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ΘΕΜΑ: Διδακτζα φλθ και Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία των μακθμάτων τθσ Αϋ τάξθσ του Ημερθςίου Γενικοφ 

Λυκείου και των Αϋ και Βϋ τάξεων του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχ. ζτοσ 2015-2016 

 
Μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (πράξθ 42/2015 του Δ.Σ.) ςασ 

αποςτζλλουμε τισ παρακάτω οδθγίεσ ςχετικά με τθ διδαςκαλία των μακθμάτων τθσ Αϋ τάξθσ του Ημερθςίου 

Γενικοφ Λυκείου και των Αϋ και Βϋ τάξεων του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχ. ζτοσ 2015-2016. 

Συγκεκριμζνα: 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Για το μάκθμα τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ τθσ Αϋ τάξθσ Θμερθςίου Γενικοφ Λυκείου ωσ διδακτικά εγχειρίδια 
κα χρθςιμοποιθκοφν τα βιβλία: 
α) Ζκφραςθ-Ζκκεςθ Σεφχοσ Αϋ τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 
β) Ζκφραςθ-Ζκκεςθ για το Γενικό Λφκειο-Θεματικοί Κφκλοι των Αϋ, Βϋ, Γϋ τάξεων Γενικοφ Λυκείου 
γ) Γλωςςικζσ Αςκιςεισ για το Γενικό Λφκειο 
Από το βιβλίο Ζκφραςθ-Ζκκεςθ, Σεφχοσ Αϋ, τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου κα διδαχκοφν τα εξισ: 
ΡΟΛΟΓΛΚΑ 
Τα όρια τθσ λζξθσ  
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΛ ΓΛΩΣΣΛΚΕΣ ΡΟΛΚΛΛΛΕΣ 
Ι. ΤΑ ΟΛΑ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
1. Θ απεραντοςφνθ τθσ  
2. Θ πολυμορφία τθσ  
3. Θ παντοδυναμία τθσ  
ΙΙ. ΟΛ ΡΟΛΚΛΛΛΕΣ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΛΚΟΤΕΘ ΓΛΩΣΣΑ)  
1. Γεωγραφικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ  
2. Κοινωνικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ  
ΙΙΙ. ΟΛ ΟΡΤΛΚΕΣ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
IV. Θ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

Βαθμός Αζθαλείας: 
Να διαηηρηθεί μέτρι: 
Βαθ. Προηεραιόηηηας:  
 
Αθήνα,          09-10-2015 

Αρ. Πρωη.     159253/Δ2 

 Περιθερειακές Δ/νζεις Εκπ/ζης 

 τολ. σμβούλοσς Δ.Ε. (μέζω ηων 
Περιθερειακών Δ/νζεων Εκπ/ζης) 

 Δ/νζεις Δ/θμιας Εκπ/ζης 

 Γενικά Λύκεια (μέζω ηων Δ/νζεων 

Δ/θμιας Εκπ/ζης) 

ΠΡΟ: 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 
ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ 
Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 
 

 

 ----- 
Σατ. Γ/νζη:  Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 
Σ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούζι 
Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροθορίες:  Αν. Παζταλίδοσ 
Σηλέθωνο:  210-3443422 

 

Ινζηιηούηο Εκπαιδεσηικής 
Πολιηικής 

Αν. Σζότα 36 

11521 Αθήνα 

ΚΟΙΝ.: 

http://www.minedu.gov.gr/
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V. ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΕΛΜΕΝΩΝ  
VI. ΕΛΔΛΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  
VII. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
VIII. ΚΕΜΑΤΑ ΓΛΑ ΣΥΗΘΤΘΣΘ ΚΑΛ ΕΚΦΑΣΘ-ΕΚΚΕΣΘ  
Ο ΛΟΓΟΣ 
I. ΡΟΦΟΛΚΟΣ ΚΑΛ ΓΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
1. Επιςθμαίνω τα ςτοιχεία τθσ ομιλίασ  
2. Συγκρίνω τον προφορικό με το γραπτό λόγο  
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ ςχετικά με τον προφορικό και το γραπτό λόγο     
ΙΙ. ΔΛΑΛΟΓΟΣ 
1. Διάλογοσ. Θ ςχζςθ του λόγου με το ςϊμα, το χρόνο και το χϊρο  
2. Ρροχποκζςεισ για τθν επιτυχία ενόσ διαλόγου/μιασ ςυνομιλίασ  
3. Ο λογοτεχνικόσ διάλογοσ  
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ ςχετικά με το διάλογο  
Λεξιλόγιο  
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ ςχετικά με τθν εφθβεία  
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ ςχετικά με τθν αγάπθ και με τον ζρωτα  
ΡΕΛΓΑΦΘ 
Ι. ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  
1. Μεκόδευςθ τθσ περιγραφισ 
α. Θ επιλογι και θ παράκεςθ/οργάνωςθ των λεπτομερειϊν  
β. Θ ακρίβεια και θ ςαφινεια ςτθν περιγραφι  
2. Θ γλϊςςα τθσ περιγραφισ 
α. Θ επιλογι των κατάλλθλων λζξεων/φράςεων  
β. Κυριολεκτικι (δθλωτικι) και μεταφορικι (ςυνυποδθλωτικι) χριςθ τθσ γλϊςςασ  
3. Το ςχόλιο και θ οπτικι γωνία ςτθν περιγραφι. 
ΙΙ. ΔΛΑΦΟΑ ΚΕΜΑΤΑ / ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ ΤΘΣ ΡΕΛΓΑΦΘΣ  
1.Ρεριγραφι ενόσ χϊρου / κτιρίου  
2.Ρεριγραφι προςϊπου/ατόμου 
α. Τα τυπικά και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ενόσ προςϊπου / ατόμου  
β. Το ςχόλιο ςτθν περιγραφι ενόσ ατόμου  
3. Ρεριγραφι ηωγραφικοφ πίνακα ι άλλου ζργου τζχνθσ  
4. Ειδικά κζματα 
β. Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ για τθν καταςκευι ι τθ χριςθ ενόσ αντικειμζνου  
ΙΙΙ. ΕΚΦΑΣΘ-ΕΚΚΕΣΘ: κζματα ςχετικά με τθν ενδυμαςία και τθ μόδα  
ΙV. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Ανάπτυξθ μιασ παραγράφου με αναλογία. 
ΑΦΘΓΘΣΘ 
Ι. ΑΦΘΓΘΣΘ 
1.Οριςμόσ τθσ αφιγθςθσ. 
2.Αφθγθματικό περιεχόμενο και αφθγθματικι πράξθ. 
7.Αφθγθματικόσ χρόνοσ  
Λεξιλόγιο ςχετικό με τα κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ/ζκκεςθ που ακολουκοφν. 
Κζματα για ςυηιτθςθ ι ζκφραςθ/ζκκεςθ (Γθρατειά και νεότθτα. Χκεσ-Σιμερα-Αφριο. Αφθγιςεισ για το 
παρελκόν και το μζλλον)  
ΙΙ. ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΦΘΓΘΣΘ 
Λεξιλόγιο  
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ/ζκκεςθ. Το Κωμικό και θ ςθμαςία του γζλιου  
ΙΙΙ. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 
Συνοχι κειμζνου  
Συνοχι ςε ζνα αφθγθματικό κείμενο  
ΤΟ ΧΟΝΟΓΑΦΘΜΑ  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Για το μάκθμα τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ τθσ Αϋ τάξθσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου ωσ διδακτικά εγχειρίδια κα 
χρθςιμοποιθκοφν τα βιβλία: 
α) Ζκφραςθ-Ζκκεςθ Σεφχοσ Αϋ τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 
β) Ζκφραςθ-Ζκκεςθ για το Γενικό Λφκειο-Θεματικοί Κφκλοι των Αϋ, Βϋ, Γϋ τάξεων Γενικοφ Λυκείου 
γ) Γλωςςικζσ Αςκιςεισ για το Γενικό Λφκειο 
Από το βιβλίο Ζκφραςθ-Ζκκεςθ, Σεφχοσ Αϋ, τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου κα διδαχκοφν τα εξισ: 
ΡΟΛΟΓΛΚΑ 
Τα όρια τθσ λζξθσ  
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΛ ΓΛΩΣΣΛΚΕΣ ΡΟΛΚΛΛΛΕΣ 
Ι. ΤΑ ΟΛΑ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
1. Θ απεραντοςφνθ τθσ  
2. Θ πολυμορφία τθσ  
3. Θ παντοδυναμία τθσ  
ΙΙ. ΟΛ ΡΟΛΚΛΛΛΕΣ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΛΚΟΤΕΘ ΓΛΩΣΣΑ)  
1. Γεωγραφικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ  
2. Κοινωνικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ  
ΙΙΙ. ΟΛ ΟΡΤΛΚΕΣ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
IV. Θ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
V. ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΕΛΜΕΝΩΝ  
VI. ΕΛΔΛΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  
VII. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
VIII. ΚΕΜΑΤΑ ΓΛΑ ΣΥΗΘΤΘΣΘ ΚΑΛ ΕΚΦΑΣΘ-ΕΚΚΕΣΘ  
Ο ΛΟΓΟΣ 
I. ΡΟΦΟΛΚΟΣ ΚΑΛ ΓΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
1. Επιςθμαίνω τα ςτοιχεία τθσ ομιλίασ  
2. Συγκρίνω τον προφορικό με το γραπτό λόγο  
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ ςχετικά με τον προφορικό και το γραπτό λόγο     
ΙΙ. ΔΛΑΛΟΓΟΣ 
1. Διάλογοσ. Θ ςχζςθ του λόγου με το ςϊμα, το χρόνο και το χϊρο  
2. Ρροχποκζςεισ για τθν επιτυχία ενόσ διαλόγου/μιασ ςυνομιλίασ  
3. Ο λογοτεχνικόσ διάλογοσ  
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ ςχετικά με το διάλογο  
Λεξιλόγιο  
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ ςχετικά με τθν εφθβεία  
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ-ζκκεςθ ςχετικά με τθν αγάπθ και με τον ζρωτα  

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Για το μάκθμα τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ τθσ Βϋ τάξθσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου ωσ διδακτικά εγχειρίδια κα 
χρθςιμοποιθκοφν τα βιβλία: 
α) Ζκφραςθ-Ζκκεςθ Σεφχοσ Αϋ τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 
β) Ζκφραςθ-Ζκκεςθ για το Γενικό Λφκειο-Θεματικοί Κφκλοι των Αϋ, Βϋ, Γϋ τάξεων Γενικοφ Λυκείου 
γ) Γλωςςικζσ Αςκιςεισ για το Γενικό Λφκειο 
Από το βιβλίο Ζκφραςθ –Ζκκεςθ, Σεφχοσ Αϋ κα διδαχτοφν τα εξισ:  
ΡΕΛΓΑΦΘ 
Ι. ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ  
1. Μεκόδευςθ τθσ περιγραφισ 
α. Θ επιλογι και θ παράκεςθ/οργάνωςθ των λεπτομερειϊν  
β. Θ ακρίβεια και θ ςαφινεια ςτθν περιγραφι  
2. Θ γλϊςςα τθσ περιγραφισ 
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α. Θ επιλογι των κατάλλθλων λζξεων/φράςεων  
β. Κυριολεκτικι (δθλωτικι) και μεταφορικι (ςυνυποδθλωτικι) χριςθ τθσ γλϊςςασ  
3. Το ςχόλιο και θ οπτικι γωνία ςτθν περιγραφι  
ΙΙ. ΔΛΑΦΟΑ ΚΕΜΑΤΑ / ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ ΤΘΣ ΡΕΛΓΑΦΘΣ  
1.Ρεριγραφι ενόσ χϊρου / κτιρίου  
2.Ρεριγραφι προςϊπου/ατόμου 
α. Τα τυπικά και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ενόσ προςϊπου / ατόμου  
β. Το ςχόλιο ςτθν περιγραφι ενόσ ατόμου  
3. Ρεριγραφι ηωγραφικοφ πίνακα ι άλλου ζργου τζχνθσ  
4. Ειδικά κζματα 
β. Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ για τθν καταςκευι ι τθ χριςθ ενόσ αντικειμζνου  
ΙΙΙ. ΕΚΦΑΣΘ-ΕΚΚΕΣΘ: κζματα ςχετικά με τθν ενδυμαςία και τθ μόδα  
ΙV. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Ανάπτυξθ μιασ παραγράφου με αναλογία  
ΑΦΘΓΘΣΘ 
Ι. ΑΦΘΓΘΣΘ 
1.Οριςμόσ τθσ αφιγθςθσ  
2.Αφθγθματικό περιεχόμενο και αφθγθματικι πράξθ  
7.Αφθγθματικόσ χρόνοσ  
Λεξιλόγιο ςχετικό με τα κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ/ζκκεςθ που ακολουκοφν. 
Κζματα για ςυηιτθςθ ι ζκφραςθ/ζκκεςθ (Γθρατειά και νεότθτα. Χκεσ-Σιμερα-Αφριο. Αφθγιςεισ για το παρελκόν 
και το μζλλον)  
ΙΙ. ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΦΘΓΘΣΘ 
Λεξιλόγιο  
Κζματα για ςυηιτθςθ και ζκφραςθ/ζκκεςθ. Το Κωμικό και θ ςθμαςία του γζλιου  
ΙΙΙ. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 
Συνοχι κειμζνου  
Συνοχι ςε ζνα αφθγθματικό κείμενο  
ΤΟ ΧΟΝΟΓΑΦΘΜΑ  

 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Στθν διδακτζα φλθ τθσ Αϋ Λυκείου περιλαμβάνονται οι διδακτικζσ ενότθτεσ: 1) Τα φφλα ςτθ λογοτεχνία. 2) 
Ραράδοςθ και μοντερνιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ. 

Ωσ διδακτικό εγχειρίδιο κα χρθςιμοποιθκεί κυρίωσ το Ανκολόγιο Κειμζνων τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ τθσ 
Αϋ Λυκείου με ςυνανάγνωςθ κειμζνων που ανκολογοφνται και ςτα άλλα δφο ανκολόγια τθσ Βϋ και Γϋ τάξθσ του 
Λυκείου. 

 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Ωσ διδακτικό εγχειρίδιο κα χρθςιμοποιθκεί το Ανκολόγιο Κειμζνων τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ τθσ Αϋ 
Λυκείου.  

Το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ωσ μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ διδάςκεται δφο (2) ϊρεσ τθν εβδομάδα 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ με ελεφκερθ επιλογι κειμζνων από τον διδάςκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόςον ο 
διδάςκων το επικυμεί, είναι ςυνεχόμενο. Θ επιλογι τθσ διδακτζασ φλθσ κα είναι ίδια για όλα τα τμιματα τθσ 
τάξθσ του ίδιου ςχολείου, προκειμζνου να τθρθκεί θ ενότθτα τθσ διδαςκαλίασ και τθσ αξιολόγθςθσ. Κατά τθ 
διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ κα διδαχκοφν κείμενα ποιθτικά και πεηά, τουλάχιςτον 13, αντιπροςωπευτικά όλων 
των ενοτιτων που περιζχονται ςτο οικείο ςχολικό εγχειρίδιο (Ρρϊτθ Ρερίοδοσ *10οσ αι.-1453+, Δεφτερθ Ρερίοδοσ 
[1453-1669+, Τρίτθ Ρερίοδοσ *1669-1830+, Επτανθςιακι Σχολι, Οι Φαναριϊτεσ και θ ομαντικι Σχολι των Ακθνϊν 
[1830-1880+, Ξζνθ Λογοτεχνία, Ακθναϊκι Σχολι-Ροίθςθ, Ο Δθμοτικιςμόσ). Κα διδαχκοφν, επίςθσ, τα 
γραμματολογικά ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τα κείμενα που πρόκειται να διδαχκοφν αλλά και τα γραμματολογικά 
ςτοιχεία που δίνονται ςτθν ειςαγωγι κάκε ενότθτασ.  
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ΙΣΟΡΙΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ 

Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θ διδακτζα φλθ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ τθσ Αϋ Τάξθσ του Θμεριςιου και Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, με 
βάςθ το ςχολικό βιβλίο Ιςτορία του Αρχαίου Κόςμου: Από τουσ προϊςτορικοφσ πολιτιςμοφσ τθσ Ανατολισ ζωσ 
τθν εποχι του Ιουςτινιανοφ, του Α. Μαςτραπά, είναι θ ακόλουκθ: 

Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΣΗ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ 
2. Θ Αίγυπτοσ  
ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕ 
1. Ελλθνικι προϊςτορία 
1.2. O Mυκθναϊκόσ πολιτιςμόσ 
2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ωσ το 323 π.Χ.) 
2.1. Ομθρικι εποχι (1100-750 π.Χ.), *εκτόσ από τθν ενότθτα Οι μετακινιςεισ (11οσ-9οσ αι. π.Χ.)+, Ο πρϊτοσ 
ελλθνικόσ αποικιςμόσ, Οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι οργάνωςθ, Ο πολιτιςμόσ 
2.2. Αρχαϊκι εποχι (750-480 π.Χ) 
2.3. Κλαςικι εποχι (480-323 π.Χ.): το ειςαγωγικό τμιμα και θ υποενότθτα: θ ςυμμαχία τθσ Διλου - Ακθναϊκι 
θγεμονία, Θ εποχι του Ρερικλι, ο Ρελοποννθςιακόσ πόλεμοσ (431-404 π.Χ.), Θ κρίςθ τθσ πόλθσ-κράτουσ, Θ 
πανελλινια ιδζα, Ο Φίλιπποσ Βϋ και θ ζνωςθ των Ελλινων, Το ζργο του Μ. Αλεξάνδρου, Ο πολιτιςμόσ 
ΙΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
1.2. Σα χαρακτθριςτικά του Ελλθνιςτικοφ κόςμου (Οι υποενότθτεσ: Τα βαςίλεια τθσ Ανατολισ, Τα βαςίλεια του 
Ελλαδικοφ χϊρου, Οι πόλεισ–κράτθ, Οι ςυμπολιτείεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εξεταςτζα φλθ). 
2. Ο ελλθνιςτικόσ πολιτιςμόσ 
IV. Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ 
3.3 Θ ίδρυςθ τθσ ϊμθσ και θ οργάνωςι τθσ  
3.4. Θ ςυγκρότθςθ τθσ ωμαϊκισ πολιτείασ-Res publica  
V. OI MEΓΑΛΕ ΚΑΣΑΚΣΗΕΙ 
2.2. Οι μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ 
VI. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ (1οσ αι. π.Χ. – 3οσ αι. μ.Χ.) 
1. Η περίοδοσ τθσ ακμισ (27 π.Χ. – 193 μ.Χ.) 
1.1 Θ εποχι του Αυγοφςτου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.): Θ ιςχυροποίθςθ τθσ κεντρικισ εξουςίασ, Το πολίτευμα και οι 
ςτρατιωτικζσ μεταρρυκμίςεισ   
1.2 Οι διάδοχοι του Αυγοφςτου (14 – 193 μ.Χ.): το ειςαγωγικό τμιμα, Θ διοίκθςθ και το δίκαιο  
VII. H ΤΣΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΑ (4οσ - 6οσ αι. μ.Χ.) 
1.1. Ο Διοκλθτιανόσ και θ αναδιοργάνωςθ τθσ αυτοκρατορίασ  
1.2. Μ. Κωνςταντίνοσ: Εκχριςτιανιςμόσ και ιςχυροποίθςθ τθσ ρωμαϊκισ Ανατολισ  
1.4. Ο εξελλθνιςμόσ του Ανατολικοφ ωμαϊκοφ κράτουσ  
1.5. Θ μεγάλθ μετανάςτευςθ των λαϊν. Το τζλοσ του Δυτικοφ ωμαϊκοφ κράτουσ 
2. Η εποχι του Ιουςτινιανοφ (6οσ αι. μ.Χ.) 
2.2 Θ ελλθνοχριςτιανικι οικουμζνθ  

