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ΘΕΜΑ: Διδακτζα φλθ και Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία των μακθμάτων τθσ Βϋ τάξθσ του Θμερθςίου Γενικοφ
Λυκείου και τθσ Γϋ τάξθσ του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχ. ζτοσ 2015-2016
Μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (πράξθ 42/2015 του Δ.Σ.) ςασ
αποςτζλλουμε τισ παρακάτω οδθγίεσ ςχετικά με τθ διδαςκαλία των μακθμάτων τθσ Βϋ τάξθσ του Θμερθςίου
Γενικοφ Λυκείου και τθσ Γϋ τάξθσ του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχ. ζτοσ 2015-2016. Συγκεκριμζνα:

ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΑ
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Για το μάκθμα τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ τθσ Βϋ τάξθσ Θμερθςίου Γενικοφ Λυκείου και τθσ Γϋ τάξθσ
Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου ωσ διδακτικά εγχειρίδια κα χρθςιμοποιθκοφν τα βιβλία:
α) Ζκφραςθ-Ζκκεςθ Σεφχοσ Βϋ τθσ Βϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου
β) Ζκφραςθ-Ζκκεςθ για το Γενικό Λφκειο-Θεματικοί Κφκλοι των Αϋ, Βϋ, Γϋ τάξεων Γενικοφ Λυκείου
γ) Γλωςςικζσ Αςκιςεισ για το Γενικό Λφκειο
Από το βιβλίο Ζκφραςη –Ζκθεςη, Σεφχοσ Βϋ κα διδαχτοφν τα εξισ:
Θ ΕΛΔΘΣΘ
Ι. Θ ΕΛΔΘΣΘ ΚΑΛ ΤΟ ΣΧΟΛΛΟ
1.Το γεγονόσ και το ςχόλιο ςτθν είδθςθ
2.Ρροβολι και διαφοροποίθςθ τθσ είδθςθσ
3.Ραρεμβολι ξζνου ςχολίου ςτθν είδθςθ
4. Διαπλοκι του γεγονότοσ με το ςχόλιο ςτθν είδθςθ
Λεξιλόγιο (ςχετικό με το ςχόλιο και τθν είδθςθ)
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τθν πλθροφόρθςθ, τθ δθμοςιογραφία, τον Τφπο)
ΙΙ. Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ Θ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΘΣ ΕΛΔΘΣΘΣ
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1.Θ οργάνωςθ τθσ είδθςθσ
2.Θ οπτικι γωνία του δθμοςιογράφου ςτθν είδθςθ
3.Ο τίτλοσ τθσ είδθςθσ
4.Συντακτικά ςτοιχεία ςτθν είδθςθ
α. Θ ςειρά των λεκτικϊν ςυνόλων ςτθν είδθςθ
β. Ενεργθτικι και πακθτικι ςφνταξθ ςτθν είδθςθ
γ. Θ χριςθ των ονοματικϊν προςδιοριςμϊν ςτθν είδθςθ. Χριςθ ονομάτων και επικζτων
δ. Ο προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτθν είδθςθ
5. Το ςχόλιο πάνω ςε μια είδθςθ
Λεξιλόγιο (ςχετικό με το χρόνο)
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ)
Οργάνωςθ του λόγου. Θ χριςθ του παραδείγματοσ ςτθν ανάπτυξθ παραγράφου και ευρφτερου κειμζνου
ΒΛΟΓΑΦΛΚΑ ΕΛΔΘ
Βιογραφικά είδθ
1. Βιογραφία, μυκιςτορθματικι βιογραφία
2. Βιογραφικό ςθμείωμα
α. Τα γεγονότα και τα ςχόλια ςε ζνα βιογραφικό ςθμείωμα
β. Θ δομι και το περιεχόμενο ενόσ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ
Λεξιλόγιο βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ
4. Αυτοβιογραφικό ςθμείωμα
α. Σφγκριςθ ενόσ αυτοβιογραφικοφ ςθμειϊματοσ με ζνα βιογραφικό ςθμείωμα
β. Το ζμμεςο ςχόλιο ςτο αυτοβιογραφικό ςθμείωμα
δ. Ο πρακτικόσ ςκοπόσ ενόσ (αυτο)βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τθν εργαςία και τθν επιλογι επαγγζλματοσ)
6. Θμερολόγιο
7. Συςτατικι επιςτολι
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με το χαρακτθριςμό ατόμου, τισ ςτερεότυπεσ
αντιλιψεισ, το φυλετικό και κοινωνικό ρατςιςμό)
Οργάνωςθ του λόγου:
Λ. Ραράγραφοσ. Ανάπτυξθ με ςφγκριςθ και αντίκεςθ
ΛΛ Ο ρόλοσ τθσ αντίκεςθσ ςτθ ςυνοχι του κειμζνου.
α. Συνοχι προτάςεων και περιόδων
β. Συνοχι παραγράφων με αντικετικι ςφνδεςθ. Ανάπτυξθ δφο εννοιϊν ςε ζνα ευρφτερο κείμενο
ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ – ΚΛΤΛΚΘ
Ι. Ραρουςίαςθ και κριτικι ενόσ βιβλίου
3. Βιβλιοκριτικι
α. Λογοτεχνικι κριτικι
Λεξιλόγιο (ςχετικό με τθ λογοτεχνικι κριτικι)
β. Κριτικι άλλων κειμζνων
5. Απλι και διαδοχικι υπόταξθ
6. Οι αναφορικζσ προτάςεισ
Λεξιλόγιο (ςχετικό με τα κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ/ζκκεςθ που ακολουκοφν)
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τθν τζχνθ και τθν κριτικι ζργου τζχνθσ)
ΙΙ. Ραρουςίαςθ και κριτικι μιασ κεατρικισ παράςταςθσ
Λεξιλόγιο (ςχετικό με τθ κεατρικι κριτικι)
ΙΙΙ Ραρουςίαςθ και κριτικι άλλων μορφϊν τζχνθσ
Λεξιλόγιο (ςχετικό με τθν κριτικι)
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τθν κριτικι/αξιολόγθςθ του ατόμου και τθν
αυτοκριτικι)
ΙV. Οργάνωςθ του λόγου οριςμόσ και διαίρεςθ μιασ ζννοιασ
1.Οριςμόσ
2.Διαίρεςθ
ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ –ΡΕΛΛΘΨΘ
Ι. Σθμειϊςεισ
Α. Σθμειϊςεισ από γραπτό λόγο
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1.Κρατϊ ςθμειϊςεισ κατά παράγραφο
2.Εργάηομαι ςε ευρφτερεσ (από τθν παράγραφο) νοθματικζσ ενότθτεσ και κρατϊ ςθμειϊςεισ
3.Από τισ ςθμειϊςεισ προχωρϊ ςτο διάγραμμα του κειμζνου
Β. Σθμειϊςεισ από προφορικό λόγο
ΙΙ. Ρερίλθψθ
Α. Ρερίλθψθ γραπτοφ λόγου
1.Ρϊσ οδθγοφμαι ςτθν περίλθψθ
2.Τι πρζπει να προςζχω ςε μια περίλθψθ
3.Συγκρίνω δφο περιλιψεισ, μία εκτενι και μία ςυνοπτικι του ίδιου κειμζνου
4.Εξετάηω τθ χριςθ τθσ ενεργθτικισ και τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ ςε μία περίλθψθ
5.Ραρατθρϊ περιλιψεισ από ποικίλα κείμενα
Β. Ρερίλθψθ προφορικοφ λόγου
1. Διαβάηω τθ δθμοςιογραφικι περίλθψθ μιασ ςυηιτθςθσ
2. Ραρουςιάηω ςε προφορικό και γραπτό λόγο περίλθψθ μιασ ςυηιτθςθσ
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ (ςχετικά με τθ λακωνικι ζκφραςθ και τθν προςπάκεια για
εξοικονόμθςθ χρόνου ςτθ ςφγχρονθ κακθμερινι ηωι)

ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Ωσ διδακτικό εγχειρίδιο κα χρθςιμοποιθκεί το Ανκολόγιο Κειμζνων τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ τθσ Βϋ
Λυκείου.
Το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ωσ μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ διδάςκεται δφο (2) ϊρεσ τθν
εβδομάδα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ με ελεφκερθ επιλογι κειμζνων από τον διδάςκοντα. Το δίωρο
αυτό, εφόςον ο διδάςκων το επικυμεί, είναι ςυνεχόμενο. Θ 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 κείμενα ποιθτικά και πεηά, τουλάχιςτον 16 για τα
Θμεριςια Γενικά Λφκεια και 13 για τα Εςπερινά, αντιπροςωπευτικά όλων των ενοτιτων που περιζχονται
ςτο οικείο ςχολικό εγχειρίδιο (Νζα Ακθναϊκι Σχολι-Θ Ρεηογραφία, Νεότερθ Λογοτεχνία-Ρρϊτθ Δεκαετία
του Μεςοπολζμου *1922-1930+, Νεότερθ Ροίθςθ, Ρεηογραφία-Θ Ρεηογραφία του Μεςοπολζμου, Δοκίμιο,
Ξζνθ Λογοτεχνία). Κα διδαχκοφν, επίςθσ, τα γραμματολογικά ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τα κείμενα που
πρόκειται να διδαχκοφν αλλά και τα γραμματολογικά ςτοιχεία που δίνονται ςτθν ειςαγωγι κάκε ενότθτασ.

ΙΣΟΡΙΑ
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θ διδακτζα φλθ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ τθσ Βϋ Τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου με βάςθ το ςχολικό
βιβλίο Ιςτορία του Μεςαιωνικοφ και του Νεότερου Κόςμου 565-1815, των Λ. Δθμθτροφκα, Κ. Λωάννου, Κ.
Μπαροφτα, είναι θ ακόλουκθ:
Ι. Από το κάνατο του Ιουςτινιανοφ ωσ τθν αποκατάςταςθ των εικόνων και τθ ςυνκικθ του Βερντζν (565843)
2. Θ βαςιλεία του Θρακλείου (610-641). Αποφαςιςτικοί αγϊνεσ και μεταρρυκμίςεισ
3. Θ εμφάνιςθ του Λςλάμ
5. Θ Εικονομαχία
6. Κοινωνία και οικονομία
7. Σλάβοι και Βοφλγαροι
8. Το Φραγκικό κράτοσ υπό τισ δυναςτείεσ των Μεροβιγγείων και των Καρολιδϊν
ΙΙ. Θ εποχι τθσ ακμισ: από τον τερματιςμό τθσ Εικονομαχίασ ωσ το χίςμα των δφο εκκλθςιϊν (8431054)
1. Ρροοίμιο τθσ ακμισ του Βυηαντινοφ Κράτουσ (843-867)
3. Κοινωνία
5. Θ διεκνισ ακτινοβολία του Βυηαντίου
7. Οικονομία και κοινωνία ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ. Το ςφςτθμα τθσ Φεουδαρχίασ

3

ΙΙΙ. Από το χίςμα των δφο εκκλθςιϊν ωσ τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ ταυροφόρουσ
(1054-1204)
1. Εςωτερικι κρίςθ και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081)
2. Θ εςωτερικι πολιτικι των Κομνθνϊν (1081-1185)
7. Οι Σταυροφορίεσ: α. Οι αιτίεσ, δ. Θ Τζταρτθ Σταυροφορία, ε. Θ άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ
Σταυροφόρουσ
IV. Θ Λατινοκρατία και θ Παλαιολόγεια εποχι (1204-1453). Ο Υςτεροσ Μεςαίωνασ ςτθ Δφςθ
2. Τα Ελλθνικά κράτθ: Τραπεηοφσ, Ιπειροσ, Νίκαια
6. Οι Οκωμανοί και θ ραγδαία προζλαςι τουσ
7. Θ άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ
VI. Από τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και τισ Ανακαλφψεισ των Νζων Χωρϊν ωσ τθ ςυνκικθ τθσ
Βεςτφαλίασ (1453-1648)
2. Αναγζννθςθ και ανκρωπιςμόσ
3. Ανακαλφψεισ
4. Κρθςκευτικι μεταρρφκμιςθ (1517-1555)
VII. Από τθ ςυνκικθ τθσ Βεςτφαλίασ (1648) ζωσ το ςυνζδριο τθσ Βιζννθσ (1815)
1. Ο Διαφωτιςμόσ
2. Οι οικονομικζσ εξελίξεισ: Οι απαρχζσ τθσ Βιομθχανικισ επανάςταςθσ, οι οικονομικζσ κεωρίεσ
3. Θ Αμερικανικι επανάςταςθ
4. Θ Γαλλικι επανάςταςθ και θ Ναπολεόντεια περίοδοσ (1789-1815)

ΑΛΓΕΒΡΑ
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Βϋ Γενικοφ Λυκείου»
I. Διδακτζα φλθ
Κεφ. 1ο: Γραμμικά υςτιματα
1.1
Γραμμικά Συςτιματα (χωρίσ τισ αποδείξεισ των ςυμπεραςμάτων τθσ υποπαραγράφου « Λφςθ-Διερευνθςθ
γραμμικοφ ςυςτιματοσ 2x2)
1.2
Μθ Γραμμικά Συςτιματα
Κεφ.2ο: Ιδιότθτεσ υναρτιςεων
2.1
Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίεσ Συνάρτθςθσ
2.2
Κατακόρυφθ-Οριηόντια Μετατόπιςθ Καμπφλθσ
Κεφ. 3ο: Σριγωνομετρία
3.1
Τριγωνομετρικοί Αρικμοί Γωνίασ
3.2.
Βαςικζσ Τριγωνομετρικζσ Ταυτότθτεσ (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ ταυτότθτασ 4)
3.3
Αναγωγι ςτο 1o Τεταρτθμόριο
3.4
Οι τριγωνομετρικζσ ςυναρτιςεισ
3.5
Βαςικζσ τριγωνομετρικζσ εξιςϊςεισ
3.6
Τριγωνομετρικοί αρικμοί ακροίςματοσ γωνιϊν. (χωρίσ τισ αποδείξεισ των τφπων)
3.7
Τριγωνομετρικοί αρικμοί τθσ γωνίασ 2α. (χωρίσ τισ αποδείξεισ των τφπων)
Κεφ. 4ο: Πολυϊνυμα - Πολυωνυµικζσ εξιςϊςεισ
4.1
Ρολυϊνυμα
4.2
Διαίρεςθ πολυωνφμων
4.3
Ρολυωνυµικζσ εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ ( χωρίσ τθν υποπαράγραφο «Ρροςδιοριςμόσ ρίηασ με
προςζγγιςθ»).
4.4
Εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ που ανάγονται ςε πολυωνυμικζσ.
Κεφ. 5ο: Εκκετικι και Λογαρικμικι ςυνάρτθςθ
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5.1
5.2
5.3

Εκκετικι ςυνάρτθςθ
Λογάρικμοι (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ αλλαγισ βάςθσ)
Λογαρικμικι ςυνάρτθςθ (να διδαχκοφν μόνο οι λογαρικμικζσ ςυναρτιςεισ με βάςθ το 10 και το e).

II.Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Ρριν τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ φλθσ τθσ Β Τάξθσ ΓΕΛ , προτείνεται να διατεκοφν ζωσ 6 διδακτικζσ ϊρεσ για
επανάλθψθ –ολοκλιρωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ τθσ Αϋ Λυκείου από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Ρικανοτιτων
Αϋ Γενικοφ Λυκείου».
Στθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει θ διδαςκαλία τθσ φλθσ τθσ Β Λυκείου
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεκοφν 7 διδακτικζσ ϊρεσ)
§1.1 Γίνεται επανάλθψθ των γνωςτϊν από το Γυμνάςιο μεκόδων επίλυςθσ γραμμικϊν ςυςτθμάτων 2x2. Ειςάγεται θ
ζννοια τθσ ορίηουςασ, θ επίλυςθ ςυςτθμάτων με χριςθ οριηουςϊν και θ διερεφνθςθ παραμετρικϊν ςυςτθμάτων με
μια παράμετρο. Γίνεται επίλυςθ απλϊν ςυςτθμάτων 3x3.
§1.2 Ρροτείνεται θ επίλυςθ απλϊν μθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων με 2 αγνϊςτουσ, κακϊσ και θ ζμφαςθ ςτθ γεωμετρικι
ερμθνεία των αποτελεςμάτων. Να μθ διδαχκοφν οι αςκιςεισ 4 και 5 τθσ Βϋ Ομάδασ.
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεκοφν 6 διδακτικζσ ϊρεσ)
Στθν Αϋ Λυκείου οι μακθτζσ μελζτθςαν τθν f(x)=α2+βx+γ, μζςω μετατοπίςεων τθσ g(x)=α2 και εξζταςαν τθ μονοτονία
και τα ακρότατα αυτισ. Στο κεφάλαιο αυτό διατυπϊνονται οι γενικοί οριςμοί των παραπάνω εννοιϊν και εξετάηονται
αυτζσ και για άλλεσ ςυναρτιςεισ μζςω των γραφικϊν παραςτάςεϊν τουσ.
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεκοφν 20 διδακτικζσ ϊρεσ)
§3.1 Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ζννοια του ακτινίου, ςτθ ςφνδεςι του με τισ μοίρεσ και τθν αναπαράςταςι του ςτον
τριγωνομετρικό κφκλο κακϊσ και ςτθν «κατάλθξθ» τθσ τελικισ πλευράσ μιασ γωνίασ πάνω ςε αυτόν.
§3.2 Να γίνει επιλογι από τισ αςκιςεισ 1-6 και από τισ 10-13 τθσ Αϋ Ομάδασ.
§3.3 Ρροτείνεται να μθ δοκοφν προσ λφςθ οι αςκιςεισ τθσ Βϋ Ομάδασ.
§3.4 Να τονιςκοφν τα ςυμπεράςματα που περιζχονται ςτο Σχόλιο τθσ ςελίδασ 81
Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα οι αςκιςεισ:
Α) 1, 3, 4, 5, 6 και 7(i, ii) τθσ Αϋ Ομάδασ
B) 1, 2 και 3 τθσ Βϋ Ομάδασ.
§3.5 Ρροτείνεται να μθ γίνουν:
Α) Θ άςκθςθ 11(ii) τθσ Αϋ Ομάδασ.
Β) Πλεσ οι αςκιςεισ τθσ Βϋ Ομάδασ.
§3.6- &3.7:Θ διδαςκαλία αυτϊν των δφο παραγράφων να περιοριςκεί ςε απλζσ εφαρμογζσ των τφπων και ςε
αςκιςεισ Α ομάδασ.
Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεκοφν 18 διδακτικζσ ϊρεσ)
§4.1 Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα οι αςκιςεισ:
Α) 1 και 2 (i, ii, iii) τθσ Αϋ Ομάδασ
Β) 2 και 3 τθσ Βϋ Ομάδασ.
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§4.2 Ρροτείνεται:
Α) Να γίνουν κατά προτεραιότθτα οι αςκιςεισ 1 (i, iv), 2, 3 και 10 τθσ Αϋ Ομάδασ.
Β) Να μθ γίνουν οι αςκιςεισ τθσ Βϋ Ομάδασ.
§4.3 Στθν ενότθτα αυτι ειςάγονται νζα εργαλεία για τθν παραγοντοποίθςθ πολυωνφμων μζςω τθσ οποίασ
επιλφονται ςτθ ςυνζχεια πολυωνυμικζσ εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ βακμοφ μεγαλφτερου από 2
Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα: Οι αςκιςεισ 1, 4, 5, 6 και 8 τθσ Αϋ Ομάδασ και προβλιματα τθσ Βϋ
Ομάδασ, τα οποία οδθγοφν ςτθν επίλυςθ πολυωνυμικϊν εξιςϊςεων.
§4.4 Στθν ενότθτα αυτι επιλφονται εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ που ανάγονται ςε πολυωνυμικζσ, όπωσ άρρθτεσ και
κλαςματικζσ εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ.
Α) Να δοκεί ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι θ φψωςθ των μελϊν μιασ εξίςωςθσ ςτο τετράγωνο δεν οδθγεί πάντα ςε
ιςοδφναμθ εξίςωςθ. Αυτό μπορεί να γίνει και με τθ βοικεια των παρακάτω γραφικϊν παραςτάςεων

