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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
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ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΠΕ02 

Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810 246400-246860 
Κιν. 6973735494 
Fax: 2810222076  
Ε-mail: pekeskritis@sch.gr   
E-mail προσωπ.: stergianizaneka@gmail.com  
Ιστότοπος: http://www.pdekritis.gr/pekes/  
Ιστότοπος προσωπ.: https://szaneka.academia.edu/ 
Ιστότοπος συνεργ.: https://tpe-filologika.blogspot.com/ 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Ηράκλειο, 30-10-2020 
 
Αρθ. Πρωτ: Φ2/1886 
 
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:  Ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για τον προγραμματισμό της 
διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων δια ζώσης ή εξ αποστάσεως 
σύμφωνα με τα ΦΕΚ, τις εγκυκλίους και τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Ι.Ε.Π. του 

Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2020-21 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (ΦΕΚ 4178Β/28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/1cSvo54JKoXbupFyxic73ZshyRscXg5yw/view?usp=sharing 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-2020) 
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 
 

Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/): 

Αρχαία Α΄Λυκείου: Ξενοφών. Νικητές και ηττημένοι. Ψηφιακό σενάριο του Π. 
Καραμανώλη από τον Πρωτέα (με τεκμήρια-απαντήσεις) 
https://tpe-filologika.blogspot.com/2020/04/blog-post_34.html 

Αρχαία Α΄Λυκείου. Θουκυδίδης. Ξένες στρατιωτικές επεμβάσεις. Ψηφιακό σενάριο 
του Σ. Παπακωνσταντίνου από τον Πρωτέα (με τεκμήρια-απαντήσεις) 
https://tpe-filologika.blogspot.com/2020/04/blog-post_99.html 
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https://tpe-filologika.blogspot.com/2020/04/blog-post_34.html
https://tpe-filologika.blogspot.com/2020/04/blog-post_99.html


2 

 

Διαδραστικές Ασκήσεις: 
https://tpe-
filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%C
F%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B
5%CE%B9%CF%82 

Γραμματική: Θεωρία και Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής για εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Διαδραστικές ασκήσεις 
Δείτε εδώ: 
Θεωρία: 
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/Grammatiki%20arxaias%20ellinikis.h
tm 
 
Ασκήσεις: 
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/Askiseis%20Grammatikis%20arxaia
s%20ellinikis.htm 
 
https://e-philologist.gr/category/arxaia-ellinika/ 
 
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= (επιλέγουμε κατηγορία "other 
langueages", "Greek") 

Συντακτικό: Θεωρία και Ασκήσεις Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής για εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Διαδραστικές ασκήσεις 
Δείτε εδώ: 
Θεωρία και ασκήσεις: 
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/aparemfato2.htm 
 
Ασκήσεις: 
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/Askiseis%20Syntaktikoy%20arxaias
%20ellinikis.htm 

 

2. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (ΦΕΚ 4178Β/28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/1cSvo54JKoXbupFyxic73ZshyRscXg5yw/view?usp=sharing 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-2020) 
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 

 

Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/): 

 

Ν.Ε. Γλώσσα Α΄ Β΄ Γ΄Λυκείου: Διαδικτυακά μαθήματα. Ψηφιακά σενάρια με κριτήρια 
αξιολόγησης 
https://tpe-filologika.blogspot.com/2020/04/blog-post_51.html 

Ζανέκα Σ: Κοινωνικές Γλωσσικές Ποικιλίες. Μια Επικοινωνιακή Προσέγγιση της 
Γλώσσας με την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
https://tpe-filologika.blogspot.com/2020/03/blog-post_27.html 

Ζανέκα Σ: Τα φύλα στη Λογοτεχνία. Μια διακειμενική προσέγγιση με την αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε 

Βλ. πλατφόρμα «Αίσωπος» (βέλτιστο σενάριο): http://aesop.iep.edu.gr/node/20374 
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 25 εκδοτικοί οίκοι προσφέρουν ελεύθερα e-books και 
audio-books 
https://www.openbook.gr/menoume-spiti/ 

Άκουσε ένα βιβλίο 
https://www.akousenabiblio.com/ 

Διαδραστικές Ασκήσεις: 
https://tpe-
filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%C
F%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B
5%CE%B9%CF%82 

 

 

 