 
ΙΣΟΡΙΑ 

Bϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ  

Θ διδακτζα φλθ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ τθσ Βϋ τάξθσ του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, με βάςθ το ςχολικό 
βιβλίο Ιςτορία του Μεςαιωνικοφ και του Νεότερου Κόςμου 565-1815, των Λ. Δθμθτροφκα, Κ. Λωάννου, Κ. 
Μπαροφτα, είναι θ ακόλουκθ: 

Ι. Από το κάνατο του Ιουςτινιανοφ ωσ τθν αποκατάςταςθ των εικόνων και τθ ςυνκικθ του Βερντζν (565-843)  
2. Θ βαςιλεία του Θρακλείου (610-641). Αποφαςιςτικοί αγϊνεσ και μεταρρυκμίςεισ  
3. Θ εμφάνιςθ του Λςλάμ  
5. Θ Εικονομαχία  
6. Κοινωνία και οικονομία  
7. Σλάβοι και Βοφλγαροι  
8. Το Φραγκικό κράτοσ υπό τισ δυναςτείεσ των Μεροβιγγείων και των Καρολιδϊν  
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ΙΙ. Η εποχι τθσ ακμισ: από τον τερματιςμό τθσ Εικονομαχίασ ωσ το χίςμα των δφο εκκλθςιϊν (843-1054) 
1. Ρροοίμιο τθσ ακμισ του Βυηαντινοφ Κράτουσ (843-867) 
3. Κοινωνία  
5. Θ διεκνισ ακτινοβολία του Βυηαντίου  
7. Οικονομία και κοινωνία ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ. Το ςφςτθμα τθσ Φεουδαρχίασ  
ΙΙΙ. Από το χίςμα των δφο εκκλθςιϊν ωσ τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ ταυροφόρουσ (1054-
1204) 
1. Εςωτερικι κρίςθ και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081) 
2. Θ εςωτερικι πολιτικι των Κομνθνϊν (1081-1185) 
7. Οι Σταυροφορίεσ: α. Οι αιτίεσ, δ. Θ Τζταρτθ Σταυροφορία, ε. Θ άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ 
Σταυροφόρουσ 
IV. Η Λατινοκρατία και θ Παλαιολόγεια εποχι (1204-1453). Ο Υςτεροσ Μεςαίωνασ ςτθ Δφςθ  
2. Τα Ελλθνικά κράτθ: Τραπεηοφσ, Ιπειροσ, Νίκαια  
6. Οι Οκωμανοί και θ ραγδαία προζλαςι τουσ  
7. Θ άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ 
VI. Από τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και τισ Ανακαλφψεισ των Νζων Χωρϊν ωσ τθ ςυνκικθ τθσ 
Βεςτφαλίασ (1453-1648) 
2. Αναγζννθςθ και ανκρωπιςμόσ  
3. Ανακαλφψεισ  
4. Κρθςκευτικι μεταρρφκμιςθ (1517-1555) 
VII. Από τθ ςυνκικθ τθσ Βεςτφαλίασ (1648) ζωσ το ςυνζδριο τθσ Βιζννθσ (1815) 
1. Ο Διαφωτιςμόσ  
2. Οι οικονομικζσ εξελίξεισ: Οι απαρχζσ τθσ Βιομθχανικισ επανάςταςθσ, οι οικονομικζσ κεωρίεσ  
3. Θ Αμερικανικι επανάςταςθ  
4. Θ Γαλλικι επανάςταςθ και θ Ναπολεόντεια περίοδοσ (1789-1815)  

 
ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ   

Ι. Ειςαγωγι 
Το μάκθμα «Άλγεβρα και Στοιχεία Ρικανοτιτων» περιζχει ςθμαντικζσ μακθματικζσ ζννοιεσ, όπωσ τθσ 
πικανότθτασ, τθσ απόλυτθσ τιμισ, των προόδων, τθσ ςυνάρτθςθσ κ.ά., οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν 
μετζπειτα μακθματικι εξζλιξθ των μακθτϊν. Οι μακθτζσ ζχουν ζρκει ςε μια πρϊτθ επαφι με αυτζσ τισ ζννοιεσ 
ςε προθγοφμενεσ τάξεισ. Στθν Αϋ Λυκείου κα τισ αντιμετωπίςουν ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο αφαίρεςθσ, το 
οποίο δθμιουργεί ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτουσ μακθτζσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των δυςκολιϊν 
προτείνεται να αφιερωκεί ικανόσ χρόνοσ ςτθν εμπζδωςθ των νζων εννοιϊν, μζςω τθσ ανάπτυξθσ και ςφνδεςθσ 
πολλαπλϊν αναπαραςτάςεϊν τουσ και ςτθ χριςθ τουσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Επίςθσ, να αφιερωκεί 
χρόνοσ ϊςτε οι μακθτζσ να εμπλακοφν ςτθν αναγνϊριςθ ομοιοτιτων και διαφορϊν μεταξφ ιδιοτιτων και 
διαδικαςιϊν κακϊσ και ςε διαδικαςίεσ γενίκευςθσ. Οι πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ και θ ςφνδεςι τουσ 
μποροφν υποςτθριχκοφν από ψθφιακά περιβάλλοντα, με τθ βοικεια των οποίων οι μακθτζσ μποροφν να 
εμπλακοφν ςε ουςιαςτικζσ μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Μζςα από τθ διερεφνθςθ ομοιοτιτων και διαφορϊν - 
για παράδειγμα θ ςυςχζτιςθ των διαδικαςιϊν επίλυςθσ ι τθσ μορφισ των λφςεων εξιςϊςεων και ανιςϊςεων, θ 
ςυςχζτιςθ οριςμζνων ιδιοτιτων των ριηϊν και των αποδείξεϊν τουσ με αντίςτοιχεσ των απολφτων τιμϊν - οι 
μακθτζσ μποροφν να κατανοιςουν καλφτερα τισ ςχετικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ.  
 
ΙΙ. Διδακτζα φλθ 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Ρικανοτιτων Αϋ Γενικοφ Λυκείου» (ζκδοςθ 2015) 
Ειςαγωγικό κεφάλαιο  
E.2. Σφνολα  
Κεφ.1ο: Πικανότθτεσ 
1.1 Δειγματικόσ Χϊροσ-Ενδεχόμενα 
1.2 Ζννοια τθσ Ρικανότθτασ (εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «Αξιωματικόσ Οριςμόσ Ρικανότθτασ») 
Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αρικμοί 
2.1   Οι Ρράξεισ και οι Λδιότθτζσ τουσ  
2.2 Διάταξθ Ρραγματικϊν Αρικμϊν (εκτόσ τθσ απόδειξθσ τθσ ιδιότθτασ 4) 
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2.3 Απόλυτθ Τιμι Ρραγματικοφ Αρικμοφ  
2.4 ίηεσ Ρραγματικϊν Αρικμϊν (εκτόσ των αποδείξεων των ιδιοτιτων 3 και 4) 
Κεφ.3ο: Εξιςϊςεισ 
3.1 Εξιςϊςεισ 1ου Βακμοφ 

3.2 Θ Εξίςωςθ 
νx α    

3.3 Εξιςϊςεισ 2ου Βακμοφ 
Κεφ.4ο: Ανιςϊςεισ  
4.1 Ανιςϊςεισ 1ου Βακμοφ 
4.2 Ανιςϊςεισ 2ου Βακμοφ 
Κεφ.5ο: Πρόοδοι 
5.1 Ακολουκίεσ 
5.2 Αρικμθτικι πρόοδοσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ για το Sν) 
5.3 Γεωμετρικι πρόοδοσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ για το Sν) 
Κεφ.6ο: Βαςικζσ Ζννοιεσ των υναρτιςεων 
6.1 Θ Ζννοια τθσ Συνάρτθςθσ  
6.2 Γραφικι Ραράςταςθ Συνάρτθςθσ (εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «Απόςταςθ ςθμείων»)  
6.3 Θ Συνάρτθςθ f(x)= αx+β (εκτόσ τθσ κλίςθσ ευκείασ ωσ λόγοσ μεταβολισ) 
Κεφ.7ο: Μελζτθ Βαςικϊν υναρτιςεων 
7.1 Μελζτθ τθσ Συνάρτθςθσ: f(x)= αx2 
7.3 Μελζτθ τθσ Συνάρτθςθσ: f(x)= αx2+βx+γ 
 
ΙΙΙ. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ 
Ειςαγωγικό Κεφάλαιο  
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ)  
Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ διαπραγματεφονται τθν ζννοια του ςυνόλου κακϊσ και ςχζςεισ και πράξεισ 
μεταξφ ςυνόλων. Ειδικότερα:  
Πςον αφορά ςτθν §Ε.1, αυτι να μθ διδαχκεί ωσ αυτόνομο κεφάλαιο αλλά να ςυηθτθκεί το νόθμα και θ χριςθ 
των ςτοιχείων τθσ Λογικισ ςτισ ιδιότθτεσ και προτάςεισ που διατρζχουν τθ διδακτζα φλθ (για παράδειγμα ςτθν 

ιδιότθτα α·β≠0  α≠0 και β≠0 τθσ §2.1 μπορεί να διερευνθκεί το νόθμα τθσ ιςοδυναμίασ και του ςυνδζςμου 
«και»). 
§Ε.2    
Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν για πρϊτθ φορά με ςυςτθματικό τρόπο τθν ζννοια του ςυνόλου και των ςχζςεων 
και πράξεων μεταξφ ςυνόλων. Επειδι θ ζννοια του ςυνόλου είναι πρωταρχικι, δθλαδι δεν ορίηεται, χρειάηεται 
να τονιςκοφν οι προχποκζςεισ που απαιτοφνται για να κεωρθκεί μια ςυλλογι αντικειμζνων ςφνολο μζςα από 
κατάλλθλα παραδείγματα (π.χ. το ςφνολο που αποτελείται από τα κρανία και τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ, το 
«ςφνολο» των ψθλϊν μακθτϊν τθσ τάξθσ).   
Θ αναπαράςταςθ ςυνόλων, ςχζςεων και πράξεων αυτϊν κακϊσ και θ μετάβαςθ από τθ μία αναπαράςταςθ 
ςτθν άλλθ, μποροφν να υποςτθρίξουν τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του ςυνόλου.   
Οι πράξεισ μεταξφ ςυνόλων είναι ζνα πλαίςιο ςτο οποίο οι μακθτζσ μποροφν να δϊςουν νόθμα ςτουσ 
ςυνδζςμουσ «ι» και «και». Ειδικά, όςον αφορά ςτο ςφνδεςμο «ι», να επιςθμανκεί θ διαφορετικι του ςθμαςία 
ςτα Μακθματικά από εκείνθ τθσ αποκλειςτικισ διάηευξθσ που του αποδίδεται ςυνικωσ ςτθν κακθμερινι 
χριςθ του. Οι δραςτθριότθτεσ Δ.1, Δ.2 και Δ.3 του ΑΡΣ είναι ενδεικτικζσ για τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ 
ζννοιασ του ςυνόλου.  
Κεφάλαιο 1ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 8 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Οι μακθτζσ ζχουν ζλκει ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ πικανότθτασ ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ με εμπειρικό τρόπο. 
Στο κεφάλαιο αυτό ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ πικανότθτασ με τον κλαςικό οριςμό και εξαςκοφνται ςτο βαςικό 
λογιςμό πικανοτιτων με χριςθ τθσ κεωρίασ ςυνόλων. Ειδικότερα: 
§1.1  
Είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ να μποροφν να αναγνωρίηουν ζνα πείραμα τφχθσ και να διακρίνουν τισ διαφορζσ 
που ζχει από ζνα αιτιοκρατικό πείραμα (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.4 του ΑΡΣ), με ςτόχο να μπορζςουν 
ςτθ ςυνζχεια να αντιλθφκοφν τθν ανάγκθ ειςαγωγισ τθσ ζννοιασ τθσ πικανότθτασ για τθ μελζτθ τζτοιων 
πειραμάτων.  
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Ο προςδιοριςμόσ και θ αναπαράςταςθ του δειγματικοφ χϊρου ενόσ πειράματοσ τφχθσ είναι μια διαδικαςία 
δφςκολθ για τουσ μακθτζσ, ειδικά όταν αντιμετωπίηουν ζνα πείραμα τφχθσ που πραγματοποιείται ςε δυο ι 
περιςςότερα ςτάδια. Εργαλεία, όπωσ το δενδροδιάγραμμα και ο πίνακασ διπλισ ειςόδου, βοθκοφν ςτθ 
μοντελοποίθςθ ενόσ πειράματοσ τφχθσ και ςτθν καταςκευι του δειγματικοφ χϊρου (προτείνεται θ Δ.5 του 
ΑΡΣ).   
Σθμαντικι για τθν κατανόθςθ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων είναι, επίςθσ, θ μετάφραςθ ςχζςεων μεταξφ 
ενδεχομζνων από τθ φυςικι γλϊςςα ςτθ γλϊςςα των ςυνόλων και αντίςτροφα (προτείνονται οι 
δραςτθριότθτεσ Δ.6 και Δ.7 του ΑΡΣ).  
§1.2  
Ο κλαςικόσ οριςμόσ τθσ πικανότθτασ προτείνεται να είναι θ κατάλθξθ τθσ μελζτθσ τθσ ςχετικισ ςυχνότθτασ και 
όχι να δοκεί απλά ο τυπικόσ οριςμόσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο Ρκ4 του ΑΡΣ). Οι 
κανόνεσ λογιςμοφ των πικανοτιτων ειςάγονται για πρϊτθ φορά και, εκτόσ από τον απλό χειριςμό τουσ, είναι 
ςθμαντικό να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που δε κα μποροφςαν να λυκοφν με τον κλαςικό 
οριςμό (π.χ. δραςτθριότθτα Δ.8 του ΑΡΣ ) 
Να μθν διδαχκεί θ εφαρμογι 3 ςτθ ςελίδα 36, κακϊσ και αςκιςεισ με ανιςότθτεσ (όπωσ οι αςκιςεισ 4, 5, 6 τθσ 
Β Ομάδασ τθσ παραγράφου 1.2 ) 
 
Κεφάλαιο 2ο 
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 16 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ επαναλαμβάνουν και εμβακφνουν ςτισ ιδιότθτεσ του ςυνόλου των πραγματικϊν 
αρικμϊν με ςτόχο να βελτιϊςουν τθν κατανόθςθ τθσ δομισ του. Θ επανάλθψθ και περαιτζρω εξάςκθςθ των 
μακθτϊν ςτον αλγεβρικό λογιςμό (αλγεβρικζσ πράξεισ, παραγοντοποίθςθ, ταυτότθτεσ κ.λ.π.) δεν αποτελεί τον 
κφριο ςτόχο αυτοφ του κεφαλαίου. Ειδικότερα: 
§2.1  
Οι μακθτζσ ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθ διάκριςθ των ρθτϊν από τουσ άρρθτουσ και γενικότερα ςτθν ταξινόμθςθ 
των πραγματικϊν αρικμϊν ςε φυςικοφσ, ακζραιουσ ρθτοφσ και άρρθτουσ. Οι διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ 
των πραγματικϊν αρικμϊν επθρεάηουν τισ παραπάνω διεργαςίεσ. Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοκεί 
ζμφαςθ ςτθ διάκριςθ των ρθτϊν από τουσ άρρθτουσ με χριςθ κατάλλθλων παραδειγμάτων, όπωσ οι αρικμοί 

3

4

, 1.333…, 1,010101…, 1,1010010001…, κακϊσ και ςτθν ταξινόμθςθ αρικμϊν ςτα βαςικά υποςφνολα των 

πραγματικϊν αρικμϊν (όπωσ 2

4

, 5

3

, 6



, -1.333 κ.ά.). Ραράλλθλα, και με αφορμι τα παραπάνω 
παραδείγματα, μπορεί να γίνει ςυηιτθςθ αν το άκροιςμα και το γινόμενο δφο ρθτϊν ι δφο άρρθτων ι ρθτοφ 
και άρρθτου είναι ρθτόσ ι άρρθτοσ.  
Σθμαντικό για τον αλγεβρικό λογιςμό είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τισ ιδιότθτεσ των πράξεων. Σε αυτό κα 
βοθκιςει θ λεκτικι διατφπωςθ και θ διερεφνθςθ των ιδιοτιτων κακϊσ και θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
ιςοδυναμίασ, τθσ ςυνεπαγωγισ και των ςυνδζςμων «ι» και «και», με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ιδιότθτεσ: α·β=0 
 α=0 ι β=0, α·β≠0  α≠0 και β≠0.   
Να δοκεί ζμφαςθ ςτισ μεκόδουσ απόδειξθσ και ιδιαίτερα ςε αυτζσ με τισ οποίεσ δεν είναι εξοικειωμζνοι οι 

