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Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της
διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄- Β΄- Γ΄ τάξεις του Γενικού
Λυκείου: ΩΠ, ΠΣ, ύλη, Οδηγίες, αξιολόγηση μαθημάτων, διευκρινίσειςεπισημάνσεις και αναρτήσεις στον ιστότοπο ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Όπως έχουμε επισημάνει, για τη διδασκαλία ενός μαθήματος (διδακτικού
αντικειμένου) δεν αρκεί το σχολικό βιβλίο. χρειάζεται να έχουμε οργανώσει τον
«φάκελο μαθήματος», με βασικά στοιχεία του:
1. Το ΩΠ του ΓΕΛ (πόσες ώρες διδάσκεται το μάθημα - συνολική εποπτεία
μαθημάτων ανά τάξη)
2. Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ). Προσέχουμε πάντα ποιο είναι σε ισχύ και
ποια η γενικότερη παιδαγωγική-διδακτική φιλοσοφία του. Ποιοι οι βασικοί
στόχοι του μαθήματος; Σε τι θα δώσουμε έμφαση; Ποια η σχέση με τις
προηγούμενες και επόμενες τάξεις του Λυκείου; (κ.ά.). Προσοχή:
Εναλλακτικά, μπορεί το ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ να μην παραπέμπουν σε ΠΣ αλλά σε
νεότερες, διαμορφωμένες Οδηγίες του μαθήματος, οπότε αυτές λαμβάνουμε
υπόψη.
3. Τις Οδηγίες Διδασκαλίας του τρέχοντος έτους. Προσέχουμε την ύλη που
καθορίζεται ως διδακτέα και εξεταστέα στις οδηγίες (ή προσέχουμε αν οι
οδηγίες μας παραπέμπουν μόνο στο ΠΣ). Για την Γ΄ ΓΕΛ πάντα αναζητούμε
το ΦΕΚ με την ύλη που έχει καθοριστεί για τις πανελλαδικές εξετάσεις του
τρέχοντος σχολ. έτους.
4. Τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος (το ισχύον ΦΕΚ) ή και επιπλέον
διευκρινίσεις/παραδείγματα κλπ στις Οδηγίες του μαθήματος!
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5. Το σχολικό εγχειρίδιο (σε συνάρτηση με τα προηγούμενα, πράγμα που
σημαίνει ότι κατά περιπτώσεις προσαρμόζεται κατά τη διδασκαλία η σειρά ή
η έμφαση σε τμήματα ύλης, ανάλογα με τις Οδηγίες, κλπ.)
6. Εμπλουτισμός με βιβλίο εκπαιδευτικού, σημειώσεις από ΙΕΠ, ψηφιακό υλικό
προτεινόμενο από ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ (π.χ. στις οδηγίες ή σε συμπληρωματικές
ενημερώσεις κ.ά.) καθώς και εκπαιδευτικό υλικό και μελέτες που αξιοποιούν
προς εμπλουτισμό της διδασκαλίας τους οι ίδιοι/-ες οι Φιλόλογοι.
Διδακτική Επισήμανση: Ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες για την ύλη,
τα βιβλία (και τυχόν συνοδευτικά του μαθήματος, π.χ. Λεξικό, Συντακτικό κλπ), τους
στόχους του μαθήματος (βάσει ΠΣ ή/και Οδηγιών) και για τον τρόπο αξιολόγησης,
κατά την έναρξη του σχολ. έτους, μόλις αυτά είναι διαθέσιμα. Φροντίζουμε οι
μαθητές κι οι μαθήτριες να «εμπλέκονται» ενεργά με το πλαίσιο του μαθήματος,
ώστε να είναι συνοδοιπόροι στην περαιτέρω ανακαλυπτική πορεία της γνώσης
και να δίδουν έμφαση σε στόχους και ασκήσεις εξέτασης τους μαθήματος.
Προς υποστήριξή σας στην οργάνωση των μαθημάτων,
στη συνέχεια
παρουσιάζουμε οργανωμένα ανά φιλολογικό μάθημα ΓΕΛ τα σχετικά ψηφιακά
αρχεία, με ηλεκτρον. συνδέσμους, τα οποία μπορείτε να βρίσκετε αναρτημένα στον
ιστότοπο επιμελούμαι: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ
Ειδικότερα:
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)
και ΜΟΥΣΙΚΟΥ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΛ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1. ΩΠ Ημερήσιου και Εσπερ. ΓΕΛ 2020-21 (ΦΕΚ Β 2338/2020)
1.α. Διαβιβαστικό-Ενημέρωση για ΩΠ Ημερήσιου και Εσπερ. ΓΕΛ 2020-21 (ΦΕΚ Β
2338/2020)
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2.

ΦΕΚ Β 3523. ΩΠ Μουσικού, Καλλιτεχνικού Σχολείου και διδασκαλία ξένης γλώσσας στο
ΓΕΛ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1.

Γνωστοποίηση (ΦΕΚ Α΄ 111/12-06-2020) Δημοσίευσης Νόμου και Υπουργικών
Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που αφορούν σε Προγράμματα
Σπουδών μαθημάτων Γενικού Λυκείου

1.α. ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ 111 Α΄/ 12-6-20


Ειδικότερα, στο ΦΕΚ Α΄ 111/12-06-2020 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ.
4692/2020 με θέμα: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Τα άρθρα
6, 7, 8 του Κεφαλαίου Α΄ και η παρ. 3 του άρθρου 61 του Κεφαλαίου Ε΄ του
ανωτέρω νόμου αφορούν θέματα προγραμμάτων και αξιολόγησης μαθητών
Γενικού Λυκείου.
(Σημείωση: βλ. το ίδιο και παρακάτω, στην «εξέταση μαθημάτων των ΓΕΛ»)

2. Το ΠΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α-Β-Γ ΤΑΞΕΩΝ ΓΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2020-21
ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 131Β/7-2-2002 (ΥΑ 8212/ Γ2)

 Διευκρίνιση: Στο ΦΕΚ 3971 Β/ 17-9-20, όπου περιέχεται η με Αριθμ.
119511/Δ2 (2) Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο
Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, ορίζεται ότι:
«Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας των
Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2020-2021,
καθορίζεται με την υπό στοιχεία 8212/Γ2/28-01-2002 (ΦΕΚ Β΄ 131) απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (βλ. στο ΦΕΚ 3971 Β/
17-9-20, σελ. 41329)

3. ΦΕΚ 3971 Β΄/17-9-20. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών της Β΄
τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
και Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

4. (Βλ. στην αμέσως επόμενη ενότητα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, το ΠΣ στην
Ιστορία Γ΄ ΓΕΛ ΟΠΑΣ για το σχ. έτος 2020-21!)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: εξεταστέα ύλη και συντελεστές βαρύτητας στα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, ΠΣ Ιστορίας ΟΠΑΣ ΓΕΛ, σειρά κεφαλαίων στη
διδασκαλία πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -->
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1. ΦΕΚ Β΄ 3046/22-07-2020. Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα
μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού
Γενικού Λυκείου
2. Ενημέρωση για ΦΕΚ 3821 Β΄/2020 σχετικά με συντελεστές βαρύτητας στα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ΄ ΓΕΛ (και κατάταξη ορισμένων σχολών στα
πεδία)
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3. ΦΕΚ 111 Α /Ν. 4692/12-6-20. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. [βλ. κεφ. Α΄, άρθρα 6,7,8 και κεφ Ε΄ άρθρο 61 παρ. 3 για Προγράμματα,
Αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ, εισαγωγή μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση.
ΒΛ. Κεφ. Ε΄, άρθρο 61, παρ. 3 [ΟΠΑΣ μαθήματα Πανελλαδικών σχ. έτους 202021 και μετά από αυτό]
4.

Π.Σ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΛ ΟΠΑΣ για σχ. έτος 2021 = ΦΕΚ 4906Β/31-12-2019 1

 Επισήμανση: Στο ΦΕΚ 3971 Β/ 17-9-20, όπου περιέχεται η με Αριθμ.
119511/Δ2 (2) Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο
Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, ορίζεται ότι:
«Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ τάξης Γενικού
Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, για το
σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 203535/Δ2/23-122019 (Β΄ 4906) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
(ΦΕΚ 3971 Β/17-9-20, σελ. 41329)
5.

Γενική οδηγία για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου
(Σειρά κεφαλαίων στη διδασκαλία) και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό
έτος 2020-2021
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ.

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ; ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΠΟΙΑ ΜΟΡΙΑ;
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -->
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1) ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και

βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά
τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των
γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση
των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού
Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2) ΦΕΚ 111 Α΄/ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες
διατάξεις. [ανάρτηση όλου του νόμου/όλου του ΦΕΚ]



βλ. κεφ. Α΄, άρθρα 6,7,8 και κεφ Ε΄ άρθρο 61 παρ. 3 για Προγράμματα, Αξιολόγηση
μαθητών ΓΕΛ, εισαγωγή μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση
Ειδικότερα, βλ.:
a. ΚΕΦ. Α΄, άρθρο 6: Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο.
b. ΚΕΦ Α΄, άρθρο 7: Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπ/ση αποφοίτων Γενικού Λυκείου
c. ΚΕΦ Α΄, άρθρο 8: Μέσος όρος απόλυσης-προαγωγής των μαθητών στο Γενικό
Λύκειο
d. Κεφ. Ε΄, άρθρο 61, παρ. 3 [ΟΠΑΣ μαθήματα Πανελλαδικών σχ. έτους 2020-21
και μετά από αυτό]

Σημείωση: στο ΦΕΚ 111 Α΄/2020, στις προαναφερόμενες διατάξεις καθορίζονται ζητήματα που
αφορούν στο γενικότερο πλαίσιο των εξετάσεων στο ΓΕΛ, ενώ στο ΦΕΚ 4177/28-9-20

Για τις Οδηγίες, την ύλη, τα θέματα εξέτασης κ.ά. βλ. στα σχετικά με το μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠΑΣ Γ΄
τάξη, παρακάτω, σελ. 28.

