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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β΄ τάξης 
Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου !
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 
50/04-08-2014 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τη 
διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου 
και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015. 
Συγκεκριµένα: 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ !
Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
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Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  !
Αθήνα,          24-09-2014 
Αρ. Πρωτ.      152499/Γ2

• Δ/νσεις Δ/θµιας Εκπ/σης 
• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  
• Γενικά Λύκεια (µέσω των Δ/
νσεων Δ/θµιας Εκπ/σης)

ΠΡΟΣ:

!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
-----

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄  

----- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:  www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:    210-3443422

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής 
Αν. Τσόχα 36 
11521 Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

http://www.minedu.gov.gr
http://www.minedu.gov.gr


Θα διδαχθεί από τον Σεπτέµβριο έως τον Μάιο επί δύο (2) ώρες την εβδοµάδα η 
τραγωδία του Σοφοκλή Αντιγόνη (σχολ. βιβλίο B΄ Λυκείου: Σοφοκλέους Τραγωδίαι 
Αντιγόνη - Φιλοκτήτης). Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη έχει ως εξής: 
α) Από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου θα διδαχθούν τα εξής: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι. Το δράµα, ΙΙ. Η τραγωδία, ΙΙΙ. Το αρχαίο θέατρο, IV. Οι δραµατικοί 
αγώνες, V. Οι συντελεστές της παράστασης. 
Από την ενότητα VII. Οι τρεις µεγάλοι τραγικοί θα διδαχθεί η υποενότητα µε τίτλο 
Σοφοκλής. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ο µύθος των Λαβδακιδών. 
β) Από το κείµενο θα διδαχθούν αναλυτικά οι στίχοι ως εξής: 
α. Από το πρωτότυπο  
στίχοι 1-99, 280-314, 441-560, 635-761 
β. Από µετάφραση 
στίχοι 100-279, 332-440, 582-634, 781-987 !

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

α) Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου. Θα διδάσκεται επί µία (1) 
ώρα την εβδοµάδα βάσει του διδακτικού εγχειριδίου «Ρητορικά Κείµενα Β΄ 
Λυκείου» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά. 
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Θεµατογραφία): Θα διδάσκεται επί δύο (2) ώρες την 
εβδοµάδα. Ειδικότερα: 

Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη 
α) Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία: Λυσία, Υπέρ  Μαντιθέου  

Από το διδακτικό εγχειρίδιο: «Ρητορικά Κείµενα Β΄ Λυκείου» των Κ. Δάλκου, Χ. 
Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά. θα διδαχθούν τα εξής: 

α) Εισαγωγή: 1. Η ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα: Α΄. Η φυσική ρητορεία· Β΄. Η 
γέννηση της συστηµατικής ρητορείας· Γ΄ Ρητορεία και σοφιστική· Ε΄. Τα είδη του 
αττικού ρητορικού λόγου· και ΣΤ΄ Τα µέρη του ρητορικού λόγου.  2.  Ο Βίος του 
Λυσία· Tο έργο του Λυσία· και Η αξία του έργου. 3. Εισαγωγή στον Υπέρ Μαντιθέου 
λόγο του Λυσία. 

β) Κείµενο: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου. Ο λόγος θα διδαχθεί ολόκληρος. !
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Θεµατογραφία) 

1. 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. 

2. Θα διδαχθούν για την άσκηση των µαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διδακτικού έτους περίπου είκοσι (20) έως είκοσι πέντε (25) θέµατα εκτάσεως δέκα 
(10) έως δώδεκα (12) περίπου στίχων στερεοτύπου εκδόσεως από πεζά κείµενα της 
αττικής διαλέκτου. Τα επιλεγόµενα κείµενα ενδείκνυται να ανταποκρίνονται στο 
προς διδασκαλία, κάθε φορά, γραµµατικό ή συντακτικό φαινόµενο. !

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Για το µάθηµα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Β΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού 
Λυκείου ως διδακτικά εγχειρίδια θα χρησιµοποιηθούν τα βιβλία: 
α) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
β) Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεµατικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ 
τάξεων Γενικού Λυκείου 
γ) Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο 
Από το βιβλίο Έκφραση –Έκθεση, Τεύχος Β΄ θα διδαχτούν τα εξής:  
Η ΕΙΔΗΣΗ 
Ι. Η ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ 
1.Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση  
2.Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης  
3.Παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση  
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4. Διαπλοκή του γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση  
Λεξιλόγιο (σχετικό µε το σχόλιο και την είδηση)  
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την πληροφόρηση, τη     
δηµοσιογραφία, τον Τύπο)  
ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ 
1.Η οργάνωση της είδησης  
2.Η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου στην είδηση  
3.Ο τίτλος της είδησης  
4.Συντακτικά στοιχεία στην είδηση 
α. Η σειρά των λεκτικών συνόλων στην είδηση  
β. Ενεργητική και παθητική σύνταξη στην είδηση  
γ. Η χρήση των ονοµατικών προσδιορισµών στην είδηση. Χρήση ονοµάτων και 
επιθέτων  
δ. Ο προσδιορισµός του χρόνου στην είδηση  
5. Το σχόλιο πάνω σε µια είδηση  
Λεξιλόγιο (σχετικό µε το χρόνο)  
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας)  
Οργάνωση του λόγου. Η χρήση του παραδείγµατος στην ανάπτυξη παραγράφου και 
ευρύτερου κειµένου  
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 
Βιογραφικά είδη  
1. Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία  
2. Βιογραφικό σηµείωµα  
α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα  
β. Η δοµή και το περιεχόµενο ενός βιογραφικού σηµειώµατος  
Λεξιλόγιο βιογραφικού σηµειώµατος  
4. Αυτοβιογραφικό σηµείωµα 
α. Σύγκριση ενός αυτοβιογραφικού σηµειώµατος µε ένα βιογραφικό σηµείωµα  
β. Το έµµεσο σχόλιο στο αυτοβιογραφικό σηµείωµα  
δ. Ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτο)βιογραφικού σηµειώµατος   
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την εργασία και την επιλογή 
επαγγέλµατος)  
6. Ηµερολόγιο  
7. Συστατική επιστολή  
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις 
στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό)  
Οργάνωση του λόγου:  
Ι. Παράγραφος. Ανάπτυξη µε σύγκριση και αντίθεση  
ΙΙ Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειµένου. 
α. Συνοχή προτάσεων και περιόδων  
β. Συνοχή παραγράφων µε αντιθετική σύνδεση. Ανάπτυξη δύο εννοιών σε ένα 
ευρύτερο κείµενο  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ 
Ι. Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου 
3. Βιβλιοκριτική  
α. Λογοτεχνική κριτική  
Λεξιλόγιο (σχετικό µε τη λογοτεχνική κριτική) 
β. Κριτική άλλων κειµένων  
5. Απλή και διαδοχική υπόταξη  
6. Οι αναφορικές προτάσεις  
Λεξιλόγιο (σχετικό µε τα θέµατα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που 
ακολουθούν)  
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την τέχνη και την κριτική 
έργου τέχνης)  
ΙΙ. Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης  
Λεξιλόγιο (σχετικό µε τη θεατρική κριτική)  
ΙΙΙ Παρουσίαση και κριτική άλλων µορφών τέχνης 
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Λεξιλόγιο (σχετικό µε την κριτική)  
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την κριτική/αξιολόγηση του 
ατόµου και την αυτοκριτική)  
ΙV. Οργάνωση του λόγου ορισµός και διαίρεση µιας έννοιας 
1.Ορισµός  
2.Διαίρεση  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ –ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ι. Σηµειώσεις  
Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο  
1.Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο  
2.Εργάζοµαι σε ευρύτερες (από την παράγραφο) νοηµατικές ενότητες και κρατώ 
σηµειώσεις  
3.Από τις σηµειώσεις προχωρώ στο διάγραµµα του κειµένου  
Β. Σηµειώσεις από προφορικό λόγο  
ΙΙ. Περίληψη 
Α. Περίληψη γραπτού λόγου  
1.Πώς οδηγούµαι στην περίληψη  
2.Τι πρέπει να προσέχω σε µια περίληψη  
3.Συγκρίνω δύο περιλήψεις, µία εκτενή και µία συνοπτική του ίδιου κειµένου  
4.Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε µία περίληψη  
5.Παρατηρώ περιλήψεις από ποικίλα κείµενα   
Β. Περίληψη προφορικού λόγου 
1. Διαβάζω τη δηµοσιογραφική περίληψη µιας συζήτησης  
2. Παρουσιάζω σε προφορικό και γραπτό λόγο περίληψη µιας συζήτησης 
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε τη λακωνική έκφραση και 
την προσπάθεια για εξοικονόµηση χρόνου στη σύγχρονη καθηµερινή ζωή)  !