μακθτζσ, όπωσ θ χριςθ τθσ απαγωγισ ςε άτοπο για τθν απόδειξθ ότι ο 2  είναι άρρθτοσ και του 
αντιπαραδείγματοσ ςτθν απόρριψθ του ιςχυριςμοφ: α2=β2 ⇒ α=β. 
§2.2  
Οι μακθτζσ, επθρεαςμζνοι από τθ διαδοχικότθτα των ακεραίων, ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ τθσ 
πυκνότθτασ των ρθτϊν αρικμϊν. Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ τθσ πυκνότθτασ και 
τθσ διαδοχικότθτασ ςτα βαςικά υποςφνολα των πραγματικϊν αρικμϊν (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.9 του 
ΑΡΣ) κακϊσ και ςτισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ των ιδιοτιτων τθσ ιςότθτασ και τθσ ανιςότθτασ, με ζμφαςθ ςτισ 

ιςοδυναμίεσ: α2+β2=0 α=0 και β=0, ενϊ α2+β2>0 α≠0 ι β≠0 και ςτα ςχόλια 1 και 2 τθσ ςελ. 56 .     
§2.3  
Οι μακθτζσ ζχουν αντιμετωπίςει, ςτο Γυμνάςιο, τθν απόλυτθ τιμι ενόσ αρικμοφ ωσ τθν απόςταςι του από το 
μθδζν ςτον άξονα των πραγματικϊν αρικμϊν. Στθν ενότθτα αυτι δίνεται ο τυπικόσ οριςμόσ τθσ απόλυτθσ τιμισ 
και αποδεικνφονται οι βαςικζσ ιδιότθτζσ τθσ. Να επιςθμανκεί θ μζκοδοσ απόδειξθσ των ιδιοτιτων των 
απολφτων τιμϊν (ότι θ ηθτοφμενθ ςχζςθ είναι ιςοδφναμθ με μία ςχζςθ που γνωρίηουμε ότι είναι αλθκισ) και 

να ςυηθτθκεί θ αναγκαιότθτα του «πρζπει» () και του «αρκεί» () ςε αυτζσ.   
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Θ γεωμετρικι ερμθνεία τθσ απόλυτθσ τιμισ ενόσ αρικμοφ και τθσ απόλυτθσ τιμισ τθσ διαφοράσ δφο αρικμϊν 
είναι ςθμαντικι, γιατί βοθκά τουσ μακθτζσ να αποδϊςουν νόθμα ςτθν ζννοια. Θ ςφνδεςθ, όμωσ, τθσ 
αλγεβρικισ ςχζςθσ και τθσ γεωμετρικισ τθσ αναπαράςταςθσ δεν είναι κάτι που γίνεται εφκολα από τουσ 
μακθτζσ και για αυτό απαιτείται να δοκεί ςε αυτό ιδιαίτερθ ζμφαςθ.  
Με αυτι τθν ζννοια προτείνεται να μθ διδαχκοφν, ςτθ γενικι τουσ μορφι, οι:  

Ix-x0I<ρ x(x0-ρ, x0+ρ) x0-ρ<x<x0+ρ κακϊσ και Ix-x0I>ρ x(- , x0-ρ) (x0+ρ, + ) x<x0-ρ ι x>x0+ρ 
κακϊσ και θ γεωμετρικι ερμθνεία αυτϊν, επειδι είναι πολφ δφςκολο να γίνουν κατανοθτά από τουσ μακθτζσ 
ς’ αυτι τθ φάςθ τθσ αλγεβρικισ τουσ εμπειρίασ. Αντίκετα, οι μακθτζσ μποροφν να αςχολθκοφν με τα 
παραπάνω μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα (π.χ. θ ανίςωςθ Λx-2Λ<3 ςθμαίνει: «ποιοι είναι οι αρικμοί 
που απζχουν από το 2 απόςταςθ μικρότερθ του 3;» δθλ.  

Ix-2I<3 d (x, 2) <3  -1<x<5).  
 
 
 
 
 

Ρροτείνεται, όμωσ, να γίνει διαπραγμάτευςθ των ςχζςεων IxI<ρ -ρ<x<ρ και IxI>ρ  x<-ρ ι x>ρ. H 
δραςτθριότθτα Δ.10 του ΑΡΣ υποςτθρίηει τθν παραπάνω προςζγγιςθ. 
§2.4  
Οι μακθτζσ ζχουν ιδθ αντιμετωπίςει, ςτο Γυμνάςιο, τισ τετραγωνικζσ ρίηεσ και δυνάμεισ με ακζραιο εκκζτθ 
κακϊσ και τισ ιδιότθτεσ αυτϊν. Στθν ενότθτα αυτι γίνεται επζκταςθ ςτθ ν-οςτι ρίηα και ςτθ δφναμθ με ρθτό 
εκκζτθ. Να επιςθμανκεί θ διατιρθςθ των ιδιοτιτων των δυνάμεων με ακζραιο εκκζτθ και ςτθν περίπτωςθ του 
ρθτοφ εκκζτθ. Ρροτείνεται θ διαπραγμάτευςθ απλϊν αςκιςεων. Για να αναδειχκοφν τα πλεονεκτιματα τθσ 
χριςθσ των ιδιοτιτων των ριηϊν, ζναντι τθσ χριςθσ του υπολογιςτι τςζπθσ, προτείνεται μια δραςτθριότθτα 
ςαν τθ Δ.11 του ΑΡΣ.   
 
Κεφάλαιο 3ο  
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 12 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ μελετοφν ςυςτθματικά και διερευνοφν εξιςϊςεισ 1ου και 2ου βακμοφ. Ωσ 
ιδιαίτερθ περίπτωςθ εξετάηεται θ εξίςωςθ xν =α. Ειδικότερα: 
§3.1  
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ μορφισ αx+β=0, τθσ 
οποίασ οι ςυντελεςτζσ α και β είναι ςυγκεκριμζνοι αρικμοί. Συναντοφν δυςκολίεσ ςτθ μετάβαςθ από τθν  
επίλυςθ μιασ τζτοιασ μορφισ εξίςωςθσ ςτθν επίλυςθ τθσ γενικισ μορφισ αx+β=0, για δυο κυρίωσ λόγουσ: α) 
είναι δφςκολοσ ο διαχωριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ παραμζτρου από τθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ και β) δεν είναι 
εξοικειωμζνοι με τθ διαδικαςία τθσ διερεφνθςθσ γενικά.   
Για το λόγο αυτό, προτείνεται να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ παραμζτρου ςε μια 
παραμετρικι εξίςωςθ 1ου βακμοφ μζςα από τθ διαπραγμάτευςθ τθσ παραμετρικισ εξίςωςθσ που 
περιλαμβάνεται ςτθ κεωρία αυτισ τθσ παραγράφου (ςχολικό βιβλίο, ςελ. 80). Για παράδειγμα, μπορεί να 
ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να λφςουν τθν εξίςωςθ για ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ του λ ( π.χ. λ=2, λ=5, λ=1, λ=-1) και 
ςτθ ςυνζχεια να προςπακιςουν να διατυπϊςουν γενικά ςυμπεράςματα για κάκε τιμι τθσ παραμζτρου λ. 
Ρροτείνεται, επίςθσ, προσ διαπραγμάτευςθ θ δραςτθριότθτα Δ.12 του ΑΡΣ κακϊσ και θ επίλυςθ απλϊν 
παραμετρικϊν εξιςϊςεων και απλϊν εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ 1ου βακμοφ (όπωσ θ άςκθςθ 10 
τθσ Α’ Ομάδασ).   
Για καλφτερθ κατανόθςθ και εμπζδωςθ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν, προτείνεται να δοκεί ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ ςε εξιςϊςεισ, όπωσ θ Ix-5I=-3, τθν οποία δφςκολα χαρακτθρίηουν οι μακθτζσ από τθν αρχι ωσ 
αδφνατθ. 
§3.2  
Θ επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ μορφισ xν =α να περιοριςτεί ςε απλζσ εξιςϊςεισ.  
§3.3  
Θ επίλυςθ τθσ εξίςωςθσ αx2+βx+γ=0, α≠0 ςτθ γενικι τθσ μορφι με τθ μζκοδο «ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου» 
είναι μια διαδικαςία που δυςκολεφει τουσ μακθτζσ. Ρροτείνεται να χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ τθ μζκοδο 
τθσ «ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου» πρϊτα ςε εξιςϊςεισ 2ου βακμοφ με ςυντελεςτζσ ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ 
και ςτθ ςυνζχεια με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ να γενικεφςουν τθ διαδικαςία.   
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Επίςθσ, προτείνεται θ επίλυςθ απλϊν εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ 2ου βακμοφ (όπωσ τα 
παραδείγματα 1 και 3) και να δοκεί ζμφαςθ ςτθ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ 
εξιςϊςεων 2ου βακμοφ (προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.13 και Δ.14 του ΑΡΣ).   
Οι τφποι του Vieta επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ είτε να καταςκευάςουν μια εξίςωςθ 2ου βακμοφ με δεδομζνο το 
άκροιςμα και το γινόμενο ριηϊν τθσ είτε να προςδιορίςουν απευκείασ τισ ρίηεσ τθσ (βρίςκοντασ δυο αρικμοφσ 
που να ζχουν άκροιςμα S και γινόμενο P). Ρροτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ, υπό μορφι άςκθςθσ, να 
προςδιορίςουν αυτοφσ τουσ τφπουσ και να τουσ χρθςιμοποιιςουν ςτθν επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων.   
 
Κεφάλαιο 4ο 
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 8 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ μελετοφν ςυςτθματικά και διερευνοφν ανιςϊςεισ 1ου και 2ου βακμοφ Ειδικότερα: 
§4.1  
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ ανιςϊςεων 1ου βακμοφ με 
ςυγκεκριμζνουσ ςυντελεςτζσ. Εκτόσ από τθ χριςθ τθσ αρικμογραμμισ, για τθν απεικόνιςθ του ςυνόλου λφςεων 
μιασ ανίςωςθσ, προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ και ςτθ χριςθ των διαςτθμάτων των πραγματικϊν αρικμϊν για 
τθν παραπάνω απεικόνιςθ, ωσ εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ υποπαραγράφου τθσ §2.2. Να ςυηθτθκοφν 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτθν εξίςωςθ και τθν ανίςωςθ, ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ επίλυςθσ τουσ και 
το ςφνολο των λφςεϊν τουσ.  
Για καλφτερθ κατανόθςθ και εμπζδωςθ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν, προτείνεται να λυκοφν από τουσ 
μακθτζσ και ανιςϊςεισ όπωσ οι Ix-5I<-3 ι Ix-5I>-3, των οποίων τθ λφςθ, αν και προκφπτει από απλι 
παρατιρθςθ, δεν τθν αναγνωρίηουν άμεςα οι μακθτζσ. Ρροτείνεται επίςθσ να δοκεί προτεραιότθτα ςτθ 
μοντελοποίθςθ προβλθμάτων με χριςθ ανιςϊςεων 1ου βακμοφ, όπωσ για παράδειγμα θ άςκθςθ 11 τθσ Αϋ 
Ομάδασ και οι αςκιςεισ 3 και 4 τθσ Βϋ Ομάδασ.  
§4.2  
Θ διαπραγμάτευςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ γίνεται για πρϊτθ φορά ςτθν Αϋ Λυκείου. Ρροτείνεται να δοκεί 
ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ παραγοντοποίθςθσ του τριωνφμου, όπου γίνεται ξανά χριςθ τθσ μεκόδου 
«ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου», ϊςτε να μθ δοκοφν απευκείασ τα ςυμπεράςματα αυτισ. Στον προςδιοριςμό του 
πρόςθμου του τριωνφμου, παρατθρείται ςυχνά οι μακθτζσ να παραβλζπουν το πρόςθμο του ςυντελεςτι του 
δευτεροβάκμιου όρου ι να ςυγχζουν το πρόςθμο τθσ διακρίνουςασ με το πρόςθμο του τριωνφμου (π.χ. όταν 
Δ<0, κεωροφν ότι και το τριϊνυμο παίρνει αρνθτικζσ τιμζσ).   
Τα παραπάνω προβλιματα ςυχνά αντιμετωπίηονται με διάφορα «τεχνάςματα» με τα ςφμβολα «+» και «-», 
ϊςτε να προςδιορίςουν οι μακθτζσ το πρόςθμο του τριωνφμου και να επιλφςουν ανιςϊςεισ 2ου βακμοφ. 
Τζτοιεσ προςεγγίςεισ δε ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ του πότε ζνα τριϊνυμο παίρνει κετικζσ και πότε 
αρνθτικζσ τιμζσ.  
Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ προςδιοριςμοφ του πρόςθμου 
του τριωνφμου (π.χ. μζςα από τθ μελζτθ του προςιμου των παραγόντων του και του ςυντελεςτι του 
δευτεροβάκμιου όρου, όταν αυτό παραγοντοποιείται) και ςτθ ςυνζχεια ςτθ χριςθ των ςυμπεραςμάτων για τθν 
επίλυςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ. Θ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ 
(π.χ. θ δραςτθριότθτα Δ.15 του ΑΡΣ και θ άςκθςθ 7 τθσ Β’ Ομάδασ) λειτουργοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.  
 
Κεφάλαιο 5ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 12 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ ακολουκίασ πραγματικϊν αρικμϊν και μελετοφν 
περιπτϊςεισ ακολουκιϊν που εμφανίηουν κάποιεσ ειδικζσ μορφζσ κανονικότθτασ, τθν αρικμθτικι και τθ 
γεωμετρικι πρόοδο. Ειδικότερα: 
§5.1  
Να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ακολουκίασ ωσ αντιςτοιχίασ των φυςικϊν ςτουσ πραγματικοφσ 
αρικμοφσ και ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με το ςυμβολιςμό (π.χ. ότι ο φυςικόσ αρικμόσ 1, μζςω μιασ 
ακολουκίασ α, αντιςτοιχεί ςτον πραγματικό αρικμό α1 που αποτελεί τον πρϊτο όρο τθσ ακολουκίασ αυτισ), 
δεδομζνου ότι αυτόσ δυςκολεφει τουσ μακθτζσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.16 του ΑΡΣ ).  
§5.2  
Αρχικά οι μακθτζσ χρειάηεται να μποροφν να αναγνωρίςουν με βάςθ τον οριςμό αν μια ςυγκεκριμζνθ 
ακολουκία είναι αρικμθτικι πρόοδοσ (π.χ. θ δραςτθριότθτα Δ.17 του ΑΡΣ). Στθ ςυνζχεια, να προςδιορίηουν το 
ν-οςτό όρο και το άκροιςμα των ν πρϊτων όρων ςυγκεκριμζνων αρικμθτικϊν προόδων, με τρόπο τζτοιο που να 
τουσ βοθκά να αντιλθφκοφν κανονικότθτεσ, οι οποίεσ μποροφν να τουσ οδθγιςουν ςτα γενικά ςυμπεράςματα 
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(προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.18 του ΑΡΣ). Θ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων (όπωσ θ άςκθςθ 12 
τθσ Αϋ Ομάδασ) ςυμβάλλει ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ αρικμθτικισ προόδου.  
Το να δοκοφν απλϊσ οι τφποι του ν-οςτοφ όρου και του ακροίςματοσ των ν πρϊτων όρων αρικμθτικισ 
προόδου και ςτθ ςυνζχεια οι μακθτζσ να επιδοκοφν ςτθν αλγορικμικι χριςθ τουσ για τθν επίλυςθ αςκιςεων 
δεν είναι ςυμβατό με το πνεφμα του ΑΡΣ.  
§5.3    
Θ διαπραγμάτευςθ τθσ ζννοιασ τθσ γεωμετρικισ προόδου προτείνεται να γίνει κατ’ αντιςτοιχία με τθν ζννοια 
τθσ αρικμθτικισ προόδου. Ρροτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.19, Δ.20 και Δ.21 του ΑΡΣ, που ςτόχο ζχουν να 
αντιλθφκοφν οι μακθτζσ κανονικότθτεσ που κα τουσ οδθγιςουν ςτθν εφρεςθ του ν-ςτοφ όρου και του 
ακροίςματοσ των ν πρϊτων όρων γεωμετρικισ προόδου. Αν ο εκπαιδευτικόσ κρίνει ότι το επιτρζπουν ο χρόνοσ, 
που ζχει ςτθ διάκεςι του και το επίπεδο τθσ τάξθσ, κα μποροφςαν να τεκοφν υπό διαπραγμάτευςθ, τα 
παραδείγματα τθσ §5.4, ωσ εφαρμογι τθσ γεωμετρικισ προόδου, με ςτόχο να ςυνδεκεί θ ζννοια με 
πραγματικζσ καταςτάςεισ. 
 
Κεφάλαιο 6ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 9 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν ζρκει ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ, κυρίωσ με εμπειρικό τρόπο, 
και ζχουν διερευνιςει ςτοιχειωδϊσ ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ. Στθν Α’ Λυκείου μελετοφν τθν ζννοια τθσ 
ςυνάρτθςθσ με πιο ςυςτθματικό και τυπικό τρόπο. Σε πολλοφσ μακθτζσ δθμιουργοφνται παρανοιςεισ και 
ελλιπείσ εικόνεσ ςχετικά με τθν ζννοια αυτι, με αποτζλεςμα να παρουςιάηουν προβλιματα ςτθν αναγνϊριςθ 
μιασ ςυνάρτθςθσ, κακϊσ και να μθ μποροφν να χειριςτοφν με ευελιξία διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ ίδιασ 
ςυνάρτθςθσ (π.χ. πίνακασ τιμϊν, αλγεβρικόσ τφποσ, γραφικι παράςταςθ). Για το λόγο αυτό κα πρζπει οι 
μακθτζσ, μζςω κατάλλθλων δραςτθριοτιτων, να χρθςιμοποιοφν, να ςυνδζουν και να ερμθνεφουν τισ 
αναπαραςτάςεισ μιασ ςυνάρτθςθσ κακϊσ και να εντοπίηουν πλεονεκτιματα και (ενδεχομζνωσ)μειονεκτιματα 
κακεμιάσ εξ αυτϊν.   
Οι ζννοιεσ «κατακόρυφθ - οριηόντια μετατόπιςθ καμπφλθσ», «μονοτονία – ακρότατα - ςυμμετρίεσ 
ςυνάρτθςθσ», δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ διδακτζα φλθ, όπωσ αναπτφςςονται ςτισ παραγράφουσ 6.4 και 6.5. 
Οι ζννοιεσ αυτζσ κα μελετθκοφν ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ ςυναρτιςεων τθσ μορφισ: f(x)=αx+β (§6.3), f(x)=αx2 
(§7.1) και f(x)=αx2+βx+γ (§7.3). Ειδικότερα: 
§6.1 - §6.2 
Ρροτείνεται να δοκοφν αρχικά ςυγκεκριμζνα παραδείγματα μοντελοποίθςθσ καταςτάςεων, ϊςτε να 
αναδειχκεί θ ςθμαςία τθσ ζννοιασ τθσ ςυνάρτθςθσ για τισ εφαρμογζσ, και ςτθ ςυνζχεια να ακολουκιςει ο 
τυπικόσ οριςμόσ. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αναγνϊριςθ και τεκμθρίωςθ, με βάςθ τον οριςμό, αν αντιςτοιχίεσ που 
δίνονται με διάφορεσ αναπαραςτάςεισ είναι ςυναρτιςεισ ι όχι (οι δραςτθριότθτεσ Δ.22, Δ.23 και Δ.24 του ΑΡΣ 
λειτουργοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ), ςτθ ςφνδεςθ διαφορετικϊν αναπαραςτάςεων μιασ ςυνάρτθςθσ 
(τφποσ, πίνακασ τιμϊν και γραφικι παράςταςθ) και ςτθν ερμθνεία μιασ δεδομζνθσ γραφικισ παράςταςθσ για 
τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.26 του ΑΡΣ).  
§6.3  
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ευκείασ ψ=αx+β ςτο Γυμνάςιο. Εδϊ 
προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ του ρόλου των παραμζτρων α και β ςτθ γραφικι παράςταςθ τθσ 
f(x)=αx+β, ϊςτε να προκφψουν οι ςχετικζσ κζςεισ ευκειϊν ςτο επίπεδο (πότε είναι παράλλθλεσ μεταξφ τουσ, 
πότε ταυτίηονται, πότε τζμνουν τον άξονα y’y ςτο ίδιο ςθμείο).   
Επίςθσ προτείνεται, αφοφ οι μακθτζσ παρατθριςουν (με χριςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ και του πίνακα 
τιμϊν ςυγκεκριμζνων γραμμικϊν ςυναρτιςεων) πϊσ μεταβάλλονται οι τιμζσ τθσ ςυνάρτθςθσ όταν 
μεταβάλλεται θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, να καταλιξουν ςε γενικότερα ςυμπεράςματα που αφοροφν ςτθ 
μονοτονία τθσ ςυνάρτθςθσ και να τα εκφράςουν ςυμβολικά, κακϊσ και να διερευνιςουν το ρόλο τθσ 
παραμζτρου α ςε ςχζςθ με αυτά (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.27 του ΑΡΣ).   
 
