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Οδηγίεσ για τη διδαςκαλία των μαθημάτων τησ Γ΄ τάξησ του Γενικοφ Λυκείου και τησ Δ΄ τάξησ του 

Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχ. ζτοσ 2015-2016 

 

 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ (Γενικήσ Παιδείασ) 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ και 
Δ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 

 
Ωσ διδακτικό εγχειρίδιο κα χρθςιμοποιθκεί το Ανκολόγιο Κειμζνων τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ τθσ Γϋ 

Λυκείου. 
Το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ωσ μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ διδάςκεται μία (1) ϊρα τθν 

εβδομάδα κακϋόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ με ελεφκερθ επιλογι κειμζνων από τον διδάςκοντα. Η επιλογι 
τθσ διδακτζασ φλθσ κα είναι ίδια για όλα τα τμιματα τθσ τάξθσ του ίδιου ςχολείου, προκειμζνου να 
τθρθκεί θ ενότθτα τθσ διδαςκαλίασ και τθσ αξιολόγθςθσ. Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ κα διδαχκοφν 8-10 
κείμενα ποιθτικά και πεηά, αντιπροςωπευτικά όλων των ενοτιτων που περιζχονται ςτο οικείο ςχολικό 
εγχειρίδιο (Μεταπολεμικι και Σφγχρονθ Λογοτεχνία, Αϋ Ροίθςθ – Βϋ Ρεηογραφία – Γϋ Δοκίμιο – Δϋ Ξζνθ 
Λογοτεχνία). Θα διδαχκοφν, επίςθσ, τα γραμματολογικά ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τα κείμενα που 
πρόκειται να διδαχκοφν αλλά και τα γραμματολογικά ςτοιχεία που δίνονται ςτθν ειςαγωγι κάκε 
ενότθτασ.  

 

ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ 
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ και 

Δ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 
  

Βιβλίο: «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής» των Μ.Ρ. Μπζγηου, Α.Ν. Ραπακαναςίου  

Η διδακτζα φλθ ορίηεται ωσ εξισ: 
1. Ο θκικόσ προβλθματιςμόσ. Η χριςτιανικι κεϊρθςθ τθσ Ηκικισ 
2. Εντολζσ και δόγματα: Συνταγζσ ςκλαβιάσ ι δρόμοι ελευκερίασ; 
3. Η θκικι ςυνείδθςθ 
4. Τα κίνθτρα των πράξεων ςτθν θκικι ηωι 
5. Η ελευκερία του ανκρϊπου ςτισ επιλογζσ και ςτισ πράξεισ του 
7. Το κοινωνικό πρόβλθμα 
8. Το όραμα τθσ ειρινθσ και θ πραγματικότθτα  
10. Το ανκρϊπινο ςϊμα 
11. Τα δφο φφλα 
12. Η οικογζνεια 
13. Ο ςεβαςμόσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ 
14. Βιοϊατρικι και θκικι 
16. Άρνθςθ και υποτίμθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ 
19. Η Εκκλθςία και το οικολογικό πρόβλθμα  

 

ΙΣΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ 

 
Από το βιβλίο των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροποφλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη: 

Κεφ. 1: Επιςτήμη και Κοινωνικζσ Επιςτήμεσ  
Ραράγραφοσ: 1.2.: Η εξζλιξθ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν μζχρι τον 16ο αιϊνα  
Υποπαράγραφοι: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.   



2 

 

 
Κεφ. 3: Θεμελιωτζσ των Κοινωνικών Επιςτημών  
Ραράγραφοσ 3.1.: Ρολιτικι Επιςτιμθ  
Υποπαράγραφοι: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4  
Ραράγραφοσ 3.2: Οικονομικι επιςτιμθ  
Υποπαράγραφοι: 3.2.2, 3.2.4. 
Ραράγραφοσ 3.4.: Ψυχολογία  
Ραράγραφοσ 3.5.: Ανκρωπολογία 
Υποπαράγραφοι: 3.5.1, 3.5.4, 3.5.5. 
 