3. ΙΣΤΟΡΙΑ 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (ΦΕΚ 4178Β/28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/1cSvo54JKoXbupFyxic73ZshyRscXg5yw/view?usp=sharing 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-2020) 
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 

 

Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/): 

Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία 
Δείτε εδώ: 
http://www.ekivolos.gr/Istoriografia.htm?fbclid=IwAR1hHdIwBiuw6c0NbF2nfH43aH2qXjqUwV8CXRCoLSdny
rJ4vJcVIXk_31Q 

Χρονογραμμή. Δημιουργία χρονογραμμής και έτοιμες χρονογραμμές 
Δείτε εδώ: 
 
1. http://www.timetoast.com/ 
 
[Μετά την εγγραφή σας στο timetoast θα βρείτε πολλές έτοιμες χρονογραμμές για όλες τις περιόδους 
της ιστορίας με τη βοήθεια του εργαλείου της αναζήτησης (στα ελληνικά) στην ιστοσελίδα] 
 
2. https://www.preceden.com/ 

Ιστορία Λυκείου: Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα. Διαδραστικές Χρονογραμμές και 
ψηφιακά κουίζ 
Δείτε εδώ: 
http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/DigitalElements.htm 

Μάθετε ιστορία με διαδραστικούς χάρτες και βίντεο 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/181606_ploysio-yliko-mathete-istoria-me-diadrastikoys-hartes-kai-binteo 

 

https://www.openbook.gr/menoume-spiti/
https://www.akousenabiblio.com/
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
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https://drive.google.com/file/d/1cSvo54JKoXbupFyxic73ZshyRscXg5yw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing
https://tpe-filologika.blogspot.com/
http://www.ekivolos.gr/Istoriografia.htm?fbclid=IwAR1hHdIwBiuw6c0NbF2nfH43aH2qXjqUwV8CXRCoLSdnyrJ4vJcVIXk_31Q
http://www.ekivolos.gr/Istoriografia.htm?fbclid=IwAR1hHdIwBiuw6c0NbF2nfH43aH2qXjqUwV8CXRCoLSdnyrJ4vJcVIXk_31Q
http://www.timetoast.com/
https://www.preceden.com/
http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/DigitalElements.htm
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/181606_ploysio-yliko-mathete-istoria-me-diadrastikoys-hartes-kai-binteo
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1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-2020). 
Προσοχή: Διαφορετική ύλη ημερησίου και εσπερινού Γενικού Λυκείου. 
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 

 

Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/): 

Αρχαία Β΄Λυκείου. Τιμή και ατίμωση του νεκρού με αφορμή την "Αντιγόνη" του 
Σοφοκλή. Ψηφιακό σενάριο διακειμενικής προσέγγισης του Λ. Πόλκα από τον 
Πρωτέα (με τεκμήρια-απαντήσεις) 
Δείτε εδώ: 
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1824 
 
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2554 (εφαρμοσμένο με τεκμήρια-απαντήσεις) 

 

2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Π.Α.Σ 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-
2020).  
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 

 

Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/): 

Ψηφιακή Θεματογραφία στον Πρωτέα (με τεκμήρια-απαντήσεις) 
Δείτε εδώ: 
1. http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1225 
 
2. http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2521 (εφαρμοσμένο με τεκμήρια-απαντήσεις) 
 

3. http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2603 (εφαρμοσμένο με τεκμήρια-απαντήσεις) 

 
4. http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1223 
 

5.  http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2556 (εφαρμοσμένο με τεκμήρια-απαντήσεις) 

 
6. http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3652 (εφαρμοσμένο με τεκμήρια-απαντήσεις) 
 
7. http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2601 (εφαρμοσμένο με τεκμήρια-απαντήσεις) 