Β) Ρροτείνεται να μθ γίνουν οι αςκιςεισ 3 και 4 τθσ Βϋ Ομάδασ.
Κεφάλαιο 5ο (Προτείνεται να διατεκοφν 18 διδακτικζσ ϊρεσ)
§5.1 Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτα προβλιματα τθσ Βϋ Ομάδασ, με προτεραιότθτα
ςτισ 6, 7 και 8.
§5.2 Α) Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα:
Oι αςκιςεισ τθσ Αϋ Ομάδασ με ζμφαςθ ςτα προβλιματα.
Oι αςκιςεισ 2, 3, 5 τθσ Βϋ Ομάδασ.
Β) Ρροτείνεται να μθ γίνουν οι αςκιςεισ 6, 7 και 8 τθσ Βϋ Ομάδασ.
§5.3 Α) Ρροτείνεται να διδαχκοφν μόνο οι ςυναρτιςεισ f(x)=logx και f(x)=lnx.
Β) Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα οι αςκιςεισ: 2, 5, 6, 7 και 8 τθσ
Αϋ Ομάδασ και 1(i, iii), 3, 5, 7 και 8 τθσ Βϋ Ομάδασ.
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ
Β’ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
I. Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Αϋ και Βϋ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου Θ, Βλάμου Ρ., Κατςοφλθ Γ.,
Μαρκάκθ Σ. και Σιδζρθ Ρ.
Κεφ. 7o: Αναλογίεσ ,
7.1. Ειςαγωγι
7.2. Διαίρεςθ ευκφγραμμου τµιµατοσ ςε ν ίςα μζρθ
7.3. Γινόμενο ευκφγραμμου τµιµατοσ µε αρικμό – Λόγοσ ευκφγραμμων τµθµάτων
7.4. Ανάλογα ευκφγραμμα τµιµατα – Αναλογίεσ
7.5. Μικοσ ευκφγραμμου τµιµατοσ
7.6. Διαίρεςθ τµθµάτων εςωτερικά και εξωτερικά ωσ προσ δοςμζνο λόγο (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ Ρρόταςθσ
και χωρίσ τθν υποπαράγραφο “Διερεφνθςθ”)
7.7. Κεϊρθμα του Καλι (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και του Ρορίςματοσ και χωρίσ τουσ οριςμοφσ
«ςυηυγι αρμονικά» και «αρμονικι τετράδα»)
7.8. Κεωριματα των διχοτόμων τριγϊνου (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και χωρίσ τον υπολογιςμό
των ευκυγράμμων τμθμάτων ςτα οποία θ διχοτόμοσ – εςωτερικι ι εξωτερικι – διαιρεί τθν απζναντι
πλευρά)
Κεφ. 8ο: Ομοιότθτα
8.1. Πμοια ευκφγραμμα ςχιματα
8.2. Κριτιρια ομοιότθτασ (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων I, ΛΛ και ΛΛΛ και τισ εφαρμογζσ 1, 2 και 3)
ΘΜΕΙΩΘ:
Να μθν διδαχκοφν οι αποδεικτικζσ αςκιςεισ, τα ςφνκετα κζματα και οι γενικζσ αςκιςεισ από τα κεφάλαια 7 και 8.
Κεφ. 9ο: Μετρικζσ ςχζςεισ
9.1.

Ορκζσ προβολζσ

9.2.

Το Ρυκαγόρειο κεϊρθμα

9.3.

Γεωμετρικζσ καταςκευζσ

9.4.

Γενίκευςθ του Ρυκαγόρειου κεωριματοσ ( χωρίσ τθν εφαρμογι 2)

9.5.

Κεωριματα Διαμζςων

9.7.

Τζμνουςεσ κφκλου

Κεφ. 10ο: Εμβαδά
10.1. Ρολυγωνικά χωρία
10.2. Εμβαδόν ευκφγραμμου ςχιματοσ - Λςοδφναμα ευκφγραµµα ςχιματα
10.3. Εμβαδόν βαςικϊν ευκφγραμμων ςχθμάτων
10.4. Άλλοι τφποι για το εμβαδόν τριγϊνου (χωρίσ τθν απόδειξθ των τφπων Λ και ΛΛΛ)
10.5. Λόγοσ εμβαδϊν όμοιων τριγϊνων – πολυγϊνων (χωρίσ τθν απόδειξθ του Κεωριματοσ ΛΛ)
10.6. Μεταςχθματιςμόσ πολυγϊνου ςε ιςοδφναμό του
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Κεφ. 11ο: Μζτρθςθ Κφκλου
11.1. Οριςμόσ κανονικοφ πολυγϊνου
11.2. Λδιότθτεσ και ςτοιχεία κανονικϊν πολυγϊνων (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και του
Ρορίςματοσ)
11.3. Εγγραφι βαςικϊν κανονικϊν πολυγϊνων ςε κφκλο και ςτοιχεία τουσ (χωρίσ τισ εφαρμογζσ 2,3)
11.4. Ρροςζγγιςθ του μικουσ του κφκλου µε κανονικά πολφγωνα
11.5. Μικοσ τόξου
11.6. Ρροςζγγιςθ του εμβαδοφ κφκλου µε κανονικά πολφγωνα
11.7. Εμβαδόν κυκλικοφ τοµζα και κυκλικοφ τµιµατοσ
11.8. Τετραγωνιςμόσ κφκλου
II. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Κεφάλαιο 7ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 6 διδακτικζσ ϊρεσ).
§7.1-7.8 Στισ παραγράφουσ αυτζσ γίνεται πρϊτθ φορά λόγοσ για ςφμμετρα και αςφμμετρα ευκφγραμμα
τμιματα. Θ ζννοια τθσ αςυμμετρίασ μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά τουσ μακθτζσ να ξεκακαρίςουν τθν ζννοια του
αρριτου αρικμοφ. Θ ανάπτυξθ τθσ φλθσ ςτο ςχολικό βιβλίο (κεωρία, παρατθριςεισ, ςθμειϊςεισ) είναι πλιρθσ και
αν διδαχκεί προςεκτικά κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςε ςθμαντικζσ περιοχζσ τθσ Γεωμετρίασ που ακολουκεί
(Κεϊρθμα Καλι, όμοια τρίγωνα) και τθσ Άλγεβρασ (θ ζννοια του πραγματικοφ αρικμοφ).
Ρροτείνεται να γίνουν τα δφο προβλιματα τθσ παραγράφου 7.7 και να δοκεί ζμφαςθ ςτισ ερωτιςεισ
κατανόθςθσ 1-3 και ςτισ αςκιςεισ εμπζδωςθσ 3-7 τθσ ωσ άνω παραγράφου.
το Κεφάλαιο 7 δεν κα γίνουν αποδεικτικζσ αςκιςεισ, ςφνκετα κζματα κακϊσ και οι γενικζσ αςκιςεισ του
κεφαλαίου αυτοφ.
Κεφάλαιο 8ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 4 διδακτικζσ ϊρεσ).
§8.1-8.2
Α) Μςωσ χρειαςκεί, κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ, να γίνει μία γριγορθ επανάλθψθ ςτισ αναλογίεσ και το
Κεϊρθμα του Καλι που διδαχκικαν ςτθν Αϋ Λυκείου.
Β) Θ εφαρμογι 4 τθσ παραγράφου 8.2 κα χρειαςκεί ςτθ ςυνζχεια για να αποδειχκεί τφποσ για το εμβαδόν
τριγϊνου.
Γ) Το Κεφάλαιο προςφζρεται για τθ ςυηιτθςθ εφαρμογϊν που ιδθ κίγονται ςτο ςχολικό βιβλίο (μζτρθςθ
φψουσ απρόςιτων ςθμείων, χριςθ εξάντα).
το Κεφάλαιο 8 δεν κα γίνουν αποδεικτικζσ αςκιςεισ, ςφνκετα κζματα κακϊσ και οι γενικζσ αςκιςεισ του
κεφαλαίου αυτοφ.
Κεφάλαιο 9ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 15 διδακτικζσ ϊρεσ).
§9.1-9.2 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 3 διδακτικζσ ϊρεσ).
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Α) Στισ παραγράφουσ αυτζσ θ άςκοπθ αςκθςιολογία αλγεβρικοφ χαρακτιρα δε ςυνειςφζρει ςτθν κατανόθςθ
τθσ Γεωμετρίασ.
Β) Ρροτείνεται να γίνει το ςχόλιο τθσ εφαρμογισ ωσ ςφνδεςθ με τθν επόμενθ παράγραφο.
Γ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα 4, 6.
§9.3 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 3 διδακτικζσ ϊρεσ).
Στθν παράγραφο αυτι είναι ςκόπιμο να διατεκεί χρόνοσ ϊςτε να ςχολιαςτεί το ιςτορικό ςθμείωμα για τθν
ανακάλυψθ των αςφμμετρων μεγεκϊν και να γίνουν και οι 3 καταςκευζσ (υποτείνουςα και κάκετθ πλευρά
ορκογωνίου τριγϊνου, μζςθ ανάλογοσ, άρρθτα πολλαπλάςια ευκφγραμμου τμιματοσ που δίνουν και τον τρόπο
καταςκευισ ευκυγράμμων τμθμάτων με μικοσ τετραγωνικι ρίηα φυςικοφ – αφορμι για μία ςφντομθ ςυηιτθςθ
για τθ δυνατότθτα καταςκευισ ι μθ των αρριτων). Επίςθσ μπορεί να γίνει αναφορά ςτθν 7.3 ςτθν οποία γίνεται
λόγοσ για τθν καταςκευι αρριτων μεγεκϊν.
§9.4-9.5 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 5 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Στθν παράγραφο 9.4 προτείνεται να μθν αναλωκεί επιπλζον διδακτικόσ χρόνοσ για άςκοπθ αςκθςιολογία
αλγεβρικοφ τφπου.
Β) Τα κεωριματα των διαμζςων (παράγραφοσ 9.5) μποροφν να διδαχκοφν ωσ εφαρμογζσ των κεωρθμάτων
τθσ οξείασ και αμβλείασ γωνίασ (χωρίσ τισ αςκιςεισ τουσ), αφοφ και θ παράγραφοσ 9.6 (γεωμετρικοί τόποι) που
ςτθρίηονται ςτα κεωριματα των διαμζςων είναι εκτόσ φλθσ.
Γ) Εφαρμογζσ των κεωρθμάτων των διαμζςων υπάρχουν ςε αςκιςεισ των επόμενων παραγράφων.
Δ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα τθσ παραγράφου 9.4.
§9.7 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 4 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν 3θ εφαρμογι και ςτο ςχόλιό τθσ (καταςκευι χρυςισ τομισ, ο λόγοσ φ).
Β) Από τισ αςκιςεισ μία επιλογι κα μποροφςε να είναι θ εξισ:
 Οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ.
 Από τισ αςκιςεισ εμπζδωςθσ οι 1 και 4
 Από τισ αποδεικτικζσ οι 1 και 3.
Γ) Τα ςφνκετα κζματα κα μποροφςαν να εξαιρεκοφν από τθν φλθ κακϊσ και οι γενικζσ αςκιςεισ.
Δ) Θ δραςτθριότθτα 2 κα μποροφςε να ςυνειςφζρει ςτθν κατανόθςθ τθσ 1-1 αντιςτοιχίασ μεταξφ των
ςθμείων τθσ ευκείασ και των πραγματικϊν αρικμϊν.
Ε) Να μθ γίνουν:
 Τα ςφνκετα κζματα 3, 4.
 Οι γενικζσ αςκιςεισ του Κεφαλαίου.
Κεφάλαιο 10ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 12 διδακτικζσ ϊρεσ).
§10.1-10.3 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 5 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Οι διακζςιμεσ ϊρεσ αυξάνονται προκειμζνου να γίνουν:
 Οι 3 εφαρμογζσ (με τθν παρατιρθςθ τθσ εφαρμογισ 2)
 Οι 2 δραςτθριότθτεσ.
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Β) Κα μποροφςε να γίνει θ απόδειξθ του Ρυκαγορείου κεωριματοσ μζςω εμβαδϊν, όπωσ παρατίκεται ςτα
ςτοιχεία του Ευκλείδθ και αναφζρεται ςτο ιςτορικό ςθμείωμα ςτο τζλοσ του Κεφαλαίου.
Γ) Ρροτεινόμενεσ αςκιςεισ:
 Οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ
 Από τισ αςκιςεισ εμπζδωςθσ οι 3 και 6
 Από τισ αποδεικτικζσ αςκιςεισ οι 1, 4, 7 και 8.
Δ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα 1 και 5.
§10.4 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Να εξθγθκεί ο ςυμβολιςμόσ τθσ θμιπεριμζτρου).
Β) Μία επιλογι αςκιςεων κα μποροφςε να είναι:
 Οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ 1 και 2.
 Από τισ αςκιςεισ εμπζδωςθσ οι 3 και 4.
 Από τισ αποδεικτικζσ οι 1, 3 και 5.
Γ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα 1, 2.
§10.5-10.6 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 5 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Θ παράγραφοσ 10.6 χρειάηεται ςτο πρόβλθμα του τετραγωνιςμοφ του κφκλου (παράγραφοσ 11.8).
Β) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα τθσ παραγράφου 10.5.
Κεφάλαιο 11ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 13 διδακτικζσ ϊρεσ).
§11.1-11.2 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 5 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Στθν παράγραφο 11.1 μπορεί να γίνει μία υπενκφμιςθ τθσ ζννοιασ του κυρτοφ πολυγϊνου και των
ςτοιχείων του, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2.20 που είναι εκτόσ τθσ φλθσ τθσ Αϋ Λυκείου.
Β) Ρροτείνεται να γίνει θ παρατιρθςθ και το ςχόλιο (που χρειάηονται για τθν επόμενθ παράγραφο).
Γ) Μπορεί να γίνει μία αναφορά ςτο ρόλο των κανονικϊν πολυγϊνων ςτθ φφςθ, τθν τζχνθ και τισ επιςτιμεσ
(βιβλίο κακθγθτι για επζκταςθ τθσ αποδεικτικισ άςκθςθσ 1 και ςυςχζτιςθ με τθ διακόςμθςθ με κανονικά
πολφγωνα).
Δ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα.
§11.3 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 3 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Βάςει του ςχολίου και τθσ παρατιρθςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, οι μακθτζσ μποροφν μόνοι τουσ
να οδθγθκοφν ςτθν εγγραφι των βαςικϊν κανονικϊν πολυγϊνων ςε κφκλο, όπωσ προτείνεται και ςτο βιβλίο του
κακθγθτι.
Β) Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν εφαρμογι 1 και ςτθ ςυνζχεια να γίνει θ δραςτθριότθτα 1.
Γ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα.
§11.4-11.5 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Οι παράγραφοι αυτοί μποροφν να προετοιμάςουν τουσ μακθτζσ που κα ακολουκιςουν τθ κετικι
κατεφκυνςθ για τθν ειςαγωγι ςτισ άπειρεσ διαδικαςίεσ με φυςιολογικό τρόπο.
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Β) Κα μποροφςαν να αναφερκοφν κάποια επιπλζον ςτοιχεία για τον αρικμό π, αλλά κα πρζπει να
ξεκακαριςτεί τι είναι αλγεβρικόσ και τι υπερβατικόσ αρικμόσ (για τθν παράγραφο 11.8).
Γ) Να μθ γίνει το ςφνκετο κζμα 2.
§11.6-11.8 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 3 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτισ εφαρμογζσ (μθνίςκοι του Λπποκράτθ) και ςτθ δραςτθριότθτα.
Β) Στθν παράγραφο 11.8 (το αδφνατο του τετραγωνιςμοφ του κφκλου) να γίνει αναφορά ςτα μθ επιλφςιμα
προβλιματα τθσ Γεωμετρίασ με ςτοιχεία από το ιςτορικό ςθμείωμα.
Γ) Να μθ γίνει το ςφνκετο κζμα 4.