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Για το µάθηµα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου ως διδακτικά εγχειρίδια θα χρησιµοποιηθούν τα βιβλία: 
α) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
β) Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεµατικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ 
τάξεων Γενικού Λυκείου 
γ) Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο 
Από το βιβλίο Έκφραση –Έκθεση, Τεύχος Β΄ θα διδαχτούν τα εξής:  
Η ΕΙΔΗΣΗ 
Ι. Η ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ 
1. Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση  
2. Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης  
3. Παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση  
4. Διαπλοκή του γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση  
Λεξιλόγιο (σχετικό µε το σχόλιο και την είδηση)  
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την πληροφόρηση, τη 
δηµοσιογραφία, τον Τύπο)  
ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ 
1. Η οργάνωση της είδησης  
2. Η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου στην είδηση  
3. Ο τίτλος της είδησης  
4. Συντακτικά στοιχεία στην είδηση 
α. Η σειρά των λεκτικών συνόλων στην είδηση  
β. Ενεργητική και παθητική σύνταξη στην είδηση  
γ. Η χρήση των ονοµατικών προσδιορισµών στην είδηση 
Χρήση ονοµάτων και επιθέτων  
δ. Ο προσδιορισµός του χρόνου στην είδηση  
5. Το σχόλιο πάνω σε µια είδηση  
Λεξιλόγιο (σχετικό µε το χρόνο)  
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Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας)  
Οργάνωση του λόγου. Η χρήση του παραδείγµατος στην ανάπτυξη παραγράφου και 
ευρύτερου κειµένου  
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 
Βιογραφικά είδη  
1. Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία  
2. Βιογραφικό σηµείωµα  
α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σηµείωµα  
β. Η δοµή και το περιεχόµενο ενός βιογραφικού σηµειώµατος  
Λεξιλόγιο βιογραφικού σηµειώµατος  
4. Αυτοβιογραφικό σηµείωµα 
α. Σύγκριση ενός αυτοβιογραφικού σηµειώµατος µε ένα βιογραφικό σηµείωµα  
β. Το έµµεσο σχόλιο στο αυτοβιογραφικό σηµείωµα  
δ. Ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτο)βιογραφικού σηµειώµατος   
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την εργασία και την επιλογή 
επαγγέλµατος)  
6. Ηµερολόγιο  
7. Συστατική επιστολή  
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις 
στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό)  
Οργάνωση του λόγου:  
Ι. Παράγραφος. Ανάπτυξη µε σύγκριση και αντίθεση  
ΙΙ Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειµένου. 
α. Συνοχή προτάσεων και περιόδων  
β. Συνοχή παραγράφων µε αντιθετική σύνδεση 
Ανάπτυξη δύο εννοιών σε ένα ευρύτερο κείµενο  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ 
Ι. Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου 
3. Βιβλιοκριτική  
α. Λογοτεχνική κριτική  
Λεξιλόγιο (σχετικό µε τη λογοτεχνική κριτική) 
β. Κριτική άλλων κειµένων  
5. Απλή και διαδοχική υπόταξη  
6. Οι αναφορικές προτάσεις  
Λεξιλόγιο (σχετικό µε τα θέµατα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που 
ακολουθούν)  
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την τέχνη και την κριτική 
έργου τέχνης)  
ΙΙ. Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης  
Λεξιλόγιο (σχετικό µε τη θεατρική κριτική)  
ΙΙΙ Παρουσίαση και κριτική άλλων µορφών τέχνης 
Λεξιλόγιο (σχετικό µε την κριτική)  
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε την κριτική/αξιολόγηση του 
ατόµου και την αυτοκριτική)  
ΙV. Οργάνωση του λόγου· ορισµός και διαίρεση µιας έννοιας 
1.Ορισµός  
2.Διαίρεση  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ι. Σηµειώσεις  
Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο  
1.Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 
2.Εργάζοµαι σε ευρύτερες (από την παράγραφο) νοηµατικές ενότητες και κρατώ 
σηµειώσεις  
3. Από τις σηµειώσεις προχωρώ στο διάγραµµα του κειµένου  
Β. Σηµειώσεις από προφορικό λόγο  
ΙΙ. Περίληψη 
Α. Περίληψη γραπτού λόγου  
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1.Πώς οδηγούµαι στην περίληψη   
2. Τι πρέπει να προσέχω σε µια περίληψη  
3. Συγκρίνω δύο περιλήψεις, µία εκτενή και µία συνοπτική του ίδιου κειµένου  
4. Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε µία περίληψη  
5. Παρατηρώ περιλήψεις από ποικίλα κείµενα   
Β. Περίληψη προφορικού λόγου 
1. Διαβάζω τη δηµοσιογραφική περίληψη µιας συζήτησης  
2. Παρουσιάζω σε προφορικό και γραπτό λόγο περίληψη µιας συζήτησης  
Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε τη λακωνική έκφραση και 
την προσπάθεια για εξοικονόµηση χρόνου στη σύγχρονη καθηµερινή ζωή)  !

