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ΠΡΟΣ: τις Διευθύνσεις και τους/τις Φιλολόγους
των Σχολείων της Επιστημονικής μου Ευθύνης στο
Ν. Χανίων και στο Ν. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ:
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης)
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών της Β΄ Γενικού Λυκείου Ο.Π.Α.Σ.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3971/17-09-2020 το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών
της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ο. Π. Α. Σ. καθορίζει το σκοπό της διδασκαλίας ως
ακολούθως (βλ. στον σύνδεσμο):
http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/fek_B_3971_2020.pdf
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:








να μελετήσουν βασικά στοιχεία του λατινικού γλωσσικού συστήματος
γραμματικοσυντακτικές δομές και φαινόμενα και να κατανοούν και να ερμηνεύουν
κείμενα, βάσει ενός γλωσσικού υπομνηματισμού,
να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της Λατινικής με την Αρχαία Ελληνική, ώστε να
μπορούν να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, - να αντιληφθούν τις γλωσσικές
επιδράσεις της λατινικής γλώσσας στις γλώσσες των λαών της Ευρώπης και να είναι
σε θέση να αναγνωρίζουν την προέλευση λέξεων ευρωπαϊκών γλωσσών τις οποίες
διδάσκονται στο σχολείο,
να είναι σε θέση να κατανοούν όρους, έννοιες και εκφράσεις ή αποφθέγματα που
χρησιμοποιούνται συχνά στον έντυπο και ηλεκτρονικό λόγο και να αναγνωρίζουν
λέξεις της Λατινικής που ως γλωσσικά δάνεια έχουν ενσωματωθεί στο λεξιλόγιο της
Νέας Ελληνικής,
να επισημάνουν βασικές εκφραστικές ιδιαιτερότητες της λατινικής γλώσσας
(ακρίβεια, σαφήνεια, κ.λπ.),
να γνωρίσουν, αξιοποιώντας διαθεματικά τις πληροφορίες που περιέχονται στο
σχολικό εγχειρίδιο, βασικά στοιχεία της ρωμαϊκής γραμματείας (γραμματειακά είδη,
αντιπροσωπευτικά έργα και ονόματα συγγραφέων κ.λπ.), - να γνωρίσουν κάποιες
πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ρωμαίων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Σύμφωνα με το ΠΣ οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να μελετήσουν βασικά στοιχεία του λατινικού
γλωσσικού συστήματος –γραμματικοσυντακτικές δομές και φαινόμενα– και να κατανοούν και να
ερμηνεύουν κείμενα, βάσει ενός γλωσσικού υπομνηματισμού. Επομένως, χρειάζεται να διδαχθούν
οι βασικοί όροι του Συντακτικού της Λατινικής Γλώσσας, όπως είναι οι βασικοί όροι της πρότασης,
ομοιόπτωτοι-ετερόπτωτοι προσδιορισμοί (χωρίς εξειδίκευση), σύνταξη απαρεμφάτου και ο
χωρισμός και η αναγνώριση των κύριων και δευτερευουσών προτάσεων στο επίπεδο μιας πρώτης
κατανόησης/εξοικείωσης των μαθητών/τριών με τους βασικούς συντακτικούς μηχανισμούς της
Λατινικής για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος αφορά στη διδασκαλία της μετάφρασης του κειμένου
που απαιτεί προηγούμενη γραμματικοσυντακτική προσέγγιση / εξομάλυνση, με στόχο, εκτός των
άλλων προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, και της μη μηχανιστικής αναπαραγωγής της
μετάφρασης από τους μαθητές/τριες. Ο δεύτερος λόγος αφορά στο μορφωτικό υπόβαθρο που
είναι ανάγκη να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης στη Λατινική γλώσσα για να μπορέσουν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εξάωρου μαθήματος των Λατινικών της Ο.Π.Α.Σ της Γ΄ τάξης
για το οποίο εκπονείται αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών.
ΥΛΙΚΟ
1. Σας αποστέλλω ως υποστηρικτικό υλικό το ηλεκτρονικό βιβλίο «Γραμματική και Συντακτικό
της Λατινικής Γλώσσας Β-Γ Λυκείου» της Δρ. Καλλέργη Ανθοφίλης (Αθήνα 2020)
Δείτε εδώ
2. Πλούσιο υποστηρικτικό υλικό θα βρείτε στο ιστολόγιο που διαχειρίζομαι «ΤΠΕ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» στην ετικέτα «Λατινικά»
https://tpe-filologika.blogspot.com/

Πιστό αντίγραφο
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Με τιμή
ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02

Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