1
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(βλ. παραπάνω, αριθμό 1) καθορίζονται ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων ανά
μάθημα από το σχολ. έτος 2020-21, η βαθμολογία ανά θέμα κ.ά.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΛΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
Βλ. παρακάτω ανάρτηση στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

2020-2021_Οδηγίες αναπλήρωσης μη διδαχθείσας ύλης ΑΡΧΑΙΩΝ-ΝΕΓ-ΙΣΤΟΡΙΑΣ, σε
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Βλ. παρακάτω ανάρτηση στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

2020 Διαβίβαση Οδηγού για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020_21



Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΛ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ – ΘΕΜΑΤΑ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

Υπενθύμιση: ΦΕΚ 4178Β_28-9-20_Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται
γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 - 2021.

Προσοχή: στο ΦΕΚ αυτό περιέχεται μόνο η εξεταστέα ΥΛΗ Α΄ ΓΕΛ- ΤΡΑΠΕΖΑ

Ειδικότερα, «καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄
τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις
για το έτος σχολικό έτος 2020 - 2021 ως εξής:»

Βλ. συγκεντρωτικά ανά μάθημα Α΄ ΓΕΛ: ύλη, οδηγίες, αξιολόγηση:
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I. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

Βλ. στο: ΩΠ Ημερήσιου και Εσπερ. ΓΕΛ 2020-21 (ΦΕΚ Β 2338/2020)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (σελ. 45907 του

ΦΕΚ 4178Β_28-9-20_Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται
γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 - 2021.

ΚΑΙ:
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (σελ. 45908 ΦΕΚ
4178Β_28-9-20_Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς
στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 - 2021.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Στο Ημερήσιο και το Εσπερινό ΓΕΛ: «Η διδασκαλία να
ξεκινήσει από το κείμενο του Θουκυδίδη και να ακολουθήσει το κείμενο του
Ξενοφώντα, για να υπάρχει ιστορική συνέχεια, ώστε να γίνονται κατανοητά τα
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γεγονότα από τους μαθητές και τις μαθήτριες.» ΦΕΚ 4178Β/28-9-20, ό.π. (και
στις Οδηγίες 2020-21.)
1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας,
της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/610-20)

Επισημάνσεις:
Βλ. στην αρχή τις γενικές οδηγίες για Αρχαία Ελλην. Γλώσσα ως μάθημα
γενικής παιδείας στην Α΄ και Β΄ ΓΕΛ, όπου δίδονται οι σκοποί, οι στόχοι και
γενικότερα στοιχεία διδασκαλίας και μετά βλ. τις οδηγίες για την Α’ τάξη
ΓΕΛ.
Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσεγγίσουν και θα
εμβαθύνουν, στο πλαίσιο της δομολειτουργικής προσέγγισης των
πρωτότυπων κειμένων και σε άμεσο συσχετισμό με αυτά (κειμενοκεντρική
προσέγγιση) τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα (που αναφέρονται
στις Οδηγίες της Αρχαίας Ελλην. Γλώσσας (ό.π.)
2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ -ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α΄ ΓΕΛ
 ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος
φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ Α΄
τάξης ΓΕΛ: βλ. στο ΦΕΚ 4177 Β΄, Υ.Α. Αριθμ. 125708/Δ2, ΆΡΘΡΟ 1. Τα

μαθήματα της Α’ τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα
Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις
και είναι τα εξής: Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα
και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία).
 ΦΕΚ 111 Α΄/ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες
διατάξεις. [ανάρτηση όλου του νόμου/όλου του ΦΕΚ]

Ειδικότερα, βλ.:ΚΕΦ. Α΄, άρθρο 6: Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο
Λύκειο. = Γράφουν ωριαία γραπτή δοκιμασία ανά τετράμηνο ( βλ. κ.ά.)!
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ΙI. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1. Μαθήματα-κλάδοι, ώρες:
 Η Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΓΕΛ αποτελούν
κλάδους του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα (όπως κλάδο του μαθήματος
Ελληνική Γλώσσα αποτελούν και τα Αρχαία) και στην Α΄ τάξη διδάσκονται
η Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες.
(Βλ. ΩΠ Ημερήσιου και Εσπερ. ΓΕΛ 2020-21 (ΦΕΚ Β 2338/2020) )
 «Η Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΓΕΛ στην Α΄
τάξη ΓΕΛ εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της
εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Τα θέματα δίνονται σε ξεχωριστό φύλλο για
κάθε κλάδο, οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για
καθέναν από τους δύο κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν
από αυτούς.» (ΦΕΚ B’ 4177/28.09.2020, σελ. 45894)
 Προσοχή στην Επισήμανση των Οδηγιών για τη διδασκαλία της ΝΕΓ και
της ΝΕΛ στο ΓΕΛ! «Υπογραμμίζεται ότι η εξέταση των μαθητών και
μαθητριών στη Λογοτεχνία και τη Νεοελληνική Γλώσσα είναι κοινή,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον τρόπο αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, κρίνεται
αναγκαία η οδηγία ότι η Λογοτεχνία και η Νεοελληνική Γλώσσα
διδάσκονται από τον ίδιο διδάσκοντα ή την ίδια διδάσκουσα ανά τμήμα.
Επιπλέον, τονίζεται ότι η εξέταση των μαθητών και μαθητριών γίνεται σε
αδίδακτα κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά. (Οδηγίες, σελ 22 από
τις 72 του pdf.)
2. Εξεταστέα ύλη για ΝΕΓ και ΝΕΛ: σελ. 45909 και 45910 του ΦΕΚ 4178Β_28-920_Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς
στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 - 2021.
(υπενθύμιση: στο ΦΕΚ αυτό περιέχεται μόνο η εξεταστέα ΥΛΗ Α΄ ΓΕΛΤΡΑΠΕΖΑ)
Επίσης, βλ. αναλυτικότερα την ύλη στις «Οδηγίες», παρακάτω (στο 3.)!
• Βλ. Βιβλία – εξεταστέα ύλη (δίδεται ως δραστηριότητες)
• Επισήμανση: Θεματικές ενότητες που εξετάζονται στη Λογοτεχνία στην Α΄
τάξη είναι «Τα φύλα στη λογοτεχνία», «Παράδοση και μοντερνισμός στη
νεοελληνική ποίηση»
3. Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ τάξης ΓΕΛ
(ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ):
2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας,
της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.
134046/Δ2/6-10-20) (αρχή: σελ. 20 από 72 του pdf)

Οι θεματικές ενότητες της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην τάξη Α΄ και την
τάξη Β΄ παρουσιάζονται «παράλληλα» στις Οδηγίες για να δοθεί έμφαση
στους κοινούς στόχους διδασκαλίας μέσα από τις θεματικές ενότητες: (βλ.
προααναφερόμενες Οδηγίες, σελ. 24 από 72 του pdf)
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4. Οδηγίες διδασκαλίας Λογοτεχνίας Α΄ τάξης ΓΕΛ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)

2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας,
της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.
134046/Δ2/6-10-20) (αρχή: σελ.21 από 72 του pdf)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΓ ΚΑΙ ΝΕΛ Α΄ ΤΑΞΗΣ
(Σύνδεση με Β΄ τάξη και Γ΄ τάξη)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: (Αφορά και στην Α΄ και στη Β΄ τάξη ΓΕΛ!) «Προκειμένου, οι
μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες
κατανόησης των κειμένων και στις διαδικασίες παραγωγής λόγου, προτείνεται
στη διδασκαλία του μαθήματος στους δύο κλάδους να αξιοποιηθεί το Γλωσσάρι
όρων που υπάρχει στον Φάκελο Υλικού «Εμείς και οι άλλοι…» για την Γ΄ τάξη
ΓΕΛ. Το Γλωσσάρι επικαιροποιεί όρους που αξιοποιούνται στα εκπαιδευτικά
υλικά και εξασφαλίζει μια συμφωνία στο περιεχόμενο τους. Σε καμιά περίπτωση
οι όροι αυτοί δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης.» (Βλ. στις προαναφερόμενες
Οδηγίες, σελ 28 από 72 του pdf).
5. Τρόπος εξέτασης α) της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και β) της Λογοτεχνίας Α΄
ΓΕΛ
 βλ. γραπτή δοκιμασία ανά τετράμηνο στη ΝΕΓ και στη ΝΕΛ (κ.ά.)