Κεφάλαιο 7ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 9 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν μελετιςει παραβολζσ τθσ μορφισ ψ=αx2. Στο κεφάλαιο αυτό μελετοφν 
επιπλζον ιδιότθτεσ αυτισ τθσ ςυνάρτθςθσ. Επίςθσ, με αφετθρία τθν ψ=αx2, καταςκευάηουν τθ γραφικι 
παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx2 + βx + γ τθν οποία ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφν για να μελετιςουν 
ιδιότθτεσ τθσ f. Ειδικότερα: 
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§7.1 
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί, ςτο Γυμνάςιο, τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ ψ=αx2. Εδϊ 
προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ ωσ προσ τθ μονοτονία, τα ακρότατα και τισ ςυμμετρίεσ των 
ςυναρτιςεων g(x)=x2 και h(x)=-x2 με τθ βοικεια τθσ γραφικισ παράςταςισ τουσ, ςτθ γενίκευςθ των παραπάνω 
ςυμπεραςμάτων για τθ ςυνάρτθςθ f(x)=αx2 (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ. 29 του ΑΡΣ) και ςτθ ςυμβολικι 
τουσ ζκφραςθ.  
§7.3 
Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ χάραξθ και διερεφνθςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ ςυγκεκριμζνων πολυωνυμικϊν 
ςυναρτιςεων τθσ μορφισ f(x)=αx2+βx+γ μζςω κατάλλθλων μετατοπίςεων τθσ g(x)=αx2 και ςτθ μελζτθ τθσ 
μονοτονίασ, των ακρότατων και τθσ ςυμμετρίασ τθσ ςυνάρτθςθσ με τθ βοικεια τθσ γραφικισ τθσ παράςταςθσ. 
Επίςθσ, να γίνει γεωμετρικι ερμθνεία των ςυμπεραςμάτων των §3.3 και §4.2 (ρίηεσ και πρόςθμο τριωνφμου) με 
τθ βοικεια τθσ γραφικισ παράςταςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx2+βx+γ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.32 του 
ΑΡΣ).   
Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθ χάραξθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ και ςτθ μελζτθ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx2+βx+γ, θ 
ιδζα που βρίςκεται και πίςω από τθ δραςτθριότθτα Δ.30 του ΑΡΣ είναι θ εξισ: Οι μακθτζσ, με τθ βοικεια 
λογιςμικοφ δυναμικισ γεωμετρίασ, χαράςςουν τθ γραφικι παράςταςθ τθσ g(x)=αx2 για διάφορεσ τιμζσ του α. 
Τθ μετατοπίηουν κ μονάδεσ οριηόντια για διάφορεσ τιμζσ του κ (π.χ. κατά 3 μονάδεσ αριςτερά, κατά 4 μονάδεσ 
δεξιά) και παρατθροφν τθ μορφι που παίρνει ο τφποσ τθσ ςυνάρτθςθσ. Στθ ςυνζχεια τθ μετατοπίηουν λ 
μονάδεσ κατακόρυφα για διάφορεσ τιμζσ του λ (π.χ. κατά 2 μονάδεσ κάτω, κατά 5 μονάδεσ πάνω) και κάνουν 
ανάλογεσ παρατθριςεισ. Συνδυάηοντασ τισ δφο μετατοπίςεισ μποροφν να παρατθριςουν ότι θ ςυνάρτθςθ που 
κα προκφψει κα είναι τθσ μορφισ f(x)=α(x+κ)2+λ.   
Τζλοσ, δίνονται ςτουσ μακθτζσ ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ f(x)=αx2+βx+γ και εκείνοι προςπακοφν, 
με κατάλλθλεσ μετατοπίςεισ τθσ  g(x)=αx2, να οδθγθκοφν ςτθ γραφικι παράςταςθ τθσ f. Στθ ςυνζχεια μελετοφν, 
με τθ βοικεια τθσ γραφικισ τθσ παράςταςθσ, ιδιότθτεσ τθσ f και επεκτείνουν τα ςυμπεράςματα που αφοροφν 
ςτθ μονοτονία, ςτα ακρότατα και ςτισ ςυμμετρίεσ τθσ g(x) = αx2 ςτθν f(x)=αx2+βx+γ. 

 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ   
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

I. Ειςαγωγι 
Θ διδαςκαλία τθσ Γεωμετρίασ ςτθν Αϋ Λυκείου εςτιάηει ςτο πζραςμα από τον εμπειρικό ςτο κεωρθτικό τρόπο 
ςκζψθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ μακθματικι απόδειξθ. Οι μακθτζσ ζχουν ζρκει ςε επαφι με ςτοιχεία 
κεωρθτικισ γεωμετρικισ ςκζψθσ και ςτο Γυμνάςιο, όπου ζχουν αντιμετωπίςει αςκιςεισ που απαιτοφν 
κεωρθτικι απόδειξθ. Στθν Αϋ Λυκείου, πρζπει αυτι θ εμπειρία των μακθτϊν να αξιοποιθκεί με ςτόχο τθν 
περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ κεωρθτικισ τουσ ςκζψθσ. Θ διατφπωςθ οριςμϊν γεωμετρικϊν εννοιϊν είναι κάτι 
δφςκολο για τουσ μακθτζσ, ακόμα και αυτισ τθσ τάξθσ, κακϊσ απαιτεί  τθ ςυνειδθτοποίθςθ των κρίςιμων και 
ελάχιςτων ιδιοτιτων που απαιτοφνται για τον κακοριςμό μιασ ζννοιασ. Επίςθσ οι μακθτζσ χρειάηεται να 
διερευνοφν ιδιότθτεσ και ςχζςεισ των γεωμετρικϊν εννοιϊν και να δθμιουργοφν εικαςίεσ τισ οποίεσ να 
προςπακοφν να τεκμθριϊςουν. Θ αντιμετϊπιςθ τθσ μακθματικισ απόδειξθσ απλά ωσ περιγραφι μιασ ςειράσ 
λογικϊν βθμάτων που παρουςιάηονται από τον εκπαιδευτικό, δεν είναι κατάλλθλθ ϊςτε να μυθκοφν οι 
μακθτζσ ςτθ ςθμαςία και τθν καταςκευι μιασ απόδειξθσ. Αντίκετα, είναι ςθμαντικό να εμπλακοφν οι μακθτζσ 
ςε αποδεικτικζσ διαδικαςίεσ, να προςπακοφν να εντοπίηουν τθ βαςικι αποδεικτικι ιδζα, μζςω πειραματιςμοφ 
και διερεφνθςθσ, και να χρθςιμοποιοφν μεταςχθματιςμοφσ και αναπαραςτάςεισ, που υποςτθρίηουν τθν 
ανάπτυξθ γεωμετρικϊν ςυλλογιςμϊν. Θ καταςκευι από τουσ μακθτζσ αντιπαραδειγμάτων και θ ςυηιτθςθ για 
το ρόλο τουσ είναι μια ςθμαντικι διαδικαςία, ϊςτε να αρχίςουν να αποκτοφν μια πρϊτθ αίςκθςθ τθσ ςθμαςίασ 
του αντιπαραδείγματοσ ςτα Μακθματικά. Θ απαγωγι ςε άτοπο είναι επίςθσ μια μζκοδοσ που ςυχνά 
ςυναντοφν οι μακθτζσ ςτθν απόδειξθ αρκετϊν κεωρθμάτων. Ο ρόλοσ του «άτοπου» ςτθν τεκμθρίωςθ του 
αρχικοφ ιςχυριςμοφ αλλά και το κατά πόςο θ άρνθςθ του ςυμπεράςματοσ οδθγεί τελικά ςτθν τεκμθρίωςι του, 
δθμιουργοφν ιδιαίτερθ δυςκολία ςτουσ μακθτζσ. Σε όλα τα παραπάνω ουςιαςτικό ρόλο μπορεί να παίξει θ 
αξιοποίθςθ λογιςμικϊν Δυναμικισ Γεωμετρίασ.   
 
II. Διδακτζα Υλθ  
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Αϋ και Βϋ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Θ., Βλάμου Ρ., Κατςοφλθ 
Γ., Μαρκάτθ Σ., Σίδερθ Ρ. (ζκδοςθ 2015) 
 
Κεφ.1ο: Ειςαγωγι ςτθν Ευκλείδεια Γεωμετρία   
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1.1 Το αντικείμενο τθσ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ    
1.2 Λςτορικι αναδρομι ςτθ γζνεςθ και ανάπτυξθ τθσ Γεωμετρίασ 
 
Κεφ.3ο: Σρίγωνα    
3.1 Είδθ και ςτοιχεία τριγϊνων  
3.2 1ο Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.3 2ο Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.4 3ο Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.5 Φπαρξθ και μοναδικότθτα κακζτου (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.6 Κριτιρια ιςότθτασ ορκογϊνιων τριγϊνων (εκτόσ τθσ απόδειξθσ των κεωρθμάτων Λ και ΛΛ). 
3.7 Κφκλοσ - Μεςοκάκετοσ – Διχοτόμοσ 
3.8 Κεντρικι ςυμμετρία 
3.9 Αξονικι ςυμμετρία 
3.10 Σχζςθ εξωτερικισ και απζναντι γωνίασ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.11 Ανιςοτικζσ ςχζςεισ πλευρϊν και γωνιϊν (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.12 Tριγωνικι ανιςότθτα  (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.13 Κάκετεσ και πλάγιεσ  (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ ΛΛ) 
3.14 Σχετικζσ κζςεισ ευκείασ και κφκλου (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ Λ)   
3.15 Εφαπτόμενα τμιματα 
3.16 Σχετικζσ κζςεισ δφο κφκλων 
3.17 Απλζσ γεωμετρικζσ καταςκευζσ 
3.18 Βαςικζσ καταςκευζσ τριγϊνων 
Κεφ.4ο: Παράλλθλεσ ευκείεσ    
4.1. Ειςαγωγι 
4.2. Τζμνουςα δφο ευκειϊν - Ευκλείδειο αίτθμα (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του Ρορίςματοσ ΛΛ τθσ ςελ. 81, και των 
προτάςεων Λ, ΛΛ, ΛΛΛ και ΛV) 
4.3. Καταςκευι παράλλθλθσ ευκείασ 
4.4. Γωνίεσ με πλευρζσ παράλλθλεσ 
4.5. Αξιοςθμείωτοι κφκλοι τριγϊνου (Εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ που αναφζρεται ςτον 
εγγεγραμμζνο κφκλο τριγϊνου). 
4.6. Άκροιςμα γωνιϊν τριγϊνου 
4.7. Γωνίεσ με πλευρζσ κάκετεσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ και του πορίςματοσ ) 
4.8. Άκροιςμα γωνιϊν κυρτοφ ν-γϊνου (Εκτόσ τθσ απόδειξθσ του Ρορίςματοσ) 
Κεφ.5ο: Παραλλθλόγραμμα – Σραπζηια    
5.1. Ειςαγωγι 
5.2. Ραραλλθλόγραμμα 
5.3. Ορκογϊνιο 
5.4. όμβοσ 
5.5. Τετράγωνο 
5.6. Εφαρμογζσ ςτα τρίγωνα (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του Κεωριματοσ ΛΛΛ) 
5.7. Βαρφκεντρο τριγϊνου (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
5.8. Το ορκόκεντρο τριγϊνου (Χωρίσ το Ρόριςμα).  
5.9. Μια ιδιότθτα του ορκογϊνιου τριγϊνου  
5.10. Τραπζηιο 
5.11. Λςοςκελζσ τραπζηιο 
5.12. Αξιοςθμείωτεσ ευκείεσ και κφκλοι τριγϊνου 
Κεφ.6ο: Εγγεγραμμζνα ςχιματα   
6.1. Ειςαγωγικά – Οριςμοί 
6.2. Σχζςθ εγγεγραμμζνθσ και αντίςτοιχθσ επίκεντρθσ (Εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ)  
6.3. Γωνία χορδισ και εφαπτομζνθσ (Εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ ) 
6.4. Βαςικοί γεωμετρικοί τόποι ςτον κφκλο –Τόξο κφκλου που δζχεται γνωςτι γωνία. 
6.5 Το εγγεγραμμζνο τετράπλευρο 
6.6 Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
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ΙΙΙ. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ 
Κεφάλαιο 1ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 1 διδακτικι ϊρα) 
Στόχοσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι θ διάκριςθ και επιςιμανςθ των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 
Ρρακτικισ Γεωμετρίασ, που οι μακθτζσ διδάχκθκαν ςε προθγοφμενεσ τάξεισ, και τθσ Κεωρθτικισ Γεωμετρίασ 
που κα διδαχκοφν ςτο Λφκειο. Κάποια ηθτιματα που κα μποροφςαν να ςυηθτθκοφν για τθν ανάδειξθ των 
πλεονεκτθμάτων τθσ Κεωρθτικισ Γεωμετρίασ ζναντι τθσ Ρρακτικισ, είναι: Θ αδυναμία ακριβοφσ μζτρθςθσ, θ 
ανάγκθ μζτρθςθσ αποςτάςεων μεταξφ απρόςιτων ςθμείων, θ αναξιοπιςτία των εμπειρικϊν προςεγγίςεων 
(προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο ΕΓ1 του ΑΡΣ). 
Για να αποκτιςουν οι μακθτζσ μια πρϊτθ αίςκθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ανάπτυξθσ τθσ Ευκλείδειασ 
Γεωμετρίασ ωσ αξιωματικoφ ςυςτιματοσ, προτείνεται να εμπλακοφν ςε μια ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ ςθμαςία 
και το ρόλο των όρων «πρωταρχικι ζννοια», «οριςμόσ», «αξίωμα», «κεϊρθμα», «απόδειξθ». Στοιχεία τθσ 
ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ Γεωμετρίασ μποροφν να αποτελζςουν ζνα πλαίςιο αναφοράσ ςτο οποίο κα αναδειχκοφν 
τα παραπάνω ηθτιματα. 
Κεφάλαιο 3ο  
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 15 διδακτικζσ ϊρεσ) 
§3.1 - §3.9 
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί το μεγαλφτερο μζροσ του περιεχομζνου των παραγράφων αυτϊν ςτο 
Γυμνάςιο. Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςε κάποια νζα ςτοιχεία όπωσ:  
α) Θ ςθμαςία τθσ ιςότθτασ των ομόλογων πλευρϊν ςτθ ςφγκριςθ τριγϊνων. 
β) Θ διαπραγμάτευςθ παραδειγμάτων τριγϊνων με τρία κφρια ςτοιχεία τουσ ίςα, τα οποία δεν είναι ίςα (δυο 
τρίγωνα με ίςεσ δυο πλευρζσ και μια μθ περιεχόμενθ γωνία αντίςτοιχα ίςθ, όπωσ ςτισ δραςτθριότθτεσ Δ.5 και 
Δ.7 του ΑΡΣ). 
γ) Ο ςχεδιαςμόσ ςχθμάτων με βάςθ τισ λεκτικζσ διατυπϊςεισ των γεωμετρικϊν προτάςεων (αςκιςεων, 
κεωρθμάτων) και αντίςτροφα.  
δ) Θ διατφπωςθ των γεωμετρικϊν ςυλλογιςμϊν των μακθτϊν.  
ε) Θ ιςότθτα τριγϊνων, ωσ μια ςτρατθγικι απόδειξθσ ιςότθτασ ευκυγράμμων τμθμάτων ι γωνιϊν (ςχόλιο 
ςελ.43).  
ςτ) Ο εντοπιςμόσ κατάλλθλων τριγϊνων για ςφγκριςθ ςε «ςφνκετα» ςχιματα (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.6 
του ΑΡΣ). 
η) Θ ςθμαςία τθσ «βοθκθτικισ γραμμισ» ςτθν αποδεικτικι διαδικαςία (πόριςμα I τθσ §.3.2). 
Ρροτείνεται να ενοποιθκοφν ςε μια πρόταςθ οι προτάςεισ που ταυτίηουν τθ διχοτόμο, τθ διάμεςο και το φψοσ 
από τθ κορυφι ιςοςκελοφσ τριγϊνου (πόριςμα I ςελ.42, πόριςμα I ςελ.45, πόριςμα I ςελ.50). 
Μαηί με τθν πρόταςθ αυτι προτείνεται να γίνει θ διαπραγμάτευςθ τθσ εφαρμογισ 2 τθσ ςελ.61 για τθν 
απόδειξθ τθσ οποίασ αρκοφν τα κριτιρια ιςότθτασ τριγϊνων. 
Επίςθσ, ςαν μια ενιαία πρόταςθ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να δείξουν ότι ςε ίςα τρίγωνα τα 
δευτερεφοντα ςτοιχεία τουσ (διάμεςοσ, φψοσ, διχοτόμοσ) που αντιςτοιχοφν ςε ομόλογεσ πλευρζσ είναι επίςθσ 
ίςα (π.χ. άςκθςθ 1i Εμπζδωςθσ ςελ. 48, άςκθςθ 4 Εμπζδωςθσ ςελ.54 Ενιαία μποροφν να αντιμετωπιςτοφν, ωσ 
αντίςτροφεσ προτάςεισ, τα πορίςματα ΛV τθσ §3.2 και ΛΛΛ, ΛV τθσ §3.4 που αναφζρονται ςτισ ςχζςεισ των χορδϊν 
και των αντίςτοιχων τόξων.  
Με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ διδακτικισ αξίασ των γεωμετρικϊν τόπων προτείνεται τα πορίςματα ΛΛΛ τθσ §3.2 και 
ΛΛ τθσ §3.4, που αφοροφν ςτθ μεςοκάκετο τμιματοσ, κακϊσ και το κεϊρθμα ΛV τθσ §3.6, που αφορά ςτθ 
διχοτόμο γωνίασ, να διδαχκοφν ενιαία ωσ παραδείγματα βαςικϊν γεωμετρικϊν τόπων. Συγκεκριμζνα, 
προτείνεται οι μακθτζσ πρϊτα να εικάςουν τουσ ςυγκεκριμζνουσ γεωμετρικοφσ τόπουσ και ςτθ ςυνζχεια να 
τουσ αποδείξουν (προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.8, Δ.9 και Δ.10 του ΑΡΣ). 
§3.10 – §3.13 
Θ φλθ των παραγράφων αυτϊν είναι νζα για τουσ μακθτζσ. Να επιςθμανκεί ςτουσ μακθτζσ ότι θ τριγωνικι 
ανιςότθτα αποτελεί κριτιριο για το πότε τρία ευκφγραμμα τμιματα αποτελοφν πλευρζσ τριγϊνου (προτείνεται 
θ δραςτθριότθτα Δ.12 του ΑΡΣ). Επίςθσ, προτείνονται οι αςκιςεισ 4 και 6 (Αποδεικτικζσ), που 
διαπραγματεφονται: τθν απόςταςθ ςθμείου από κφκλο και ςχζςεισ χορδϊν και τόξων αντίςτοιχα.  
§3.14 – §3.16 
Τα ςυμπεράςματα τθσ §3.14 είναι γνωςτά ςτουσ μακθτζσ από το Γυμνάςιο. Οι αιτιολογιςεισ, όμωσ, 
προζρχονται από τα κεωριματα τθσ §3.13. Το περιεχόμενο τθσ §3.16 δεν είναι γνωςτό ςτουσ μακθτζσ και 
χρειάηεται και για τισ γεωμετρικζσ καταςκευζσ που ακολουκοφν (προτείνονται οι Δ.14 και Δ.15 του ΑΡΣ).  
§3.17 και §3.18 
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Θ διαπραγμάτευςθ των γεωμετρικϊν καταςκευϊν ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των ςχθμάτων από τουσ μακθτζσ 
με βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ αναλυτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ θ οποία μπορεί να 
αξιοποιθκεί και ςε εξωμακθματικζσ γνωςτικζσ περιοχζσ. Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα τα 
προβλιματα 2 και 4 τθσ §3.17 και τα προβλιματα 2 και 3 τθσ §3.18. 
 