Κεφ. 5: φγχρονη Κοινωνική Οργάνωςη και υμπεριφορζσ  
Ραράγραφοσ: 5.1 Η Σφγχρονθ Κοινωνικι Ρραγματικότθτα 
Υποπαράγραφοι: 5.1.4  
Ραράγραφοσ: 5.2 Φαινόμενα κοινωνικοφ κατακερματιςμοφ που απαιτοφν ςφνκετθ επιςτθμονικι 
προςζγγιςθ 
Ραράγραφοσ: 5.3 Τεχνολογία και Κοινωνία 
 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ 
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ 

 
Στθ Γϋ Λυκείου οι μακθτζσ διδάςκονται ι τθν Αγγλικι ι τθ Γαλλικι ι τθ Γερμανικι είτε ωσ μάκθμα 

γενικισ παιδείασ είτε ωσ μάκθμα επιλογισ.  
Και ςτισ δφο κατθγορίεσ μακθμάτων (Γενικισ Ραιδείασ ι Επιλογισ) θ επιλογι των διδακτικϊν βιβλίων 

γίνεται από τον Εγκεκριμζνο Κατάλογο Ελευκζρων Βοθκθμάτων του Υπουργείου Ραιδείασ. Το κακζνα από 
τα βιβλία αυτά ςυνάδει μεν με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν, που είναι βαςικόσ όροσ για τθν 
ζγκριςι τουσ, αλλά αποτελεί διαφορετικι πρόταςθ υλοποίθςθσ του ΑΡΣ, με διαφορετικι δομι και 
δόμθςθ τθσ φλθσ, διαφορετικι παρουςίαςθ των λεκτικϊν πράξεων, των μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων 
κλπ. Στον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ τουσ, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να αξιοποιοφν το διδακτικό 
εγχειρίδιο ωσ ζνα «εργαλείο», μεταξφ άλλων διδακτικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφν, για να επιτφχουν 
τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ διδακτικοφσ ςτόχουσ που κζτουν τα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν τα 
οποία αποτελοφν τουσ βαςικοφσ οδθγοφσ βάςει των οποίων ςχεδιάηεται το μάκθμα. 

Δεδομζνου, ωςτόςο, ότι υπάρχει ιδιαίτερθ ανομοιογζνεια όςον αφορά ςτο επίπεδο γλωςςομάκειασ των 
μακθτϊν τθσ Γϋ Λυκείου που παρακολουκοφν το μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ (είτε ωσ μάκθμα γενικισ 
παιδείασ, είτε ωσ μάκθμα επιλογισ), κα πρζπει, εκ των πραγμάτων, οι εκπαιδευτικοί να προςαρμόηουν 
τθν φλθ και τθ διδαςκαλία τουσ ςτο επίπεδο γλωςςομάκειασ των εκάςτοτε μακθτϊν τουσ αξιοποιϊντασ 
ςτον μζγιςτο βακμό τισ γνϊςεισ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ που απζκτθςαν οι μακθτζσ ςτθν 
προθγοφμενθ βακμίδα ι τάξθ. Σε κάκε περίπτωςθ, κατά τθ διδαςκαλία/εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, 
πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθν επικοινωνιακι προςζγγιςθ, ςτθ λειτουργικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και ςτθν 
κοινωνικοπολιτιςμικι τθσ διάςταςθ.  

 

ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ 

ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ  
 Βόλεϊ: 1) Ράςα με τα δάχτυλα και τουσ πιχεισ 2) Βολι από κάτω 3) Βολι από πάνω (τφπου τζνισ) 4) 

Καρφί 5) Μπλοκ 6) Θζςεισ παικτϊν ςτο γιπεδο με δφο και ζνα παςαδόρο (ςφςτθμα 4-2, 5-1) 7) Ρτϊςεισ 
χωρίσ και με περιςτροφι κ.ά.  

 
 Μπάςκετ: 1) Στάςθ παίκτθ – μετακινιςεισ 2) Είδθ πάςασ 3) Ντρίπλα 4) Στρόβιλοσ (πίβοτ) 5) 

Σταμάτθμα μετά από ντρίμπλα 6) Σουτ από ςτάςθ (ελεφκερθ βολι) 7) Σουτ με κίνθςθ (μπάςιμο) 8) Απλζσ 
μορφζσ προςποίθςθσ 9) Απλζσ μορφζσ προπετάςματοσ (ςκρθν) 10) «ιμπάουντ» 11) Άμυνα ηϊνθσ (2-3, 3-
2, 2-1-2) και «μαν – του –μαν» 12) Απλζσ μορφζσ αιφνιδιαςμοφ 13) Ατομικζσ και ομαδικζσ ενζργειεσ 
(τακτικι) άμυνασ και επίκεςθσ, κ.ά. 
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 Χάντμπολ: 1) Στάςεισ του παίκτθ – υποδοχι τθσ μπάλασ 2) Είδθ πάςασ  
3) Ντρίπλα 4) Είδθ ςουτ 5) «Μπλοκ» 6) Θζςεισ και τρόποι απόκρουςθσ του τερματοφφλακα 7) Απλζσ 

μορφζσ άμυνασ 8) Απλζσ μορφζσ επίκεςθσ, κ.ά.  
 
