
 !!!
 !!!!!!

 !
 !!

 
 !!!!!

ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των µαθηµάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ηµερησίου ΓΕΛ και 
Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ !

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 
52/25-08-2014  του Δ.Σ.) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες διδασκαλίας των Α΄ και 
Β΄ τάξεων Ηµερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ για το σχ. έτος 
2014-2015. 
Συγκεκριµένα: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α΄, Β΄ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

Οδηγίες διδακτικής µεθοδολογίας 
Ι. Η διδασκαλία της Εισαγωγής 
Η Εισαγωγή διδάσκεται κανονικά στην αρχή των µαθηµάτων, αλλά και κατά τη 
διδασκαλία του κειµένου χρησιµοποιείται σε άµεση συνάφεια µε αυτό, µε στόχο την 
κατανόησή του. Αποτελεί µαζί µε το Χρονολόγιο (το οποίο δεν θα διδαχθεί), υλικό 
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αναφοράς, όπου µπορεί ο µαθητής να βρει απαντήσεις σε ερωτήµατα που τίθενται κατά 
τη διδασκαλία συγκεκριµένων κεφαλαίων και, κυρίως, κατά τη γενική θεώρηση κάθε 
έργου. Συγκεκριµένα από την Εισαγωγή θα διδαχθούν: 
α) Συνοπτικά τα κεφάλαια Α΄ (= Εισαγωγικά στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία) και 
Δ΄ (= Ο Πελοποννησιακός πόλεµος). Επίσης, συνοπτικά θα διδαχθεί η εισαγωγή στα 
Ελληνικά του Ξενοφώντα και η εισαγωγή που αναφέρεται στη δοµή και στο περιεχόµενο 
του Γ΄ Βιβλίου του Θουκυδίδη. 
β) Αναλυτικά τα κεφάλαια: 
α) Κεφάλαιο Β΄ Θουκυδίδης Ολόρου Αλιµούσιος (1. Η ζωή του. 2. Το έργο του-
Ενδιαφέροντα και ιδέες. Μέθοδος. Η δοµή του έργου-Ο χρόνος της σύνθεσής του. 
Γλώσσα και ύφος). 
 β) Κεφάλαιο Γ΄ Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς (1. Η ζωή του. 2. Το έργο του-Ενδιαφέροντα 
και ιδέες). 
Ο χρόνος που θα διατεθεί για την Εισαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) 
διδακτικές ώρες. 
Κατά την εξέταση του µαθήµατος οι µαθητές εξετάζονται στην ύλη που θα διδαχθούν 
αναλυτικά. !
II. Ο ρόλος της µετάφρασης 
Η µετάφραση παραµένει χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση του κειµένου, και η 
ανάπτυξη της µεταφραστικής ικανότητας των µαθητών είναι ένας από τους διδακτικούς 
στόχους του µαθήµατος. Παράλληλα µε τη γλωσσική εξοµάλυνση του κειµένου, ο 
εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να επιχειρήσουν να το µεταφράσουν, µε τη δική 
του βοήθεια, αξιολογώντας έτσι και τη µεταφραστική τους ικανότητα. Η διδασκαλία δεν 
θα πρέπει να καταλήγει σε µία και µοναδική παγιωµένη µετάφραση του διδασκόµενου 
κειµένου, την οποία θα αποµνηµονεύουν οι µαθητές και βάσει αυτής θα αξιολογούνται. !
IΙΙ. Οδηγίες για την κατανόηση της δοµής του κειµένου 
Η µεταγραφή όλων των περιόδων του διδασκόµενου κειµένου κατά κώλα προτείνεται ως 
απαραίτητη προεργασία (γίνεται αρχικά από τον καθηγητή και αργότερα και από τους 
µαθητές), και αποτελεί µια διαδικασία που προχωρεί παράλληλα µε τη συντακτική 
ανάλυση. Σκοπός της είναι να αναδείξει µε τη µεγαλύτερη σαφήνεια τη δοµή της 
περιόδου. Στον µακροπερίοδο λόγο των κειµένων της κλασικής περιόδου, όπου το κύριο 
µέρος της περιόδου γίνεται κύρια πρόταση, τα δευτερεύοντα µέρη της γίνονται 
δευτερεύουσες (επιρρηµατικές) προτάσεις, ως προϋποθέσεις για την κύρια πρόταση, και 
τα τριτεύοντα, (επιρρηµατικές) µετοχικές φράσεις, ο χωρισµός του συνεχούς κειµένου σε 
τµήµατα ή κώλα (που µπορεί να είναι κύριες ή δευτερεύουσες προτάσεις, µετοχικές 
φράσεις, µεγάλες απαρεµφατικές εκφράσεις κ.ο.κ.), αναδεικνύει και τα δοµικά 
συστατικά της περιόδου, αλλά και την ιεραρχική τους σχέση. Η πρακτική αυτή βοηθά 
στην ακριβή κατανόηση των σχέσεων των µερών, στη µετάφραση, και στην 
παρακολούθηση µακρών περιόδων και των στοιχείων ενός συλλογισµού. π.χ.: !
Τοιούτων δὲ ὄντων	

Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ	

ὅτι        εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον,	

      εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους	

π ό τ ε ρ ο ν ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν  β ο υ λ ό μ ε ν ο ι	

          ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν            ἢ  πίστεως ἕ ν ε κ α. 	

                	

ΙV. Λεξιλογικά 
Οι λεξιλογικές διασαφήσεις του σχολικού βιβλίου είναι χρήσιµες για τη λεξιλογική, και 
γραµµατικο-συντακτική προσέγγιση του διδασκόµενου κειµένου, για να καταλάβει ο 
µαθητής τι και πώς µεταφράζουµε αλλά και γιατί µεταφράζουµε µε τον συγκεκριµένο 
τρόπο τα µικροσύνολα του κειµένου. Ο καθηγητής µπορεί να προσθέσει εδώ και δικές 
του παρατηρήσεις-ασκήσεις, για να φέρει στην επιφάνεια λεπτοµέρειες της µετάφρασης. 
Έτσι, η µετάφραση γίνεται µέρος της γλωσσικής επεξεργασίας του κειµένου. Λ.χ.: 
παίρνουµε από το σχολικό βιβλίο τέσσερις αναγραφές, τις οποίες µεταποιούµε σε 
ερωτήσεις ως εξής: 
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1. αὐτόν : οριστ. αντωνυµία: «αυτόν τον ίδιο» 
ΕΡ.: Γιατί µεταφράζουµε έτσι; Τι αντωνυµία είναι η αντωνυµία αυτός / αυτή / αυτό στα 
Ν.Ε.; 
ΑΠ.: Αντίθετα µε τα Α.Ε., είναι αντωνυµία δεικτική [στη φράση: «αυτός είναι», 
δείχνοντας κάποιον µε το χέρι (ή νοερά)].  !
2. εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους  
πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν	

 ἢ πίστεως ἕνεκα.	

ΕΡ.: Έτσι όπως µεταφράζεται η φράση, µε ποια λέξη πρέπει να συνάψουµε το πότερον, 
µε το εἰδὼς ή µε το ἥξει; Και γιατί;  
ΑΠ.: µε το εἰδώς. Ως ρήµα γνώσεως σηµαντικό. 
ΕΡ.: Από τον τρόπο που µεταφράζεται η φράση αυτή, τι είδους πρόταση συµπεραίνετε 
ότι πρέπει να εξαρτάται από το ρήµα αυτό; 
ΑΠ.: Πλάγια ερωτηµατική, και µάλιστα διµελής πρόταση: «ή … ή» 
ΕΡ.: Πώς θα ήταν η ευθεία ερωτηµατική; 
ΑΠ.: πότερον βουλόμενοι ἀντέχουσιν περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα; (υπογραµµίζεται 
το ρήµα)–δεν ξεχνούµε να βάλουµε ερωτηµατικό στο τέλος. 
ΕΡ.: βουλόμενοι :: πίστεως ἕνεκα. Ποια συντακτική λειτουργία επιτελούν οι όροι αυτοί;  
ΑΠ.: Παρατηρούµε ότι εδώ ισοζυγιάζονται, διαζευκτικά, δύο γραµµατικοί όροι 
διαφορετικοί, µια µετοχή και ένας εµπρόθετος προσδιορισµός. Είναι φανερό από τη 
σύνδεσή τους ότι οι δύο αυτοί διαφορετικοί γραµµατικώς όροι επιτελούν την ίδια 
συντακτική λειτουργία. Κι αυτή είναι αιτιολογική. Άρα έχουµε µια αιτιολογική µετοχή και 
έναν εµπρόθετο προσδιορισµό της αιτίας. !
3. ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν: «υποδουλώνω την πόλη κ.λπ.» 
Παρατηρούµε ότι το ρήµα µεταφράζεται ως ενεργητικό µεταβατικό, µε αντικείµενο τὴν 
πόλιν. 	

ΕΡ.: Μπορεί ένα ρήµα µε τέτοια κατάληξη να έχει σηµασία ενεργητική;  
ΑΠ.: Ναι, αν πρόκειται για ρήµα µέσο. 
ΕΡ.: Γιατί δεν χρησιµοποιείται και εδώ (όπως παρακάτω) το ενεργητικό ρήµα; Ποια η 
ουσιαστική διαφορά µέσου και ενεργητικού ρήµατος; 
ΑΠ.: Όταν κάνω κάτι µε όλη την ψυχή µου ή µε όλη την ενεργητικότητά µου, 
χρησιµοποιώ, αντί για το απλό, ένα ρήµα «µέσο». Πρβλ. θύω («θυσιάζω» απλώς, χωρίς 
έµφαση) και θύομαι («θυσιάζω» µε όλη την ψυχή µου, µε έντονο θρησκευτικό 
συναίσθηµα κ.λπ.). Το Λεξικό διδάσκει ότι στα Α.Ε. απαντά και το ενεργητικό 
ἐξανδραποδίζω, µε την ίδια σηµασία, αλλά µε λιγότερο έντονη διάθεση. !
V. Η χρήση των νεοελληνικών µεταφράσεων 
Οι δύο νεοελληνικές µεταφράσεις παρέχονται ως εργαλείο, στο οποίο µπορεί να 
προσφεύγει ο εκπαιδευτικός, όποτε το κρίνει απαραίτητο, για την κατανόηση του Α.Ε. 
κειµένου. Παρέχονται δύο µεταφράσεις και όχι µία, προκειµένου να κατανοήσουν οι 
µαθητές ότι η µεταφραστική διαδικασία δεν είναι µονοσήµαντη, γι’ αυτό εκκινώντας οι 
µεταφραστές από το ίδιο Α.Ε. κείµενο καταλήγουν σε διαφορετικό αποτέλεσµα, ανάλογα 
µε τις µεταφραστικές επιλογές τους. Κατά συνέπεια, η µετάφραση δεν µπορεί να είναι 
µια µηχανιστική διαδικασία απόδοσης δοµών της Αρχαίας Ελληνικής µε αντίστοιχες της 
Νέας Ελληνικής, αλλά προϋποθέτει αποφάσεις και επιλογές. Ο εκπαιδευτικός µπορεί, 
ευκαιριακά, να επισηµαίνει τέτοιες αποκλίσεις µεταξύ των δύο µεταφράσεων και να 
υποψιάζει τους µαθητές για τους εναλλακτικούς τρόπους µε τους οποίους µια 
αρχαιοελληνική γλωσσική δοµή µπορεί να αποδοθεί στα Νέα Ελληνικά, ξεκινώντας από 
τις πιο απλές περιπτώσεις, π.χ. την απόδοση µιας αιτιολογικής µετοχής άλλοτε µε 
αιτιολογική πρόταση και άλλοτε µε εµπρόθετο προσδιορισµό της αιτίας. Ασφαλώς, η 
διδακτική αυτή πρακτική δεν µπορεί να έχει συστηµατικό χαρακτήρα, ούτε να καλύπτει 
το σύνολο του κειµένου, αλλά µόνο επιλεγµένα από τον εκπαιδευτικό σηµεία. !
VI. Η γραµµατική και συντακτική επεξεργασία του κειµένου 
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Η γραµµατική επεξεργασία του κειµένου θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στους 
γραµµατικούς εκείνους τύπους που δυσκολεύουν τους µαθητές, ενώ η συντακτική 
επεξεργασία θα πρέπει να υποτάσσεται στην προσπάθεια κατανόησης του νοήµατος του 
κειµένου. Δεν έχει αξία, εποµένως, ο εξαντλητικός συντακτικός χαρακτηρισµός ακόµη 
και στοιχείων που είναι προφανή στους µαθητές (π.χ. επιθετικοί προσδιορισµοί). Θα 
πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιµένει, κυρίως, στους βασικούς αρµούς της κάθε περιόδου, 
κατευθύνοντας τους µαθητές του µε κατάλληλες ερωτήσεις. Για να κατανοηθεί π.χ. η 
σχέση των δευτερευουσών προτάσεων µε την κύρια σε µια περίοδο είναι χρήσιµες 
ερωτήσεις του τύπου: πότε / γιατί / για ποιο σκοπό κ.λπ. συµβαίνει αυτό που δηλώνεται 
στην κύρια πρόταση; Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τους 
λογικούς δεσµούς των στοιχείων της περιόδου και πώς µε βάση αυτούς συγκροτείται το 
νόηµα ― και όχι ο χαρακτηρισµός των επιµέρους στοιχείων µε τη χρήση της τεχνικής 
ορολογίας του συντακτικού. !
VII. Γλωσσική διδασκαλία 
Όπως προαναφέρθηκε, δύο ώρες εβδοµαδιαίως του προβλεπόµενου για το µάθηµα 
προγράµµατος των Γενικών Λυκείων (τάξη Α΄) και µία ώρα του προγράµµατος των 
Εσπερινών Γενικών Λυκείων (τάξεις Α΄ και Β΄) θα διατίθενται για γλωσσική διδασκαλία 
(Γραµµατικής και Συντακτικού). Καλό είναι η αφορµή να προέρχεται από το αρχαίο 
κείµενο, η διδασκαλία δηλ. να αφορά γραµµατικούς τύπους ή συντακτικά φαινόµενα που 
οι µαθητές συνάντησαν στο αρχαίο κείµενο και να στοχεύει στον πληρέστερο φωτισµό 
τους. Στόχος θα πρέπει να είναι πρωτίστως η κατανόηση της δοµής της Αρχαίας 
Ελληνικής και όχι η αποµνηµόνευση γραµµατικών τύπων και συντακτικής τεχνικής 
ορολογίας. Για τη διδασκαλία θα χρησιµοποιηθεί το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας 
της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαµάρου, Ι. Παπανδρέου, το οποίο στην Α΄ Λυκείου 
του Γενικού Λυκείου θα διδαχθεί όπως ορίζεται στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη, από 
Σεπτέµβριο έως Μάιο, ενώ στο Εσπερινό Λύκειο η ίδια ύλη θα διδαχθεί όπως ορίζεται στη 
διδακτέα-εξεταστέα ύλη. Εάν σε µερικά σχολεία δεν έχει ολοκληρωθεί η γλωσσική 
διδασκαλία (µορφολογία και σύνταξη) που προβλέπεται να διδαχθεί στη Γ΄ Γυµνασίου, ο 
καθηγητής θα πρέπει πρώτα να διδάξει την ύλη που δεν έχουν διδαχθεί οι µαθητές και 
στη συνέχεια να προχωρήσει στη διδασκαλία του ανωτέρω Εγχειριδίου Γλωσσικής 
Διδασκαλίας. !
VIII. Γενική θεώρηση - Διαθεµατικές εργασίες 
Κατά διαστήµατα (3 ή 4 φορές κατά τη διάρκεια του έτους και στο πλαίσιο της γενικής 
θεώρησης των έργων των δύο ιστοριογράφων) ανατίθεται στους µαθητές η σύνταξη 
διαθεµατικών εργασιών στο πλαίσιο project. 
Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι οι µαθητές να ασχοληθούν συστηµατικότερα µε 
σηµαντικά θέµατα που τους απασχόλησαν κατά την ανάγνωση των κειµένων: να 
διαβάσουν παράλληλα κείµενα, να συγκεντρώσουν στοιχεία από έντυπες ή ηλεκτρονικές 
πηγές και να συνθέσουν µια παρουσίαση, την οποία θα συζητήσουν µέσα στην τάξη. Ο 
χρόνος για τις παραπάνω δραστηριότητες υπολογίζεται στις δεκαπέντε (15) περίπου 
διδακτικές ώρες. !
ΙΧ. Αξιολόγηση των µαθητών στην Α΄ τάξη του Γενικού και στην Α΄ και Β΄ τάξη 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
Για την αξιολόγηση του µαθήµατος στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου και στην Α΄ και Β΄ 
τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύει το Π.Δ. 68/2014, άρθρο 1, παρ. 12 (ΦΕΚ 
110/7-5-2014, τ. Α΄). !

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ !
A) Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία: Λυσία, Υπέρ  Μαντιθέου  !

α)Σκοπός της διδασκαλίας 
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 Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του παραπάνω ρητορικού λόγου επιδιώκεται οι µαθητές: 
● να έρθουν σε επαφή µε την αρχαία ρητορική, να γνωρίσουν τις συνθήκες και τους 

λόγους που επέβαλαν την καλλιέργειά της. 
● να γνωρίσουν το γραµµατειακό είδος των ρητορικών λόγων, τη δοµή τους, την τέχνη 

της σύνθεσής τους  και τους στόχους τους. 
● να παρακολουθήσουν πώς αξιοποιούνται τα πραγµατικά δεδοµένα και πώς 

εξελίσσεται η συλλογιστική διαδικασία, προκειµένου ο ρήτορας να φτάσει στον 
αντικειµενικό του στόχο, να πείσει δηλαδή τον ακροατή ή τον αναγνώστη. 

● να γνωρίσουν τα µέσα που χρησιµοποιεί η τέχνη της ρητορικής (έντεχνες πίστεις, 
ρητορικά ήθη, ρητορικά πάθη κ.λπ.) προκειµένου ο λόγος να είναι πειστικός. 

● να διαµορφώσουν ένα πρότυπο ορθοέπειας, πρακτικού, αποτελεσµατικού και 
ποιοτικού λόγου. 

●  να γνωρίσουν την αναγκαιότητα και την αξία της ρητορικής µέσα στην κοινωνική και 
πολιτική πραγµατικότητα. 

● να καταστούν ικανοί να αξιολογούν την ικανότητα του ρήτορα να διαχειρίζεται τα 
τεκµήρια που διαθέτει και τα επιχειρήµατα που επινοεί, τη βαρύτητα αυτών και την 
αποτελεσµατικότητα της τεκµηρίωσης. 

● να ασκηθούν στον έλεγχο της εγκυρότητας των επιχειρηµάτων των διαφόρων 
αγορητών του σηµερινού δηµόσιου βίου. 

● να αναζητήσουν τους τρόπους πειθούς και να συζητήσουν σχετικά µε την περίσταση 
που χρησιµοποιούνται, για τη σηµασία και την αξία τους. 

● να µάθουν πώς δοµείται το επιχείρηµα ―και εν γένει ο συλλογισµός―, πώς 
αξιοποιείται αποτελεσµατικότερα και πώς υπηρετεί τον στόχο του ρήτορα. 

● να εντοπίσουν και να αναδείξουν όλες τις εκφραστικές ιδιαιτερότητες, 
µορφοσυντακτικές, υφολογικές, αισθητικές, ενός ρητορικού κειµένου και να 
κατανοήσουν πώς τα εκφραστικά και υφολογικά στοιχεία υπηρετούν το περιεχόµενο 
και τον στόχο του ρήτορα. 

● να επισηµάνουν τις αρετές του λόγου και του ύφους του Λυσία, την ικανότητά του να 
προσαρµόζει την έκφραση στον χαρακτήρα των οµιλητών για τους οποίους έγραφε 
τους λόγους του και να σκιαγραφεί το ήθος τους (ηθοποιία). 

● να γνωρίσουν πτυχές του δηµόσιου και ιδιωτικού βίου της αρχαίας Αθήνας, ώστε να 
µπορούν µε αναγωγή στη σηµερινή εποχή να προχωρούν σε χρήσιµες συγκρίσεις. 

● να σκεφτούν πάνω σε βασικούς θεσµούς που διασφάλιζαν τη λειτουργία του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος στην αρχαία Αθήνα, όπως λ.χ. ο θεσµός της δοκιµασίας, 
στην οποία υποβάλλονταν όσοι Αθηναίοι εκλέγονταν βουλευτές. 

● να παρακινηθούν στην οργάνωση ρητορικών αγώνων, στο πλαίσιο της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, µέσα στην τάξη τους ή γενικότερα στον χώρο του 
σχολείου. 

● να πάρουν αφορµή, εφόσον οι σχολικές συνθήκες το επιτρέπουν, να προχωρήσουν 
στη δραµατοποίηση του ρητορικού λόγου που θα διδαχθούν. 

● να αναλάβουν, στο πλαίσιο ατοµικών ή οµαδικών εργασιών, να παρουσιάσουν 
εργασίες σχετικές µε την αρχαία ρητορική ή να µελετήσουν και να παρουσιάσουν και 
άλλους αρχαίους ρητορικούς λόγους σε σύγκριση µε αυτόν που διδάχθηκαν 
αναλυτικά. !

β) Μέθοδος διδασκαλίας 
Η µέθοδος διδασκαλίας επιβάλλεται κατά κύριο λόγο να αποσκοπεί στην κατανόηση και 
ερµηνεία του κειµένου, και εποµένως από την άποψη αυτή είναι κατά βάση ερµηνευτική. 
Η γραµµατική και συντακτική επεξεργασία δεν πρέπει να είναι σχολαστική και 
λεπτοµερής, αλλά να εντάσσεται στην προσπάθεια κατανόησης του κειµένου. Η 
ενασχόληση µε συντακτικά στοιχεία που είναι προφανή και γνωστά (π.χ. εµπρόθετοι, 
επιθετικοί προσδιορισµοί κ.λπ.) ή η σχολαστική παρουσίαση διαφόρων συντακτικών 
φαινοµένων δεν υπηρετούν τη διδακτική διαδικασία, αλλά αποβαίνουν εις βάρος του 
διαθέσιµου για την ερµηνευτική εµβάθυνση και ανάλυση των νοηµάτων διδακτικού 
χρόνου. Οι γραµµατικές και συντακτικές αναφορές αποσκοπούν µόνο στο να 
κατανοήσουν οι µαθητές τη λογική σύνδεση των στοιχείων µιας περιόδου και τον τρόπο 
µε τον οποίο οργανώνεται βάσει αυτών το νόηµα. 
Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός επιδιώκει, κατά τη διαδικασία της γλωσσικής εξοµάλυνσης 
του κειµένου κατά την οποία αξιοποιεί και τα σχόλια του σχολικού βιβλίου να 
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αναπτύξουν οι µαθητές τη µεταφραστική τους ικανότητα. Η µετάφραση συµβάλλει 
αφενός στην κατανόηση του κειµένου αφετέρου στην κατάκτηση της γλώσσας και 
αποτελεί µια σηµαντική παιδευτική άσκηση και µορφωτική διαδικασία. Η διδασκαλία δεν 
θα καταλήγει σε µία και µοναδική µετάφραση που θα την αποµνηµονεύουν οι µαθητές 
και θα αξιολογούνται βάσει αυτής. Η µετάφραση πρέπει να υπακούει στις εκφραστικές 
απαιτήσεις του νεοελληνικού λόγου και όχι να καταλήγει σε γλωσσικές στρεβλώσεις 
αλλοιώνοντας την ιδέα και το νόηµα του κειµένου. 
Μέσω της µετάφρασης η διδασκαλία οδηγείται στο επόµενο στάδιο που είναι η ερµηνεία 
του κειµένου, στην οποία ο µαθητής οδηγείται επαγωγικά µε κατάλληλες ερωτήσεις και 
µέσα από µια διαλογική διαδικασία στην οποία συµµετέχουν όλοι κατά το δυνατόν οι 
µαθητές.  
Η ερµηνευτική διαδικασία της διδακτέας ενότητας ξεκινά από µια συνολική θεώρηση, 
επισηµαίνει τα θεµατικά κέντρα και τη δοµή της, διερευνά αναλυτικά το περιεχόµενο και 
τη µορφή και καταλήγει στη συνολική θεώρηση των βασικών στοιχείων της. 
Κατά ευρύτερες ενότητες (προοίµιο, διήγηση, απόδειξη, επίλογος), είναι δυνατό να γίνει 
διαθεµατική προσέγγιση του κειµένου, να δίνονται οµαδικές ή ατοµικές ερευνητικές 
εργασίες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων τύπου project, να προωθείται η 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, όπου αυτή ενδείκνυται, και, κατά την κρίση του 
διδάσκοντος, να αξιοποιούνται καινοτόµες µαθησιακές δραστηριότητες και οι νέες 
τεχνολογίες, ώστε η διδασκαλία να είναι αποτελεσµατικότερη. !
B) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Θεµατογραφία) 

α) Σκοπός της διδασκαλίας 
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Θεµατογραφίας οι µαθητές επιδιώκεται: 

● να εµπεδώσουν µέσω επαναλήψεων την ύλη της γραµµατικής και του συντακτικού 
που διδάχθηκαν κατά τα προηγούµενα έτη των σπουδών τους στο Γυµνάσιο και στην 
Α΄ Λυκείου και να εµβαθύνουν σε αυτήν, ώστε να µπορούν να κατανοούν τη λογική 
που διέπει τις γραµµατικές και συντακτικές επιλογές του συγγραφέα, που σχετίζονται 
µε τη δοµή της περιόδου ή της προτάσεως και µε τις µεταξύ τους σχέσεις. 

● να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν 
µε µεγαλύτερη ευκολία το νόηµα ενός κειµένου και, εκτός αυτού, να είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τις διάφορες χρήσεις των λέξεων. 

●  να αναπτύξουν, παρακολουθώντας τον συλλογισµό που διέπει το κείµενο και τη 
λογική αλληλουχία των επιµέρους νοηµάτων, τις διανοητικές τους δυνατότητες και 
την κριτική τους ικανότητα. 

● να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία της µετάφρασης κειµένων και να αντιληφθούν τη 
µετάφραση ως παιδευτικό και µορφωτικό αγαθό. 

● να κατανοήσουν τους µηχανισµούς που είναι απαραίτητοι κατά τη µεταφραστική 
διαδικασία καθώς και τις γλωσσικές αντιστοιχίες της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής. 

● να αντιληφθούν ότι η µετάφραση στηρίζεται στην κατανόηση του κειµένου και ότι η 
µηχανική µετάφραση στρεβλώνει τα νοήµατά του. 

● να διαπιστώσουν ότι δεν αρκεί µόνο να γνωρίζει κανείς καλά τη γλώσσα του 
µεταφραζόµενου κειµένου αλλά και τη γλώσσα στην οποία το αποδίδει. 

