τύπους εξεταζόµενων ερωτήσεων και να επεξεργαστούν µε τον 

Φιλόλογό τους ένα «διαγώνισµα» (ενδεικτικό, σε κείµενο από τη θεµατική 
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ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»). Έτσι θα αναδειχτούν οι ενδεχόµενες 

δυσκολίες στην πράξη, ώστε να κεντριστεί το ενδιαφέρον και η προσοχή. 

� Συχνό ερώτηµα των διδασκόντων που αναλαµβάνουν για πρώτη φορά 

ένα µάθηµα: µε ποιο τρόπο εξετάζεται το µάθηµα; Πού είναι διαθέσιµο το 

αντίστοιχο έγγραφο (Π∆), ώστε να προσανατολίσουµε τη διδακτική µας και 

να διαµορφώσουµε παραδείγµατα γραπτής εξέτασης για τους µαθητές µας;  

Μάλιστα, ιδιαίτερα οι Φιλόλογοι που διδάσκουν Νεοελληνική Γλώσσα και 

Νεοελληνική Λογοτεχνία στην Α΄ τάξη του ΓΕΛ χρειάζονται να γνωρίζουν και 

να αξιοποιούν τον τρόπο εξέτασης αυτών των µαθηµάτων, ήδη από τον 

προγραµµατισµό της διδακτικής τους, καθώς τα µαθήµατα αυτά διδάσκονται µε 

νέο ΠΣ και χρειάζεται αντίστοιχη εξοικείωση διδασκόντων και µαθητών. 

Με την επιφύλαξη ενδεχόµενης αλλαγής στον τρόπο εξέτασης των µαθηµάτων ή 

τουλάχιστον ορισµένων, θα παραθέσω, στη συνέχεια, για διευκόλυνση, τον 

τρόπο εξέτασης που ισχύει έως σήµερα2.  Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα 

ζητούµενα της εξέτασης των µαθηµάτων, δίνοντας αντίστοιχη έµφαση στη 

διδασκαλία και ασκήσεις ανάλογες στους µαθητές.  

Μάθηµα Π.∆. τρόπου εξέτασης και βαθµολόγησης του µαθήµατος. 

  

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝ. 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα και 

Γραµµατεία 

 

 

 

(από το σχ. έτος 2012-13) 
Π∆. 24/2013, ΦΕΚ 55/ τ. Α΄/6-3-13 , σελ. 807, αριστερή στήλη. 
Το παραπάνω ΦΕΚ έχω αναρτήσει στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_55-6-6-13-PD24-

2013_trop_A_Lyk_exet.pdf  

Επισήµανση: Η Αρχαία Ελλην. Γλώσσα και Γραµµατεία στην Α΄ 

Λυκείου,  από πέρυσι, δηλ. το σχολ. έτος 2012-13, εξετάζεται και πάλι 

όπως και παλιότερα, δηλ. µε τον ίδιο τύπο ερωτήσεων και βαθµολογίας  

του µαθήµατος στη Β΄ Λυκείου. Ζητείται η µετάφραση 8-10 στίχων 

κλπ.  (Βλ. αναλυτικότερα το Π∆ 24 /2013).   

[∆ιευκρινίζεται δηλαδή ότι η Αρχ. Ελλ. Γλώσσα και Γραµµατεία 

εξετάζεται και βαθµολογείται µε τον ίδιο τρόπο στην Α΄ και στη Β΄ 
Λυκείου,  απλώς για τη Β΄ Λυκείου είχαν καθοριστεί τα ζητούµενα σε 

διαφορετικό Π∆ (βλ. παρακάτω)]. 

 

 

 

Νέα Ελληνική 

Λογοτεχνία Α΄ 

 

(από το σχ. έτος 2012-13) 

Προσοχή: ο τρόπος εξέτασης προβλέπεται σε δυο συµπληρωµατικά 

µεταξύ τους ΦΕΚ. 