Κεφάλαιο 4ο 
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 8 διδακτικζσ ϊρεσ) 
§4.1 - §4.4  
Το ςθμαντικότερο κζμα ςτισ παραγράφουσ αυτζσ αποτελεί το «αίτθμα παραλλθλίασ» το οποίο κακορίηει τθ 
φφςθ τθσ Γεωμετρίασ ςτθν οποία αναφερόμαςτε. Θ ςθμαςία του «αιτιματοσ παραλλθλίασ», για τθ Γεωμετρία 
τθν ίδια και για τθν ιςτορικι τθσ εξζλιξθ, μπορεί να διαφανεί από ςτοιχεία που παρζχονται ςτο ιςτορικό 
ςθμείωμα τθσ ςελ. 96 κακϊσ επίςθσ και ςτθ δραςτθριότθτα Δ.16 του ΑΡΣ. Οι μακθτζσ είναι ςθμαντικό να 
αναγνωρίςουν τθν αδυναμία χριςθσ του οριςμοφ και τθ ςθμαςία των προτάςεων τθσ §4.2 (που προθγοφνται 
του «αιτιματοσ παραλλθλίασ») ωσ εργαλεία για τθν απόδειξθ τθσ παραλλθλίασ δφο ευκειϊν. Ρροτείνεται να 
διερευνιςουν οι μακθτζσ τθ ςχζςθ του κεωριματοσ τθσ §4.2 και τθσ Ρρόταςθσ I τθσ ςελ. 82 με ςτόχο να 
αναγνωρίςουν ότι το ζνα είναι το αντίςτροφο του άλλου.  
§4.5 
Ρροτείνεται, πριν τθ διαπραγμάτευςθ των κεωρθμάτων τθσ παραγράφου, να ςυηθτθκεί θ δραςτθριότθτα Δ.17 
του ΑΡΣ. Επίςθσ, να επιςθμανκεί θ ςτρατθγικι που χρθςιμοποιείται ςτισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων ςχετικά 
με πϊσ δείχνουμε ότι τρεισ ευκείεσ διζρχονται από το ίδιο ςθμείο, γιατί δεν είναι οικεία ςτουσ μακθτζσ.  
§4.6 - §4.7 
Ρροτείνεται το κεϊρθμα τθσ §4.6 να ςυνδεκεί με τα πορίςματα τθσ ςελ. 59, ϊςτε οι μακθτζσ να αναγνωρίςουν 
ότι το ςυμπζραςμα του κεωριματοσ είναι ιςχυρότερο από τα πορίςματα και ότι αυτό οφείλεται ςτθ χριςθ του 
«αιτιματοσ παραλλθλίασ» ςτθν απόδειξι του. Το ίδιο ιςχφει και για το πόριςμα (i) τθσ ςελ. 89 ςε ςχζςθ με το 
Κεϊρθμα τθσ ςελ. 59.  
§4.8 
Ρροτείνεται οι μακθτζσ, χρθςιμοποιϊντασ το άκροιςμα των γωνιϊν τριγϊνου, να βρουν το άκροιςμα των 
γωνιϊν τετραπλεφρου, πενταγϊνου κ.α., να εικάςουν το άκροιςμα των γωνιϊν ν-γϊνου και να αποδείξουν τθν 
αντίςτοιχθ ςχζςθ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο ΡΕ4 του ΑΡΣ). Δίνεται ζτςι θ 
δυνατότθτα ςφνδεςθσ Γεωμετρίασ και Άλγεβρασ. Να επιςθμανκεί, επίςθσ, θ ςτακερότθτα του ακροίςματοσ των 
εξωτερικϊν γωνιϊν ν-γϊνου. 
 
Κεφάλαιο 5ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 20 διδακτικζσ ϊρεσ) 
§5.1 – §5.2 
Να επιςθμανκεί ότι κακζνα από τα κριτιρια για τα παραλλθλόγραμμα περιζχει τισ ελάχιςτεσ ιδιότθτεσ που 
απαιτοφνται για είναι ιςοδφναμο με τον οριςμό του παραλλθλογράμμου (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.18 
του ΑΡΣ). Ρροτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν αν ζνα τετράπλευρο με τισ δυο απζναντι 
πλευρζσ παράλλθλεσ και τισ άλλεσ δυο ίςεσ είναι παραλλθλόγραμμο. Για τθν εφαρμογι των ιδιοτιτων των 
παραλλθλογράμμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων μπορεί να αξιοποιθκεί θ δραςτθριότθτα Δ.19 του ΑΡΣ.  
§5.3 – §5.5  
Να επιςθμανκεί ότι κάκε ζνα από τα κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο ορκογϊνιο ι ρόμβοσ ι τετράγωνο 
περιζχει τισ ελάχιςτεσ ιδιότθτεσ που απαιτοφνται για να είναι ιςοδφναμο με τον οριςμό του ορκογωνίου ι του 
ρόμβου ι του τετραγϊνου αντίςτοιχα. Επιδιϊκεται οι μακθτζσ να αναγνωρίηουν τα είδθ των 
παραλλθλογράμμων (ορκογϊνιο, ρόμβοσ, τετράγωνο) με βάςθ τα αντίςτοιχα κριτιρια και όχι με βάςθ κάποια 
πρότυπα ςχιματα που ςυνδζονται με τθν οπτικι γωνία που τα κοιτάμε. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν άρςθ τθσ 
παρανόθςθσ που δθμιουργείται ςε μακθτζσ, ότι ζνα τετράγωνο δεν είναι ορκογϊνιο ι ζνα τετράγωνο δεν είναι 
ρόμβοσ. Ρροτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν: αν ζνα τετράπλευρο με ίςεσ διαγϊνιεσ 
είναι ορκογϊνιο και αν ζνα τετράπλευρο με κάκετεσ διαγϊνιεσ είναι ρόμβοσ, κακϊσ και να αξιοποιιςουν τισ 
ιδιότθτεσ των παραλλθλογράμμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων (δραςτθριότθτεσ Δ.20, Δ.21 και Δ.22 του ΑΡΣ).  
§5.6 – §5.9 
Ρροτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να εικάςουν ςε ποια γραμμι ανικουν τα ςθμεία που ιςαπζχουν από 
δυο παράλλθλεσ ευκείεσ και ςτθ ςυνζχεια να αποδείξουν ότι θ μεςοπαράλλθλι τουσ είναι ο ηθτοφμενοσ 
γεωμετρικόσ τόποσ. Ρροτείνεται, επίςθσ, θ διαπραγμάτευςθ τθσ Εφαρμογισ 1 τθσ ςελ. 106. Ρροτείνεται να 
ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν τα είδθ των τριγϊνων που το ορκόκεντρο είναι μζςα ι ζξω από το 
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τρίγωνο. Κα μποροφςαν να αναηθτθκοφν εναλλακτικζσ αποδείξεισ για τα κεωριματα που αφοροφν ςτισ 
ιδιότθτεσ του ορκογωνίου τριγϊνου. 
§5.10 – §5.12 
Εκτόσ από το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο των παραγράφων αυτϊν, προτείνεται να εμπλακοφν οι μακθτζσ ςτθν 
επίλυςθ προβλθμάτων που ςυνδυάηουν γεωμετρικά κζματα από όλο το κεφάλαιο. Ρροτείνεται επίςθσ να 
ςυηθτθκεί με τουσ μακθτζσ θ ταξινόμθςθ των τετραπλεφρων του ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 125) και, κατά τθν 
κρίςθ του εκπαιδευτικοφ, θ ςυςχζτιςθ με άλλεσ ταξινομιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο ιςτορικό ςθμείωμα των 
ςελ. 123, 124.  
 
Κεφάλαιο 6ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 6 διδακτικζσ ϊρεσ) 
  
§6.5 – §6.6 
Ρροτείνεται, ωσ ειςαγωγι ςτο πρόβλθμα εγγραψιμότθτασ ενόσ τετραπλεφρου ςε κφκλο, οι μακθτζσ να 
διερευνιςουν ποια από τα γνωςτά τετράπλευρα (παραλλθλόγραμμο, ορκογϊνιο, ρόμβοσ, τετράγωνο, 
τραπζηιο) είναι εγγράψιμα, βαςιηόμενοι ςτισ ιδιότθτεσ των εγγεγραμμζνων τετραπλεφρων (π.χ., ο ρόμβοσ δεν 
είναι εγγράψιμοσ ςε κφκλο, γιατί αν ιταν εγγράψιμοσ κα ζπρεπε να ζχει τισ απζναντι γωνίεσ του 
παραπλθρωματικζσ). Θ διερεφνθςθ κα μποροφςε να επεκτακεί και ςε τυχαία τετράπλευρα (και με τθ βοικεια 
λογιςμικοφ), ϊςτε οι μακθτζσ να εικάςουν τα κριτιρια εγγραψιμότθτασ.  
 

ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Ι. Διδακτζα φλθ 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Ρικανοτιτων Αϋ Γενικοφ Λυκείου» (ζκδοςθ 2015) 
Ειςαγωγικό κεφάλαιο  
E.2. Σφνολα  
Κεφ.1ο: Πικανότθτεσ 
1.1        Δειγματικόσ Χϊροσ-Ενδεχόμενα 
1.2        Ζννοια τθσ Ρικανότθτασ (εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «Αξιωματικόσ Οριςμόσ Ρικανότθτασ») 
Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αρικμοί 
2.1  Οι Ρράξεισ και οι Λδιότθτζσ τουσ  
2.2 Διάταξθ Ρραγματικϊν Αρικμϊν (εκτόσ τθσ απόδειξθσ τθσ ιδιότθτασ 4) 
2.3 Απόλυτθ Τιμι Ρραγματικοφ Αρικμοφ  
2.4 ίηεσ Ρραγματικϊν Αρικμϊν (εκτόσ των αποδείξεων των ιδιοτιτων 3 και 4) 
Κεφ.3ο: Εξιςϊςεισ 
3.1 Εξιςϊςεισ 1ου Βακμοφ 

3.2 Θ Εξίςωςθ 
νx α    

3.3 Εξιςϊςεισ 2ου Βακμοφ 
Κεφ.4ο: Ανιςϊςεισ  
4.1 Ανιςϊςεισ 1ου Βακμοφ 
4.2 Ανιςϊςεισ 2ου Βακμοφ 
 
ΙΙ. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ 
Ειςαγωγικό Κεφάλαιο  
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ)  
Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ διαπραγματεφονται τθν ζννοια του ςυνόλου κακϊσ και ςχζςεισ και πράξεισ 
μεταξφ ςυνόλων. Ειδικότερα:  
Πςον αφορά ςτθν §Ε.1, αυτι να μθ διδαχκεί ωσ αυτόνομο κεφάλαιο αλλά να ςυηθτθκεί το νόθμα και θ χριςθ 
των ςτοιχείων τθσ Λογικισ ςτισ ιδιότθτεσ και προτάςεισ που διατρζχουν τθ διδακτζα φλθ (για παράδειγμα ςτθν 

ιδιότθτα α·β≠0  α≠0 και β≠0 τθσ §2.1 μπορεί να διερευνθκεί το νόθμα τθσ ιςοδυναμίασ και του ςυνδζςμου 
«και»). 
§Ε.2    
Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν για πρϊτθ φορά με ςυςτθματικό τρόπο τθν ζννοια του ςυνόλου και των ςχζςεων 
και πράξεων μεταξφ ςυνόλων. Επειδι θ ζννοια του ςυνόλου είναι πρωταρχικι, δθλαδι δεν ορίηεται, χρειάηεται 
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να τονιςκοφν οι προχποκζςεισ που απαιτοφνται για να κεωρθκεί μια ςυλλογι αντικειμζνων ςφνολο μζςα από 
κατάλλθλα παραδείγματα (π.χ. το ςφνολο που αποτελείται από τα κρανία και τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ, το 
«ςφνολο» των ψθλϊν μακθτϊν τθσ τάξθσ).   
Θ αναπαράςταςθ ςυνόλων, ςχζςεων και πράξεων αυτϊν κακϊσ και θ μετάβαςθ από τθ μία αναπαράςταςθ 
ςτθν άλλθ, μποροφν να υποςτθρίξουν τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του ςυνόλου.   
Οι πράξεισ μεταξφ ςυνόλων είναι ζνα πλαίςιο ςτο οποίο οι μακθτζσ μποροφν να δϊςουν νόθμα ςτουσ 
ςυνδζςμουσ «ι» και «και». Ειδικά, όςον αφορά ςτο ςφνδεςμο «ι», να επιςθμανκεί θ διαφορετικι του ςθμαςία 
ςτα Μακθματικά από εκείνθ τθσ αποκλειςτικισ διάηευξθσ που του αποδίδεται ςυνικωσ ςτθν κακθμερινι 
χριςθ του. Οι δραςτθριότθτεσ Δ.1, Δ.2 και Δ.3 του ΑΡΣ είναι ενδεικτικζσ για τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ 
ζννοιασ του ςυνόλου.  
Κεφάλαιο 1ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 8 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Οι μακθτζσ ζχουν ζλκει ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ πικανότθτασ ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ με εμπειρικό τρόπο. 
Στο κεφάλαιο αυτό ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ πικανότθτασ με τον κλαςικό οριςμό και εξαςκοφνται ςτο βαςικό 
λογιςμό πικανοτιτων με χριςθ τθσ κεωρίασ ςυνόλων. Ειδικότερα: 
§1.1  
Είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ να μποροφν να αναγνωρίηουν ζνα πείραμα τφχθσ και να διακρίνουν τισ διαφορζσ 
που ζχει από ζνα αιτιοκρατικό πείραμα (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.4 του ΑΡΣ), με ςτόχο να μπορζςουν 
ςτθ ςυνζχεια να αντιλθφκοφν τθν ανάγκθ ειςαγωγισ τθσ ζννοιασ τθσ πικανότθτασ για τθ μελζτθ τζτοιων 
πειραμάτων.  
Ο προςδιοριςμόσ και θ αναπαράςταςθ του δειγματικοφ χϊρου ενόσ πειράματοσ τφχθσ είναι μια διαδικαςία 
δφςκολθ για τουσ μακθτζσ, ειδικά όταν αντιμετωπίηουν ζνα πείραμα τφχθσ που πραγματοποιείται ςε δυο ι 
περιςςότερα ςτάδια. Εργαλεία, όπωσ το δενδροδιάγραμμα και ο πίνακασ διπλισ ειςόδου, βοθκοφν ςτθ 
μοντελοποίθςθ ενόσ πειράματοσ τφχθσ και ςτθν καταςκευι του δειγματικοφ χϊρου (προτείνεται θ Δ.5 του 
ΑΡΣ).   
Σθμαντικι για τθν κατανόθςθ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων είναι, επίςθσ, θ μετάφραςθ ςχζςεων μεταξφ 
ενδεχομζνων από τθ φυςικι γλϊςςα ςτθ γλϊςςα των ςυνόλων και αντίςτροφα (προτείνονται οι 
δραςτθριότθτεσ Δ.6 και Δ.7 του ΑΡΣ).  
§1.2  
Ο κλαςικόσ οριςμόσ τθσ πικανότθτασ προτείνεται να είναι θ κατάλθξθ τθσ μελζτθσ τθσ ςχετικισ ςυχνότθτασ και 
όχι να δοκεί απλά ο τυπικόσ οριςμόσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο Ρκ4 του ΑΡΣ). Οι 
κανόνεσ λογιςμοφ των πικανοτιτων ειςάγονται για πρϊτθ φορά και, εκτόσ από τον απλό χειριςμό τουσ, είναι 
ςθμαντικό να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που δε κα μποροφςαν να λυκοφν με τον κλαςικό 
οριςμό (π.χ. δραςτθριότθτα Δ.8 του ΑΡΣ ) 
Να μθν διδαχκεί θ εφαρμογι 3 ςτθ ςελίδα 36, κακϊσ και αςκιςεισ με ανιςότθτεσ 
(όπωσ οι αςκιςεισ 4, 5, 6 τθσ Β Ομάδασ τθσ παραγράφου 1.2 ) 
 