 Ποδόςφαιρο: 1) Είδθ πάςασ 2) Είδθ υποδοχισ (ςταμάτθμα) τθσ μπάλασ 3) Ρροϊκθςθ και ζλεγχοσ τθσ 

μπάλασ (κοντρόλ) 4) Ντρίπλα 5) Κεφαλιά 6) Είδθ ςουτ 7) «Αράουτ» 8) Είδθ λαβϊν και αποκροφςεων του 
τερματοφφλακα 9) Θζςεισ και ςυνεργαςία παικτϊν μζςα ςτο γιπεδο (ςφςτθμα WM, κ.ά.) 

 
 τίβοσ: 1)Εκκίνθςθ και δρόμοσ ταχφτθτασ 2)Άλμα ςε μικοσ 3)Άλμα τριπλοφν 4)Άλμα ςε φψοσ 

5)Σφαιροβολία 6)Ακοντιςμόσ 7)Διςκοβολία, κ.ά. 
 
 Γυμναςτική 
1) Ενόργανθ γυμναςτικι 
 Απλζσ κυβιςτιςεισ – ανακυβιςτιςεισ 
 Στθρίξεισ απλζσ και κατακόρυφθ 
 Τροχόσ 
 Κυβίςτθςθ ςε πλινκίο ι ςε εφαλτιριο (με ι χωρίσ βατιρα) κ.ά.  
 Απλζσ, ελεφκερεσ αςκιςεισ εδάφουσ 
2) υκμικι γυμναςτικι 
 Απλζσ κινιςεισ με ςχοινάκια, μπάλεσ, κορδζλεσ, ςτεφάνια, κ.ά. (για τισ μακιτριεσ) 
 
Χοροί: 1)Μακελάρικοσ (γριγοροσ χαςάπικοσ) 2)Σαμαρίνασ 3)Καλαματιανόσ 4)Τςάμικοσ 5)Ρεντοηάλθσ 

6)Ροντιακόσ 7)Τοπικοί χοροί, κ.ά. 
 
Άλλα αθλήματα  
Είναι δυνατό να περιλθφκοφν ςτον ετιςιο προγραμματιςμό και άλλα ακλιματα και κινθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ π.χ. άρςθ βαρϊν, πάλθ, επιτραπζηια αντιςφαίριςθ, «αερόμπικ» κ.ά., εφόςον υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι μακθτζσ και προχποκζςεισ για τθν οργάνωςθ του μακιματοσ. 

 
ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ  
 Βόλεϊ 
Τρία κζματα από τθν Αϋ και Βϋ τάξθ, τα οποία επιλζγουν οι μακθτζσ 
 Μπάςκετ  
Τρία κζματα από τθν Αϋ και Βϋ τάξθ, τα οποία επιλζγουν οι μακθτζσ 
 Χάντμπολ 
Τρία κζματα από τθν Αϋ και Βϋ τάξθ, τα οποία επιλζγουν οι μακθτζσ 
 Ποδόςφαιρο 
Τρία κζματα από τθν Αϋ και Βϋ τάξθ, τα οποία επιλζγουν οι μακθτζσ 
 τίβοσ  
Τρία κζματα από τθν Αϋ και Βϋ τάξθ, τα οποία επιλζγουν οι μακθτζσ 
 Γυμναςτική 
Ζνα μζχρι τρία κζματα από τθν Αϋ και Βϋ τάξθ, τα οποία επιλζγουν οι μακθτζσ 
 Χορόσ: α)Καλαματιανόσ β)Τςάμικοσ γ)Ζνασ τοπικόσ 
 Άλλα αθλήματα 
Τρία βαςικά κζματα από τα ακλιματα τα οποία, παρόλο που δεν περιλαμβάνονται ςτο αναλυτικό 

πρόγραμμα, είτε διδάχτθκαν ςτο ςχολείο είτε επιδίδονται ςε αυτά (εξωςχολικά) οι μακθτζσ. 
 