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
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.   !

ΙΣΤΟΡΙΑ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Η διδακτέα- εξεταστέα ύλη στο µάθηµα της Ιστορίας της Β΄ Τάξης του Ηµερήσιου 
Γενικού Λυκείου µε βάση το σχολικό βιβλίο Ιστορία του Μεσαιωνικού και του 
Νεότερου Κόσµου 565-1815, των Ι. Δηµητρούκα, Θ. Ιωάννου, Κ. Μπαρούτα, είναι 
η ακόλουθη: 
Ι. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη 
συνθήκη του Βερντέν (565-843)  
2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και µεταρρυθµίσεις  
3. Η εµφάνιση του Ισλάµ  
5. Η Εικονοµαχία  
6. Κοινωνία και οικονοµία  
7. Σλάβοι και Βούλγαροι  
8. Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων και των Καρολιδών  
ΙΙ. Η εποχή της ακµής: από τον τερµατισµό της Εικονοµαχίας ως το Σχίσµα των 
δύο εκκλησιών (843-1054) 
1. Προοίµιο της ακµής του Βυζαντινού Κράτους (843-867) 
3. Κοινωνία  
5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου  
7. Οικονοµία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστηµα της Φεουδαρχίας  
ΙΙΙ. Από το Σχίσµα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης 
από τους Σταυροφόρους (1054-1204) 
1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081) 
2. Η εσωτερική πολιτική των Κοµνηνών (1081-1185) 
7. Οι Σταυροφορίες: α. Οι αιτίες, δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία, ε. Η άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 
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IV. Η Λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος 
Μεσαίωνας στη Δύση  
2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια  
6. Οι Οθωµανοί και η ραγδαία προέλασή τους  
7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 
VI. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων 
Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648) 
2. Αναγέννηση και ανθρωπισµός  
3. Ανακαλύψεις  
4. Θρησκευτική µεταρρύθµιση (1517-1555) 
VII. Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το συνέδριο της Βιέννης (1815) 
1. Ο Διαφωτισµός  
2. Οι οικονοµικές εξελίξεις: Οι απαρχές της Βιοµηχανικής επανάστασης, οι 
οικονοµικές θεωρίες  
3. Η Αµερικανική επανάσταση  
4. Η Γαλλική επανάσταση και η Ναπολεόντεια περίοδος (1789-1815)  !

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη στο µάθηµα της Φιλοσοφίας της  Β’ τάξης Ηµερησίου 
Γενικού Λυκείου µε βάση το σχολικό βιβλίο Αρχές Φιλοσοφίας των Σ. Βιρβιδάκη, 
Β. Καρασµάνη, Χ. Τουρνά είναι η ακόλουθη: !
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ξεκινώντας από την απορία  
Ενότητα πρώτη: Η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης  
Ενότητα δεύτερη: Βασικοί στόχοι της φιλοσοφικής δραστηριότητας  
Ενότητα τρίτη: Κλάδοι της Φιλοσοφίας και επιστήµες  
Ενότητα τέταρτη: Φιλοσοφία και κοινωνία: 2. Η χρησιµότητα της Φιλοσοφίας  
Ενότητα πέµπτη: Φιλοσοφία και ιστορία  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατανοώντας τα πράγµατα  
Ενότητα δεύτερη: Λέξεις, νόηµα και καθολικές έννοιες  
Ενότητα τέταρτη: Λογική και Φιλοσοφία  
Ενότητα πέµπτη: Αριστοτελική λογική  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αναζητώντας τη γνώση  
Ενότητα πρώτη: Το ερώτηµα για τη δυνατότητα της γνώσης: 1. Η σκεπτικιστική 
πρόκληση – Διαφορετικά είδη σκεπτικισµού: α. Αµφισβήτηση της δυνατότητας 
γνώσης και επιδίωξη της αταραξίας (αρχαίος σκεπτικισµός), β. Νεότερες µορφές 
σκεπτικισµού (µόνο η υποενότητα 1: Ακραία µεθοδολογική αµφιβολία: Υπάρχει κάτι 
για το οποίο δεν µπορώ να αµφιβάλλω;)  
Ενότητα τρίτη: Θεωρίες για την πηγή της γνώσης  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ανακαλύπτοντας το νου  
Ενότητα πρώτη: Εισαγωγή στη Μεταφυσική   
Ενότητα δεύτερη: Νους και σώµα – δυϊστικές θεωρίες   
Ενότητα τρίτη: Νους και σώµα – µονιστικές θεωρίες  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αξιολογώντας την πράξη  
Ενότητα πρώτη: Αναζήτηση κριτηρίου ηθικής ορθότητας  
Ενότητα δεύτερη: Απορίες και ενστάσεις για τη δυνατότητα ηθικής σκέψης και 
πράξης  
Ενότητα τρίτη: Η δικαιολόγηση της ηθικής στάσης ζωής   
Ενότητα τέταρτη: Πρακτικές εφαρµογές του ηθικού προβληµατισµού  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ορίζοντας το δίκαιο  
Ενότητα πρώτη: Μορφές πολιτικής οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών  
Ενότητα δεύτερη: Κοινωνικό συµβόλαιο και δηµοκρατικές πολιτείες  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Θαυµάζοντας το ωραίο  
Ενότητα πρώτη: Φύση, τέχνη και αισθητική εµπειρία  
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Ενότητα δεύτερη: Βασικές αντιλήψεις για την τέχνη  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Μιλώντας για τον πολιτισµό  
Ενότητα πρώτη: Άνθρωπος και πολιτισµός   
Ενότητα δεύτερη: Πολιτισµός και αξίες  
Ενότητα τέταρτη: Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον  !