Κεφάλαιο 2ο 
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 18 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ επαναλαμβάνουν και εμβακφνουν ςτισ ιδιότθτεσ του ςυνόλου των πραγματικϊν 
αρικμϊν με ςτόχο να βελτιϊςουν τθν κατανόθςθ τθσ δομισ του. Θ επανάλθψθ και περαιτζρω εξάςκθςθ των 
μακθτϊν ςτον αλγεβρικό λογιςμό (αλγεβρικζσ πράξεισ, παραγοντοποίθςθ, ταυτότθτεσ κ.λ.π.) δεν αποτελεί τον 
κφριο ςτόχο αυτοφ του κεφαλαίου. Ειδικότερα: 
§2.1  
Οι μακθτζσ ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθ διάκριςθ των ρθτϊν από τουσ άρρθτουσ και γενικότερα ςτθν ταξινόμθςθ 
των πραγματικϊν αρικμϊν ςε φυςικοφσ, ακζραιουσ ρθτοφσ και άρρθτουσ. Οι διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ 
των πραγματικϊν αρικμϊν επθρεάηουν τισ παραπάνω διεργαςίεσ. Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοκεί 
ζμφαςθ ςτθ διάκριςθ των ρθτϊν από τουσ άρρθτουσ με χριςθ κατάλλθλων παραδειγμάτων, όπωσ οι αρικμοί 

3

4

, 1.333…, 1,010101…, 1,1010010001…, κακϊσ και ςτθν ταξινόμθςθ αρικμϊν ςτα βαςικά υποςφνολα των 

πραγματικϊν αρικμϊν (όπωσ 2

4

, 5

3

, 6



, -1.333 κ.ά.). Ραράλλθλα, και με αφορμι τα παραπάνω 
παραδείγματα, μπορεί να γίνει ςυηιτθςθ αν το άκροιςμα και το γινόμενο δφο ρθτϊν ι δφο άρρθτων ι ρθτοφ 
και άρρθτου είναι ρθτόσ ι άρρθτοσ.  
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Σθμαντικό για τον αλγεβρικό λογιςμό είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τισ ιδιότθτεσ των πράξεων. Σε αυτό κα 
βοθκιςει θ λεκτικι διατφπωςθ και θ διερεφνθςθ των ιδιοτιτων κακϊσ και θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
ιςοδυναμίασ, τθσ ςυνεπαγωγισ και των ςυνδζςμων «ι» και «και», με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ιδιότθτεσ: α·β=0 
 α=0 ι β=0, α·β≠0  α≠0 και β≠0.   
Να δοκεί ζμφαςθ ςτισ μεκόδουσ απόδειξθσ και ιδιαίτερα ςε αυτζσ με τισ οποίεσ δεν είναι εξοικειωμζνοι οι 

μακθτζσ, όπωσ θ χριςθ τθσ απαγωγισ ςε άτοπο για τθν απόδειξθ ότι ο 2  είναι άρρθτοσ και του 
αντιπαραδείγματοσ ςτθν απόρριψθ του ιςχυριςμοφ: α2=β2 ⇒ α=β. 
§2.2  
Οι μακθτζσ, επθρεαςμζνοι από τθ διαδοχικότθτα των ακεραίων, ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ τθσ 
πυκνότθτασ των ρθτϊν αρικμϊν. Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ τθσ πυκνότθτασ και 
τθσ διαδοχικότθτασ ςτα βαςικά υποςφνολα των πραγματικϊν αρικμϊν (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.9 του 
ΑΡΣ) κακϊσ και ςτισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ των ιδιοτιτων τθσ ιςότθτασ και τθσ ανιςότθτασ, με ζμφαςθ ςτισ 

ιςοδυναμίεσ: α2+β2=0 α=0 και β=0, ενϊ α2+β2>0 α≠0 ι β≠0 και ςτα ςχόλια 1 και 2 τθσ ςελ. 56.     
§2.3  
Οι μακθτζσ ζχουν αντιμετωπίςει, ςτο Γυμνάςιο, τθν απόλυτθ τιμι ενόσ αρικμοφ ωσ τθν απόςταςι του από το 
μθδζν ςτον άξονα των πραγματικϊν αρικμϊν. Στθν ενότθτα αυτι δίνεται ο τυπικόσ οριςμόσ τθσ απόλυτθσ τιμισ 
και αποδεικνφονται οι βαςικζσ ιδιότθτζσ τθσ. Να επιςθμανκεί θ μζκοδοσ απόδειξθσ των ιδιοτιτων των 
απολφτων τιμϊν (ότι θ ηθτοφμενθ ςχζςθ είναι ιςοδφναμθ με μία ςχζςθ που γνωρίηουμε ότι είναι αλθκισ) και 

να ςυηθτθκεί θ αναγκαιότθτα του «πρζπει» () και του «αρκεί» () ςε αυτζσ.   
Θ γεωμετρικι ερμθνεία τθσ απόλυτθσ τιμισ ενόσ αρικμοφ και τθσ απόλυτθσ τιμισ τθσ διαφοράσ δφο αρικμϊν 
είναι ςθμαντικι, γιατί βοθκά τουσ μακθτζσ να αποδϊςουν νόθμα ςτθν ζννοια. Θ ςφνδεςθ, όμωσ, τθσ 
αλγεβρικισ ςχζςθσ και τθσ γεωμετρικισ τθσ αναπαράςταςθσ δεν είναι κάτι που γίνεται εφκολα από τουσ 
μακθτζσ και για αυτό απαιτείται να δοκεί ςε αυτό ιδιαίτερθ ζμφαςθ.  
Με αυτι τθν ζννοια προτείνεται να μθ διδαχκοφν, ςτθ γενικι τουσ μορφι, οι:  

Ix-x0I<ρ x(x0-ρ, x0+ρ) x0-ρ<x<x0+ρ κακϊσ και Ix-x0I>ρ x(- , x0-ρ) (x0+ρ, + ) x<x0-ρ ι x>x0+ρ 
κακϊσ και θ γεωμετρικι ερμθνεία αυτϊν, επειδι είναι πολφ δφςκολο να γίνουν κατανοθτά από τουσ μακθτζσ 
ς’ αυτι τθ φάςθ τθσ αλγεβρικισ τουσ εμπειρίασ. Αντίκετα, οι μακθτζσ μποροφν να αςχολθκοφν με τα 
παραπάνω μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα (π.χ. θ ανίςωςθ Λx-2Λ<3 ςθμαίνει: «ποιοι είναι οι αρικμοί 
που απζχουν από το 2 απόςταςθ μικρότερθ του 3;» δθλ.  

Ix-2I<3 d (x, 2) <3  -1<x<5).  
 
 
 
 
 

Ρροτείνεται, όμωσ, να γίνει διαπραγμάτευςθ των ςχζςεων IxI<ρ -ρ<x<ρ και IxI>ρ  x<-ρ ι x>ρ. H 
δραςτθριότθτα Δ.10 του ΑΡΣ υποςτθρίηει τθν παραπάνω προςζγγιςθ. 
§2.4  
Οι μακθτζσ ζχουν ιδθ αντιμετωπίςει, ςτο Γυμνάςιο, τισ τετραγωνικζσ ρίηεσ και δυνάμεισ με ακζραιο εκκζτθ 
κακϊσ και τισ ιδιότθτεσ αυτϊν. Στθν ενότθτα αυτι γίνεται επζκταςθ ςτθ ν-οςτι ρίηα και ςτθ δφναμθ με ρθτό 
εκκζτθ. Να επιςθμανκεί θ διατιρθςθ των ιδιοτιτων των δυνάμεων με ακζραιο εκκζτθ και ςτθν περίπτωςθ του 
ρθτοφ εκκζτθ. Ρροτείνεται θ διαπραγμάτευςθ απλϊν αςκιςεων. Για να αναδειχκοφν τα πλεονεκτιματα τθσ 
χριςθσ των ιδιοτιτων των ριηϊν, ζναντι τθσ χριςθσ του υπολογιςτι τςζπθσ, προτείνεται μια δραςτθριότθτα 
ςαν τθ Δ.11 του ΑΡΣ.   
 
Κεφάλαιο 3ο  
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 12 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ μελετοφν ςυςτθματικά και διερευνοφν εξιςϊςεισ 1ου και 2ου βακμοφ. Ωσ 
ιδιαίτερθ περίπτωςθ εξετάηεται θ εξίςωςθ xν =α. Ειδικότερα: 
§3.1  
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ μορφισ αx+β=0, τθσ 
οποίασ οι ςυντελεςτζσ α και β είναι ςυγκεκριμζνοι αρικμοί. Συναντοφν δυςκολίεσ ςτθ μετάβαςθ από τθν 
επίλυςθ μιασ τζτοιασ μορφισ εξίςωςθσ ςτθν επίλυςθ τθσ γενικισ μορφισ αx+β=0, για δυο κυρίωσ λόγουσ: α) 
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είναι δφςκολοσ ο διαχωριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ παραμζτρου από τθν ζννοια τθσ μεταβλθτισ και β) δεν είναι 
εξοικειωμζνοι με τθ διαδικαςία τθσ διερεφνθςθσ γενικά.   
Για το λόγο αυτό, προτείνεται να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ παραμζτρου ςε μια 
παραμετρικι εξίςωςθ 1ου βακμοφ μζςα από τθ διαπραγμάτευςθ τθσ παραμετρικισ εξίςωςθσ που 
περιλαμβάνεται ςτθ κεωρία αυτισ τθσ παραγράφου (ςχολικό βιβλίο, ςελ. 80). Για παράδειγμα, μπορεί να 
ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να λφςουν τθν εξίςωςθ για ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ του λ (π.χ. λ=2, λ=5, λ=1, λ=-1) και 
ςτθ ςυνζχεια να προςπακιςουν να διατυπϊςουν γενικά ςυμπεράςματα για κάκε τιμι τθσ παραμζτρου λ. 
Ρροτείνεται, επίςθσ, προσ διαπραγμάτευςθ θ δραςτθριότθτα Δ.12 του ΑΡΣ κακϊσ και θ επίλυςθ απλϊν 
παραμετρικϊν εξιςϊςεων και απλϊν εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ 1ου βακμοφ (όπωσ θ άςκθςθ 10 
τθσ Α’ Ομάδασ).   
Για καλφτερθ κατανόθςθ και εμπζδωςθ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν, προτείνεται να δοκεί ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ ςε εξιςϊςεισ, όπωσ θ Ix-5I= -3, τθν οποία δφςκολα χαρακτθρίηουν οι μακθτζσ από τθν αρχι ωσ 
αδφνατθ. 
§3.2  
Θ επίλυςθ εξιςϊςεων τθσ μορφισ xν =α να περιοριςτεί ςε απλζσ εξιςϊςεισ.  
§3.3  
Θ επίλυςθ τθσ εξίςωςθσ αx2+βx+γ=0, α≠0 ςτθ γενικι τθσ μορφι με τθ μζκοδο «ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου» 
είναι μια διαδικαςία που δυςκολεφει τουσ μακθτζσ. Ρροτείνεται να χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ τθ μζκοδο 
τθσ «ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου» πρϊτα ςε εξιςϊςεισ 2ου βακμοφ με ςυντελεςτζσ ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ 
και ςτθ ςυνζχεια με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ να γενικεφςουν τθ διαδικαςία.   
Επίςθσ, προτείνεται θ επίλυςθ απλϊν εξιςϊςεων που ανάγονται ςε εξιςϊςεισ 2ου βακμοφ (όπωσ τα 
παραδείγματα 1 και 3) και να δοκεί ζμφαςθ ςτθ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ 
εξιςϊςεων 2ου βακμοφ (προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.13 και Δ.14 του ΑΡΣ).   
Οι τφποι του Vieta επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ είτε να καταςκευάςουν μια εξίςωςθ 2ου βακμοφ με δεδομζνο το 
άκροιςμα και το γινόμενο ριηϊν τθσ είτε να προςδιορίςουν απευκείασ τισ ρίηεσ τθσ (βρίςκοντασ δυο αρικμοφσ 
που να ζχουν άκροιςμα S και γινόμενο P). Ρροτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ, υπό μορφι άςκθςθσ, να 
προςδιορίςουν αυτοφσ τουσ τφπουσ και να τουσ χρθςιμοποιιςουν ςτθν επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων.   
 
Κεφάλαιο 4ο 
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 10 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ μελετοφν ςυςτθματικά και διερευνοφν ανιςϊςεισ 1ου και 2ου βακμοφ Ειδικότερα: 
§4.1  
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν διαπραγματευκεί αναλυτικά τθν επίλυςθ ανιςϊςεων 1ου βακμοφ με 
ςυγκεκριμζνουσ ςυντελεςτζσ. Εκτόσ από τθ χριςθ τθσ αρικμογραμμισ, για τθν απεικόνιςθ του ςυνόλου λφςεων 
μιασ ανίςωςθσ, προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ και ςτθ χριςθ των διαςτθμάτων των πραγματικϊν αρικμϊν για 
τθν παραπάνω απεικόνιςθ, ωσ εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ υποπαραγράφου τθσ §2.2. Να ςυηθτθκοφν 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτθν εξίςωςθ και τθν ανίςωςθ, ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ επίλυςθσ τουσ και 
το ςφνολο των λφςεϊν τουσ.  
Για καλφτερθ κατανόθςθ και εμπζδωςθ των ιδιοτιτων των απολφτων τιμϊν, προτείνεται να λυκοφν από τουσ 
μακθτζσ και ανιςϊςεισ όπωσ οι Ix-5I<-3 ι Ix-5I>-3, των οποίων τθ λφςθ, αν και προκφπτει από απλι 
παρατιρθςθ, δεν τθν αναγνωρίηουν άμεςα οι μακθτζσ. Ρροτείνεται επίςθσ να δοκεί προτεραιότθτα ςτθ 
μοντελοποίθςθ προβλθμάτων με χριςθ ανιςϊςεων 1ου βακμοφ, όπωσ για παράδειγμα θ άςκθςθ 11 τθσ Αϋ 
Ομάδασ και οι αςκιςεισ 3 και 4 τθσ Βϋ Ομάδασ.  
§4.2  
Θ διαπραγμάτευςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ γίνεται για πρϊτθ φορά ςτθν Αϋ Λυκείου. Ρροτείνεται να δοκεί 
ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ παραγοντοποίθςθσ του τριωνφμου, όπου γίνεται ξανά χριςθ τθσ μεκόδου 
«ςυμπλιρωςθσ τετραγϊνου», ϊςτε να μθ δοκοφν απευκείασ τα ςυμπεράςματα αυτισ. Στον προςδιοριςμό του 
πρόςθμου του τριωνφμου, παρατθρείται ςυχνά οι μακθτζσ να παραβλζπουν το πρόςθμο του ςυντελεςτι του 
δευτεροβάκμιου όρου ι να ςυγχζουν το πρόςθμο τθσ διακρίνουςασ με το πρόςθμο του τριωνφμου (π.χ. όταν 
Δ<0, κεωροφν ότι και το τριϊνυμο παίρνει αρνθτικζσ τιμζσ).   
Τα παραπάνω προβλιματα ςυχνά αντιμετωπίηονται με διάφορα «τεχνάςματα» με τα ςφμβολα «+» και «-», 
ϊςτε να προςδιορίςουν οι μακθτζσ το πρόςθμο του τριωνφμου και να επιλφςουν ανιςϊςεισ 2ου βακμοφ. 
Τζτοιεσ προςεγγίςεισ δε ςυνδζονται με τθν κατανόθςθ του πότε ζνα τριϊνυμο παίρνει κετικζσ και πότε 
αρνθτικζσ τιμζσ.  
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Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ προςδιοριςμοφ του πρόςθμου 
του τριωνφμου (π.χ. μζςα από τθ μελζτθ του προςιμου των παραγόντων του και του ςυντελεςτι του 
δευτεροβάκμιου όρου, όταν αυτό παραγοντοποιείται) και ςτθ ςυνζχεια ςτθ χριςθ των ςυμπεραςμάτων για τθν 
επίλυςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ. Θ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ ανιςϊςεων 2ου βακμοφ 
(π.χ. θ δραςτθριότθτα Δ.15 του ΑΡΣ και θ άςκθςθ 7 τθσ Β’ Ομάδασ) λειτουργοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.  
 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

II. Διδακτζα Υλθ  
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Αϋ και Βϋ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Θ., Βλάμου Ρ., Κατςοφλθ 
Γ., Μαρκάτθ Σ., Σίδερθ Ρ. (ζκδοςθ 2015) 
 
Κεφ.1ο: Ειςαγωγι ςτθν Ευκλείδεια Γεωμετρία   
1.1 Το αντικείμενο τθσ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ    
1.2 Λςτορικι αναδρομι ςτθ γζνεςθ και ανάπτυξθ τθσ Γεωμετρίασ 
 