ΦΕΚ 111 Α΄/ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
[ανάρτηση όλου του νόμου/όλου του ΦΕΚ]
Ειδικότερα, βλ.:ΚΕΦ. Α΄, άρθρο 6: Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο. =

 Για τον τρόπο διαμόρφωση των θεμάτων και τη μοριοδότησή τους στις
προαγωγικές βλ. στο:
ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος
φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ από το ΦΕΚ 4177Β΄/28-9-20 για ΝΕΓ-ΝΕΛ Α΄ ΓΕΛ :

Στην Α’ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου: «Οι δύο κλάδοι της
Ελληνικής Γλώσσας (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία)
εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις
(3) ώρες. Τα θέματα δίνονται σε ξεχωριστό φύλλο για κάθε κλάδο, οι
απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο
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κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.» (ΦΕΚ
4177/28-9-20, σελ. 45895)
Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα: «Το κείμενο σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες
που ορίζονται στην εξεταστέα ύλη, συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό
σημείωμα, χωρίς ερμηνευτικά σχόλια, και αντλείται από την Τράπεζα
Θεμάτων.» Βλ. και ποιες ερωτήσεις αντλούνται από την τράπεζα θεμάτων
(ό.π.)
Στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία: «Δίνεται αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο
(ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο). Το
κείμενο συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα, χωρίς
ερμηνευτικά σχόλια, και αντλείται από την Τράπεζα Θεμάτων.» Βλ. και ποιες
ερωτήσεις αντλούνται από την τράπεζα θεμάτων (ό.π.)
Συνοπτική επισήμανση: γραπτή ωριαία δοκιμασία στη ΝΕΓ και στη ΝΕΛ
ανά τετράμηνο (άρθρο 6 κεφ. Α΄ στο ΦΕΚ 111Β΄/2020) και στις
προαγωγικές εξετάσεις τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική
Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (ΦΕΚ 4177 Β΄/2020).

ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ - Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1. Περίγραμμα: ώρες διδασκαλίας, σχολικό εγχειρίδιο, ομάδα μαθημάτων:
 Στην Α΄ τάξη, η Ιστορία αποτελεί μάθημα γενικής παιδείας και
διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα.
Βλ. ΩΠ Ημερήσιου και Εσπερ. ΓΕ.Λ. 2020-21 (ΦΕΚ Β 2338/2020)
 Το σχολικό εγχειρίδιο, βάσει του οποίου καθορίζεται η διδακτέαεξεταστέα ύλη, είναι: Α. Μαστραπά, Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου:
Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή
του Ιουστινιανού, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», (2019).
 Η Ιστορία Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. περιλαμβάνεται στην ομάδα Α’ των
μαθημάτων Γενικής Παιδείας, που εξετάζονται γραπτώς στις
προαγωγικές εξετάσεις. (Αναλυτικότερα για τις εξετάσεις του μαθήματος,
γίνεται λόγος στη συνέχεια, στο 5.)

Τα ισχύοντα κατά το σχολ. έτος 2020-21 για την Ιστορία Α΄ τάξης ΓΕΛ έχουν αποσταλεί ήδη στα
σχολεία Φιλολόγων επιστημονικής αρμοδιότητάς μου (βλ. ΠΕΚΕΣ Κρήτης, Αρ. Πρωτ. Φ2/1783/16-102020 (ΣΕΕ Β. Καλοκύρη): «Επισημάνσεις και διευκρινίσεις για το μάθημα «Ιστορία» γενικής
παιδείας στην Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕ.Λ.: ΩΠ, ΠΣ, ύλη, Οδηγίες, εξετάσεις-θέματα». Περιλαμβάνονται κι
εδώ, προκειμένου να διευκολυνθείτε με συγκεντρωτικά στοιχεία οργάνωσης διδασκαλίας και
εξέτασης όλων των φιλολογικών μαθημάτων του Λυκείου.
2
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2. Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕ.Λ.:
«Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας
των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2020-2021,
καθορίζεται με την υπό στοιχεία 8212/Γ2/28-01-2002 (ΦΕΚ Β΄ 131) απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (αυτό προσδιορίζεται
στο ΦΕΚ 3971 Β/ 17-9-20, σελ. 41329)
 Το ΦΕΚ με το ΠΣ για την Ιστορία ΓΕ.Λ. που ισχύει για το σχολ. έτος
2020-21:

Το ΠΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α-Β-Γ ΤΑΞΕΩΝ ΓΕ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2020-21
ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 131Β/7-2-2002 (ΥΑ 8212/ Γ2)
βλ. στο ΦΕΚ αυτό, σελ. 1344 για τους γενικότερους και επιμέρους σκοπούς
της Ιστορίας στο ΓΕ.Λ.. ( ΌΧΙ το περιεχόμενο-ύλη!)

3. «Διδακτέα - Εξεταστέα ύλη:
 «Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Ιστορίας Α΄ Τάξης του Ημερήσιου

και Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί και εξεταστέα ύλη και
ορίζεται με βάση το σχολικό εγχειρίδιο του Α. Μαστραπά, Ιστορία του
Αρχαίου Κόσμου: Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως
την εποχή του Ιουστινιανού, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», (2019).» (βλ. σελ.42,

στις Οδηγίες 2020-21, για τις οποίες παρακάτω δίδεται ηλεκτρον. σύνδεσμος)

 ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΥΛΗΣ, με βάση το σχολικό εγχειρίδιο, καθορίζονται στο:
ΦΕΚ 4178Β_28-9-20_Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα
που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος
σχολικό έτος 2020 - 2021. [Το ΦΕΚ αφορά μόνο στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ.] Βλ. σελ.
45910.
 Επίσης, ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο τέλος της ύλης, στο εν λόγω ΦΕΚ,
επισημαίνεται: «Οι μαθητές/μαθήτριες παράλληλα με τη διδασκαλία των
παραπάνω ενοτήτων πρέπει να ασκηθούν στην ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ που αναφέρονται σε αυτές και να είναι σε θέση να
αξιοποιούν τις πληροφορίες τους.» (ό.π.).
4. Οδηγίες διδασκαλίας Ιστορίας Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ /
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)

2020-21_ ΓΕ.Λ.. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.
134046/Δ2/6-10-20)

Επισημάνσεις με βάση τις Οδηγίες διδασκαλίας:
 Χρειάζεται να μελετηθούν όλες οι προαναφερόμενες Οδηγίες του
μαθήματος! Σημειώνονται στη συνέχεια μερικές
βασικές
επισημάνσεις.
 Στις Οδηγίες δίδεται ο τρόπος που πρέπει να διδαχθεί το μάθημα, ώστε
να έχει μαθησιακά αποτελέσματα. Χρειάζεται οι μαθητές να
συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (αποφυγή
μονότονης «παράδοσης»- μακροσκελούς αφήγησης και έμφαση
στη διερευνητική προσέγγιση της «ύλης»), ώστε να ενδυναμωθεί το
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ενδιαφέρον τους και η μάθηση να γίνεται όσο το δυνατό διερευνητική,
ανακαλυπτική, βιωματική.
 Βλ. Ενδεικτική διδακτική ενότητα Ιστορίας Α΄ Λυκείου (μία
διδακτική ώρα). Δίδεται ένα παράδειγμα στο οποίο αναδεικνύεται το
πνεύμα των στόχων της διδασκαλίας…
 «Ο/Η διδάσκων/-ουσα παρουσιάζει αναλυτικά τα προς εξέταση
φαινόμενα και έχει ακόμα τη δυνατότητα να παρουσιάσει με
συνοπτικό τρόπο ιστορικά φαινόμενα από την ύλη που δεν εξετάζεται,
για να καλύψει ενδεχόμενα κενά της γνώσης, ώστε οι μαθητές και οι
μαθήτριες να κατανοούν την ιστορική συνέχεια. Καλό είναι από την
αρχή της σχολικής χρονιάς να γίνει προγραμματισμός για τη
διδασκαλία των εξεταζόμενων ενοτήτων και συνιστάται συνεργασία
των διδασκόντων το μάθημα στην ίδια σχολική μονάδα, με σκοπό
την επιτυχή διαχείριση της ύλης και την αποτελεσματικότητα στη
διδασκαλία της.» (σελ. 42 στις προαναφερόμενες Οδηγίες 2020-21).
5. Τρόπος εξέτασης του μαθήματος Ιστορία Α΄ ΓΕ.Λ.
 Γραπτή δοκιμασία στα τετράμηνα.
Βλ. ΚΕΦ. Α΄, άρθρο 6: Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο. (=
ωριαία γραπτή δοκιμασία ανά τετράμηνο κ.ά.) στο :

ΦΕΚ 111 Α΄/ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες
διατάξεις. [ανάρτηση όλου του νόμου/όλου του ΦΕΚ]

 Οι μαθητές/τριες εξετάζονται γραπτώς στην Ιστορία Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. στις
προαγωγικές εξετάσεις (ΦΕΚ 4177 Β΄/2020 – Αριθμ. 125708/Δ2, άρθρο 1).
Βλ. διαμόρφωση θεμάτων- μόρια στη σελ. 45897 στο:
ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος
εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών,
υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης
των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και
απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων
προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος
φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Επισήμανση βάσει του ΦΕΚ 4177 Β/2020 (καθορισμός τρόπου
διατύπωσης των θεμάτων και μοριοδότησής τους): «Οι μαθητές/-τριες
στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου αξιολογούνται στο
μάθημα της Ιστορίας με συνδυασμό θεμάτων, τα οποία διαρθρώνονται σε δύο
(2) ομάδες. Τα θέματα της ομάδας Α’ επιλέγονται από την Τράπεζα
Θεμάτων, ενώ τα θέματα της ομάδας Β’ ορίζονται από τους/τις
εκπαιδευτικούς.» (ό.π. σελ. 45898)
Επικουρικά- ενημερωτικά:

•

2020-21. ΓΕΛ. ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α΄ ΓΕΛ) και ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
(Γ΄ΤΑΞΗ ΟΠΑΣ)

===================
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Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ – ΘΕΜΑΤΑ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ
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Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ
Α) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Καθορίζεται διαφορετική ύλη μεταξύ Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ στις
Οδηγίες Διδασκαλίας σχ. έτους 2020-21. Βλ.:
2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας,
της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/610-20)

•

•

•
•
•
•
•

Επισημάνσεις από τις Οδηγίες:
Στη Β΄ Λυκείου διδάσκεται το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας, ως μάθημα Γενικής Παιδείας, επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα.
Α. Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος: διδάσκεται σε 15 διδακτικές ώρες στο
διάστημα από 14/09 έως 30/11.
Β. Σοφοκλέους Αντιγόνη: διδάσκεται από την 1η Δεκεμβρίου (1/12) μέχρι το
τέλος του διδακτικού έτους επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα.
Βλ. στην αρχή τις γενικές οδηγίες για Αρχαία Ελλην. Γλώσσα ως μάθημα
γενικής παιδείας στην Α΄ και Β’ ΓΕΛ, όπου δίδονται οι σκοποί, οι στόχοι και
γενικότερα στοιχεία διδασκαλίας και μετά βλ. τις οδηγίες για τη Β’ τάξη
ΓΕΛ.
Στη Β΄ Λυκείου διδάσκεται το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας, ως μάθημα Γενικής Παιδείας, επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα.
Ο Επιτάφιος του Περικλή διδάσκεται σε 15 διδακτικές ώρες στο διάστημα
από 14/09 έως 30/11
Η Αντιγόνη του Σοφοκλή διδάσκεται από την 1η Δεκεμβρίου (1/12) μέχρι το
τέλος του διδακτικού έτους επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα.
Βλ. στις Οδηγίες τη συγκεκριμένη ύλη για τον Επιτάφιο και την Αντιγόνη
καθώς και ενδεικτικό προγραμματισμό διδασκαλίας του Επιταφίου
Βλ. στις Οδηγίες ενδεικτική επιλογή από σενάρια διδασκαλιών για τον
Επιτάφιο και την Αντιγόνη από τον δικτυακό τόπο «Πρωτέας».

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΄ ΓΕΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος
φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

•
•

Βλ. είδη θεμάτων και μοριοδότηση Αρχαίων Γενικής Παιδείας Β΄ ΓΕΛ στη
σελ. 45893 του προαναφερόμενου ΦΕΚ Β΄ 4177/28-9-20.
Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης προβλέπεται ίδια διαμόρφωση θεμάτων και
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μοριοδότηση μεταξύ Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Η ύλη
όμως διαφέρει ως προς την έκτασή της.
Το μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία»
Γενικής Παιδείας Β΄ ΓΕΛ δεν εξετάζεται στις προαγωγικές (ΦΕΚ Β΄
4177/28-9-20, άρθρο 1). Ωστόσο, στα τετράμηνα προβλέπεται γραπτή ωριαία
δοκιμασία:
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

ΦΕΚ 111 Α΄/ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
[ανάρτηση όλου του νόμου/όλου του ΦΕΚ]

Ειδικότερα, βλ.: ΚΕΦ. Α΄, άρθρο 6: Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο
Λύκειο.

Γενικότερα: ΠΟIΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ: «Γενικής Παιδείας: Ελληνική
Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε
τρίωρη συνεξέταση), Ιστορία. Επίσης: τα φιλολογικά μαθήματα Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΙI. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
(ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ
1. Ύλη- βιβλία:
Καθορίζεται ίδια ύλη Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ στις Οδηγίες Διδασκαλίας
σχ. έτους 2020-21. Βλ.:
2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.
134046/Δ2/6-10-20) [ βλ. στη σελ. 14 από 72 του pdf] (Χρειάζεται μελέτη όλων

των Οδηγιών για το μάθημα!)

Ενδεικτικές επισημάνσεις από τις Οδηγίες:
•
«Κείμενο: Λυσία Υπέρ Μαντιθέου. Ο λόγος να διδαχθεί ολόκληρος, πλην
των παραγράφων 14-17, το νόημα των οποίων θα αποδοθεί περιληπτικά. 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»
•
«Για τις ανάγκες του αδίδακτου κειμένου: Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει πεζά
κείμενα της αττικής διαλέκτου (18-20 κείμενα κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους), με στόχο να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της τάξης του. Προς
ανεύρεση υλικού αξιοποιεί και έγκυρους ηλεκτρονικούς κόμβους, όπως αυτόν της
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Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Κάθε ενότητα, η οποία διανέμεται στους μαθητές
σε φωτοτυπία, περιλαμβάνει: Ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα που εντάσσει το
απόσπασμα στο ιστορικό και πολιτισμικό του πλαίσιο (το οποίο πρέπει να δίδεται
και κατά την αξιολόγηση του μαθήματος). Ακολουθεί το αδίδακτο απόσπασμα από
πεζό έργο της αττικής διαλέκτου, έκτασης περίπου 12-20 στίχων στερεότυπης
έκδοσης, το οποίο πρέπει να έχει πληρότητα και συνοχή, ώστε οι μαθητές και οι
μαθήτριες να μπορούν να κατανοούν το ιδιαίτερο ύφος και το κύριο νόημά του, και
να ασκούντα στη μετάφρασή του σε σωστό νεοελληνικό λόγο. Είναι σημαντικό να
προηγείται της επεξεργασίας ανάγνωση του κειμένου στην τάξη από τον/την
εκπαιδευτικό, αλλά και τους μαθητές. Ακολουθούν τα απαραίτητα για την
επεξεργασία του κειμένου σχόλια (λεξιλογικά, γραμματικά, συντακτικά).»
•
Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει τα κείμενα, με βάση ένα γραμματικό ή
συντακτικό φαινόμενο προς διδασκαλία ή και εμπέδωση. Παράλληλα,
παραπέμπει στα βιβλία αναφοράς (Γραμματική της Α.Ε., Συντακτικό της Α.Ε.) για
περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και ανάπτυξη των ανάλογων δεξιοτήτων από
μέρους των μαθητών και των μαθητριών.
•
Παράλληλα με τη διδασκαλία των αδίδακτων κειμένων, προτεραιότητα έχει
η επανάληψη και εμβάθυνση στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που
διδάχτηκαν ήδη στο Γυμνάσιο και στην Α΄ Λυκείου, με αξιοποίηση ανάλογων
ασκήσεων, κατά την κρίση του διδάσκοντος και τις ανάγκες των μαθητών και των
μαθητριών. [Βλ. και τα «νέα» γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που
προτείνονται…]
2.

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της
Β’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου»
Α. γραπτή ωριαία δοκιμασία ανά τετράμηνο κ.ά. Βλ.:

ΦΕΚ 111 Α /Ν. 4692/12-6-20. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
[βλ. κεφ. Α΄, άρθρα 6,7,8 και κεφ Ε΄ άρθρο 61 παρ. 3 για Προγράμματα, Αξιολόγηση
μαθητών ΓΕΛ, εισαγωγή μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση.

Ειδικότερα, βλ.: ΚΕΦ. Α΄, άρθρο 6: Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο
Λύκειο

Β. Θέματα και μοριοδότηση θεμάτων για γραπτές εξετάσεις. Βλ.

ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος
φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. = βλ. σελ. 45893 του ΦΕΚ για

Γενικότερα: ΠΟIΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ: «Γενικής Παιδείας: Ελληνική
Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε
τρίωρη συνεξέταση), Ιστορία. Επίσης: τα
φιλολογικά μαθήματα Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΙΙΙ. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΙV.ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Β’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1. Μαθήματα-κλάδοι, ώρες:
 Η Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΓΕΛ αποτελούν
κλάδους του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα (όπως κλάδο του αποτελούν και
τα Αρχαία) και στη Β΄ τάξη διδάσκονται η Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες
και η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες. (Βλ. ΩΠ Ημερήσιου και Εσπερ. ΓΕΛ
2020-21 (ΦΕΚ Β 2338/2020) )



«Η Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΓΕΛ στη Β΄ τάξη
ΓΕΛ εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι
τρεις (3) ώρες. Τα θέματα δίνονται σε ξεχωριστό φύλλο για κάθε κλάδο, οι
απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο
κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.» (ΦΕΚ B’
4177/28.09.2020, σελ. 45895)

2. Βλ. την ύλη και οδηγίες διδασκαλίας για ΝΕΓ-ΝΕΛ:

2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας,
της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/610-20) [ βλ. σελ. 14 κ.ε. καθώς και σελ. 22 κ.ε. /από τις 72 του pdf] (Χρειάζεται μελέτη

όλων των Οδηγιών για ΝΕΓ-ΝΕΛ του Λυκείου, κυρίως των κοινών οδηγιών
για Α΄ και Β΄ τάξεις!)
•