ΑΛΓΕΒΡΑ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διδακτέα- Εξεταστέα ύλη 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» των Ανδρεαδάκη Σ. κ.ά. 

Κεφ. 1ο: Συστήµατα    
1.  Γραµµικά Συστήµατα  ( χωρίς τις  αποδείξεις  των συµπερασµάτων της 

υποπαραγράφου « Λύση-Διερεύνηση γραµµικού συστήµατος 2x2) 
2.  Μη Γραµµικά Συστήµατα  
Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων     
1. Μονοτονία-Ακρότατα-Συµµετρίες Συνάρτησης 
2. Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καµπύλης 
Κεφ. 3ο: Τριγωνοµετρία   
3.1.  Τριγωνοµετρικοί Αριθµοί Γωνίας  
3.2.  Βασικές Τριγωνοµετρικές Ταυτότητες  (χωρίς την απόδειξη της ταυτότητας  
4  ) 
3.3.  Αναγωγή στο 1o Τεταρτηµόριο 
3.4 Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις  
3.5 Βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις    
3.6 Τριγωνοµετρικοί αριθµοί αθροίσµατος γωνιών (χωρίς τις  αποδείξεις  των 
τύπων)  
3.7 Τριγωνοµετρικοί αριθµοί της γωνίας 2α  (χωρίς τις  αποδείξεις  των τύπων) 
Κεφ. 4ο: Πολυώνυµα - Πολυωνυµικές εξισώσεις    
4.1.  Πολυώνυµα 
4.2.  Διαίρεση πολυωνύµων  
4.3.  Πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις ( χωρίς την υποπαράγραφο 
«Προσδιορισµός ρίζας µε προσέγγιση»)  
4.4.   Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυµικές 
Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθµική συνάρτηση     
5.1. Εκθετική συνάρτηση 
5.2. Λογάριθµοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης)  
5.3. Λογαριθµική συνάρτηση (να διδαχθούν µόνο οι λογαριθµικές συναρτήσεις µε 
βάση το 10 και το e). 
  !!

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διδακτέα- Εξεταστέα ύλη 
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των 
Αργυρόπουλου Η, Βλάµου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π. 
Κεφ. 7o: Αναλογίες    
1. Εισαγωγή 
2. Διαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε ν ίσα µέρη 
3. Γινόµενο ευθύγραµµου τµήµατος µε αριθµό – Λόγος ευθύγραµµων τµηµάτων 
4. Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα – Αναλογίες 
5. Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος  
6. Διαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσµένο λόγο (Μόνο οι 

ορισµοί της διαίρεσης ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ από σηµείο Μ, εσωτερικά ή 
εξωτερικά)   

!  8



7. Θεώρηµα του Θαλή  { (χωρίς τις  αποδείξεις  των  θεωρηµάτων και του 
Πορίσµατος, το πρόβληµα 2 (Διαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε δοσµένο 
λόγο )  και χωρίς τους ορισµούς  «συζυγή αρµονικά» και «αρµονική τετράδα» 
) }. 

8. Θεωρήµατα των διχοτόµων τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων 
και χωρίς τον υπολογισµό των ευθυγράµµων τµηµάτων στα οποία η 
διχοτόµος – εσωτερική ή εξωτερική – διαιρεί την απέναντι πλευρά) 

Κεφ. 8ο: Οµοιότητα     
1. Όµοια ευθύγραµµα σχήµατα 
2. Κριτήρια οµοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων I, ΙΙ και ΙΙΙ και τις 

εφαρµογές 1, 2 και  3) 
Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις   
1. Ορθές προβολές 
2. Το Πυθαγόρειο θεώρηµα 
3. Γεωµετρικές κατασκευές 
4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήµατος (χωρίς την  εφαρµογή ΙΙ) 
5. Θεωρήµατα Διαµέσων   
7. Τέµνουσες κύκλου 
Κεφ. 10ο: Εµβαδά   
1. Πολυγωνικά χωρία 
2. Εµβαδόν ευθύγραµµου σχήµατος - Ισοδύναµα ευθύγραµµα σχήµατα 
3. Εµβαδόν βασικών ευθύγραµµων σχηµάτων 
4. Άλλοι τύποι για το εµβαδόν τριγώνου (χωρίς την απόδειξη των τύπων Ι και 

ΙΙΙ) 
5. Λόγος εµβαδών όµοιων τριγώνων – πολυγώνων (χωρίς την  απόδειξη  του  

Θεωρήµατος ΙΙ) 
6. Μετασχηµατισµός πολυγώνου σε ισοδύναµό του. 
Κεφ. 11ο: Μέτρηση Κύκλου   
1. Ορισµός κανονικού πολυγώνου 
2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των 

θεωρηµάτων και του Πορίσµατος ) 
3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς 

τις εφαρµογές 2,3) 
4. Προσέγγιση του µήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 
5. Μήκος τόξου 
6. Προσέγγιση του εµβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 
7. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος 
8. Τετραγωνισµός κύκλου  !!

ΑΛΓΕΒΡΑ 
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διδακτέα- Εξεταστέα ύλη 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» των Ανδρεαδάκη Σ. κ.ά. 
Κεφ. 1ο: Συστήµατα    
1.1  Γραµµικά Συστήµατα  ( χωρίς τις  αποδείξεις  των συµπερασµάτων της 
υποπαραγράφου « Λύση-Διερευνηση γραµµικού συστήµατος 2χ2) 
1.2  Μη Γραµµικά Συστήµατα  
Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων     
2.1  Μονοτονία-Ακρότατα-Συµµετρίες Συνάρτησης 
2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καµπύλης 
Κεφ. 3ο: Τριγωνοµετρία   
3.1.  Τριγωνοµετρικοί Αριθµοί Γωνίας  
3.2.  Βασικές Τριγωνοµετρικές Ταυτότητες  (χωρίς την απόδειξη της ταυτότητας  4  
)  
3.3.  Αναγωγή στο 1o Τεταρτηµόριο 

!  9



3.4 Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις  
3.5 Βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις    
3.6 Τριγωνοµετρικοί αριθµοί αθροίσµατος γωνιών (χωρίς τις  αποδείξεις  των 
τύπων)  
3. 7 Τριγωνοµετρικοί αριθµοί της γωνίας 2α  ( χωρίς τις  αποδείξεις  των τύπων) 
Κεφ. 4ο:Πολυώνυµα - Πολυωνυµικές εξισώσεις    
4.1.  Πολυώνυµα 
4.2.  Διαίρεση πολυωνύµων  
4.3.  Πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις ( χωρίς την υποπαράγραφο 
«Προσδιορισµός ρίζας µε προσέγγιση» ).  
4.4.  Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυµικές. 
Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθµική συνάρτηση     
5.1. Εκθετική συνάρτηση  
5.2. Λογάριθµοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης)  
5.3. Λογαριθµική συνάρτηση (να διδαχθούν µόνο οι λογαριθµικές συναρτήσεις µε 
βάση το 10 και το e). 
  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Γ΄  ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διδακτέα- Εξεταστέα ύλη 
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των 
Αργυρόπουλου Η, Βλάµου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π. 