● να βελτιώσουν µέσω της γλωσσικής εξάσκησης και της µεταφραστικής προσπάθειας 
την ικανότητά τους να χειρίζονται αποτελεσµατικότερα τη Νέα Ελληνική και να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός πιο απαιτητικού νεοελληνικού λόγου. !
β) Μέθοδος διδασκαλίας 

Για εξοικονόµηση χρόνου το αρχαίο αδίδακτο πεζό κείµενο εκτάσεως δέκα (10) έως 
δώδεκα (12) σειρών δίδεται στους µαθητές φωτοτυπηµένο ή προβάλλεται στον 
διαδραστικό πίνακα ή, όπου αυτός δεν υπάρχει, αναγράφεται στον πίνακα. 
Το κείµενο πρέπει να έχει νοηµατική πληρότητα, να κινεί το ενδιαφέρον των µαθητών 
και να ανταποκρίνεται στις γνώσεις και στις δυνατότητές τους. Η εξάσκηση θα συµβάλει 
ώστε αυτοί να µπορούν να επεξεργάζονται σταδιακά όλο και πιο δύσκολα και απαιτητικά 
κείµενα. 
Δίδονται, αρχικά, εν συντοµία οι απαραίτητες πληροφορίες για το έργο από το οποίο 
προέρχεται το κείµενο µε στόχο την ένταξή του στο ευρύτερο νοηµατικό του πλαίσιο. 
Ακολουθεί ανάγνωση του κειµένου από τον διδάσκοντα, τουλάχιστον δύο φορές, µε 
κανονικό προς αργό ρυθµό, µε τους κατάλληλους επιτονισµούς, την κατάλληλη κύµανση 
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του ύψους της φωνής, ώστε ο µαθητής να προσλαµβάνει, από την πρώτη ακουστική 
επαφή µε το κείµενο, κάποια ερµηνευτικά και υφολογικά µηνύµατα (λ.χ. έκπληξη, 
απορία, επιβεβαίωση, αποδοκιµασία, υπόθεση, έµφαση κ.ά.) και να αντιλαµβάνεται τη 
συντακτική σχέση των λέξεων και των προτάσεων. 
Αν ο διδάσκων το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να δίδει στους µαθητές, επιβοηθητικά, 
κάποια σχόλια (γλωσσικά, γραµµατικά, συντακτικά) για να διευκολυνθούν κατά τη 
µεταφραστική διαδικασία. 
Το κείµενο αντιµετωπίζεται αρχικά ως όλον. Με κατάλληλες ερωτήσεις ο διδάσκων 
προσπαθεί να αντιληφθεί σε ποιο βαθµό µαθητές κατανόησαν το νόηµα και σύµφωνα µε 
τις απαντήσεις που θα πάρει ρυθµίζει την πορεία της διδασκαλίας του. 
Ακολουθεί η επεξεργασία του κειµένου κατά περιόδους µε στόχο οι µαθητές να 
κατανοήσουν αρχικά το νόηµά τους. Κατά την επεξεργασία αυτή ο καθηγητής διαβάζει εκ 
νέου κάθε περίοδο, ασκώντας παράλληλα τους µαθητές στην ορθή ανάγνωση, 
προκειµένου να αποκτήσουν αναγνωστική ικανότητα, που θα τους βοηθήσει  όχι µόνο 
στην απλή κατανόηση των κειµένων αλλά και στην ερµηνεία τους. 
Στην κατανόηση συµβάλλει η παρακολούθηση των συµφραζοµένων αλλά και η 
γραµµατική, συντακτική και λεξιλογική εξοµάλυνση, η οποία ωστόσο πρέπει να 
περιορίζεται µόνο στα άγνωστα στοιχεία και σε όσα δυσκολεύουν τον µαθητή, έτσι ώστε 
να εξοικονοµείται διδακτικός χρόνος και να αποφεύγεται η κακή διαχείρισή του. Η 
επισήµανση λ.χ. του προφανούς συντακτικού ρόλου κάποιων όρων (όπως λ.χ. οι 
επιθετικοί προσδιορισµοί, τα υποκείµενα, οι εµπρόθετοι προσδιορισµοί) αποβαίνει εις 
βάρος του διδακτικού χρόνου, µε αποτέλεσµα να µην επαρκεί για την παρουσίαση πιο 
σύνθετων και απαιτητικών φαινοµένων. 
Η σχολαστικότητα κατά το στάδιο της εξοµάλυνσης του κειµένου συχνά αποµακρύνει τη 
διδασκαλία από τον βασικό της στόχο που είναι η κατανόηση του κειµένου και για τον 
λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται. 
Η συντακτική ανάλυση δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στον χαρακτηρισµό των 
διαφόρων όρων αλλά να επεκτείνεται και στην επισήµανση της ιδιαίτερης λογικής 
λειτουργίας τους µέσα στην πρόταση ή στην περίοδο και στην ανάδειξη της  δοµής της 
περιόδου, των δοµικών της συστατικών και της συντακτικής τους σχέσης. Η γραµµατική, 
συντακτική και λεξιλογική επεξεργασία του κειµένου θα πρέπει να εντάσσεται στην 
προσπάθεια κατανόησης του νοήµατος. 
Κατά τη µετάβαση από περίοδο σε περίοδο πρέπει να αναδεικνύεται και να προβάλλεται 
εµφατικά η λογική αλληλουχία του κειµένου, ώστε ο µαθητής να είναι σε θέση να 
παρακολουθεί τον συλλογισµό του συγγραφέα, να κατανοεί σε βάθος το κείµενο και να 
µπορεί στη συνέχεια να αποδώσει σωστά τη µετάφραση. Εξυπακούεται ότι η διδασκαλία 
δεν θα καταλήγει σε µία και µοναδική µετάφραση, αλλά οι µαθητές πρέπει να 
παρακινούνται να διατυπώνουν, για τη γλωσσική τους εξάσκηση, περισσότερες από µία 
ορθές µεταφραστικές προτάσεις. Η µετάφραση ως διανοητική και παιδευτική διαδικασία 
πρέπει να στηρίζεται αφενός στην εις βάθος κατανόηση του κειµένου και αφετέρου στην 
καλή γνώση της γλώσσας στην οποία µεταφέρεται το κείµενο, ώστε να αποφεύγονται 
νοηµατικές και γλωσσικές στρεβλώσεις. Μετά τη διατύπωση της µετάφρασης, 
επιβάλλεται η αναγωγή στο όλον, ώστε ο διδάσκων να βεβαιώνεται ότι ο µαθητής 
κατανόησε το κείµενο και στο σύνολό του. 
Επισηµαίνεται ότι µέσω της Θεµατογραφίας πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη έµφαση και στη 
σωστή χρήση της νεοελληνικής γλώσσας, ιδιαίτερα κατά το στάδιο της µετάφρασης, 
αφού ένας από τους σκοπούς του µαθήµατος είναι να προσφέρει στον µαθητή γλωσσική 
παιδεία που θα τον βοηθήσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας πιο απαιτητικής 
επικοινωνίας, να αναπτύξει περισσότερο τις εκφραστικές του δυνατότητες και µέσω 
αυτής την κριτική του σκέψη. 
Εξυπακούεται, τέλος, ότι η διαδικασία προσέγγισης του κειµένου πρέπει να στηρίζεται 
στην βασική παιδαγωγική αρχή της αυτενέργειας και της συµµετοχής του µαθητή. !
γ) Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας 

Από το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α’ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαµάρου, Ι. 
Παπανδρέου θα διδαχθούν στο σύνολό τους οι ενότητες 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 και 
18. 
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!
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ !
1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η καλλιέργεια του γλωσσικού γραµµατισµού είναι από τους κύριους σκοπούς της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτό επιδιώχθηκε ήδη σε όλη τη διάρκεια της 
υποχρεωτικής εννιάχρονης εκπαίδευσης. Στην Α' Λυκείου µε το συγκεκριµένο Π.Σ. 
επιδιώκεται η ενδυνάµωση του ήδη αποκτηµένου γλωσσικού γραµµατισµού σε µια 
κατεύθυνση περισσότερο κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική. Απώτερος 
δηλ. σκοπός του µαθήµατος είναι η αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτήσει οι µαθητές, προκειµένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς 
µεταβαλλόµενες κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η 
χρήση της γλώσσας. Για παράδειγµα, στη φάση αυτή της εκπαίδευσης δεν ενδιαφέρει 
τόσο η αποκλειστική εστίαση σε γραµµατικοσυντακτικά φαινόµενα (ο τρόπος, λ.χ., 
µετατροπής της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη και το αντίστροφο ―γλωσσοκεντρική 
κατεύθυνση του προγράµµατος), όσο η σύνδεσή τους µε τα κείµενα και η αξιοποίησή 
τους για τη βαθύτερη κατανόηση των κειµένων και του κόσµου που κατασκευάζουν 
(προτίµηση λ.χ. της παθητικής σύνταξης στις Μικρές Αγγελίες των εφηµερίδων 
―κοινωνιοκεντρική κατεύθυνση). 
Επειδή µε τη διδασκαλία κάθε µαθήµατος επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων που σχετίζονται µε το καθαυτό γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος, οι 
ειδικότεροι στόχοι του γλωσσικού µαθήµατος θα µπορούσαν αρχικώς να είναι καθαρά 
γλωσσικοί. Όµως το γλωσσικό µάθηµα ― περισσότερο από όλα τα άλλα ― σχετίζεται 
στενά µε την κοινωνία, γι' αυτό είναι προφανές ότι µέσω αυτού καλλιεργούνται, επίσης, 
αξίες και στάσεις απέναντι στην κοινωνία και τον κόσµο. Εποµένως, παράλληλα µε τους 
γλωσσικούς επιδιώκονται και ευρύτεροι αξιακοί στόχοι. 
Στους γλωσσικούς στόχους θα µπορούσαν µεταξύ των άλλων να ενταχθούν: 
α) η γλωσσική ποικιλότητα ως εγγενές χαρακτηριστικό όλων των γλωσσών 
β) η κειµενική ποικιλότητα ως χαρακτηριστικό των γλωσσών σε άµεση συνάρτηση µε την 
ποικιλότητα και τη δυναµική των κοινωνικών πρακτικών και των κοινοτήτων, όπου 
ανήκουν και κατανοούνται τα κείµενα 
γ) η εξοικείωση µε τα βασικά χαρακτηριστικά κειµενικών ειδών (όπως του δοκιµίου και 
της ερευνητικής εργασίας) και κειµενικών τύπων (όπως του επιχειρηµατολογικού, της 
περιγραφής και της αφήγησης) 
δ) η κατανόηση της δοµής των κειµένων ως συνδυασµού γλωσσικών επιλογών (συνοχή) 
µε το νοηµατικό επίπεδο (συνεκτικότητα) 
ε) η κατανόηση της σχέσης του καναλιού της επικοινωνίας µε την ιδιαιτερότητα των 
κοινωνικών πρακτικών 
στ) η διάκριση µεταξύ κειµένων καθηµερινού και ακαδηµαϊκού (επιστηµονικού) τύπου  
ζ) η απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού γραµµατισµού, απαραίτητων για τη χρήση τους ως 
εκπαιδευτικών µέσων και µέσων προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας. !
Οι αξιακοί στόχοι που µπορούν να επιδιωχθούν είναι πολλοί και γι' αυτό δύσκολο να 
καταγραφούν όλοι. Πάντως, µεταξύ αυτών µπορεί να είναι: 
α) η εκτίµηση της ισοτιµίας όλων των γλωσσών και ο σεβασµός της πολιτισµικής και 
γλωσσικής διαφορετικότητας 
β) ο δηµοκρατικός χειρισµός του λόγου µε σεβασµό προς τις απόψεις των άλλων  
γ) η διά του λόγου αντίσταση σε κάθε µορφή εξουσιαστικού αυθαίρετου λόγου 
δ) ο σεβασµός στο περιβάλλον και την αειφορία 
ε) η αντίληψη του τρόπου µε τον οποίο δοµούνται µέσω του λόγου διαφορετικές οπτικές 
για τον κόσµο 
στ) η κατανόηση της αλλαγής που έχει επέλθει στον κόσµο µε τη συρρίκνωση των 
αποστάσεων και τη συνεχή κίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, εικόνων και κειµένων. !
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
Βασική µεθοδολογική οδηγία είναι η υιοθέτηση οποιασδήποτε πρακτικής που θα 
οδηγούσε στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας των µαθητών µε την ενίσχυση της 
συνεργασίας µεταξύ τους και µε τον διδάσκοντα στον ρόλο του βοηθού και συνεργάτη µε 
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στόχο την κατάκτηση των επιδιωκόµενων από το Π.Σ. γραµµατισµών και δεξιοτήτων. 
Είναι φυσικό να ανακύπτουν συγκεκριµένες µεθοδολογικές απορίες, µερικές από τις 
οποίες επιχειρείται να απαντηθούν στη συνέχεια. 
Για τον λόγο αυτό καταγράφονται σε µορφή ερώτησης – απάντησης τα κυριότερα 
ερωτήµατα που έχουν τεθεί ως τώρα από τους εκπαιδευτικούς. !
α. Τι αναµένεται από µένα τον εκπαιδευτικό να κάνω µε λίγα λόγια; 
• Δηµιουργική χρήση όλων των πιθανών µαθησιακών πόρων ― εποµένως και του 
βιβλίου, αλλά όχι µόνο. Καλό είναι να προτιµώνται γλωσσικοί / σηµειωτικοί πόροι και 
θέµατα µε τα οποία έχουν εξοικείωση οι µαθητές και µπορούν για τον λόγο αυτό να 
γίνουν ευκολότερα αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην τάξη. Το µάθηµα όµως δε θα 
µένει εκεί, αλλά θα πρέπει να εξοικειώνει σταδιακά τα παιδιά µε περισσότερο 
ακαδηµαϊκές µορφές λόγου. Προτείνεται έτσι µια σταδιακή µετάβαση από το οικείο στο 
λιγότερο οικείο και από τον καθηµερινό στον σχολικό και επιστηµονικό λόγο. 
• Μεγάλη ελευθερία κινήσεων µε βάση τους στόχους του Π.Σ. και τις ιδιαιτερότητες της 
κάθε σχολικής τάξης. Στο πλαίσιο αυτό δεν παίζει ρόλο «η ύλη» και κάποια 
συγκεκριµένη σειρά στη διδασκαλία, όσο η εµπλοκή των παιδιών στο να χρησιµοποιούν 
τη γλώσσα και να τη συνδέουν µε τον σύνθετο κοινωνικό µας κόσµο. Με την έννοια αυτή 
οι µαθησιακοί πόροι που θα χρησιµοποιήσει κάθε διδάσκων µπορεί να είναι απολύτως 
δική του επιλογή και να προέρχονται είτε από τα διδακτικά εγχειρίδια τα οποία έχουν 
στη διάθεσή τους οι µαθητές είτε από άλλες πηγές έντυπου και ψηφιακού υλικού, 
συµπεριλαµβανοµένου και του υλικού που υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια άλλων 
µαθηµάτων της ίδιας ή και άλλων τάξεων. Σε κάθε περίπτωση οι πόροι αυτοί, όπως και 
τα εγχειρίδια, δεν προσεγγίζονται από την οπτική της ύλης που πρέπει να διεκπεραιωθεί 
πιστά, αλλά προτείνονται ως πηγές που µπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα µε το πόσο 
εξυπηρετούν το εκάστοτε διδακτικό σχέδιο, το οποίο έχει και τη µεγαλύτερη βαρύτητα. 
Με τον τρόπο αυτό κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να κάνει τις επιλογές του 
στον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα των τεσσάρων ενοτήτων του Π.Σ. και να δοµήσει σε 
συνεργασία µε τον µαθητή το δικό του πρόγραµµα. 
• Σύνδεση της γλώσσας µε τον κόσµο. Οι γνώσεις για τη γλώσσα προσφέρονται µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετείται η κατανόηση και η κριτική ανάγνωση των 
κειµένων, εποµένως και του κόσµου. Μια, π.χ., από τις πλευρές του κόσµου στις οποίες 
πρέπει να δίνεται έµφαση είναι η ανάδειξη της ελληνικής κοινωνικής και πολιτισµικής 
ιδιαιτερότητας, µε παράλληλη έµφαση στην κατανόηση της πολυπολιτισµικότητας και 
του διαφορετικού, καθώς και στην ανάδειξη του τοπικού, αλλά µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
εξωστρέφεια σε έναν διεθνοποιηµένο κόσµο. Παράλληλα, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα στο να παρουσιάζονται και να αποκωδικοποιούνται οι ποικίλες οπτικές για τον 
κόσµο που ενυπάρχουν στα κείµενα. 
• Δηµιουργία των προϋποθέσεων µάθησης: αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε το είδος του 
σχεδίου εργασίας που κάθε φορά επιλέγεται, µε την επένδυση στις προϋπάρχουσες 
γνώσεις και το πολιτισµικό υπόβαθρο των παιδιών, µε την ενθάρρυνση για παραγωγή 
λόγου µέσα σε άνετα χωροχρονικά πλαίσια και τον συνδυασµό της διδασκαλία ενώπιον 
όλης της τάξης (µετωπική διδασκαλία) µε εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας (π.χ. 
οµαδική). Όλα αυτά, ασφαλώς, πρέπει να γίνονται βάσει ενός διδακτικού σχεδίου µε τα 
χαρακτηριστικά του σχεδίου εργασίας (project), στο πλαίσιο του οποίου δίνονται ρόλοι 
και προβλήµατα προς διερεύνηση / επίλυση στα παιδιά. Στην προσπάθεια αυτή 
διεκπεραίωσης των ρόλων τους και επίλυσης των προβληµάτων οι µαθητές έχουν την 
ευκαιρία να εστιάσουν στην αναζήτηση και ανάγνωση κειµένων και γενικότερα στην 
πρόσληψη και παραγωγή προφορικού, γραπτού και πολυτροπικού λόγου. !
β. Σε κάποιες θεµατικές ενότητες υπάρχουν οι ίδιες σελίδες των σχολικών εγχειριδίων. 
Θα τις διδάξουµε δύο φορές; 
Η ερώτηση αυτή καλύπτεται από την απάντηση που δόθηκε πιο πάνω όσον αφορά την 
ελευθερία κινήσεων µε βάση τους στόχους του προτεινόµενου Προγράµµατος Σπουδών. 
Όπου οι σελίδες αναφέρονται δύο φορές είναι επειδή µπορεί να χρησιµοποιηθούν στη µία 
ή/και στην άλλη θεµατική. Μπορεί όµως να µη χρησιµοποιηθούν και πουθενά, αν ο 
εκπαιδευτικός έχει πιο πρόσφατα ή πιο κατάλληλα κατά την εκτίµησή του κείµενα, τα 
οποία κρίνει ότι εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους του Π.Σ. !
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γ. Μέχρι τώρα γράφαµε εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Τώρα δε θα γράφουµε; 
Η έκθεση ταυτίζεται µε παραδοσιακές αντιλήψεις στη διδασκαλία (= διδάσκω κάποια ύλη 
και στη συνέχεια βάζω µια έκθεση), η οποία δεν προτείνεται ούτε από τα ισχύοντα 
εγχειρίδια. Αυτό που έχει προτεραιότητα στο Π.Σ. είναι να δίνεται η ευχέρεια στα παιδιά 
να εµπλέκονται σε πρακτικές όπου θα διαβάζουν, θα µιλούν και θα γράφουν συνεχώς 
για ποικίλα ζητήµατα χρησιµοποιώντας ποικιλία κειµενικών ειδών. Τα κείµενα είναι 
κοινωνικές µονάδες η παραγωγή των οποίων δεν κατακτάται, αν δεν κατανοηθούν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κειµενικού είδους / τύπου που καλούνται τα παιδιά 
να γράψουν και αν δεν αντιµετωπισθεί η παραγωγή τους ως διαδικασία, γεγονός που 
σηµαίνει ότι πρέπει να δίνεται χρόνος και στην παραγωγή αλλά και στη βελτίωση των 
κειµένων που γράφονται. Στο πλαίσιο αυτό η παραγωγή λόγου δε γίνεται ευκαιριακά 
κάποιες φορές τον χρόνο, όπως συνηθιζόταν µε την «έκθεση ιδεών», αλλά αποτελεί 
οργανικό στοιχείο των σχεδίων εργασίας που διεκπεραιώνουν οι µαθητές. !
δ. Παραγράφους και περιλήψεις δε θα διδάσκουµε πια; 
Οι παράγραφοι είναι µέρος των κειµένων και σε κάθε κειµενικό είδος οι παράγραφοι 
οργανώνονται µε διαφορετικό τρόπο. Οι γνώσεις για τη δοµή των παραγράφων είναι 
πολύ χρήσιµες, δεν θα πρέπει όµως να αποτελούν αυτοσκοπό. Αντίθετα, θα πρέπει να 
συνδέονται µε την ιδιαιτερότητα του κειµενικού είδους που µελετάται – παράγεται κάθε 
φορά. Σε κάποιες περιπτώσεις, π.χ., κείµενα σε πολυµεσική µορφή ή παρουσιάσεις µε τη 
χρήση ενός Προγράµµατος Παρουσίασης σε υπολογιστή, δεν υπάρχουν παράγραφοι 
όπως τις γνωρίζαµε ως τώρα. Είναι απαραίτητη, εποµένως, η σύνδεση της 
«διδασκαλίας» της παραγράφου µε τα κειµενικά είδη. 
Το ίδιο ισχύει και για την περίληψη: δεν θα πρέπει να διδάσκεται ως αυτοσκοπός, αλλά 
να συνδέεται µε συγκεκριµένου τύπου πρακτικές γραµµατισµού. Η αξιοποίηση, π.χ., δύο 
ή περισσότερων κειµένων ως πηγών, προκειµένου να παραχθεί ένα άλλο κείµενο, 
προϋποθέτει ότι τα παιδιά γνωρίζουν τη διαδικασία του να κάνουν περιλήψεις. Εστίαση 
στην περίληψη ως κειµενικό είδος µπορεί να γίνει, µόνο όταν συνδέεται µε περιστάσεις 
που το απαιτούν, όπως για παράδειγµα το να γραφεί περίληψη µιας εργασίας για ένα 
µαθητικό συνέδριο, το οποίο µπορεί να εστιάζει σε κάποιο ενδιαφέρον για τα παιδιά 
ζήτηµα. !
ε. Αν δεν κάνουµε την ύλη µε τη σειρά και δε βάλουµε διαγώνισµα, προκειµένου να 
διαπιστώσουµε ότι τα παιδιά «τα έµαθαν», πώς θα ξέρουµε αν πάµε καλά; 
Η γνώση που µεταδίδουµε και ελέγχουµε µε µια τέτοιου είδους διδακτική διαδικασία 
είναι πρόσκαιρη και επιφανειακή: πρόσκαιρη, γιατί πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί, και 
επιφανειακή, γιατί θίγει συνήθως επιφανειακές διαστάσεις των πραγµάτων. Αντίθετα, η 
εστίαση σε προβλήµατα που διερευνώνται µέσω ρόλων που έχουν τα παιδιά, η 
διερεύνηση ζητηµάτων που σχετίζονται µε πτυχές της σύγχρονης πραγµατικότητας, η 
αξιοποίηση των κειµένων για προβληµατισµό σε βάθος και αµφισβήτηση, οι ευκαιρίες 
που δίνονται στα παιδιά να εκφέρουν τις απόψεις τους προφορικά ή/και γραπτά 
µετατρέπουν τη σχολική τάξη σε κοινότητα γραµµατισµού ή κειµενική κοινότητα, µε την 
έννοια ότι η λειτουργία της συνδέεται µε τη χρήση και την κριτική αποτίµηση µεγάλου 
εύρους κειµένων. Κατά βάθος, το εύρος των κειµένων που χρησιµοποιούνται, 
παράγονται, αλλά και ο τρόπος που αυτό γίνεται συγκροτούν την ιδιαιτερότητα της κάθε 
σχολικής αίθουσας. Μην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι οι µαθητές, παρά την κοινή σχολική τους 
διαδροµή, έχουν διαφορετικές προσωπικές εγγράµµατες διαδροµές (π.χ. δίγλωσσα 
παιδιά, παιδιά µε ειδικότερες ανάγκες, παιδιά από περισσότερο ή λιγότερο προνοµιούχα 
κοινωνικά στρώµατα), τις οποίες η διδασκαλία είναι απαραίτητο να λαµβάνει υπόψη και 
να σέβεται προσπαθώντας και να επενδύει στη διαφορά ως αφετηρία για 
δηµιουργικότητα. Και µια κοινότητα γραµµατισµού, όπως περιγράφτηκε πιο πάνω, είναι 
ένας χώρος κατάλληλος για να συζητηθούν τέτοιου είδους θέµατα. !
στ. Δε θα βάζουµε διαγωνίσµατα, δηλαδή; 
Ναι, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο. Τα κείµενα που παράγονται στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να αντιµετωπίζονται ως προϊόντα επικοινωνίας, ως 
γλωσσικές και νοηµατικές δοµές, ως φορείς ιδεολογικών και κοινωνικοπολιτισµικών 
νοηµάτων και ως προϊόντα για αξιολόγηση. Για τον λόγο αυτό τα διάφορα γλωσσικά και 
γραµµατικοσυντακτικά φαινόµενα, όπως και η ανάπτυξη των παραγράφων, δεν µπορούν 
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να αποτελούν αυτοσκοπό διδασκαλίας και εξέτασης, αλλά πρέπει να παρουσιάζονται 
άµεσα συνυφασµένα µε τις κειµενικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Η συστηµατική ή 
περιπτωσιακή διδασκαλία (άρα και εξέταση) της µικροδοµής της νέας ελληνικής πρέπει 
να γίνεται µόνο για µορφοσυντακτικά φαινόµενα στα οποία δείχνουν να δυσκολεύονται 
οι µαθητές και οι µαθήτριες ή επηρεάζουν αρνητικά την εκφραστική ή ορθογραφική 
εικόνα των γραπτών τους κειµένων. Ως προς το είδος των διαγωνισµάτων βλ. σχετικές 
οδηγίες και ενότητα 5 στο παρόν κείµενο. !
ζ. Προτείνεται συχνά η εργασία σε οµάδες. Είναι αυτό απαραίτητο;  
Δεν είναι πανάκεια και δεν είναι εύκολο να γίνεται πάντα αυτό. Θα πρέπει όµως οι 
διδάσκοντες να έχουν υπόψη τους ότι δεν πρέπει να στερείται από τα παιδιά η 
δυνατότητα για συνεργασία, αµφισβήτηση και σύνθεση, γιατί όλα αυτά έχουν στενή 
σχέση µε σύγχρονες απαραίτητες δεξιότητες για τη ζωή. Με την οµαδική ― περισσότερο 
από ό,τι µε την ατοµική ― εργασία µπορεί να δίνεται έµφαση στην ανάδειξη των 
αντιτιθέµενων απόψεων που υπάρχουν στα κείµενα, στην κατανόηση και συζήτηση της 
λογικής τους και στην ανάδειξη της βαθύτερης πολιτικής τους διάστασης. Στο ίδιο 
πλαίσιο µπορεί ευκολότερα, επίσης, να επιχειρηθεί η συγκριτική µελέτη κειµένων που 
εκφράζουν διαφορετικές απόψεις πάνω στο ίδιο θέµα και η διερεύνηση των αιτίων που 
τις προκαλούν. !
η. Ποιος είναι ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στο Πρόγραµµα Σπουδών;  
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αξιοποιούνται και ως 
παιδαγωγικά µέσα αλλά και ως µέσα πρακτικής γραµµατισµού. Ως παιδαγωγικά µέσα 
ασφαλώς διευκολύνουν τη γλωσσική διδασκαλία (διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικά 
λεξικά, σώµατα κειµένων, Προγράµµατα Επεξεργασίας Κειµένου, αλλά και περιβάλλοντα 
του διαδικτύου, όπως τα ιστολόγια, τα Wikis κ.λπ.) Ως µέσα πρακτικής γραµµατισµού 
αποτελούν ουσιαστικά µέρος της «διδακτέας ύλης» του γλωσσικού µαθήµατος, καθώς µε 
τη χρήση τους αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητά τους κατά την παραγωγή και πρόσληψη 
λόγου (π.χ. ιδιαιτερότητες της παραγωγής λόγου σε περιβάλλοντα επεξεργασίας 
κειµένου και παρουσίασης, παραγωγή διαδικτυακών, πολυµεσικών κειµένων κ.λπ.). 
Είναι προφανές, εποµένως, ότι οι Νέες Τεχνολογίες, επειδή είναι µέσα για διάβασµα και 
γράψιµο στη ζωή µε πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε το έντυπο, δεν µπορεί να µην 
χρησιµοποιούνται ως τέτοια µέσα και στο σχολείο. !
θ. Μήπως δηµιουργηθούν ανισότητες, αφού είναι γνωστό ότι δε διαθέτουν όλα τα 
σχολεία τις ίδιες τεχνολογικές υποδοµές;  
Μεγάλο µέρος των διδακτικών πρακτικών που προτείνονται µπορούν να ολοκληρωθούν 
µε τη συλλογή διαδικτυακών κειµένων και εκτός σχολείου ή να αξιοποιηθεί το γεγονός 
ότι όλα (σχεδόν) τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστές στο σπίτι 
τους, κυρίως όµως το γεγονός ότι οι εξωσχολικές πρακτικές ψηφιακού γραµµατισµού 
τους είναι συχνά πολύ πλούσιες. Η ως τώρα έρευνα στα ελληνικά σχολεία δείχνει ότι οι 
δηµιουργικοί εκπαιδευτικοί βρίσκουν διεξόδους στα προβλήµατα των υποδοµών. !
ι. Ποια η σχέση του προγράµµατος µε τη λογοτεχνική παραγωγή; 
Το Π.Σ. για τη γλώσσα ανήκει στην ευρύτερη ενότητα των γλωσσικών µαθηµάτων ― µαζί 
µε την αρχαία ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία ― και µε την έννοια αυτή προτείνεται 
να αξιοποιηθούν ανάλογες προτάσεις του Π.Σ. της λογοτεχνίας για την ίδια τάξη. Η 
παρουσίαση λογοτεχνικών έργων, άλλωστε, µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και για 
ανάπτυξη εκ µέρους των µαθητών προσωπικού προφορικού, γραπτού ή πολυτροπικού 
λόγου, µε σκοπό την τεκµηρίωση των απόψεών τους ή/και την έκφραση των αισθητικών 
τους προτιµήσεων. !
ια. Όλα όσα ζητά αυτό και τα άλλα Προγράµµατα Σπουδών για την Α΄ Λυκείου απαιτούν 
πολύ περισσότερο χρόνο για τους εκπαιδευτικούς. Αυτό δεν είναι εύκολο. 
Αυτό είναι γεγονός. Δεν µπορεί όµως να υπάρξει δηµιουργικό σχολείο µε στατική 
προσέγγιση της διδασκαλίας. Αλλά αυτό δε θα γίνει από τη µια στιγµή στην άλλη. Κάθε 
µεταβολή χρειάζεται τον χρόνο της. Αυτό που θα διευκόλυνε ιδιαίτερα τα πράγµατα 
είναι, αν αναλαµβάνονταν προσπάθειες σε επίπεδο σχολείου και σχολικών συµβούλων 
για ανταλλαγή ιδεών και κυρίως για συµπαραγωγή διδακτικών προτάσεων. Θα ήταν 
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ιδανικό, αν το κάθε σχολείο µπορούσε να διαµορφώσει το δικό του πλάνο για τη 
διδασκαλία. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει από τη µια στιγµή στην άλλη. Η 
δηµιουργικότητα και η συνεργασία για τα παιδιά είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη 
δηµιουργικότητα και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. !
ιβ. Μπορούν όλα αυτά που προβλέπει το πρόγραµµα να γίνουν µέσα στο δεδοµένο 
ωρολόγιο πρόγραµµα; 
Το γλωσσικό είναι το κατεξοχήν διαθεµατικό µάθηµα, αφού χωρίς τη χρήση της γλώσσας 
δε γίνεται τίποτα µέσα στο σχολείο. Γι' αυτό οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να αξιοποιούν 
κάθε ευκαιρία για την καλλιέργεια των προτεινόµενων γραµµατισµών στα παιδιά, όπως: 
άλλα µαθήµατα της φιλολογικής ζώνης (π.χ. Αρχαία, Λογοτεχνία), άλλες σχολικές 
πρακτικές (π.χ. ποικίλα προγράµµατα) και ποικίλες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. µαθητικές 
κοινότητες, γιορτές, εκδηλώσεις). !
3. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   
^  Για την αξιολόγηση του µαθήµατος βλ. Π.Δ. 68/2014, παρ. 14 (ΦΕΚ 110/7-5-2014, τ. 
Α΄) !