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ
ΓϋΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
I. Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Αϋ και Βϋ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου Θ, Βλάμου Ρ., Κατςοφλθ Γ.,
Μαρκάκθ Σ. και Σιδζρθ Ρ.
Κεφ. 7o: Αναλογίεσ
7.1. Ειςαγωγι
7.2. Διαίρεςθ ευκφγραμμου τµιµατοσ ςε ν ίςα μζρθ
7.3. Γινόμενο ευκφγραμμου τµιµατοσ µε αρικμό – Λόγοσ ευκφγραμμων τµθµάτων
7.4. Ανάλογα ευκφγραμμα τµιµατα – Αναλογίεσ
7.5. Μικοσ ευκφγραμμου τµιµατοσ
7.6. Διαίρεςθ τµθµάτων εςωτερικά και εξωτερικά ωσ προσ δοςμζνο λόγο (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ Ρρόταςθσ
και χωρίσ τθν υποπαράγραφο “Διερεφνθςθ”)
7.7. Κεϊρθμα του Καλι (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και του Ρορίςματοσ και χωρίσ τουσ οριςμοφσ
«ςυηυγι αρμονικά» και «αρμονικι τετράδα»)
7.8. Κεωριματα των διχοτόμων τριγϊνου (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και χωρίσ τον υπολογιςμό
των ευκυγράμμων τμθμάτων ςτα οποία θ διχοτόμοσ – εςωτερικι ι εξωτερικι – διαιρεί τθν απζναντι
πλευρά)
Κεφ. 8ο: Ομοιότθτα
8.1. Πμοια ευκφγραμμα ςχιματα
8.2. Κριτιρια ομοιότθτασ (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων I, ΛΛ και ΛΛΛ και τισ εφαρμογζσ 1, 2 και 3)
ΘΜΕΙΩΘ:
Να μθν διδαχκοφν οι αποδεικτικζσ αςκιςεισ, τα ςφνκετα κζματα και οι γενικζσ αςκιςεισ από τα κεφάλαια 7 και 8.
Κεφ. 9ο: Μετρικζσ ςχζςεισ
9.1.

Ορκζσ προβολζσ

9.2.

Το Ρυκαγόρειο κεϊρθμα (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων ΛΛΛ και ΛV)

9.3.

Γεωμετρικζσ καταςκευζσ
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9.4.

Γενίκευςθ του Ρυκαγόρειου κεωριματοσ (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και χωρίσ τθν
εφαρμογι 2)

9.5.

Κεωριματα Διαμζςων (χωρίσ τθν απόδειξθ του κεωριματοσ Λ )

9.7.

Τζμνουςεσ κφκλου (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων)

Κεφ. 10ο: Εμβαδά
10.1. Ρολυγωνικά χωρία
10.2. Εμβαδόν ευκφγραμμου ςχιματοσ - Λςοδφναμα ευκφγραµµα ςχιματα
10.3. Εμβαδόν βαςικϊν ευκφγραμμων ςχθμάτων (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων Λ και ΛΛ)
10.4. Άλλοι τφποι για το εμβαδόν τριγϊνου (Μόνο ο τφποσ του Ιρωνα και χωρίσ τθν απόδειξι του)
10.5. Λόγοσ εμβαδϊν όμοιων τριγϊνων – πολυγϊνων (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων ΛΛ και ΛΛΛ)
10.6. Μεταςχθματιςμόσ πολυγϊνου ςε ιςοδφναμό του
Κεφ. 11ο: Μζτρθςθ Κφκλου
11.1. Οριςμόσ κανονικοφ πολυγϊνου
11.2. Λδιότθτεσ και ςτοιχεία κανονικϊν πολυγϊνων (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων και του
Ρορίςματοσ )
11.3. Εγγραφι βαςικϊν κανονικϊν πολυγϊνων ςε κφκλο και ςτοιχεία τουσ (χωρίσ τισ εφαρμογζσ 2, 3)
11.4. Ρροςζγγιςθ του μικουσ του κφκλου µε κανονικά πολφγωνα
11.5. Μικοσ τόξου
11.6. Ρροςζγγιςθ του εμβαδοφ κφκλου µε κανονικά πολφγωνα
11.7. Εμβαδόν κυκλικοφ τοµζα και κυκλικοφ τµιµατοσ
11.8. Τετραγωνιςμόσ κφκλου
ΙΙ Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Θ διαχείριςθ είναι αυτι τθσ Β’ θμερθςίου ΓΕΛ προςαρμοςμζνθ όμωσ ςτο διατικζμενο χρόνο και ςτθ διδακτζα
φλθ, όπωσ αυτι ορίςτθκε για τθ Γϋ Τάξθ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
Β΄ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ)
Θα διδαχθεί από τον επτζμβριο ζωσ τον Μάιο επί δφο (2) ώρεσ την εβδομάδα η τραγωδία του οφοκλή
Αντιγόνη (ςχολ. βιβλίο B΄ Λυκείου: οφοκλζουσ Σραγωδίαι Αντιγόνη – Φιλοκτήτησ των Δ. Δρακόπουλου, Κ.
Ναςτοφλη, Χ. Ρώμα). Η διδακτζα φλη ζχει ωσ εξήσ:
α) Από την Ειςαγωγή του ςχολικοφ βιβλίου θα διδαχθοφν τα εξήσ:
ΕΙΑΓΩΓΗ: Ι. Σο δράμα, ΙΙ. Η τραγωδία, ΙΙΙ. Σο αρχαίο θζατρο, IV. Οι δραματικοί αγώνεσ, V. Οι ςυντελεςτζσ τησ
παράςταςησ.
Από τθν ενότθτα VII. Οι τρεισ μεγάλοι τραγικοί κα διδαχκεί θ υποενότθτα με τίτλο οφοκλήσ.
ΑΝΤΛΓΟΝΘ: Ο μφκοσ των Λαβδακιδϊν.
β) Από το κείμενο κα διδαχκοφν αναλυτικά οι παρακάτω ςτίχοι ωσ εξισ:
α. Από το πρωτότυπο
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ςτίχοι 1-99, 280-314, 441-560, 635-761
β. Από μετάφραςθ
ςτίχοι 100-279, 332-440, 582-634, 781-987

Β. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
α) Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία: Λυςία Τπζρ Μαντιθζου. Κα διδάςκεται επί μία (1) ϊρα τθν εβδομάδα βάςει
του διδακτικοφ εγχειριδίου «θτορικά Κείμενα Βϋ Λυκείου» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουςόπουλου κ.ά.
β) Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα (Θεματογραφία): Κα διδάςκεται επί δφο (2) ϊρεσ τθν εβδομάδα. Ειδικότερα:
Α) Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία: Λυςία Υπζρ Μαντιθζου
Από το διδακτικό εγχειρίδιο: «θτορικά Κείμενα Βϋ Λυκείου» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουςόπουλου κ.ά.
κα διδαχκοφν τα εξισ:
α) Ειςαγωγι: 1. Θ ρθτορικι ςτθν Αρχαία Ελλάδα: Αϋ. Θ φυςικι ρθτορεία - Βϋ. Θ γζννθςθ τθσ ςυςτθματικισ
ρθτορείασ - Γϋ θτορεία και ςοφιςτικι - Εϋ. Τα είδθ του αττικοφ ρθτορικοφ λόγου - ΣΤϋ Τα μζρθ του ρθτορικοφ
λόγου. 2. Ο Βίοσ του Λυςία - Tο ζργο του Λυςία - Θ αξία του ζργου. 3. Λυςίου Τπζρ Μαντιθζου. Ειςαγωγι.
β) Κείμενο: Λυςία Τπζρ Μαντιθζου. Ο λόγοσ κα διδαχκεί ολόκλθροσ.
Οδθγίεσ Διδαςκαλίασ
α) κοπόσ τθσ διδαςκαλίασ
Στο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ του παραπάνω ρθτορικοφ λόγου επιδιϊκεται οι μακθτζσ:
 να ζρκουν ςε επαφι με τθν αρχαία ρθτορικι, να γνωρίςουν τισ ςυνκικεσ και τουσ λόγουσ που επζβαλαν
τθν καλλιζργειά τθσ.
 να γνωρίςουν το γραμματειακό είδοσ των ρθτορικϊν λόγων, τθ δομι, τθν τζχνθ τθσ ςφνκεςισ τουσ και
τουσ ςτόχουσ τουσ.
 να παρακολουκιςουν πϊσ αξιοποιοφνται τα πραγματικά δεδομζνα και πϊσ εξελίςςεται θ ςυλλογιςτικι
διαδικαςία, προκειμζνου ο ριτορασ να φτάςει ςτον αντικειμενικό του ςτόχο, να πείςει δθλαδι τον ακροατι
ι τον αναγνϊςτθ.
 να γνωρίςουν τα μζςα που χρθςιμοποιεί θ τζχνθ τθσ ρθτορικισ (ζντεχνεσ πίςτεισ, ρθτορικά ικθ,
ρθτορικά πάκθ κ.λπ.) προκειμζνου ο λόγοσ να είναι πειςτικόσ.
 να διαμορφϊςουν ζνα πρότυπο ορκοζπειασ, πρακτικοφ, αποτελεςματικοφ και ποιοτικοφ λόγου.
 να γνωρίςουν τθν αναγκαιότθτα και τθν αξία τθσ ρθτορικισ μζςα ςτθν κοινωνικι και πολιτικι
πραγματικότθτα.
 να αποκτιςουν κριτικι ςκζψθ ϊςτε να αξιολογοφν τθν ικανότθτα του ριτορα να διαχειρίηεται τα
τεκμιρια που διακζτει και τα επιχειριματα που επινοεί, τθ βαρφτθτα αυτϊν και τθν αποτελεςματικότθτα
τθσ τεκμθρίωςθσ.
 να αςκθκοφν ςτον ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ των επιχειρθμάτων των διαφόρων αγορθτϊν του ςθμερινοφ
δθμόςιου βίου.
 να αναηθτιςουν τουσ τρόπουσ πεικοφσ, να ςυηθτιςουν ςχετικά με τθν περίςταςθ που χρθςιμοποιοφνται,
αλλά και για τθ ςθμαςία και τθν αξία τουσ.
 να μάκουν πϊσ δομείται το επιχείρθμα ―και εν γζνει ο ςυλλογιςμόσ―, πϊσ αξιοποιείται
αποτελεςματικότερα και πϊσ υπθρετεί τον ςτόχο του ριτορα.
 να εντοπίςουν και να αναδείξουν όλεσ τισ εκφραςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ, μορφοςυντακτικζσ, υφολογικζσ,
αιςκθτικζσ, ενόσ ρθτορικοφ κειμζνου και να κατανοιςουν πϊσ τα εκφραςτικά και υφολογικά ςτοιχεία
υπθρετοφν το περιεχόμενο και τον ςτόχο του ριτορα.
 να επιςθμάνουν τισ αρετζσ του λόγου και του φφουσ του Λυςία, τθν ικανότθτά του να προςαρμόηει τθν
ζκφραςθ ςτον χαρακτιρα των ομιλθτϊν για τουσ οποίουσ ζγραφε τουσ λόγουσ του και να ςκιαγραφεί το
ικοσ τουσ (θκοποιία).
 να γνωρίςουν πτυχζσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ βίου τθσ αρχαίασ Ακινασ, ϊςτε να μποροφν με
αναγωγι ςτθ ςθμερινι εποχι να προχωροφν ςε χριςιμεσ ςυγκρίςεισ.
 να ςκεφτοφν πάνω ςε βαςικοφσ κεςμοφσ που διαςφάλιηαν τθ λειτουργία του δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ ςτθν αρχαία Ακινα, όπωσ λ.χ. ο κεςμόσ τθσ δοκιμαςίασ, ςτθν οποία υποβάλλονταν όςοι
Ακθναίοι εκλζγονταν βουλευτζσ.
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 να παρακινθκοφν ςτθν οργάνωςθ ρθτορικϊν αγϊνων, ςτο πλαίςιο τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ,
μζςα ςτθν τάξθ ι γενικότερα ςτον χϊρο του ςχολείου.
 να πάρουν αφορμι, εφόςον οι ςχολικζσ ςυνκικεσ το επιτρζπουν, να προχωριςουν ςτθ δραματοποίθςθ
του ρθτορικοφ λόγου που κα διδαχκοφν.
 να αναλάβουν, ςτο πλαίςιο ατομικϊν ι ομαδικϊν εργαςιϊν, να παρουςιάςουν εργαςίεσ ςχετικζσ με τθν
αρχαία ρθτορικι ι να μελετιςουν και να παρουςιάςουν και άλλουσ αρχαίουσ ρθτορικοφσ λόγουσ ςε
ςφγκριςθ με αυτόν που διδάχκθκαν αναλυτικά.
β) Μζκοδοσ διδαςκαλίασ
Θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ επιβάλλεται κατά κφριο λόγο να αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ και ερμθνεία του
κειμζνου, και επομζνωσ από τθν άποψθ αυτι είναι κατά βάςθ ερμθνευτικι.
Θ γραμματικι και ςυντακτικι επεξεργαςία δεν πρζπει να είναι ςχολαςτικι και λεπτομερισ, αλλά να
εντάςςεται ςτθν προςπάκεια κατανόθςθσ του κειμζνου. Θ εναςχόλθςθ με ςυντακτικά ςτοιχεία που είναι
προφανι και γνωςτά (π.χ. εμπρόκετοι, επικετικοί προςδιοριςμοί κ.λπ.) ι θ ςχολαςτικι παρουςίαςθ
διαφόρων ςυντακτικϊν φαινομζνων δεν υπθρετοφν τθ διδακτικι διαδικαςία, αλλά αποβαίνουν εισ βάροσ του
διακζςιμου για τθν ερμθνευτικι εμβάκυνςθ και ανάλυςθ των νοθμάτων διδακτικοφ χρόνου. Οι γραμματικζσ
και ςυντακτικζσ αναφορζσ αποςκοποφν μόνο ςτο να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθ λογικι ςφνδεςθ των
ςτοιχείων μιασ περιόδου και τον τρόπο με τον οποίο οργανϊνεται βάςει αυτϊν το νόθμα.
Ραράλλθλα, ο εκπαιδευτικόσ επιδιϊκει, κατά τθ διαδικαςία τθσ γλωςςικισ εξομάλυνςθσ του κειμζνου
κατά τθν οποία αξιοποιεί και τα ςχόλια του ςχολικοφ βιβλίου να αναπτφξουν οι μακθτζσ τθ μεταφραςτικι
τουσ ικανότθτα. Θ μετάφραςθ ςυμβάλλει αφενόσ ςτθν κατανόθςθ του κειμζνου αφετζρου ςτθν κατάκτθςθ
τθσ γλϊςςασ και αποτελεί μια ςθμαντικι παιδευτικι άςκθςθ και μορφωτικι διαδικαςία. Θ διδαςκαλία δεν
κα καταλιγει ςε μία και μοναδικι μετάφραςθ που κα τθν απομνθμονεφουν οι μακθτζσ και κα αξιολογοφνται
βάςει αυτισ. Θ μετάφραςθ πρζπει να υπακοφει ςτισ εκφραςτικζσ απαιτιςεισ του νεοελλθνικοφ λόγου και όχι
να καταλιγει ςε γλωςςικζσ ςτρεβλϊςεισ αλλοιϊνοντασ τθν ιδζα και το νόθμα του κειμζνου.
Μζςω τθσ μετάφραςθσ θ διδαςκαλία οδθγείται ςτο επόμενο ςτάδιο που είναι θ ερμθνεία του κειμζνου,
ςτθν οποία ο μακθτισ οδθγείται επαγωγικά με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ και μζςα από μια διαλογικι
διαδικαςία ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλοι κατά το δυνατόν οι μακθτζσ.
Θ ερμθνευτικι διαδικαςία τθσ διδακτζασ ενότθτασ ξεκινά από μια ςυνολικι κεϊρθςθ, επιςθμαίνει τα
κεματικά κζντρα και τθ δομι τθσ, διερευνά αναλυτικά το περιεχόμενο και τθ μορφι και καταλιγει ςτθ
ςυνολικι κεϊρθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ.
Κατά ευρφτερεσ ενότθτεσ (προοίμιο, διιγθςθ, απόδειξθ, επίλογοσ), είναι δυνατό να γίνει διακεματικι
προςζγγιςθ του κειμζνου, να δίνονται ομαδικζσ ι ατομικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςτο πλαίςιο
δραςτθριοτιτων τφπου project, να προωκείται θ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, όπου αυτι ενδείκνυται, και,
κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ, να αξιοποιοφνται καινοτόμεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και οι νζεσ
τεχνολογίεσ, ϊςτε θ διδαςκαλία να είναι αποτελεςματικότερθ.
B) Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα (Θεματογραφία)
1. Από το Εγχειρίδιο Γλωςςικήσ Διδαςκαλίασ τθσ Α’ Λυκείου των Ν. Μιτςθ, Ειρ. Ηαμάρου, Λ. Ραπανδρζου κα
διδαχκοφν ςτο ςφνολό τουσ οι ενότθτεσ 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 και 18.
2. Κα διδαχκοφν για τθν άςκθςθ των μακθτϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ περίπου είκοςι (20)
ζωσ είκοςι πζντε (25) κζματα εκτάςεωσ δζκα (10) ζωσ δϊδεκα (12) ςτίχων ςτερεοτφπου εκδόςεωσ από πεηά
κείμενα τθσ αττικισ διαλζκτου. Τα εν λόγω κζματα ενδείκνυται να ανταποκρίνονται ςτο προσ διδαςκαλία,
κάκε φορά, γραμματικό ι ςυντακτικό φαινόμενο.
Οδθγίεσ Διδαςκαλίασ
α) κοπόσ τθσ διδαςκαλίασ
Στο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ Κεματογραφίασ οι μακθτζσ επιδιϊκεται:
 να εμπεδϊςουν μζςω επαναλιψεων τθν φλθ τθσ γραμματικισ και του ςυντακτικοφ που διδάχκθκαν
κατά τα προθγοφμενα ζτθ των ςπουδϊν τουσ ςτο Γυμνάςιο και ςτθν Αϋ Λυκείου και να εμβακφνουν ςε αυτιν,
ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθ λογικι που διζπει τισ γραμματικζσ και ςυντακτικζσ επιλογζσ του
ςυγγραφζα, που ςχετίηονται με τθ δομι τθσ περιόδου ι τθσ προτάςεωσ και με τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.
 να διευρφνουν το λεξιλόγιό τουσ, ϊςτε να αποκτιςουν τθν ικανότθτα να κατανοοφν με μεγαλφτερθ
ευκολία το νόθμα ενόσ κειμζνου και, εκτόσ αυτοφ, να είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τισ διάφορεσ χριςεισ των
λζξεων.
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 να αναπτφξουν, παρακολουκϊντασ τον ςυλλογιςμό που διζπει το κείμενο και τθ λογικι αλλθλουχία των
επιμζρουσ νοθμάτων, τισ διανοθτικζσ τουσ δυνατότθτεσ και τθν κριτικι τουσ ικανότθτα.
 να εξοικειωκοφν με τθ διαδικαςία τθσ μετάφραςθσ κειμζνων και να αντιλθφκοφν τθ μετάφραςθ ωσ
παιδευτικό και μορφωτικό αγακό.
 να κατανοιςουν τουσ μθχανιςμοφσ που είναι απαραίτθτοι κατά τθ μεταφραςτικι διαδικαςία κακϊσ και
τισ γλωςςικζσ αντιςτοιχίεσ τθσ Αρχαίασ και τθσ Νζασ Ελλθνικισ.
 να αντιλθφκοφν ότι θ μετάφραςθ ςτθρίηεται ςτθν κατανόθςθ του κειμζνου και ότι θ μθχανικι
μετάφραςθ ςτρεβλϊνει τα νοιματά του.
 να διαπιςτϊςουν ότι δεν αρκεί μόνο να γνωρίηει κανείσ καλά τθ γλϊςςα του μεταφραηόμενου κειμζνου
αλλά και τθ γλϊςςα ςτθν οποία το αποδίδει.
 να βελτιϊςουν μζςω τθσ γλωςςικισ εξάςκθςθσ και τθσ μεταφραςτικισ προςπάκειασ τθν ικανότθτά τουσ
να χειρίηονται αποτελεςματικότερα τθ Νζα Ελλθνικι και να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ ενόσ πιο
απαιτθτικοφ νεοελλθνικοφ λόγου.
β) Μζκοδοσ διδαςκαλίασ
Για εξοικονόμθςθ χρόνου το αρχαίο αδίδακτο πεηό κείμενο εκτάςεωσ δζκα (10) ζωσ δϊδεκα (12) ςειρϊν
ςτερεότυπθσ ζκδοςθσ δίδεται ςτουσ μακθτζσ φωτοτυπθμζνο ι προβάλλεται ςτον διαδραςτικό πίνακα ι,
όπου αυτόσ δεν υπάρχει, αναγράφεται ςτον πίνακα.
Το κείμενο πρζπει να ζχει νοθματικι πλθρότθτα, να κινεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν και να
ανταποκρίνεται ςτισ γνϊςεισ και ςτισ δυνατότθτζσ τουσ. Θ εξάςκθςθ κα ςυμβάλει ϊςτε αυτοί να μποροφν να
επεξεργάηονται ςταδιακά όλο και πιο δφςκολα και απαιτθτικά κείμενα.
Δίδονται, αρχικά, εν ςυντομία οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το ζργο από το οποίο προζρχεται το κείμενο
με ςτόχο τθν ζνταξι του ςτο ευρφτερο νοθματικό του πλαίςιο.
Ακολουκεί ανάγνωςθ του κειμζνου από τον διδάςκοντα, τουλάχιςτον δφο φορζσ, με κανονικό προσ αργό
ρυκμό, με τουσ κατάλλθλουσ επιτονιςμοφσ, τθν κατάλλθλθ κφμανςθ του φψουσ τθσ φωνισ, ϊςτε ο μακθτισ
να προςλαμβάνει, από τθν πρϊτθ ακουςτικι επαφι με το κείμενο, κάποια ερμθνευτικά και υφολογικά
μθνφματα (λ.χ. ζκπλθξθ, απορία, επιβεβαίωςθ, αποδοκιμαςία, υπόκεςθ, ζμφαςθ κ.ά.) και να αντιλαμβάνεται
τθ ςυντακτικι ςχζςθ των λζξεων και των προτάςεων.
Αν ο διδάςκων το κρίνει απαραίτθτο, μπορεί να δίνει ςτουσ μακθτζσ, επιβοθκθτικά, κάποια ςχόλια
(γλωςςικά, γραμματικά, ςυντακτικά) για να διευκολυνκοφν κατά τθ μεταφραςτικι διαδικαςία.
Το κείμενο αντιμετωπίηεται αρχικά ωσ όλον. Με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ ο διδάςκων προςπακεί να
αντιλθφκεί ςε ποιο βακμό μακθτζσ κατανόθςαν το νόθμα και ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ που κα πάρει
ρυκμίηει τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ του.
Ακολουκεί θ επεξεργαςία του κειμζνου κατά περιόδουσ και κατά κώλα (μικρότερα τμιματα λόγου, που
μπορεί να είναι κφριεσ ι δευτερεφουςεσ προτάςεισ, μετοχικζσ φράςεισ, μεγάλεσ απαρεμφατικζσ εκφράςεισ
κ.λπ.) με ςτόχο οι μακθτζσ να κατανοιςουν αρχικά το νόθμά τουσ. Κατά τθν επεξεργαςία αυτι ο κακθγθτισ
διαβάηει εκ νζου κάκε περίοδο, αςκϊντασ παράλλθλα τουσ μακθτζσ ςτθν ορκι ανάγνωςθ, προκειμζνου να
αποκτιςουν αναγνωςτικι ικανότθτα, που κα τουσ βοθκιςει όχι μόνο ςτθν απλι κατανόθςθ των κειμζνων
αλλά και ςτθν ερμθνεία τουσ.
Στθν κατανόθςθ ςυμβάλλει θ παρακολοφκθςθ των ςυμφραηομζνων αλλά και θ γραμματικι, ςυντακτικι και
λεξιλογικι εξομάλυνςθ, θ οποία ωςτόςο πρζπει να περιορίηεται μόνο ςτα άγνωςτα ςτοιχεία και ςε όςα
δυςκολεφουν τον μακθτι, ζτςι ϊςτε να εξοικονομείται διδακτικόσ χρόνοσ και να αποφεφγεται θ κακι
διαχείριςι του. Θ επιςιμανςθ λ.χ. του προφανοφσ ςυντακτικοφ ρόλου κάποιων όρων (όπωσ λ.χ. οι επικετικοί
προςδιοριςμοί, τα υποκείμενα, οι εμπρόκετοι προςδιοριςμοί) αποβαίνει εισ βάροσ του διδακτικοφ χρόνου,
με αποτζλεςμα να μθν επαρκεί για τθν παρουςίαςθ πιο ςφνκετων και απαιτθτικϊν φαινομζνων.
Θ ςχολαςτικότθτα κατά το ςτάδιο τθσ εξομάλυνςθσ του κειμζνου ςυχνά απομακρφνει τθ διδαςκαλία από
τον βαςικό τθσ ςτόχο που είναι θ κατανόθςθ του κειμζνου και για τον λόγο αυτό πρζπει να αποφεφγεται.
Θ ςυντακτικι ανάλυςθ δεν πρζπει να περιορίηεται μόνο ςτον χαρακτθριςμό των διαφόρων όρων αλλά να
επεκτείνεται και ςτθν επιςιμανςθ τθσ ιδιαίτερθσ λογικισ λειτουργίασ τουσ μζςα ςτθν πρόταςθ ι ςτθν
περίοδο και ςτθν ανάδειξθ τθσ δομισ τθσ περιόδου, των δομικϊν τθσ ςυςτατικϊν και τθσ ςυντακτικισ τουσ
ςχζςθσ. Θ γραμματικι, ςυντακτικι και λεξιλογικι επεξεργαςία του κειμζνου κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν
προςπάκεια κατανόθςθσ του νοιματοσ.
Κατά τθ μετάβαςθ από περίοδο ςε περίοδο πρζπει να αναδεικνφεται και να προβάλλεται εμφατικά θ λογικι
αλλθλουχία του κειμζνου, ϊςτε ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ να παρακολουκεί τον ςυλλογιςμό του
ςυγγραφζα, να κατανοεί ςε βάκοσ το κείμενο και να μπορεί ςτθ ςυνζχεια να αποδϊςει ςωςτά τθ μετάφραςθ.
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Εξυπακοφεται ότι θ διδαςκαλία δεν κα καταλιγει ςε μία και μοναδικι μετάφραςθ, αλλά οι μακθτζσ πρζπει
να παρακινοφνται να διατυπϊνουν, για τθ γλωςςικι τουσ εξάςκθςθ, περιςςότερεσ από μία ορκζσ
μεταφραςτικζσ προτάςεισ. Θ μετάφραςθ ωσ διανοθτικι και παιδευτικι διαδικαςία πρζπει να ςτθρίηεται
αφενόσ ςτθν εισ βάκοσ κατανόθςθ του κειμζνου και αφετζρου ςτθν καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία
μεταφζρεται το κείμενο, ϊςτε να αποφεφγονται νοθματικζσ και γλωςςικζσ ςτρεβλϊςεισ. Μετά τθ διατφπωςθ
τθσ μετάφραςθσ, επιβάλλεται θ αναγωγι ςτο όλον, ϊςτε ο διδάςκων να βεβαιϊνεται ότι ο μακθτισ
κατανόθςε το κείμενο και ςτο ςφνολό του.
Επιςθμαίνεται ότι μζςω τθσ Κεματογραφίασ πρζπει να δίδεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ και ςτθ ςωςτι χριςθ τθσ
νεοελλθνικισ γλϊςςασ, ιδιαίτερα κατά το ςτάδιο τθσ μετάφραςθσ, αφοφ ζνασ από τουσ ςκοποφσ του
μακιματοσ είναι να προςφζρει ςτον μακθτι γλωςςικι παιδεία που κα τον βοθκιςει να ανταποκρίνεται ςτισ
ανάγκεσ μιασ πιο απαιτθτικισ επικοινωνίασ, να αναπτφξει περιςςότερο τισ εκφραςτικζσ του δυνατότθτεσ και
μζςω αυτισ τθν κριτικι του ςκζψθ.
Εξυπακοφεται, τζλοσ, ότι θ διαδικαςία προςζγγιςθσ του κειμζνου πρζπει να ςτθρίηεται ςτθν βαςικι
παιδαγωγικι αρχι τθσ αυτενζργειασ και τθσ ςυμμετοχισ του μακθτι.