•

•

Βασικές επισημάνσεις για ΝΕΓ και ΝΕΛ Β΄ ΓΕΛ:
Βλ. στις προαναφερόμενες Οδηγίες την ενότητα «Οδηγίες διδασκαλίας για τη
Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία στο Γενικό Λύκειο»
(σελ. 22 από 72 του pdf) όπου υπογραμμίζεται ως αναγκαία η ανάδειξη των
κοινών στοιχείων που αποτελούν τη βάση της διδακτικής προσέγγισης
στη ΝΕΓ σε όλες τις τάξεις του ΓΕΛ, παρά την πολυσχιδία των ΠΣ του
ΓΕΛ, με κατεύθυνση το ΠΣ της Γ΄ ΓΕΛ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: (Αφορά και στην Α΄ και στη Β΄ τάξη ΓΕΛ!)
«Προκειμένου, οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται στις διαδικασίες κατανόησης των κειμένων και στις
διαδικασίες παραγωγής λόγου, προτείνεται στη διδασκαλία του
μαθήματος στους δύο κλάδους να αξιοποιηθεί το Γλωσσάρι όρων που
υπάρχει στον Φάκελο Υλικού «Εμείς και οι άλλοι…» για την Γ΄ τάξη
ΓΕΛ. Το Γλωσσάρι επικαιροποιεί όρους που αξιοποιούνται στα
εκπαιδευτικά υλικά και εξασφαλίζει μια συμφωνία στο περιεχόμενο τους.
Σε καμιά περίπτωση οι όροι αυτοί δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης.»
(Βλ. στις προαναφερόμενες Οδηγίες, σελ 28 από 72 του pdf).
«Υπογραμμίζεται ότι η εξέταση των μαθητών και μαθητριών στη Λογοτεχνία
και τη Νεοελληνική Γλώσσα είναι κοινή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον
τρόπο αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η οδηγία ότι η
Λογοτεχνία και η Νεοελληνική Γλώσσα διδάσκονται από τον ίδιο
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•

•

•

διδάσκοντα ή την ίδια διδάσκουσα ανά τμήμα. Επιπλέον, τονίζεται ότι η
εξέταση των μαθητών και μαθητριών γίνεται σε αδίδακτα κείμενα,
λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά.» (Οδηγίες, σελ. 22 από 72 του pdf)
Ι. Β΄ ΤΑΞΗ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Οργάνωση περιεχομένου: Σε κάθε
θεματική ενότητα για κάθε τάξη του Λυκείου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
διαμορφώνουν το δικό τους υλικό που συγκροτούν οι ίδιοι/ες ή/και μαζί με
τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. (βλ. στις Οδηγίες)
Οι θεματικές ενότητες ανά τάξη Α΄ και Β΄ παρουσιάζονται «παράλληλα» στις
Οδηγίες για να δοθεί έμφαση στους κοινούς στόχους διδασκαλίας μέσα από
τις θεματικές ενότητες: (βλ. προααναφερόμενες Οδηγίες, σελ. 24 από 72 του
pdf):

ΙΙ. Β΄ ΤΑΞΗ: «Το μάθημα της ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ως
μάθημα Γενικής Παιδείας διδάσκεται δύο (2) ώρες την εβδομάδα σε όλη τη
διάρκεια του έτους με ελεύθερη επιλογή κειμένων από τον/την
εκπαιδευτικό.» Το μάθημα αυτό «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα
σύνολο κειμένων που διδάσκονται κατά παράταξη, χωρίς να συνομιλούν
μεταξύ τους, αλλά να εκλαμβάνεται ως ένα μάθημα μαθητοκεντρικό και
κειμενοκεντρικό, που επιτρέπει στη σχολική τάξη να κατανοεί και να
συνομιλεί για την πολλαπλότητα των τρόπων της λογοτεχνικής
αναπαράστασης θεμάτων που τροφοδοτούν συνεχώς την ελληνική και
παγκόσμια λογοτεχνία. Η διερεύνηση της ιστορικότητας των κειμένων
(ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου, των αναγνωστών) ενισχύει την
ερμηνευτική και κριτική στάση των μαθητών και των μαθητριών απέναντι στα
κείμενα.»

3. Τρόπος εξέτασης του μαθήματος
Λογοτεχνίας Β΄ ΓΕΛ

Νέας Ελληνικής Γλώσσας και

 Γραπτή δοκιμασία στα τετράμηνα. Βλ. ΚΕΦ. Α΄, άρθρο 6: Προφορική
βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο, στο:

ΦΕΚ 111 Α /Ν. 4692/12-6-20. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
[βλ. κεφ. Α΄, άρθρα 6,7,8 και κεφ Ε΄ άρθρο 61 παρ. 3 για Προγράμματα, Αξιολόγηση
μαθητών ΓΕΛ, εισαγωγή μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση.

 Βλ. Τρόπος διατύπωσης των Θεμάτων γραπτών προαγωγικών εξετάσεων και
μοριοδότησή τους:

ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών
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δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος
φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (βλ. σελ. 45895 του ΦΕΚ)

Βασική επισήμανση-υπενθύμιση (ό.π., σελ. 45895): Β΄ ΤΑΞΗ «Οι δύο κλάδοι
της Ελληνικής Γλώσσας (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική
Λογοτεχνία) εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της
εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Τα θέματα δίνονται σε ξεχωριστό φύλλο για
κάθε κλάδο, οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν
από τους δύο κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από
αυτούς.»

V. ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 3
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ
1. Περίγραμμα: ώρες διδασκαλίας, σχολικό εγχειρίδιο, ομάδα μαθημάτων:
 Στην Β΄ τάξη ΓΕ.Λ., η Ιστορία αποτελεί μάθημα γενικής παιδείας και
διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα.
Βλ. ΩΠ Ημερήσιου και Εσπερ. ΓΕ.Λ. 2020-21 (ΦΕΚ Β 2338/2020)
 Το σχολικό εγχειρίδιο, βάσει του οποίου καθορίζεται η διδακτέαεξεταστέα ύλη, είναι των Ι. Δημητρούκα, Θ. Ιωάννου, Κ. Μπαρούτα,
Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565-1815,
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
 Η Ιστορία Β΄ τάξης ΓΕ.Λ. περιλαμβάνεται στην ομάδα Α’ των
μαθημάτων Γενικής Παιδείας, που εξετάζονται γραπτώς στις
προαγωγικές εξετάσεις. (Αναλυτικότερα για τις εξετάσεις του μαθήματος,
γίνεται λόγος στη συνέχεια, στο 4.)

2. Πρόγραμμα Σπουδών ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕ.Λ.:
«Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας
των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2020-2021,
καθορίζεται με την υπό στοιχεία 8212/Γ2/28-01-2002 (ΦΕΚ Β΄ 131) απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (βλ. στο ΦΕΚ 3971 Β/
17-9-20, σελ. 41329)
 Το ΦΕΚ με το ΠΣ για την Ιστορία ΓΕ.Λ. που ισχύει για το σχολ. έτος
2020-21:

Το ΠΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α-Β-Γ ΤΑΞΕΩΝ ΓΕ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2020-21
ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 131Β/7-2-2002 (ΥΑ 8212/ Γ2)

Τα ισχύοντα κατά το σχολ. έτος 2020-21 για την Ιστορία Β΄ τάξης ΓΕΛ έχουν αποσταλεί ήδη στα
σχολεία Φιλολόγων επιστημονικής αρμοδιότητάς μου (βλ. ΠΕΚΕΣ Κρήτης, Αρ. Πρωτ. Φ2/1783/1610-2020, (ΣΕΕ Β. Καλοκύρη): «Επισημάνσεις και διευκρινίσεις για το μάθημα «Ιστορία» γενικής
παιδείας στην Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕ.Λ.: ΩΠ, ΠΣ, ύλη, Οδηγίες, εξετάσεις-θέματα». Περιλαμβάνονται
κι εδώ, προκειμένου να διευκολυνθείτε με συγκεντρωτικά στοιχεία οργάνωσης διδασκαλίας και
εξέτασης όλων των φιλολογικών μαθημάτων του Λυκείου.
3
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βλ. στο ΦΕΚ αυτό, σελ. 1344 για τους γενικότερους και επιμέρους σκοπούς
της Ιστορίας στο ΓΕ.Λ.. ( ΌΧΙ το περιεχόμενο-ύλη!)

3. Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Ιστορίας Β΄ τάξης ΓΕ.Λ. (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ /
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ), στο:

2020-21_ ΓΕ.Λ.. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.
134046/Δ2/6-10-20) (βλ. σελ. 46-50)

Διευκρινίσεις για την ύλη:
 «Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Ιστορίας Β΄ Τάξης του
Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζεται με βάση το
σχολικό εγχειρίδιο των Ι. Δημητρούκα, Θ. Ιωάννου, Κ. Μπαρούτα,
Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565-1815, ΙΤΥΕ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».» (βλ. στο προαναφερόμενο αρχείο «Ύλη, Οδηγίες…»,
σελ. 46)
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ στην Ιστορία Β΄
τάξης ΓΕ.Λ. προσδιορίζονται στις προαναφερόμενες Οδηγίες, σελ. 49-50
(ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ) .