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Το Π.Σ. του µαθήµατος της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες 
κατευθύνσεις στη διδασκαλία του µαθήµατος που να συνάδουν µε τη φιλοσοφία του Π.Σ. 
για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Δεν είναι κειµενοκεντρικό, αλλά µαθητοκεντρικό. 
Με ποια κείµενα δουλεύουµε στο µάθηµα της λογοτεχνίας; 
Το παρόν Π.Σ. χρησιµοποιεί ως βάση το Ανθολόγιο Κειµένων της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου αλλά προτείνει τη συνανάγνωση κειµένων που 
ανθολογούνται και στα άλλα δύο ανθολόγια του Λυκείου. Προτείνονται επίσης για τον 
εµπλουτισµό της διδασκαλίας παράλληλα κείµενα που είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο σε 
ψηφιακή µορφή. Τούτος είναι ένας άµεσος τρόπος να πολλαπλασιάσουµε τις 
δυνατότητες επιλογής κειµένων και να δηµιουργήσουµε ενδιαφέρουσες διδακτικές 
ενότητες. Ταυτόχρονα, το παρόν Π.Σ. προτείνει την ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών 
έργων, ενταγµένων στις προτεινόµενες διδακτικές ενότητες. 
Τι είναι η διδακτική ενότητα; 
Η µονάδα οργάνωσης του ισχύοντος Π.Σ. είναι η διδακτική ενότητα. Η Διδακτική ενότητα 
στηρίζεται σε µια αρχική ιδέα που µπορεί να είναι ένα θέµα ή ένα λογοτεχνικό είδος, 
πραγµατοποιείται µέσα από ένα σύνολο οµοειδών ή οµόθεµων κειµένων και διαρκεί 
αρκετό χρονικό διάστηµα. Διδάσκονται τρεις διδακτικές ενότητες για µια σχολική χρονιά, 
καθεµιά από τις οποίες είναι σχεδιασµένη ως project, προσαρµοσµένο στις 
ιδιαιτερότητες της λογοτεχνίας και διαρκεί δύο µε τρεις µήνες, ανάλογα µε τις διαθέσιµες 
ώρες διδασκαλίας και τις δραστηριότητες που θα γίνουν. Όπως σε όλα τα project, η 
διδασκαλία των ενοτήτων αναπτύσσεται σε φάσεις µε διακριτή στοχοθεσία. Οι διδακτικές 
ενότητες για την Α΄ Λυκείου είναι: 1) Τα φύλα στη λογοτεχνία. 2) Παράδοση και 
µοντερνισµός στη νεοελληνική ποίηση. 3) Θέατρο. 
Τι είναι η µέθοδος project; 
Χωρίς να καταργείται η µετωπική διδασκαλία (ούτε εξάλλου θα ήταν αυτό δυνατόν) µε 
τον καθηγητή να ερµηνεύει το κείµενο ή να εκµαιεύει την ορθή ερµηνεία και τους 
µαθητές να απαντούν ατοµικά σε ερµηνευτικές ή ιστορικές ερωτήσεις, επιδιώκουµε οι 
µαθητές να εργάζονται σε οµάδες και να εκπονούν δραστηριότητες παρά να απαντούν σε 
ερωτήσεις. Η µεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται σε δύο παιδαγωγικές µεθόδους: τη 
διδασκαλία σε οµάδες και τη µέθοδο project. H µέθοδος project είναι µία ανοιχτή 
διαδικασία µάθησης τα όρια και οι διαδικασίες της οποίας δεν είναι αυστηρά 
καθορισµένα και εξελίσσεται ανάλογα µε την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα 
των συµµετεχόντων. Mε την υιοθέτηση της µεθόδου project επιχειρείται η µεταφορά του 
βάρους από τη διδασκαλία στη µάθηση και στην ανακάλυψη, τόσο των µαθητών όσο και 
των δασκάλων. Η µέθοδος project προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ µέρους 
των µαθητών, την ανακαλυπτική µάθηση (discovery learning), την οµαδική εργασία, τη 
συνέχεια της σχολικής εργασίας σε χρόνο µεγαλύτερο της µίας διδακτικής ώρας, την 
τελική της παρουσίαση στην στενότερη (τάξη, σχολείο) ή και ευρύτερη κοινότητα 
(γειτονιά, πόλη), την αλλαγή του ρόλου του δασκάλου από κύριο καθοδηγητή σε 
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συντονιστή και εµψυχωτή της σχολικής εργασίας. Με τη µέθοδο project δίδεται έµφαση 
στην παραγωγή πρωτότυπου υλικού και κυρίως προσωπικών ερµηνειών των µαθητών. 
Ποιες είναι οι φάσεις της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας; 
Οι φάσεις αυτές είναι συνήθως τρεις: 
Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση. Στη φάση αυτή «χτίζονται οι γέφυρες» µεταξύ 
κειµένων και µαθητών. Κύριος σκοπός της είναι να δώσει κίνητρα για ανάγνωση που θα 
ακολουθήσει, και να πλουτίσει τον γνωστικό και πολιτισµικό ορίζοντα των µαθητών, 
δηµιουργώντας ένα πλαίσιο προβληµατισµού που θα διευκολύνει την προσέγγιση του 
νοήµατος. Γίνονται συζητήσεις στην τάξη και διάφορες δραστηριότητες, ατοµικές ή 
οµαδικές, προφορικές ή γραπτές, συνήθως ερευνητικής φύσεως (σε µη λογοτεχνικές 
πηγές ή στο πεδίο). Τα κείµενα που χρησιµοποιούµε σε αυτή τη φάση είναι συνήθως µη 
λογοτεχνικά (επιστηµονικά, πληροφοριακά, δηµοσιογραφικά, οπτικά, ηλεκτρονικά) 
αλλά και µικρά λογοτεχνικά κείµενα (µικρά διηγήµατα, αποσπάσµατα από µεγαλύτερα 
πεζά, ποιήµατα) που διαβάζονται στην τάξη και προετοιµάζουν την κυρίως ανάγνωση. 
Β΄ Φάση: Ανάγνωση – Παρουσίαση. Οι µαθητές διαβάζουν µεγαλύτερα κείµενα 
(συστάδες ποιηµάτων, διηγήµατα, κεφάλαια από µυθιστορήµατα και στο τέλος ολόκληρα 
βιβλία) στο σχολείο αλλά και στο σπίτι. Θα πρέπει να τονιστεί πως έχει µεγάλη σηµασία 
το σχολείο να ζητά από τους µαθητές να διαβάζουν λογοτεχνικά κείµενα στο σπίτι. Η 
φάση της κυρίως ανάγνωσης έχει µεγάλη διάρκεια, γιατί περιλαµβάνει πολλά υποστάδια 
διαβαθµισµένης δυσκολίας. Ξεκινούµε, δηλαδή, από µικρότερα και ευκολότερα κείµενα, 
συνεχίζουµε σε µεγαλύτερα και δυσκολότερα και καταλήγουµε στην ανάγνωση 
ολόκληρων βιβλίων. Κάθε τάξη, ανάλογα µε τις δυνατότητές της, προχωρεί σε όσο το 
δυνατόν περισσότερα στάδια. Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης έχει ιδιαίτερη σηµασία η 
οµαδική εργασία, η οποία οργανώνεται ως εξής: Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες και κάθε 
οµάδα αναλαµβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει ένα διαφορετικό κείµενο. Στην 
περίπτωση που η διδακτική ενότητα αφορά αποκλειστικά στην ποίηση, όπως είναι η 
ενότητα «Παράδοση και µοντερνισµός στη νεοελληνική ποίηση», κάθε οµάδα µαθητών 
µπορεί να αναλάβει να µελετήσει µια συστάδα ποιηµάτων. Έτσι, µπορεί να επιτευχθεί µια 
διαφοροποιηµένη διδασκαλία καθώς κάθε οµάδα µπορεί να αναλάβει ένα ή περισσότερα 
κείµενα που να ταιριάζουν στις δυνατότητες και στις επιθυµίες της. Οι εργασίες που 
συνοδεύουν την παρουσίαση των κειµένων σχετίζονται στενότερα ή ευρύτερα µε το 
κείµενο. Επιδιώκουν λ.χ. οι µαθητές να αναπτύξουν αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη 
προσωπική άποψη γι’ αυτά που διαβάζουν, αναγνωρίζουν διάφορα πολιτισµικά στοιχεία 
των κειµένων και προσδιορίζουν την ιστορικότητά τους· περιγράφουν και ερµηνεύουν 
την εποχή, το κοινό και τις συνθήκες παραγωγής ενός έργου, επισηµαίνουν τους 
συγκρουόµενους κώδικες συµπεριφοράς και τις αξίες που εκφράζονται από τους ήρωες, 
διατυπώνουν προτάσεις, ή και πιθανές λύσεις, σχετικά µε τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι ήρωες, και κρίσεις σχετικά µε τις επιλογές που πρέπει να 
πραγµατοποιήσουν, συγκρίνουν κείµενα (λογοτεχνικά και οπτικο-ακουστικά, πεζά και 
ποιητικά) ως προς έναν παράγοντα (π.χ. κοινή θεµατική). Άλλες εργασίες εστιάζουν 
στην οπτική γωνία από την οποία µιλά ο αφηγητής, στη συγκεκριµένη στάση ζωής στην 
οποία παραπέµπει, ή έχουν ως στόχο τον σχολιασµό των διαφορετικών τρόπων σκέψης 
και των διαφορετικών αξιών που καθορίζουν τις συµπεριφορές των ηρώων. Άλλες 
εργασίες επικεντρώνονται στην αναζήτηση µορφικών χαρακτηριστικών των κειµένων 
ανάλογα µε το λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκουν ή την τεχνοτροπία που υιοθετούν. 
Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση. Στη φάση αυτή οι µαθητές παράγουν δικό τους λόγο όχι 
πια γύρω από τα κείµενα, αλλά γύρω από το θέµα της διδακτικής ενότητας µε την οποία 
ασχολήθηκαν. Ο σκοπός της φάσης αυτής είναι να διαπιστώσουν όλοι, διδάσκοντες και 
διδασκόµενοι, τι καινούργιο έµαθαν, ποιες αντιλήψεις σχηµάτισαν, ποια συναισθήµατα 
ένιωσαν µέσα από τις αναγνώσεις και τις συζητήσεις τους. Η παραγωγή λόγου νοείται ως 
έκφραση προσωπικών αντιλήψεων και στάσεων που µπορεί να επιτευχθεί µε γλωσσικές 
αλλά και µη γλωσσικές δραστηριότητες. Σ’ αυτή τη φάση ζητείται από τους µαθητές να 
γράψουν, ατοµικά ή οµαδικά, ένα κείµενο ανάλογο του είδους που διάβασαν, να κάνουν 
έρευνα και να γράψουν µια συνθετική εργασία. Στις εργασίες αυτής της φάσης 
αξιοποιούνται συνήθως µοτίβα, λογοτεχνικοί χαρακτήρες και επεισόδια από τα βιβλία 
που διαβάστηκαν αλλά και οι ειδικότερες γνώσεις γύρω από το λογοτεχνικό είδος ή το 
φαινόµενο που µελέτησαν. 
Τι είναι το σενάριο; 
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Το σενάριο ή «σενάριο µάθησης» είναι ένας δοµηµένος τρόπος σχεδιασµού 
δραστηριοτήτων µάθησης, που βοηθά να οργανώσουµε τα µαθήµατα στη βάση των 
δραστηριοτήτων των µαθητών. Το σενάριο περιγράφει αυτό που γίνεται στην τάξη όχι 
από τη σκοπιά του «τι διδάσκω;» αλλά από τη σκοπιά του «τι κάνουν οι µαθητές;» και 
«τι θέλω να αποκοµίσουν από αυτή τους τη δραστηριότητα;». Το σενάριο απευθύνεται σε 
κάθε εκπαιδευτικό που θα διδάξει το συγκεκριµένο αντικείµενο αλλά και γενικότερα 
στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς αποτελεί έναν σαφή και πρακτικό τρόπο να 
εξειδικευτούν οι εξαγγελίες και οι γενικές αρχές του Προγράµµατος Σπουδών και να 
δοθούν παραδείγµατα οργάνωσης της διδασκαλίας και δραστηριοτήτων των µαθητών. 
Όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω, το Π.Σ. για τη λογοτεχνία προτείνει την οργάνωση της 
διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε τρεις διδακτικές ενότητες, µε βάση 
ένα θέµα ή ένα λογοτεχνικό είδος. Επίσης, υιοθετεί δύο µεθοδολογικές επιλογές, την 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και τη µέθοδο project. Με βάση τα παραπάνω, τα 
σενάρια που θα προταθούν στο πλαίσιο του Π.Σ. σκοπεύουν στο να προτείνουν µια 
ορισµένη οργάνωση της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας µε τη µέθοδο project. 
Πρόκειται για παιδαγωγική µέθοδο που αποτελεί το υπόβαθρο για όλα τα σενάρια στο 
πλαίσιο του µαθήµατος της Λογοτεχνίας. Η διδακτική ενότητα, όπως αναπτύσσεται στους 
πίνακες του Π.Σ., δίνει το γενικό παιδαγωγικό πλαίσιο και το σενάριο αποτελεί µια 
εκδοχή, µια πρόταση για την οργάνωση της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας. Τα 
σενάρια είναι, εποµένως, παραδειγµατικά. Τούτο σηµαίνει πως για µια διδακτική 
ενότητα µπορούµε να έχουµε περισσότερα του ενός σενάρια και πως ο εκπαιδευτικός 
µπορεί να αλλάζει σηµεία των προτεινόµενων σεναρίων, ανάλογα µε τις ανάγκες της 
τάξης του, ή να δηµιουργεί δικά του. Ποια σηµεία µπορεί να αλλάζει; Μπορεί να αλλάζει 
τα προτεινόµενα κείµενα και τις δραστηριότητες των µαθητών. Μπορεί, δηλαδή, να κάνει 
επιλογή από τα προτεινόµενα βιβλία και να προσθέσει και άλλα από τα πολλά οµόθεµα ή 
οµοειδή που υπάρχουν. Μπορεί, επίσης, να επιλέξει κάποιες από τις προτεινόµενες 
δραστηριότητες ή να επινοήσει άλλες, στο πνεύµα πάντα της ενεργητικής µάθησης. 
Εκείνα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται, σε κάθε περίπτωση, διότι αποτελούν τη βάση 
του Π.Σ., είναι: α) η εργασία των µαθητών σε οµάδες (χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν 
υπάρχουν ατοµικές εργασίες), β) η οργάνωση της διδασκαλίας σε µεγάλες χρονικά 
ενότητες, γ) η διάκριση της διαδικασίας σε τρεις διακριτές φάσεις (πριν από την 
ανάγνωση, ανάγνωση – παρουσίαση, µετά την ανάγνωση). 
Πόσες διδακτικές ώρες διαρκεί µία διδακτική ενότητα; 
Μία διδακτική ενότητα διαρκεί το ένα τρίτο της σχολικής χρονιάς, δηλαδή 24 διδακτικές 
ώρες περίπου. Ο χρόνος αυτός µπορεί ελαφρώς να αυξοµειωθεί εάν η προηγούµενη ή 
επόµενη ενότητα που πρόκειται να διδάξουµε, υπολογίζουµε ότι θα χρειαστεί 
περισσότερο ή λιγότερο χρόνο. Πάντως, καλό είναι στις τρεις ενότητες κάθε χρονιά να 
διαθέτουµε περίπου τον ίδιο χρόνο. 
Η χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα της λογοτεχνίας 
Η χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα της λογοτεχνίας δεν είναι µονότροπη. Έχει πολλές 
διαβαθµίσεις. Μπορούµε να τις αξιοποιήσουµε µόνο ως µέσο αναζήτησης πηγών και 
βιβλιογραφίας. Μπορούµε ακόµη να τις αξιοποιήσουµε για να ακούσουµε αναγνώσεις 
κειµένων ή να γνωρίσουµε έτοιµο υλικό σε ιστοσελίδες που συνδέουν τη λογοτεχνία µε 
άλλες τέχνες, π.χ. ζωγραφική, τραγούδι, κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές εισάγουν τους 
µαθητές στον κόσµο της ηλεκτρονικής λογοτεχνικής βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού 
λογοτεχνικού βιβλίου. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητες και αξίζει να προηγηθούν. Στη 
συνέχεια µπορούµε να περάσουµε σε πιο σύνθετες εργασίες, δηλαδή σε δηµιουργία 
δικών µας σελίδων, blogs, βίντεο, σύνθετες παρουσιάσεις κ.λπ. 
Στις οµαδικές εργασίες πώς θα αξιολογήσουµε τη συµβολή κάθε µαθητή χωριστά; 
Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει πολύ καλά το επίπεδο κάθε µαθητή του και εξάλλου οι 
οµαδικές εργασίες παρουσιάζονται στην τάξη και µπορούµε να διαπιστώσουµε το 
µέγεθος και την ποιότητα της συµβολής του κάθε µέλους της οµάδας. Συνεπώς, η 
βαθµολογία της οµαδικής εργασίας µπορεί να µην είναι πάντοτε ίδια για όλους. Ο 
εκπαιδευτικός, επίσης, γνωρίζει το επίπεδο των µαθητών του καθώς οι εργασίες είναι 
ποικίλες και αναδεικνύουν επιµέρους δεξιότητες των µαθητών. Οι µαθητές αξιολογούνται 
για τη συµµετοχή τους στις οµαδικές εργασίες, για τον προφορικό και γραπτό τους λόγο, 
για τη γενικότερη συµµετοχή τους στο µάθηµα και για τη συµβολή τους στη δουλειά της 
οµάδας τους, για την προθυµία που δείχνουν και για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας 
τους. 
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Τι είναι οι συνθετικές εργασίες στο µάθηµα της Λογοτεχνίας; 
Συνθετική είναι µια εργασία, ατοµική ή οµαδική, η οποία επικεντρώνεται σε ένα ή 
περισσότερα λογοτεχνικά κείµενα αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά. Χρειάζεται τη συµβολή 
και άλλων πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή (βιβλία 
γνώσεων, ιστορικά κείµενα, δηµοσιογραφικά άρθρα, κινηµατογραφικές ταινίες ή 
ντοκιµαντέρ, κείµενα κριτικής). Σηµασία δεν έχει η έκτασή της αλλά η διατύπωση ενός 
ορισµένου ερωτήµατος – προβλήµατος ως αφετηρία της. Αξιολογείται ο συνδυασµός των 
εξωκειµενικών πληροφοριών µε την ερµηνεία του κειµένου, η παραγωγή προσωπικού 
λόγου εκ µέρους των µαθητών και η οργανωµένη παρουσίαση των δεδοµένων, των 
ερµηνειών και των συµπερασµάτων της. !
Για την αξιολόγηση του µαθήµατος στις ανωτέρω τάξεις ισχύει το Π.Δ. 68/2014, άρθρο 1, 
παρ. 15 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄). !

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιµοποιηθεί το Ανθολόγιο Κειµένων της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου.  
Το µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως µάθηµα Γενικής Παιδείας διδάσκεται δύο 
(2) ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε ελεύθερη επιλογή κειµένων 
από τον διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον ο διδάσκων το επιθυµεί, είναι συνεχόµενο. 
Η επιλογή της διδακτέας ύλης θα είναι ίδια για όλα τα τµήµατα της τάξης του ίδιου 
σχολείου, προκειµένου να τηρηθεί η ενότητα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους θα διδαχθούν κείµενα ποιητικά και πεζά, τουλάχιστον 
13 για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια, αντιπροσωπευτικά όλων των ενοτήτων που 
περιέχονται στο οικείο σχολικό εγχειρίδιο (Πρώτη Περίοδος [10ος αι.-1453], Δεύτερη 
Περίοδος [1453-1669], Τρίτη Περίοδος [1669-1830], Επτανησιακή Σχολή, Οι Φαναριώτες 
και η Ροµαντική Σχολή των Αθηνών [1830-1880], Ξένη Λογοτεχνία, Αθηναϊκή Σχολή-
Ποίηση, Ο Δηµοτικισµός). Θα διδαχθούν, επίσης, τα γραµµατολογικά στοιχεία που 
συνοδεύουν τα κείµενα που πρόκειται να διδαχθούν αλλά και τα γραµµατολογικά 
στοιχεία που δίνονται στην εισαγωγή κάθε ενότητας. Κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, οι µαθητές θα µπορούσαν να µελετήσουν δύο (2) το πολύ 
λογοτεχνικά βιβλία, διαφορετικά ο καθένας, στο πλαίσιο της καλλιέργειας της 
φιλαναγνωσίας, και να παρουσιάσουν στην τάξη, µε συντονισµό του διδάσκοντος, 
σχετικές εργασίες ατοµικές ή οµαδικές αξιοποιώντας µεταξύ άλλων και µέσα που 
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα 
αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των µαθητών, ωστόσο τα λογοτεχνικά βιβλία δεν 
συµπεριλαµβάνονται στην ύλη των εξετάσεων. !
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιµοποιηθεί το Ανθολόγιο Κειµένων της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου.  
Το µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως µάθηµα Γενικής Παιδείας διδάσκεται δύο 
(2) ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε ελεύθερη επιλογή κειµένων 
από τον διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον ο διδάσκων το επιθυµεί, είναι συνεχόµενο. 
Η επιλογή της διδακτέας ύλης θα είναι ίδια για όλα τα τµήµατα της τάξης του ίδιου 
σχολείου, προκειµένου να τηρηθεί η ενότητα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Κατά 
τη διάρκεια του έτους θα διδαχθούν κείµενα ποιητικά και πεζά, τουλάχιστον 16 για τα 
Ηµερήσια Γενικά Λύκεια και 13 για τα Εσπερινά, αντιπροσωπευτικά όλων των 
ενοτήτων που περιέχονται στο οικείο σχολικό εγχειρίδιο (Νέα Αθηναϊκή Σχολή-Η 
Πεζογραφία, Νεότερη Λογοτεχνία-Πρώτη Δεκαετία του Μεσοπολέµου [1922-1930], 
Νεότερη Ποίηση, Πεζογραφία-Η Πεζογραφία του Μεσοπολέµου, Δοκίµιο, Ξένη 
Λογοτεχνία). Θα διδαχθούν, επίσης, τα γραµµατολογικά στοιχεία που συνοδεύουν τα 
κείµενα που πρόκειται να διδαχθούν αλλά και τα γραµµατολογικά στοιχεία που δίνονται 
στην εισαγωγή κάθε ενότητας. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι 
εφικτό, οι µαθητές θα µπορούσαν να µελετήσουν δύο (2) το πολύ λογοτεχνικά βιβλία, 
διαφορετικά ο καθένας, στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, και να 
παρουσιάσουν στην τάξη, µε συντονισµό του διδάσκοντος, σχετικές εργασίες ατοµικές ή 
οµαδικές αξιοποιώντας µεταξύ άλλων και µέσα που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 
Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των 
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µαθητών, ωστόσο τα λογοτεχνικά βιβλία δεν συµπεριλαµβάνονται στην ύλη των 
εξετάσεων. !

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του µαθήµατος είναι η διδασκαλία της ύλης 
χωρίς χάσµατα και ασυνέχειες. Η αποσπασµατικότητα δεν επιτρέπει στους µαθητές να 
κατανοήσουν τη σχέση που συνδέει µεταξύ τους τα ιστορικά γεγονότα ούτε το πλέγµα 
των συνθηκών υπό τις οποίες αυτά συντελέστηκαν. Επειδή όµως σε πολλές περιπτώσεις 
η συστηµατική διδασκαλία όλου του βιβλίου καθίσταται αδύνατη λόγω αντικειµενικών 
προβληµάτων προτείνεται ως απολύτως αναγκαία η διδασκαλία των κατωτέρω 
ενοτήτων. Όσον αφορά τις ενότητες που δεν έχουν συµπεριληφθεί στη διδακτέα ύλη, 
θεωρείται αυτονόητο ότι ο εκπαιδευτικός θα µεριµνήσει ώστε, µέσα από µια ευσύνοπτη 
προσέγγιση των βασικών στοιχείων τους, να διασφαλισθεί η συνέχεια και η συνοχή της 
ιστορικής αφήγησης. 
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για όλες τις τάξεις ότι οι ιστορικές πηγές που 
περιέχονται στα σχολικά βιβλία που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία του µαθήµατος 
δεν αποτελούν προέκταση της αφήγησης του βιβλίου και εποµένως δεν πρέπει να 
διδάσκονται ως επιπλέον γνωστικά στοιχεία, των οποίων ζητείται  η εκµάθηση, αλλά 
αποτελούν µεθοδολογικά εργαλεία για την άσκηση της κριτικής σκέψης των µαθητών. !

ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. Εισαγωγή 
Το µάθηµα «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων» περιέχει σηµαντικές µαθηµατικές 
έννοιες, όπως της πιθανότητας, της απόλυτης τιµής, των προόδων, της συνάρτησης κ.ά., 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την µετέπειτα µαθηµατική εξέλιξη των µαθητών. Οι 
µαθητές έχουν έρθει σε µια πρώτη επαφή µε αυτές τις έννοιες σε προηγούµενες τάξεις. 
Στην Α΄ Λυκείου θα τις αντιµετωπίσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, το οποίο 
δηµιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στους µαθητές. Για την αντιµετώπιση αυτών των 
δυσκολιών προτείνεται να αφιερωθεί ικανός χρόνος στην εµπέδωση των νέων εννοιών, 
µέσω της ανάπτυξης και σύνδεσης πολλαπλών αναπαραστάσεών τους και στη χρήση 
τους στην επίλυση προβληµάτων. Επίσης, να αφιερωθεί χρόνος ώστε οι µαθητές να 
εµπλακούν στην αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών µεταξύ ιδιοτήτων και 
διαδικασιών καθώς και σε διαδικασίες γενίκευσης. Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις και η 
σύνδεσή τους µπορούν υποστηριχθούν από ψηφιακά περιβάλλοντα, µε τη βοήθεια των 
οποίων οι µαθητές µπορούν να εµπλακούν σε ουσιαστικές µαθηµατικές δραστηριότητες. 
Μέσα από τη διερεύνηση οµοιοτήτων και διαφορών - για παράδειγµα η συσχέτιση των 
διαδικασιών επίλυσης ή της µορφής των λύσεων εξισώσεων και ανισώσεων, η συσχέτιση 
ορισµένων ιδιοτήτων των ριζών και των αποδείξεών τους µε αντίστοιχες των απολύτων 
τιµών - οι µαθητές µπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις σχετικές έννοιες και 
διαδικασίες.  !
ΙΙ. Διαχείριση διδακτέας ύλης 
Εισαγωγικό Κεφάλαιο  
(Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)  
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές διαπραγµατεύονται την έννοια του συνόλου καθώς και 
σχέσεις και πράξεις µεταξύ συνόλων. Ειδικότερα:  
Όσον αφορά στην §Ε.1, αυτή να µη διδαχθεί ως αυτόνοµο κεφάλαιο αλλά να συζητηθεί 
το νόηµα και η χρήση των στοιχείων της Λογικής στις ιδιότητες και προτάσεις που 
διατρέχουν τη διδακτέα ύλη (για παράδειγµα στην ιδιότητα α·β≠0 ^ α≠0 και β≠0 της 
§2.1 µπορεί να διερευνηθεί το νόηµα της ισοδυναµίας και του συνδέσµου «και»). 
§Ε.2    
Οι µαθητές αντιµετωπίζουν για πρώτη φορά µε συστηµατικό τρόπο την έννοια του 
συνόλου και των σχέσεων και πράξεων µεταξύ συνόλων. Επειδή η έννοια του συνόλου 
είναι πρωταρχική, δηλαδή δεν ορίζεται, χρειάζεται να τονισθούν οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για να θεωρηθεί µια συλλογή αντικειµένων σύνολο µέσα από κατάλληλα 
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παραδείγµατα (π.χ. το σύνολο που αποτελείται από τα θρανία και τους µαθητές της 
τάξης, το «σύνολο» των ψηλών µαθητών της τάξης).   
Η αναπαράσταση συνόλων, σχέσεων και πράξεων αυτών καθώς και η µετάβαση από τη 
µία αναπαράσταση στην άλλη, µπορούν να υποστηρίξουν την κατανόηση της έννοιας του 
συνόλου.   
Οι πράξεις µεταξύ συνόλων είναι ένα πλαίσιο στο οποίο οι µαθητές µπορούν να δώσουν 
νόηµα στους συνδέσµους «ή» και «και».  Ειδικά, όσον αφορά στο σύνδεσµο «ή», να 
επισηµανθεί η διαφορετική του σηµασία στα Μαθηµατικά από εκείνη της αποκλειστικής 
διάζευξης που του αποδίδεται συνήθως στην καθηµερινή χρήση του. Οι δραστηριότητες 
Δ.1, Δ.2 και Δ.3 του ΑΠΣ είναι ενδεικτικές για την εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας 
του συνόλου.  
Κεφάλαιο 1ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες) 
Οι µαθητές έχουν έλθει σε επαφή µε την έννοια της πιθανότητας στις προηγούµενες 
τάξεις µε εµπειρικό τρόπο. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται στην έννοια της πιθανότητας 
µε τον κλασικό ορισµό και εξασκούνται στο βασικό λογισµό πιθανοτήτων µε χρήση της 
θεωρίας συνόλων. Ειδικότερα: 
§1.1  
Είναι σηµαντικό οι µαθητές να µπορούν να αναγνωρίζουν ένα πείραµα τύχης και να 
διακρίνουν τις διαφορές που έχει από ένα αιτιοκρατικό πείραµα (προτείνεται η 
δραστηριότητα Δ.4 του ΑΠΣ), µε στόχο να µπορέσουν στη συνέχεια να αντιληφθούν την 
ανάγκη εισαγωγής της έννοιας της πιθανότητας για τη µελέτη τέτοιων πειραµάτων.  
Ο προσδιορισµός και η αναπαράσταση του δειγµατικού χώρου ενός πειράµατος τύχης 
είναι µια διαδικασία δύσκολη για τους µαθητές, ειδικά όταν αντιµετωπίζουν ένα πείραµα 
τύχης που πραγµατοποιείται σε δυο ή περισσότερα στάδια. Εργαλεία, όπως το 
δενδροδιάγραµµα και ο πίνακας διπλής εισόδου, βοηθούν στη µοντελοποίηση ενός 
πειράµατος τύχης και στην κατασκευή του δειγµατικού χώρου (προτείνεται η Δ.5 του 
ΑΠΣ).   
Σηµαντική για την κατανόηση και την επίλυση προβληµάτων είναι, επίσης, η µετάφραση 
σχέσεων µεταξύ ενδεχοµένων από τη φυσική γλώσσα στη γλώσσα των συνόλων και 
αντίστροφα (προτείνονται οι δραστηριότητες Δ.6 και Δ.7 του ΑΠΣ).  
§1.2  
Ο κλασικός ορισµός της πιθανότητας προτείνεται να είναι η κατάληξη της µελέτης της 
σχετικής συχνότητας και όχι να δοθεί απλά ο τυπικός ορισµός (προτείνεται η 
δραστηριότητα που αντιστοιχεί στο στόχο Πθ4 του ΑΠΣ). Οι κανόνες λογισµού των 
πιθανοτήτων εισάγονται για πρώτη φορά και, εκτός από τον απλό χειρισµό τους, είναι 
σηµαντικό να χρησιµοποιηθούν στην επίλυση προβληµάτων που δε θα µπορούσαν να 
λυθούν µε τον κλασικό ορισµό (π.χ. δραστηριότητα Δ.8 του ΑΠΣ). 
Να µην διδαχθεί η εφαρµογή 3, καθώς και ασκήσεις µε ανισότητες  
(όπως  οι ασκήσεις 4, 5, 6 της Β Οµάδας της παραγράφου 1.2). !
Κεφάλαιο 2ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 16 διδακτικές ώρες) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές επαναλαµβάνουν και εµβαθύνουν στις ιδιότητες του 
συνόλου των πραγµατικών αριθµών µε στόχο να βελτιώσουν την κατανόηση της δοµής 
του. Η επανάληψη και περαιτέρω εξάσκηση των µαθητών στον αλγεβρικό λογισµό 
(αλγεβρικές πράξεις, παραγοντοποίηση, ταυτότητες κ.λ.π.) δεν αποτελεί τον κύριο 
στόχο αυτού του κεφαλαίου. Ειδικότερα: 
§2.1  
Οι µαθητές συναντούν δυσκολίες στη διάκριση των ρητών από τους άρρητους και 
γενικότερα στην ταξινόµηση των πραγµατικών αριθµών σε φυσικούς, ακέραιους ρητούς 
και άρρητους. Οι διαφορετικές αναπαραστάσεις των πραγµατικών αριθµών επηρεάζουν 
τις παραπάνω διεργασίες. Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διάκριση 
των ρητών από τους άρρητους µε χρήση κατάλληλων παραδειγµάτων, όπως οι αριθµοί 