ΦΙΛΟΟΦΙΑ
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θ διδακτζα φλθ ςτο μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Β’ τάξθσ του Θμεριςιου ΓΕΛ με βάςθ το ςχολικό βιβλίο
Αρχζσ Φιλοςοφίασ των Στ. Βιρβιδάκθ, Β. Καραςμάνθ, Χ. Τουρνά είναι θ ακόλουκθ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ξεκινϊντασ από τθν απορία
Ενότθτα πρϊτθ: Θ ιδιαιτερότθτα τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ.
Ενότθτα δεφτερθ: Βαςικοί ςτόχοι τθσ φιλοςοφικισ δραςτθριότθτασ.
Ενότθτα τρίτθ: Κλάδοι τθσ φιλοςοφίασ και επιςτιμεσ.
Ενότθτα τζταρτθ: Φιλοςοφία και κοινωνία: 2. Θ χρθςιμότθτα τθσ φιλοςοφίασ.
Ενότθτα πζμπτθ: Φιλοςοφία και ιςτορία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατανοϊντασ τα πράγματα
Ενότθτα δεφτερθ: Λζξεισ, νόθμα και κακολικζσ ζννοιεσ.
Ενότθτα τζταρτθ: Λογικι και Φιλοςοφία: 1. Λόγοσ και λογικι.
Ενότθτα πζμπτθ: Αριςτοτελικι λογικι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αναηθτϊντασ τθ γνϊςθ
Ενότθτα πρϊτθ: Το ερϊτθμα για τθ δυνατότθτα τθσ γνϊςθσ: 1. Θ ςκεπτικιςτικι πρόκλθςθ – Διαφορετικά είδθ
ςκεπτικιςμοφ: α) Αμφιςβιτθςθ τθσ δυνατότθτασ γνϊςθσ και επιδίωξθ τθσ αταραξίασ (αρχαίοσ ςκεπτικιςμόσ),
β) Νεότερεσ μορφζσ ςκεπτικιςμοφ (μόνο θ υποενότθτα 1: Ακραία μεκοδολογικι αμφιβολία: υπάρχει κάτι για
το οποίο δεν μπορϊ να αμφιβάλλω;).
Ενότθτα τρίτθ: Κεωρίεσ για τθν πθγι τθσ γνϊςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ανακαλφπτοντασ το νου
Ενότθτα πρϊτθ: Ειςαγωγι ςτθ Μεταφυςικι.
Ενότθτα δεφτερθ: Νουσ και ςϊμα – δυιςτικζσ κεωρίεσ.
Ενότθτα τρίτθ: Νουσ και ςϊμα – μονιςτικζσ κεωρίεσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αξιολογϊντασ τθν πράξθ
Ενότθτα πρϊτθ: Αναηιτθςθ κριτθρίου θκικισ ορκότθτασ.
Ενότθτα δεφτερθ: Απορίεσ και ενςτάςεισ για τθ δυνατότθτα θκικισ ςκζψθσ και πράξθσ.
Ενότθτα τρίτθ: Θ δικαιολόγθςθ τθσ θκικισ ςτάςθσ ηωισ.
Ενότθτα τζταρτθ: Ρρακτικζσ εφαρμογζσ του θκικοφ προβλθματιςμοφ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ορίηoντασ το δίκαιο
Ενότθτα πρϊτθ: Μορφζσ πολιτικισ οργάνωςθσ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν.
Ενότθτα δεφτερθ: Κοινωνικό ςυμβόλαιο και δθμοκρατικζσ πολιτείεσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Θαυμάηοντασ το ωραίο
Ενότθτα πρϊτθ: Φφςθ, τζχνθ και αιςκθτικι εμπειρία.
Ενότθτα δεφτερθ: Βαςικζσ αντιλιψεισ για τθν τζχνθ.

ΦΤΙΚΘ (ΓΕΝΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ)
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Βιβλίο: «Φυςικι Γενικισ Παιδείασ Β’ Γενικοφ Λυκείου» των Ν. Αλεξάκθ κ.ά.
1: ΔΤΝΑΜΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ
Ειςαγωγικό Ζνκετο. Να διδαχκεί.
1.1 Ο Νόμοσ του Coulomb
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί το παράδειγμα 2 (ςελ. 15-16)
1.2 Θλεκτρικό πεδίο
Να διδαχκεί.
1.3 Θλεκτρικι δυναμικι ενζργεια
Να μθ διδαχκεί.
1.4 Δυναμικό – διαφορά δυναμικοφ
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί το ερϊτθμα (γ) ςτο Ραράδειγμα 7 (ςελίδα 29)
Παρατιρθςθ: Να οριςτεί αξιωματικά θ δυναμικι ενζργεια, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1.4, αφοφ θ
ενότθτα 1.3 είναι εκτόσ φλθσ.
τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων
Θ ςτρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ.
Λυμζνα προβλιματα.
Να μθ διδαχκοφν τα λυμζνα προβλιματα 1, 2, 3 και 4 (ςελίδεσ 39-42).
Ερωτιςεισ – Δραςτθριότθτεσ, Προβλιματα
Αφαιροφνται ερωτιςεισ - δραςτθριότθτεσ και προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται.
Να διδαχκοφν ερωτιςεισ και προβλιματα που αναφζρονται ςε ζωσ και 3 ςυνευκειακά θλεκτρικά φορτία.
Να μθ διδαχτοφν:
 ερωτιςεισ και προβλιματα:
α) που αναφζρονται ςε 3 ι περιςςότερα θλεκτρικά φορτία που δεν είναι ςυνευκειακά
β) κίνθςθσ φορτίων,
γ) ιςορροπίασ φορτίων με δυνάμεισ ςτο επίπεδο.
 τα προβλιματα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 μζχρι 44
Επιςιμανςθ:
Να γίνει διόρκωςθ ςτθν εκφϊνθςθ τθσ ερϊτθςθσ 12 «…τα κενά του κειμζνου με μία ι περιςςότερεσ λζξεισ».
Ζνκετα: Εκτόσ φλθσ
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα: Πχι
2. ΘΛΕΚΣΡΙΜΟ: ΤΝΕΧΕ ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ
2.1 Θλεκτρικζσ πθγζσ
2.2 Θλεκτρικό ρεφμα
Να μθ διδαχκεί το «Αναλυτικι περιγραφι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτουσ μεταλλικοφσ αγωγοφσ» (ςελίδα 65)
2.3 Κανόνεσ του Kirchhoff
Να μθ διδαχκεί το «2οσ Κανόνασ Kirchhoff (Κίρχοφ)» (ςελίδα 71-72)
2.4 Αντίςταςθ - Αντιςτάτθσ
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Να μθ διδαχκοφν οι «Τφποι αντιςτατϊν (αντιςτάςεων)», «Χρωματικόσ κϊδικασ» και το Ραράδειγμα
υπολογιςμοφ αντίςταςθσ (ςελίδα 79-80)
2.5 Συνδεςμολογία αντιςτατϊν (αντιςτάςεων)
Να μθ διδαχκεί ο 1οσ τρόποσ επίλυςθσ του ερωτιματοσ (β) ςτο παράδειγμα 7 (ςελίδα 86)
2.7 Ενζργεια και ιςχφσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ
2.8 Θλεκτρεγερτικι δφναμθ (ΘΕΔ) πθγισ
2.9 Νόμοσ του Οhm για κλειςτό κφκλωμα
Εργαςτθριακι Άςκθςθ: Ενεργειακι μελζτθ των ςτοιχείων απλοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με πθγι και ωμικό
καταναλωτι (εκτόσ του κινθτιρα)
Εργαςτθριακι Άςκθςθ: Μελζτθ τθσ χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ θλεκτρικισ πθγισ και ωμικοφ καταναλωτι (εκτόσ
τθσ κρυςταλλοδιόδου)
τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων
Θ ςτρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ.
Λυμζνα προβλιματα
Να μθ διδαχκοφν τα λυμζνα προβλιματα 1, 3, 4 και 5 (ςελίδεσ 113, 115-116).
Ερωτιςεισ – Δραςτθριότθτεσ, Προβλιματα
Αφαιροφνται ερωτιςεισ-δραςτθριότθτεσ και προβλιματα που αναφζρονται ςε φλθ θ οποία δεν διδάςκεται.
Αφαιροφνται τα προβλιματα 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 38, 41, 43 ζωσ και 48
Ζνκετα: Εκτόσ φλθσ
3. ΦΩ
Το ειςαγωγικό ζνκετο αποτελεί διδακτζα και όχι εξεταςτζα φλθ.
3.1 Θ φφςθ του φωτόσ.
3.3 Μικοσ κφματοσ και ςυχνότθτα του φωτόσ κατά τθ διάδοςι του.
3.4 Ανάλυςθ λευκοφ φωτόσ και χρϊματα.
Αφαιροφνται ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται.
Παρατθριςεισ:
1. Δεν αποτελοφν διδακτζα φλθ τα περιεχόμενα των ζγχρωμων πλαιςίων (με πράςινο χρϊμα).
2. Δεν αποτελεί διδακτζα φλθ το ελεφκερο ανάγνωςμα κακϊσ και θ ςφνοψθ του 3ου κεφαλαίου.
3. Το παράδειγμα 3-2 αποτελεί εξεταςτζα φλθ.
4. ΑΣΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
4.1 Ενζργεια του θλεκτρονίου ςτο άτομο του υδρογόνου.
Παρατιρθςθ: Να οριςτοφν αξιωματικά οι ζννοιεσ τθσ ςτροφορμισ υλικοφ ςθμείου (ςελίδα 181), τθσ
κεντρομόλου δφναμθσ και τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ (ςελίδα 182).
4.2 Διακριτζσ ενεργειακζσ ςτάκμεσ.
4.3 Μθχανιςμόσ παραγωγισ και απορρόφθςθσ φωτονίων.
Αφαιρείται το παράδειγμα 4-4 (ςελίδεσ 189-190) και γενικότερα ερωτιςεισ, αςκιςεισ – προβλιματα με
υποκετικά άτομα και υδρογονοειδι.
4.4 Ακτίνεσ Χ.
Αφαιροφνται ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται.
Παρατθριςεισ:
1. Δεν αποτελοφν διδακτζα φλθ τα περιεχόμενα των ζγχρωμων πλαιςίων (με πράςινο χρϊμα).
2. Δεν αποτελεί διδακτζα φλθ θ ςφνοψθ του 4ου κεφαλαίου.
3. Τα παραδείγματα 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 και 4-6 αποτελοφν εξεταςτζα φλθ.