4. Τρόπος εξέτασης του μαθήματος Ιστορία Β΄ ΓΕ.Λ.
 Γραπτή δοκιμασία στα τετράμηνα.
Βλ. ΚΕΦ. Α΄, άρθρο 6: Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο.
(= ωριαία γραπτή δοκιμασία ανά τετράμηνο κ.ά.) στο :

ΦΕΚ 111 Α΄/ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
[ανάρτηση όλου του νόμου/όλου του ΦΕΚ]

 Οι μαθητές/τριες εξετάζονται γραπτώς στην Ιστορία Β΄τάξης ΓΕ.Λ. στις
προαγωγικές εξετάσεις (ΦΕΚ 4177 Β΄/2020 – Αριθμ. 125708/Δ2, άρθρο 1).
Βλ. διαμόρφωση θεμάτων- μόρια στη σελ. 45898 στο:
ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος
εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις
μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων,
βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

VI. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1. Περίγραμμα: ώρες διδασκαλίας, βιβλία, διδακτέα ύλη
Το μάθημα των Λατινικών διδάσκεται στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου και
Εσπερινού ΓΕΛ για δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως. ΒΙΒΛΙΑ- ΥΛΗ: Για τη
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διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών στη Β΄ τάξη του Ημερήσιου και
του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, αξιοποιούνται: • το εγχειρίδιο: Μ.
Πασχάλης, Γ. Σαββαντίδης, Λατινικά τ. Α΄ και το βιβλίo αναφοράς: • Α.
Τζάρτζανος, Λατινική Γραμματική. Ως διδακτέα ύλη του μαθήματος των
Λατινικών της Β΄ Τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ορίζεται η παρακάτω
ύλη από το εγχειρίδιο Λατινικά τ. Α΄ των Μ. Πασχάλη, Γ. Σαββαντίδη: 1.
Από την Εισαγωγή διδάσκονται σε δύο (2) διδακτικές ώρες οι Ενότητες: α)
Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της
ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά
χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας. β) Η εξέλιξη της ρωμαϊκής
λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα, β. Αυγούστειοι
χρόνοι. 2. Οι Ενότητες I-XV. (Oδηγίες, σελ. 61 από 72 του pdf)
2. Το πρόγραμμα σπουδών

 ΦΕΚ 3971 Β΄/17-9-20. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών της Β΄
τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών και Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

«Το Π.Σ. που θα εφαρμοστεί το τρέχον σχολικό έτος αποτελεί μεταβατικό
Π.Σ. και εξυπηρετεί τον αναπροσανατολισμό της διδασκαλίας του
μαθήματος» (σελ. 61 από 72 του pdf των Οδηγιών).

3. Ενδεικτική διδακτική πρόταση από ΥΠΑΙΘ-ΙΕΠ

 2020-21 ΥΠΑΙΘ-ΙΕΠ.ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΓΕΛ-ΟΠΑΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.
4ο κείμενο σχολικού βιβλίου. ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ

4.

Ύλη και Οδηγίες για το μάθημα από ΥΠΑΙΘ-ΙΕΠ

 2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.
134046/Δ2/6-10-20) (σελ. 60-67)

 Βασικές διδακτικές επισημάνσεις, που εκφράζουν το πνεύμα ανανέωσης
του μαθήματος:
«Με τον σύγχρονο τρόπο γλωσσικής διδασκαλίας αποφεύγεται η πρόταξη
της θεωρίας και επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν
τη δομή της γλώσσας, τη λειτουργία των γραμματικοσυντακτικών
φαινομένων και το περιεχόμενο των κειμένων. Συνιστάται η προσέγγιση της
γλωσσικής δομής να μη γίνεται με τρόπο ρυθμιστικό-κανονιστικό. Με
παιγνιώδεις επινοήσεις να οδηγούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες στη
βιωματική προσέγγιση και στην πρόσληψη των αξιών που υπηρετούν τα
κείμενα (βλ. στις προαναφερόμενες Οδηγίες, σελ. 63).
5. Τρόπος εξέτασης του μαθήματος Λατινικά Β΄ τάξης ΓΕΛ (ΟΠΑΣ):
 Γραπτή δοκιμασία στα τετράμηνα. Βλ. ΚΕΦ. Α΄, άρθρο 6: Προφορική
βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο, στο:

ΦΕΚ 111 Α /Ν. 4692/12-6-20. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
[βλ. κεφ. Α΄, άρθρα 6,7,8 και κεφ Ε΄ άρθρο 61 παρ. 3 για Προγράμματα, Αξιολόγηση
μαθητών ΓΕΛ, εισαγωγή μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση.
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 Τρόπος διατύπωσης των Θεμάτων γραπτών προαγωγικών εξετάσεων και
μοριοδότησή τους, βλ. στο:
ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης
των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (βλ. σελ. 45899 του ΦΕΚ)

Και επίσης για τα θέματα βλ και στις Οδηγίες, όπου δίδονται διευκρινίσεις
για τις νέες παρατηρήσεις (θέματα) που αφορούν στην «ετυμολογική
συσχέτιση λέξεων Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα
Ελληνική» και τη «χρήση στερεότυπης λατινικής φράσης στο κατάλληλο
κειμενικό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής» 2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη
διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και
της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 20202021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/6-10-20) (σελίδες 63-64 του
pdf)

6. Βασικές Επισημάνσεις για τα θέματα εξετάσεων:
Ο τρόπος εξέτασης άλλαξε φέτος, απηχώντας και την αλλαγή στους
στόχους της διδασκαλίας και τη γενικότερη φυσιογνωμία του μαθήματος,
όπως προσδιορίζεται στο προαναφερόμενο νέο ΠΣ (3971 Β΄/17-9-20) καθώς
και στις προαναφερόμενες Οδηγίες 2020-21. Ενδιαφέρει η ανάδειξη του
ελληνο-ρωμαϊκού πολιτισμικού πλαισίου και η σχέση των γλωσσών. Όπως
τίθεται στο ΠΣ (ΦΕΚ ό.π., σελ. 41324), στόχοι, μεταξύ άλλων είναι:
«-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»
Αντίστοιχα, στο ΦΕΚ εξέτασης του μαθήματος (ΦΕΚ 4177/28-9-20, σελ.
45899) ορίζεται: Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερησίου και
Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές/- τριες
διδαγμένο κείμενο 10-12 στίχων και ζητείται από αυτούς/ές:
α) να το μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική (20 μονάδες)
β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο
80 μονάδες):
- μία (1) παρατήρηση από την Εισαγωγή του σχολικού
βιβλίου κλειστού τύπου (10 μονάδες)
- μία (1) παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από
το εισαγωγικό σημείωμα του κειμένου σε συνάρτηση με
το περιεχόμενό του (10 μονάδες)
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- μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων
της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα
Ελληνική (5 μονάδες)
- μία παρατήρηση που θα αξιοποιεί τη χρήση στερεότυπης λατινικής φράσης στο
κατάλληλο κειμενικό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής (5 μονάδες)
- δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες)
- μία (1) παρατήρηση Συντακτικού (20 μονάδες).
Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε
δύο (2) ισοδύναμα υποερωτήματα.

Επισημαίνουμε ότι διευκρινίσεις για τις προαναφερόμενες (σε πράσινο πλαίσιο)
παρατηρήσεις «ετυμολογίας» και «χρήσης στερεότυπης λατινικής φράσης στο
κατάλληλο κειμενικό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής» δίδονται στις Οδηγίες, σελ
63-64:
• μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με
λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική. Προς τούτο οι
διδάσκοντες/ουσες αξιοποιούν και τα Ετυμολογικά του σχολικού βιβλίου.
Η συσχέτιση λατινικών λέξεων με ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της
Αρχαίας Ελληνικής ή με λέξεις που προέρχονται από σύγχρονες
ευρωπαϊκές γλώσσες, να γίνεται μόνο για δραστηριότητες στην τάξη
• μία (1) παρατήρηση που θα αξιοποιεί τη χρήση στερεότυπης λατινικής
φράσης ή λέξης (μόνο από τις φράσεις ή λέξεις που βρίσκονται στο
Παράρτημα που ακολουθεί) στο κατάλληλο κειμενικό περιβάλλον της ΝΕ

Βλ. στο «Παράρτημα» των προαναφερόμενων Οδηγιών 2020-21 (στις σελ. 66-67)
ενότητα με «Λατινικές φράσεις που είναι σε χρήση στον νεοελληνικό λόγο».

VII. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1. Βιβλίο - Εκπαιδευτικό Υλικό:
Στ. Βιρβιδάκης, Β. Καρασμάνης, Χ. Τουρνά, Αρχές Φιλοσοφίας, ΙΤΥΕ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
2. Ώρες διδασκαλίας στη Β΄ τάξη ΓΕΛ = 2 ώρες (ΩΠ ΓΕΛ στο ΦΕΚ
2338/2020)
3. Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο
προγραμματισμός) Βλ.:

-

Διαχείριση

και

ενδεικτικός

2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.
134046/Δ2/6-10-20) (σελ. 67-72)

4. Τρόπος εξέτασης του μαθήματος Φιλοσοφία Β΄ τάξης ΓΕΛ
 Γραπτή δοκιμασία στα τετράμηνα. Βλ. ΚΕΦ. Α΄, άρθρο 6: Προφορική
βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο, στο:
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ΦΕΚ 111 Α /Ν. 4692/12-6-20. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
[βλ. κεφ. Α΄, άρθρα 6,7,8 και κεφ Ε΄ άρθρο 61 παρ. 3 για Προγράμματα, Αξιολόγηση
μαθητών ΓΕΛ, εισαγωγή μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση.