^ , 1.333…, 1,010101…, 1,1010010001…, καθώς και στην ταξινόµηση αριθµών στα 3
4
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βασικά υποσύνολα των πραγµατικών αριθµών (όπως ^ , ^ , ^ , -1.333 κ.ά.). 
Παράλληλα, και µε αφορµή τα παραπάνω παραδείγµατα, µπορεί να γίνει συζήτηση αν το 
άθροισµα και το γινόµενο δύο ρητών ή δύο άρρητων ή ρητού και άρρητου είναι ρητός ή 
άρρητος.  
Σηµαντικό για τον αλγεβρικό λογισµό είναι οι µαθητές να κατανοήσουν τις ιδιότητες των 
πράξεων. Σε αυτό θα βοηθήσει η λεκτική διατύπωση και η διερεύνηση των ιδιοτήτων 
καθώς και η αναγνώριση της σηµασίας της ισοδυναµίας, της συνεπαγωγής και των 
συνδέσµων «ή» και «και», µε ιδιαίτερη έµφαση στις ιδιότητες: α·β=0 ^ α=0 ή β=0, 
α·β≠0 ^ α≠0 και β≠0.   
Να δοθεί έµφαση στις µεθόδους απόδειξης και ιδιαίτερα σε αυτές µε τις οποίες δεν είναι 
εξοικειωµένοι οι µαθητές, όπως η χρήση της απαγωγής σε άτοπο για την απόδειξη ότι ο 

 είναι άρρητος και του αντιπαραδείγµατος στην απόρριψη του ισχυρισµού: α2=β2 ⇒ 
α=β. 
§2.2  
Οι µαθητές, επηρεασµένοι από τη διαδοχικότητα των ακεραίων, συναντούν δυσκολίες 
στην κατανόηση της πυκνότητας των ρητών αριθµών. Προτείνεται να δοθεί έµφαση στη 
διερεύνηση της έννοιας της πυκνότητας και της διαδοχικότητας στα βασικά υποσύνολα 
των πραγµατικών αριθµών (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.9 του ΑΠΣ) καθώς και στις 
οµοιότητες και διαφορές των ιδιοτήτων της ισότητας και της ανισότητας, µε έµφαση στις 
ισοδυναµίες: α2+β2=0 α=0 και β=0, ενώ α2+β2>0 α≠0 ή β≠0 και στα σχόλια 1 και 2  
της υποπαραγράφου «Ιδιότητες των ανισοτήτων». 
§2.3  
Οι µαθητές έχουν αντιµετωπίσει, στο Γυµνάσιο, την απόλυτη τιµή ενός αριθµού ως την 
απόστασή του από το µηδέν στον άξονα των πραγµατικών αριθµών. Στην ενότητα αυτή 
δίνεται ο τυπικός ορισµός της απόλυτης τιµής και αποδεικνύονται οι βασικές ιδιότητές 
της. Να επισηµανθεί η µέθοδος απόδειξης των ιδιοτήτων των απολύτων τιµών (ότι η 
ζητούµενη σχέση είναι ισοδύναµη µε µία σχέση που γνωρίζουµε ότι είναι αληθής) και να 
συζητηθεί η αναγκαιότητα του «πρέπει» (Þ) και του «αρκεί» (Ü) σε αυτές.   
Η γεωµετρική ερµηνεία της απόλυτης τιµής ενός αριθµού και της απόλυτης τιµής της 
διαφοράς δύο αριθµών είναι σηµαντική, γιατί βοηθά τους µαθητές να αποδώσουν νόηµα 
στην έννοια. Η σύνδεση, όµως, της αλγεβρικής σχέσης και της γεωµετρικής της 
αναπαράστασης δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα από τους µαθητές και για αυτό 
απαιτείται να δοθεί σε αυτό ιδιαίτερη έµφαση.  
Με αυτήν την έννοια προτείνεται να µη διδαχθούν, στη γενική τους µορφή, οι:  
Ix-x0I<ρ x (x0-ρ, x0+ρ) x0-ρ<x<x0+ρ καθώς και Ix-x0I>ρ x (- , x0-ρ) (x0+ρ, +

) x<x0-ρ ή x>x0+ρ καθώς και η γεωµετρική ερµηνεία αυτών, επειδή είναι πολύ 
δύσκολο να γίνουν κατανοητά από τους µαθητές σ’ αυτή τη φάση της αλγεβρικής τους 
εµπειρίας. Αντίθετα, οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν µε τα παραπάνω µέσα από 
συγκεκριµένα παραδείγµατα (π.χ. η ανίσωση Ιx-2Ι<3 σηµαίνει: «ποιοι είναι οι αριθµοί 
που απέχουν από το 2 απόσταση µικρότερη του 3;» δηλ.  
Ix-2I<3 ^ d (x, 2) <3 ^ -1<x<5).  
 !!!!
Προτείνεται, όµως, να γίνει διαπραγµάτευση των σχέσεων IxI<ρ Û-ρ<x<ρ και IxI>ρ Û x<-ρ 
ή x>ρ. H δραστηριότητα Δ.10 του ΑΠΣ υποστηρίζει την παραπάνω προσέγγιση. 
§2.4  
Οι µαθητές έχουν ήδη αντιµετωπίσει, στο Γυµνάσιο, τις τετραγωνικές ρίζες και δυνάµεις 
µε ακέραιο εκθέτη καθώς και τις ιδιότητες αυτών. Στην ενότητα αυτή γίνεται επέκταση 
στη ν-οστή ρίζα και στη δύναµη µε ρητό εκθέτη. Να επισηµανθεί η διατήρηση των 
ιδιοτήτων των δυνάµεων µε ακέραιο εκθέτη και στην περίπτωση του ρητού εκθέτη. 
Προτείνεται η διαπραγµάτευση απλών ασκήσεων. Για να αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα 
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της χρήσης των ιδιοτήτων των ριζών, έναντι της χρήσης του υπολογιστή τσέπης, 
προτείνεται µια δραστηριότητα σαν τη Δ.11 του ΑΠΣ.   !
Κεφάλαιο 3ο  
(Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές µελετούν συστηµατικά και διερευνούν εξισώσεις 1ου και 
2ου βαθµού. Ως ιδιαίτερη περίπτωση εξετάζεται η εξίσωση xν =α. Ειδικότερα: 
§3.1  
Οι µαθητές, στο Γυµνάσιο, έχουν διαπραγµατευθεί αναλυτικά την επίλυση εξισώσεων της 
µορφής αx+β=0, της οποίας οι συντελεστές α και β είναι συγκεκριµένοι αριθµοί. 
Συναντούν δυσκολίες στη µετάβαση από την επίλυση µιας τέτοιας µορφής εξίσωσης στην 
επίλυση της γενικής µορφής αx+β=0, για δυο κυρίως λόγους: α) είναι δύσκολος ο 
διαχωρισµός της έννοιας της παραµέτρου από την έννοια της µεταβλητής και β) δεν είναι 
εξοικειωµένοι µε τη διαδικασία της διερεύνησης γενικά.   
Για το λόγο αυτό, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην αναγνώριση του ρόλου της 
παραµέτρου σε µια παραµετρική εξίσωση 1ου βαθµού µέσα από τη διαπραγµάτευση της 
παραµετρικής εξίσωσης που περιλαµβάνεται στη θεωρία αυτής της παραγράφου.Για 
παράδειγµα, µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να λύσουν την εξίσωση για 
συγκεκριµένες τιµές του λ ( π.χ. λ=2, λ=5, λ=1, λ=-1) και στη συνέχεια να προσπαθήσουν 
να διατυπώσουν γενικά συµπεράσµατα για κάθε τιµή της παραµέτρου λ. Προτείνεται, 
επίσης, προς διαπραγµάτευση η δραστηριότητα Δ.12 του ΑΠΣ καθώς και η επίλυση 
απλών παραµετρικών εξισώσεων και απλών εξισώσεων που ανάγονται σε εξισώσεις 1ου 
βαθµού (όπως η άσκηση 10 της Α’ Οµάδας).   
Για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων τιµών, προτείνεται 
να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε εξισώσεις, όπως η Ix-5I= -3, την οποία δύσκολα 
χαρακτηρίζουν οι µαθητές από την αρχή ως αδύνατη. 
§3.2  
Η επίλυση εξισώσεων της µορφής xν =α να περιοριστεί σε απλές εξισώσεις.  
§3.3  
Η επίλυση της εξίσωσης αx2+βx+γ=0, α≠0 στη γενική της µορφή µε τη µέθοδο 
«συµπλήρωσης τετραγώνου» είναι µια διαδικασία που δυσκολεύει τους µαθητές. 
Προτείνεται να χρησιµοποιήσουν οι µαθητές τη µέθοδο της «συµπλήρωσης τετραγώνου» 
πρώτα σε εξισώσεις 2ου βαθµού µε συντελεστές συγκεκριµένους αριθµούς και στη 
συνέχεια µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να γενικεύσουν τη διαδικασία.   
Επίσης, προτείνεται η επίλυση απλών εξισώσεων που ανάγονται σε εξισώσεις 2ου βαθµού 
(όπως τα παραδείγµατα 1 και 3) και να δοθεί έµφαση στη µοντελοποίηση και επίλυση 
προβληµάτων µε χρήση εξισώσεων 2ου βαθµού (προτείνονται οι δραστηριότητες Δ.13 και 
Δ.14 του ΑΠΣ).   
Οι τύποι του Vieta επιτρέπουν στους µαθητές είτε να κατασκευάσουν µια εξίσωση 2ου 
βαθµού µε δεδοµένο το άθροισµα και το γινόµενο ριζών της είτε να προσδιορίσουν 
απευθείας τις ρίζες της (βρίσκοντας δυο αριθµούς που να έχουν άθροισµα S και γινόµενο 
P). Προτείνεται να ζητηθεί από τους µαθητές, υπό µορφή άσκησης, να προσδιορίσουν 
αυτούς τους τύπους και να τους χρησιµοποιήσουν στην επίλυση σχετικών προβληµάτων.   !
Κεφάλαιο 4ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές µελετούν συστηµατικά και διερευνούν ανισώσεις 1ου και 
2ου βαθµού Ειδικότερα: 
§4.1  
Οι µαθητές, στο Γυµνάσιο, έχουν διαπραγµατευθεί αναλυτικά την επίλυση ανισώσεων 1ου 
βαθµού µε συγκεκριµένους συντελεστές. Εκτός από τη χρήση της αριθµογραµµής, για 
την απεικόνιση του συνόλου λύσεων µιας ανίσωσης, προτείνεται να δοθεί έµφαση και 
στη χρήση των διαστηµάτων των πραγµατικών αριθµών για την παραπάνω απεικόνιση, 
ως εφαρµογή της αντίστοιχης υποπαραγράφου της §2.2. Να συζητηθούν οµοιότητες και 
διαφορές ανάµεσα στην εξίσωση και την ανίσωση, ως προς τη διαδικασία της επίλυσης 
τους και το σύνολο των λύσεών τους.  
Για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων τιµών, προτείνεται 
να λυθούν από τους µαθητές και ανισώσεις όπως οι Ix-5I<-3 ή Ix-5I>-3, των οποίων τη 
λύση, αν και προκύπτει από απλή παρατήρηση, δεν την αναγνωρίζουν άµεσα οι µαθητές. 
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Προτείνεται επίσης να δοθεί προτεραιότητα στη µοντελοποίηση προβληµάτων µε χρήση 
ανισώσεων 1ου βαθµού, όπως για παράδειγµα η άσκηση 11 της Α΄ Οµάδας και οι 
ασκήσεις 3 και 4 της Β΄ Οµάδας.  
§4.2  
Η διαπραγµάτευση ανισώσεων 2ου βαθµού γίνεται για πρώτη φορά στην Α΄ Λυκείου. 
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διερεύνηση της παραγοντοποίησης του τριωνύµου, 
όπου γίνεται ξανά χρήση της µεθόδου «συµπλήρωσης τετραγώνου», ώστε να µη δοθούν 
απευθείας τα συµπεράσµατα αυτής. Στον προσδιορισµό του πρόσηµου του τριωνύµου, 
παρατηρείται συχνά οι µαθητές να παραβλέπουν το πρόσηµο του συντελεστή του 
δευτεροβάθµιου όρου ή να συγχέουν το πρόσηµο της διακρίνουσας µε το πρόσηµο του 
τριωνύµου (π.χ. όταν Δ<0, θεωρούν ότι και το τριώνυµο παίρνει αρνητικές τιµές).   
Τα παραπάνω προβλήµατα συχνά αντιµετωπίζονται µε διάφορα «τεχνάσµατα» µε τα 
σύµβολα «+» και «-», ώστε να προσδιορίσουν οι µαθητές το πρόσηµο του τριωνύµου και 
να επιλύσουν ανισώσεις 2ου βαθµού. Τέτοιες προσεγγίσεις δε συνδέονται µε την 
κατανόηση του πότε ένα τριώνυµο παίρνει θετικές και πότε αρνητικές τιµές.  
Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοθεί έµφαση στην κατανόηση της διαδικασίας 
προσδιορισµού του πρόσηµου του τριωνύµου (π.χ. µέσα από τη µελέτη του προσήµου 
των παραγόντων του και του συντελεστή του δευτεροβάθµιου όρου, όταν αυτό 
παραγοντοποιείται) και στη συνέχεια στη χρήση των συµπερασµάτων για την επίλυση 
ανισώσεων 2ου βαθµού. Η µοντελοποίηση και επίλυση προβληµάτων µε χρήση ανισώσεων 
2ου βαθµού (π.χ. η δραστηριότητα Δ.15 του ΑΠΣ και η άσκηση 7 της Β’ Οµάδας) 
λειτουργούν προς αυτήν την κατεύθυνση.  !
Κεφάλαιο 5ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές εισάγονται στην έννοια της ακολουθίας πραγµατικών 
αριθµών και µελετούν περιπτώσεις ακολουθιών που εµφανίζουν κάποιες ειδικές µορφές 
κανονικότητας, την αριθµητική και τη γεωµετρική πρόοδο. Ειδικότερα: 
§5.1  
Να δοθεί προτεραιότητα στην αναγνώριση της ακολουθίας ως αντιστοιχίας των φυσικών 
στους πραγµατικούς αριθµούς και στην εξοικείωση των µαθητών µε το συµβολισµό (π.χ. 
ότι ο φυσικός αριθµός 1, µέσω µιας ακολουθίας α, αντιστοιχεί στον πραγµατικό αριθµό 
α1 που αποτελεί τον πρώτο όρο της ακολουθίας αυτής), δεδοµένου ότι αυτός δυσκολεύει 
τους µαθητές (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.16 του ΑΠΣ).  
§5.2  
Αρχικά οι µαθητές χρειάζεται να µπορούν να αναγνωρίσουν µε βάση τον ορισµό αν µια 
συγκεκριµένη ακολουθία είναι αριθµητική πρόοδος (π.χ. η δραστηριότητα Δ.17 του 
ΑΠΣ). Στη συνέχεια, να προσδιορίζουν το ν-οστό όρο και το άθροισµα των ν πρώτων 
όρων συγκεκριµένων αριθµητικών προόδων, µε τρόπο τέτοιο που να τους βοηθά να 
αντιληφθούν κανονικότητες, οι οποίες µπορούν να τους οδηγήσουν στα γενικά 
συµπεράσµατα (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.18 του ΑΠΣ). Η µοντελοποίηση και 
επίλυση προβληµάτων (όπως η άσκηση 12 της Α΄ Οµάδας) συµβάλλει στην εννοιολογική 
κατανόηση της έννοιας της αριθµητικής προόδου.  
Το να δοθούν απλώς οι τύποι του ν-οστού όρου και του αθροίσµατος των ν πρώτων 
όρων αριθµητικής προόδου και στη συνέχεια οι µαθητές να επιδοθούν στην αλγοριθµική 
χρήση τους για την επίλυση ασκήσεων δεν είναι συµβατό µε το πνεύµα του ΑΠΣ.  
§5.3    
Η διαπραγµάτευση της έννοιας της γεωµετρικής προόδου προτείνεται να γίνει κατ’ 
αντιστοιχία µε την έννοια της αριθµητικής προόδου. Προτείνονται οι δραστηριότητες Δ.
19, Δ.20 και Δ.21 του ΑΠΣ, που στόχο έχουν να αντιληφθούν οι µαθητές κανονικότητες 
που θα τους οδηγήσουν στην εύρεση του ν-στού όρου και του αθροίσµατος των ν 
πρώτων όρων γεωµετρικής προόδου. Αν ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι το επιτρέπουν ο 
χρόνος, που έχει στη διάθεσή του και το επίπεδο της τάξης, θα µπορούσαν να τεθούν 
υπό διαπραγµάτευση, τα παραδείγµατα της §5.4, ως εφαρµογή της γεωµετρικής 
προόδου, µε στόχο να συνδεθεί η έννοια µε πραγµατικές καταστάσεις. !
Κεφάλαιο 6ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 9 διδακτικές ώρες) 
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Οι µαθητές, στο Γυµνάσιο, έχουν έρθει σε επαφή µε την έννοια της συνάρτησης, κυρίως 
µε εµπειρικό τρόπο, και έχουν διερευνήσει στοιχειωδώς συγκεκριµένες συναρτήσεις. 
Στην Α’ Λυκείου µελετούν την έννοια της συνάρτησης µε πιο συστηµατικό και τυπικό 
τρόπο. Σε πολλούς µαθητές δηµιουργούνται παρανοήσεις και ελλιπείς εικόνες σχετικά µε 
την έννοια αυτή, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν προβλήµατα στην αναγνώριση µιας 
συνάρτησης, καθώς και να µη µπορούν να χειριστούν µε ευελιξία διαφορετικές 
αναπαραστάσεις της ίδιας συνάρτησης (π.χ. πίνακας τιµών, αλγεβρικός τύπος, γραφική 
παράσταση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι µαθητές, µέσω κατάλληλων 
δραστηριοτήτων, να χρησιµοποιούν, να συνδέουν και να ερµηνεύουν τις αναπαραστάσεις 
µ ι α ς σ υ ν ά ρ τ η σ η ς κ α θώ ς κ α ι ν α ε ν τ ο π ί ζ ο υ ν π λ ε ο ν ε κ τ ή µ α τ α κ α ι 
(ενδεχοµένως)µειονεκτήµατα καθεµιάς εξ αυτών.   
Οι έννοιες «κατακόρυφη - οριζόντια µετατόπιση καµπύλης», «µονοτονία – ακρότατα - 
συµµετρίες συνάρτησης», δεν συµπεριλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη, όπως 
αναπτύσσονται στις παραγράφους 6.4 και 6.5. Οι έννοιες αυτές θα µελετηθούν στις 
ειδικές περιπτώσεις συναρτήσεων της µορφής: f(x)=αx+β (§6.3), f(x)=αx2 (§7.1) και 
f(x)=αx2+βx+γ (§7.3). Ειδικότερα: 
§6.1 - §6.2 
Προτείνεται να δοθούν αρχικά συγκεκριµένα παραδείγµατα µοντελοποίησης 
καταστάσεων, ώστε να αναδειχθεί η σηµασία της έννοιας της συνάρτησης για τις 
εφαρµογές, και στη συνέχεια να ακολουθήσει ο τυπικός ορισµός. Να δοθεί έµφαση στην 
αναγνώριση και τεκµηρίωση, µε βάση τον ορισµό, αν αντιστοιχίες που δίνονται µε 
διάφορες αναπαραστάσεις είναι συναρτήσεις ή όχι (οι δραστηριότητες Δ.22, Δ.23 και Δ.
24 του ΑΠΣ λειτουργούν προς αυτήν την κατεύθυνση), στη σύνδεση διαφορετικών 
αναπαραστάσεων µιας συνάρτησης (τύπος, πίνακας τιµών και γραφική παράσταση) και 
στην ερµηνεία µιας δεδοµένης γραφικής παράστασης για την επίλυση ενός προβλήµατος 
(προτείνεται η δραστηριότητα Δ.26 του ΑΠΣ).  
§6.3  
Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευθεί τη γραφική παράσταση της ευθείας ψ=αx+β στο 
Γυµνάσιο. Εδώ προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διερεύνηση του ρόλου των παραµέτρων 
α και β στη γραφική παράσταση της f(x)=αx+β, ώστε να προκύψουν οι σχετικές θέσεις 
ευθειών στο επίπεδο (πότε είναι παράλληλες µεταξύ τους, πότε ταυτίζονται, πότε 
τέµνουν τον άξονα y’y στο ίδιο σηµείο).   
Επίσης προτείνεται, αφού οι µαθητές παρατηρήσουν (µε χρήση της γραφικής 
παράστασης και του πίνακα τιµών συγκεκριµένων γραµµικών συναρτήσεων) πώς 
µεταβάλλονται οι τιµές της συνάρτησης όταν µεταβάλλεται η ανεξάρτητη µεταβλητή, να 
καταλήξουν σε γενικότερα συµπεράσµατα που αφορούν στη µονοτονία της συνάρτησης 
και να τα εκφράσουν συµβολικά, καθώς και να διερευνήσουν το ρόλο της παραµέτρου α 
σε σχέση µε αυτά (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.27 του ΑΠΣ).   !
Κεφάλαιο 7ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 9 διδακτικές ώρες) 
Οι µαθητές, στο Γυµνάσιο, έχουν µελετήσει παραβολές της µορφής ψ=αx2. Στο κεφάλαιο 
αυτό µελετούν επιπλέον ιδιότητες αυτής της συνάρτησης. Επίσης, µε αφετηρία την 
ψ=αx2, κατασκευάζουν τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=αx2 + βx + γ την 
οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούν για να µελετήσουν ιδιότητες της f. Ειδικότερα: 
§7.1 
Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευθεί, στο Γυµνάσιο, τη γραφική παράσταση της 
συνάρτησης ψ=αx2. Εδώ προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διερεύνηση ως προς τη 
µονοτονία, τα ακρότατα και τις συµµετρίες των συναρτήσεων g(x)=x2 και h(x)=-x2 µε τη 
βοήθεια της γραφικής παράστασής τους, στη γενίκευση των παραπάνω συµπερασµάτων 
για τη συνάρτηση f(x)=αx2 (προτείνεται η δραστηριότητα Δ. 29 του ΑΠΣ) και στη 
συµβολική τους έκφραση.  
§7.3 
Να δοθεί έµφαση στη χάραξη και διερεύνηση της γραφικής παράστασης συγκεκριµένων 
πολυωνυµικών συναρτήσεων της µορφής f(x)=αx2+βx+γ µέσω κατάλληλων µετατοπίσεων 
της g(x)=αx2 και στη µελέτη της µονοτονίας, των ακρότατων και της συµµετρίας της 
συνάρτησης µε τη βοήθεια της γραφικής της παράστασης. Επίσης, να γίνει γεωµετρική 
ερµηνεία των συµπερασµάτων των §3.3 και §4.2 (ρίζες και πρόσηµο τριωνύµου) µε τη 
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βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f(x)=αx2+βx+γ (προτείνεται η 
δραστηριότητα Δ.32 του ΑΠΣ).   
Ειδικότερα, όσον αφορά στη χάραξη της γραφικής παράστασης και στη µελέτη της 
συνάρτησης f(x)=αx2+βx+γ, η ιδέα που βρίσκεται και πίσω από τη δραστηριότητα Δ.30 
του ΑΠΣ είναι η εξής: Οι µαθητές, µε τη βοήθεια λογισµικού δυναµικής γεωµετρίας, 
χαράσσουν τη γραφική παράσταση της g(x)=αx2 για διάφορες τιµές του α. Τη 
µετατοπίζουν κ µονάδες οριζόντια για διάφορες τιµές του κ (π.χ. κατά 3 µονάδες 
αριστερά, κατά 4 µονάδες δεξιά) και παρατηρούν τη µορφή που παίρνει ο τύπος της 
συνάρτησης. Στη συνέχεια τη µετατοπίζουν λ µονάδες κατακόρυφα για διάφορες τιµές 
του λ (π.χ. κατά 2 µονάδες κάτω, κατά 5 µονάδες πάνω) και κάνουν ανάλογες 
παρατηρήσεις. Συνδυάζοντας τις δύο µετατοπίσεις µπορούν να παρατηρήσουν ότι η 
συνάρτηση που θα προκύψει θα είναι της µορφής f(x)=α(x+κ)2+λ.   
Τέλος, δίνονται στους µαθητές συγκεκριµένες συναρτήσεις της µορφής f(x)=αx2+βx+γ και 
εκείνοι προσπαθούν, µε κατάλληλες µετατοπίσεις της  g(x)=αx2, να οδηγηθούν στη 
γραφική παράσταση της f. Στη συνέχεια µελετούν, µε τη βοήθεια της γραφικής της 
παράστασης, ιδιότητες της f και επεκτείνουν τα συµπεράσµατα που αφορούν στη 
µονοτονία, στα ακρότατα και στις συµµετρίες της g(x) = αx2 στην f(x)=αx2+βx+γ. !

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

I. Εισαγωγή 
Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στην Α΄ Λυκείου εστιάζει στο πέρασµα από τον εµπειρικό 
στο θεωρητικό τρόπο σκέψης, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µαθηµατική απόδειξη. Οι µαθητές 
έχουν έρθει σε επαφή µε στοιχεία θεωρητικής γεωµετρικής σκέψης και στο Γυµνάσιο, 
όπου έχουν αντιµετωπίσει ασκήσεις που απαιτούν θεωρητική απόδειξη. Στην Α΄ Λυκείου, 
πρέπει αυτή η εµπειρία των µαθητών να αξιοποιηθεί µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 
της θεωρητικής τους σκέψης. Η διατύπωση ορισµών γεωµετρικών εννοιών είναι κάτι 
δύσκολο για τους µαθητές, ακόµα και αυτής της τάξης, καθώς απαιτεί  τη 
συνειδητοποίηση των κρίσιµων και ελάχιστων ιδιοτήτων που απαιτούνται για τον 
καθορισµό µιας έννοιας. Επίσης οι µαθητές χρειάζεται να διερευνούν ιδιότητες και 
σχέσεις των γεωµετρικών εννοιών και να δηµιουργούν εικασίες τις οποίες να 
προσπαθούν να τεκµηριώσουν. Η αντιµετώπιση της µαθηµατικής απόδειξης απλά ως 
περιγραφή µιας σειράς λογικών βηµάτων που παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό, δεν 
είναι κατάλληλη ώστε να µυηθούν οι µαθητές στη σηµασία και την κατασκευή µιας 
απόδειξης. Αντίθετα, είναι σηµαντικό να εµπλακούν οι µαθητές σε αποδεικτικές 
διαδικασίες, να προσπαθούν να εντοπίζουν τη βασική αποδεικτική ιδέα, µέσω 
πειραµατισµού και διερεύνησης, και να χρησιµοποιούν µετασχηµατισµούς και 
αναπαραστάσεις, που υποστηρίζουν την ανάπτυξη γεωµετρικών συλλογισµών. Η 
κατασκευή από τους µαθητές αντιπαραδειγµάτων και η συζήτηση για το ρόλο τους είναι 
µια σηµαντική διαδικασία, ώστε να αρχίσουν να αποκτούν µια πρώτη αίσθηση της 
σηµασίας του αντιπαραδείγµατος στα Μαθηµατικά. Η απαγωγή σε άτοπο είναι επίσης µια 
µέθοδος που συχνά συναντούν οι µαθητές στην απόδειξη αρκετών θεωρηµάτων. Ο ρόλος 
του «άτοπου» στην τεκµηρίωση του αρχικού ισχυρισµού αλλά και το κατά πόσο η άρνηση 
του συµπεράσµατος οδηγεί τελικά στην τεκµηρίωσή του, δηµιουργούν ιδιαίτερη 
δυσκολία στους µαθητές. Σε όλα τα παραπάνω ουσιαστικό ρόλο µπορεί να παίξει η 
αξιοποίηση λογισµικών Δυναµικής Γεωµετρίας.   !
ΙΙ. Διαχείριση διδακτέας ύλης 
Κεφάλαιο 1ο 

(Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα) 
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η διάκριση και επισήµανση των διαφορετικών 
χαρακτηριστικών της Πρακτικής Γεωµετρίας, που οι µαθητές διδάχθηκαν σε 
προηγούµενες τάξεις, και της Θεωρητικής Γεωµετρίας που θα διδαχθούν στο Λύκειο. 
Κάποια ζητήµατα που θα µπορούσαν να συζητηθούν για την ανάδειξη των 
πλεονεκτηµάτων της Θεωρητικής Γεωµετρίας έναντι της Πρακτικής, είναι: Η αδυναµία 
ακριβούς µέτρησης, η ανάγκη µέτρησης αποστάσεων µεταξύ απρόσιτων σηµείων, η 
αναξιοπιστία των εµπειρικών προσεγγίσεων (προτείνεται η δραστηριότητα που 
αντιστοιχεί στο στόχο ΕΓ1 του ΑΠΣ). 
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Για να αποκτήσουν οι µαθητές µια πρώτη αίσθηση των βασικών αρχών της ανάπτυξης 
της Ευκλείδειας Γεωµετρίας ως αξιωµατικoύ συστήµατος, προτείνεται να εµπλακούν σε 
µια συζήτηση σχετικά µε τη σηµασία και το ρόλο των όρων «πρωταρχική έννοια», 
«ορισµός», «αξίωµα», «θεώρηµα», «απόδειξη». Στοιχεία της ιστορικής εξέλιξης της 
Γεωµετρίας µπορούν να αποτελέσουν ένα πλαίσιο αναφοράς στο οποίο θα αναδειχθούν 
τα παραπάνω ζητήµατα. !
Κεφάλαιο 3ο  
(Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες) 
§3.1 - §3.9 
Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευθεί το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου των 
παραγράφων αυτών στο Γυµνάσιο. Προτείνεται να δοθεί έµφαση σε κάποια νέα στοιχεία 
όπως:  
α) Η σηµασία της ισότητας των οµόλογων πλευρών στη σύγκριση τριγώνων. 
β) Η διαπραγµάτευση παραδειγµάτων τριγώνων µε τρία κύρια στοιχεία τους ίσα, τα 
οποία δεν είναι ίσα (δυο τρίγωνα µε ίσες δυο πλευρές και µια µη περιεχόµενη γωνία 
αντίστοιχα ίση, όπως στις δραστηριότητες Δ.5 και Δ.7 του ΑΠΣ). 
γ) Ο σχεδιασµός σχηµάτων µε βάση τις λεκτικές διατυπώσεις των γεωµετρικών 
προτάσεων (ασκήσεων, θεωρηµάτων) και αντίστροφα.  
δ) Η διατύπωση των γεωµετρικών συλλογισµών των µαθητών.  
ε) Η ισότητα τριγώνων, ως µια στρατηγική απόδειξης ισότητας ευθυγράµµων τµηµάτων ή 
γωνιών (σχόλιο στην  §3.2).  
στ) Ο εντοπισµός κατάλληλων τριγώνων για σύγκριση σε «σύνθετα» σχήµατα 
(προτείνεται η δραστηριότητα Δ.6 του ΑΠΣ). 
ζ) Η σηµασία της «βοηθητικής γραµµής» στην αποδεικτική διαδικασία (πόρισµα I της §.
3.2). 
Προτείνεται να ενοποιηθούν σε µια πρόταση οι προτάσεις που ταυτίζουν τη διχοτόµο, τη 
διάµεσο και το ύψος από τη κορυφή ισοσκελούς τριγώνου (πόρισµα I της §3.2, πόρισµα I 
της §3.3  , πόρισµα I της §3.6  ). 
Μαζί µε την πρόταση αυτή προτείνεται να γίνει η διαπραγµάτευση της εφαρµογής 2 της 
§3.12  , για την απόδειξη της οποίας αρκούν τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. 
Επίσης, σαν µια ενιαία πρόταση, µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να δείξουν ότι σε 
ίσα τρίγωνα τα δευτερεύοντα στοιχεία τους (διάµεσος, ύψος, διχοτόµος) που 
αντιστοιχούν σε οµόλογες πλευρές είναι επίσης ίσα (π.χ. άσκηση 1i Εµπέδωσης της §3.4, 
άσκηση 4 Εµπέδωσης της §3.6  ). Ενιαία µπορούν να αντιµετωπιστούν, ως αντίστροφες 
προτάσεις, τα πορίσµατα ΙV της §3.2 και ΙΙΙ, ΙV της §3.4 που αναφέρονται στις σχέσεις 
των χορδών και των αντίστοιχων τόξων.  
Με στόχο την ανάδειξη της διδακτικής αξίας των γεωµετρικών τόπων προτείνεται τα 
πορίσµατα ΙΙΙ της §3.2 και ΙΙ της §3.4, που αφορούν στη µεσοκάθετο τµήµατος, καθώς και 
το θεώρηµα ΙV της §3.6, που αφορά στη διχοτόµο γωνίας, να διδαχθούν ενιαία ως 
παραδείγµατα βασικών γεωµετρικών τόπων. Συγκεκριµένα, προτείνεται οι µαθητές 
πρώτα να εικάσουν τους συγκεκριµένους γεωµετρικούς τόπους και στη συνέχεια να τους 
αποδείξουν (προτείνονται οι δραστηριότητες Δ.8, Δ.9 και Δ.10 του ΑΠΣ). 
§3.10 – §3.13 
Η ύλη των παραγράφων αυτών είναι νέα για τους µαθητές. Να επισηµανθεί στους 
µαθητές ότι η τριγωνική ανισότητα αποτελεί κριτήριο για το πότε τρία ευθύγραµµα 
τµήµατα αποτελούν πλευρές τριγώνου (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.12 του ΑΠΣ). 
Επίσης, προτείνονται οι ασκήσεις 4 και 6 (Αποδεικτικές), που διαπραγµατεύονται: την 
απόσταση σηµείου από κύκλο και σχέσεις χορδών και τόξων αντίστοιχα.  
§3.14 – §3.16 
Τα συµπεράσµατα της §3.14 είναι γνωστά στους µαθητές από το Γυµνάσιο. Οι 
αιτιολογήσεις, όµως, προέρχονται από τα θεωρήµατα της §3.13. Το περιεχόµενο της 
§3.16 δεν είναι γνωστό στους µαθητές και χρειάζεται και για τις γεωµετρικές κατασκευές 
που ακολουθούν (προτείνονται οι Δ.14 και Δ.15 του ΑΠΣ).  
§3.17 και §3.18 
Η διαπραγµάτευση των γεωµετρικών κατασκευών συµβάλλει στην κατανόηση των 
σχηµάτων από τους µαθητές µε βάση τις ιδιότητές τους καθώς και στην ανάπτυξη της 
αναλυτικής και συνθετικής σκέψης η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί και σε εξωµαθηµατικές 
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γνωστικές περιοχές. Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα τα προβλήµατα 2 και 4 
της §3.17 και τα προβλήµατα 2 και 3 της §3.18. !
Κεφάλαιο 4ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες) 
§4.1 - §4.4  
Το σηµαντικότερο θέµα στις παραγράφους αυτές αποτελεί το «αίτηµα παραλληλίας» το 
οποίο καθορίζει τη φύση της Γεωµετρίας στην οποία αναφερόµαστε. Η σηµασία του 
«αιτήµατος παραλληλίας», για τη Γεωµετρία την ίδια και για την ιστορική της εξέλιξη, 
µπορεί να διαφανεί από στοιχεία που παρέχονται στο ιστορικό σηµείωµα της  §4.8   
καθώς επίσης και στη δραστηριότητα Δ.16 του ΑΠΣ. Οι µαθητές είναι σηµαντικό να 
αναγνωρίσουν την αδυναµία χρήσης του ορισµού και τη σηµασία των προτάσεων της 
§4.2 (που προηγούνται του «αιτήµατος παραλληλίας») ως εργαλεία για την απόδειξη της 
παραλληλίας δύο ευθειών. Προτείνεται να διερευνήσουν οι µαθητές τη σχέση του 
θεωρήµατος της §4.2 και της Πρότασης I της §4.2  , µε στόχο να αναγνωρίσουν ότι το ένα 
είναι το αντίστροφο του άλλου.  
§4.5 
Προτείνεται, πριν τη διαπραγµάτευση των θεωρηµάτων της παραγράφου, να συζητηθεί η 
δραστηριότητα Δ.17 του ΑΠΣ. Επίσης, να επισηµανθεί η στρατηγική που χρησιµοποιείται 
στις αποδείξεις των θεωρηµάτων σχετικά µε πώς δείχνουµε ότι τρεις ευθείες διέρχονται 
από το ίδιο σηµείο, γιατί δεν είναι οικεία στους µαθητές.  
§4.6 - §4.7 
Προτείνεται το θεώρηµα της §4.6 να συνδεθεί µε τα πορίσµατα της §3.10  , ώστε οι 
µαθητές να αναγνωρίσουν ότι το συµπέρασµα του θεωρήµατος είναι ισχυρότερο από τα 
πορίσµατα και ότι αυτό οφείλεται στη χρήση του «αιτήµατος παραλληλίας» στην 
απόδειξή του. Το ίδιο ισχύει και για το πόρισµα (i) της §4.6   σε σχέση µε το Θεώρηµα 
της §3.10 . 
§4.8 
Προτείνεται οι µαθητές, χρησιµοποιώντας το άθροισµα των γωνιών τριγώνου, να βρουν 
το άθροισµα των γωνιών τετραπλεύρου, πενταγώνου κ.α., να εικάσουν το άθροισµα των 
γωνιών ν-γώνου και να αποδείξουν την αντίστοιχη σχέση (προτείνεται η δραστηριότητα 
που αντιστοιχεί στο στόχο ΠΕ4 του ΑΠΣ). Δίνεται έτσι η δυνατότητα σύνδεσης Γεωµετρίας 
και Άλγεβρας. Να επισηµανθεί, επίσης, η σταθερότητα του αθροίσµατος των εξωτερικών 
γωνιών ν-γώνου. !
Κεφάλαιο 5ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 20 διδακτικές ώρες) 
§5.1 – §5.2 
Να επισηµανθεί ότι καθένα από τα κριτήρια για τα παραλληλόγραµµα περιέχει τις 
ελάχιστες ιδιότητες που απαιτούνται για είναι ισοδύναµο µε τον ορισµό του 
παραλληλογράµµου (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.18 του ΑΠΣ). Προτείνεται να ζητηθεί 
από τους µαθητές να διερευνήσουν αν ένα τετράπλευρο µε τις δυο απέναντι πλευρές 
παράλληλες και τις άλλες δυο ίσες είναι παραλληλόγραµµο. Για την εφαρµογή των 
ιδιοτήτων των παραλληλογράµµων στην επίλυση προβληµάτων µπορεί να αξιοποιηθεί η 
δραστηριότητα Δ.19 του ΑΠΣ.  
§5.3 – §5.5  
Να επισηµανθεί ότι κάθε ένα από τα κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο ή 
ρόµβος ή τετράγωνο περιέχει τις ελάχιστες ιδιότητες που απαιτούνται για να είναι 
ισοδύναµο µε τον ορισµό του ορθογωνίου ή του ρόµβου ή του τετραγώνου αντίστοιχα. 
Επιδιώκεται οι µαθητές να αναγνωρίζουν τα είδη των παραλληλογράµµων (ορθογώνιο, 
ρόµβος, τετράγωνο) µε βάση τα αντίστοιχα κριτήρια και όχι µε βάση κάποια πρότυπα 
σχήµατα που συνδέονται µε την οπτική γωνία που τα κοιτάµε. Να δοθεί έµφαση στην 
άρση της παρανόησης που δηµιουργείται σε µαθητές, ότι ένα τετράγωνο δεν είναι 
ορθογώνιο ή ένα τετράγωνο δεν είναι ρόµβος. Προτείνεται να ζητηθεί από τους µαθητές 
να διερευνήσουν: αν ένα τετράπλευρο µε ίσες διαγώνιες είναι ορθογώνιο και αν ένα 
τετράπλευρο µε κάθετες διαγώνιες είναι ρόµβος, καθώς και να αξιοποιήσουν τις 
ιδιότητες των παραλληλογράµµων στην επίλυση προβληµάτων (δραστηριότητες Δ.20, Δ.
21 και Δ.22 του ΑΠΣ).  
§5.6 – §5.9 
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Προτείνεται να ζητηθεί από τους µαθητές να εικάσουν σε ποια γραµµή ανήκουν τα σηµεία 
που ισαπέχουν από δυο παράλληλες ευθείες και στη συνέχεια να αποδείξουν ότι η 
µεσοπαράλληλή τους είναι ο ζητούµενος γεωµετρικός τόπος. Προτείνεται, επίσης, η 
διαπραγµάτευση της Εφαρµογής 1 της §5.6 ..  Προτείνεται να ζητηθεί από τους µαθητές 
να διερευνήσουν τα είδη των τριγώνων που το ορθόκεντρο είναι µέσα ή έξω από το 
τρίγωνο. Θα µπορούσαν να αναζητηθούν εναλλακτικές αποδείξεις για τα θεωρήµατα που 
αφορούν στις ιδιότητες του ορθογωνίου τριγώνου. 
§5.10 – §5.12 
Εκτός από το συγκεκριµένο αντικείµενο των παραγράφων αυτών, προτείνεται να 
εµπλακούν οι µαθητές στην επίλυση προβληµάτων που συνδυάζουν γεωµετρικά θέµατα 
από όλο το κεφάλαιο. Προτείνεται επίσης να συζητηθεί µε τους µαθητές η ταξινόµηση 
των τετραπλεύρων του σχολικού βιβλίου (ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ) και, κατά την κρίση του 
εκπαιδευτικού, η συσχέτιση µε άλλες ταξινοµήσεις όπως αναφέρονται στο ιστορικό 
σηµείωµα του Κεφαλαίου. !
Κεφάλαιο 6ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες) 
§6.5 – §6.6 
Προτείνεται, ως εισαγωγή στο πρόβληµα εγγραψιµότητας ενός τετραπλεύρου σε κύκλο, 
οι µαθητές να διερευνήσουν ποια από τα γνωστά τετράπλευρα (παραλληλόγραµµο, 
ορθογώνιο, ρόµβος, τετράγωνο, τραπέζιο) είναι εγγράψιµα, βασιζόµενοι στις ιδιότητες 
των εγγεγραµµένων τετραπλεύρων (π.χ., ο ρόµβος δεν είναι εγγράψιµος σε κύκλο, γιατί 
αν ήταν εγγράψιµος θα έπρεπε να έχει τις απέναντι γωνίες του παραπληρωµατικές). Η 
διερεύνηση θα µπορούσε να επεκταθεί και σε τυχαία τετράπλευρα (και µε τη βοήθεια 
λογισµικού), ώστε οι µαθητές να εικάσουν τα κριτήρια εγγραψιµότητας.  !

ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 
Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διαχείριση διδακτέας ύλης 
Εισαγωγικό Κεφάλαιο  
(Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)  
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές διαπραγµατεύονται την έννοια του συνόλου καθώς και 
σχέσεις και πράξεις µεταξύ συνόλων. Ειδικότερα:  
Όσον αφορά στην §Ε.1, αυτή να µη διδαχθεί ως αυτόνοµο κεφάλαιο αλλά να συζητηθεί 
το νόηµα και η χρήση των στοιχείων της Λογικής στις ιδιότητες και προτάσεις που 
διατρέχουν τη διδακτέα ύλη (για παράδειγµα στην ιδιότητα α·β≠0 ^ α≠0 και β≠0 της 
§2.1 µπορεί να διερευνηθεί το νόηµα της ισοδυναµίας και του συνδέσµου «και»). 
§Ε.2    
Οι µαθητές αντιµετωπίζουν για πρώτη φορά µε συστηµατικό τρόπο την έννοια του 
συνόλου και των σχέσεων και πράξεων µεταξύ συνόλων. Επειδή η έννοια του συνόλου 
είναι πρωταρχική, δηλαδή δεν ορίζεται, χρειάζεται να τονισθούν οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για να θεωρηθεί µια συλλογή αντικειµένων σύνολο µέσα από κατάλληλα 
παραδείγµατα (π.χ. το σύνολο που αποτελείται από τα θρανία και τους µαθητές της 
τάξης, το «σύνολο» των ψηλών µαθητών της τάξης).   
Η αναπαράσταση συνόλων, σχέσεων και πράξεων αυτών καθώς και η µετάβαση από τη 
µία αναπαράσταση στην άλλη, µπορούν να υποστηρίξουν την κατανόηση της έννοιας του 
συνόλου.   
Οι πράξεις µεταξύ συνόλων είναι ένα πλαίσιο στο οποίο οι µαθητές µπορούν να δώσουν 
νόηµα στους συνδέσµους «ή» και «και».  Ειδικά, όσον αφορά στο σύνδεσµο «ή», να 
επισηµανθεί η διαφορετική του σηµασία στα Μαθηµατικά από εκείνη της αποκλειστικής 
διάζευξης που του αποδίδεται συνήθως στην καθηµερινή χρήση του. Οι δραστηριότητες 
Δ.1, Δ.2 και Δ.3 του ΑΠΣ είναι ενδεικτικές για την εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας 
του συνόλου.  !
Κεφάλαιο 1ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες) 
Οι µαθητές έχουν έλθει σε επαφή µε την έννοια της πιθανότητας στις προηγούµενες 
τάξεις µε εµπειρικό τρόπο. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται στην έννοια της πιθανότητας 
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µε τον κλασικό ορισµό και εξασκούνται στο βασικό λογισµό πιθανοτήτων µε χρήση της 
θεωρίας συνόλων. Ειδικότερα: 
§1.1  
Είναι σηµαντικό οι µαθητές να µπορούν να αναγνωρίζουν ένα πείραµα τύχης και να 
διακρίνουν τις διαφορές που έχει από ένα αιτιοκρατικό πείραµα (προτείνεται η 
δραστηριότητα Δ.4 του ΑΠΣ), µε στόχο να µπορέσουν στη συνέχεια να αντιληφθούν την 
ανάγκη εισαγωγής της έννοιας της πιθανότητας για τη µελέτη τέτοιων πειραµάτων.  
Ο προσδιορισµός και η αναπαράσταση του δειγµατικού χώρου ενός πειράµατος τύχης 
είναι µια διαδικασία δύσκολη για τους µαθητές, ειδικά όταν αντιµετωπίζουν ένα πείραµα 
τύχης που πραγµατοποιείται σε δυο ή περισσότερα στάδια. Εργαλεία, όπως το 
δενδροδιάγραµµα και ο πίνακας διπλής εισόδου, βοηθούν στη µοντελοποίηση ενός 
πειράµατος τύχης και στην κατασκευή του δειγµατικού χώρου (προτείνεται η Δ.5 του 
ΑΠΣ).   
Σηµαντική για την κατανόηση και την επίλυση προβληµάτων είναι, επίσης, η µετάφραση 
σχέσεων µεταξύ ενδεχοµένων από τη φυσική γλώσσα στη γλώσσα των συνόλων και 
αντίστροφα (προτείνονται οι δραστηριότητες Δ.6 και Δ.7 του ΑΠΣ).  
§1.2  
Ο κλασικός ορισµός της πιθανότητας προτείνεται να είναι η κατάληξη της µελέτης της 
σχετικής συχνότητας και όχι να δοθεί απλά ο τυπικός ορισµός (προτείνεται η 
δραστηριότητα που αντιστοιχεί στο στόχο Πθ4 του ΑΠΣ). Οι κανόνες λογισµού των 
πιθανοτήτων εισάγονται για πρώτη φορά και, εκτός από τον απλό χειρισµό τους, είναι 
σηµαντικό να χρησιµοποιηθούν στην επίλυση προβληµάτων που δε θα µπορούσαν να 
λυθούν µε τον κλασικό ορισµό (π.χ. δραστηριότητα Δ.8 του ΑΠΣ). 
Να µην διδαχθεί η εφαρµογή 3, καθώς και ασκήσεις µε ανισότητες  
( όπως  οι ασκήσεις 4, 5, 6 της Β Οµάδας της παραγράφου 1.2). !
Κεφάλαιο 2ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 18 διδακτικές ώρες) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές επαναλαµβάνουν και εµβαθύνουν στις ιδιότητες του 
συνόλου των πραγµατικών αριθµών µε στόχο να βελτιώσουν την κατανόηση της δοµής 
του. Η επανάληψη και περαιτέρω εξάσκηση των µαθητών στον αλγεβρικό λογισµό 
(αλγεβρικές πράξεις, παραγοντοποίηση, ταυτότητες κ.λ.π.) δεν αποτελεί τον κύριο 
στόχο αυτού του κεφαλαίου. Ειδικότερα: 
§2.1  
Οι µαθητές συναντούν δυσκολίες στη διάκριση των ρητών από τους άρρητους και 
γενικότερα στην ταξινόµηση των πραγµατικών αριθµών σε φυσικούς, ακέραιους ρητούς 
και άρρητους. Οι διαφορετικές αναπαραστάσεις των πραγµατικών αριθµών επηρεάζουν 
τις παραπάνω διεργασίες. Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διάκριση 
των ρητών από τους άρρητους µε χρήση κατάλληλων παραδειγµάτων, όπως οι αριθµοί 

^ , 1.333…, 1,010101…, 1,1010010001…, καθώς και στην ταξινόµηση αριθµών στα 

βασικά υποσύνολα των πραγµατικών αριθµών (όπως ^ , ^ , ^ , -1.333 κ.ά.). 
Παράλληλα, και µε αφορµή τα παραπάνω παραδείγµατα, µπορεί να γίνει συζήτηση αν το 
άθροισµα και το γινόµενο δύο ρητών ή δύο άρρητων ή ρητού και άρρητου είναι ρητός ή 
άρρητος.  
Σηµαντικό για τον αλγεβρικό λογισµό είναι οι µαθητές να κατανοήσουν τις ιδιότητες των 
πράξεων. Σε αυτό θα βοηθήσει η λεκτική διατύπωση και η διερεύνηση των ιδιοτήτων 
καθώς και η αναγνώριση της σηµασίας της ισοδυναµίας, της συνεπαγωγής και των 
συνδέσµων «ή» και «και», µε ιδιαίτερη έµφαση στις ιδιότητες: α·β=0 ^ α=0 ή β=0, 
α·β≠0 ^ α≠0 και β≠0.   
Να δοθεί έµφαση στις µεθόδους απόδειξης και ιδιαίτερα σε αυτές µε τις οποίες δεν είναι 
εξοικειωµένοι οι µαθητές, όπως η χρήση της απαγωγής σε άτοπο για την απόδειξη ότι ο 

 είναι άρρητος και του αντιπαραδείγµατος στην απόρριψη του ισχυρισµού: α2=β2 ⇒ 
α=β. 
§2.2  
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Οι µαθητές, επηρεασµένοι από τη διαδοχικότητα των ακεραίων, συναντούν δυσκολίες 
στην κατανόηση της πυκνότητας των ρητών αριθµών. Προτείνεται να δοθεί έµφαση στη 
διερεύνηση της έννοιας της πυκνότητας και της διαδοχικότητας στα βασικά υποσύνολα 
των πραγµατικών αριθµών (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.9 του ΑΠΣ) καθώς και στις 
οµοιότητες και διαφορές των ιδιοτήτων της ισότητας και της ανισότητας, µε έµφαση στις 
ισοδυναµίες: α2+β2=0 α=0 και β=0, ενώ α2+β2>0 α≠0 ή β≠0 και στα σχόλια 1 και 2 
της της υποπαραγράφου «Ιδιότητες των ανισοτήτων».  
§2.3  
Οι µαθητές έχουν αντιµετωπίσει, στο Γυµνάσιο, την απόλυτη τιµή ενός αριθµού ως την 
απόστασή του από το µηδέν στον άξονα των πραγµατικών αριθµών. Στην ενότητα αυτή 
δίνεται ο τυπικός ορισµός της απόλυτης τιµής και αποδεικνύονται οι βασικές ιδιότητές 
της. Να επισηµανθεί η µέθοδος απόδειξης των ιδιοτήτων των απολύτων τιµών (ότι η 
ζητούµενη σχέση είναι ισοδύναµη µε µία σχέση που γνωρίζουµε ότι είναι αληθής) και να 
συζητηθεί η αναγκαιότητα του «πρέπει» (Þ) και του «αρκεί» (Ü) σε αυτές.   
Η γεωµετρική ερµηνεία της απόλυτης τιµής ενός αριθµού και της απόλυτης τιµής της 
διαφοράς δύο αριθµών είναι σηµαντική, γιατί βοηθά τους µαθητές να αποδώσουν νόηµα 
στην έννοια. Η σύνδεση, όµως, της αλγεβρικής σχέσης και της γεωµετρικής της 
αναπαράστασης δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα από τους µαθητές και για αυτό 
απαιτείται να δοθεί σε αυτό ιδιαίτερη έµφαση.  
Με αυτήν την έννοια προτείνεται να µη διδαχθούν, στη γενική τους µορφή, οι:  
Ix-x0I<ρ x (x0-ρ, x0+ρ) x0-ρ<x<x0+ρ καθώς και Ix-x0I>ρ x (- , x0-ρ) (x0+ρ, +

) x<x0-ρ ή x>x0+ρ καθώς και η γεωµετρική ερµηνεία αυτών, επειδή είναι πολύ 
δύσκολο να γίνουν κατανοητά από τους µαθητές σ’ αυτή τη φάση της αλγεβρικής τους 
εµπειρίας. Αντίθετα, οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν µε τα παραπάνω µέσα από 
συγκεκριµένα παραδείγµατα (π.χ. η ανίσωση Ιx-2Ι<3 σηµαίνει: «ποιοι είναι οι αριθµοί 
που απέχουν από το 2 απόσταση µικρότερη του 3;» δηλ.  
Ix-2I<3 ^ d (x, 2) <3 ^ -1<x<5).  
 !!!!
Προτείνεται, όµως, να γίνει διαπραγµάτευση των σχέσεων IxI<ρ Û-ρ<x<ρ και IxI>ρ Û x<-ρ 
ή x>ρ. H δραστηριότητα Δ.10 του ΑΠΣ υποστηρίζει την παραπάνω προσέγγιση. 
§2.4  
Οι µαθητές έχουν ήδη αντιµετωπίσει, στο Γυµνάσιο, τις τετραγωνικές ρίζες και δυνάµεις 
µε ακέραιο εκθέτη καθώς και τις ιδιότητες αυτών. Στην ενότητα αυτή γίνεται επέκταση 
στη ν-οστή ρίζα και στη δύναµη µε ρητό εκθέτη. Να επισηµανθεί η διατήρηση των 
ιδιοτήτων των δυνάµεων µε ακέραιο εκθέτη και στην περίπτωση του ρητού εκθέτη. 
Προτείνεται η διαπραγµάτευση απλών ασκήσεων. Για να αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα 
της χρήσης των ιδιοτήτων των ριζών, έναντι της χρήσης του υπολογιστή τσέπης, 
προτείνεται µια δραστηριότητα σαν τη Δ.11 του ΑΠΣ.   !
Κεφάλαιο 3ο  
(Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές µελετούν συστηµατικά και διερευνούν εξισώσεις 1ου και 
2ου βαθµού. Ως ιδιαίτερη περίπτωση εξετάζεται η εξίσωση xν =α. Ειδικότερα: 
§3.1  
Οι µαθητές, στο Γυµνάσιο, έχουν διαπραγµατευθεί αναλυτικά την επίλυση εξισώσεων της 
µορφής αx+β=0, της οποίας οι συντελεστές α και β είναι συγκεκριµένοι αριθµοί. 
Συναντούν δυσκολίες στη µετάβαση από την επίλυση µιας τέτοιας µορφής εξίσωσης στην 
επίλυση της γενικής µορφής αx+β=0, για δυο κυρίως λόγους: α) είναι δύσκολος ο 
διαχωρισµός της έννοιας της παραµέτρου από την έννοια της µεταβλητής και β) δεν είναι 
εξοικειωµένοι µε τη διαδικασία της διερεύνησης γενικά.   
Για το λόγο αυτό, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην αναγνώριση του ρόλου της 
παραµέτρου σε µια παραµετρική εξίσωση 1ου βαθµού µέσα από τη διαπραγµάτευση της 
παραµετρικής εξίσωσης που περιλαµβάνεται στη θεωρία αυτής της παραγράφου.Για 
παράδειγµα, µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να λύσουν την εξίσωση για 
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συγκεκριµένες τιµές του λ ( π.χ. λ=2, λ=5, λ=1, λ=-1) και στη συνέχεια να προσπαθήσουν 
να διατυπώσουν γενικά συµπεράσµατα για κάθε τιµή της παραµέτρου λ. Προτείνεται, 
επίσης, προς διαπραγµάτευση η δραστηριότητα Δ.12 του ΑΠΣ καθώς και η επίλυση 
απλών παραµετρικών εξισώσεων και απλών εξισώσεων που ανάγονται σε εξισώσεις 1ου 
βαθµού (όπως η άσκηση 10 της Α’ Οµάδας).   
Για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων τιµών, προτείνεται 
να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε εξισώσεις, όπως η Ix-5I= -3, την οποία δύσκολα 
χαρακτηρίζουν οι µαθητές από την αρχή ως αδύνατη. 
§3.2  
Η επίλυση εξισώσεων της µορφής xν =α να περιοριστεί σε απλές εξισώσεις.  
§3.3  
Η επίλυση της εξίσωσης αx2+βx+γ=0, α≠0 στη γενική της µορφή µε τη µέθοδο 
«συµπλήρωσης τετραγώνου» είναι µια διαδικασία που δυσκολεύει τους µαθητές. 
Προτείνεται να χρησιµοποιήσουν οι µαθητές τη µέθοδο της «συµπλήρωσης τετραγώνου» 
πρώτα σε εξισώσεις 2ου βαθµού µε συντελεστές συγκεκριµένους αριθµούς και στη 
συνέχεια µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να γενικεύσουν τη διαδικασία.   
Επίσης, προτείνεται η επίλυση απλών εξισώσεων που ανάγονται σε εξισώσεις 2ου βαθµού 
(όπως τα παραδείγµατα 1 και 3) και να δοθεί έµφαση στη µοντελοποίηση και επίλυση 
προβληµάτων µε χρήση εξισώσεων 2ου βαθµού (προτείνονται οι δραστηριότητες Δ.13 και 
Δ.14 του ΑΠΣ).   
Οι τύποι του Vieta επιτρέπουν στους µαθητές είτε να κατασκευάσουν µια εξίσωση 2ου 
βαθµού µε δεδοµένο το άθροισµα και το γινόµενο ριζών της είτε να προσδιορίσουν 
απευθείας τις ρίζες της (βρίσκοντας δυο αριθµούς που να έχουν άθροισµα S και γινόµενο 
P). Προτείνεται να ζητηθεί από τους µαθητές, υπό µορφή άσκησης, να προσδιορίσουν 
αυτούς τους τύπους και να τους χρησιµοποιήσουν στην επίλυση σχετικών προβληµάτων.   !
Κεφάλαιο 4ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές µελετούν συστηµατικά και διερευνούν ανισώσεις 1ου και 
2ου βαθµού Ειδικότερα: 
§4.1  
Οι µαθητές, στο Γυµνάσιο, έχουν διαπραγµατευθεί αναλυτικά την επίλυση ανισώσεων 1ου 
βαθµού µε συγκεκριµένους συντελεστές. Εκτός από τη χρήση της αριθµογραµµής, για 
την απεικόνιση του συνόλου λύσεων µιας ανίσωσης, προτείνεται να δοθεί έµφαση και 
στη χρήση των διαστηµάτων των πραγµατικών αριθµών για την παραπάνω απεικόνιση, 
ως εφαρµογή της αντίστοιχης υποπαραγράφου της §2.2. Να συζητηθούν οµοιότητες και 
διαφορές ανάµεσα στην εξίσωση και την ανίσωση, ως προς τη διαδικασία της επίλυσης 
τους και το σύνολο των λύσεών τους.  
Για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων τιµών, προτείνεται 
να λυθούν από τους µαθητές και ανισώσεις όπως οι Ix-5I<-3 ή Ix-5I>-3, των οποίων τη 
λύση, αν και προκύπτει από απλή παρατήρηση, δεν την αναγνωρίζουν άµεσα οι µαθητές. 
Προτείνεται επίσης να δοθεί προτεραιότητα στη µοντελοποίηση προβληµάτων µε χρήση 
ανισώσεων 1ου βαθµού, όπως για παράδειγµα η άσκηση 11 της Α΄ Οµάδας και οι 
ασκήσεις 3 και 4 της Β΄ Οµάδας.  
§4.2  
Η διαπραγµάτευση ανισώσεων 2ου βαθµού γίνεται για πρώτη φορά στην Α΄ Λυκείου. 
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διερεύνηση της παραγοντοποίησης του τριωνύµου, 
όπου γίνεται ξανά χρήση της µεθόδου «συµπλήρωσης τετραγώνου», ώστε να µη δοθούν 
απευθείας τα συµπεράσµατα αυτής. Στον προσδιορισµό του πρόσηµου του τριωνύµου, 
παρατηρείται συχνά οι µαθητές να παραβλέπουν το πρόσηµο του συντελεστή του 
δευτεροβάθµιου όρου ή να συγχέουν το πρόσηµο της διακρίνουσας µε το πρόσηµο του 
τριωνύµου (π.χ. όταν Δ<0, θεωρούν ότι και το τριώνυµο παίρνει αρνητικές τιµές).   
Τα παραπάνω προβλήµατα συχνά αντιµετωπίζονται µε διάφορα «τεχνάσµατα» µε τα 
σύµβολα «+» και «-», ώστε να προσδιορίσουν οι µαθητές το πρόσηµο του τριωνύµου και 
να επιλύσουν ανισώσεις 2ου βαθµού. Τέτοιες προσεγγίσεις δε συνδέονται µε την 
κατανόηση του πότε ένα τριώνυµο παίρνει θετικές και πότε αρνητικές τιµές.  
Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοθεί έµφαση στην κατανόηση της διαδικασίας 
προσδιορισµού του πρόσηµου του τριωνύµου (π.χ. µέσα από τη µελέτη του προσήµου 
των παραγόντων του και του συντελεστή του δευτεροβάθµιου όρου, όταν αυτό 

!  28



παραγοντοποιείται) και στη συνέχεια στη χρήση των συµπερασµάτων για την επίλυση 
ανισώσεων 2ου βαθµού. Η µοντελοποίηση και επίλυση προβληµάτων µε χρήση ανισώσεων 
2ου βαθµού (π.χ. η δραστηριότητα Δ.15 του ΑΠΣ και η άσκηση 7 της Β’ Οµάδας) 
λειτουργούν προς αυτήν την κατεύθυνση.  !

