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ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΠΕ02 
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Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Ηράκλειο, 12-10-2021 
 
Αρθ. Πρωτ: Φ2/2088   
 
ΠΡΟΣ: τις Διευθύνσεις και τους/τις  
Φιλολόγους (ΠΕ02) των Γενικών Λυκείων της 
Επιστημονικής μου Ευθύνης στα Χανιά και 
στο Ρέθυμνο  
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Οδηγίες Υ.ΠΑΙ.Θ.-Ι.Ε.Π. για τα φιλολογικά μαθήματα του Ημερήσιου και 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2021-2022. Προγραμματισμός της 
διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών/-τριών σύμφωνα με τα ΦΕΚ/ 

εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [Αρ. Πρωτ. 
121671/Δ2/28-09-2021]  
https://drive.google.com/file/d/1Yi7-IO-dBh2x6Oqnz4NjAf-1R_5mS4S_/view?usp=sharing 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 [Αρ. 
Πρωτ. 122388/Δ2/ 29-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1tvWuqRqRPadPgbvkMRGHQmQrFqD8qBto/view 

 

Περιεχόμενα: 
 

 Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας του Μαθήματος Ιστορίας Γενικού 
Ημερήσιου και Εσπερινού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 

 Α΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝΝ 
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 Β΄ τάξης Ημερήσιου Και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
 Διδακτέα ύλη Ιστορίας Γενικής Παιδείας - Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου 
 Διδακτέα ύλη Ιστορίας Γενικής Παιδείας - Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου 
 Ιστορία Γενικής Παιδείας - Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου  
 Οδηγίες Διδασκαλίας Ιστορίας - Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών  
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 [Αρ. Πρωτ. 
116772/Δ2/17-09-2021]  
https://drive.google.com/file/d/1y0wbRx8vFD5q2Avf1c5b3Pwc6Yn_9Zw8/view?usp=sharing 

 

Περιεχόμενα: 
 

 Α. Οδηγίες Διδασκαλίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γενικής 
Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Α΄ και Β΄ τάξεις 
Γενικού Λυκείου) 

 Β. Οδηγίες Διδασκαλίας για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών) Γ΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 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 γεγονότα από τους μαθητές και τις μαθήτριες. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Α΄ ΤΑΞΗ, Β΄ ΤΑΞΗ ΚΑΙ Γ΄ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ [Αρ. Πρωτ. 116804/Δ2/17-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1q01E56D7W53dpKpV9o8gYnHm3WzHRHg6/view 

 

 Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» 
των Α΄ και Β΄ τάξεων ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου [ΦΕΚ/Β/ 
4402/23-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/19fQdT--8Wu-cZbDXteH_YKzMgZGufF51/view?usp=sharing 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 [Αρ. Πρωτ. 
116791/Δ2/17-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1l6wpHrk1A5t-5XUYX1fQ9MwGS-x1Qkx-/view 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ Ο.Π.Α.Σ. ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 [Αρ. Πρωτ. 
116800/Δ2/17-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1yyapUlJOC3157MJky8NzD5j6DhZ73OOe/view  
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 Γνωστοποίηση Εξεταστέας-Διδακτέας Ύλης Λατινικών Γ ́ τάξης 
Γενικού Λυκείου [Αρ. Πρωτ. 75296/Δ2/24-06-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1Z3Aa-

KnRQhHnCLN4voK3zPX6Nzao5khS/view?usp=sharing  
 

 Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος των Λατινικών στη Β΄ τάξη 
Ο.Π.Α.Σ. του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου [ΦΕΚ/Β/ 
3971/17-09-2020] 
https://drive.google.com/file/d/183VSBKz7OMAX49rRbFieynJBMPcxsxA8/vie

w?usp=sharing  

 
 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινικών στη Γ΄ τάξη 

Ο.Π.Α.Σ. του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου [ΦΕΚ/Β/ 
2942/05-07-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1iRsBLPTtiDas8KsN8IHpkoG3DuuhQtMl/view?

usp=sharing 
 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 [ΦΕΚ/Β/4254/15-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1bw5DVayUA_AxewX6Y3ltBGkQOHhvAenS/view?us

p=sharing 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΦΕΚ/Β/3137/19-07-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1w0h7hFhnmSoT1E99XYnsdNyT6ekKk68d/view?usp=sharing 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