18

ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
I. Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Μακθματικά Κετικισ και Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ Βϋ Τάξθσ Γενικοφ Λυκείου» των
Αδαμόπουλου Λ., Βιςκαδουράκθ Β., Γαβαλά Δ., Ρολφηου Γ. και Σβζρκου Α.
Κεφ. 1ο: Διανφςματα
1.1.

Θ Ζννοια του Διανφςματοσ

1.2.

Ρρόςκεςθ και Αφαίρεςθ Διανυςμάτων

1.3.

Ρολλαπλαςιαςμόσ Αρικμοφ με Διάνυςμα (χωρίσ τισ Εφαρμογζσ 1 και 2)

1.4.

Συντεταγμζνεσ ςτο Επίπεδο (Χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ υποπαραγράφου «Συντεταγμζνεσ Διανφςματοσ»,

χωρίσ τθν Εφαρμογι 2 ςτθ ςελ. 35 και χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ ςυνκικθσ παραλλθλίασ διανυςμάτων)
1.5.

Εςωτερικό Γινόμενο Διανυςμάτων (χωρίσ τθν απόδειξθ του τφπου τθσ αναλυτικισ ζκφραςθσ

Εςωτερικοφ Γινομζνου)
Κεφ. 2ο: Θ Ευκεία ςτο Επίπεδο
2.1.

Εξίςωςθ Ευκείασ

2.2.

Γενικι Μορφι Εξίςωςθσ Ευκείασ (χωρίσ τθν εφαρμογι 2)

2.3.

Εμβαδόν Τριγϊνου (χωρίσ τισ αποδείξεισ των τφπων τθσ απόςταςθσ ςθμείου από ευκεία, του εμβαδοφ

τριγϊνου και χωρίσ τθν Εφαρμογι 1).
Κεφ. 3ο: Κωνικζσ Σομζσ
3.1.

Ο Κφκλοσ (χωρίσ τισ παραμετρικζσ εξιςϊςεισ του κφκλου)

3.2.

Θ Ραραβολι (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ τθσ παραβολισ, τθν απόδειξθ του τφπου τθσ

εφαπτομζνθσ και τθν Εφαρμογι 1 ςτθ ςελ. 96)
3.3.

Θ Ζλλειψθ (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ τθσ ζλλειψθσ, τισ παραμετρικζσ εξιςϊςεισ τθσ ζλλειψθσ,

και χωρίσ τισ εφαρμογζσ)
3.4.

Θ Υπερβολι (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ τθσ υπερβολισ και τθν απόδειξθ του τφπου των

αςφμπτωτων)
3.5.

Μόνο θ υποπαράγραφοσ «ςχετικι κζςθ ευκείασ και κωνικισ».

ΘΜΕΙΩΘ
Α) Δεν κα διδαχκοφν οι αςκιςεισ Β ομάδασ των παραγράφων 3.2, 3.3 και 3.4.
Β) Από τισ γενικζσ αςκιςεισ του 3ου Κεφαλαίου δεν κα διδαχκοφν αςκιςεισ που αναφζρονται ςτισ παραπάνω
παραγράφουσ (Ραραβολι, Ζλλειψθ και Υπερβολι).
II. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Κεφάλαιο 1ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 16 διδακτικζσ ϊρεσ).
Ειδικότερα για τθν §1.5 προτείνονται τα εξισ:
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§1.5

Α) Μετά τθ διδαςκαλία τθσ υποπαραγράφου «Ρροβολι διανφςματοσ ςε διάνυςμα» να δοκεί και

να ςυηθτθκεί θ ερϊτθςθ κατανόθςθσ 13, με ςκοπό να κατανοιςουν οι μακθτζσ:
 Το ρόλο τθσ προβολισ διανφςματοσ ςε διάνυςμα κατά τον υπολογιςμό του εςωτερικοφ γινομζνου αυτϊν.
 Πτι δεν ιςχφει θ ιδιότθτα τθσ διαγραφισ ςτο εςωτερικό γινόμενο.
Β) Να μθ γίνουν:
 Οι αςκιςεισ 8, 9 και 10 τθσ Αϋ Ομάδασ.
 Οι αςκιςεισ 1, 3 και 10 τθσ Βϋ Ομάδασ .
 Οι Γενικζσ Αςκιςεισ.
Κεφάλαιο 2ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 12 διδακτικζσ ϊρεσ).
Ειδικότερα για τθν §2.3 προτείνονται τα εξισ:
§2.3

Α) Ρριν δοκοφν οι τφποι τθσ απόςταςθσ ςθμείου από ευκεία και του εμβαδοφ τριγϊνου, οι

μακθτζσ να επεξεργαςτοφν δραςτθριότθτεσ, όπωσ οι παρακάτω δφο:
1θ: Δίνονται θ ευκεία και το ςθμείο

A  5, 2 

. Να βρεκοφν:

i) Θ εξίςωςθ τθσ ευκείασ ζ που διζρχεται από το A και είναι κάκετθ ςτθν ε .
ii) Οι ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου τομισ τθσ ζ με τθν ε .
iii) Θ απόςταςθ του A από τθν ε .
Στθ ςυνζχεια, να δθλωκεί ςτουσ μακθτζσ ότι με ανάλογο τρόπο μπορεί να αποδειχκεί ο τφποσ απόςταςθσ
ενόσ ςθμείου από μία ευκεία, ο οποίοσ και να δοκεί.
2θ: Δίνονται τα ςθμεία

A  5, 2  B  2, 3
,

και Γ (3, 4). Να βρεκοφν:

i) Θ εξίςωςθ τθσ ευκείασ ΒΓ .
ii) Το φψοσ ΑΔ του τριγϊνου ΑΒΓ και
iii) Το εμβαδόν του τριγϊνου ΑΒΓ .
Στθ ςυνζχεια, να δθλωκεί ςτουσ μακθτζσ ότι με ανάλογο τρόπο μπορεί να αποδειχκεί ο τφποσ του εμβαδοφ
τριγϊνου του οποίου είναι γνωςτζσ οι ςυντεταγμζνεσ των κορυφϊν.
Β) Να μθ γίνουν:
 Θ άςκθςθ 7 τθσ Βϋ Ομάδασ.
 Από τισ Γενικζσ Αςκιςεισ οι 3, 4, 5, 6 και 7.
Κεφάλαιο 3ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 22 διδακτικζσ ϊρεσ).
Ειδικότερα για τισ §3.2, 3.3 και 3.5 προτείνονται τα εξισ:
§3.2 Α) Ρριν δοκεί ο τφποσ τθσ εξίςωςθσ τθσ παραβολισ, να λυκεί ζνα πρόβλθμα εφρεςθσ εξίςωςθσ
παραβολισ τθσ οποίασ δίνεται θ εςτία και θ διευκετοφςα. Για παράδειγμα τθσ παραβολισ με εςτία το ςθμείο

E (1, 0) και διευκετοφςα τθν ευκεία δ : x  1 .
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Με τον τρόπο αυτό οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τθ βαςικι ιδζα τθσ απόδειξθσ.
Β) Οι αςκιςεισ 4 – 8 να γίνουν για ςυγκεκριμζνθ τιμι του p , π.χ. για p  2
§3.3 Α) Ρριν δοκεί ο τφποσ τθσ εξίςωςθσ τθσ ζλλειψθσ, να λυκεί ζνα πρόβλθμα εφρεςθσ εξίςωςθσ ζλλειψθσ
τθσ οποίασ δίνονται οι εςτίεσ και το ςτακερό άκροιςμα 2α . Για παράδειγμα τθσ ζλλειψθσ με εςτίεσ τα ςθμεία Ε΄(4,0), Ε(4,0) και 2α  10 .
Β) Να μθ δοκεί ζμφαςθ ςε αςκιςεισ που αναλϊνονται ςε πολλζσ πράξεισ, όπωσ είναι, για παράδειγμα, οι
αςκιςεισ 3 και 5 τθσ Βϋ Ομάδασ.
§3.5 Από τθν παράγραφο αυτι κα διδαχκεί μόνο θ υποπαράγραφοσ «Σχετικι κζςθ ευκείασ και κωνικισ» και
για κωνικζσ τθσ μορφισ των παραγράφων 3.1 – 3.4. Ζτςι, οι μακθτζσ κα γνωρίςουν τθν αλγεβρικι ερμθνεία του
γεωμετρικοφ οριςμοφ τθσ εφαπτομζνθσ των κωνικϊν τομϊν και γενικότερα τθσ ςχετικισ κζςθσ ευκείασ και
κωνικισ τομισ.

ΦΤΙΚΘ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Βιβλίο: «Φυςικι Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικϊν πουδϊν Β’ ΓΕΛ» των Λ. Βλάχου κ.ά.
1: ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΕ ΚΙΝΘΕΙ
1-1 Οριηόντια βολι
Παρατιρθςθ: Ρροτείνεται οι διδάςκοντεσ αρχικά να αναφερκοφν ςτθν διανυςματικι μορφι του κεμελιϊδουσ
νόμου τθσ Μθχανικισ.
1-2 Ομαλι κυκλικι κίνθςθ
1-3 Κεντρομόλοσ δφναμθ
Εκτόσ φλθσ τα ζνκετα “ Ντετερμινιςμόσ ι χάοσ” και θ περίλθψθ του κεφαλαίου.
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται
κακϊσ και θ άςκθςθ 7 (ςελίδα 34)
2: ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΣΘ ΟΡΜΘ
2-1 Θ ζννοια του ςυςτιματοσ. Εςωτερικζσ και εξωτερικζσ δυνάμεισ
2-2 Το φαινόμενο τθσ κροφςθσ
2-3 Θ ζννοια τθσ ορμισ
2-4 Θ δφναμθ και θ μεταβολι τθσ ορμισ
2-5 Θ αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ
2-6 Μεγζκθ που δεν διατθροφνται ςτθν κροφςθ
2-7 Εφαρμογζσ τθσ διατιρθςθσ τθσ ορμισ
Εκτόσ φλθσ θ περίλθψθ του κεφαλαίου.
3. ΚΙΝΘΣΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
3-1 Ειςαγωγι.
3-2 Οι νόμοι των αερίων.
3-3 Καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων.
3-4 Κινθτικι κεωρία.
3-5 Τα πρϊτα ςθμαντικά αποτελζςματα

21

p

1 Nmv 2
3 V . (ςελίδα 79-80)

Αφαιρείται θ απόδειξθ τθσ ςχζςθσ
Εκτόσ φλθσ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου.
Αφαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ (ςελίδα 87)
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ, προβλιματα.
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται,
κακϊσ και τα προβλιματα 34 και 35 (ςελίδα 93)
Ζνκετα: Να μθ διδαχκοφν.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα.
Ρειραματικι επιβεβαίωςθ του γενικοφ νόμου των ιδανικϊν αερίων (Εργαςτθριακι άςκθςθ 1).
4. ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ
4-1 Ειςαγωγι
4-2 Κερμοδυναμικό ςφςτθμα.
4-3 Λςορροπία κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ.
4-4 Αντιςτρεπτζσ μεταβολζσ.
4-5 Ζργο παραγόμενο από αζριο κατά τθ διάρκεια μεταβολϊν όγκου.
4-6 Κερμότθτα.
4-7 Εςωτερικι ενζργεια.
4-8 Ρρϊτοσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ.
4-9 Εφαρμογι του πρϊτου κερμοδυναμικοφ νόμου ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ.
4-10 Γραμμομοριακζσ ειδικζσ κερμότθτεσ αερίων.
4-11 Κερμικζσ μθχανζσ.
Εκτόσ φλθσ το παράδειγμα 4.4 (ςελίδεσ 115-116)
4-12 Ο δεφτεροσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ.
4-13 Θ μθχανι του Carnot.
Εκτόσ φλθσ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου.
Αφαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ ςελίδα 128.
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ, προβλιματα.
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται
κακϊσ και τα προβλιματα 71, 72 (ςελίδα 141).
Αφαιροφνται προβλιματα τθσ μορφισ του παραδείγματοσ 4.4, για οποιαδιποτε κερμικι μθχανι.
Ζνκετα: Να μθ διδαχκεί.
5. ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
5-6 Θ δυναμικι ενζργεια πολλϊν ςθμειακϊν φορτίων.
5-7 Σχζςθ ζνταςθσ και διαφοράσ δυναμικοφ ςτο ομογενζσ θλεκτροςτατικό πεδίο.
5-8 Κινιςεισ φορτιςμζνων ςωματιδίων ςε ομογενζσ θλεκτροςτατικό πεδίο.
Να μθ διδαχκοφν οι ενότθτεσ: “Ο κακοδικόσ ςωλινασ” και “Ραλμογράφοσ” (ςελίδεσ 163-165)
5-9 Ρυκνωτισ και χωρθτικότθτα.
5-10 Ενζργεια αποκθκευμζνθ ςε φορτιςμζνο πυκνωτι.
Εκτόσ φλθσ το “Υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ φορτιςμζνου πυκνωτι” (ςελίδα 169).
Εκτόσ φλθσ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου.
Θ δραςτθριότθτα τθσ ςελίδασ 185 να μθν διδαχτεί.
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ προβλιματα
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρείται
κακϊσ και οι αςκιςεισ 59, 61 (ςελίδα 195), τα προβλιματα 94, 96 και 101 (ςελίδεσ 201 και 202).
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Γνωριμία με τον παλμογράφο (δεν αποτελεί αντικείμενο εξεταςτζασ φλθσ).
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ΧΘΜΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ)
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Κα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Β' Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ, ζκδοςθ 2015.
Θ διδακτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:
ελίδεσ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ
1.1 «Ειςαγωγι ςτθν οργανικι χθμεία»

9-11

1.2 «Ταξινόμθςθ οργανικϊν ενϊςεων – ομόλογεσ ςειρζσ»

11-15

1.3 «Ονοματολογία άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων»

15-19

1.4 «Λςομζρεια»
Παρατήρηςη: Οι μακθτζσ να αςκθκοφν ςτθν εφρεςθ ιςομερϊν που
αντιςτοιχοφν ςε μοριακοφσ τφπουσ άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων που
περιζχουν μζχρι και τζςςερα (4) άτομα άνκρακα.

19-22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ - ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ
2.1 «Ρετρζλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενηίνθ. Καφςθ-καφςιμα»
2.2 «Νάφκα – Ρετροχθμικά»

39-43
44

2.3 «Αλκάνια – μεκάνιο, φυςικό αζριο, βιοαζριο»

45-50

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Ραραςκευζσ» των αλκανίων

46-47

2.4 «Καυςαζρια- καταλφτεσ αυτοκινιτων»

51-52

2.5 Αλκζνια – αικζνιο ι αικυλζνιο

53-59

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Ρροζλευςθ -Ραραςκευζσ» αλκενίων

53-54

Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τα παραδείγματα πολυμεριςμοφ προςκικθσ

56

Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τισ βιομθχανικζσ χριςεισ του αικυλενίου

57

2.6 Αλκίνια - αικίνιο ι ακετυλζνιο

60- 63

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Ραραςκευζσ» του ακετυλενίου

60, 61

Να μθν διδαχκεί θ αντίδραςθ ςχθματιςμοφ του χαλκοακετυλενιδίου

63

Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τισ ςυνκζςεισ του ακετυλενίου και το
παράδειγμα 2.6
2.8. «Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ – Φαινόμενο κερμοκθπίου – Τρφπα όηοντοσ»

63
67 - 71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕ - ΦΑΙΝΟΛΕ
3.1 «Αλκοόλεσ»

88-89

3.2 «Κορεςμζνεσ μονοςκενείσ αλκοόλεσ-Αικανόλθ»

90 -94

Εργαςτθριακι άςκθςθ:
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Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «οξείδωςθ αικανόλθσ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΤΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
4.1 «Κορεςμζνα μονοκαρβοξυλικά οξζα – αικανικό οξφ»

112- 115

Να μθν απομνθμονευκεί ο πίνακασ 4.1 «Ονομαςίεσ κορεςμζνων
μονοκαρβοξυλικϊν οξζων

112

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Στο εργαςτιριο»

113

Να μθν απομνθμονευκεί ο πίνακασ «Το οξικό οξφ ςτθ βιομθχανία»

115

4.2 «Γαλακτικό οξφ ι 2-υδροξυπροπανικό οξφ»

116 - 117

Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Πξινοσ χαρακτιρασ των καρβοξυλικϊν οξζων».