 Τρόπος διατύπωσης των Θεμάτων γραπτών προαγωγικών εξετάσεων και
μοριοδότησή τους, βλ. στο:
ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης
των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (βλ. για Φιλοσοφία στη σελ. 45904 του ΦΕΚ)

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ / ΕΣΠΕΡΙΝΟ




ΩΠ σχολ. έτους 2020-21

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ – ΘΕΜΑΤΑ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ
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1.

Τα παραπάνω ΩΠ βλ. στο:

ΩΠ Ημερήσιου και Εσπερ. ΓΕΛ 2020-21 (ΦΕΚ Β 2338/2020)

2. Ποια μαθήματα της Γ΄ Τάξης ΓΕΛ εξετάζονται στις απολυτήριες εξετάσεις
γραπτώς:

«Τα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα
Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις
και είναι τα εξής: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά (μόνο
για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών
Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και όλα τα μαθήματα Ομάδων
Προσανατολισμού. Βλ. στο ακόλουθο ΦΕΚ, ΆΡΘΡΟ 1, σελ. 45892:

ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των
γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου,
τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Βλ. στην αρχή του παρόντος εγγράφου, στην ενότητα με τίτλο «ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: εξεταστέα ύλη και συντελεστές
βαρύτητας στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, ΠΣ Ιστορίας
ΟΠΑΣ ΓΕΛ, σειρά κεφαλαίων στη διδασκαλία πανελλαδικώς
εξεταζόμενων μαθημάτων»
συγκεντρωτικά τα ΦΕΚ και τις εγκυκλίους για τα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα στη Γ΄ τάξη ΓΕΛ.
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του «φακέλου
οργάνωσης» ανά μάθημα στη Γ΄ τάξη ΓΕΛ:
I.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1. Για την ύλη διδακτέα-εξεταστέα, βλ. στο ΦΕΚ που ακολουθεί, σελ.
30923-30925

ΦΕΚ Β΄ 3046/22-07-2020. Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα
μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης
Εσπερινού Γενικού Λυκείου

2. Οδηγίες

για
το μάθημα
ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Γ΄ ΤΑΞΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Βλ. στον ακόλουθο

σύνδεσμο, στις σελίδες 17-20 του pdf:

2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και
Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο
ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/6-10-20)

3.

Γενική οδηγία για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού
Λυκείου (Σειρά κεφαλαίων στη διδασκαλία) και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
για το σχολικό έτος 2020-2021

4. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά της Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου και
Εσπερινού Γενικού Λυκείου βλ. στο ακόλουθο ΦΕΚ, σελ. 45894.
(Σημείωση: ίδιος τρόπος διατύπωσης θεμάτων για απολυτήριες και
πανελλαδικές εξετάσεις)
ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των
γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου,
τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Επίσης για ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ανά τετράμηνο Βλ. άρθρο 6
στο:

ΦΕΚ 111 Α /Ν. 4692/12-6-20. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. [βλ. κεφ. Α΄, άρθρα 6,7,8 και κεφ Ε΄ άρθρο 61 παρ. 3 για
Προγράμματα, Αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ, εισαγωγή μαθητών στην Τριτοβάθμια
Εκπ/ση.
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II.
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΕΛ
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΟΠΑΣ)
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

1. Βιβλίο 2020-21 «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» της Γ΄ τάξης του
Γενικού Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη,
Κ. Φωτιάδη.
(βλ. στο ΦΕΚ 3046 B΄ /22.07.2020)
2. Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) Ιστορίας Γ΄ ΓΕΛ -ΟΠΑΣ ορίζεται στο:
ΠΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΛ ΟΠΑΣ για σχ. έτος 2021 = ΦΕΚ 4906Β/31-12-2019

(Σελ. 56028-56036)
Προσοχή: βλ. την ύλη για το σχολ. έτος 2020-21 από το παρακάτω ΦΕΚ Β΄
3046/22-07-2020, που αφορά στον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για τα
πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα)

3.

Για την εξεταστέα ύλη Ιστορίας Γ΄ (ΟΠΑΣ) στις πανελλαδικές εξετάσεις
σχολ. έτους 2020-21, βλ. στο ΦΕΚ που ακολουθεί, σελ. 30926

ΦΕΚ Β΄ 3046/22-07-2020. Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα
μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης
Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Γενική οδηγία για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού
Λυκείου (Σειρά κεφαλαίων στη διδασκαλία) και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για
το σχολικό έτος 2020-2021

4.

5. Οδηγίες

για

το

μάθημα

ΙΣΤΟΡΙΑ (ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Βλ. στον ακόλουθο σύνδεσμο, στις σελίδες 59-61:
2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και
Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο
ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/6-10-20)

1.
2.

3.

4.

Επισημάνσεις από τις Οδηγίες της Ιστορίας Γ΄ ΓΕΛ (ΟΠΑΣ) σχ.
έτους 2020-21
Προτείνεται να αξιοποιηθούν δύο (2) από τις έξι (6) διδακτικές ώρες
εβδομαδιαίως αποκλειστικά στην επεξεργασία των ιστορικών πηγών.
Επισημαίνεται ότι ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και των
μαθητριών στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων δεν
τροποποιείται.
Στις Οδηγίες δίδεται έμφαση στην προσπάθεια να εφαρμόζεται
διερευνητική μάθηση και ιδίως στις πηγές. Βλ. σχετικές προτάσεις,
έχοντας όμως υπόψη τον ισχύοντα τρόπο αξιολόγησης.
Βλ., επίσης, ενδεικτική διδακτική πρόταση (πορεία διδακτικής
προσέγγισης), στις σελίδες 59-61.
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6. Για την εξέταση στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ της Ομάδας Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού
Λυκείου βλ. στο ακόλουθο ΦΕΚ, σελ. 45898- 45899. (Σημείωση: ίδιος
τρόπος διατύπωσης θεμάτων για απολυτήριες και πανελλαδικές εξετάσεις)

ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των
γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου,
τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Επίσης για ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ανά τετράμηνο-και σχετικές
ρυθμίσεις, Βλ. άρθρο 6 στο:

ΦΕΚ 111 Α /Ν. 4692/12-6-20. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. [βλ. κεφ. Α΄, άρθρα 6,7,8 και κεφ Ε΄ άρθρο 61 παρ. 3 για
Προγράμματα, Αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ, εισαγωγή μαθητών στην Τριτοβάθμια
Εκπ/ση.

III.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ ΓΕΛ
Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

 Βλ. τις ώρες ΩΠ για Ημερήσια / Εσπερινά ΓΕΛ, παραπάνω, στη Γ΄
τάξη ΓΕΛ.
 Βλ. Βιβλία Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕΛ, στο:

ΦΕΚ Β΄ 3046/22-07-2020. Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα
μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης
Εσπερινού Γενικού Λυκείου σελ. 30922.

1. Εξεταστέα ύλη:
«Ως εξεταστέα-διδακτέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες
υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος.» (σελ.30922), στο ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β΄ 3046/22-07-2020. Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα
μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού
Γενικού Λυκείου (Βλ. στις σελίδες 30922-30923)
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2. Οδηγίες για ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ σχολ. έτους
2020-21, σελ. 28-41 του pdf

2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και
Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο ΥΠΑΙΘ,
Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/6-10-20)