Κεφ.3ο: Σρίγωνα    
3.1        Είδθ και ςτοιχεία τριγϊνων  
3.2        1ο Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.3        2ο Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.4        3ο Κριτιριο ιςότθτασ τριγϊνων (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.5        Φπαρξθ και μοναδικότθτα κακζτου (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.6         Κριτιρια ιςότθτασ ορκογϊνιων τριγϊνων (εκτόσ τθσ απόδειξθσ των κεωρθμάτων Λ και ΛΛ). 
3.7       Κφκλοσ - Μεςοκάκετοσ – Διχοτόμοσ 
3.8       Κεντρικι ςυμμετρία 
3.9        Αξονικι ςυμμετρία 
3.10 Σχζςθ εξωτερικισ και απζναντι γωνίασ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.11 Ανιςοτικζσ ςχζςεισ πλευρϊν και γωνιϊν (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.12 Tριγωνικι ανιςότθτα (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
3.13 Κάκετεσ και πλάγιεσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ ΛΛ) 
3.14 Σχετικζσ κζςεισ ευκείασ και κφκλου (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ Λ)   
3.15 Εφαπτόμενα τμιματα 
3.16 Σχετικζσ κζςεισ δφο κφκλων 
3.17 Απλζσ γεωμετρικζσ καταςκευζσ 
3.18 Βαςικζσ καταςκευζσ τριγϊνων 
Κεφ.4ο: Παράλλθλεσ ευκείεσ    
4.1        Ειςαγωγι 
4.2        Τζμνουςα δφο ευκειϊν - Ευκλείδειο αίτθμα (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του Ρορίςματοσ ΛΛ τθσ ςελ. 81, και των 

προτάςεων Λ, ΛΛ, ΛΛΛ και ΛV) 
4.3 Καταςκευι παράλλθλθσ ευκείασ 
4.4 Γωνίεσ με πλευρζσ παράλλθλεσ 
4.5 Αξιοςθμείωτοι κφκλοι τριγϊνου (Εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ που αναφζρεται ςτον 
εγγεγραμμζνο κφκλο τριγϊνου). 
4.6 Άκροιςμα γωνιϊν τριγϊνου 
4.7        Γωνίεσ με πλευρζσ κάκετεσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ και του πορίςματοσ ) 
4.8 Άκροιςμα γωνιϊν κυρτοφ ν-γϊνου (Εκτόσ τθσ απόδειξθσ του Ρορίςματοσ) 

 
ΙΙ. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ 
Κεφάλαιο 1ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ ) 
Στόχοσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι θ διάκριςθ και επιςιμανςθ των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 
Ρρακτικισ Γεωμετρίασ, που οι μακθτζσ διδάχκθκαν ςε προθγοφμενεσ τάξεισ, και τθσ Κεωρθτικισ Γεωμετρίασ 
που κα διδαχκοφν ςτο Λφκειο. Κάποια ηθτιματα που κα μποροφςαν να ςυηθτθκοφν για τθν ανάδειξθ των 
πλεονεκτθμάτων τθσ Κεωρθτικισ Γεωμετρίασ ζναντι τθσ Ρρακτικισ, είναι: Θ αδυναμία ακριβοφσ μζτρθςθσ, θ 
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ανάγκθ μζτρθςθσ αποςτάςεων μεταξφ απρόςιτων ςθμείων, θ αναξιοπιςτία των εμπειρικϊν προςεγγίςεων 
(προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο ΕΓ1 του ΑΡΣ). 
Για να αποκτιςουν οι μακθτζσ μια πρϊτθ αίςκθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ανάπτυξθσ τθσ Ευκλείδειασ 
Γεωμετρίασ ωσ αξιωματικoφ ςυςτιματοσ, προτείνεται να εμπλακοφν ςε μια ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ ςθμαςία 
και το ρόλο των όρων «πρωταρχικι ζννοια», «οριςμόσ», «αξίωμα», «κεϊρθμα», «απόδειξθ». Στοιχεία τθσ 
ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ Γεωμετρίασ μποροφν να αποτελζςουν ζνα πλαίςιο αναφοράσ ςτο οποίο κα αναδειχκοφν 
τα παραπάνω ηθτιματα. 
Κεφάλαιο 3ο  
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 15 διδακτικζσ ϊρεσ) 
§3.1 - §3.9 
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί το μεγαλφτερο μζροσ του περιεχομζνου των παραγράφων αυτϊν ςτο 
Γυμνάςιο. Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςε κάποια νζα ςτοιχεία όπωσ:  
α) Θ ςθμαςία τθσ ιςότθτασ των ομόλογων πλευρϊν ςτθ ςφγκριςθ τριγϊνων. 
β) Θ διαπραγμάτευςθ παραδειγμάτων τριγϊνων με τρία κφρια ςτοιχεία τουσ ίςα, τα οποία δεν είναι ίςα (δυο 
τρίγωνα με ίςεσ δυο πλευρζσ και μια μθ περιεχόμενθ γωνία αντίςτοιχα ίςθ, όπωσ ςτισ δραςτθριότθτεσ Δ.5 και 
Δ.7 του ΑΡΣ). 
γ) Ο ςχεδιαςμόσ ςχθμάτων με βάςθ τισ λεκτικζσ διατυπϊςεισ των γεωμετρικϊν προτάςεων (αςκιςεων, 
κεωρθμάτων) και αντίςτροφα.  
δ) Θ διατφπωςθ των γεωμετρικϊν ςυλλογιςμϊν των μακθτϊν.  
ε) Θ ιςότθτα τριγϊνων, ωσ μια ςτρατθγικι απόδειξθσ ιςότθτασ ευκυγράμμων τμθμάτων ι γωνιϊν (ςχόλιο 
ςελ.43).  
ςτ) Ο εντοπιςμόσ κατάλλθλων τριγϊνων για ςφγκριςθ ςε «ςφνκετα» ςχιματα (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.6 
του ΑΡΣ). 
η) Θ ςθμαςία τθσ «βοθκθτικισ γραμμισ» ςτθν αποδεικτικι διαδικαςία (πόριςμα I τθσ §.3.2). 
Ρροτείνεται να ενοποιθκοφν ςε μια πρόταςθ οι προτάςεισ που ταυτίηουν τθ διχοτόμο, τθ διάμεςο και το φψοσ 
από τθ κορυφι ιςοςκελοφσ τριγϊνου (πόριςμα I ςελ.42, πόριςμα I ςελ.45, πόριςμα I ςελ.50). 
Μαηί με τθν πρόταςθ αυτι προτείνεται να γίνει θ διαπραγμάτευςθ τθσ εφαρμογισ 2 τθσ ςελ.61, για τθν 
απόδειξθ τθσ οποίασ αρκοφν τα κριτιρια ιςότθτασ τριγϊνων. 
Επίςθσ, ςαν μια ενιαία πρόταςθ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να δείξουν ότι ςε ίςα τρίγωνα τα 
δευτερεφοντα ςτοιχεία τουσ (διάμεςοσ, φψοσ, διχοτόμοσ) που αντιςτοιχοφν ςε ομόλογεσ πλευρζσ είναι επίςθσ 
ίςα (π.χ. άςκθςθ 1i Εμπζδωςθσ ςελ. 48, άςκθςθ 4 Εμπζδωςθσ ςελ.54). Ενιαία μποροφν να αντιμετωπιςτοφν, ωσ 
αντίςτροφεσ προτάςεισ, τα πορίςματα ΛV τθσ §3.2 και ΛΛΛ, ΛV τθσ §3.4 που αναφζρονται ςτισ ςχζςεισ των χορδϊν 
και των αντίςτοιχων τόξων.  
Με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ διδακτικισ αξίασ των γεωμετρικϊν τόπων προτείνεται τα πορίςματα ΛΛΛ τθσ §3.2 και 
ΛΛ τθσ §3.4, που αφοροφν ςτθ μεςοκάκετο τμιματοσ, κακϊσ και το κεϊρθμα ΛV τθσ §3.6, που αφορά ςτθ 
διχοτόμο γωνίασ, να διδαχκοφν ενιαία ωσ παραδείγματα βαςικϊν γεωμετρικϊν τόπων. Συγκεκριμζνα, 
προτείνεται οι μακθτζσ πρϊτα να εικάςουν τουσ ςυγκεκριμζνουσ γεωμετρικοφσ τόπουσ και ςτθ ςυνζχεια να 
τουσ αποδείξουν (προτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.8, Δ.9 και Δ.10 του ΑΡΣ). 
§3.10 – §3.13 
Θ φλθ των παραγράφων αυτϊν είναι νζα για τουσ μακθτζσ. Να επιςθμανκεί ςτουσ μακθτζσ ότι θ τριγωνικι 
ανιςότθτα αποτελεί κριτιριο για το πότε τρία ευκφγραμμα τμιματα αποτελοφν πλευρζσ τριγϊνου (προτείνεται 
θ δραςτθριότθτα Δ.12 του ΑΡΣ). Επίςθσ, προτείνονται οι αςκιςεισ 4 και 6 (Αποδεικτικζσ), που 
διαπραγματεφονται: τθν απόςταςθ ςθμείου από κφκλο και ςχζςεισ χορδϊν και τόξων αντίςτοιχα.  
§3.14 – §3.16 
Τα ςυμπεράςματα τθσ §3.14 είναι γνωςτά ςτουσ μακθτζσ από το Γυμνάςιο. Οι αιτιολογιςεισ, όμωσ, 
προζρχονται από τα κεωριματα τθσ §3.13. Το περιεχόμενο τθσ §3.16 δεν είναι γνωςτό ςτουσ μακθτζσ και 
χρειάηεται και για τισ γεωμετρικζσ καταςκευζσ που ακολουκοφν (προτείνονται οι Δ.14 και Δ.15 του ΑΡΣ).  
§3.17 και §3.18 
Θ διαπραγμάτευςθ των γεωμετρικϊν καταςκευϊν ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των ςχθμάτων από τουσ μακθτζσ 
με βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ αναλυτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ θ οποία μπορεί να 
αξιοποιθκεί και ςε εξωμακθματικζσ γνωςτικζσ περιοχζσ. Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα τα 
προβλιματα 2 και 4 τθσ §3.17 και τα προβλιματα 2 και 3 τθσ §3.18. 
 
Κεφάλαιο 4ο 
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 8  διδακτικζσ ϊρεσ) 
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§4.1 - §4.4  
Το ςθμαντικότερο κζμα ςτισ παραγράφουσ αυτζσ αποτελεί το «αίτθμα παραλλθλίασ» το οποίο κακορίηει τθ 
φφςθ τθσ Γεωμετρίασ ςτθν οποία αναφερόμαςτε. Θ ςθμαςία του «αιτιματοσ παραλλθλίασ», για τθ Γεωμετρία 
τθν ίδια και για τθν ιςτορικι τθσ εξζλιξθ, μπορεί να διαφανεί από ςτοιχεία που παρζχονται ςτο ιςτορικό 
ςθμείωμα τθσ ςελ. 96 κακϊσ επίςθσ και ςτθ δραςτθριότθτα Δ.16 του ΑΡΣ. Οι μακθτζσ είναι ςθμαντικό να 
αναγνωρίςουν τθν αδυναμία χριςθσ του οριςμοφ και τθ ςθμαςία των προτάςεων τθσ §4.2 (που προθγοφνται 
του «αιτιματοσ παραλλθλίασ») ωσ εργαλεία για τθν απόδειξθ τθσ παραλλθλίασ δφο ευκειϊν. Ρροτείνεται να 
διερευνιςουν οι μακθτζσ τθ ςχζςθ του κεωριματοσ τθσ §4.2 και τθσ Ρρόταςθσ I τθσ ςελ. 82, με ςτόχο να 
αναγνωρίςουν ότι το ζνα είναι το αντίςτροφο του άλλου.  
§4.5 
Ρροτείνεται, πριν τθ διαπραγμάτευςθ των κεωρθμάτων τθσ παραγράφου, να ςυηθτθκεί θ δραςτθριότθτα Δ.17 
του ΑΡΣ. Επίςθσ, να επιςθμανκεί θ ςτρατθγικι που χρθςιμοποιείται ςτισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων ςχετικά 
με πϊσ δείχνουμε ότι τρεισ ευκείεσ διζρχονται από το ίδιο ςθμείο, γιατί δεν είναι οικεία ςτουσ μακθτζσ.  
§4.6 - §4.7 
Ρροτείνεται το κεϊρθμα τθσ §4.6 να ςυνδεκεί με τα πορίςματα τθσ ςελ. 53, ϊςτε οι μακθτζσ να αναγνωρίςουν 
ότι το ςυμπζραςμα του κεωριματοσ είναι ιςχυρότερο από τα πορίςματα και ότι αυτό οφείλεται ςτθ χριςθ του 
«αιτιματοσ παραλλθλίασ» ςτθν απόδειξι του. Το ίδιο ιςχφει και για το πόριςμα (i) τθσ ςελ. 89 ςε ςχζςθ με το 
Κεϊρθμα τθσ ςελ. 59.  
§4.8  
Ρροτείνεται οι μακθτζσ, χρθςιμοποιϊντασ το άκροιςμα των γωνιϊν τριγϊνου, να βρουν το άκροιςμα των 
γωνιϊν τετραπλεφρου, πενταγϊνου κ.α., να εικάςουν το άκροιςμα των γωνιϊν ν-γϊνου και να αποδείξουν τθν 
αντίςτοιχθ ςχζςθ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςτο ςτόχο ΡΕ4 του ΑΡΣ). Δίνεται ζτςι θ 
δυνατότθτα ςφνδεςθσ Γεωμετρίασ και Άλγεβρασ. Να επιςθμανκεί, επίςθσ, θ ςτακερότθτα του ακροίςματοσ των 
εξωτερικϊν γωνιϊν ν-γϊνου. 
 

ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ 
Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Ι. Διδακτζα φλθ 
 
Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Ρικανοτιτων Αϋ Γενικοφ Λυκείου» . 
Κεφ.5ο: Πρόοδοι 
5.1       Ακολουκίεσ 
5.2       Αρικμθτικι πρόοδοσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ για το Sν) 
5.3       Γεωμετρικι πρόοδοσ (εκτόσ τθσ απόδειξθσ για το Sν) 
Κεφ.6ο: Βαςικζσ Ζννοιεσ των υναρτιςεων 
6.1 Θ Ζννοια τθσ Συνάρτθςθσ  
6.2        Γραφικι Ραράςταςθ Συνάρτθςθσ (εκτόσ τθσ υποπαραγράφου «Απόςταςθ ςθμείων»)  
6.3        Θ Συνάρτθςθ f(x)= αx+β (εκτόσ τθσ κλίςθσ ευκείασ ωσ λόγοσ μεταβολισ) 
Κεφ.7ο: Μελζτθ Βαςικϊν υναρτιςεων 
7.1 Μελζτθ τθσ Συνάρτθςθσ : f(x)= αx2 
7.3 Μελζτθ τθσ Συνάρτθςθσ : f(x)= αx2+βx+γ 

 
ΙΙ. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ 
Κεφάλαιο 5ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 15 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Στο κεφάλαιο αυτό οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια τθσ ακολουκίασ πραγματικϊν αρικμϊν και μελετοφν 
περιπτϊςεισ ακολουκιϊν που εμφανίηουν κάποιεσ ειδικζσ μορφζσ κανονικότθτασ, τθν αρικμθτικι και τθ 
γεωμετρικι πρόοδο. Ειδικότερα: 
§5.1  
Να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ακολουκίασ ωσ αντιςτοιχίασ των φυςικϊν ςτουσ πραγματικοφσ 
αρικμοφσ και ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με το ςυμβολιςμό (π.χ. ότι ο φυςικόσ αρικμόσ 1, μζςω μιασ 
ακολουκίασ α, αντιςτοιχεί ςτον πραγματικό αρικμό α1 που αποτελεί τον πρϊτο όρο τθσ ακολουκίασ αυτισ), 
δεδομζνου ότι αυτόσ δυςκολεφει τουσ μακθτζσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.16 του ΑΡΣ ).  
§5.2  
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Αρχικά οι μακθτζσ χρειάηεται να μποροφν να αναγνωρίςουν με βάςθ τον οριςμό αν μια ςυγκεκριμζνθ 
ακολουκία είναι αρικμθτικι πρόοδοσ (π.χ. θ δραςτθριότθτα Δ.17 του ΑΡΣ). Στθ ςυνζχεια, να προςδιορίηουν το 
ν-οςτό όρο και το άκροιςμα των ν πρϊτων όρων ςυγκεκριμζνων αρικμθτικϊν προόδων, με τρόπο τζτοιο που να 
τουσ βοθκά να αντιλθφκοφν κανονικότθτεσ, οι οποίεσ μποροφν να τουσ οδθγιςουν ςτα γενικά ςυμπεράςματα 
(προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.18 του ΑΡΣ). Θ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων (όπωσ θ άςκθςθ 12 
τθσ Αϋ Ομάδασ) ςυμβάλλει ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ αρικμθτικισ προόδου.  
Το να δοκοφν απλϊσ οι τφποι του ν-οςτοφ όρου και του ακροίςματοσ των ν πρϊτων όρων αρικμθτικισ 
προόδου και ςτθ ςυνζχεια οι μακθτζσ να επιδοκοφν ςτθν αλγορικμικι χριςθ τουσ για τθν επίλυςθ αςκιςεων 
δεν είναι ςυμβατό με το πνεφμα του ΑΡΣ.  
§5.3    
Θ διαπραγμάτευςθ τθσ ζννοιασ τθσ γεωμετρικισ προόδου προτείνεται να γίνει κατ’ αντιςτοιχία με τθν ζννοια 
τθσ αρικμθτικισ προόδου. Ρροτείνονται οι δραςτθριότθτεσ Δ.19, Δ.20 και Δ.21 του ΑΡΣ, που ςτόχο ζχουν να 
αντιλθφκοφν οι μακθτζσ κανονικότθτεσ που κα τουσ οδθγιςουν ςτθν εφρεςθ του ν-ςτοφ όρου και του 
ακροίςματοσ των ν πρϊτων όρων γεωμετρικισ προόδου. Αν ο εκπαιδευτικόσ κρίνει ότι το επιτρζπουν ο χρόνοσ, 
που ζχει ςτθ διάκεςι του και το επίπεδο τθσ τάξθσ, κα μποροφςαν να τεκοφν υπό διαπραγμάτευςθ, τα 
παραδείγματα τθσ §5.4, ωσ εφαρμογι τθσ γεωμετρικισ προόδου, με ςτόχο να ςυνδεκεί θ ζννοια με 
πραγματικζσ καταςτάςεισ. 
 