                                                 
2
  Ανάλογο έγγραφο (αλλά µε παραποµπή στη γενικότερη ηλεκτρον. διεύθυνση Νοµοθεσία -> Γενικό 

Λύκειο) είχα στείλει στα Λύκεια στο τέλος της προηγούµενης σχολικής χρονιάς και είχα αναρτήσει  

στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/genikes_odigies/14-

05-2013_Exetaseis_Lykeio_kalokyri.doc . Στο παρόν έγγραφο παραπέµπουµε στο συγκεκριµένο 

αρχείο (Π∆ εξέτασης). 
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Γεν. Λυκείου  

 

 

 

 
α) Π∆. 24/2013, ΦΕΚ 55/6-3-13, τ. Α, ΄Άρθρο 1, παρ. 1., σελ. 807, δεξιά 

στήλη = καθορίζεται ότι από το σχολ. έτος 2012-13 «δίνεται στους 

µαθητές ένα θέµα». (Την πρώτη χρονιά εφαρµογής, το σχ. έτος 2011-12, 

δίνονταν δύο θέµατα και οι µαθητές επέλεγαν το ένα.)  
Το παραπάνω ΦΕΚ έχω αναρτήσει στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ό.π.: 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_55-6-6-13-PD24-

2013_trop_A_Lyk_exet.pdf   

 

β) Συµπληρωµατικά: Ως προς τον τύπο των ερωτήσεων και τις µονάδες  

τους ισχύουν αυτά που προβλέπονται για τη Λογοτεχνία της Α΄ Λυκείου, 

άρθρο 1, παρ. 9, 1., στο Π.∆. 48, ΦΕΚ 97/27-4-2012, τ. Α.: 

«Τροποποίηση  του Π∆ 60/2006 (Α΄ 65) ‘Αξιολόγηση των µαθητών 
του Ενιαίου Λυκείου’», σελ. 2774, δεξιά στήλη. 
Το παραπάνω ΦΕΚ έχω αναρτήσει στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ): 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-

2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf   
 

Επισήµανση: «Το θέµα περιλαµβάνει ένα ή (αν πρόκειται για ποιήµατα) 

περισσότερα άγνωστα λογοτεχνικά κείµενα, οµοειδή ή οµόθεµα µε τις 

διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν.» 

 

 

 

Νέα Ελληνική 

Γλώσσα  

Α΄ Γεν. 

Λυκείου 

Ισχύει η παρ. 8, Ι. του άρθρου 1 του Π.∆. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 48, ΦΕΚ 

97/27-4-2012, τ. Α.: «Τροποποίηση  του Π∆ 60/2006 (Α΄ 65) 

‘Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου’», σελ. 2774, 

αριστερή στήλη. 
Το παραπάνω Π∆  έχω αναρτήσει στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 

http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-

2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf   

 

 

Β΄  ΤΑΞΗ ΓΕΝ. 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα και 

Γραµµατεία ως 

µάθηµα 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

 

 

Π.∆. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 48, ΦΕΚ 97/27-4-2012, τ.Α.: «Τροποποίηση  

του Π∆ 60/2006 (Α΄ 65) ‘Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου 
Λυκείου’», σελ. 2773 (δεξιά στήλη, II.) 
http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-

2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf   

 
Επισήµανση:  Όπως διευκρινίσαµε και πιο πάνω, ο τρόπος εξέτασης και 

η βαθµολογία στην Αρχαία Ελλην. Γλώσσα Α΄ και Β΄ τάξης Γεν. 

Λυκείου είναι και πάλι ίδια από το σχολ έτος 2012-13, αλλά 

καθορίζονται σε διαφορετικά Π.∆.  

Νεοελληνική 

Γλώσσα  

Β΄ και  Γ΄ Γεν. 