Αρχαία Β΄Λυκείου. Ρητορικά κείμενα. «Οἷα ἡ μορφή, (οὐ) τοιάδε καὶ ἡ ψυχὴ(;)». 
Ψηφιακό σενάριο της Β. Γιαρίμπαπα από τον Πρωτέα (με τεκμήρια-απαντήσεις) 
Περίληψη 
Το σενάριο επιχειρεί να προσεγγίσει την ενότητα των παραγράφων 18-19, που αποτελούν το τέλος της 

https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing
https://tpe-filologika.blogspot.com/
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1824
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2554
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing
https://tpe-filologika.blogspot.com/
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1225
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2521
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2603
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1223
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2556
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3652
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2601
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Πίστεως. Ολοκληρώνοντας ο Μαντίθεος την επιχειρηματολογία του σχετικά με την υποδειγματική του 
στρατιωτική συμπεριφορά, «κλείνει» το κύριο μέρος της απολογίας του προβάλλοντας και τεκμηριώνοντας το 
κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη. Οι μαθητές θα μελετήσουν το κείμενο γλωσσικά, μέσα όμως από μια 
καθολική οπτική και όχι μονοδιάστατα ως άλλο ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Θα το συγκρίνουν με 
μεταφράσεις που τους δίνονται· θα αναζητήσουν τη σύνδεση ή μη της σημασίας αρχαιοελληνικών λέξεων με 
τις ομόρριζες τους νεοελληνικές· θα ανακαλύψουν τη δεινότητα της έκφρασης του ρήτορα μέσω των 
σχημάτων λόγου και ειδικότερα της αντίθεσης. Στη συνέχεια, θα αξιοποιήσουν άλλες πηγές, για να 
διαπιστώσουν κατά πόσο οι επιλογές (πολιτικές, κοινωνικές, ηθικές) των αρχαίων Ελλήνων συνδέονται με 
τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο τους, καθώς και κατά πόσο επηρεάζονται οι φιλοσοφικές τους τάσεις από αυτό 
(φαίνεσθαι - είναι). Παράλληλα, θα κάνουν και αντίστοιχες αναγωγές στο σήμερα και στις σύγχρονες τάσεις 
των πολιτών. Θα αντιληφθούν έτσι και το πώς η στάση αυτή των πολιτών καθορίζεται από το 
ιστορικοπολιτικό σκηνικό της εκάστοτε εποχής. Θα παραγάγουν λόγο ορμώμενο από τις δικές τους κρίσεις 
και αξιολογήσεις σχετικά με τα προηγούμενα. Τέλος, θα μελετήσουν και θα αξιολογήσουν την τέχνη της 
πειθούς του συγκεκριμένου ρήτορα και θα εκτιμήσουν την αρετή του στη χρήση της ηθοποιίας και 
παθοποιίας. 
 
Δείτε εδώ: http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1221 
 
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2233 (εφαρμοσμένο με τεκμήρια-απαντήσεις) 
 
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3612 (εφαρμοσμένο με τεκμήρια-απαντήσεις) 

 

3. ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π.Α.Σ. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 3971/17-09-2020) 

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): 
https://drive.google.com/file/d/183VSBKz7OMAX49rRbFieynJBMPcxsxA8/view?usp=sharing 

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. 
 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-
2020).  
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1221
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2233
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3612
https://drive.google.com/file/d/183VSBKz7OMAX49rRbFieynJBMPcxsxA8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 

 

Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/): 

1. Ενδεικτική διδακτική πρόταση του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 134232/Δ2/06-10-2020). 
Δείτε εδώ: 
https://drive.google.com/file/d/1SA3IOgvz3ph5AeTHZRESdzy8LoA_vB8k/view?usp=sharing 
 

2. 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 
 

3. Ετικέτα «Λατινικά»: https://tpe-

filologika.blogspot.com/search/label/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%C
E%BA%CE%AC 

 

4. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-
2020).  
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 

Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/): 

Ν.Ε. Γλώσσα Α΄ Β΄ Γ΄Λυκείου: Διαδικτυακά μαθήματα. Ψηφιακά σενάρια με κριτήρια 
αξιολόγησης 
https://tpe-filologika.blogspot.com/2020/04/blog-post_51.html 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 25 εκδοτικοί οίκοι προσφέρουν ελεύθερα e-books και 
audio-books 

https://www.openbook.gr/menoume-spiti/ 

Άκουσε ένα βιβλίο 
https://www.akousenabiblio.com/ 

Διαδραστικές Ασκήσεις: 
https://tpe-
filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%C
F%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B
5%CE%B9%CF%82 

 