Κεφ. 7o: Αναλογίες    
1. Εισαγωγή 
2. Διαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε ν ίσα µέρη 
3. Γινόµενο ευθύγραµµου τµήµατος µε αριθµό – Λόγος ευθύγραµµων τµηµάτων 
4. Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα – Αναλογίες 
5. Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος  
6. Διαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσµένο λόγο (Μόνο οι 

ορισµοί της διαίρεσης ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ από σηµείο Μ, εσωτερικά ή 
εξωτερικά)   

7. Θεώρηµα του Θαλή {  (χωρίς τις  αποδείξεις  των  θεωρηµάτων και του 
Πορίσµατος, το πρόβληµα 2  (διαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε δοσµένο 
λόγο)  και χωρίς τους ορισµούς  «συζυγή αρµονικά» και «αρµονική 
τετράδα» }. 

8. Θεωρήµατα των διχοτόµων τριγώνου ( χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων 
και χωρίς τον υπολογισµό των ευθυγράµµων τµηµάτων στα οποία η 
διχοτόµος – εσωτερική ή εξωτερική – διαιρεί την απέναντι πλευρά) 

Κεφ. 8ο: Οµοιότητα     
1. Όµοια ευθύγραµµα σχήµατα 
2. Κριτήρια οµοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων I, ΙΙ και ΙΙΙ και τις 

εφαρµογές 1 , 2 και  3) 
Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις   
1. Ορθές προβολές 
2. Το Πυθαγόρειο θεώρηµα  (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων ΙΙΙ και ΙV) 
4.  Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήµατος (χωρίς τις αποδείξεις των 

θεωρηµάτων και χωρίς την  εφαρµογή ΙΙ) 
7. Τέµνουσες κύκλου  (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων) 
Κεφ. 10ο: Εµβαδά   
1. Πολυγωνικά χωρία 
2. Εµβαδόν ευθύγραµµου σχήµατος - Ισοδύναµα ευθύγραµµα σχήµατα 
3. Εµβαδόν βασικών ευθύγραµµων σχηµάτων (χωρίς τις αποδείξεις των 

θεωρηµάτων Ι και ΙΙ) 
4. Άλλοι τύποι για το εµβαδόν τριγώνου (Μόνο ο τύπος του Ήρωνα και χωρίς 

την  απόδειξή του) 
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5. Λόγος εµβαδών όµοιων τριγώνων – πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των 
θεωρηµάτων) 

Κεφ. 11ο: Μέτρηση Κύκλου   
1. Ορισµός κανονικού πολυγώνου 
2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των 

θεωρηµάτων και του Πορίσµατος) 
3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς 

τις εφαρµογές 2,3) 
4.  Προσέγγιση του µήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 
5.  Μήκος τόξου 
6.  Προσέγγιση του εµβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα 
7.  Εµβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος 
8.  Τετραγωνισµός κύκλου  !

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Διδακτέα –Εξεταστέα ύλη 
Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης 
Γενικού Λυκείου» των Αδαµόπουλου Λ., Βισκαδουράκη Β., Γαβαλά Δ., Πολύζου Γ. 
και  Σβέρκου Α. 
Κεφ. 1ο: Διανύσµατα      
1. Η Έννοια του Διανύσµατος  
2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσµάτων 
3. Πολλαπλασιασµός Αριθµού µε Διάνυσµα (χωρίς τις Εφαρµογές 1 και 2) 
4. Συντεταγµένες στο Επίπεδο  {(Χωρίς την απόδειξη που περιλαµβάνεται στην 

υποπαράγραφο «Συντεταγµένες διανύσµατος», χωρίς την Εφαρµογή 2 και 
χωρίς την απόδειξη που περιλαµβάνεται στην υποπαράγραφο «Συνθήκη 
Παραλληλίας Διανυσµάτων »)}. 

5. Εσωτερικό Γινόµενο Διανυσµάτων  (χωρίς την απόδειξη του τύπου της 
αναλυτικής έκφρασης Εσωτερικού Γινοµένου). 

Κεφ. 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο    
1. Εξίσωση Ευθείας 
2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας  (χωρίς την εφαρµογή 2) 
3. Εµβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σηµείου 

από ευθεία, του εµβαδού τριγώνου και χωρίς την Εφαρµογή  1).  
Κεφ. 3ο: Κωνικές Τοµές    
1. Ο Κύκλος (χωρίς την υποπαράγραφο « Παραµετρικές Εξισώσεις  Κύκλου»). 
2. Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη 

του τύπου της εφαπτοµένης και την Εφαρµογή 1) 
3. Η Έλλειψη   (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης,  την 

υποπαράγραφο « Παραµετρικές Εξισώσεις  Έλλειψης» και χωρίς τις 
εφαρµογές αυτής της παραγράφου) 

4. Η Υπερβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής και την 
απόδειξη του  τύπου των ασύµπτωτων)  

5. Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής».   !
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

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

Βιβλίο: «Φυσική Γενικής Παιδείας Β’ Γενικού Λυκείου» των Ν. Αλεξάκη κ.ά. !
1:  ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
Εισαγωγικό Ένθετο. 
1.1 Ο Νόµος του Coulomb  
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 2 (σελ. 15-16) 
1.2 Ηλεκτρικό πεδίο  