Λυκείου 

 

(στη Γ΄ ως 

πανελλαδικά 

Προσοχή: Ο τρόπος εξέτασης καθορίζεται από δύο ΦΕΚ: 

α) ΦΕΚ 119 / 8-5-12, τ. Α΄ [διόρθωση µονάδων Νεοελλ. Γλώσσας στη 

Β΄ και Γ΄ Λυκείου]  
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: όπως ισχύει και για τις πανελλαδικές εξετάσεις στη 

ΝΕΓ, η περίληψη = 25 µονάδες, οι ερωτήσεις (i-iv) = 35 µονάδες, το 

κείµενο που συντάσσουν οι µαθητές = 40 µονάδες. 
Το παραπάνω Π∆ έχω αναρτήσει στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 
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εξεταζόµενο 

µάθηµα) 

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/FEK_diorthwshs_m

onadwn_Glwssa_B_C_GEL.pdf  

 

β) Π.∆. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 48, ΦΕΚ 97/27-4-2012, τ.Α.: «Τροποποίηση  του 

Π∆ 60/2006 (Α΄ 65) ‘Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου 
Λυκείου’», παρ. 8, ΙΙ., σελ. 2774, δεξιά στήλη. 
Επίσης διαθέσιµο στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 
http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-

2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf   

 
Επισήµανση – ∆ιευκρίνιση. Στο Π∆ 48 προβλέπεται ο τύπος των 

ερωτήσεων, ο οποίος είναι ο ίδιος που προβλεπόταν και παλιότερα, αλλά 

για τις µονάδες ισχύει το διορθωτικό ΦΕΚ 119. 

 
 

Νεοελληνική  

Λογοτεχνία Β΄ 

Γεν. Λυκείου 

και Γ΄  

Γεν. Λυκείου 

ως µαθήµατα 

Γενικής 

Παιδείας και 

Κατεύθυνσης  

Π.∆. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 48, ΦΕΚ 97/27-4-2012, τ.Α.: «Τροποποίηση  του 

Π∆ 60/2006 (Α΄ 65) ‘Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου 
Λυκείου’»,  σελ. 2775, δεξιά στήλη. 
∆ιαθέσιµο στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 

http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/P.D.48_FEK97-27-4-

2012_axiologhsh_Filologika_Project_A_GEL.pdf   
 

 

Επισήµανση-∆ιευκρίνιση:   
Ο τρόπος εξέτασης έχει παραµείνει ο ίδιος που ίσχυε από παλιότερα, 

απλώς προβλέπεται από το Π∆ 48/2012. 

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα ως 

µάθηµα  

Γενικής 

Παιδείας  

Π∆ 60/2006 (Α΄65) ‘Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου 
Λυκείου’», άρθρο 15, παρ. 2. Α. ΙΙ., σελ. 676, δεξιά στήλη. 
 

Το έχω αναρτήσει στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 

 

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf  

 

Β΄   ΛΥΚΕΙΟΥ 

Αρχαία 

Ελληνικά 

Κείµενα ως 

µάθηµα  

Κατεύθυνσης 

και  

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 

Αρχαία 

Ελληνικά ως 

µάθηµα 

Κατεύθυνσης 

(πανελλαδικά 

εξεταζόµενο) 

 

Π∆ 60/2006 (Α΄65) ‘Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου 
Λυκείου’», άρθρο 15, παρ. 2. Α. ΙΙΙ., σελ. 676,  δεξιά στήλη.  
 

∆ιαθέσιµο  στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 

 

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf  

 

Β΄ και Γ΄  

ΛΥΚΕΙΟΥ 

Λατινικά  
(στη Γ΄ Λυκείου 

ως πανελλαδικά 

εξεταζόµενο) 

Π∆ 60/2006 (Α΄65) ‘Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου 
Λυκείου’», άρθρο 15, σελ. 677, δεξιά στήλη (∆. Λατινικά). 
∆ιαθέσιµο (στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ): 

 

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf   
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ΙΣΤΟΡΙΑ  

ως µάθηµα 

Γενικής 

Παιδείας,  

Κατ/νσης και 

Επιλογής 

Π∆ 60/2006 (Α΄65) ‘Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου 
Λυκείου’», άρθρο 15, σελ. 678, αριστερή στήλη (Ε. Ιστορία). 
∆ιαθέσιµο (στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ): 

 

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/pd60-axiologhsh.pdf   

 

 

 

3.γ. Προγραµµατισµός σε συνάρτηση µε τη διδακτέα ύλη. (Βλ. στον 

ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ � ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ� ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. 