Διευκρινιςτική ςημείωςη 
α) Κατά τθν εξζταςθ βαςικό κριτιριο πρζπει να αποτελεί θ ευχζρεια και θ επιδεξιότθτα με τθν οποία 

εκτελείται θ άςκθςθ και όχι το αποτζλεςμα (π.χ. το αν μπει ι όχι το καλάκι). 
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β) Στθ διδαςκαλία και εφαρμογι τθσ διδακτζασ φλθσ πρζπει να προθγοφνται τα εξεταςτζα κζματα, ςτα 
οποία και κα δίνεται κάποια ζμφαςθ και κα πρζπει να γίνονται γνωςτά εκ των προτζρων, ϊςτε οι μακθτζσ 
να προετοιμάηονται ανάλογα.  

 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ και 
Δ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 

 
Από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Καςιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργοφλα και Πράνταλου:  
 
Κεφάλαια:  
Κεφ. 1. Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνιολογία  
Κεφ. 5. Εκπαίδευςθ παράγοντασ αναπαραγωγισ και αλλαγισ τθσ κοινωνίασ 
Κεφ. 6. Εργαςία ανεργία και κοινωνικζσ ανιςότθτεσ 
Κεφ. 7. Μορφζσ και κοινωνικζσ βάςεισ τθσ εξουςίασ 
Κεφ. 8. Το άτομο, θ κοινωνία και τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ 
Κεφ. 9. Αποκλίνουςα ςυμπεριφορά: παρεμβατικότθτα και εγκλθματικότθτα 
Κεφ. 10. Ετερότθτα, διαπολιτιςμικζσ και διακοινωνιακζσ ςχζςεισ 
Γλωςςάριο  
Βιβλιογραφία. 
Από το «Τετράδιο Εργαςίασ και Ζρευνασ του Μακθτι» ορίηονται ωσ διδακτζα τα κεφάλαια που 
αντιςτοιχοφν ςτθν παραπάνω διδακτζα φλθ του Βιβλίου Μακθτι. 
 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ και 
Δ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 

 
Από το βιβλίο «Νεοελλθνικι Λογοτεχνία» τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Κ. Ακριβοφ, Δ. Αρμάου κ.ά. 

κα διδαχκοφν τα ακόλουκα:  
 
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ) 
1. Διονφςιοσ Σολωμόσ, «Ο Κρθτικόσ» 
2. Αλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ, «Πνειρο ςτο κφμα» 
3. Ροιιματα για τθν ποίθςθ 

- Κωνςταντίνοσ Ρ. Καβάφθσ, «Μελαγχολία του Ιάςωνοσ Κλεάνδρου ποιθτοφ εν  Κομμαγθνι 595 μ.Χ.» 
- Κωνςταντίνοσ Ρ. Καβάφθσ, «Ο Δαρείοσ» 
- Μίλτοσ Σαχτοφρθσ, «Ο Ελεγκτισ» 
4. «Σελίδεσ του Γ. Ιωάννου»:  
·  «Μεσ ςτουσ προςφυγικοφσ ςυνοικιςμοφσ» 
·  «Στου Κεμάλ το ςπίτι» 

5. Η ποιιτρια Κικι Δθμουλά:  
· «Σθμείο Αναγνωρίςεωσ» 

ημείωςη 
Τα λογοτεχνικά κείμενα (ποιθτικά-πεηά) που περιλαμβάνονται ςτθ διδακτζα φλθ κα διδαχκοφν με τθ 

ςειρά που δίνονται παραπάνω, θ οποία κακορίηεται από: 
α)τθ χρονολογικι ςειρά των κειμζνων, ςφμφωνα με τθν κατάταξι τουσ ςτθν Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ 
Λογοτεχνίασ και 
β)το είδοσ τουσ, με ςτόχο τθν εναλλαγι ποίθςθσ και πεηογραφίασ, ϊςτε να διατθρείται το ενδιαφζρον των 
μακθτϊν. 
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ΙΣΟΡΙΑ 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ 
 

Η διδακτζα φλθ του μακιματοσ όπωσ ορίηεται με τθν με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 Υ.Α (ΦΕΚ Βϋ 
1186) για τθν Ιςτορία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν τθσ Γϋ τάξθσ του Γενικοφ 
Λυκείου.  

