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Θέμα: Επιζημάνζεις επί ηοσ Ωρολογίοσ Προγράμμαηος
Με αθνξκή ηελ επηθείκελε νξηζηηθνπνίεζε ηωλ Ωξνινγίωλ Πξνγξακκάηωλ ζηηο
θαηά ηόπνπο ρνιηθέο Μνλάδεο ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο θαη ηελ ηειηθή έγθξηζή ηνπο ζα
ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο:
ύκθωλα κε ηηο Οδεγίεο πνπ έρνπλ απνζηαιεί από ηε Γηεύζπλζε πνπδώλ
Γ/ζκηαο Δθπαίδεζεο ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. (γηα ηα Ηκεξήζηα θαη Δζπεξηλά Γπκλάζηα ππ’
αξηζκ. 140101/Γ2/29-8-2018, γηα ηα Ηκεξήζηα ΓΔΛ ππ’ αξηζκ. 142578/Γ2/4-9-2018,
γηα ηα Δζπεξηλά ΓΔΛ ππ’ αξηζκ. 142755/Γ2/4-9-2018, γηα ηα Ηκεξήζηα θαη Δζπεξηλά
ΔΠΑΛ ππ’ αξηζκ. Φ3/147788/Γ4/10-9-2018) πξνηείλεηαη λα δηαηίζεηαη ζσνετόμενο
διδακηικό δίωρο γηα ηα εμήο καζήκαηα:
-

Νενειιεληθή Γιώζζα Γπκλαζίωλ θαη Λπθείωλ

-

Νενειιεληθή Λνγνηερλία Γπκλαζίωλ θαη Λπθείωλ

-

Αξραία Διιεληθά από κεηάθξαζε Α,Β,Γ Γπκλαζίνπ

-

Αξραία Διιεληθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξωπηζηηθώλ πνπδώλ
Αδίδαθην Κείκελν

Αλ θαη αλαγλωξίδνπκε ηηο δπζθνιίεο πινπνίεζεο ηεο παξαπάλω πξόηαζεο ζε
όιεο αλεμαηξέηωο ηηο πεξηπηώζεηο, αιιά θαη ηνλ πξνζωπηθό κόρζν ηωλ ζπλαδέιθωλ
πξνγξακκαηηζηώλ, ζεωξνύκε ωζηόζν όηη ην παιδαγωγικό και διδακηικό όθελος
ηης διδαζκαλίας ζε ζσνετόμενο δίωρο είναι πολλαπλάζιο ειδικά για ηη
Νεοελληνική Γλώζζα και ηη Λογοηετνία, αλλά και ηο Αδίδακηο Κείμενο.

Δηδηθόηεξα, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε αμηνπνίεζε ηωλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή
πξάμε κε εθαξκνγή κηθξνζελαξίωλ θαη θύιιωλ εξγαζίαο, ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήηωλ
πξνθνξηθνύ ιόγνπ, ε απξόζθνπηε παξαγωγή γξαπηνύ ιόγνπ εθ κέξνπο ηωλ
καζεηώλ/ηξηώλ, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε αλαγλωζηηθή δηαδηθαζία, ε
νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ ην νπνίν πιένλ έρεη θαη κεγαιύηεξε
έθηαζε δεν είναι εθικηό να πραγμαηωθούν ζηο πλαίζιο μονόωρης διδαζκαλίας.
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εκπαιδεσηικών ακσρώνεηαι de facto.
Γηα ηνπο παξαπάλω ιόγνπο, ζαο πξνηξέπνπκε λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην ζπλερόκελν δηδαθηηθό δίωξν ζηα
πξναλαθεξζέληα Φηινινγηθά Μαζήκαηα.
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