ηλεκτρονικές αναρτήσεις της ύλης, για ενδεικτικό προγραµµατισµό) 

 

• Όπως είπαµε, η διδακτέα-εξεταστέα ύλη  για τα πανελλαδικά εξεταζόµενα 

µαθήµατα έχει σταλεί  από το ΥΠΑΙΘ, ήδη από το καλοκαίρι,3 και οι διδάσκοντες 

µπορούν να προχωρούν στη διδασκαλία µε βάση τον ετήσιο προγραµµατισµό αλλά 

και τον προγραµµατισµό ανά µήνα µέχρι το τέλος του α΄ τετραµήνου. Για άµεση 

πρόσβαση στην ύλη αυτή, σας παραπέµπω στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, όπου έχω επιµεληθεί την ανάρτησή της:  

http://users.ira.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/YLH_G_GEL_2013_14_FEK_B_19

36.pdf  

• Επίσης, όπως είπαµε µε συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν διδάξει στα 

προηγούµενα έτη τα µαθήµατα που αναλαµβάνουν φέτος  και θα ήθελαν να 

γνωρίζουν την ύλη για να προγραµµατίσουν έγκαιρα τη δουλειά τους, µπορούν, µέχρι  

να έλθουν οι νέες Οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ  για τη διδασκαλία των µαθηµάτων του 

Λυκείου, κατά το σχολ. έτος 2013-14, να ανατρέξουν στην περυσινή ύλη, στα 

έγγραφα µε τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης 

του Λυκείου.  Για διευκόλυνσή σας, έχω επιµεληθεί επίσης την ανάρτησή τους στην 

ιστοσελίδα µε τη νοµοθεσία του Λυκείου, στον ιστότοπο  ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=131:2012-

10-24-20-08-47&catid=8:2009-12-14-10-33-24&Itemid=9 . 

 

 

 

                                                 
3 Υ.Α. 105938/Γ2/31-07-2013 
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3.δ. Αξιοποίηση αναρτηµένου υλικού (ψηφιακών πόρων) Υ.ΠΑΙ.Θ. για 

εµπλουτισµό διδασκαλίας και διαδραστικές δραστηριότητες.  

• Όπως έχουµε ξαναπεί, καλό είναι στην αρχή του έτους, όταν 

προγραµµατίζουµε τη διδακτική µας (τι και πώς) να ανατρέχουµε σε υποστηρικτικό 

διδακτικό υλικό από το Ψηφιακό Σχολείο και άλλες σχετικές  διευθύνσεις (π.χ. Η 

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα). Αντλούµε έτσι ιδέες, που µπορούµε να 

αξιοποιήσουµε ανάλογα µε τους µαθητές και τις συνθήκες της διδασκαλίας µας. 

• Ειδικότερα, πολύ χρήσιµοι για εµπλουτισµό και υποστήριξη της δουλειάς 

µας στο Λύκειο είναι οι ψηφιακοί πόροι του Υ.ΠΑΙ.Θ., στο ανανεωµένο Ψηφιακό 

Σχολείο, http://dschool.edu.gr, όπου υπάρχουν διαθέσιµα τα βιβλία καθηγητή και σε 

πολλές περιπτώσεις ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.  Ειδικότερα, στη 

διεύθυνση  http://ebooks.edu.gr/2013/allcoursesdiadrastika.php µπορείτε να βρείτε 