5. ΙΣΤΟΡΙΑ 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-
2020).  
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing
https://tpe-filologika.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1SA3IOgvz3ph5AeTHZRESdzy8LoA_vB8k/view?usp=sharing
https://filologika.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-filologikaGR.pdf
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing
https://tpe-filologika.blogspot.com/
https://tpe-filologika.blogspot.com/2020/04/blog-post_51.html
https://www.openbook.gr/menoume-spiti/
https://www.akousenabiblio.com/
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing
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Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/): 

Χρονογραμμή. Δημιουργία χρονογραμμής και έτοιμες χρονογραμμές 
Δείτε εδώ: 
 
1. http://www.timetoast.com/ 
 
[Μετά την εγγραφή σας στο timetoast θα βρείτε πολλές έτοιμες χρονογραμμές για όλες τις περιόδους 
της ιστορίας με τη βοήθεια του εργαλείου της αναζήτησης (στα ελληνικά) στην ιστοσελίδα] 
 
2. https://www.preceden.com/ 

Ιστορία Λυκείου: Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα. Διαδραστικές Χρονογραμμές και 
ψηφιακά κουίζ 
Δείτε εδώ: 
http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/DigitalElements.htm 

Ψηφιακό υλικό για Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
· Βυζαντινή Ιστορία (Ιστολόγιο): http://byzantin-history.blogspot.gr/ 
· Βυζαντινών Ιστορικά(Ιστολόγιο): http://vizantinonistorika.blogspot.gr/ 
· Μαθήματα ιστορίας (Χαλούλος): http://users.sch.gr/pchaloul/lessons-of-history.htm 
· Τράπεζα Θεμάτων, Ιστορία: http://meleagros.iep.edu.gr/ 
· e-istoria.com: http://www.e-istoria.com/byzantio.html 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ 
· Αγία Σοφία, Virtual tour: http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/ 
· Άγιο Όρος: http://www.macedonian-heritage.gr/Athos/General/Introduction.html 
· Βυζαντινά Μνημεία Αττικής: http://www.eie.gr/byzantineattica/ 
· Βυζαντινή Ζωγραφική: http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/ 
· Ελληνική Ιστορία, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: http://www.e-history.gr/ 
· Ελληνική Μουσική Πύλη του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης του 
ΙΕΜΑ: http://www.musicportal.gr/byzantine_music_history/?lang=el 
· Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου: http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=index&lang=gr 
· Ιστορικός Άτλας της Μεσογείου(Χάρτες): http://explorethemed.com/DefaultEl.asp 
· Μυριόβιβλος, Βυζαντινή Μουσική: http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/papadopoulos_music.html 
· Anastasian Wall: http://www.shca.ed.ac.uk/projects/longwalls/AnastasianWall.htm 
· archaeolink.com, Βυζαντινός Πολιτισμός: http://www.archaeolink.com/byzantine_civilization.htm 
· Byzance Architecture, Antoin Helbert: http://www.antoine-helbert.com/fr/portfolio/annexe-work/byzance-
architecture.html 
· Sharing Ancient Wisdoms project: http://www.ancientwisdoms.ac.uk/ 
· THE WATER SUPPLY OF 
CONSTANTINOPLE: http://www.shca.ed.ac.uk/projects/longwalls/WaterSupply.htm 
 
ΜΟΥΣΕΙΑ 
· Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μουσεία-Συλλογές: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp?theme_id=22 
· Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: http://www.byzantinemuseum.gr/el/ 
· Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Εκπαιδευτικά Προγράμματα: http://mbp.gr/edu/ 
· Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: http://mbp.gr/el 
· Μουσείο Μπενάκη: http://www.benaki.gr/ 
 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

-Ίδρυμα Μείζοντος Ελληνισμού: http://www.hellenichistory.gr/ 
· Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας by Paulos Karolides: http://www.gutenberg.org/files/41684/41684-h/41684-
h.htm 
· Λεβάντια: http://www.levantia.com.au/ 
· Μυριόβιβλος: http://www.myriobiblos.gr/byzhistory.html 
· Ψηφιακά βιβλία: http://www.digitalbookindex.org/subject_search/search010areabyzana/1 
· Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας: http://eib.xanthi.ilsp.gr/gr/default.asp 
· British Library, Digitised Manuscripts: http://www.bl.uk/manuscripts/Default.aspx 