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ 
 

Η διδακτζα φλθ του μακιματοσ όπωσ ορίηεται με τθν με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 Υ.Α (ΦΕΚ Βϋ 
1186) για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον (ΑΕΡΡ) Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ 
Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ τθσ Γϋ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου.  

 

ΙΣΟΡΙΑ 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

Δ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 
 
Η διδακτζα φλθ του μακιματοσ όπωσ ορίηεται με τθν με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-07-2015 Υ.Α (ΦΕΚ Βϋ 

1652) για τθν Ιςτορία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν τθσ Δϋ τάξθσ του Εςπερινοφ 
Γενικοφ Λυκείου.  

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Δ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 
 

Η διδακτζα φλθ του μακιματοσ όπωσ ορίηεται με τθν με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-07-2015 Υ.Α (ΦΕΚ Βϋ 
1652) για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον (ΑΕΡΡ) Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ 
Σπουδϊν Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ τθσ Δϋ τάξθσ του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου.  

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ 

 
Το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ είναι ευκφγραμμο χρονολογικά. Διδάςκονται 

όλα τα κεφάλαια του βιβλίου του μακθτι. Ο εκπαιδευτικόσ κατά τθν κρίςθ του εμβακφνει μόνο ςτα 
ςθμεία που κεωρεί ςθμαντικότερα ςε ςχζςθ με τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ του ΑΡΣ και το επίπεδο των 
μακθτϊν. Η διδαςκαλία ςυμπλθρϊνεται με προβολζσ ςχετικϊν βιντεοταινιϊν και εικόνων, επιςκζψεισ ςε 
εκκζςεισ και μουςεία και άλλεσ δραςτθριότθτεσ.  

 

 
ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΕΔΙΟ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ 
 

Το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για το μάκθμα του Ελεφκερου Σχεδίου είναι «ανοικτοφ» τφπου. Το 
Ελεφκερο Σχζδιο από τθ φφςθ του αντικειμζνου του, αφινει ςτον εκπαιδευτικό περικϊρια να 
προςδιορίςει εκείνοσ τθν ζκταςθ των απαιτιςεϊν του, ςε ςχζςθ με το επίπεδο των μακθτϊν του, με τθν 
προχπόκεςθ ότι δε κα παραλθφκεί καμιά από τισ προςδοκϊμενεσ ςχεδιαςτικζσ δεξιότθτεσ που πρζπει να 
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αποκτιςει ο μακθτισ. Ωσ διδακτζα φλθ νοείται κάκε πρακτικι άςκθςθ που ζχει ωσ ςκοπό τθν απόκτθςθ 
δεξιοτιτων ςτο ςχζδιο «εκ του φυςικοφ» ϊςτε ο μακθτισ να μπορεί να ςχεδιάηει αυτό που βλζπει όπωσ 
το βλζπει, χρθςιμοποιϊντασ απλά μζςα όπωσ το μολφβι, το κάρβουνο και άλλα. 

Οι διδακτικζσ ενότθτεσ που προτείνονται ςτο ΑΡΣ και ςτο βιβλίο του κακθγθτι με ζνκετα κείμενα 
ςθμειϊςεων για το μακθτι είναι: «Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ», «Ραρατιρθςθ Φυςικοφ Ρροτφπου», «Ανάλυςθ 
τθσ Μορφισ του Φυςικοφ Αντικειμζνου», «Υπολογιςμοί και Μετριςεισ», «Στοιχεία Ρροοπτικισ», «Τονικζσ 
Διαβακμίςεισ», «Ρλαςτικά ςτοιχεία», «Σφνκεςθ», «Ζγχρωμο Σχζδιο», «Εφαρμοςμζνεσ Τζχνεσ», «Τεχνικζσ 
και Υλικά», «Αιςκθτικι τθσ Εικόνασ». 