συνοπτικό κατάλογο µε τα διαδραστικά βιβλία όλων των τάξεων Λυκείου για τα 

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

Λογοτεχνία και Λατινικά. (Πατήστε πάνω στους αριθµούς ανά τάξη για να δείτε τα 

αντίστοιχα βιβλία.) Ανοίγοντας το διαδραστικό σχολικό βιβλίο (εµπλουτισµένο 

html, σε επεξεργάσιµη µορφή) µπορούµε να βρούµε στις σελίδες του τα εικονίδια 

για να δούµε προσοµοιώσεις, διερευνήσεις, πειράµατα, εικόνες, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα. Για παράδειγµα, στα Αρχαία Ελληνικά 

της Α΄ Λυκείου, διαδραστικό υλικό περιέχεται στο βιβλίο, διαθέσιµο στη διεύθυνση 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5211#   .   

Μπορούµε σε «επίµαχα» σηµεία της ύλης, κατά την κρίση µας, να 

προγραµµατίσουµε ένα ενδιαφέρον µάθηµα (ή όσα µπορούµε µε βάση το διαθέσιµο 

χρόνο) στο εργαστήριο Πληροφορικής ή σε αίθουσα µε διαδίκτυο ή/και διαδραστικό 

πίνακα, όπου οι µαθητές θα έχουν πρόσβαση για να επεξεργαστούν ή να 

παρουσιάσουν σχετικές εργασίες. Ακόµη κι αν τέτοιες δραστηριότητες δεν µπορούν 

να γίνονται συχνά, «διανθίζουν» τη «σχολική ρουτίνα» και προκαλούν το 

ενδιαφέρον των µαθητών, προάγοντας την ενεργό συµµετοχή τους. 

• Επίσης, το βιβλίο του καθηγητή (συνήθως διαθέσιµο ψηφιακά στο Ψηφιακό 

Σχολείο) βοηθάει στο έργο µας µε οδηγίες πρακτικές, γενικές αλλά και κατά 

κεφάλαιο, από τις οποίες µπορούµε να επιλέξουµε και να προσαρµόσουµε στο 

σχεδιασµό /προγραµµατισµό µας. Για παράδειγµα, στα Αρχαία Ελληνικά της Α΄ 

Λυκείου, το βιβλίο του καθηγητή είναι διαθέσιµο στο ψηφιακό σχολείο και 



 20 

ειδικότερα στις ηλεκτρον. διευθύνσεις: http://ebooks.edu.gr/2013/books-

pdf.php?course=DSGL-A108 (γενικότερη είσοδος)  και (για άνοιγµα του ηλεκτρον. 

βιβλίου):  

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGLA108/document/4e57539c8jls/4e575f71534y/4e9

e62c2l7ih.pdf  

• Ακόµη, υπενθυµίζουµε ότι χρήσιµο και πρακτικά αξιοποιήσιµο συνοδευτικό/ 

υποστηρικτικό υλικό για γλωσσικά µαθήµατα βρίσκεται στην «Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα», http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html. Π.χ. στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/education/dokimes/enotita_b
2/index.html  
είναι διαθέσιµη διδακτική δοκιµή για την περίληψη (Β΄ Λυκείου). 
 
 

4.  Ζητήµατα ενηµέρωσης και επικοινωνίας µεταξύ µας 

4.1. Ενηµέρωση για νέες αναρτήσεις – υλικό στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  

 Νέες αναρτήσεις για νοµοθετικά και συναφή εκπαιδευτικά θέµατα, χρήσιµα 

για τον προγραµµατισµό και τη διδακτική των µαθηµάτων µπορείτε να βρείτε και 

φέτος τον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, http://users.sch.gr//sfscholiki/fi ,  τον 

οποίο µπορείτε να επισκεφτείτε, επίσης, από τη σελίδα της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης, 

στην αρχική της σελίδα, κάτω δεξιά, στο εικονίδιο µε τα δελφίνια της Κνωσού. 