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ)
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θ διδαςκαλία του μακιματοσ κα πρζπει να προςανατολιςτεί ςτθν επίτευξθ των ςτόχων/επιδιωκόμενων
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν Βιολογίασ Βϋ Λυκείου
και προςδιορίηονται με τθν αντίςτοιχθ Υπουργικι Απόφαςθ.
Κατά τθ διδαςκαλία του μακιματοσ, ςκόπιμο είναι να αξιοποιείται το εποπτικό υλικό του ςχολικοφ
εγχειριδίου όπωσ οι εικόνεσ και τα γραφικά (ςχιματα/διαγράμματα) που ςυνοδεφουν τα κείμενα και
αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ. Τα παρακζματα και οι πίνακεσ τα οποία δεν περιλαμβάνονται ςτθ
διδακτζα φλθ, είναι χριςιμο να αξιοποιοφνται κατά τθ διδαςκαλία κακϊσ προάγουν τθ ςφνδεςθ τθσ
Βιολογίασ με τθν κακθμερινι ηωι και διευκολφνουν τθν κατανόθςθ τθσ φλθσ από τον μακθτι.
Επιςθμαίνεται ότι ςτισ ϊρεσ διδαςκαλίασ που αναφζρονται ανά κεφάλαιο ςτον πίνακα που ακολουκεί, κα
πρζπει να πραγματοποιοφνται και οι υποχρεωτικζσ (ατομικζσ ι ομαδικζσ) διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο
εργαςτιριο και ςτθ ςχολικι αίκουςα (βλ. πίνακα που ακολουκεί).
Σθμειϊνεται, επίςθσ, ότι κατά τθ διδαςκαλία τθσ διδακτζασ φλθσ είναι απαραίτθτο να ακολουκθκεί θ
ςειρά των κεφαλαίων του ςχολικοφ εγχειριδίου, για λόγουσ που εξυπθρετοφν τθν εννοιολογικι ςυνζχεια
και ενότθτα των διδαςκομζνων εννοιϊν.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ

1. Γνωριμία με το εργαςτιριο (1 διδακτική ώρα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
Χθμικι
ςφςταςθ του
κυττάρου
10 ϊρεσ

Εξοικείωςθ του μακθτι με τον χϊρο και τον εξοπλιςμό του
εργαςτθρίου. Επιςιμανςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ εργαςτθριακισ
δραςτθριότθτασ ςτθν επιςτιμθ τθσ Βιολογίασ, ϊςτε να
καλλιεργθκεί το ενδιαφζρον για τθ ςυςτθματικι αξιοποίθςθ του
ςχολικοφ εργαςτθρίου κατά τθ διδαςκαλία. Ειδικότερα,
παρουςίαςθ του μικροςκοπίου, εκμάκθςθ τθσ χριςθσ του μζςω τθσ
παρατιρθςθσ ενόσ ζτοιμου παραςκευάςματοσ, ενθμζρωςθ για τουσ
κανόνεσ αςφαλοφσ ςυμπεριφοράσ κατά τισ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ.
(Εργαςτθριακόσ οδθγόσ) http://goo.gl/F5I6Hk
2. Απομόνωςθ DNA (1 διδακτική ώρα)
(http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/760?locale=el) ι
3. Μετουςίωςθ πρωτεϊνϊν
Άςκθςθ 7 εργαςτθριακοφ οδθγοφ:
http://goo.gl/F5I6Hk
Φφλλο εργαςίασ: (1 διδακτική ώρα)
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του κεφαλαίου,
διανομι ςτουσ μακθτζσ φφλλου εργαςίασ ςτο οποίο καλοφνται, με τθ
βοικεια του εκπαιδευτικοφ:
 Να λφςουν μια άςκθςθ, να διερευνιςουν ζνα πρόβλθμα που
άπτεται των εφαρμογϊν τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι ι
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από τθν εικόνα μιασ βιολογικισ
δομισ, προκειμζνου να εξθγιςουν πϊσ τα μζρθ τθσ
αλλθλεπιδροφν ϊςτε να εκδθλϊνεται θ λειτουργία τθσ ι
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από ζνα λογικό διάγραμμα, ι μια
γραφικι παράςταςθ που αφορά ςτθ ροι των γεγονότων ι τθ
μεταβολι μιασ παραμζτρου ςε μια βιολογικι διαδικαςία,
προκειμζνου να εξθγιςουν ι να προβλζψουν τθν ζκβαςθ τθσ
διαδικαςίασ αυτισ.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ









Κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ μποροφν να αξιοποιθκοφν
προςομοιϊςεισ και βίντεο, όπωσ:
υμπφκνωςθ-Τδρόλυςθ:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5063?locale=el
Ιεραρχία βιομορίων:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5059?locale=el
Πεπτιδικόσ δεςμόσ:
http://plantsciences.montana.edu/cqlab/proteinformation.htm
Δομι πρωτεϊνϊν: http://goo.gl/yb936J
Δομι DNA: http://goo.gl/TZN6Ow
Οικοδόμθςε ζνα μόριο DNA:
http://learn.genetics.utah.edu/content/molecules/builddna/
τιβάδα φωςφολιπιδίων:
http://www.yellowtang.org/animations/bilayer.swf
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 Άλλεσ κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ
(κόπιμο είναι ςτισ δραςτηριότητεσ αυτζσ να ςυντάςςεται φφλλο
εργαςίασ που θα διανζμεται ςτουσ μαθητζσ, προκειμζνου να
καταγράφουν ό,τι παρατήρηςαν κατά τη διεξαγωγή τουσ, καθώσ
και να απαντοφν, μετά την ολοκλήρωςή τουσ, ςε ςχετικζσ
ερωτήςεισ που αφοροφν ςτισ παρατηρήςεισ που ζκαναν, τα
ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζληξαν κ.ά.)
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ

1. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ φυτικϊν κυττάρων:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5122?locale=el ι

2. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ ςτομάτων φφλλων, καταφρακτικϊν
κυττάρων κ.τ.λ.
Άςκθςθ 4 εργαςτθριακοφ οδθγοφ: http://goo.gl/F5I6Hk

Κεφάλαιο 2:
Κφτταρο: Θ
κεμελιϊδθσ
μονάδα τθσ
ηωισ

Φφλλο εργαςίασ: (1 διδακτική ώρα)
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του κεφαλαίου,
διανομι ςτουσ μακθτζσ φφλλου εργαςίασ ςτο οποίο καλοφνται, με τθ
βοικεια του εκπαιδευτικοφ:
 Να λφςουν μια άςκθςθ, να διερευνιςουν ζνα πρόβλθμα που
άπτεται των εφαρμογϊν τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι ι
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από τθν εικόνα μιασ βιολογικισ
δομισ, προκειμζνου να εξθγιςουν πϊσ τα μζρθ τθσ
αλλθλεπιδροφν ϊςτε να εκδθλϊνεται θ λειτουργία τθσ ι
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από ζνα λογικό διάγραμμα, ι μια
γραφικι παράςταςθ που αφορά ςτθ ροι των γεγονότων ι τθ
μεταβολι μιασ παραμζτρου ςε μια βιολογικι διαδικαςία,
προκειμζνου να εξθγιςουν ι να προβλζψουν τθν ζκβαςθ τθσ
διαδικαςίασ αυτισ.

12 ϊρεσ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ












Κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ μποροφν να αξιοποιθκοφν
προςομοιϊςεισ και βίντεο, όπωσ:
Σο μζγεκοσ των κυττάρων:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5058?locale=el
Είδθ κυττάρων:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5126?locale=el
Σο ευκαρυωτικό κφτταρο:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3159?locale=el
Σο εςωτερικό του κυττάρου:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4933?locale=el
Διάχυςθ:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4931?locale=el
Ώςμωςθ:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4934?locale=el
Επαναλθπτικζσ ερωτιςεισ για το κφτταρο:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5069?locale=el
Μζγεκοσ κυττάρων και κλίμακα:
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
το εςωτερικό του κυττάρου:
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/insideacell/
Ενδοςυμβιωτικι υπόκεςθ: http://goo.gl/wqMbkP
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Golgi: Ρακετάριςμα και ζκκριςθ πρωτεϊνϊν http://goo.gl/azWmnM
Ενδοκφττωςθ-Εξωκφττωςθ: http://goo.gl/UhwfwJ
Φαγοκυττάρωςθ: http://goo.gl/PJBMhv
Άλλεσ κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ
(κόπιμο είναι ςτισ δραςτηριότητεσ αυτζσ να ςυντάςςεται φφλλο
εργαςίασ που θα διανζμεται ςτουσ μαθητζσ, προκειμζνου να
καταγράφουν ό,τι παρατήρηςαν κατά τη διεξαγωγή τουσ, καθώσ
και να απαντοφν, μετά την ολοκλήρωςή τουσ, ςε ςχετικζσ
ερωτήςεισ που αφοροφν ςτισ παρατηρήςεισ που ζκαναν, τα
ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζληξαν κ.ά.)

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ

1. Δράςθ των Ενηφμων:
Άςκθςθ 11 εργαςτθριακοφ οδθγοφ: http://goo.gl/F5I6Hk
Φφλλο εργαςίασ: (1 διδακτική ώρα)
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του κεφαλαίου,
διανομι ςτουσ μακθτζσ φφλλου εργαςίασ ςτο οποίο καλοφνται, με τθ
βοικεια του εκπαιδευτικοφ:
 Να λφςουν μια άςκθςθ, να διερευνιςουν ζνα πρόβλθμα που
άπτεται των εφαρμογϊν τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι ι
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από τθν εικόνα μιασ βιολογικισ
δομισ, προκειμζνου να εξθγιςουν πϊσ τα μζρθ τθσ
αλλθλεπιδροφν ϊςτε να εκδθλϊνεται θ λειτουργία τθσ ι
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από ζνα λογικό διάγραμμα, ι μια
γραφικι παράςταςθ που αφορά ςτθ ροι των γεγονότων ι τθ
μεταβολι μιασ παραμζτρου ςε μια βιολογικι διαδικαςία,
προκειμζνου να εξθγιςουν ι να προβλζψουν τθν ζκβαςθ τθσ
διαδικαςίασ αυτισ.
Κεφάλαιο 3:
Μεταβολιςμόσ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ
12 ϊρεσ











Κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ μποροφν να αξιοποιθκοφν
προςομοιϊςεισ και βίντεο, όπωσ:
Μθχανιςμόσ δράςθσ των ενηφμων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5113?locale=el
Αναςτολείσ τθσ ενηυμικισ δράςθσ (περιλαμβάνει διάκριςθ
ςυναγωνιςτικϊν-μθ ςυναγωνιςτικϊν αναςτολζων)
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5115?locale=el
Διαδραςτικι άςκθςθ αξιολόγθςθσ γνϊςεων πάνω ςτθ δράςθ
των ενηφμων:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5117?locale=el
Κυτταρικι Αναπνοι:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5700?locale=el
Φωτοςφνκεςθ
http://goo.gl/zFj9IC
Φωτοςφνκεςθ
http://dendro.cnre.vt.edu/forestbiology/photosynthesis.swf
Γλυκόλυςθ
http://goo.gl/x1CXdz
Κφκλοσ Krebs
http://goo.gl/mj9In9
Κυτταρικι Αναπνοι
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http://goo.gl/KK7OAx
Ηυμϊςεισ
http://goo.gl/qUF6dW
(κόπιμο είναι ςτισ δραςτηριότητεσ αυτζσ να ςυντάςςεται φφλλο
εργαςίασ που θα διανζμεται ςτουσ μαθητζσ, προκειμζνου να
καταγράφουν ό,τι παρατήρηςαν κατά τη διεξαγωγή τουσ, καθώσ
και να απαντοφν, μετά την ολοκλήρωςή τουσ, ςε ςχετικζσ
ερωτήςεισ που αφοροφν ςτισ παρατηρήςεισ που ζκαναν, τα
ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζληξαν κ.ά.)

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ

1. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ μίτωςθσ ςε ακρόρριηα κρεμμυδιοφ
από ζτοιμο παραςκεφαςμα ςχολικοφ εργαςτθρίου.
Φφλλο εργαςίασ: (1 διδακτική ώρα)
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του κεφαλαίου,
διανομι ςτουσ μακθτζσ φφλλου εργαςίασ ςτο οποίο καλοφνται, με τθ
βοικεια του εκπαιδευτικοφ:
 Να λφςουν μια άςκθςθ, να διερευνιςουν ζνα πρόβλθμα που
άπτεται των εφαρμογϊν τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι ι
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από τθν εικόνα μιασ βιολογικισ
δομισ, προκειμζνου να εξθγιςουν πϊσ τα μζρθ τθσ
αλλθλεπιδροφν ϊςτε να εκδθλϊνεται θ λειτουργία τθσ ι
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από ζνα λογικό διάγραμμα, ι μια
γραφικι παράςταςθ που αφορά ςτθ ροι των γεγονότων ι τθ
μεταβολι μιασ παραμζτρου ςε μια βιολογικι διαδικαςία,
προκειμζνου να εξθγιςουν ι να προβλζψουν τθν ζκβαςθ τθσ
διαδικαςίασ αυτισ.

Κεφάλαιο 4
Γενετικι

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ
16 ϊρεσ














Κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ μποροφν να αξιοποιθκοφν
προςομοιϊςεισ και βίντεο, όπωσ:
Κυτταρικόσ κφκλοσ:
http://outreach.mcb.harvard.edu/animations/cellcycle.swf
Κεντρικό Δόγμα Βιολογίασ:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3098?locale=el
Αντιγραφι DNA:
http://goo.gl/H1yS7r
Ζκφραςθ Γενετικισ Πλθροφορίασ (Μετάφραςθ):
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2437?locale=el
Μεταγραφι και μετάφραςθ γονιδίου:
http://learn.genetics.utah.edu/content/molecules/transcribe/Μίτ
ωςθ και Μείωςθ:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3163?locale=el
Μίτωςθ: http://goo.gl/nDjYoH
Μίτωςθ: http://goo.gl/Sb129R
Μείωςθ: http://goo.gl/dbby54
Ανεξάρτθτοσ ςυνδυαςμόσ χρωμοςωμάτων κατά τθ μείωςθ:
http://goo.gl/9mDTjb
Χιαςματυπία: http://goo.gl/gyhHLW
Διχοτόμθςθ βακτθρίου:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1294?locale=el
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Μεταλλάξεισ:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3110?locale=el
 Άλλεσ κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ
(κόπιμο είναι ςτισ δραςτηριότητεσ αυτζσ να ςυντάςςεται φφλλο
εργαςίασ που θα διανζμεται ςτουσ μαθητζσ, προκειμζνου να
καταγράφουν ό,τι παρατήρηςαν κατά τη διεξαγωγή τουσ, καθώσ
και να απαντοφν, μετά την ολοκλήρωςή τουσ, ςε ςχετικζσ
ερωτήςεισ που αφοροφν ςτισ παρατηρήςεισ που ζκαναν, τα
ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζληξαν κ.ά.)

ΘΡΘΚΕΤΣΙΚΑ
Θ διδακτζα φλθ ςτο μάκθμα των Κρθςκευτικϊν προδιαγράφει τα όρια ενόσ ςτοιχειϊδουσ γραμματιςμοφ
των μακθτϊν, ςφμφωνα με τα υφιςτάμενα Αναλυτικά Ρρογράμματα και με βάςθ τα εγκεκριμζνα
διδακτικά μζςα και βιβλία. Ο οριςμόσ τθσ εξυπθρετεί τον ςχεδιαςμό τθσ μάκθςθσ από τον εκπαιδευτικό
αλλά και τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ διαμορφωτικισ και τελικισ αξιολόγθςθσ και, αςφαλϊσ, είναι χριςιμοσ
για τον μακθςιακό προςανατολιςμό των μακθτϊν και για τθν προετοιμαςία τουσ ςτισ εξετάςεισ. Ωςτόςο,
θ διδακτικι διεργαςία και θ διδαςκαλία ςτο μάκθμα των Κρθςκευτικϊν αφοροφν ςε ςτόχουσ και
προςδοκϊμενθ μάκθςθ, θ οποία ςαφζςτατα υπερβαίνει τα ςτενά όρια μιασ οριςμζνθσ ποςότθτασ
εξεταςτζασ φλθσ. Επομζνωσ, θ διδαςκαλία δεν πρζπει να είναι απλϊσ μια τυπικι διαδικαςία
μεταφοράσ/παράδοςθσ ζτοιμθσ γνϊςθσ με βάςθ τθν εξεταςτζα φλθ. Επιπλζον, θ διδαςκαλία δεν μπορεί
να είναι προςκολλθμζνθ ςτα γνωςιακά περιεχόμενα του διδακτικοφ βιβλίου, κατά τρόπο αποκλειςτικό,
και μάλιςτα χωρίσ τθ δθμιουργικι ςυμβολι και τον κριτικό αναςτοχαςμό των ίδιων των μακθτϊν, οφτε
μπορεί να ζχει ωσ μοναδικό ςτόχο τθν προετοιμαςία των μακθτϊν για τισ τελικζσ εξετάςεισ. Σφμφωνα με
τα προθγοφμενα, θ οριηόμενθ διδακτζα φλθ αποτελεί τον κεντρικό κορμό τθσ ετιςιασ διδακτικισ πορείασ,
χωρίσ να αποκλείεται, ανάλογα με τισ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ και ςφμφωνα με τθν κρίςθ του διδάςκοντα,
θ ςυμπλθρωματικι διδαςκαλία και άλλων διδακτικϊν κεμάτων που περιλαμβάνονται ςτα διδακτικά
βιβλία των τάξεων του Λυκείου.