 

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ 
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ 

 
Από το βιβλίο «Γραμμικό Σχζδιο» των Μονεμβαςίτου Α., Ραυλίδθ Γ., Ραυλίδου Α. κα διδαχκοφν τα 

ακόλουκα:  
 
Κεφάλαια: 
1. Ειςαγωγι 
2. Υλικά, μζςα και όργανα ςχεδίαςθσ 
3. Οργάνωςθ - παρουςίαςθ πίνακα 
4. Γραμμζσ 
5. Γράμματα και αρικμοί 
6. Γεωμετρικζσ καταςκευζσ 
7. Κλίμακα ςχεδίαςθσ 
8. Διαςταςιολόγθςθ 
9. Ρροβολζσ 
10. Ρροβολζσ ςτο αρχιτεκτονικό ςχζδιο 

 

ΑΡΧΕ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ 

 
Από το βιβλίο «Αρχζσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων» των κ.κ. Μ. Βαξεβανίδου και Ρ. εκλείτθ: 
  
Κεφάλαιο 1: Η επιχείρηςη  
1.1. Η ζννοια τησ επιχείρηςησ 
1.1.1. Ειςαγωγι 
1.1.2. Μορφζσ Επιχειριςεων 
1.1.2.α. Το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 
1.1.2.γ. Ο τομζασ δραςτθριότθτασ 
1.1.2.ε. Η γεωγραφικι ζκταςθ των δραςτθριοτιτων 
1.2. Οι Λειτουργίεσ τησ Επιχείρηςησ 
1.2.1. Ειςαγωγι 
1.2.2. Η Ραραγωγικι Λειτουργία 
1.2.3. Η Εμπορικι Λειτουργία 
1.2.4. Η Οικονομικι Λειτουργία 
1.2.5. Άλλεσ Λειτουργίεσ τθσ Επιχείρθςθσ  
1.3. Η Επιχείρηςη ωσ Κοινωνική Οργάνωςη 
1.3.1. Ειςαγωγι     
1.3.2. Η Κοινωνικι Ευκφνθ των Επιχειριςεων 
1.4. Σο περιβάλλον τησ Επιχείρηςησ 
1.4.1. Ειςαγωγι 
1.4.2. Κατθγορίεσ του Εξωτερικοφ Ρεριβάλλοντοσ 
1.5. Οι Επιδιώξεισ τησ Επιχείρηςησ 
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1.5.1. Ειςαγωγι 
1.5.2. Η Αποτελεςματικότθτα 
1.5.3. Η Αποδοτικότθτα 
1.5.4. Η Ραραγωγικότθτα 
1.5.5. Η Ανταγωνιςτικότθτα 
 
Από το Κεφάλαιο 2: Οργάνωςη και Διοίκηςη  
2.2. Η ζννοια τησ Διοίκηςησ 
2.2.1.   Ειςαγωγι 
2.2.2.   Η επιςτιμθ τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
2.3. Οι γνώςεισ, οι ικανότητεσ και τα χαρακτηριςτικά των ςφγχρονων διοικητικών ςτελεχών  
2.3.1.   Γνϊςεισ 
2.3.2.   Ικανότθτεσ 
2.3.3.   Χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ 
2.4. Οργάνωςη και Διοίκηςη (Management) 
2.4.1.   Οργάνωςθ και Διοίκθςθ 
2.4.2.   Ιςτορικι εξζλιξθ του management 
2.4.3.   Οι λειτουργίεσ τθσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ 
 
Από το Κεφάλαιο 3: Οι Διοικητικζσ Λειτουργίεσ τησ Επιχείρηςησ    
Οι Διοικθτικζσ Λειτουργίεσ τθσ Σφγχρονθσ Επιχείρθςθσ (ςελ. 125-126) 
3.1. Η λειτουργία του Προγραμματιςμοφ 
3.1.1.   Ειςαγωγι 
3.2. Η λειτουργία τησ Οργάνωςησ 
3.2.1.   Ειςαγωγι 
3.3. Η λειτουργία τησ Διεφθυνςησ  
3.3.1.   Ειςαγωγι 
3.3.2.   Ηγεςία 
3.3.3.   Ιςχφσ-Εξουςία 
3.3.4.   Ραρακίνθςθ 
3.3.4.α   Θεωρίεσ Ραρακίνθςθσ 
3.3.6.   Συντονιςμόσ και Επικοινωνία 
3.4. Η λειτουργία του Ελζγχου  
3.4.1.   Ειςαγωγι 
 
Οι ερωτιςεισ και οι αςκιςεισ που αντιςτοιχοφν ςτισ ανωτζρω ενότθτεσ.  
 
_______________________________________________________________________________ 