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διαχείριση διδακτέας ύλης 
Κεφάλαιο 1ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 2  διδακτικές  ώρες ) 
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η διάκριση και επισήµανση των διαφορετικών 
χαρακτηριστικών της Πρακτικής Γεωµετρίας, που οι µαθητές διδάχθηκαν σε 
προηγούµενες τάξεις, και της Θεωρητικής Γεωµετρίας που θα διδαχθούν στο Λύκειο. 
Κάποια ζητήµατα που θα µπορούσαν να συζητηθούν για την ανάδειξη των 
πλεονεκτηµάτων της Θεωρητικής Γεωµετρίας έναντι της Πρακτικής, είναι: Η αδυναµία 
ακριβούς µέτρησης, η ανάγκη µέτρησης αποστάσεων µεταξύ απρόσιτων σηµείων, η 
αναξιοπιστία των εµπειρικών προσεγγίσεων (προτείνεται η δραστηριότητα που 
αντιστοιχεί στο στόχο ΕΓ1 του ΑΠΣ). 
Για να αποκτήσουν οι µαθητές µια πρώτη αίσθηση των βασικών αρχών της ανάπτυξης 
της Ευκλείδειας Γεωµετρίας ως αξιωµατικoύ συστήµατος, προτείνεται να εµπλακούν σε 
µια συζήτηση σχετικά µε τη σηµασία και το ρόλο των όρων «πρωταρχική έννοια», 
«ορισµός», «αξίωµα», «θεώρηµα», «απόδειξη». Στοιχεία της ιστορικής εξέλιξης της 
Γεωµετρίας µπορούν να αποτελέσουν ένα πλαίσιο αναφοράς στο οποίο θα αναδειχθούν 
τα παραπάνω ζητήµατα. !
Κεφάλαιο 3ο  
(Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες) 
§3.1 - §3.9 
Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευθεί το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου των 
παραγράφων αυτών στο Γυµνάσιο. Προτείνεται να δοθεί έµφαση σε κάποια νέα στοιχεία 
όπως:  
α) Η σηµασία της ισότητας των οµόλογων πλευρών στη σύγκριση τριγώνων. 
β) Η διαπραγµάτευση παραδειγµάτων τριγώνων µε τρία κύρια στοιχεία τους ίσα, τα 
οποία δεν είναι ίσα (δυο τρίγωνα µε ίσες δυο πλευρές και µια µη περιεχόµενη γωνία 
αντίστοιχα ίση, όπως στις δραστηριότητες Δ.5 και Δ.7 του ΑΠΣ). 
γ) Ο σχεδιασµός σχηµάτων µε βάση τις λεκτικές διατυπώσεις των γεωµετρικών 
προτάσεων (ασκήσεων, θεωρηµάτων) και αντίστροφα.  
δ) Η διατύπωση των γεωµετρικών συλλογισµών των µαθητών.  
ε) Η ισότητα τριγώνων, ως µια στρατηγική απόδειξης ισότητας ευθυγράµµων τµηµάτων ή 
γωνιών (σχόλιο  της   §3.2).  
στ) Ο εντοπισµός κατάλληλων τριγώνων για σύγκριση σε «σύνθετα» σχήµατα 
(προτείνεται η δραστηριότητα Δ.6 του ΑΠΣ). 
ζ) Η σηµασία της «βοηθητικής γραµµής» στην αποδεικτική διαδικασία (πόρισµα I της §.
3.2). 
Προτείνεται να ενοποιηθούν σε µια πρόταση οι προτάσεις που ταυτίζουν τη διχοτόµο, τη 
διάµεσο και το ύψος από τη κορυφή ισοσκελούς τριγώνου (πόρισµα I της §3.2     , 
πόρισµα I της , §3.4 και  πόρισµα I της §3.6) 
Μαζί µε την πρόταση αυτή προτείνεται να γίνει η διαπραγµάτευση της εφαρµογής 2 της 
§3.12  , για την απόδειξη της οποίας αρκούν τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. 
Επίσης, σαν µια ενιαία πρόταση, µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να δείξουν ότι σε 
ίσα τρίγωνα τα δευτερεύοντα στοιχεία τους (διάµεσος, ύψος, διχοτόµος) που 
αντιστοιχούν σε οµόλογες πλευρές είναι επίσης ίσα (π.χ. άσκηση 1i Εµπέδωσης της 
§3.4  , άσκηση 4 Εµπέδωσης της §3.6  ). Ενιαία µπορούν να αντιµετωπιστούν, ως 
αντίστροφες προτάσεις, τα πορίσµατα ΙV της §3.2 και ΙΙΙ, ΙV της §3.4 που αναφέρονται 
στις σχέσεις των χορδών και των αντίστοιχων τόξων.  
Με στόχο την ανάδειξη της διδακτικής αξίας των γεωµετρικών τόπων προτείνεται τα 
πορίσµατα ΙΙΙ της §3.2 και ΙΙ της §3.4, που αφορούν στη µεσοκάθετο τµήµατος, καθώς και 
το θεώρηµα ΙV της §3.6, που αφορά στη διχοτόµο γωνίας, να διδαχθούν ενιαία ως 
παραδείγµατα βασικών γεωµετρικών τόπων. Συγκεκριµένα, προτείνεται οι µαθητές 
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πρώτα να εικάσουν τους συγκεκριµένους γεωµετρικούς τόπους και στη συνέχεια να τους 
αποδείξουν (προτείνονται οι δραστηριότητες Δ.8, Δ.9 και Δ.10 του ΑΠΣ). 
§3.10 – §3.13 
Η ύλη των παραγράφων αυτών είναι νέα για τους µαθητές. Να επισηµανθεί στους 
µαθητές ότι η τριγωνική ανισότητα αποτελεί κριτήριο για το πότε τρία ευθύγραµµα 
τµήµατα αποτελούν πλευρές τριγώνου (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.12 του ΑΠΣ). 
Επίσης, προτείνονται οι ασκήσεις 4 και 6 (Αποδεικτικές), που διαπραγµατεύονται: την 
απόσταση σηµείου από κύκλο και σχέσεις χορδών και τόξων αντίστοιχα.  
§3.14 – §3.16 
Τα συµπεράσµατα της §3.14 είναι γνωστά στους µαθητές από το Γυµνάσιο. Οι 
αιτιολογήσεις, όµως, προέρχονται από τα θεωρήµατα της §3.13. Το περιεχόµενο της 
§3.16 δεν είναι γνωστό στους µαθητές και χρειάζεται και για τις γεωµετρικές κατασκευές 
που ακολουθούν (προτείνονται οι Δ.14 και Δ.15 του ΑΠΣ).  
§3.17 και §3.18 
Η διαπραγµάτευση των γεωµετρικών κατασκευών συµβάλλει στην κατανόηση των 
σχηµάτων από τους µαθητές µε βάση τις ιδιότητές τους καθώς και στην ανάπτυξη της 
αναλυτικής και συνθετικής σκέψης η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί και σε εξωµαθηµατικές 
γνωστικές περιοχές. Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα τα προβλήµατα 2 και 4 
της §3.17 και τα προβλήµατα 2 και 3 της §3.18. !
Κεφάλαιο 4ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 8  διδακτικές ώρες) 
§4.1 - §4.4  
Το σηµαντικότερο θέµα στις παραγράφους αυτές αποτελεί το «αίτηµα παραλληλίας» το 
οποίο καθορίζει τη φύση της Γεωµετρίας στην οποία αναφερόµαστε. Η σηµασία του 
«αιτήµατος παραλληλίας», για τη Γεωµετρία την ίδια και για την ιστορική της εξέλιξη, 
µπορεί να διαφανεί από στοιχεία που παρέχονται στο ιστορικό σηµείωµα του Κεφαλαίου 
καθώς επίσης και στη δραστηριότητα Δ.16 του ΑΠΣ. Οι µαθητές είναι σηµαντικό να 
αναγνωρίσουν την αδυναµία χρήσης του ορισµού και τη σηµασία των προτάσεων της 
§4.2 (που προηγούνται του «αιτήµατος παραλληλίας») ως εργαλεία για την απόδειξη της 
παραλληλίας δύο ευθειών. Προτείνεται να διερευνήσουν οι µαθητές τη σχέση του 
θεωρήµατος της §4.2 και της Πρότασης I  , µε στόχο να αναγνωρίσουν ότι το ένα είναι το 
αντίστροφο του άλλου.  
§4.5 
Προτείνεται, πριν τη διαπραγµάτευση των θεωρηµάτων της παραγράφου, να συζητηθεί η 
δραστηριότητα Δ.17 του ΑΠΣ. Επίσης, να επισηµανθεί η στρατηγική που χρησιµοποιείται 
στις αποδείξεις των θεωρηµάτων σχετικά µε πώς δείχνουµε ότι τρεις ευθείες διέρχονται 
από το ίδιο σηµείο, γιατί δεν είναι οικεία στους µαθητές.  
§4.6 - §4.7 
Προτείνεται το θεώρηµα της §4.6 να συνδεθεί µε τα πορίσµατα της §3.10  , ώστε οι 
µαθητές να αναγνωρίσουν ότι το συµπέρασµα του θεωρήµατος είναι ισχυρότερο από τα 
πορίσµατα και ότι αυτό οφείλεται στη χρήση του «αιτήµατος παραλληλίας» στην 
απόδειξή του. Το ίδιο ισχύει και για το πόρισµα (i) της §4.6   σε σχέση µε το Θεώρηµα 
της  §3.10. 
Προτείνεται οι µαθητές, χρησιµοποιώντας το άθροισµα των γωνιών τριγώνου, να βρουν 
το άθροισµα των γωνιών τετραπλεύρου, πενταγώνου κ.α., να εικάσουν το άθροισµα των 
γωνιών ν-γώνου και να αποδείξουν την αντίστοιχη σχέση (προτείνεται η δραστηριότητα 
που αντιστοιχεί στο στόχο ΠΕ4 του ΑΠΣ). Δίνεται έτσι η δυνατότητα σύνδεσης Γεωµετρίας 
και Άλγεβρας. Να επισηµανθεί, επίσης, η σταθερότητα του αθροίσµατος των εξωτερικών 
γωνιών ν-γώνου. !

ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διαχείριση διδακτέας ύλης 
Κεφάλαιο 5ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι µαθητές εισάγονται στην έννοια της ακολουθίας πραγµατικών 
αριθµών και µελετούν περιπτώσεις ακολουθιών που εµφανίζουν κάποιες ειδικές µορφές 
κανονικότητας, την αριθµητική και τη γεωµετρική πρόοδο. Ειδικότερα: 
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§5.1  
Να δοθεί προτεραιότητα στην αναγνώριση της ακολουθίας ως αντιστοιχίας των φυσικών 
στους πραγµατικούς αριθµούς και στην εξοικείωση των µαθητών µε το συµβολισµό (π.χ. 
ότι ο φυσικός αριθµός 1, µέσω µιας ακολουθίας α, αντιστοιχεί στον πραγµατικό αριθµό 
α1 που αποτελεί τον πρώτο όρο της ακολουθίας αυτής), δεδοµένου ότι αυτός δυσκολεύει 
τους µαθητές (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.16 του ΑΠΣ).  
§5.2  
Αρχικά οι µαθητές χρειάζεται να µπορούν να αναγνωρίσουν µε βάση τον ορισµό αν µια 
συγκεκριµένη ακολουθία είναι αριθµητική πρόοδος (π.χ. η δραστηριότητα Δ.17 του 
ΑΠΣ). Στη συνέχεια, να προσδιορίζουν το ν-οστό όρο και το άθροισµα των ν πρώτων 
όρων συγκεκριµένων αριθµητικών προόδων, µε τρόπο τέτοιο που να τους βοηθά να 
αντιληφθούν κανονικότητες, οι οποίες µπορούν να τους οδηγήσουν στα γενικά 
συµπεράσµατα (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.18 του ΑΠΣ). Η µοντελοποίηση και 
επίλυση προβληµάτων (όπως η άσκηση 12 της Α΄ Οµάδας) συµβάλλει στην εννοιολογική 
κατανόηση της έννοιας της αριθµητικής προόδου.  
Το να δοθούν απλώς οι τύποι του ν-οστού όρου και του αθροίσµατος των ν πρώτων 
όρων αριθµητικής προόδου και στη συνέχεια οι µαθητές να επιδοθούν στην αλγοριθµική 
χρήση τους για την επίλυση ασκήσεων δεν είναι συµβατό µε το πνεύµα του ΑΠΣ.  
§5.3    
Η διαπραγµάτευση της έννοιας της γεωµετρικής προόδου προτείνεται να γίνει κατ’ 
αντιστοιχία µε την έννοια της αριθµητικής προόδου. Προτείνονται οι δραστηριότητες Δ.
19, Δ.20 και Δ.21 του ΑΠΣ, που στόχο έχουν να αντιληφθούν οι µαθητές κανονικότητες 
που θα τους οδηγήσουν στην εύρεση του ν-στού όρου και του αθροίσµατος των ν 
πρώτων όρων γεωµετρικής προόδου. Αν ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι το επιτρέπουν ο 
χρόνος, που έχει στη διάθεσή του και το επίπεδο της τάξης, θα µπορούσαν να τεθούν 
υπό διαπραγµάτευση, τα παραδείγµατα της §5.4, ως εφαρµογή της γεωµετρικής 
προόδου, µε στόχο να συνδεθεί η έννοια µε πραγµατικές καταστάσεις. !
Κεφάλαιο 6ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 18 διδακτικές ώρες) 
Οι µαθητές, στο Γυµνάσιο, έχουν έρθει σε επαφή µε την έννοια της συνάρτησης, κυρίως 
µε εµπειρικό τρόπο, και έχουν διερευνήσει στοιχειωδώς συγκεκριµένες συναρτήσεις. 
Στην Α’ Λυκείου µελετούν την έννοια της συνάρτησης µε πιο συστηµατικό και τυπικό 
τρόπο. Σε πολλούς µαθητές δηµιουργούνται παρανοήσεις και ελλιπείς εικόνες σχετικά µε 
την έννοια αυτή, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν προβλήµατα στην αναγνώριση µιας 
συνάρτησης, καθώς και να µη µπορούν να χειριστούν µε ευελιξία διαφορετικές 
αναπαραστάσεις της ίδιας συνάρτησης (π.χ. πίνακας τιµών, αλγεβρικός τύπος, γραφική 
παράσταση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι µαθητές, µέσω κατάλληλων 
δραστηριοτήτων, να χρησιµοποιούν, να συνδέουν και να ερµηνεύουν τις αναπαραστάσεις 
µ ι α ς σ υ ν ά ρ τ η σ η ς κ α θώ ς κ α ι ν α ε ν τ ο π ί ζ ο υ ν π λ ε ο ν ε κ τ ή µ α τ α κ α ι 
(ενδεχοµένως)µειονεκτήµατα καθεµιάς εξ αυτών.   
Οι έννοιες «κατακόρυφη - οριζόντια µετατόπιση καµπύλης», «µονοτονία – ακρότατα - 
συµµετρίες συνάρτησης», δεν συµπεριλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη, όπως 
αναπτύσσονται στις παραγράφους 6.4 και 6.5. Οι έννοιες αυτές θα µελετηθούν στις 
ειδικές περιπτώσεις συναρτήσεων της µορφής: f(x)=αx+β (§6.3), f(x)=αx2 (§7.1) και 
f(x)=αx2+βx+γ (§7.3). Ειδικότερα: 
§6.1 - §6.2 
Προτείνεται να δοθούν αρχικά συγκεκριµένα παραδείγµατα µοντελοποίησης 
καταστάσεων, ώστε να αναδειχθεί η σηµασία της έννοιας της συνάρτησης για τις 
εφαρµογές, και στη συνέχεια να ακολουθήσει ο τυπικός ορισµός. Να δοθεί έµφαση στην 
αναγνώριση και τεκµηρίωση, µε βάση τον ορισµό, αν αντιστοιχίες που δίνονται µε 
διάφορες αναπαραστάσεις είναι συναρτήσεις ή όχι (οι δραστηριότητες Δ.22, Δ.23 και Δ.
24 του ΑΠΣ λειτουργούν προς αυτήν την κατεύθυνση), στη σύνδεση διαφορετικών 
αναπαραστάσεων µιας συνάρτησης (τύπος, πίνακας τιµών και γραφική παράσταση) και 
στην ερµηνεία µιας δεδοµένης γραφικής παράστασης για την επίλυση ενός προβλήµατος 
(προτείνεται η δραστηριότητα Δ.26 του ΑΠΣ).  
§6.3  
Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευθεί τη γραφική παράσταση της ευθείας ψ=αx+β στο 
Γυµνάσιο. Εδώ προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διερεύνηση του ρόλου των παραµέτρων 
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α και β στη γραφική παράσταση της f(x)=αx+β, ώστε να προκύψουν οι σχετικές θέσεις 
ευθειών στο επίπεδο (πότε είναι παράλληλες µεταξύ τους, πότε ταυτίζονται, πότε 
τέµνουν τον άξονα y’y στο ίδιο σηµείο).   
Επίσης προτείνεται, αφού οι µαθητές παρατηρήσουν (µε χρήση της γραφικής 
παράστασης και του πίνακα τιµών συγκεκριµένων γραµµικών συναρτήσεων) πώς 
µεταβάλλονται οι τιµές της συνάρτησης όταν µεταβάλλεται η ανεξάρτητη µεταβλητή, να 
καταλήξουν σε γενικότερα συµπεράσµατα που αφορούν στη µονοτονία της συνάρτησης 
και να τα εκφράσουν συµβολικά, καθώς και να διερευνήσουν το ρόλο της παραµέτρου α 
σε σχέση µε αυτά (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.27 του ΑΠΣ).   !
Κεφάλαιο 7ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 17 διδακτικές ώρες) 
Οι µαθητές, στο Γυµνάσιο, έχουν µελετήσει παραβολές της µορφής ψ=αx2. Στο κεφάλαιο 
αυτό µελετούν επιπλέον ιδιότητες αυτής της συνάρτησης. Επίσης, µε αφετηρία την 
ψ=αx2, κατασκευάζουν τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=αx2 + βx + γ την 
οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούν για να µελετήσουν ιδιότητες της f. Ειδικότερα: 
§7.1 
Οι µαθητές έχουν διαπραγµατευθεί, στο Γυµνάσιο, τη γραφική παράσταση της 
συνάρτησης ψ=αx2. Εδώ προτείνεται να δοθεί έµφαση στη διερεύνηση ως προς τη 
µονοτονία, τα ακρότατα και τις συµµετρίες των συναρτήσεων g(x)=x2 και h(x)=-x2 µε τη 
βοήθεια της γραφικής παράστασής τους, στη γενίκευση των παραπάνω συµπερασµάτων 
για τη συνάρτηση f(x)=αx2 (προτείνεται η δραστηριότητα Δ. 29 του ΑΠΣ) και στη 
συµβολική τους έκφραση.  
§7.3 
Να δοθεί έµφαση στη χάραξη και διερεύνηση της γραφικής παράστασης συγκεκριµένων 
πολυωνυµικών συναρτήσεων της µορφής f(x)=αx2+βx+γ µέσω κατάλληλων µετατοπίσεων 
της g(x)=αx2 και στη µελέτη της µονοτονίας, των ακρότατων και της συµµετρίας της 
συνάρτησης µε τη βοήθεια της γραφικής της παράστασης. Επίσης, να γίνει γεωµετρική 
ερµηνεία των συµπερασµάτων των §3.3 και §4.2 (ρίζες και πρόσηµο τριωνύµου) µε τη 
βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f(x)=αx2+βx+γ (προτείνεται η 
δραστηριότητα Δ.32 του ΑΠΣ).   
Ειδικότερα, όσον αφορά στη χάραξη της γραφικής παράστασης και στη µελέτη της 
συνάρτησης f(x)=αx2+βx+γ, η ιδέα που βρίσκεται και πίσω από τη δραστηριότητα Δ.30 
του ΑΠΣ είναι η εξής: Οι µαθητές, µε τη βοήθεια λογισµικού δυναµικής γεωµετρίας, 
χαράσσουν τη γραφική παράσταση της g(x)=αx2 για διάφορες τιµές του α. Τη 
µετατοπίζουν κ µονάδες οριζόντια για διάφορες τιµές του κ (π.χ. κατά 3 µονάδες 
αριστερά, κατά 4 µονάδες δεξιά) και παρατηρούν τη µορφή που παίρνει ο τύπος της 
συνάρτησης. Στη συνέχεια τη µετατοπίζουν λ µονάδες κατακόρυφα για διάφορες τιµές 
του λ (π.χ. κατά 2 µονάδες κάτω, κατά 5 µονάδες πάνω) και κάνουν ανάλογες 
παρατηρήσεις. Συνδυάζοντας τις δύο µετατοπίσεις µπορούν να παρατηρήσουν ότι η 
συνάρτηση που θα προκύψει θα είναι της µορφής f(x)=α(x+κ)2+λ.   
Τέλος, δίνονται στους µαθητές συγκεκριµένες συναρτήσεις της µορφής f(x)=αx2+βx+γ και 
εκείνοι προσπαθούν, µε κατάλληλες µετατοπίσεις της  g(x)=αx2, να οδηγηθούν στη 
γραφική παράσταση της f. Στη συνέχεια µελετούν, µε τη βοήθεια της γραφικής της 
παράστασης, ιδιότητες της f και επεκτείνουν τα συµπεράσµατα που αφορούν στη 
µονοτονία, στα ακρότατα και στις συµµετρίες της g(x) = αx2 στην f(x)=αx2+βx+γ. !

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διαχείριση διδακτέας ύλης 
Κεφάλαιο 5ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 35 διδακτικές ώρες) 
§5.1 – §5.2 
Να επισηµανθεί ότι καθένα από τα κριτήρια για τα παραλληλόγραµµα περιέχει τις 
ελάχιστες ιδιότητες που απαιτούνται για είναι ισοδύναµο µε τον ορισµό του 
παραλληλογράµµου (προτείνεται η δραστηριότητα Δ.18 του ΑΠΣ). Προτείνεται να ζητηθεί 
από τους µαθητές να διερευνήσουν αν ένα τετράπλευρο µε τις δυο απέναντι πλευρές 
παράλληλες και τις άλλες δυο ίσες είναι παραλληλόγραµµο. Για την εφαρµογή των 
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ιδιοτήτων των παραλληλογράµµων στην επίλυση προβληµάτων µπορεί να αξιοποιηθεί η 
δραστηριότητα Δ.19 του ΑΠΣ.  
§5.3 – §5.5  
Να επισηµανθεί ότι κάθε ένα από τα κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο ή 
ρόµβος ή τετράγωνο περιέχει τις ελάχιστες ιδιότητες που απαιτούνται για να είναι 
ισοδύναµο µε τον ορισµό του ορθογωνίου ή του ρόµβου ή του τετραγώνου αντίστοιχα. 
Επιδιώκεται οι µαθητές να αναγνωρίζουν τα είδη των παραλληλογράµµων (ορθογώνιο, 
ρόµβος, τετράγωνο) µε βάση τα αντίστοιχα κριτήρια και όχι µε βάση κάποια πρότυπα 
σχήµατα που συνδέονται µε την οπτική γωνία που τα κοιτάµε. Να δοθεί έµφαση στην 
άρση της παρανόησης που δηµιουργείται σε µαθητές, ότι ένα τετράγωνο δεν είναι 
ορθογώνιο ή ένα τετράγωνο δεν είναι ρόµβος. Προτείνεται να ζητηθεί από τους µαθητές 
να διερευνήσουν: αν ένα τετράπλευρο µε ίσες διαγώνιες είναι ορθογώνιο και αν ένα 
τετράπλευρο µε κάθετες διαγώνιες είναι ρόµβος, καθώς και να αξιοποιήσουν τις 
ιδιότητες των παραλληλογράµµων στην επίλυση προβληµάτων (δραστηριότητες Δ.20, Δ.
21 και Δ.22 του ΑΠΣ).  
§5.6 – §5.9 
Προτείνεται να ζητηθεί από τους µαθητές να εικάσουν σε ποια γραµµή ανήκουν τα σηµεία 
που ισαπέχουν από δυο παράλληλες ευθείες και στη συνέχεια να αποδείξουν ότι η 
µεσοπαράλληλή τους είναι ο ζητούµενος γεωµετρικός τόπος. Προτείνεται, επίσης, η 
διαπραγµάτευση της Εφαρµογής 1 της §5.6  .  Προτείνεται να ζητηθεί από τους µαθητές 
να διερευνήσουν τα είδη των τριγώνων που το ορθόκεντρο είναι µέσα ή έξω από το 
τρίγωνο. Θα µπορούσαν να αναζητηθούν εναλλακτικές αποδείξεις για τα θεωρήµατα που 
αφορούν στις ιδιότητες του ορθογωνίου τριγώνου. 
§5.10 – §5.12 
Εκτός από το συγκεκριµένο αντικείµενο των παραγράφων αυτών, προτείνεται να 
εµπλακούν οι µαθητές στην επίλυση προβληµάτων που συνδυάζουν γεωµετρικά θέµατα 
από όλο το κεφάλαιο. Προτείνεται επίσης να συζητηθεί µε τους µαθητές η ταξινόµηση 
των τετραπλεύρων του σχολικού βιβλίου (ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ) και, κατά την κρίση του 
εκπαιδευτικού, η συσχέτιση µε άλλες ταξινοµήσεις όπως αναφέρονται στο ιστορικό 
σηµείωµα του Κεφαλαίου. !
Κεφάλαιο 6ο 

(Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες) 
§6.5 – §6.6 
Προτείνεται, ως εισαγωγή στο πρόβληµα εγγραψιµότητας ενός τετραπλεύρου σε κύκλο, 
οι µαθητές να διερευνήσουν ποια από τα γνωστά τετράπλευρα (παραλληλόγραµµο, 
ορθογώνιο, ρόµβος, τετράγωνο, τραπέζιο) είναι εγγράψιµα, βασιζόµενοι στις ιδιότητες 
των εγγεγραµµένων τετραπλεύρων (π.χ., ο ρόµβος δεν είναι εγγράψιµος σε κύκλο, γιατί 
αν ήταν εγγράψιµος θα έπρεπε να έχει τις απέναντι γωνίες του παραπληρωµατικές). Η 
διερεύνηση θα µπορούσε να επεκταθεί και σε τυχαία τετράπλευρα (και µε τη βοήθεια 
λογισµικού), ώστε οι µαθητές να εικάσουν τα κριτήρια εγγραψιµότητας.  !

ΑΛΓΕΒΡΑ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διαχείριση διδακτέας ύλης 
Πριν την έναρξη της διδασκαλίας της ύλης της Β Τάξης ΓΕΛ , προτείνεται να διατεθούν   6 
διδακτικές ώρες για την διδασκαλία των παραγράφων 7.1  Μελέτη της Συνάρτησης : 
f(x)= αx2    και 7.3  ( Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2+βx+γ )  του κεφαλαίου 7 , από το 
βιβλίο   «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου» !
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διδασκαλία της ύλης της Β΄ Λυκείου.  !
 Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες) 
§1.1  Γίνεται επανάληψη των γνωστών από το Γυµνάσιο µεθόδων επίλυσης γραµµικών 
συστηµάτων 2x2.  Εισάγεται η έννοια της ορίζουσας, η επίλυση συστηµάτων µε χρήση 
οριζουσών και η διερεύνηση παραµετρικών συστηµάτων µε µια παράµετρο.  Γίνεται 
επίλυση απλών συστηµάτων 3x3.      
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§1.2  Προτείνεται η επίλυση απλών µη γραµµικών συστηµάτων µε 2 αγνώστους, καθώς 
και η έµφαση στη  γεωµετρική ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Να µη διδαχθούν οι 
ασκήσεις  4 και 5 της Β΄ Οµάδας.        !
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 6  διδακτικές ώρες) 
Στην Α΄ Λυκείου οι µαθητές µελέτησαν την f(x)=αx2+βx+γ, µέσω µετατοπίσεων της 
g(x)=αx2 και εξέτασαν τη µονοτονία και τα ακρότατα αυτής.  Στο κεφάλαιο αυτό 
διατυπώνονται οι γενικοί ορισµοί των παραπάνω εννοιών και εξετάζονται αυτές και για 
άλλες συναρτήσεις  µέσω των γραφικών παραστάσεών τους.  !
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 20 διδακτικές ώρες) 
§3.1  Να δοθεί έµφαση στην έννοια του ακτινίου, στη σύνδεσή του µε τις µοίρες και την 
αναπαράστασή του στον τριγωνοµετρικό κύκλο καθώς και στην «κατάληξη» της τελικής 
πλευράς µιας γωνίας πάνω σε αυτόν. 
§3.2 Να γίνει επιλογή από τις ασκήσεις 1-6 και από τις 10-13 της Α΄ Οµάδας. 
§3.3 Προτείνεται να µη δοθούν προς λύση οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
§3.4 Να τονισθούν τα συµπεράσµατα που περιέχονται στο Σχόλιο  στο τέλος της 
παραγράφου. 
Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις:  
Α) 1, 3, 4, 5, 6 και 7(i, ii) της Α΄ Οµάδας  
B) 1, 2 και 3 της Β΄ Οµάδας. 
§3.5 Προτείνεται να µη γίνουν:  
Α) Η άσκηση 11(ii) της Α΄ Οµάδας.  
Β) Όλες οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
§3.6- &3.7:Η διδασκαλία αυτών των δύο παραγράφων  να περιορισθεί σε   απλές 
εφαρµογές  των τύπων και σε ασκήσεις Α΄ οµάδας.  
  
Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεθούν 18 διδακτικές ώρες) 
§4.1 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις: 
Α) 1 και 2 (i, ii, iii) της Α΄ Οµάδας  
Β) 2 και 3 της Β΄ Οµάδας.  
§4.2  Προτείνεται:  
Α) Να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1 (i, iv), 2, 3 και 10 της Α΄ Οµάδας.  
Β) Να µη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
§4.3  Στην ενότητα αυτή εισάγονται νέα εργαλεία για την παραγοντοποίηση πολυωνύµων 
µέσω της οποίας επιλύονται στη συνέχεια πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις βαθµού 
µεγαλύτερου από 2. 
Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα:  Οι ασκήσεις 1, 4, 5, 6 και 8 της Α΄ Οµάδας 
και προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, τα οποία οδηγούν στην επίλυση πολυωνυµικών 
εξισώσεων. 
§4.4 Στην ενότητα αυτή επιλύονται εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε 
πολυωνυµικές, όπως άρρητες και κλασµατικές εξισώσεις και ανισώσεις. 
Α) Να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι η ύψωση των µελών µιας εξίσωσης στο τετράγωνο 
δεν οδηγεί πάντα σε ισοδύναµη εξίσωση. Αυτό µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια των 
παρακάτω γραφικών παραστάσεων !
                    