Όπως από το σχολ. έτος 2012-13 γνωρίζετε, επιµελούµαι τη λειτουργία του 

ιστότοπου ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προσπαθώντας να έχετε έναν «δικό σας» 

διαδικτυακό χώρο, ενηµερωµένο νοµοθετικά και λειτουργικό για διδακτικά θέµατα.  

Θα ήθελα, µε την ευκαιρία, να ευχαριστήσω τον καθηγητή Πληροφορικής, κ. Ν. 

Αγγελιδάκη, για την τεχνική υποστήριξη και την ευγενική συνεργασία του. 

Ειδικότερα, στην «αρχική σελίδα» του ιστότοπου αυτού, αριστερά µπορείτε 

να δείτε τις «επιµέρους θεµατικές ενότητες» («Επιλογές»), το περιεχόµενο των 

οποίων εµπλουτίζεται συστηµατικά –και ευελπιστώ φέτος να γίνει τόπος 

«συνάντησης» και «επικοινωνίας» µας περισσότερο από πέρυσι οπότε ξεκινήσαµε.  

Για διευκόλυνσή σας, µάλιστα, θα συνεχίσω να αναρτώ τα έγγραφα που στέλνω στα 

σχολεία σας, οπότε µπορείτε να ενηµερώνεστε στο δικό σας χώρο και χρόνο. 

Ανάλογα µε το θέµα, τα έγγραφα αυτά θα τα βρίσκετε στις Ανακοινώσεις (όταν 

αφορούν σε ενηµέρωση για Ηµερίδες, σεµινάρια, που θα κάνουµε φέτος, καθώς και 
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ευρύτερη ενηµέρωση για πολιτιστικές-φιλολογικές εκδηλώσεις, Συνέδρια κ.ά.) ή 

στις Γενικές Οδηγίες (Σχολ Σύµβ Φιλολόγων), π.χ. το παρόν έγγραφο. 

Στην καταχώριση Νοµοθεσία –> Γενικό Λύκειο µπορείτε να ενηµερώνεστε 

για τις εγκυκλίους, τα ΦΕΚ, τις Υπουργικές αποφάσεις, µε τις αλλαγές, τις οδηγίες, 

τον τρόπο εξέτασης µαθηµάτων κ.ά. Σαφώς, τα παραπάνω έγγραφα είναι διαθέσιµα 

και από άλλες πηγές, αλλά ελπίζω η συγκέντρωσή τους εκεί να σας διευκολύνει κάθε 

φορά που χρειάζεστε να ανατρέξετε σε αυτά.  

Επίσης στις Σχολικές ∆ράσεις, µπορείτε να δείτε αναρτηµένες δουλειές-

δραστηριότητες συναδέλφων, ώστε να υπάρχει επικοινωνία και πηγή έµπνευσης για 

νέες δουλειές.  Βέβαια, θα χαρώ να µου στείλετε (kalokyri@sch.gr) δουλειές σας για 

ανάρτηση, σε αρχείο word, ppt ή αν πρόκειται για µεγάλα αρχεία, τον ηλεκτρονικό 

σύνδεσµο της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες του σχολείου σας ή σε άλλο σχετικό 

διαδικτυακό τόπο. Στην περίπτωση αυτή, στέλνετε µια σύντοµη παρουσίαση της 

δουλειάς σας, σε αρχείο word, στο οποίο έχετε αντιγράψει και τον σύνδεσµο. 

 

4.2. …Ένα θέµα κοινού προγραµµατισµού για τη νέα σχολική χρονιά 2013-14 

‘Πρόσκληση’ για να αντιµετωπίσουµε µια  ‘πρόκληση’ φιλολογική: πρακτικές 

για καλλιέργεια της Ορθογραφίας.  