Επισημάνσεις με βάση τις προαναφερόμενες Οδηγίες:
1. Χρειάζεται προσεκτική μελέτη των όλων προαναφερόμενων Οδηγιών
ΝΕΓ-Λ σχ. έτους 202-21, για ανάλογο σχεδιασμό του μαθήματος και
έμφαση στη διδασκαλία όσων επισημαίνονται.
2. Η οργάνωση της διδασκαλίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας στηρίζεται σε κείμενα και δραστηριότητες που αντλούνται από:
α) Διδακτικά βιβλία/σχολικά εγχειρίδια
β) Τους φακέλους συμπληρωματικού υλικού: Νεοελληνική Γλώσσα,
Φάκελος Υλικού: «Εμείς και οι άλλοι…», Δίκτυο κειμένων και
Λογοτεχνία: Φάκελος Υλικού-Δίκτυα κειμένων
γ) Ψηφιακά αποθετήρια εγκεκριμένα ή προτεινόμενα από το Υπουργείο
Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Υλικό που επιλέγει ή δημιουργεί ο/η διδάσκων/ουσα εκπαιδευτικός.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ βλ. Οδηγίες, σελ.29 του pdf.
3. Προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται στις διαδικασίες κατανόησης των κειμένων και στις
διαδικασίες παραγωγής λόγου, προτείνεται να αξιοποιούν το Γλωσσάρι
Όρων που περιέχεται στους Φακέλους Υλικού. Οι όροι αυτοί αποτελούν
εργαλεία προσέγγισης των κειμένων και όχι αυτοσκοπό.
4. Βλ. αναλυτικά για τις διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής λόγου στη
Νεοελληνική Γλώσσα, στις προαναφερόμενες Οδηγίες.
5. Βλ. αναλυτικά τις Οδηγίες για τη Λογοτεχνία (σελ. 32-41)
6. «Για την παρακολούθηση της πορείας της διδασκαλίας στα «πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα», στις αντίστοιχες φόρμες οι εκπαιδευτικοί να
καταγράφουν τον αριθμό των κειμένων των οποίων έχουν ολοκληρώσει την
ερμηνευτική προσέγγιση. Παράλληλα, να σημειώνουν για κάθε κείμενο τον
τίτλο και τον λογοτέχνη.» (ό.π., σελ. 33)
7. « Βλ. στη σελ. 36 των Οδηγιών: «1.4. Πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων
για τη βαθμολόγηση των επιδόσεων των μαθητών και των μαθητριών σε
θέματα παραγωγής λόγου (συνοπτική απόδοση, ερμηνευτικό σχόλιο και
παραγωγή κριτικού λόγου) στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία. Για τη βαθμολόγηση των επιδόσεων των μαθητών και των
μαθητριών σε γραπτές εξετάσεις, ως προς: α) τη συνοπτική απόδοση (θέμα
1ο), β) το ερμηνευτικό σχόλιο (θέμα 3ο ) και γ) παραγωγή κριτικού λόγου
(θέμα 4ο ), παρατίθενται στο Παράρτημα ως υποδείγματα πίνακες
διαβαθμισμένων κριτηρίων. Για το 2ο θέμα δεν παρατίθενται πίνακες λόγω
της ποικιλίας των ερωτημάτων, τόσο ως προς το είδος τους (κλειστού,
ανοικτού τύπου) όσο και ως προς τον στόχο τους. (Βλ αναλυτικότερα, σελ.
36-41).
3. Σύμφωνα με το ΠΣ του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης ΓΕΛ: «Βασική επιδίωξη των πολυγραμματισμών
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είναι να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να πετύχουν τους
ακόλουθους δύο στόχους για τον γραμματισμό: α) την προσέγγιση των κειμένων
σε μορφολογικό, σημασιολογικό επίπεδο και σε επίπεδο οργάνωσης και β) την
κριτική εμπλοκή με τον γραμματισμό, που είναι απαραίτητη για να σχεδιάσουν
με επιτυχία το κοινωνικό τους μέλλον» (ΦΕΚ Β΄ 4911/31-12-2019, σ. 56080).
Βλ. στον σύνδεσμο:
ΦΕΚ 4911/31-12-19. Πρόγραμμα Σπουδών Νέας Ελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕΛ (ΟΠΑΣ)
Επισήμανση για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄
ΓΕΛ: Παράλληλα με τις Οδηγίες, μπορείτε αναλυτικότερα να δείτε στο
προαναφερόμενο ΠΣ της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕΛ τους
στόχους και τη φιλοσοφία διδασκαλίας και εξέτασης. Οι Οδηγίες της φετινής σχολ.
χρονιάς παραπέμπουν σε ορισμένα σημεία του ΠΣ, για τα οποία χρειάζεται να έχουν
γνώση οι διδάσκοντες/-ουσες.
4. Τρόπος εξέτασης
 Για ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ανά τετράμηνο-και σχετικές
ρυθμίσεις, Βλ. άρθρο 6 στο:

ΦΕΚ 111 Α /Ν. 4692/12-6-20. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. [βλ. κεφ. Α΄, άρθρα 6,7,8 και κεφ Ε΄ άρθρο 61 παρ. 3 για
Προγράμματα, Αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ, εισαγωγή μαθητών στην Τριτοβάθμια
Εκπ/ση.

 «Στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» στη Γ’ τάξη
Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι μαθητές/-τριες
αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και
παραγωγή λόγου. Για τον τρόπο διατύπωσης των θεμάτων και τη
μοριοδότησή τους βλ.
ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά
τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των
γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο
σχετικό θέμα. ΣΕΛ. 45896-45897

 Επίσης, διευκρινίσεις, παραδείγματα διατύπωσης κ.ά. για την
αξιολόγηση του μαθήματος αυτού δίνονται στις Οδηγίες που
προαναφέραμε, ειδικότερα στις σελ. 33-41

2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και
Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο
ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/6-10-20)

Επισημάνσεις:
 Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΕΛ είναι
μάθημα γενικής παιδείας και εξετάζεται πανελλαδικώς (κοινά θέματα
για όλους τους μαθητές/τις μαθήτριες, ανεξάρτητα από την ομάδα
προσανατολισμού που έχουν ακολουθήσει).
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 Η εξέταση των μαθητών και μαθητριών είναι ενιαία για τη
Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία και γίνεται σε αδίδακτα
κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά.
 το μάθημα εξετάζεται γραπτώς και στις απολυτήριες εξετάσεις (βλ.
προαναφερόμενο ΦΕΚ 4177/28-9-20, άρθρο 1, σελ. 45892)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(μόνο για μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και
Πληροφορικής)
IV.

Βλ. τις παρακάτω αναρτήσεις στον ιστότοπό μας:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ

 Βλ. πιο πάνω, ΩΠ Γ΄ ΓΕΛ: διδάσκεται στους μαθητές των προαναφερόμενων
δυο ομάδων προσανατολισμού, 2 ώρες στα Ημερήσια και 1 ώρα στα
ΩΠ Ημερήσιου και Εσπερ. ΓΕΛ 2020-21 (ΦΕΚ Β
Εσπερινά ΓΕΛ
2338/2020)
1. Βιβλίο και Διδακτέα Ύλη για την ΙΣΤΟΡΙΑ γενικής παιδείας στο
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας, Γ΄ τάξης Γενικού
Λυκείου, για το σχολικό έτος 2020-2021, ορίζεται από το βιβλίο των Ιωάννη
Κολιόπουλου, Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου
Νημά, Χάριτος Σχολινάκη -Χελιώτη, Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου
Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) Γ΄ Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας, ΙΤΥΕ –
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (2020) και περιλαμβάνει τις ενότητες και υποενότητες των Κεφαλαίων
που ορίζονται στις ακόλουθες ΟΔΗΓΙΕΣ διδασκαλίας, σελ. 54-55
2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και
Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο
ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/6-10-20)
2. Βιβλίο και Διδακτέα Ύλη για την ΙΣΤΟΡΙΑ γενικής παιδείας στο
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας, Γ΄ τάξης Εσπερινού
Γενικού Λυκείου, Υποχρεωτικής Επιλογής για τους μαθητές και τις μαθήτριες
Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Ομάδων
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σχολικού έτους 20202021, ορίζεται από το βιβλίο των Ι. Κολιόπουλου, Κ. Σβολόπουλου,
Ευ.Χατζηβασιλείου, Θ. Νημά, Χ. Σχολινάκη -Χελιώτη, Ιστορία του Νεότερου και
του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) Γ΄ Γενικού Λυκείου – Γενικής

33

Παιδείας, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (2020) και περιλαμβάνει τις ενότητες και
υποενότητες των Κεφαλαίων που ορίζονται στις ακόλουθες ΟΔΗΓΙΕΣ διδασκαλίας,
2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και
Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο
ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/6-10-20)
σελ. 56-58 (ΠΡΟΣΟΧΗ στη σελ. 58
ποιες ενότητες διδάσκονται αναλυτικά!)
3. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος
2020-21_ ΓΕΛ. Ύλη Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και
Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (συνημμένες στο
ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 134046/Δ2/6-10-20)
Σελ. 50-58. Προσοχή στις οδηγίες για το Ημερήσιο και στις ειδικότερες/χωριστές
για το Εσπερινό Λύκειο
4. Τρόπος εξέτασης:
 Η Ιστορία [Γενικής Παιδείας Γ΄ ΓΕΛ] εξετάζεται γραπτώς στις
απολυτήριες εξετάσεις (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της
Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) (βλ.
παρακάτω για τον τρόπο διατύπωσης θεμάτων κλπ)
 Οι μαθητές/-τριες εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας της
Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Λυκείου με συνδυασμό θεμάτων, τα
οποία διαρθρώνονται σε δύο (2) ομάδες, βλ. αναλυτικότερα τρόπο
διαμόρφωσης θεμάτων και μοριοδότησή τους, στη σελ. 45898, στο:
ΦΕΚ 4177/28-9-20_Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των
γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου,
τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Για ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ανά τετράμηνο-και σχετικές ρυθμίσεις,
Βλ. άρθρο 6 στο:
ΦΕΚ 111 Α /Ν. 4692/12-6-20. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. [βλ. κεφ. Α΄, άρθρα 6,7,8 και κεφ Ε΄ άρθρο 61 παρ. 3 για
Προγράμματα, Αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ, εισαγωγή μαθητών στην Τριτοβάθμια
Εκπ/ση.

Επικουρικά- ενημερωτικά:

•

2020-21. ΓΕΛ. ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α΄ ΓΕΛ) και ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
(Γ΄ΤΑΞΗ ΟΠΑΣ)

-------------------------------
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Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Η οργάνωση του «φακέλου μαθήματος» αποτελεί προϋπόθεση για τον
προγραμματισμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας και αξιολόγησης του
μαθήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, ελπίζω να συνέβαλε η συγκέντρωση των
βασικών αρχείων ανά μάθημα, όπως παρουσιάστηκαν πιο πάνω.
Παραμένω στη διάθεσή σας για υποστήριξη στο έργο σας και περαιτέρω συνεργασία
σε διδακτικές προσεγγίσεις «με έμπνευση και δημιουργικότητα», με αξιοποίηση
των αρχών και της μεθοδολογίας της διερευνητικής - ανακαλυπτικής μάθησης,
για ενεργό συμμετοχή και ανάπτυξη κριτικού στοχασμού των μαθητών και
μαθητριών.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης
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