!  11



1.4 Δυναµικό – διαφορά δυναµικού 
Να µη διδαχθεί το ερώτηµα (γ) στο Παράδειγµα 7 (σελίδα 29) 
Παρατήρηση: Να οριστεί αξιωµατικά η δυναµική ενέργεια, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.4, αφού η ενότητα 1.3 είναι εκτός ύλης. 
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων 
Η στρατηγική επίλυσης προβληµάτων δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. 
Λυµένα προβλήµατα. 
Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 1, 2, 3 και 4 (σελίδες 39-42).  
Ερωτήσεις – Δραστηριότητες, Προβλήµατα 
Αφαιρούνται  ερωτήσεις - δραστηριότητες και προβλήµατα που αντιστοιχούν σε ύλη 
που αφαιρείται.  
Να διδαχθούν ερωτήσεις και προβλήµατα που αναφέρονται σε έως και 3 
συνευθειακά ηλεκτρικά φορτία. 
Να µη διδαχτούν: 
• ερωτήσεις και προβλήµατα: 
α) που αναφέρονται σε 3 ή περισσότερα ηλεκτρικά φορτία που δεν είναι 
συνευθειακά 
β) κίνησης φορτίων,  
γ) ισορροπίας φορτίων µε δυνάµεις στο επίπεδο. 
• τα προβλήµατα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 µέχρι 44  
Επισήµανση: 
Να γίνει διόρθωση στην εκφώνηση της ερώτησης 12 «…τα κενά του κειµένου µε µία 
ή περισσότερες λέξεις». 
Ένθετα: Να µη διδαχθούν 
Εργαστηριακή δραστηριότητα: Όχι 
2. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
2.1 Ηλεκτρικές πηγές 
2.2 Ηλεκτρικό ρεύµα 
Να µη διδαχθεί το «Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρικού ρεύµατος στους 
µεταλλικούς αγωγούς» ( σελίδα 65) 
2.3 Κανόνες του Kirchhoff 
Να µη διδαχθεί το «2ος Κανόνας Kirchhoff (Κίρχοφ)» ( σελίδα 71-72) 
2.4 Αντίσταση - Αντιστάτης 
Να µη διδαχθούν οι «Τύποι αντιστατών (αντιστάσεων)», «Χρωµατικός κώδικας» και 
το Παράδειγµα υπολογισµού αντίστασης ( σελίδα 79-80) 
2.5 Συνδεσµολογία αντιστατών (αντιστάσεων) 
Να µη διδαχθεί ο 1ος τρόπος επίλυσης του ερωτήµατος (β) στο παράδειγµα 7 
(σελίδα 86)  
2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος 
2.8 Ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕΔ) πηγής 
2.9 Νόµος του Οhm για κλειστό κύκλωµα 
Εργαστηριακή Άσκηση: Ενεργειακή µελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού 
κυκλώµατος µε πηγή και ωµικό καταναλωτή (εκτός του κινητήρα) 
Εργαστηριακή Άσκηση: Μελέτη της χαρακτηριστικής καµπύλης ηλεκτρικής πηγής 
και ωµικού καταναλωτή (εκτός της κρυσταλλοδιόδου) 
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων 
Η στρατηγική επίλυσης προβληµάτων δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. 
Λυµένα προβλήµατα 
Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 1, 3, 4 και 5 ( σελίδες 113, 115-117). 
Ερωτήσεις – Δραστηριότητες, Προβλήµατα 
Αφαιρούνται ερωτήσεις-δραστηριότητες και προβλήµατα που αναφέρονται σε ύλη η 
οποία δεν διδάσκεται.  
Αφαιρούνται τα προβλήµατα 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 38, 41, 43 έως και 
48 
Ένθετα: Να µη διδαχθούν 
3. ΦΩΣ 
Το εισαγωγικό ένθετο αποτελεί διδακτέα και όχι εξεταστέα ύλη.  
3.1 Η φύση του φωτός. 
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3.3 Μήκος κύµατος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοσή του. 
3.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώµατα. 
Αφαιρούνται ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα του κεφαλαίου που αντιστοιχούν 
σε ύλη που αφαιρείται. 
Παρατηρήσεις: 
1. Δεν αποτελούν διδακτέα - εξεταστέα ύλη τα περιεχόµενα των έγχρωµων 
πλαισίων (µε πράσινο χρώµα).  
2. Δεν αποτελεί διδακτέα - εξεταστέα ύλη το ελεύθερο ανάγνωσµα καθώς και η 
σύνοψη του 3ου κεφαλαίου.  
3. Το παράδειγµα 3-2 αποτελεί διδακτέα- εξεταστέα ύλη. 
4. ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  
4.1 Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου. 
Παρατήρηση: Να οριστούν αξιωµατικά οι έννοιες της στροφορµής υλικού σηµείου 
(σελίδα 181), της κεντροµόλου δύναµης και της κεντροµόλου επιτάχυνσης (σελίδα 
182). 
4.2 Διακριτές ενεργειακές στάθµες. 
4.3 Μηχανισµός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων. 
Αφαιρείται το παράδειγµα 4-4 (σελίδες 189-190) και γενικότερα ερωτήσεις, 
ασκήσεις – προβλήµατα µε υποθετικά άτοµα και υδρογονοειδή. 
4.4 Ακτίνες Χ. 
Αφαιρούνται ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα του κεφαλαίου που αντιστοιχούν 
σε ύλη που αφαιρείται. 
Παρατηρήσεις: 
1. Δεν αποτελούν διδακτέα- εξεταστέα ύλη τα περιεχόµενα των έγχρωµων πλαισίων 
(µε πράσινο χρώµα). 
2. Δεν αποτελεί διδακτέα- εξεταστέα ύλη η σύνοψη του 4ου κεφαλαίου.  
3. Τα  παραδείγµατα 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 και 4-6 αποτελούν διδακτέα- εξεταστέα ύλη. !!