  
  
   
  !!!!!!!!
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Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 3 και 4 της Β΄ Οµάδας. !
Κεφάλαιο  5ο (Προτείνεται να διατεθούν 18 διδακτικές ώρες) 
§5.1 Προτείνεται να δοθεί έµφαση στα προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, µε προτεραιότητα 
στις 6, 7 και 8. 
§5.2 Α) Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα:  
Oι ασκήσεις της Α΄ Οµάδας µε έµφαση στα προβλήµατα.  
Oι ασκήσεις 2, 3, 5 της Β΄ Οµάδας.  
Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 6, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας. 
§5.3 Α) Προτείνεται να διδαχθούν µόνο οι συναρτήσεις f(x)=logx και f(x)=lnx. 
Β) Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις: 2, 5, 6, 7 και 8 της Α΄ Οµάδας 
και 1(i, iii), 3, 5, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας. 
  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

II. Διαχείριση διδακτέας ύλης 
Κεφάλαιο 7ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες). 
§7.1-7.6   
Στις παραγράφους αυτές γίνεται πρώτη φορά λόγος για σύµµετρα και ασύµµετρα 
ευθύγραµµα τµήµατα. Η έννοια της ασυµµετρίας µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τους 
µαθητές να ξεκαθαρίσουν την έννοια του αρρήτου αριθµού. Η ανάπτυξη της ύλης στο 
σχολικό βιβλίο (θεωρία, παρατηρήσεις, σηµειώσεις) είναι πλήρης και αν διδαχθεί 
προσεκτικά θα βοηθήσει τους µαθητές σε σηµαντικές περιοχές της Γεωµετρίας που 
ακολουθεί (Θεώρηµα Θαλή, όµοια τρίγωνα) και της Άλγεβρας (η έννοια του πραγµατικού 
αριθµού). Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις ερωτήσεις κατανόησης.  
§7.7   
Προτείνεται να γίνει  το πρόβληµα 1 (Κατασκευή τέταρτης αναλόγου) και να δοθεί 
έµφαση στις ερωτήσεις κατανόησης. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα. 
§7.8   
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα. 
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου. 
  
Κεφάλαιο 8ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 4  διδακτικές ώρες). 
§8.1-8.2  
Α)   Ίσως χρειασθεί, κατά την κρίση του διδάσκοντος, να γίνει µία γρήγορη επανάληψη 
στις αναλογίες και το Θεώρηµα του Θαλή που διδαχθήκαν στην Α΄ Λυκείου.  
Β) Η εφαρµογή 4 της παραγράφου 8.2 θα χρειασθεί στη συνέχεια για να αποδειχθεί 
τύπος για το εµβαδόν τριγώνου.  
Γ) Το Κεφάλαιο προσφέρεται για τη συζήτηση εφαρµογών που ήδη θίγονται στο σχολικό 
βιβλίο (µέτρηση ύψους απρόσιτων σηµείων, χρήση εξάντα).  
Δ) Να µη γίνουν: 
➢ Tα σύνθετα θέµατα 1, 2 και 3.   
➢ Oι γενικές ασκήσεις του Κεφαλαίου. !
Κεφάλαιο 9ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες). 
§9.1-9.2 (Προτείνεται να διατεθούν 3  διδακτικές ώρες). 
Α) Στις παραγράφους αυτές η άσκοπη ασκησιολογία αλγεβρικού χαρακτήρα δε 
συνεισφέρει στην κατανόηση της Γεωµετρίας.  
Β) Προτείνεται να γίνει το σχόλιο της εφαρµογής ως σύνδεση µε την επόµενη 
παράγραφο.  
Γ) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 4, 6.  
§9.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Στην παράγραφο αυτή είναι σκόπιµο να διατεθεί χρόνος ώστε να σχολιαστεί το ιστορικό 
σηµείωµα για την ανακάλυψη των ασύµµετρων µεγεθών και να γίνουν και οι 3 
κατασκευές (υποτείνουσα και κάθετη πλευρά ορθογωνίου τριγώνου, µέση ανάλογος, 
άρρητα πολλαπλάσια ευθύγραµµου τµήµατος που δίνουν και τον τρόπο κατασκευής 
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ευθυγράµµων τµηµάτων µε µήκος τετραγωνική ρίζα φυσικού – αφορµή για µία σύντοµη 
συζήτηση για τη δυνατότητα κατασκευής ή µη των αρρήτων). Επίσης µπορεί να γίνει 
αναφορά στην 7.3 στην οποία γίνεται λόγος για  την κατασκευή αρρήτων µεγεθών. 
§9.4-9.5 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
Α) Στην παράγραφο 9.4 προτείνεται να µην αναλωθεί επιπλέον διδακτικός χρόνος για 
άσκοπη ασκησιολογία αλγεβρικού τύπου.  
Β) Τα θεωρήµατα των διαµέσων (παράγραφος 9.5) µπορούν να διδαχθούν ως εφαρµογές 
των θεωρηµάτων της οξείας και αµβλείας γωνίας (χωρίς τις ασκήσεις τους), αφού και η 
παράγραφος 9.6 (γεωµετρικοί τόποι) που στηρίζονται στα θεωρήµατα των διαµέσων 
είναι εκτός ύλης.  
Γ) Εφαρµογές των θεωρηµάτων των διαµέσων υπάρχουν σε ασκήσεις των επόµενων 
παραγράφων.  
Δ) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα ..  
§9.7 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες). 
Α) Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην 3η εφαρµογή και στο σχόλιό της (κατασκευή 
χρυσής τοµής, ο λόγος φ).  
Β) Από τις ασκήσεις µία επιλογή θα µπορούσε να είναι η εξής:  
➢ Οι ερωτήσεις κατανόησης. 
➢ Από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 1 και 4  
➢ Από τις αποδεικτικές οι 1 και 3.  
Γ) Τα σύνθετα θέµατα θα µπορούσαν να εξαιρεθούν από την ύλη καθώς και οι γενικές 
ασκήσεις.  
Δ) Η δραστηριότητα 2 (Τέλος Κεφαλαίου) θα µπορούσε να συνεισφέρει στην κατανόηση 
της 1-1 αντιστοιχίας µεταξύ των σηµείων της ευθείας και των πραγµατικών αριθµών.  
Ε) Να µη γίνουν: 
➢ Τα σύνθετα θέµατα 3, 4. 
➢ Οι γενικές ασκήσεις του Κεφαλαίου. !
Κεφάλαιο 10ο 
(Προτείνεται να διατεθούν  12  διδακτικές ώρες). 
§10.1-10.3 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
Α) Οι διαθέσιµες ώρες αυξάνονται προκειµένου να γίνουν: 
➢ Οι 3 εφαρµογές (µε την παρατήρηση της 2) 
➢ Οι 2 δραστηριότητες ..  
Β) Θα µπορούσε να γίνει η απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήµατος µέσω εµβαδών, όπως 
παρατίθεται στα στοιχεία του Ευκλείδη και αναφέρεται στο ιστορικό σηµείωµα του 
Κεφαλαίου. 
Γ) Προτεινόµενες ασκήσεις:  
➢ Οι ερωτήσεις κατανόησης 
➢ Από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 3 και 6  
➢ Από τις αποδεικτικές ασκήσεις οι 1, 4, 7 και 8.  
Δ) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1 και 5.  
§10.4 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Α) Να  εξηγηθεί ο συµβολισµός της ηµιπεριµέτρου).  
Β) Μία επιλογή ασκήσεων θα µπορούσε να είναι:  
➢ Οι ερωτήσεις κατανόησης 1 και 2. 
➢ Από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 3 και 4. 
➢ Από τις αποδεικτικές οι 1, 3 και 5.  
Γ) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1, 2.  
§10.5-10.6 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
Α) Η παράγραφος 10.6  χρειάζεται στο πρόβληµα του τετραγωνισµού του κύκλου 
(παράγραφος 11.8).  
Β) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της   §10.5. !
Κεφάλαιο 11ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 13  διδακτικές ώρες). 
§11.1-11.2 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες). 
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Α) Στην παράγραφο 11.1 µπορεί να γίνει µία υπενθύµιση της έννοιας του κυρτού 
πολυγώνου και των στοιχείων του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.20 που είναι 
εκτός της ύλης της Α΄ Λυκείου.  
Β) Προτείνεται να γίνει η παρατήρηση και το σχόλιο   (που χρειάζονται για την επόµενη 
παράγραφο).  
Γ) Μπορεί να γίνει µία αναφορά στο ρόλο των κανονικών πολυγώνων στη φύση, την 
τέχνη και τις επιστήµες (βιβλίο καθηγητή για επέκταση της αποδεικτικής άσκησης 1   και 
συσχέτιση µε τη διακόσµηση µε κανονικά πολύγωνα).  
Δ) Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα . 
§11.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Α) Βάσει του σχολίου και της παρατήρησης   της προηγούµενης παραγράφου, οι µαθητές 
µπορούν µόνοι τους να οδηγηθούν στην εγγραφή των βασικών κανονικών πολυγώνων 
σε κύκλο, όπως προτείνεται και στο βιβλίο του καθηγητή.  
Β) Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην εφαρµογή 1 και στη συνέχεια να γίνει η 
δραστηριότητα 1 .  
Γ) Να µη γίνουν: τα σύνθετα θέµατα. 
§11.4-11.5 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες). 
Α) Οι παράγραφοι αυτοί µπορούν να προετοιµάσουν τους µαθητές που θα ακολουθήσουν 
τη θετική κατεύθυνση για την εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες µε φυσιολογικό τρόπο.  
Β) Θα µπορούσαν να αναφερθούν κάποια επιπλέον στοιχεία για τον αριθµό π, αλλά θα 
πρέπει να ξεκαθαριστεί τι είναι αλγεβρικός και τι υπερβατικός αριθµός (για την 
παράγραφο 11.8).  
Γ) Να µη γίνει το σύνθετο θέµα 2.   
§11.6-11.8 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες). 
Α) Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις εφαρµογές (µηνίσκοι του Ιπποκράτη) και στη 
δραστηριότητα της § 11.8. 
Β) Στην παράγραφο 11.8 (το αδύνατο του τετραγωνισµού του κύκλου) να γίνει αναφορά 
στα µη επιλύσιµα προβλήµατα της Γεωµετρίας µε στοιχεία από το ιστορικό σηµείωµα του 
Κεφαλαίου. 
Γ) Να µη γίνει το σύνθετο θέµα 4 . !

ΑΛΓΕΒΡΑ 
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διαχείριση διδακτέας ύλης 
 Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες) 
§1.1  Γίνεται επανάληψη των γνωστών από το Γυµνάσιο µεθόδων επίλυσης γραµµικών 
συστηµάτων 2x2.  Εισάγεται η έννοια της ορίζουσας, η επίλυση συστηµάτων µε χρήση 
οριζουσών και η διερεύνηση παραµετρικών συστηµάτων µε µια παράµετρο.  Γίνεται 
επίλυση απλών συστηµάτων 3x3.      
§1.2  Προτείνεται η επίλυση απλών µη γραµµικών συστηµάτων µε 2 αγνώστους, καθώς 
και η έµφαση στη  γεωµετρική ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Να µη διδαχθούν οι 
ασκήσεις  4 και 5 της Β΄ Οµάδας.        
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 7  διδακτικές ώρες) 
Στην Α΄ Λυκείου οι µαθητές µελέτησαν την f(x)=αx2+βx+γ, µέσω µετατοπίσεων της 
g(x)=αx2 και εξέτασαν τη µονοτονία και τα ακρότατα αυτής.  Στο κεφάλαιο αυτό 
διατυπώνονται οι γενικοί ορισµοί των παραπάνω εννοιών και εξετάζονται αυτές και για 
άλλες συναρτήσεις  µέσω των γραφικών παραστάσεών τους.  
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 20 διδακτικές ώρες) 
§3.1  Να δοθεί έµφαση στην έννοια του ακτινίου, στη σύνδεσή του µε τις µοίρες και την 
αναπαράστασή του στον τριγωνοµετρικό κύκλο καθώς και στην «κατάληξη» της τελικής 
πλευράς µιας γωνίας πάνω σε αυτόν. 
§3.2 Να γίνει επιλογή από τις ασκήσεις 1-6 και από τις 10-13 της Α΄ Οµάδας. 
§3.3 Προτείνεται να µη δοθούν προς λύση οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
§3.4 Να τονισθούν τα συµπεράσµατα που περιέχονται στο Σχόλιο της παραγράφου.    
Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις:  
Α) 1, 3, 4, 5, 6 και 7(i, ii) της Α΄ Οµάδας  
B) 1, 2 και 3 της Β΄ Οµάδας. 
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§3.5 Προτείνεται να µη γίνουν:  
Α) Η άσκηση 11(ii) της Α΄ Οµάδας.  
Β) Όλες οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
§3.6- &3.7: Η διδασκαλία αυτών των δύο παραγράφων  να περιορισθεί σε   απλές 
εφαρµογές  των τύπων και σε ασκήσεις Α΄ οµάδας.  
Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεθούν 20 διδακτικές ώρες) 
§4.1 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις: 
Α) 1 και 2 (i, ii, iii) της Α΄ Οµάδας  
Β) 2 και 3 της Β΄ Οµάδας.  
§4.2  Προτείνεται:  
Α) Να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1 (i, iv), 2, 3 και 10 της Α΄ Οµάδας.  
Β) Να µη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας. 
§4.3  Στην ενότητα αυτή εισάγονται νέα εργαλεία για την παραγοντοποίηση πολυωνύµων 
µέσω της οποίας επιλύονται στη συνέχεια πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις βαθµού 
µεγαλύτερου από 2. 
Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα:  Οι ασκήσεις 1, 4, 5, 6 και 8 της Α΄ Οµάδας 
και προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, τα οποία οδηγούν στην επίλυση πολυωνυµικών 
εξισώσεων. 
§4.4 Στην ενότητα αυτή επιλύονται εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε 
πολυωνυµικές, όπως άρρητες και κλασµατικές εξισώσεις και ανισώσεις. 
Α) Να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι η ύψωση των µελών µιας εξίσωσης στο τετράγωνο 
δεν οδηγεί πάντα σε ισοδύναµη εξίσωση. Αυτό µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια των  
παρακάτω γραφικών παραστάσεων !
 
  
  
   
  !!!!!!!!!
Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 3 και 4 της Β΄ Οµάδας. !
Κεφάλαιο  5ο (Προτείνεται να διατεθούν 20 διδακτικές ώρες) 
§5.1 Προτείνεται να δοθεί έµφαση στα προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, µε προτεραιότητα 
στις 6, 7 και 8. 
§5.2  Α) Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα:  
Oι ασκήσεις της Α΄ Οµάδας µε έµφαση στα προβλήµατα.  
Oι ασκήσεις 2, 3, 5 της Β΄ Οµάδας.  
Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 6, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας. 
§5.3  Α) Προτείνεται να διδαχθούν µόνο οι συναρτήσεις f(x)=logx και f(x)=lnx. 
Β) Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις: 2, 5, 6, 7 και 8 της Α΄ Οµάδας 
και  1(i, iii), 3, 5, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας. !

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Γ΄  ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διαχείριση διδακτέας ύλης 
Η διαχείριση  είναι αυτή της Β΄ ηµερησίου Γενικού Λυκείου προσαρµοσµένη στον 
διατιθέµενο χρόνο  και στη διδακτέα ύλη, όπως αυτή ορίστηκε για τη Γ΄ Τάξη Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου.  !
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διαχείριση διδακτέας ύλης 
Κεφάλαιο 1ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 16 διδακτικές ώρες). 
Ειδικότερα για την §1.5 προτείνονται τα εξής: 
§1.5 Α) Μετά τη διδασκαλία της υποπαραγράφου «Προβολή διανύσµατος σε διάνυσµα» 
να δοθεί και να συζητηθεί η ερώτηση κατανόησης 13  , µε σκοπό να κατανοήσουν οι 
µαθητές: 
✓ Το ρόλο της προβολής διανύσµατος σε διάνυσµα κατά τον υπολογισµό του 

εσωτερικού γινοµένου αυτών. 
✓ Ότι δεν ισχύει η ιδιότητα της διαγραφής στο εσωτερικό γινόµενο. 
Β) Να µη γίνουν: 
➢ Οι ασκήσεις 8, 9 και 10 της Α΄ Οµάδας . 
➢ Οι ασκήσεις 1, 3 και 10 της Β΄ Οµάδας . 
➢ Οι Γενικές Ασκήσεις . 
Κεφάλαιο 2ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 12  διδακτικές ώρες). 
Ειδικότερα για την §2.3 προτείνονται τα εξής: 
§2.3 Α) Πριν δοθούν οι τύποι της απόστασης σηµείου από ευθεία και του εµβαδού 
τριγώνου, οι µαθητές να επεξεργαστούν δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω δύο: 

1η: Δίνονται η ευθεία  και το σηµείο . Να βρεθούν: 

i) Η εξίσωση της ευθείας ^  που διέρχεται από το ^  και είναι κάθετη στην ^ . 

ii) Οι συντεταγµένες του σηµείου τοµής της ^  µε την ^ . 
iii) Η απόσταση του ^  από την ^ . 
Στη συνέχεια, να δηλωθεί στους µαθητές ότι µε ανάλογο τρόπο µπορεί να αποδειχθεί ο 
τύπος απόστασης ενός σηµείου από µία ευθεία, ο οποίος και να δοθεί. 

2η: Δίνονται τα σηµεία ,  και Γ (3, 4). Να βρεθούν: 
i) Η εξίσωση της ευθείας ^ . 
ii) Το ύψος ΑΔ του τριγώνου ^  και 
iii) Το εµβαδόν του τριγώνου ^ . 
Στη συνέχεια, να δηλωθεί στους µαθητές ότι µε ανάλογο τρόπο µπορεί να αποδειχθεί ο 
τύπος του εµβαδού τριγώνου του οποίου είναι γνωστές οι συντεταγµένες των κορυφών. 
Β) Να µη γίνουν: 
➢ Η άσκηση 7 της Β΄ Οµάδας . 
➢ Από τις Γενικές Ασκήσεις οι 3, 4, 5, 6 και 7. 
Κεφάλαιο 3ο 
(Προτείνεται να διατεθούν 22 διδακτικές ώρες). 
Ειδικότερα για τις §3.2, 3.3 και 3.5 προτείνονται τα εξής: 
§3.2 Α) Πριν δοθεί ο τύπος της εξίσωσης της παραβολής, να λυθεί ένα πρόβληµα 
εύρεσης εξίσωσης παραβολής της οποίας δίνεται η εστία και η διευθετούσα. Για 

παράδειγµα της παραβολής µε εστία το σηµείο ^  και διευθετούσα την ευθεία 

^ .  
Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη βασική ιδέα της απόδειξης. 

Β) Οι ασκήσεις 4 – 8 να γίνουν για συγκεκριµένη τιµή του ^ , π.χ. για ^  
§3.3 Α) Πριν δοθεί ο τύπος της εξίσωσης της έλλειψης, να λυθεί ένα πρόβληµα εύρεσης 

εξίσωσης έλλειψης της οποίας δίνονται οι εστίες και το σταθερό άθροισµα ^ . Για 

παράδειγµα της έλλειψης µε εστίες τα σηµεία Ε΄(-4,0), Ε(4,0) και ^ .  
Β) Να µη δοθεί έµφαση σε ασκήσεις που αναλώνονται σε πολλές πράξεις, όπως είναι, για 
παράδειγµα, οι ασκήσεις 3 και 5 της Β΄ Οµάδας . 
§3.5 Από την παράγραφο αυτή θα διδαχθεί µόνο η υποπαράγραφος «Σχετική θέση 
ευθείας και κωνικής» και για κωνικές της µορφής των παραγράφων 3.1 – 3.4. Έτσι, οι 
µαθητές θα γνωρίσουν την αλγεβρική ερµηνεία του γεωµετρικού ορισµού της 

: 1 0ε x y− + = ( )5,  2A

ζ A ε
ζ ε

A ε

( )5,  2A ( )2,  3B
ΒΓ
ΑΒΓ
ΑΒΓ

(1,0)E
:  1δ x = −

p 2p =

2α
2 10α =
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εφαπτοµένης των κωνικών τοµών και γενικότερα της σχετικής θέσης ευθείας και 
κωνικής τοµής. !! !

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕNIKOY ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α΄, Β΄ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ. 

Η διδασκαλία του µαθήµατος θα πρέπει να προσανατολιστεί στην επίτευξη των στόχων/
διδακτικών αποτελεσµάτων όπως αυτά περιγράφονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Σπουδών για τη Βιολογία της Α’ Λυκείου.  
Σηµειώνεται ότι οι εικόνες και τα γραφικά (σχήµατα/διαγράµµατα) που συνοδεύουν τα 
κείµενα του σχολικού εγχειριδίου αποτελούν µέρος της διδακτέας ύλης. Τα παραθέµατα 
και οι πίνακες, αν και δεν περιλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη, είναι χρήσιµο να 
αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία καθώς προάγουν τη σύνδεση της Βιολογίας µε την 
καθηµερινή ζωή και διευκολύνουν την κατανόηση της ύλης. Επιπλέον, χρήσιµο είναι να 
αξιοποιείται, κατά τη διδασκαλία υλικό που περιλαµβάνεται τον ιστότοπο 
www.dschool.edu.gr) καθώς και  έγκυρα λογισµικά από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές, στις 
οποίες µπορεί να ανατρέξει ο εκπαιδευτικός. 
Η διδασκαλία του Δυναµικού Ηρεµίας, της Νευρικής Ώσης και του Εµµηνορρυσιακού 
κύκλου (στις τάξεις και στον τύπο Λυκείου στων οποίων αποτελούν µέρος της διδακτέας 
ύλης) να γίνει από το κείµενο των σχετικών προσαρτήσεων. 
Σε ό,τι αφορά την κατανοµή των διδακτικών ωρών στα επιµέρους κεφάλαια που 
περιλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη, προτείνονται τα ακόλουθα:  

• Α’ Τάξη Ηµερησίου ΓΕΛ !

Τα κεφάλαια να διδαχτούν µε την σειρά µε την οποία αναγράφονται στον πίνακα. !
• Α΄ Τάξη Εσπερινού ΓΕΛ !

Τα κεφάλαια να διδαχτούν µε την σειρά µε την οποία αναγράφονται στον πίνακα. !
• Β΄ Τάξη Εσπερινού ΓΕΛ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 4 ώρες

Κεφάλαιο 9 10 ώρες

Κεφάλαιο 10 8 ώρες

Κεφάλαιο 11 2 ώρες

Κεφάλαιο 3 12 ώρες

Κεφάλαιο 12 13 ώρες

Σύνολο ωρών 49 ώρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 6 ώρες

Κεφάλαιο 9 14 ώρες

Κεφάλαιο 10 12 ώρες

Κεφάλαιο 3 15 ώρες

Σύνολο ωρών 47 ώρες
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!

!
Τα κεφάλαια να διδαχτούν µε την σειρά µε την οποία αναγράφονται στον πίνακα. !

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ 
(τα κείµενα που ακολουθούν να χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία των 
συγκεκριµένων εννοιών αντί των αντίστοιχων κειµένων του σχολικού εγχειριδίου και 
για το Ηµερήσιο και για το Εσπερινό Λύκειο)   
1. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΡΕΜΙΑΣ-ΝΕΥΡΙΚΗ ΩΣΗ  
Όταν ένα νευρικό κύτταρο ηρεµεί (δηλαδή δεν παράγει και δεν µεταβιβάζει µηνύµατα), 
µεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας της µεµβράνης του,  
καταγράφεται µια συγκεκριµένη διαφορά δυναµικού, που ονοµάζεται δυναµικό ηρεµίας. 
Στην περίπτωση που το νευρικό κύτταρο δεχτεί ένα ερέθισµα, το δυναµικό αυτό 
µεταβάλλεται και, τελικώς, αποκτά µια τιµή που ονοµάζεται δυναµικό ενέργειας. Η 
µεταβίβαση αυτής της µεταβολής κατά µήκος του νευρικού κυττάρου, ονοµάζεται 
νευρική ώση και αποτελεί το είδος του µηνύµατος που παράγουν και µεταβιβάζουν τα 
νευρικά κύτταρα.  !
2. ΕΜΜΗΝΟΡΡΥΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  
Εισαγωγή:  
Κάθε µήνα µια γυναίκα που βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία και δεν είναι έγκυος, 
ακολουθεί έναν κύκλο που οδηγεί είτε στην εγκυµοσύνη, είτε στην εµµηνόρροια. Ο 
κύκλος αυτός διαρκεί, κατά µέσο όρο, 28 ηµέρες αλλά γενικότερα µπορεί να εκτείνεται 
από τις 24 έως τις 35 ηµέρες. 
Ηµέρα 1η -5η  (Αιµορροϊκή φάση) 
Η πρώτη ηµέρα της περιόδου της   γυναίκας είναι η πρώτη ηµέρα του εµµηνορρυσιακού 
κύκλου της. Αν το ωάριο που έχει παραχθεί δεν γονιµοποιηθεί τότε αποσυντίθεται. Τα 
χαµηλά επίπεδα των  οιστρογόνων  και της    προγεστερόνης  που υπάρχουν κατά τη 
διάρκεια αυτής της φάσης προκαλούν την καταστροφή του βλεννογόνου που καλύπτει 
εσωτερικά τη µήτρα (ενδοµήτριο) και την απόρριψή του µε τη µορφή του αίµατος της 
περιόδου. Η αιµορραγία διαρκεί περίπου 5 ηµέρες. 
Ηµέρα 1η -13η  (Ωοθυλακική φάση) 
Από νωρίς, κατά τη διάρκεια του εµµηνορρυσιακού κύκλου,   η υπόφυση παράγει 
αυξηµένα ποσά µιας ορµόνης που δρα στις ωοθήκες προκαλώντας την ανάπτυξη των 
δοµών οι οποίες ονοµάζονται ωοθυλάκια. Καθένα από τα ωοθυλάκια περιέχει ένα µόνο 
ωάριο και από το σύνολο των ωοθυλακίων, τελικά, ωριµάζει µόνο ένα. 
Προς το τέλος αυτής της φάσης οι ωοθήκες παράγουν αυξηµένα ποσά οιστρογόνων τα 
οποία προκαλούν τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων του βλεννογόνου της µήτρας, 
ώστε ο βλεννογόνος να αρχίζει να παχαίνει, για να προετοιµαστεί για το ενδεχόµενο της 
φιλοξενίας ενός γονιµοποιηµένου ωαρίου. 
Ηµέρα 10η -18η  (Φάση ωορρηξίας) 
Στο µέσο του κύκλου περίπου, ο υποθάλαµος και η υπόφυση εκκρίνουν µια ορµόνη η 
οποία προκαλεί διόγκωση και διάρρηξη του ωοθυλακίου. Έτσι το ωοθυλάκιο 
απελευθερώνει στους ωαγωγούς το ωάριο που περιέχει. Το γεγονός αυτό συµβαίνει 
κατά την 14η ηµέρα του κύκλου. Το απελευθερωµένο ωάριο διατρέχει τον ωαγωγό και 
αυτή είναι η χρονική περίοδος στην οποία µπορεί να υπάρξει σύλληψη. 
Ηµέρα 15η- 28η (Ωχρινική φάση) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Κεφάλαιο 11 2 ώρες

Κεφάλαιο 12 22 ώρες

Σύνολο ωρών 24 ώρες
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Μετά την απελευθέρωση του ωαρίου το διαρρηγµένο ωοθυλάκιο µετατρέπεται σε µια 
δοµή που ονοµάζεται  ωχρό σωµάτιο. Το ωχρό σωµάτιο εκκρίνει αυξανόµενα 
ποσοστά  προγεστερόνης  τα οποία προκαλούν περαιτέρω πάχυνση του ενδοµητρίου, 
ώστε να µπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη του εµβρύου. 
Αν το ωάριο γονιµοποιηθεί το ωχρό σωµάτιο αρχίζει να παράγει µια ορµόνη που διατηρεί 
το ωχρό σωµάτιο και την ικανότητά του να εκκρίνει προγεστερόνη. Αυτή είναι η ορµόνη 
που ανιχνεύεται στα ούρα, µε τα περισσότερα τεστ εγκυµοσύνης. 
Το ωάριο µετακινείται προς τη µήτρα και προσδένεται στο ενδοµήτριο 6 µε 7 ηµέρες µετά 
την ωορρηξία, οπότε αρχίζει να αναπτύσσεται σε έµβρυο. 
Αν το ωάριο δεν γονιµοποιηθεί το ωχρό σωµάτιο εκφυλίζεται µετά από 14 ηµέρες και τα 
επίπεδα προγεστερόνης και οιστρογόνων πέφτουν. Αυτό προκαλεί την καταστροφή και 
την απόρριψη του ενδοµητρίου, οπότε ένας νέος κύκλος ξεκινά. 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Η διδασκαλία του µαθήµατος θα πρέπει να προσανατολιστεί στην επίτευξη των στόχων/
επιδιωκόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο Πρόγραµµα 
Σπουδών Βιολογίας Β΄ Λυκείου και προσδιορίζονται µε την αντίστοιχη Υπουργική 
Απόφαση.  

Κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος, σκόπιµο είναι να αξιοποιείται το εποπτικό υλικό του 
σχολικού εγχειριδίου όπως οι εικόνες και τα γραφικά (σχήµατα/διαγράµµατα) που 
συνοδεύουν τα κείµενα και αποτελούν µέρος της διδακτέας ύλης. Τα παραθέµατα και οι 
πίνακες τα οποία δεν περιλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη, είναι χρήσιµο να αξιοποιούνται 
κατά τη διδασκαλία καθώς προάγουν τη σύνδεση της Βιολογίας µε την καθηµερινή ζωή 
και διευκολύνουν την κατανόηση της ύλης από τον µαθητή. 

Επισηµαίνεται ότι στις ώρες διδασκαλίας που αναφέρονται ανά κεφάλαιο στον πίνακα 
που ακολουθεί, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται και οι υποχρεωτικές (ατοµικές ή 
οµαδικές) διδακτικές δραστηριότητες στο εργαστήριο και στη σχολική αίθουσα (βλ. 
πίνακα που ακολουθεί).  

Σηµειώνεται, επίσης, ότι κατά τη διδασκαλία της διδακτέας ύλης είναι απαραίτητο να 
ακολουθηθεί η σειρά των κεφαλαίων του σχολικού εγχειριδίου, για λόγους που 
εξυπηρετούν την εννοιολογική συνέχεια και ενότητα των διδασκοµένων εννοιών.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ
Α

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ

ΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.Γνωριµία µε το εργαστήριο (1 διδακτική ώρα) 
Εξοικείωση του µαθητή µε τον χώρο και τον εξοπλισµό 
του εργαστηρίου. Επισήµανση της σηµασίας της 
εργαστηριακής δραστηριότητας στην επιστήµη της 
Βιολογίας, ώστε να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον για τη 
συστηµατική αξιοποίηση του σχολικού εργαστηρίου 
κατά τη διδασκαλία. Ειδικότερα, παρουσίαση του 
µικροσκοπίου, εκµάθηση της χρήσης του µέσω της 
παρατήρησης ενός έτοιµου παρασκευάσµατος, 
ενηµέρωση για τους κανόνες ασφαλούς συµπεριφοράς 
κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις.  
(Εργαστηριακός οδηγός) http://goo.gl/F5I6Hk 

2.Αποµόνωση DNA (1 διδακτική ώρα) (http://
photodentro.edu.gr/video/r/8522/760?locale=el) ή 

3.Μετουσίωση πρωτεϊνών  
Άσκηση 7 εργαστηριακού οδηγού:  
http://goo.gl/F5I6Hk
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  
Χηµική 

σύσταση του 
κυττάρου !!!!!