https://tpe-filologika.blogspot.com/
http://www.timetoast.com/
https://www.preceden.com/
http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/DigitalElements.htm
http://byzantin-history.blogspot.gr/
http://vizantinonistorika.blogspot.gr/
http://users.sch.gr/pchaloul/lessons-of-history.htm
http://meleagros.iep.edu.gr/
http://www.e-istoria.com/byzantio.html
http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/
http://www.macedonian-heritage.gr/Athos/General/Introduction.html
http://www.eie.gr/byzantineattica/
http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/
http://www.e-history.gr/
http://www.musicportal.gr/byzantine_music_history/?lang=el
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=index&lang=gr
http://explorethemed.com/DefaultEl.asp
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/papadopoulos_music.html
http://www.shca.ed.ac.uk/projects/longwalls/AnastasianWall.htm
http://www.archaeolink.com/byzantine_civilization.htm
http://www.antoine-helbert.com/fr/portfolio/annexe-work/byzance-architecture.html
http://www.antoine-helbert.com/fr/portfolio/annexe-work/byzance-architecture.html
http://www.ancientwisdoms.ac.uk/
http://www.shca.ed.ac.uk/projects/longwalls/WaterSupply.htm
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp?theme_id=22
http://www.byzantinemuseum.gr/el/
http://mbp.gr/edu/
http://mbp.gr/el
http://www.benaki.gr/
http://www.hellenichistory.gr/
http://www.gutenberg.org/files/41684/41684-h/41684-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/41684/41684-h/41684-h.htm
http://www.levantia.com.au/
http://www.myriobiblos.gr/byzhistory.html
http://www.digitalbookindex.org/subject_search/search010areabyzana/1
http://eib.xanthi.ilsp.gr/gr/default.asp
http://www.bl.uk/manuscripts/Default.aspx
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· Dumbarton Oaks, Research Library and 
Collection: http://museum.doaks.org/IT_1202?sid=20997&x=491784 
· Greek Manuscripts at Oxford: http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/ODLodl%7E8%7E8 
· Historia bizantina, Ioannes Scylitza: http://www.wdl.org/en/item/10625/ 
· Krumbacher: http://www.archive.org/stream/byzantinischezei01mnuoft#page/2/mode/2up 
· Suda On Line: http://www.stoa.org/sol/ 
· The Metropolitan Museum of Art, Byzantine Art: http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_index.asp?i=13 
· The Temple Gallery: http://www.templegallery.com/adwords10.htm 
· World Digital Library: http://www.wdl.org/en/search/?q=byzantine 
 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
· 24γράμματα, Βυζαντινή Ιστορία: http://www.24grammata.com/?cat=195 
· Βυζαντινά Σύμμεικτα: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz 
· Παρεκβολαί: http://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai 
· Περιοδικό Αρχαιολογία: http://www.archaiologia.gr 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
http://www.antoine-helbert.com/fr/portfolio/annexe-work/ 
TimeMaps History Atlas 
https://www.timemaps.com/history 
Σύστημα Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Προβολής για τον Βυζαντινό Πολιτισμό 
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=index&lang=gr 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΠΕ 

http://aesop.iep.edu.gr/node/20245 
 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ (ΙΙΙ) 
http://eranistis.net/wordpress/2014/03/15/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%
B9%CE%BD%CF%8C-
%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%BF-
%CE%B9%CE%B9%CE%B9/ 

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ: Εκπαιδευτικά Βίντεο του Φίλιππου Δελή 
Δείτε εδώ: https://www.youtube.com/channel/UCHoZILNNC894kO9gPsdUqCg/videos 
 
 

 

6. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-2020).  
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 

Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/): 

Ζανέκα Σ. Σταυρόλεξο στην ενότητα της αναζήτησης του κριτηρίου της ηθικής 
ορθότητας από τη Φιλοσοφία Β΄ Λυκείου 
Δείτε εδώ: https://learningapps.org/12081702 
 