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

Βιβλίο: «Φυσική Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών Β’ ΓΕΛ» των Ι. 
Βλάχου κ.ά. 
1:  ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
1-1  Οριζόντια βολή  
Παρατήρηση: Προτείνεται οι διδάσκοντες αρχικά να αναφερθούν στην 
διανυσµατική µορφή του θεµελιώδους νόµου της Μηχανικής. 
1-2  Οµαλή κυκλική κίνηση  
1-3  Κεντροµόλος επιτάχυνση  
Δεν αποτελούν διδακτέα- εξεταστέα ύλη: τα ένθετα “Από τον Αριστοτέλη στο 
Νεύτωνα” και “ Ντετερµινισµός ή χάος” και η περίληψη του κεφαλαίου. 
Αφαιρούνται ερωτήσεις και ασκήσεις - προβλήµατα του κεφαλαίου που 
αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται καθώς και η άσκηση 7 (σελίδα 34) 
2:  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 
2-1  Η έννοια του συστήµατος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις  
2-2  Το φαινόµενο της κρούσης  
2-3  Η έννοια της ορµής  
2-4  Η δύναµη και η µεταβολή της ορµής  
2-5  Η αρχή διατήρησης της ορµής  
2-6  Μεγέθη που δεν διατηρούνται στην κρούση  
2-7  Εφαρµογές της διατήρησης της ορµής  
Δεν αποτελεί διδακτέα- εξεταστέα ύλη η περίληψη του κεφαλαίου. 
3. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
3-1  Εισαγωγή.  
3-2  Οι νόµοι των αερίων.  
3-3  Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων. 
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3-4  Κινητική θεωρία. 
3-5  Τα πρώτα σηµαντικά αποτελέσµατα !
Αφαιρείται η απόδειξη της σχέσης ! . ( σελίδα 79-80)  !
Δεν αποτελεί διδακτέα- εξεταστέα ύλη η σύνοψη του κεφαλαίου. 
Αφαιρούνται οι δραστηριότητες (σελίδα 87) 
Ερωτήσεις, ασκήσεις,  προβλήµατα. 
Αφαιρούνται ερωτήσεις και ασκήσεις - προβλήµατα του κεφαλαίου που 
αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται, καθώς και τα προβλήµατα 34 και 35 (σελίδα 
93)  
Ένθετα: Να µη διδαχθούν. 
Εργαστηριακή δραστηριότητα. 
Πειραµατική επιβεβαίωση του γενικού νόµου των ιδανικών αερίων  (Εργαστηριακή 
άσκηση 1). 
4. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ   
4-1 Εισαγωγή 
4-2 Θερµοδυναµικό σύστηµα.  
4-3 Ισορροπία θερµοδυναµικού συστήµατος.  
4-4 Αντιστρεπτές µεταβολές.  
4-5 Έργο παραγόµενο από αέριο κατά τη διάρκεια µεταβολών όγκου. 
4-6 Θερµότητα.  
4-7 Εσωτερική ενέργεια.  
4-8 Πρώτος θερµοδυναµικός νόµος.  
4-9 Εφαρµογή του πρώτου θερµοδυναµικού νόµου σε ειδικές περιπτώσεις. 
4-10 Γραµµοµοριακές ειδικές θερµότητες αερίων.  
4-11 Θερµικές µηχανές.  
Εκτός ύλης το παράδειγµα 4.4 (σελίδες 115-116) 
4-12 Ο δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος. 
4-13 Η µηχανή του Carnot. 
Δεν αποτελεί διδακτέα- εξεταστέα ύλη η σύνοψη του κεφαλαίου. 
Αφαιρούνται οι δραστηριότητες σελίδα 128. 
Ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα. 
Αφαιρούνται ερωτήσεις και ασκήσεις - προβλήµατα του κεφαλαίου που 
αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται καθώς και τα προβλήµατα 71, 72 (σελίδα 141). 
Αφαιρούνται προβλήµατα της µορφής του παραδείγµατος 4.4, για οποιαδήποτε 
θερµική µηχανή.  
Ένθετο: Να µη διδαχθεί. 
5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
5-6 Η δυναµική ενέργεια πολλών σηµειακών φορτίων.  
5-7 Σχέση έντασης και διαφοράς δυναµικού στο οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο 
5-8 Κινήσεις φορτισµένων σωµατιδίων σε οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο  
Δεν αποτελούν διδακτέα- εξεταστέα ύλη οι ενότητες: “Ο καθοδικός σωλήνας” και 
“Παλµογράφος” (σελίδες 163-165)  
5-9 Πυκνωτής και χωρητικότητα 
5-10 Ενέργεια αποθηκευµένη σε φορτισµένο πυκνωτή 
Δεν αποτελεί διδακτέα- εξεταστέα ύλη το “Υπολογισµός της ενέργειας φορτισµένου 
πυκνωτή” (σελίδα 169). 
Δεν αποτελεί διδακτέα- εξεταστέα ύλη η σύνοψη του κεφαλαίου. 
Η δραστηριότητα της σελίδας 185 να µην διδαχτεί. 
Ερωτήσεις, ασκήσεις προβλήµατα 
Αφαιρούνται ερωτήσεις και ασκήσεις - προβλήµατα του κεφαλαίου που 
αναφέρονται σε ύλη που αφαιρείται καθώς και οι ασκήσεις 59, 61 (σελίδα 195), τα 
προβλήµατα 94, 96 και 101 (σελίδες 201 και 202). 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Γνωριµία µε τον παλµογράφο (δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη). 
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!
ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας. 
Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του µαθήµατος ορίζεται ως εξής:  !
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

1.1 «Εισαγωγή στην οργανική χηµεία»

1.2 «Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές»

1.3 «Ονοµατολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων»

1.4 «Ισοµέρεια» 
Παρατήρηση: Οι µαθητές να ασκηθούν στην εύρεση ισοµερών που αντιστοιχούν 
σε µοριακούς τύπους άκυκλων οργανικών ενώσεων που περιέχουν µέχρι και 
τέσσερα (4) άτοµα άνθρακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

2.1 «Πετρέλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση-καύσιµα»

2.2 «Νάφθα – Πετροχηµικά»

2.3 «Αλκάνια – µεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο»

Να µην διδαχθεί η παράγραφος «Παρασκευές» των αλκανίων

2.4 «Καυσαέρια- καταλύτες αυτοκινήτων»

2.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο

Να µην διδαχθεί η παράγραφος «Προέλευση -Παρασκευές» αλκενίων

Να µην διδαχθεί ο πίνακας µε τα παραδείγµατα πολυµερισµού προσθήκης 

Να µην διδαχθεί ο πίνακας µε τις βιοµηχανικές χρήσεις του αιθυλενίου

2.6 Αλκίνια - αιθίνιο ή ακετυλένιο

Να µην διδαχθεί η παράγραφος  «Παρασκευές» του ακετυλενίου

Να µην διδαχθεί η αντίδραση σχηµατισµού του χαλκοακετυλενιδίου

Να µην διδαχθεί ο πίνακας µε τις συνθέσεις του ακετυλενίου και το παράδειγµα 
(2.6) που αναφέρεται στην παρασκευή της αιθανάλης µε πρώτη ύλη το 
ανθρακασβέστιο.