  Όπως έχουµε συζητήσει στις συναντήσεις µας, οι αδυναµίες στην 

ορθογραφία των µαθητών επιδεινώνονται µε τα greeklish, ενώ όλο και περισσότερο 

υποχωρεί η αίσθηση της «ιστορικής ορθογραφίας», η οποία εκφράζει και συνείδηση 

της διαχρονικότητας της γλώσσας. Στο πνεύµα, λοιπόν, της προσπάθειάς µας να 

ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές ως προς την ορθογραφία και να την αντιλαµβάνονται 

ως µέρος της γλωσσικής και πολιτισµικής µας ταυτότητας και όσων αυτή 

συνεπάγεται, σας προτείνω να αποτελέσει κοινό στόχο του ετήσιου 

προγραµµατισµού όλων των Φιλολόγων η επιδίωξη της βελτίωσης της ορθογραφίας 

και της κατανόησης των προεκτάσεών της…  

Προτείνω ως τρόπο στήριξης του στόχου αυτού, οι Φιλόλογοι να συνεργάζονται ως 

προς τη συστηµατική εκµάθηση της ορθογραφίας, µέσα από το αντικείµενο που 

διδάσκουν. Μπορούν, για παράδειγµα, όλοι οι Φιλόλογοι, για κάθε διδακτικό 

αντικείµενο («µάθηµα που διδάσκουν»), σε κάθε τµήµα, µετά από σχετική 

ευαισθητοποίηση των µαθητών (µε συζήτηση ή ανάγνωση κειµένου µε σχετικό 

προβληµατισµό κ.ά. τεχνικές), να αναθέτουν συστηµατικά µερικές γραµµές 

ορθογραφίας π.χ. από το βιβλίο του αντίστοιχου µαθήµατος και να αφιερώνουν 
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µερικά λεπτά για την υπαγόρευσή της. Σαφώς ο διδακτικός χρόνος δεν είναι ποτέ… 

επαρκής, αλλά η συστηµατική και κοινή προσπάθεια µπορεί να επιφέρει αποτέλεσµα, 

έστω σε κάποιο βαθµό, µαζί µε τη συµβολική σηµασία-ευαισθητοποίηση των 

µαθητών για το µέλλον. 

 Είναι καιρός να «αντιµετωπίσουµε» λάθη, όπως:  

� «χρησιµοποιείστε», στην προστακτική (!), αντί για τον σωστό τύπο 

«χρησιµοποιήστε». Ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές την 

εµβέλεια εφαρµογής και τη διαχρονική χρήση του «θέµατος του 

αορίστου» (ώ�ησα)  

� «υπέγραψε», «επέλεξε», στην προστακτική(!) Επίσης ευκαιρία να 

µάθουν τη διάκριση µεταξύ οριστικής αορίστου (µε αύξηση) και 

προστακτικής (χωρίς αύξηση) 

� «διευκρίνηση» (ακόµη και σε επίσηµα έγγραφα…) 

� το προσεχή (!)  διάστηµα   

� κ.α. που πληγώνουν τη δική σας φιλολογική ευαισθησία… 

Μάλιστα, οι συνάδελφοι Φιλόλογοι, Νεκτάριος Χατζάκης (10ο ΓΕΛ) και 

Φανή Χαλκιαδάκη (13ο ΓΕΛ), κατά το σχολικό έτος 2012-13, διοργάνωσαν 

«∆ιασχολικό διαγωνισµό Ορθογραφίας» και συνεργάστηκαν µε συναδέλφους 

άλλων σχολείων. Περισσότερα για το θέµα και υλικό πρόσφορο θα βρείτε 

αναρτηµένα στις «Σχολικές ∆ράσεις» του ιστότοπου ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Θα 

πρότεινα να συµµετέχετε φέτος, αφού ενηµερωθείτε από τις αναρτήσεις ή και από 

προσωπική επικοινωνία (Xατζάκης Νεκτάριος, pinakiano@gmail.com //Τηλ. 

σχολείου: 2810-252154).  

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Εύχοµαι και φέτος η επικοινωνία µας να είναι συχνή και ουσιαστική. Είµαι 

στη διάθεσή σας για κάθε θέµα της δουλειάς µας, στο οποίο µπορώ να προσφέρω. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 

Λιάνα Καλοκύρη 

Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων  