Κι εδώ σε μεγάλη οθόνη: https://learningapps.org/view12081702 

Ζανέκα Σ. Δημιουργική εργασία με τέσσερα φύλλα εργασίας για τη Φιλοσοφία 
Β΄Λυκείου (εφαρμοσμένη) 
Δείτε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1Lf8L8nJeS5VOFGDSCTFgyZLxJfNjE6ie/view?usp=sharing 
 

http://museum.doaks.org/IT_1202?sid=20997&x=491784
http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/ODLodl~8~8
http://www.wdl.org/en/item/10625/
http://www.archive.org/stream/byzantinischezei01mnuoft#page/2/mode/2up
http://www.stoa.org/sol/
http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_index.asp?i=13
http://www.templegallery.com/adwords10.htm
http://www.wdl.org/en/search/?q=byzantine
http://www.24grammata.com/?cat=195
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz
http://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai
http://www.archaiologia.gr/
http://www.antoine-helbert.com/fr/portfolio/annexe-work/
https://www.timemaps.com/history
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=index&lang=gr
http://aesop.iep.edu.gr/node/20245
http://eranistis.net/wordpress/2014/03/15/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%BF-%CE%B9%CE%B9%CE%B9/
http://eranistis.net/wordpress/2014/03/15/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%BF-%CE%B9%CE%B9%CE%B9/
http://eranistis.net/wordpress/2014/03/15/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%BF-%CE%B9%CE%B9%CE%B9/
http://eranistis.net/wordpress/2014/03/15/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%BF-%CE%B9%CE%B9%CE%B9/
https://www.youtube.com/channel/UCHoZILNNC894kO9gPsdUqCg/videos
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing
https://tpe-filologika.blogspot.com/
https://learningapps.org/12081702
https://learningapps.org/view12081702
https://drive.google.com/file/d/1Lf8L8nJeS5VOFGDSCTFgyZLxJfNjE6ie/view?usp=sharing
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Ετικέτα «Φιλοσοφία»: https://tpe-

filologika.blogspot.com/search/label/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%
CE%AF%CE%B1 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ) 
 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2020-2021 (ΦΕΚ 
3046/ 22-07-2020) Δείτε εδώ:  

https://drive.google.com/file/d/1jCGa_9HtyzyadZO9MU3w4iUTMsKP0ep8/view?usp=shar

ing 

 

 Επισήμανση: Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 (εγκύκλιος 

112948/Δ2/01-09-200): Γενική οδηγία για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Σχετικά με 

τη διδασκαλία της 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 σάς 

γνωρίζουμε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να ακολουθεί τη σειρά των 

Κεφαλαίων/Ενοτήτων που ορίζει η εξεταστέα ύλη, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία 

στην πρόοδο της διδακτέας / εξεταστέας ύλης στις σχολικές μονάδες. Δείτε εδώ: 
https://drive.google.com/file/d/1wlx1dseto5QytWEE07u4SkETNsmJfpz1/view?usp=sharing 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-2020). 
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 

 

Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/) 

 

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (αρ. πρωτ. 134046/Δ2/6-10-
2020). Προσοχή: Ξεχωριστές οδηγίες για Ημερήσιο και Εσπερινό ΓΕ.Λ. 
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing 

https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://drive.google.com/file/d/1jCGa_9HtyzyadZO9MU3w4iUTMsKP0ep8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCGa_9HtyzyadZO9MU3w4iUTMsKP0ep8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wlx1dseto5QytWEE07u4SkETNsmJfpz1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing
https://tpe-filologika.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1zpRe5ySDmQFb3hQ7mork8BQKIAaS-j4S/view?usp=sharing
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 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΕΚ 4177Β/ 28-09-2020) 
https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing 
 

Εκπαιδευτικό υλικό (βλ. περισσότερα: ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – 
ιστολόγιο που διαχειρίζομαι: https://tpe-filologika.blogspot.com/) 

Ιστορία Λυκείου: Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα. Διαδραστικές Χρονογραμμές και 
ψηφιακά κουίζ 
Δείτε εδώ: 
http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/DigitalElements.htm 

Μάθετε ιστορία με διαδραστικούς χάρτες και βίντεο 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/181606_ploysio-yliko-mathete-istoria-me-diadrastikoys-hartes-kai-binteo 

 

Διαδραστικές Ασκήσεις: 
https://tpe-
filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%C
F%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B
5%CE%B9%CF%82 

 

 
 

Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

Με τιμή 
                                                                

ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  

Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/193VI-67rcUBpOhhvY_YVyEIwET6nffhO/view?usp=sharing
https://tpe-filologika.blogspot.com/
http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/01HUMANITIES/History/DigitalElements.htm
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/181606_ploysio-yliko-mathete-istoria-me-diadrastikoys-hartes-kai-binteo
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://tpe-filologika.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