10 ώρες

Φύλλο εργασίας: (1 διδακτική ώρα) 
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου,  
διανοµή στους µαθητές φύλλου εργασίας στο οποίο 
καλούνται, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού: 
• Να λύσουν µια άσκηση, να  διερευνήσουν ένα 

πρόβληµα που άπτεται των εφαρµογών της Βιολογίας 
στην καθηµερινή ζωή ή   

• να αντλήσουν πληροφορίες από  την εικόνα µιας 
βιολογικής δοµής, προκειµένου να εξηγήσουν πώς τα 
µέρη της αλληλεπιδρούν ώστε να εκδηλώνεται η 
λειτουργία της ή  

• να αντλήσουν πληροφορίες από ένα λογικό 
διάγραµµα, ή µια γραφική παράσταση που αφορά στη 
ροή των γεγονότων ή τη µεταβολή µιας παραµέτρου 
σε µια βιολογική διαδικασία, προκειµένου να 
εξηγήσουν ή να προβλέψουν την έκβαση της 
διαδικασίας αυτής.   

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορούν να 
αξιοποιηθούν προσοµοιώσεις και βίντεο, όπως:  

• Συµπύκνωση-Υδρόλυση: 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 

• Δοµή πρωτεϊνών: http://goo.gl/yb936J 
• Δοµή DNA: http://goo.gl/TZN6Ow 
• Οικοδόµησε ένα µόριο DNA: http://

learn.genetics.utah.edu/content/molecules/builddna/ 
• Στιβάδα φωσφολιπιδίων:  

http://www.yellowtang.org/animations/bilayer.swf 
• Άλλες κατά την κρίση του εκπαιδευτικού 

(Σκόπιµο είναι στις δραστηριότητες αυτές να 
συντάσσεται φύλλο εργασίας που θα διανέµεται στους 
µαθητές, προκειµένου να καταγράφουν ό,τι 
παρατήρησαν κατά τη διεξαγωγή τους, καθώς και να 
απαντούν, µετά την ολοκλήρωσή τους, σε σχετικές 
ερωτήσεις που αφορούν στις παρατηρήσεις που 
έκαναν, τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν κ.ά.) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5122?locale=el 
ή 

2. Μικροσκοπική παρατήρηση στοµάτων φύλλων, 
καταφρακτικών κυττάρων κ.τ.λ.  

        Άσκηση 4 εργαστηριακού οδηγού:  http://goo.gl/
F5I6Hk
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!!
Κεφάλαιο 2: 
Κύτταρο: Η 
θεµελιώδης 
µονάδα της 

ζωής 

!!
12 ώρες

Φύλλο εργασίας: (1 διδακτική ώρα) 
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου,  
διανοµή στους µαθητές φύλλου εργασίας στο οποίο 
καλούνται, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού: 
• Να λύσουν µια άσκηση, να  διερευνήσουν ένα 

πρόβληµα που άπτεται των εφαρµογών της Βιολογίας 
στην καθηµερινή ζωή ή   

• να αντλήσουν πληροφορίες από  την εικόνα µιας 
βιολογικής δοµής, προκειµένου να εξηγήσουν πώς τα 
µέρη της αλληλεπιδρούν ώστε να εκδηλώνεται η 
λειτουργία της ή  

• να αντλήσουν πληροφορίες από ένα λογικό 
διάγραµµα, ή µια γραφική παράσταση που αφορά στη 
ροή των γεγονότων ή τη µεταβολή µιας παραµέτρου 
σε µια βιολογική διαδικασία, προκειµένου να 
εξηγήσουν ή να προβλέψουν την έκβαση της 
διαδικασίας αυτής.   

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορούν να 
αξιοποιηθούν προσοµοιώσεις και βίντεο, όπως:  

• Το µέγεθος των κυττάρων: http://
photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5058?locale=el 

• Είδη κυττάρων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/
8521/5126?locale=el 

• Το ευκαρυωτικό κύτταρο: http://
photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3159?locale=el 

• Το εσωτερικό του κυττάρου: http://
photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4933?locale=el 

• Διάχυση:           http://photodentro.edu.gr/lor/r/
8521/4931?locale=el 

• Ώσµωση:          http://photodentro.edu.gr/lor/r/
8521/4934?locale=el 

• Επαναληπτικές ερωτήσεις για το κύτταρο: http://
photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5069?locale=el 

• Μέγεθος κυττάρων και κλίµακα: http://
learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/ 

• Στο εσωτερικό του κυττάρου: http://
learn.genetics.utah.edu/content/cells/insideacell/ 

• Ενδοσυµβιωτική υπόθεση: http://goo.gl/wqMbkP 
• Golgi: Πακετάρισµα και έκκριση πρωτεϊνών http://

goo.gl/azWmnM 
• Ενδοκύττωση-Εξωκύττωση: http://goo.gl/UhwfwJ 
• Φαγοκυττάρωση: http://goo.gl/PJBMhv 
• Άλλες κατά την κρίση του εκπαιδευτικού 

(Σκόπιµο είναι στις δραστηριότητες αυτές να 
συντάσσεται φύλλο εργασίας που θα διανέµεται στους 
µαθητές, προκειµένου να καταγράφουν ό,τι 
παρατήρησαν κατά τη διεξαγωγή τους, καθώς και να 
απαντούν, µετά την ολοκλήρωσή τους, σε σχετικές 
ερωτήσεις που αφορούν στις παρατηρήσεις που 
έκαναν, τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν κ.ά.) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Κεφάλαιο 3: 
Μεταβολισµό

ς 12 ώρες

1. Δράση των Ενζύµων:  
        Άσκηση 11 εργαστηριακού οδηγού:  http://goo.gl/
F5I6Hk

Φύλλο εργασίας: (1 διδακτική ώρα) 
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου,  
διανοµή στους µαθητές φύλλου εργασίας στο οποίο 
καλούνται, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού: 
• Να λύσουν µια άσκηση, να  διερευνήσουν ένα 

πρόβληµα που άπτεται των εφαρµογών της Βιολογίας 
στην καθηµερινή ζωή ή   

• να αντλήσουν πληροφορίες από  την εικόνα µιας 
βιολογικής δοµής, προκειµένου να εξηγήσουν πώς τα 
µέρη της αλληλεπιδρούν ώστε να εκδηλώνεται η 
λειτουργία της ή  

• να αντλήσουν πληροφορίες από ένα λογικό 
διάγραµµα, ή µια γραφική παράσταση που αφορά στη 
ροή των γεγονότων ή τη µεταβολή µιας παραµέτρου 
σε µια βιολογική διαδικασία, προκειµένου να 
εξηγήσουν ή να προβλέψουν την έκβαση της 
διαδικασίας αυτής.   

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορούν να 
αξιοποιηθούν προσοµοιώσεις και βίντεο, όπως:  

• Μηχανισµός δράσης των ενζύµων 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5113?locale=el 

• Αναστολείς της ενζυµικής δράσης (περιλαµβάνει 
διάκριση συναγωνιστικών-µη συναγωνιστικών 
αναστολέων) 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5115?locale=el 

• Διαδραστική άσκηση αξιολόγησης γνώσεων πάνω 
στη δράση των ενζύµων: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5117?locale=el 

• Κυτταρική Αναπνοή: http://photodentro.edu.gr/lor/
r/8521/5700?locale=el 

• Φωτοσύνθεση 
http://goo.gl/zFj9IC 

• Φωτοσύνθεση 
http://dendro.cnre.vt.edu/forestbiology/
photosynthesis.swf 

• Γλυκόλυση 
http://goo.gl/x1CXdz 

• Κύκλος Krebs 
http://goo.gl/mj9In9 

• Κυτταρική Αναπνοή 
http://goo.gl/KK7OAx 

• Ζυµώσεις 
http://goo.gl/qUF6dW 
(Σκόπιµο είναι στις δραστηριότητες αυτές να 
συντάσσεται φύλλο εργασίας που θα διανέµεται στους 
µαθητές, προκειµένου να καταγράφουν ό,τι 
παρατήρησαν κατά τη διεξαγωγή τους, καθώς και να 
απαντούν, µετά την ολοκλήρωσή τους, σε σχετικές 
ερωτήσεις που αφορούν στις παρατηρήσεις που 
έκαναν, τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν κ.ά.)
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Κεφάλαιο 4 
Γενετική !

16 ώρες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Μικροσκοπική παρατήρηση µίτωσης σε ακρόρριζα 
κρεµµυδιού από έτοιµο παρασκεύασµα σχολικού 
εργαστηρίου.

Φύλλο εργασίας: (1 διδακτική ώρα) 
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου,  
διανοµή στους µαθητές φύλλου εργασίας στο οποίο 
καλούνται, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού: 
• Να λύσουν µια άσκηση, να  διερευνήσουν ένα 

πρόβληµα που άπτεται των εφαρµογών της Βιολογίας 
στην καθηµερινή ζωή ή   

• να αντλήσουν πληροφορίες από  την εικόνα µιας 
βιολογικής δοµής, προκειµένου να εξηγήσουν πώς τα 
µέρη της αλληλεπιδρούν ώστε να εκδηλώνεται η 
λειτουργία της ή  

• να αντλήσουν πληροφορίες από ένα λογικό 
διάγραµµα, ή µια γραφική παράσταση που αφορά στη 
ροή των γεγονότων ή τη µεταβολή µιας παραµέτρου 
σε µια βιολογική διαδικασία, προκειµένου να 
εξηγήσουν ή να προβλέψουν την έκβαση της 
διαδικασίας αυτής.   

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορούν να 
αξιοποιηθούν προσοµοιώσεις και βίντεο, όπως:  

• Κυτταρικός κύκλος: http://
outreach.mcb.harvard.edu/animations/cellcycle.swf 

• Κεντρικό Δόγµα Βιολογίας: http://
photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3098?locale=el 

• Αντιγραφή DNA:  
http://goo.gl/H1yS7r 

• Έκφραση Γενετικής Πληροφορίας (Μετάφραση): 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2437?locale=el 

• Μεταγραφή και µετάφραση γονιδίου: 
• http://learn.genetics.utah.edu/content/molecules/

transcribe/Μίτωση και Μείωση: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3163?locale=el 

• Μίτωση: http://goo.gl/nDjYoH 
• Μίτωση: http://goo.gl/Sb129R 
• Μείωση: http://goo.gl/dbby54 
• Ανεξάρτητος συνδυασµός χρωµοσωµάτων κατά τη 

µείωση: http://goo.gl/9mDTjb 
• Χιασµατυπία: http://goo.gl/gyhHLW 
• Διχοτόµηση βακτηρίου: http://photodentro.edu.gr/

lor/r/8521/1294?locale=el 
• Μεταλλάξεις: http://photodentro.edu.gr/lor/r/

8521/3110?locale=el 
• Άλλες κατά την κρίση του εκπαιδευτικού 

(Σκόπιµο είναι στις δραστηριότητες αυτές να 
συντάσσεται φύλλο εργασίας που θα διανέµεται στους 
µαθητές, προκειµένου να καταγράφουν ό,τι 
παρατήρησαν κατά τη διεξαγωγή τους, καθώς και να 
απαντούν, µετά την ολοκλήρωσή τους, σε σχετικές 
ερωτήσεις που αφορούν στις παρατηρήσεις που 
έκαναν, τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν κ.ά.)
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!!
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ   

Η διδακτέα και   εξεταστέα ύλη στο µάθηµα των Θρησκευτικών προδιαγράφει τα όρια 
ενός στοιχειώδους γραµµατισµού των µαθητών, σύµφωνα µε τα υφιστάµενα Αναλυτικά 
Προγράµµατα και µε βάση τα εγκεκριµένα διδακτικά µέσα και βιβλία. Ο ορισµός της 
εξυπηρετεί τον σχεδιασµό της µάθησης από τον εκπαιδευτικό αλλά και τις βασικές 
απαιτήσεις της διαµορφωτικής και τελικής αξιολόγησης και, ασφαλώς, είναι χρήσιµος 
για τον µαθησιακό προσανατολισµό των µαθητών και για την προετοιµασία τους στις 
εξετάσεις. Ωστόσο, η διδακτική διεργασία και η διδασκαλία στο µάθηµα των 
Θρησκευτικών αφορούν σε στόχους και προσδοκώµενη µάθηση,   η οποία σαφέστατα 
υπερβαίνει τα στενά όρια µιας ορισµένης ποσότητας εξεταστέας ύλης. 
Εποµένως, η διδασκαλία δεν πρέπει να είναι απλώς µια τυπική διαδικασία µεταφοράς/
παράδοσης έτοιµης γνώσης µε βάση την   εξεταστέα ύλη. Επιπλέον, η διδασκαλία δεν 
µπορεί να είναι προσκολληµένη στα γνωσιακά περιεχόµενα του διδακτικού βιβλίου, κατά 
τρόπο αποκλειστικό, και µάλιστα χωρίς τη δηµιουργική συµβολή και τον κριτικό 
αναστοχασµό των ίδιων των µαθητών, ούτε µπορεί να έχει ως µοναδικό στόχο την 
προετοιµασία των µαθητών για τις τελικές εξετάσεις. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, η 
οριζόµενη εξεταστέα ύλη αποτελεί τον κεντρικό κορµό της ετήσιας διδακτικής πορείας, 
χωρίς να αποκλείεται, ανάλογα µε τις αντικειµενικές συνθήκες και σύµφωνα µε την 
κρίση  του διδάσκοντα, η συµπληρωµατική διδασκαλία και άλλων διδακτικών θεµάτων 
που  περιλαµβάνονται στα διδακτικά βιβλία των τάξεων του Λυκείου. !

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
(µάθηµα επιλογής) 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Οδηγίες διδασκαλίας 
Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τον βαθµό 
σύνδεσης της ιστορικής πορείας του Ελληνισµού µε τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.  
Βασικός στόχος είναι να γνωρίσουν την ιστορική πορεία της διαµόρφωσης των 
αντιλήψεων για την Ευρώπη από την αρχαιότητα έως σήµερα. Ειδικότερα, να 
αντιληφθούν τη σηµασία του όρου «Ευρώπη» και τα γεωγραφικά της όρια, να 
συνειδητοποιήσουν ότι ο όρος δεν αποτέλεσε στοιχείο ταυτότητας για τον 
ελληνορωµαϊκό πολιτισµό αλλά συνδέθηκε πιο στενά µε τον Χριστιανισµό και να 
κατανοήσουν ότι η παρουσία άλλων λαών βοήθησε τους ευρωπαϊκούς λαούς στη 
συνειδητοποίηση της ενότητάς τους. 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος, οι µαθητές θα γνωρίσουν, πώς συγκροτήθηκε, κατά την 
Αναγέννηση η πολιτισµική ταυτότητα των Ευρωπαίων και θα εκτιµήσουν τον ρόλο του 
ελληνορωµαϊκού πολιτισµού στη διαµόρφωσή της. Θα κατανοήσουν, επίσης,  πώς η 
Μεταρρύθµιση επηρέασε την κοινωνική και πολιτική κατάσταση της εποχής καθώς 
συνδέθηκε µε την ανάδυση της εθνικής συνείδησης, ενίσχυσε την τάση των ανθρώπων να 
παρακάµπτουν την αυθεντία και οδήγησε στην αυτονόµηση του ατόµου. Θα αποκτήσουν 
την ικανότητα να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της αναγεννησιακής τέχνης και να 
εµβαθύνουν στους λόγους που οδήγησαν στην πρόοδο της επιστήµης. Εκτός αυτών, θα 
γνωρίσουν πώς αντιµετώπισαν οι Ευρωπαίοι  τους εξωευρωπαϊκούς λαούς, πώς 
σταδιακά µεταβλήθηκε η εικόνα που είχαν για τον δικό τους πολιτισµό και πώς επέδρασε 
ο Διαφωτισµός στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισµού. 
Σε ό,τι αφορά τη συνειδητοποίηση του τρόπου διαµόρφωσης των κοινών ευρωπαϊκών 
χαρακτηριστικών είναι σηµαντικό οι µαθητές: α) να αντιληφθούν τις αλλαγές που 
προκάλεσε η Γαλλική Επανάσταση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και να 
συνειδητοποιήσουν την επίδρασή της στους άλλους λαούς και ιδίως στους Έλληνες, β) να 
κατανοήσουν για ποιους λόγους η Βιοµηχανική Επανάσταση ξεκίνησε από την Ευρώπη, 
πώς µετέβαλε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, µε ποιον τρόπο η εκβιοµηχάνιση επηρέασε την 
πολιτική ιδεολογία και τα κοινωνικά κινήµατα και πώς το κράτος δικαίου 
µετασχηµατίστηκε σε κράτος πρόνοιας, γ) να αποκτήσουν αδροµερή γνώση των 
κινηµάτων του ροµαντισµού και του κλασικισµού και να διακρίνουν πώς εκφράζεται η 
ευρωπαϊκότητα στην τέχνη. Οι µαθητές, τέλος, µέσω του µαθήµατος επιδιώκεται να 
γνωρίσουν τα στάδια προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και να συνειδητοποιήσουν τους 
λόγους που οδήγησαν στη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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!
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

(µάθηµα επιλογής) 
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Α) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) 
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος επιλογής  «Γεωλογία και Διαχείριση 
Φυσικών Πόρων», της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου θα ισχύσει το υπάρχον Αναλυτικό 
Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος Επιλογής της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου «Διαχείριση 
Φυσικών Πόρων».   !
Σκοπός του µαθήµατος  
O σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος είναι, οι µαθητές/τριες: 
• Να διευρύνουν τις γνώσεις τους: 
α. σχετικά µε τους φυσικούς πόρους, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους, το ρόλο 
τους στα οικοσυστήµατα καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος παρεµβαίνει 
διαχειριστικά σ’ αυτούς, 
β. σχετικά µε το στερεό φλοιό της Γης, δηλαδή τι είναι τα ορυκτά και τα πετρώµατα από 
τα οποία αποτελείται, τις ιδιότητες που αυτά έχουν, τις βασικές κατηγορίες που 
διακρίνονται, τις διεργασίες που τα σχηµατίζουν και ειδικότερα για τα φυσικά 
αποθέµατα υδρογονανθράκων, άνθρακα, µεταλλευµάτων αλλά και νερού. 
• Να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και προβλήµατα ως 

αποτέλεσµα της αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων και να δραστηριοποιούνται  
για την πρόληψή τους. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων και συµµετοχής στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

• Να καλλιεργήσουν αξίες, στάσεις και συµπεριφορές  για την ορθολογική διαχείριση 
των  φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, µε άξονα 
την αειφόρο ανάπτυξη.  

Κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι διδακτικοί 
στόχοι που κατωτέρω τίθενται.  Η βαρύτητα που θα δοθεί σε κάθε παράγραφο κάθε 
κεφαλαίου, θα πρέπει να συνάδει µε τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί ανά 
κεφάλαιο και ανταποκρίνονται για µαθητές Α΄ Λυκείου. Το διδακτικό σύγγραµµα 
υπερκαλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του µαθήµατος.  Είναι απαραίτητο η διδασκαλία 
να αντιστοιχεί στο επίπεδο και τις ικανότητες των µαθητών της Α΄ Λυκείου και να µην 
προχωρά σε περιεχόµενα του συγγράµµατος και γνωστικά αντικείµενα που τις 
υπερβαίνουν και προκύπτουν από τις ανάγκες για την αρχική συγγραφή του. Σε κάθε 
κεφάλαιο αναφέρονται οι ώρες διδασκαλίας που αναµένονται να διατεθούν, 
υπολογίζοντας ως συνολικό χρόνο διδασκαλίας αυτόν που αντιστοιχεί σε 27 βδοµάδες 
διδασκαλίας. Ανάλογα µε τον πραγµατικό χρόνο διδασκαλίας που θα προκύψει κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών µπορεί ο κάθε 
εκπαιδευτικός εύλογα να προσαρµόζει τις ανά κεφάλαιο ώρες διδασκαλίας. !
Οι στόχοι του µαθήµατος ανά κεφάλαιο είναι, οι µαθητές/τριες: 
Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Φυσικών πόρων  (Ώρες: 2)  
Να αναγνωρίζουν τους φυσικούς πόρους, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. 
Να αναλύουν τον όρο «Διαχείριση φυσικών πόρων». !
Κεφάλαιο 2: Η Σχέση µας µε τη Γη (Ώρες: 8) 
Να αναλύουν τον όρο «Αειφόρος ανάπτυξη». 
Να αναφέρουν τις κατηγορίες των φυσικών πόρων και να διαχωρίζουν τους µη 
ανανεώσιµους από τους ανανεώσιµους φυσικούς πόρους. 
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Να παρουσιάζουν τι είναι ανακύκλωση και τι επαναχρησιµοποίηση µε σχετικά 
παραδείγµατα. 
Να αναφέρουν τι είναι η βιοποικιλότητα και πώς διακρίνεται ανάλογα µε το επίπεδο 
ζωής. 
Να αναφέρουν πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα επιδρά στη µείωση της βιοποικιλότητας, 
ποιοι λόγοι επιβάλλουν τη διατήρηση και προστασία της και ποιες οι αιτίες µείωσής της. 
Να διαπιστώσουν την επίδραση της αύξησης του πληθυσµού στους φυσικούς πόρους και 
στα οικοσυστήµατα. 
Να αναφέρουν τι είναι ατµοσφαιρική ρύπανση και να αναφέρουν ονοµαστικά τους 
κυριότερους ρυπαντές. 
Να αναφέρουν τι είναι και να περιγράφουν πώς δηµιουργείται η όξινη βροχή. 
Να αναφέρουν ονοµαστικά τα σηµαντικότερα φαινόµενα που επηρεάζουν την αλλαγή του 
κλίµατος της Γης και να περιγράφουν τα φαινόµενα του θερµοκηπίου και της «τρύπας» 
του όζοντος. !
Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Πανίδα (Ώρες: 5) 
Να διαχωρίζουν τις έννοιες «χλωρίδα» και «βλάστηση». 
Να επισηµαίνουν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής χλωρίδας. 
Να διακρίνουν διάφορα είδη χλωρίδας και να τα περιγράφουν. 
Να επισηµάνουν τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική χλωρίδα. 
Να αναφέρουν συνοπτικά τις οµάδες ζώων της ελληνικής πανίδας και την κατάστασή 
τους. 
Να επισηµάνουν τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική πανίδα. !
Κεφάλαιο 4:  Εδαφικοί Πόροι (Ώρες: 17)  
Να επισηµάνουν το έδαφος ως φυσικό πόρο, να αναφέρουν τον ορισµό του εδάφους και 
να αναλύουν τους παράγοντες της εδαφογένεσης. 
Να αναφέρουν επιγραµµατικά τις διάφορες φυσικές και χηµικές ιδιότητες του εδάφους. 
Να περιγράφουν τα συστατικά της κοκκοµετρικής σύστασης, τη σηµασία τους και να 
δίνουν τον ορισµό της. 
Να αναφέρουν τον ορισµό και τη σηµασία της αντίδρασης του εδάφους (pH). 
Να αναφέρουν ποια είναι τα µακροστοιχεία και ποια τα ιχνοστοιχεία του εδάφους και να 
διαχωρίζουν τη γονιµότητα του εδάφους από την τροφοπενία και την τοξικότητα. 
Να επεξηγούν την έννοια της γεωργικής γης και να αναφέρουν παραδείγµατα κυρίων 
ειδών χρήσης γης. 
Να καθορίζουν τις έννοιες εδαφική υποβάθµιση και εδαφική διάβρωση. 
Να αναφέρουν  τις κατηγορίες της υδατικής διάβρωσης και το µηχανισµό γένεσης της 
επιφανειακής διάβρωσης. 
Να παρουσιάζουν τους παράγοντες γένεσης και εξέλιξης της επιφανειακής υδατικής 
διάβρωσης. 
Να περιγράφουν τη µηχανική διάβρωση. 
Να αναφέρουν και συνοψίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επιταχύνουν τη 
διάβρωση και τα µέτρα προστασίας που συντηρούν και προστατεύουν τους εδαφικούς 
πόρους. 
Να διαχωρίζουν τις έννοιες «ορυκτό», «πέτρωµα» και «µετάλλευµα». 
Να αναφέρουν φυσικές ιδιότητες των ορυκτών. 
Να περιγράφουν και συνοψίζουν τις διάφορες κατηγορίες των πετρωµάτων του στερεού 
φλοιού της Γης. 
Να περιγράφουν δραστηριότητες εκµετάλλευσης και προστασίας του υπεδάφιου 
πλούτου. !
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Κεφάλαιο 5:  Υδατικοί Πόροι  (Ώρες: 7) 
Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του νερού. 
Να περιγράφουν τον υδρολογικό κύκλο του νερού. 
Να περιγράφουν τις κύριες µορφές των επιφανειακών νερών.  
Να επεξηγούν τους όρους ελεύθερο νερό, τριχοειδές νερό, υγροσκοπικό νερό και 
εδαφική υγρασία. 
Να απαριθµούν τις χρήσεις του νερού ονοµαστικά. 
Να διαχωρίζουν τις έννοιες «ρύπανση» και «µόλυνση» των υδάτων. 
Να συνοψίζουν τους στόχους και τις αρχές διαχείρισης των υδατικών πόρων. 
Να παρουσιάζουν τις δυσκολίες διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα.  
Να συνοψίζουν τις τεχνικές και τους τρόπους διαχείρισης των υδατικών πόρων. !!!
Κεφάλαιο 6:  Δασικοί Πόροι  (Ώρες: 5) 
Να παρουσιάζουν τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τα δάση 
στο κοινωνικό σύνολο. 
Να αναλύουν και επεξηγούν την έννοια «δασικό οικοσύστηµα». 
Να διερευνήσουν τη σηµασία του δάσους για τον άνθρωπο. 
Να διαχωρίζουν τις έννοιες παρθένο δάσος, φυσικό δάσος και τεχνητό δάσος. 
Να περιγράφουν τη λειτουργία του δάσους µέσα στο ευρύτερο περιβάλλον. 
Να καταγράψουν τους δασικούς εχθρούς και κινδύνους και να αναζητήσουν τα µέτρα για 
την προστασία των δασών. !
Κεφάλαιο 7:  Φυσικές προστατευόµενες περιοχές  (Ώρες: 2) 
Να περιγράφουν τα κριτήρια για το χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως φυσικά 
προστατευόµενης. 
Να διακρίνουν τις κατηγορίες των προστατευόµενων περιοχών. 
Να αναφέρουν τους σκοπούς και τις λειτουργίες µιας προστατευόµενης περιοχής. !
Κεφάλαιο 9:  Μορφές Ενέργειας  (Ώρες: 6) 
Να αναφέρουν τι είναι τα καύσιµα και να περιγράφουν τη βιοµάζα και την προέλευση 
των ορυκτών ανθράκων. 
Να διαχωρίζουν τους τύπους των ορυκτών ανθράκων. 
Να απαριθµούν τις περιοχές του πλανήτη όπου υπάρχει πετρέλαιο. 
Να παρουσιάζουν συνοπτικά τα προϊόντα διύλισης του πετρελαίου και τις χρήσεις τους. 
Να παρουσιάζουν ονοµαστικά τις κατηγορίες των καυσίµων αερίων. 
Να αναφέρουν ονοµαστικά εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ποταµών, κυµάτων, 
παλιρροιών, ηλιακή, αιολική, γεωθερµική, θερµική ενέργεια ωκεανών, όσµωση, 
πυρηνική). 
Να παρουσιάζουν και αναφέρουν στοιχεία σχετικά µε τη γεωθερµική και ηλιακή ενέργεια 
και να επεξηγούν την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία. !
Κεφάλαιο 10:  Διαχείριση αποβλήτων  (Ώρες: 2) 
Να αναφέρουν την προέλευση των αποβλήτων. 
Να διερευνήσουν τις επιπτώσεις της κακής διαχείρισης των αποβλήτων. 
Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις διάφορες επεξεργασίες των υγρών 
αποβλήτων. 
Να αναζητούν τρόπους επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών. 
Να περιγράφουν τον τρόπο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. !
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Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση των µαθητών οφείλει να συνδυάζει ποικίλες µορφές και τεχνικές για να 
επιτύχει αφενός έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειµενική και αδιάβλητη αποτίµηση των 
γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων και αφετέρου να 
συµβάλλει στην αυτογνωσία και την αντικειµενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο 
µάθησης και τις δεξιότητές τους.  
Αναλυτικότερα, στις γραπτές δοκιµασίες η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι συνθετική µε 
ερωτήσεις (αντιστοίχισης, συµπλήρωσης κενών, πολλαπλής επιλογής µε σύντοµη 
αιτιολόγηση της απάντησης, κ.ά.), κλιµακούµενης δυσκολίας και να αφορούν γνώσεις, 
ικανότητες, δεξιότητες, στάσεις και συµπεριφορές.  
Επίσης, επειδή το µάθηµα είναι από τη φύση του διεπιστηµονικής /διαθεµατικής 
προσέγγισης προτείνεται, όπου είναι δυνατόν, να διδάσκεται µε τη µέθοδο σχεδίων 
εργασίας (project). Γι’ αυτό, εκτός από την προφορική και  γραπτή εξέταση για την 
αξιολόγηση των µαθητών κατά τη διάρκεια των τετραµήνων, προτείνεται και η κατάθεση 
ατοµικής ή οµαδικής εργασίας. !
Η βαθµολόγηση των εργασιών µπορεί να γίνεται µε τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης, 
αλλά και άλλα που ενδεχοµένως κρίνει ο/η εκπαιδευτικός απαραίτητα: !
1. Η συνάφεια της εργασίας µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα / Το θέµα της εργασίας και η 

συνάφεια µε την τοπική ατζέντα 
2. Η επίτευξη των στόχων που αρχικά τέθηκαν (οικοδόµηση γνώσεων, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, καλλιέργεια αξιών, στάσεων και συµπεριφορών) 
3. Η πρωτοτυπία αντιµετώπισης του θέµατος 
4. Η διεπιστηµονική/διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος 
5. Το πλήθος και η ετερογένεια των πηγών που επιλέχθηκαν  
6. Η οργάνωση και η πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων 
7. Η διεξαγωγή και η τεκµηρίωση των συµπερασµάτων 
8. Οι λύσεις που προτείνονται 
9. Η προβολή της αειφόρου ανάπτυξης 
10. Η ανάληψη δράσης και η ολοκλήρωση του προγράµµατος 
11. Ο βαθµός αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 
12. Η σύνθεση και η παρουσίαση της εργασίας  
Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό, οι εργασίες των µαθητών/τριών να παρουσιάζονται στο 
σχολείο αλλά και σε κοινωνικές εκδηλώσεις των τοπικών φορέων, ώστε να µπορεί το 
σχολείο να λειτουργεί ως αναπόσπαστο τµήµα της κοινωνίας και ως ένας από τους 
βασικούς φορείς ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα και προβλήµατα. 
 !
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ !!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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