2.8. «Ατµοσφαιρική ρύπανση – Φαινόµενο θερµοκηπίου – Τρύπα όζοντος»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

3.1 « Αλκοόλες»

3.2 « Κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες-Αιθανόλη»

Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «οξείδωση αιθανόλης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

4.1 «Κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα – αιθανικό οξύ»
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!
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

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

Για τη διδασκαλία του µαθήµατος θα χρησιµοποιηθεί το σχολικό εγχειρίδιο 
«Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Γενικού Λυκείου», των Α. Καψάλη, Ι. 
Μπουρµπουχάκη, Β. Περάκη, Σ. Σαλαµαστράκη.  

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής: 
Κεφάλαιο 1  (Χηµική σύσταση του κυττάρου): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο. 
Κεφάλαιο 2 (Κύτταρο: Η θεµελιώδης µονάδα της ζωής): Να διδαχτεί όλο το 
κεφάλαιο, εκτός των παραγράφων: «Μεταφορά ιόντων - Αντλία Κ+-Νa+» και «Η 
πλασµατική µεµβράνη ως δέκτης µηνυµάτων». 
Κεφάλαιο 3 (Μεταβολισµός): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της 
παραγράφου: «Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύµων». 
Κεφάλαιο 4 (Γενετική): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της παραγράφου 
«Γενετική Μηχανική».   
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.  !

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ   
Β΄ ΤΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Βιβλίο: «Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα», Δ.Λ. Δρίτσα, Δ.Ν. Μόσχου, Στ. Λ. 
Παπαλεξανδρόπουλου !
Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του µαθήµατος ορίζεται ως εξής: 
  
3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόµενο 
4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισµού 
5. Η Βασιλεία του Θεού: όραµα αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία; 
7. «Τίνα µε λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;» 
9. Αρχή και πορεία του κόσµου 
10. Ο άνθρωπος στο αρχικό του µεγαλείο 
11. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσµο; 
12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας 
21. Φανατισµός και ανεξιθρησκία 
24. Πίστη και Επιστήµη: αλληλοαποκλειόµενα ή αλληλοσυµπληρούµενα; 
25. Ελληνισµός και Χριστιανισµός 
28. Τα αφρικανικά θρησκεύµατα 
29. Ο Ιουδαϊσµός 
30. Το Ισλάµ (Α΄) 
31. Το Ισλάµ (Β΄) 
32.Ο Ινδουισµός (Α΄) 

Να µην αποµνηµονευθεί ο πίνακας 4.1. «Ονοµασίες κορεσµένων 
µονοκαρβοξυλικών οξέων

Να µην διδαχθεί η παράγραφος «Στο εργαστήριο»

Να µην αποµνηµονευθεί ο πίνακας «Το οξικό οξύ στη βιοµηχανία»

4.2 «Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ»

Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων».
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33.Ο Ινδουισµός (Β΄) 
35. Ο Βουδισµός 
36. Η κινεζική θρησκεία 
37. Η ιαπωνική θρησκεία !

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Βιβλίο: «Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα», Δ.Λ. Δρίτσα, Δ.Ν. Μόσχου, Στ. Λ. 
Παπαλεξανδρόπουλου !
Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του µαθήµατος ορίζεται ως εξής:  !
3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόµενο 
4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισµού 
7. «Τίνα µε λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;» 
9. Αρχή και πορεία του κόσµου 
10. Ο άνθρωπος στο αρχικό του µεγαλείο 
11. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσµο; 
12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας 
21. Φανατισµός και ανεξιθρησκία 
25. Ελληνισµός και Χριστιανισµός 
29. Ο Ιουδαϊσµός 
30. Το Ισλάµ (Α΄) 
31. Το Ισλάµ (Β΄) 
32.Ο Ινδουισµός (Α΄) 
33.Ο Ινδουισµός (Β΄) 
35. Ο Βουδισµός !

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ !

H επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριµένο Κατάλογο 
Ελευθέρων Βοηθηµάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει µεν µε 
το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), που είναι βασικός όρος για την έγκρισή 
τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, µε διαφορετική 
δοµή και δόµηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των 
µορφοσυντακτικών φαινοµένων, κλπ. 

Επιπροσθέτως, προκειµένου ο εκπαιδευτικός να προσαρµόσει τους διδακτικούς 
στόχους και τη µεθοδολογική προσέγγιση στο διαφοροποιηµένο επίπεδο 
γλωσσοµάθειας των µαθητών της τάξης, πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα ΑΠΣ για 
τις ξένες γλώσσες του Λυκείου  !

Το επίπεδο γλωσσοµάθειας για την Β’ τάξη ΓΕΛ και Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ 
ορίζεται ως εξής:  !

!!
Κατά τη µαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, αφού µελετήσουν 

τους δείκτες/περιγραφητές ανά επίπεδο γλωσσοµάθειας, οι οποίοι αναφέρονται 
στην ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, να προσδιορίσουν το 
επίπεδο γνώσεων των µαθητών τους (µέσω διαγνωστικής - µη βαθµολογούµενης -  
αξιολόγησης) ώστε να προσαρµόσουν ανάλογα το µάθηµά τους. Αυτό θα τους 

ΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Β΄ Ηµερησίου ΓΕΛ 
Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ Β2 έως Β2+ Α1+ έως Α2
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βοηθήσει να επιλέξουν τα γλωσσικά φαινόµενα (λεξιλογικά και µορφοσυντακτικά) 
που θα διδάξουν στους µαθητές τους, προκειµένου να αναπτύξουν τις γλωσσικές 
επικοινωνιακές δεξιότητες και να πραγµατώσουν τις λεκτικές πράξεις που ορίζονται 
για τα αντίστοιχα επίπεδα γλωσσοµάθειας. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη 
διδασκαλία/εκµάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έµφαση στην 
επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην 
κοινωνικοπολιτισµική της διάσταση.  !
Επισηµαίνονται τα εξής: 
• Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων: 
- Πολιτική Παιδεία (Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) (Β΄ 

Ηµερησίου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ) 
- Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ (Β΄ Ηµερησίου ΓΕΛ) 
- Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών (Β΄ Ηµερησίου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ) 
θα καθοριστεί µε νέα εγκύκλιο.  

• Για τα  Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Λύκεια η διδακτέα – εξεταστέα ύλη 
των µαθηµάτων:  

- Θρησκευτικά 
- Ξένη Γλώσσα 
- Φιλοσοφία 
- Πολιτική Παιδεία (Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία),  
θα καθοριστεί µε νέα εγκύκλιο.  

• Για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση. !!

 !!!!!!
Εσωτ. Διανοµή 
• Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τµήµα Α΄ 
• Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 
• Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
• Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. 
• Δ/νση Ειδικής Αγωγής 
• ΣΕΠΕΔ !
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ !!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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