ΘΡΘΚΕΤΣΙΚΑ
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Βιβλίο: «Χριςτιανιςμόσ και Θρηςκεφματα», Δ.Λ. Δρίτςα, Δ.Ν. Μόςχου, Στ. Λ. Ραπαλεξανδρόπουλου.
Θ διδακτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:
3. Κρθςκεία: ζνα πανανκρϊπινο φαινόμενο
4. Ροιοσ είναι ο Κεόσ κατά τθν πίςτθ του Χριςτιανιςμοφ
5. Θ Βαςιλεία του Κεοφ: όραμα αλλιϊτικθσ ηωισ ι ουτοπία;
7. «Τίνα με λζγουςιν οι άνκρωποι είναι;»
9. Αρχι και πορεία του κόςμου
10. Ο άνκρωποσ ςτο αρχικό του μεγαλείο
11. Γιατί υπάρχει το κακό ςτον κόςμο;
12. Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ Ορκοδοξίασ
21. Φανατιςμόσ και ανεξικρθςκία
24. Ρίςτθ και Επιςτιμθ: αλλθλοαποκλειόμενα ι αλλθλοςυμπλθροφμενα;
25. Ελλθνιςμόσ και Χριςτιανιςμόσ
28. Τα αφρικανικι κρθςκεφματα
29. Ο Λουδαϊςμόσ
30. Το Λςλάμ (Αϋ)
31. Το Λςλάμ (Βϋ)
32.Ο Λνδουιςμόσ (Αϋ)
33.Ο Λνδουιςμόσ (Βϋ)
35. Ο Βουδιςμόσ
36. Θ κινεηικι κρθςκεία
37. Θ ιαπωνικι κρθςκεία
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ΘΡΘΚΕΤΣΙΚΑ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Βιβλίο: «Χριςτιανιςμόσ και Θρηςκεφματα», Δ.Λ. Δρίτςα, Δ.Ν. Μόςχου, Στ. Λ. Ραπαλεξανδρόπουλου.
Θ διδακτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:
3. Κρθςκεία: ζνα πανανκρϊπινο φαινόμενο
4. Ροιοσ είναι ο Κεόσ κατά τθν πίςτθ του Χριςτιανιςμοφ
7. «Τίνα με λζγουςιν οι άνκρωποι είναι;»
9. Αρχι και πορεία του κόςμου
10. Ο άνκρωποσ ςτο αρχικό του μεγαλείο
11. Γιατί υπάρχει το κακό ςτον κόςμο;
12. Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ Ορκοδοξίασ
21. Φανατιςμόσ και ανεξικρθςκία
25. Ελλθνιςμόσ και Χριςτιανιςμόσ
29. Ο Λουδαϊςμόσ
30. Το Λςλάμ (Αϋ)
31. Το Λςλάμ (Βϋ)
32.Ο Λνδουιςμόσ (Αϋ)
33.Ο Λνδουιςμόσ (Βϋ)
35. Ο Βουδιςμόσ

ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θ διδακτζα φλθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ του βιβλίου του κ. Μάραντου:
ΚΕΦ. 1: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΚΟΛΝΩΝΛΑΣ
Α. Θ ζνταξθ του ατόμου ςτθν κοινωνία
1.1
Θ κοινωνικοποίθςθ του ατόμου
1.2 Ραράγοντεσ διαμόρφωςθσ τθσ προςωπικότθτασ
1.2.1 Φορείσ κοινωνικοποίθςθσ
1.2.2 Ο ρόλοσ του ατόμου ςτθ διαδικαςία κοινωνικοποίθςισ του
1.3 Οι κοινωνικζσ αξίεσ
1.3.1 Ζννοια, κατθγορίεσ
1.3.2 Διαφοροποίθςθ των αξιϊν ςτο χϊρο και ςτο χρόνο
1.4 Οι κοινωνικοί κανόνεσ
1.4.1 Ζννοια, κατθγορίεσ
1.4.2 Σχζςθ κοινωνικϊν αξιϊν και κοινωνικϊν κανόνων
1.4. 3 Ρροςαρμογι, ςυμμόρφωςθ και κοινωνικι ανανζωςθ
1.5 Ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ- Μορφζσ κοινωνικοφ ελζγχου
Β. Θ αποκλίνουςα ςυμπεριφορά
1.6 Αποκλίνουςα ςυμπεριφορά
1.6.1 Ραράβαςθ και ζγκλθμα
1.6.2 Θ χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν ωσ αποκλίνουςα ςυμπεριφορά
1.7 Το ζγκλθμα ωσ κοινωνικό φαινόμενο
1.7.1 Τφποι εγκλθμάτων
1.7.2 Νεανικι παραβατικότθτα - εγκλθματικότθτα
1.8
Σφγχρονεσ μορφζσ εγκλθμάτων
1.8.1 Θλεκτρονικό ζγκλθμα
1.8.2 Τρομοκρατία
1.9 Ρρόλθψθ και κυρϊςεισ ςτθν αποκλίνουςα ςυμπεριφορά
1.9.1 Ρρόλθψθ αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ
1.9.2 Κυρϊςεισ ςτθν αποκλίνουςα ςυμπεριφορά
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1.9.3 Σωφρονιςμόσ, φυλακι και επανζνταξθ
ΚΕΦ. 2: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ2.1 Το ΑΕΡ και θ οικονομικι ευθμερία
2.2 Ο ιδιωτικόσ και ο δθμόςιοσ τομζασ
2.3 Ο ρόλοσ του κράτουσ ςτθν οικονομία
2.4 Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ
2.4.1 Δθμόςια Ζςοδα
2.4.2 Δθμόςιεσ Δαπάνεσ
2.5 Λςοηφγιο: Ρλεοναςματικό ι Ελλειμματικό
2.6 Δθμόςιοσ Δανειςμόσ
ΚΕΦ. 3: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΕΛΑΣ
3.1 Μορφζσ πολιτευμάτων
3.2 Το πολίτευμα τθσ Ακθναϊκισ δθμοκρατίασ
3.3 Το πολίτευμα τθσ Ελλάδασ
3.4 Εκλογζσ και εκλογικά ςυςτιματα
3.5 Ζννοια και ρόλοσ του Συντάγματοσ
3.6 Βαςικζσ αρχζσ του Συντάγματοσ
3.6.1 Θ λαϊκι κυριαρχία
3.6.2 Το κράτοσ δικαίου
3.6.3 Το κοινωνικό κράτοσ
3.6.4 Θ διάκριςθ των λειτουργιϊν
ΚΕΦ. 4: Θ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΕΛΑΣ
4.1 Θ νομοκετικι λειτουργία
4.2 Θ εκτελεςτικι λειτουργία
4.2.1 Ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ
4.2.2 Θ κυβζρνθςθ
4.2.3 Θ δθμόςια διοίκθςθ
4.2.4 Ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ
4.3 Θ δικαςτικι λειτουργία
ΚΕΦ. 5: ΣΧΕΣΕΛΣ ΡΟΛΛΤΕΛΑΣ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΘ
5.6 Το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ
5.6.1 Ζννοια και ςυνζπειεσ
5.6.2 Φορείσ και μζςα αντιμετϊπιςθσ
ΚΕΦ.7: Θ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ
7.1 Οι παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ χϊρασ
7.1.1 Το ανκρϊπινο δυναμικό
7.1.2 Οι φυςικοί πόροι
7.2 Τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ
7.2.1 Θ γεωργία
7.2.2 Ο τουριςμόσ
7.2.3 Θ ναυτιλία
7.2.4 Θ ενζργεια
7.2.5 Άλλοι τομείσ: τρόφιμα, φάρμακα κτλ
ΚΕΦ. 8: ΚΕΣΜΟΛ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΤΘΣ Ε.Ε.
8.1
Μδρυςθ και εξζλιξθ
8.4 Ευρωπαίοσ πολίτθσ
8.6 Ρολιτιςμικά χαρακτθριςτικά τθσ Ε.Ε
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ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θ διδακτζα φλθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ του βιβλίου του κ. Μάραντου:
ΚΕΦ. 1: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΚΟΛΝΩΝΛΑΣ
Α. Θ ζνταξθ του ατόμου ςτθν κοινωνία
1.1 Θ κοινωνικοποίθςθ του ατόμου
1.2 Ραράγοντεσ διαμόρφωςθσ τθσ προςωπικότθτασ
1.2.1 Φορείσ κοινωνικοποίθςθσ
1.2.2 Ο ρόλοσ του ατόμου ςτθ διαδικαςία κοινωνικοποίθςισ του
1.3 Οι κοινωνικζσ αξίεσ
1.3.1 Ζννοια, κατθγορίεσ
1.3.2 Διαφοροποίθςθ των αξιϊν ςτο χϊρο και ςτο χρόνο
1.4 Οι κοινωνικοί κανόνεσ
1.4.1 Ζννοια, κατθγορίεσ
1.4.2 Σχζςθ κοινωνικϊν αξιϊν και κοινωνικϊν κανόνων
1.4. 3 Ρροςαρμογι, ςυμμόρφωςθ και κοινωνικι ανανζωςθ
1.5 Ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ- Μορφζσ κοινωνικοφ ελζγχου
ΚΕΦ. 2: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ
2.1
Το ΑΕΡ και θ οικονομικι ευθμερία
2.2
Ο ιδιωτικόσ και ο δθμόςιοσ τομζασ
2.3
Ο ρόλοσ του κράτουσ ςτθν οικονομία
2.4
Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ
2.4.1 Δθμόςια Ζςοδα
2.4.2 Δθμόςιεσ Δαπάνεσ
2.5
Λςοηφγιο: Ρλεοναςματικό ι Ελλειμματικό
2.6
Δθμόςιοσ Δανειςμόσ
ΚΕΦ. 3: Θ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΕΛΑΣ
3.1
Μορφζσ πολιτευμάτων
3.2
Το πολίτευμα τθσ Ακθναϊκισ δθμοκρατίασ
3.3 Το πολίτευμα τθσ Ελλάδασ
3.4
Εκλογζσ και εκλογικά ςυςτιματα
3.5
Ζννοια και ρόλοσ του Συντάγματοσ
3.6 Βαςικζσ αρχζσ του Συντάγματοσ
3.6.1 Θ λαϊκι κυριαρχία
3.6.2 Το κράτοσ δικαίου
3.6.3 Το κοινωνικό κράτοσ
3.6.4 Θ διάκριςθ των λειτουργιϊν
ΚΕΦ. 4: Θ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΕΛΑΣ
4.1
Θ νομοκετικι λειτουργία
4.2
Θ εκτελεςτικι λειτουργία
4.2.1 Ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ
4.2.2 Θ κυβζρνθςθ
4.2.3 Θ δθμόςια διοίκθςθ
4.2.4 Ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ
4.3 Θ δικαςτικι λειτουργία
ΚΕΦ. 8: ΚΕΣΜΟΛ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΤΘΣ Ε.Ε.
8.1
Μδρυςθ και εξζλιξθ
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8.4
8.6

Ευρωπαίοσ πολίτθσ
Ρολιτιςμικά χαρακτθριςτικά τθσ Ε.Ε.

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Β’ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θ διδακτζα φλθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ του βιβλίου των κ.κ. Κεριανοφ και Φωτόπουλου:
ΚΕΦ. 1: ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΛΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
1.1
Διάκριςθ των επιςτθμϊν
1.1.1 Φυςικζσ επιςτιμεσ: Αρχζσ, νόμοι και τάςεισ
1.1.2 Κοινωνικζσ επιςτιμεσ: Αρχζσ, νόμοι και τάςεισ
1.1.3 Διαφορζσ φυςικϊν και κοινωνικϊν επιςτθμϊν
1.2
Λόγοι εμφάνιςθσ των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν.
1.3
Θ διεπιςτθμονικότθτα ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
1.4
Μζκοδοι και Τεχνικζσ Ζρευνασ
1.4.1 Συγκριτικι μζκοδοσ
1.4.2 Λςτορικι μζκοδοσ
1.4.3 Ροςοτικι και ποιοτικι ζρευνα
1.4.3.1 Θ ςυνζντευξθ
1.4.3.2 Θ παρατιρθςθ
ΚΕΦ. 2: ΒΑΣΛΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΛΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ
Α. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΚΑΛ ΒΑΣΛΚΕΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΕΩΘΣΕΛΣ
2.1
Το αντικείμενο τθσ Ρολιτικισ Οικονομίασ
2.2
Το οικονομικό πρόβλθμα
2.2.1 Θ κατανομι των πόρων
2.2.2 Θ οικονομικι ανάπτυξθ
2.2.3 Θ οικονομικι ςτακερότθτα
2.2.4 Θ διανομι του ειςοδιματοσ
2.2.5 Θ επίλυςθ των οικονομικϊν προβλθμάτων
2.3
Θ γζνεςθ τθσ οικονομικισ ςκζψθσ (Ξενοφϊν, Αριςτοτζλθσ)
2.5
Οι νόμοι τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ και θ διαμόρφωςθ τθσ τιμισ του εμπορεφματοσ (Άνταμ Σμικ)
Β. ΚΟΛΝΩΝΛΚΑ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ
2.1
Το Δουλοκτθτικό Σφςτθμα
2.2
Το Φεουδαρχικό ςφςτθμα
2.3
Το Καπιταλιςτικό ςφςτθμα ι οικονομία τθσ αγοράσ
2.4
Το Σοςιαλιςτικό ςφςτθμα ι ςχεδιαςμζνθ οικονομία
ΚΕΦ. 3: ΒΑΣΛΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΛΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΛΑ
3.1
Οριςμόσ και αντικείμενο τθσ κοινωνιολογίασ
3.5
Κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ και κοινωνικι κινθτικότθτα
3.5.1 Κοινωνικό ςτρϊμα και κοινωνικι τάξθ
3.5.2 Κοινωνικι κζςθ και κοινωνικόσ ρόλοσ
3.5.3 Κοινωνικι κινθτικότθτα
3.6
Κοινωνικζσ ανιςότθτεσ
ΚΕΦ. 4: ΒΑΣΛΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΛΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΘΜΘ
Αϋ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΕΥΜΑΤΑ
4.1
Θ πολιτικι
4.1.1 Ρολιτικι: τζχνθ και επιςτιμθ τθσ διακυβζρνθςθσ
4.1.2 Το κεμελιϊδεσ πολιτικό πρόβλθμα:
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α. Ρεριςςότερθ ιςότθτα/δικαιοςφνθ ι αποτελεςματικότθτα
β. Θ πολιτικι υπθρετεί αξίεσ ι ςυμφζροντα
Βϋ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΚΕΩΛΕΣ ΚΑΛ ΛΔΕΟΛΟΓΛΕΣ
4.1
Γενικά περί πολιτικισ κεωρίασ και ιδεολογίασ
4.2
Φιλελευκεριςμόσ
4.3
Συντθρθτιςμόσ
4.4
Σοςιαλιςμόσ
4.5
Αναρχιςμόσ
4.6
Φαςιςμόσ
4.7
Κοινοτιςμόσ
4.8
Ρολιτικι οικολογία – Ρεριβαλλοντιςμόσ
4.9
Κρθςκευτικόσ φονταμενταλιςμόσ
ΚΕΦ. 5: ΚΕΜΑΤΑ ΡΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΛΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ
5.1
Το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ
5.2
Το θλεκτρονικό εμπόριο
5.3
Θ μετανάςτευςθ
5.3.1 Κατθγορίεσ και αίτια μετανάςτευςθσ
5.3.2 Κοινωνικζσ- οικονομικζσ- πολιτικζσ ςυνζπειεσ

ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΙ ΑΡΧΕ ΣΘ ΕΠΙΣΘΜΘ ΣΩΝ Θ/Τ
Β’ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Διδακτζα φλη και οδηγίεσ διδαςκαλίασ του μαθήματοσ:
Ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι, οι κεματικζσ ενότθτεσ (με ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ), κακϊσ και θ διδακτικι
μεκοδολογία, περιγράφονται ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ (Αρ. πρωτ. 53235/Γ2/07-04-2015 ΥΑ,
ΦΕΚ Βϋ 934).
Θ διδακτζα φλθ είναι οι ενότθτεσ 1, 2 (εκτόσ των: 2.2.3 Ανάλυςθ Αλγορίκμων, Κεωρία Υπολογιςμοφ,
Ρολυπλοκότθτα Αλγορίκμων, Υπολογιςιμότθτα Αλγορίκμων, 2.2.4 Βαςικοί τφποι αλγορίκμων, 2.2.7.5 Κλιςθ
Αλγορίκμου από Αλγόρικμο, 2.2.7.6 Αναδρομι, 2.2.9 Εκςφαλμάτωςθ ςε λογικά λάκθ, 2.2.10 Τεκμθρίωςθ, 2.3.3
Κφκλοσ ηωισ εφαρμογισ λογιςμικοφ), 3 (εκτόσ του 3.2 Ρλθροφοριακά Συςτιματα), του ςχολικοφ βιβλίου
(ςυγγραφείσ: Δουκάκθσ Σ., Δουλθγζρθσ Χ., Καρβουνίδθσ Κ., Κοίλιασ Χ., Ρζρδοσ Α.)
Γενικζσ οδηγίεσ:
Το μάκθμα πρζπει να προςεγγίηεται μζςω δραςτθριοτιτων και παραδειγμάτων που ενδιαφζρουν όλουσ τουσ
μακθτζσ, με τισ κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, όπωσ ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, θ ανακάλυψθ μζςω αναηιτθςθσ
ςτοιχείων. Ο βακμόσ δυςκολίασ τουσ να είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν
ςτουσ οποίουσ διδάςκεται το μάκθμα, τόςο του τμιματοσ όςο και του τφπου ςχολείου (Θμερθςίου/Εςπερινοφ)
ενϊ επίςθσ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ ςυνφπαρξθ μακθτϊν από διαφορετικζσ κατευκφνςεισ. Να
λθφκοφν υπόψθ οι γνϊςεισ που ζχουν λάβει οι μακθτζσ ςτο Γυμνάςιο και να αξιοποιθκοφν ςτο μεγαλφτερο
βακμό.
Το μάκθμα ωσ “Αρχζσ ςτθν Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν”, παραπζμπει ςαφϊσ ςε προςζγγιςθ διδαςκαλίασ “από
πάνω προσ τα κάτω”, από τθ ρίηα του γνωςιακοφ δζνδρου τθσ πλθροφορικισ ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ περιοχζσ
και κυρίωσ ςτισ: Ρρογραμματιςμόσ, Λειτουργικά Συςτιματα, Δίκτυα, Ρλθροφοριακά Συςτιματα, Τεχνθτι
Νοθμοςφνθ. Ζτςι, ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία όπωσ θ αλγορικμικι και ο προγραμματιςμόσ γίνεται μια ςχετικι
εμβάκυνςθ ςε κζματα των περιοχϊν αυτϊν και πάντοτε ςε ςυνάρτθςθ με το διακζςιμο χρόνο και το επίπεδο
των μακθτϊν. Επίςθσ το μάκθμα δεν πρζπει να δϊςει ςτο μακθτι τθν εντφπωςθ μονόπλευρθσ αντιμετϊπιςθσ
μιασ κεματικισ περιοχισ τθσ επιςτιμθσ τθσ Ρλθροφορικισ, όπωσ για παράδειγμα μόνο του προγραμματιςμοφ.
Ειδικότερα για τθ κεματικι ενότθτα 3.1 να γίνει περιγραφι των βαςικϊν λειτουργιϊν ενόσ Λ.Σ. με αναφορά ςτθν
αναγκαιότθτα τουσ, κακϊσ και ςτα Λ.Σ. φορθτϊν ςυςκευϊν και ςε ςφγχρονα περιβάλλοντα διεπαφισ.
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Το μάκθμα πρζπει να εξελίςςεται τόςο ωσ κεωρθτικό όςο και ςτο εργαςτιριο τθσ πλθροφορικισ και με τθ
ςωςτι αναλογία ανά κεματικό αντικείμενο και δραςτθριότθτα.
Αναλυτικζσ οδηγίεσ (Ακολουθοφνται οι οδηγίεσ του ΑΠΣ):
ΕΝΟΣΘΣΑ 1: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ: ,ϊρεσ: 1Να αναηθτιςουν ςτο Διαδίκτυο, εργαηόμενοι ςε ομάδεσ, όρουσ που ςχετίηονται με τθν Ρλθροφορικι, τουσ
τομείσ τθσ, τα πεδία εφαρμογισ κακεμιάσ και να ςυςχετίηουν τισ ζννοιεσ μεταξφ τουσ. Να γίνει απαρίκμθςθ των
πλζον γνωςτϊν, από τθν πλθκϊρα, τομζων που τθν απαρτίηουν και ο ςχετικόσ διαχωριςμόσ τουσ, ςε κεωρθτικό
και εφαρμοςμζνο πλαίςιο.
Ρροσ τοφτο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ενιςχυτικά το πρότυπο Acm Computing System για τυχόν αναφορά ςε
περιςςότερουσ τομείσ ι ζννοιεσ, όπωσ για παράδειγμα θ Αρχιτεκτονικι τθσ πλθροφορίασ, θ Υπολογιςτικι ςκζψθ
κ.ά.
(Να ληφθεί υπόψη ότι οι μαθητζσ ζχουν προςεγγίςει τισ ζννοιεσ του Προβλήματοσ, Αλγορίθμου και
Προγραμματιςμοφ ςτη Γϋ Γυμναςίου. Να χρηςιμοποιηθεί η ψευδογλϊςςα για την περιγραφή των
αλγορίθμων. Εργαςτηριακά να επιλεγεί ζνα μόνο προγραμματιςτικό περιβάλλον ςτο οποίο οι μαθητζσ είναι
εξοικειωμζνοι και μποροφν με απλό και κατανοητό τρόπο να υλοποιήςουν μικρά και απλά προβλήματα.
Μπορεί να χρηςιμοποιηθεί περιβάλλον όπωσ η Γλωςςομάθεια. Τα παραδείγματα του ςχολικοφ βιβλίου να
προςαρμοςτοφν ανάλογα).
ΕΝΟΣΘΣΑ 2: ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΘΜΘ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΠΡΟΒΛΘΜΑ: ,ϊρεσ: 1(2.1.1 Η ζννοια του προβλήματοσ, 2.1.2 Κατηγορίεσ Προβλημάτων, 2.1.3 Υπολογιςτικά Προβλήματα)
Να δοκοφν ενδεικτικά παραδείγματα προβλθμάτων και οι μακθτζσ εργαηόμενοι ςε ομάδεσ να ανακαλφψουν τισ
κατθγορίεσ που αυτά ανικουν και να διαπιςτϊςουν ότι μζροσ των προβλθμάτων μπορεί να επιλυκεί με τθ
βοικεια υπολογιςτι.
(2.1.4 Διαδικαςίεσ επίλυςησ (υπολογιςτικοφ) προβλήματοσ)
Μζςω ενδεικτικοφ παραδείγματοσ επίλυςθσ υπολογιςτικοφ προβλιματοσ να αναδειχκοφν οι φάςεισ επίλυςισ
του (παράδειγμα θ εξαγωγι αποτελεςμάτων προαγωγισ/απόλυςθσ των μακθτϊν μιασ τάξθσ. Συηιτθςθ με τουσ
μακθτζσ για τθν κατανόθςθ του προβλιματοσ, διαχωριςμόσ ςε επιμζρουσ προβλιματα φοίτθςθσ και προόδου,
κλπ.)
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ: ,ϊρεσ: 8-10}
(2.2.1 Οριςμόσ αλγορίθμου, 2.2.2 Χαρακτηριςτικά αλγορίθμου)
Μζςω αυκεντικϊν παραδειγμάτων να αναγνωρίηουν οι μακθτζσ τθν ζννοια του αλγορίκμου. Με παραδείγματα
να αναδειχκοφν από τουσ μακθτζσ βαςικά χαρακτθριςτικά των αντίςτοιχων αλγορίκμων Να γίνει αναφορά ςε
αλγορίκμουσ που είναι εξοικειωμζνοι οι μακθτζσ από τθν κακθμερινι τουσ ηωι (π.χ. εξαγωγι τελικοφ βακμοφ
επίδοςθσ). Το Ραράδειγμα 2.4 να περιγραφεί περιλθπτικά.
(2.2.5 Αναπαράςταςη αλγορίθμου)
Να επιδειχκοφν μζςω απλοφ παραδείγματοσ αλγορίκμου (π.χ. θ αντιμετάκεςθ τιμϊν δφο μεταβλθτϊν) οι
διάφορεσ μορφζσ αναπαράςταςθσ. Μποροφν να χρθςιμοποιθκεί ωσ παράδειγμα θ αντιμετάκεςθ του
περιεχομζνου ενόσ ποτθριοφ με πορτοκαλάδα και ενόσ με γάλα.
(2.2.6 Δεδομζνα και αναπαράςταςή τουσ)
Μζςω αναφοράσ κατάλλθλων παραδειγμάτων να αναδειχκοφν οι διάφοροι τφποι και δομζσ δεδομζνων
(ακζραιοι, πραγματικοί, χαρακτιρεσ, λογικοί τφποι, τφποι οριηόμενοι από το χριςτθ, εγγραφζσ, πίνακεσ, ςφνολα,
αρχεία, λίςτεσ, ςτοίβεσ, ουρζσ, δζνδρα, γράφοι). Οι διάφοροι τφποι δεδομζνων να ςυνδυαςτοφν με το ερϊτθμα
του τι μπορεί να περιζχει μια μεταβλθτι. Να αναδειχκεί θ ανάγκθ χριςθσ δομϊν δεδομζνων με παραδείγματα
που να αναδεικνφουν τθν ακαταλλθλότθτα τθσ χριςθ απλϊν μεταβλθτϊν για τθν αναπαράςταςθ και
αποκικευςθ μεγάλου πλικουσ και όγκου δεδομζνων (π.χ. προβλιματα ονοματοδοςίασ, ςυςχετιςμϊν –
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επόμενου ςτοιχείου - κόμβου, μόνιμθσ αποκικευςθσ κλπ.). Ενδεικτικό παράδειγμα: να δίνονται από το
πλθκτρολόγιο 100 αρικμοί και να ηθτείται να μετρθκεί το πλικοσ των αρικμϊν που είναι μεγαλφτεροι από τον
μζςο όρο τουσ.
Στόχοσ είναι οι μακθτζσ να μποροφν να διακρίνουν τισ δομζσ δεδομζνων, με απλι αναφορά ςε αυτζσ, ανάλογα
με το:
 αν υλοποιοφνται ςτθ μνιμθ του υπολογιςτι (πίνακεσ – λίςτεσ ... εγγραφζσ) ι ςτθν περιφερειακι μνιμθ
(αρχεία)
 αν είναι ςτατικζσ (πίνακεσ, ςφνολα, εγγραφζσ) ι δυναμικζσ (λίςτεσ…)
 τον τρόπο πρόςβαςθσ ςτο περιεχόμενό τουσ (δζνδρα, γράφοι, ουρζσ, ςτοίβεσ)
Να μποροφν οι μακθτζσ ςε διαγράμματα / εικόνεσ να διακρίνουν μια LIFO από μια FIFO δομι, ζνα δζνδρο από
ζνα γράφο. Να μποροφν οι μακθτζσ να αναγνωρίηουν όταν τουσ δοκεί θ περιγραφι μιασ κατάςταςθσ (π.χ. θ
αναμονι ςε μια τράπεηα, το παρκάριςμα ςε ζνα ςτενό αδιζξοδο) τθν καταλλθλότερθ δομι που κα μποροφςαν
να χρθςιμοποιιςουν (LIFO – FIFO) ςτον αλγόρικμό επίλυςθσ που κα πρότειναν.
(2.2.7 Εντολζσ και δομζσ αλγορίθμου)
Να επιδειχκοφν, μζςω παραδείγματοσ αλγορίκμου, θ χριςθ απλϊν εντολϊν και δομϊν που χρθςιμοποιοφν οι
αλγόρικμοι (π.χ. να γίνει αυτό μζςω του αλγορίκμου τθσ ςειριακισ αναηιτθςθσ ςε μονοδιάςτατο πίνακα).
Ενδεικτικά προτείνονται τα ακόλουκα:
 Θ εντολι εκχϊρθςθσ ςτθν απόδοςθ ςε μια μεταβλθτι αρχικισ τιμισ, του αποτελζςματοσ μιασ
αρικμθτικισ ι αλγεβρικισ παράςταςθσ που περιζχει μεταβλθτζσ, ςτθν αφξθςθ/μείωςθ τθσ τιμισ ενόσ
δείκτθ και ςτθν αντιμετάκεςθ τιμϊν δφο μεταβλθτϊν.
 Θ εντολι επιλογισ ςτθν εφρεςθ του μεγαλφτερου/μικρότερου από μια ςειρά αρικμϊν (2 αρχικά, μετά 3,
μετά 4, εξθγϊντασ παράλλθλα και τθ διαδικαςία τθσ εμφϊλευςθσ).
 Θ εντολι επανάλθψθσ Πςο… επανζλαβε, ςτθν ειςαγωγι αγνϊςτου πλικουσ αρικμϊν από το
πλθκτρολόγιο και το γζμιςμα τθσ δομισ ενόσ πίνακα (παραδείγματα 2.16, 2.23, 2.29).
 Θ εντολι επανάλθψθσ Για..από… μζχρι, ςτον ζλεγχο όλων των ςτοιχείων τθσ δομισ ενόσ πίνακα γνωςτοφ
μεγζκουσ αν πλθροφν μια ςυνκικθ (π.χ. εφρεςθ πλικουσ κετικϊν/αρνθτικϊν αρικμϊν, παραδείγματα
2.24, 2.26 Αλγόρικμοσ Βακμολογία, 2.27).
 Θ εντολι επανάλθψθσ Επανζλαβε … Μζχρισ_ότου, για επιλογι από αρχικό κατάλογο επιλογϊν
(παράδειγμα 2.17).
 Επεξιγθςθ των διαφορϊν των δομϊν επανάλθψθσ (πλεονεκτιματα κάκε μιασ, υλοποίθςθ
παραδείγματοσ και με τισ τρείσ δομζσ).
 Επεξιγθςθ τθσ εμφϊλευςθσ δομισ επανάλθψθσ ςε δομι επανάλθψθσ (παραδείγματα 2.28, 2.30)
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ: ,ϊρεσ: 7-10}
(2.3.1 Αναφορά ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ και «Προγραμματιςτικά Υποδείγματα»)
Αναφορά ςτα «Ρρογραμματιςτικά Υποδείγματα» (προςτακτικόσ, δθλωτικόσ, λογικόσ και λοιπά πρότυπα
προγραμματιςμοφ). Αναφορά ςε προγραμματιςτικζσ τεχνικζσ και είδθ προγραμματιςμοφ. Να δοκεί ζμφαςθ
ςτθν προςζγγιςθ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ κφρια με παρουςίαςθ προγραμμάτων.
Σφνδεςθ με το/τα είδθ προγραμματιςμοφ που γνϊριςαν μζχρι ςιμερα. Να αναφερκοφν ενδεικτικζσ γλϊςςεσ και
περιβάλλοντα και να ςυνδεκοφν με τα Ρρογραμματιςτικά Υποδείγματα.
(2.3.2 Σχεδίαςη και ςυγγραφή κϊδικα)
Υλοποίθςθ ςε κϊδικα απλϊν, ιδθ γνωςτϊν και κατά προτίμθςθ υλοποιθμζνων ςε προθγοφμενο ςτάδιο
αλγορίκμων (παραδείγματα παραγράφου 2.2).
ΕΝΟΣΘΣΑ 3: ΘΕΜΑΣΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΘ ΕΠΙΣΘΜΘ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ: ,ϊρεσ: 1-2}
Τι είναι το Λ.Σ; Ροιόν ςκοπό εξυπθρετεί; Γιατί χρειάηεται; Αναφορά ςτισ βαςικζσ εργαςίεσ του. Σφντομθ
παρουςίαςθ γνωςτϊν Λ.Σ. με ζμφαςθ αυτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε φορθτζσ ςυςκευζσ.
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Κφρια μζςω ςυηιτθςθσ να αναδειχκοφν οι βαςικζσ παραπάνω ζννοιεσ (να λθφκεί υπόψθ θ φλθ που ζχει
διδαχκεί ςτο Γυμνάςιο).
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3 ΔΙΚΣΤΑ: ,ϊρεσ: 1-2}
Μζςω ανάκλθςθσ γνϊςεων ι αναηιτθςθσ (και με τθ χριςθ εννοιολογικοφ χάρτθ), να απεικονιςτοφν τα κζματα
που διαπραγματεφεται θ ενότθτα (να λθφκεί υπόψθ θ φλθ που ζχει διδαχκεί ςτο Γυμνάςιο).
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.4 ΣΕΧΝΘΣΘ ΝΟΘΜΟΤΝΘ: ,ϊρεσ: 1Να αναηθτθκοφν οι επιςτθμονικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ μπορεί να ζχει εφαρμογι θ Τ.Ν. Να αναδειχκεί ο ρόλοσ
τθσ Τ.Ν ςε ςφνκετα προβλιματα. Να αναφερκοφν οι τομείσ εφαρμογισ τθσ Τ.Ν (μθχανικι μάκθςθ,
ςυμπεραςματολογία, ρομποτικι κ.ά.). Να γίνει αναφορά ςε Γλϊςςεσ Λογικοφ Ρρογραμματιςμοφ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν Τ.Ν. Να αναηθτθκοφν εφαρμογζσ τθσ Τ.Ν., όπωσ για παράδειγμα ζνα αυτόνομο ρομπότ
που μακαίνει από τθν εμπειρία του.

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Β’ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ
Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Οι μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ Θμερθςίου ΓΕΛ και τθσ Γϋ τάξθσ Εςπερινοφ ΓΕΛ διδάςκονται μία ξζνθ γλϊςςα (Αγγλικι
ι Γαλλικι ι Γερμανικι) ωσ μάκθμα γενικισ παιδείασ. Ωσ προσ τα διδακτικά εγχειρίδια, θ επιλογι των διδακτικϊν
βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμζνο Κατάλογο Ελευκζρων Βοθκθμάτων του Υπουργείου Ραιδείασ. Το
περιεχόμενο των εγκεκριμζνων βιβλίων ςυνάδει μεν με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΑΡΣ), που είναι
βαςικόσ όροσ για τθν ζγκριςι τουσ, διαφοροποιείται ωςτόςο ωσ πρόταςθ υλοποίθςθσ του ΑΡΣ, ωσ προσ τθ δομι
και δόμθςθ τθσ φλθσ, τθν παρουςίαςθ των λεκτικϊν πράξεων, των μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων, κλπ.
Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν επιλογι των γλωςςικϊν φαινομζνων (λεξιλογικϊν και μορφοςυντακτικϊν) που κα
διδαχκοφν ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, ο εκπαιδευτικόσ καλείται να λάβει υπ’ όψιν τα ΑΡΣ τθσ Αγγλικισ,
Γαλλικισ και Γερμανικισ γλϊςςασ του Γενικοφ Λυκείου (ΑΡΣ Αγγλικισ - 3994/Γ2/30-08-1999 Υ.Α., ΦΕΚ Βϋ 1868,
ΑΡΣ Γαλλικισ - 2896/Γ2/16-08-2000 Υ.Α., ΦΕΚ Βϋ 1082, ΑΡΣ Γερμανικισ -ΡΔ 262/1997, ΦΕΚ Αϋ 189) και το
Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. (Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν) για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ ςτθν υποχρεωτικι
εκπαίδευςθ ϊςτε να γνωρίηει τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που πρζπει να ζχουν κατακτιςει οι μακθτζσ κατά τθ
φοίτθςι τουσ ςτο Γυμνάςιο, το επίπεδο γλωςςομάκειασ των μακθτϊν του και τισ μακθςιακζσ τουσ ανάγκεσ. 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.

Οι διδάςκοντεσ να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ

Εζωη. Διανομή
 Γ/νζη ποσδών, Προγρ/ηων & Οργάνωζης Γ.Δ., Σμ. Α΄
 Αση. Γ/νζη Παιδείας, Ομογ., Γιαπολ. Δκπ/ζης, Ξένων και Μειον. τολείων
 Γιεύθσνζη Θρηζκεσηικής Δκπ/ζης
 Γ/νζη Διδικής Αγωγής και Δκπ/ζης
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