 

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 (Τράπεζα Θεμάτων για Α’ και Β’ τάξη Γενικού Λυκείου ), 
αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων 
εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα [Απόφ. υπ’ αριθμ. 102474/Δ2/ΦΕΚ/Β/4134/9 -9-2021] 
https://drive.google.com/file/d/18VHS9XziRd3ZhHKRqBe11Hslpr2y0DCK/view?usp=

sharing 

 

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής [ΦΕΚ 4677/Β/11-10-2021] 
https://drive.google.com/file/d/15bPmLX-zs2P3zl-DPHxHLyeOpztEgW-

Z/view?usp=sharing 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στα Αρχαία Ελληνικά Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Ο.Π.Α.Σ . 
δεν αλλάζει ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος στις πανελλαδικές 
εξετάσεις 2022  (60/40). Μόνο στις απολυτήριες εξετάσεις 
θεσμοθετούνται αλλαγές στον τρόπο εξέτασης του μαθήματος  σε 
σχέση με τον ήδη γνωστό (50/50) [βλ. στα δύο παραπάνω ΦΕΚ] . 

 

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  
https://drive.google.com/file/d/1OIDCqg4koLff085rCa2bqhaZcx7xACm0/view?usp=sh

aring 

 

Σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών/-τριών Γενικού Λυκείου  από το νέο 
Πσχολικό έτος [άρθρο 86 του Κεφαλαίου Α ́ του Μέρους Δ ́ του Νόμου υπ ’ 
αριθμ. 4823/2021/ΦΕΚ Α ́ 136/03 -08-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1rZO4SCsmrwDJSmtYgsivWa8fuagSBks7/view?usp=s

haring 

 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και 
για την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, 
οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία 
του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την 
οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και 
φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιο τητες, την κριτικη ́  
σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ., 

β) οι εργασίες που εκτελει ́ ο μαθητη ς στο πλαι σιο της καθημερινη ς μαθησιακη ς διαδικασι ας 
στο σχολει ο η  στο σπι τι, ατομικα  η  ομαδικα , 

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, και οι διαθεματικές 
εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, 

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση 
και υποβολη ́ /παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής 
δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων 
εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης), 

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μια (1) διδακτικη ́  ωχρά και είναι: 

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης 
ή 

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως 
προηγούμενο μάθημα.  

Επισημάνσεις όσον αφορά τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης 

Στα φιλολογικά μαθήματα των Γενικών Λυκείων  διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες 
δοκιμασίες αξιολόγησης, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) 
κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν 
πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο 
δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. Οι 
διδάσκοντες δύνανται σε κάθε τετράμηνο να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της 
τετραμηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών 
τετραμηνιαίων δοκιμασιών που προβλέπονται.  

https://drive.google.com/file/d/1OIDCqg4koLff085rCa2bqhaZcx7xACm0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OIDCqg4koLff085rCa2bqhaZcx7xACm0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZO4SCsmrwDJSmtYgsivWa8fuagSBks7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZO4SCsmrwDJSmtYgsivWa8fuagSBks7/view?usp=sharing


 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και 
περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού 
προγράμματος. 

 Τα θέματα των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια ή εργασίες, αν υπάρχουν, 
φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). Οι ολιγο λεπτες δοκιμασι ες 
πραγματοποιου νται με η  χωρι ς προειδοποι ηση των μαθητω ν με τη μορφη ́  συντο μων, ποικι λων 
και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων 
δοκιμασίων που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του 
διδάσκοντος. 

 
Ας προσέξουμε και τα ακόλουθα σημεία: 

 Αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία (βλ. παραπάνω παραγράφους α-ε) ο 
προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των 
υπαρχόντων στοιχείων. 

 Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, 
δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν 
διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών. 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  
1. Πλούσιο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό θα βρείτε στο ιστολόγιο που επιμελούμαι 

και διαχειρίζομαι «ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ»: 
https://tpe-filologika.blogspot.com/ 
 

2.   Ψηφιακό Αποθετήριο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (ετικέτα «Ζανέκα»):   
 https://pekes.pdekritis.gr/category/apothetirio?tag=zaneka 

 
 
 

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