Κεφάλαιο 6ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 18 διδακτικζσ ϊρεσ) 
Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν ζρκει ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ, κυρίωσ με εμπειρικό τρόπο, 
και ζχουν διερευνιςει ςτοιχειωδϊσ ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ. Στθν Α’ Λυκείου μελετοφν τθν ζννοια τθσ 
ςυνάρτθςθσ με πιο ςυςτθματικό και τυπικό τρόπο. Σε πολλοφσ μακθτζσ δθμιουργοφνται παρανοιςεισ και 
ελλιπείσ εικόνεσ ςχετικά με τθν ζννοια αυτι, με αποτζλεςμα να παρουςιάηουν προβλιματα ςτθν αναγνϊριςθ 
μιασ ςυνάρτθςθσ, κακϊσ και να μθ μποροφν να χειριςτοφν με ευελιξία διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ ίδιασ 
ςυνάρτθςθσ (π.χ. πίνακασ τιμϊν, αλγεβρικόσ τφποσ, γραφικι παράςταςθ). Για το λόγο αυτό κα πρζπει οι 
μακθτζσ, μζςω κατάλλθλων δραςτθριοτιτων, να χρθςιμοποιοφν, να ςυνδζουν και να ερμθνεφουν τισ 
αναπαραςτάςεισ μιασ ςυνάρτθςθσ κακϊσ και να εντοπίηουν πλεονεκτιματα και (ενδεχομζνωσ)μειονεκτιματα 
κακεμιάσ εξ αυτϊν.   
Οι ζννοιεσ «κατακόρυφθ - οριηόντια μετατόπιςθ καμπφλθσ», «μονοτονία – ακρότατα - ςυμμετρίεσ 
ςυνάρτθςθσ», δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ διδακτζα φλθ, όπωσ αναπτφςςονται ςτισ παραγράφουσ 6.4 και 6.5. 
Οι ζννοιεσ αυτζσ κα μελετθκοφν ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ ςυναρτιςεων τθσ μορφισ: f(x)=αx+β (§6.3), f(x)=αx2 
(§7.1) και f(x)=αx2+βx+γ (§7.3). Ειδικότερα: 
§6.1 - §6.2 
Ρροτείνεται να δοκοφν αρχικά ςυγκεκριμζνα παραδείγματα μοντελοποίθςθσ καταςτάςεων, ϊςτε να 
αναδειχκεί θ ςθμαςία τθσ ζννοιασ τθσ ςυνάρτθςθσ για τισ εφαρμογζσ, και ςτθ ςυνζχεια να ακολουκιςει ο 
τυπικόσ οριςμόσ. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αναγνϊριςθ και τεκμθρίωςθ, με βάςθ τον οριςμό, αν αντιςτοιχίεσ που 
δίνονται με διάφορεσ αναπαραςτάςεισ είναι ςυναρτιςεισ ι όχι (οι δραςτθριότθτεσ Δ.22, Δ.23 και Δ.24 του ΑΡΣ 
λειτουργοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ), ςτθ ςφνδεςθ διαφορετικϊν αναπαραςτάςεων μιασ ςυνάρτθςθσ 
(τφποσ, πίνακασ τιμϊν και γραφικι παράςταςθ) και ςτθν ερμθνεία μιασ δεδομζνθσ γραφικισ παράςταςθσ για 
τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.26 του ΑΡΣ).  
§6.3  
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ευκείασ ψ=αx+β ςτο Γυμνάςιο. Εδϊ 
προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ του ρόλου των παραμζτρων α και β ςτθ γραφικι παράςταςθ τθσ 
f(x)=αx+β, ϊςτε να προκφψουν οι ςχετικζσ κζςεισ ευκειϊν ςτο επίπεδο (πότε είναι παράλλθλεσ μεταξφ τουσ, 
πότε ταυτίηονται, πότε τζμνουν τον άξονα y’y ςτο ίδιο ςθμείο).   
Επίςθσ προτείνεται, αφοφ οι μακθτζσ παρατθριςουν (με χριςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ και του πίνακα 
τιμϊν ςυγκεκριμζνων γραμμικϊν ςυναρτιςεων) πϊσ μεταβάλλονται οι τιμζσ τθσ ςυνάρτθςθσ όταν 
μεταβάλλεται θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, να καταλιξουν ςε γενικότερα ςυμπεράςματα που αφοροφν ςτθ 
μονοτονία τθσ ςυνάρτθςθσ και να τα εκφράςουν ςυμβολικά, κακϊσ και να διερευνιςουν το ρόλο τθσ 
παραμζτρου α ςε ςχζςθ με αυτά (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.27 του ΑΡΣ).   
 
Κεφάλαιο 7ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 17 διδακτικζσ ϊρεσ) 
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Οι μακθτζσ, ςτο Γυμνάςιο, ζχουν μελετιςει παραβολζσ τθσ μορφισ ψ=αx2. Στο κεφάλαιο αυτό μελετοφν 
επιπλζον ιδιότθτεσ αυτισ τθσ ςυνάρτθςθσ. Επίςθσ, με αφετθρία τθν ψ=αx2, καταςκευάηουν τθ γραφικι 
παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx2 + βx + γ τθν οποία ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφν για να μελετιςουν 
ιδιότθτεσ τθσ f. Ειδικότερα: 
§7.1 
Οι μακθτζσ ζχουν διαπραγματευκεί, ςτο Γυμνάςιο, τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ ψ=αx2. Εδϊ 
προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ ωσ προσ τθ μονοτονία, τα ακρότατα και τισ ςυμμετρίεσ των 
ςυναρτιςεων g(x)=x2 και h(x)=-x2 με τθ βοικεια τθσ γραφικισ παράςταςισ τουσ, ςτθ γενίκευςθ των παραπάνω 
ςυμπεραςμάτων για τθ ςυνάρτθςθ f(x)=αx2 (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ. 29 του ΑΡΣ) και ςτθ ςυμβολικι 
τουσ ζκφραςθ.  
§7.3 
Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ χάραξθ και διερεφνθςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ ςυγκεκριμζνων πολυωνυμικϊν 
ςυναρτιςεων τθσ μορφισ f(x)=αx2+βx+γ μζςω κατάλλθλων μετατοπίςεων τθσ g(x)=αx2 και ςτθ μελζτθ τθσ 
μονοτονίασ, των ακρότατων και τθσ ςυμμετρίασ τθσ ςυνάρτθςθσ με τθ βοικεια τθσ γραφικισ τθσ παράςταςθσ. 
Επίςθσ, να γίνει γεωμετρικι ερμθνεία των ςυμπεραςμάτων των §3.3 και §4.2 (ρίηεσ και πρόςθμο τριωνφμου) με 
τθ βοικεια τθσ γραφικισ παράςταςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx2+βx+γ (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.32 του 
ΑΡΣ).   
Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθ χάραξθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ και ςτθ μελζτθ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx2+βx+γ, θ 
ιδζα που βρίςκεται και πίςω από τθ δραςτθριότθτα Δ.30 του ΑΡΣ είναι θ εξισ: Οι μακθτζσ, με τθ βοικεια 
λογιςμικοφ δυναμικισ γεωμετρίασ, χαράςςουν τθ γραφικι παράςταςθ τθσ g(x)=αx2 για διάφορεσ τιμζσ του α. 
Τθ μετατοπίηουν κ μονάδεσ οριηόντια για διάφορεσ τιμζσ του κ (π.χ. κατά 3 μονάδεσ αριςτερά, κατά 4 μονάδεσ 
δεξιά) και παρατθροφν τθ μορφι που παίρνει ο τφποσ τθσ ςυνάρτθςθσ. Στθ ςυνζχεια τθ μετατοπίηουν λ 
μονάδεσ κατακόρυφα για διάφορεσ τιμζσ του λ (π.χ. κατά 2 μονάδεσ κάτω, κατά 5 μονάδεσ πάνω) και κάνουν 
ανάλογεσ παρατθριςεισ. Συνδυάηοντασ τισ δφο μετατοπίςεισ μποροφν να παρατθριςουν ότι θ ςυνάρτθςθ που 
κα προκφψει κα είναι τθσ μορφισ f(x)=α(x+κ)2+λ.   
Τζλοσ, δίνονται ςτουσ μακθτζσ ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ τθσ μορφισ f(x)=αx2+βx+γ και εκείνοι προςπακοφν, 
με κατάλλθλεσ μετατοπίςεισ τθσ  g(x)=αx2, να οδθγθκοφν ςτθ γραφικι παράςταςθ τθσ f. Στθ ςυνζχεια μελετοφν, 
με τθ βοικεια τθσ γραφικισ τθσ παράςταςθσ, ιδιότθτεσ τθσ f και επεκτείνουν τα ςυμπεράςματα που αφοροφν 
ςτθ μονοτονία, ςτα ακρότατα και ςτισ ςυμμετρίεσ τθσ g(x) = αx2 ςτθν f(x)=αx2+βx+γ. 

 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ  
Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Ι. Διδακτζα φλθ 
 
Κεφ.5ο: Παραλλθλόγραμμα – Σραπζηια   
5.1        Ειςαγωγι 
5.2        Ραραλλθλόγραμμα 
5.3        Ορκογϊνιο 
5.4        όμβοσ 
5.5        Τετράγωνο 
5.6        Εφαρμογζσ ςτα τρίγωνα (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του Κεωριματοσ ΛΛΛ ) 
5.7        Βαρφκεντρο τριγϊνου (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
5.8 Το ορκόκεντρο τριγϊνου (Χωρίσ το Ρόριςμα).  
5.9        Μια ιδιότθτα του ορκογϊνιου τριγϊνου  
5.10 Τραπζηιο 
5.11 Λςοςκελζσ τραπζηιο 
5.12 Αξιοςθμείωτεσ ευκείεσ και κφκλοι τριγϊνου 
Κεφ.6ο: Εγγεγραμμζνα ςχιματα   
6.1       Ειςαγωγικά – Οριςμοί 
6.2       Σχζςθ εγγεγραμμζνθσ και αντίςτοιχθσ επίκεντρθσ (Εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
6.3       Γωνία χορδισ και εφαπτομζνθσ (Εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ ) 
6.4       Βαςικοί γεωμετρικοί τόποι ςτον κφκλο – Τόξο κφκλου που δζχεται γνωςτι γωνία. 
6.5       Το εγγεγραμμζνο τετράπλευρο 
6.6 Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτόσ τθσ απόδειξθσ του κεωριματοσ) 
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ΙΙ. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ 
 

Κεφάλαιο 5ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 35 διδακτικζσ ϊρεσ) 
§5.1 – §5.2 
Να επιςθμανκεί ότι κακζνα από τα κριτιρια για τα παραλλθλόγραμμα περιζχει τισ ελάχιςτεσ ιδιότθτεσ που 
απαιτοφνται για είναι ιςοδφναμο με τον οριςμό του παραλλθλογράμμου (προτείνεται θ δραςτθριότθτα Δ.18 
του ΑΡΣ). Ρροτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν αν ζνα τετράπλευρο με τισ δυο απζναντι 
πλευρζσ παράλλθλεσ και τισ άλλεσ δυο ίςεσ είναι παραλλθλόγραμμο. Για τθν εφαρμογι των ιδιοτιτων των 
παραλλθλογράμμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων μπορεί να αξιοποιθκεί θ δραςτθριότθτα Δ.19 του ΑΡΣ.  
§5.3 – §5.5  
Να επιςθμανκεί ότι κάκε ζνα από τα κριτιρια για να είναι ζνα τετράπλευρο ορκογϊνιο ι ρόμβοσ ι τετράγωνο 
περιζχει τισ ελάχιςτεσ ιδιότθτεσ που απαιτοφνται για να είναι ιςοδφναμο με τον οριςμό του ορκογωνίου ι του 
ρόμβου ι του τετραγϊνου αντίςτοιχα. Επιδιϊκεται οι μακθτζσ να αναγνωρίηουν τα είδθ των 
παραλλθλογράμμων (ορκογϊνιο, ρόμβοσ, τετράγωνο) με βάςθ τα αντίςτοιχα κριτιρια και όχι με βάςθ κάποια 
πρότυπα ςχιματα που ςυνδζονται με τθν οπτικι γωνία που τα κοιτάμε. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν άρςθ τθσ 
παρανόθςθσ που δθμιουργείται ςε μακθτζσ, ότι ζνα τετράγωνο δεν είναι ορκογϊνιο ι ζνα τετράγωνο δεν είναι 
ρόμβοσ. Ρροτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν: αν ζνα τετράπλευρο με ίςεσ διαγϊνιεσ 
είναι ορκογϊνιο και αν ζνα τετράπλευρο με κάκετεσ διαγϊνιεσ είναι ρόμβοσ, κακϊσ και να αξιοποιιςουν τισ 
ιδιότθτεσ των παραλλθλογράμμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων (δραςτθριότθτεσ Δ.20, Δ.21 και Δ.22 του ΑΡΣ).  
§5.6 – §5.9 
Ρροτείνεται να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να εικάςουν ςε ποια γραμμι ανικουν τα ςθμεία που ιςαπζχουν από 
δυο παράλλθλεσ ευκείεσ και ςτθ ςυνζχεια να αποδείξουν ότι θ μεςοπαράλλθλι τουσ είναι ο ηθτοφμενοσ 
γεωμετρικόσ τόποσ. Ρροτείνεται, επίςθσ, θ διαπραγμάτευςθ τθσ Εφαρμογισ 1 τθσ ςελ. 106. Ρροτείνεται να 
ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν τα είδθ των τριγϊνων που το ορκόκεντρο είναι μζςα ι ζξω από το 
τρίγωνο. Κα μποροφςαν να αναηθτθκοφν εναλλακτικζσ αποδείξεισ για τα κεωριματα που αφοροφν ςτισ 
ιδιότθτεσ του ορκογωνίου τριγϊνου. 
§5.10 – §5.12 
Εκτόσ από το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο των παραγράφων αυτϊν, προτείνεται να εμπλακοφν οι μακθτζσ ςτθν 
επίλυςθ προβλθμάτων που ςυνδυάηουν γεωμετρικά κζματα από όλο το κεφάλαιο. Ρροτείνεται επίςθσ να 
ςυηθτθκεί με τουσ μακθτζσ θ ταξινόμθςθ των τετραπλεφρων ςτο τζλοσ του κεφαλαίου, κατά τθν κρίςθ του 
εκπαιδευτικοφ, θ ςυςχζτιςθ με άλλεσ ταξινομιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο ιςτορικό ςθμείωμα του κεφαλαίου.  
 
Κεφάλαιο 6ο 

(Ρροτείνεται να διατεκοφν 15 διδακτικζσ ϊρεσ) 
§6.5 – §6.6 
Ρροτείνεται, ωσ ειςαγωγι ςτο πρόβλθμα εγγραψιμότθτασ ενόσ τετραπλεφρου ςε κφκλο, οι μακθτζσ να 
διερευνιςουν ποια από τα γνωςτά τετράπλευρα (παραλλθλόγραμμο, ορκογϊνιο, ρόμβοσ, τετράγωνο, 
τραπζηιο) είναι εγγράψιμα, βαςιηόμενοι ςτισ ιδιότθτεσ των εγγεγραμμζνων τετραπλεφρων (π.χ., ο ρόμβοσ δεν 
είναι εγγράψιμοσ ςε κφκλο, γιατί αν ιταν εγγράψιμοσ κα ζπρεπε να ζχει τισ απζναντι γωνίεσ του 
παραπλθρωματικζσ). Θ διερεφνθςθ κα μποροφςε να επεκτακεί και ςε τυχαία τετράπλευρα (και με τθ βοικεια 
λογιςμικοφ), ϊςτε οι μακθτζσ να εικάςουν τα κριτιρια εγγραψιμότθτασ.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ (μάκθμα επιλογισ) 

Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ  
Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Ωσ διδακτικό εγχειρίδιο κα χρθςιμοποιθκεί το βιβλίο με τίτλο: «Ελλθνικόσ και Ευρωπαϊκόσ Ρολιτιςμόσ» 
τθσ Αϋ Τάξθσ Γενικοφ Λυκείου. 
Θ διδακτζα φλθ ορίηεται ωσ εξισ: 

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ: Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΩΝ 
Κεφ. 1: Θ Ευρϊπθ τθσ Αρχαιότθτασ 
2. Το αντικετικό ςχιμα Ευρϊπθ – Αςία  
Κεφ. 2: Θ Ευρϊπθ του Μεςαίωνα 
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1. Θ δυτικι Ευρϊπθ  
2. Το Βυηάντιο  
Κεφ. 3: Οι Ευρωπαίοι τθσ Αναγζννθςθσ 
1. Οι κλαςικζσ κλθρονομιζσ  
2. Ο ζντυποσ λόγοσ  
3. Θ αναγεννθςιακι παιδεία  
4. Αναγζννθςθ και χριςτιανιςμόσ  
Κεφ. 6: Θ Ευρϊπθ των αντιφάςεων: επιςτιμθ ι μαγεία; 
1. Επιςτιμθ  
2. Μαγεία  
Κεφ. 7: Θ Ευρϊπθ και οι εξωευρωπαϊκοί λαοί 
2. Τι ζβλεπαν οι Ευρωπαίοι ςτθν Αμερικι  
Κεφ. 8: Θ κριτικι του Ορκοφ Λόγου 
1. Το κοινωνικό πλαίςιο του Διαφωτιςμοφ  
5. Ρολιτιςμόσ και κουλτοφρα  
Κεφ. 9: Θ Ευρϊπθ τθσ εξουςίασ και τθσ πολιτικισ 
3. Οι νζεσ πολιτικζσ ζννοιεσ  

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Κεφ. 1: Θ Γαλλικι Επανάςταςθ 
1. Ελευκερία – Λςότθτα – Αδελφοςφνθ  
Κεφ. 2: Θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ 
2. Το εργαςτιρι τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ  
Κεφ. 3: Θ Ευρϊπθ των Εκνϊν 
1. Θ αρχι των εκνοτιτων  
2. Θ εκνικι ςυνείδθςθ  
Κεφ. 4: Θ Ευρϊπθ των πολιτϊν 
1. Κοινοβουλευτιςμόσ  
2. Ο ςοςιαλιςμόσ και το εργατικό κίνθμα  
3. Το κράτοσ πρόνοιασ  
Κεφ. 5: Τα κεμζλια τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ και πρακτικισ 
4. Θ ριξθ του 20ου αιϊνα: οι βεβαιότθτεσ κλονίηονται  
Κεφ. 6: Θ Τζχνθ του «ευ ηθν» 
8. Θ τζχνθ ςτθν υπθρεςία τθσ μαηικισ παραγωγισ: το Μπαουχάουσ  
9. Τα ευρωπαϊκά νεανικά μουςικά ρεφματα  
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ 
Αϋ, Βϋ ΣΑΞΕΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ  

Για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ ςτθν Αϋ Τάξθ του 
Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου και ςτισ Αϋ και Βϋ Τάξεισ του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου κα χρθςιμοποιθκοφν: 

α) το εγχειρίδιο τθσ Αϋ Λυκείου Αρχαίοι Ζλλθνεσ Ιςτοριογράφοι (Ξενοφϊν, Θουκυδίδθσ) των Κ. 
Διαλθςμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπζλθ, Γ. Χρυςάφθ.  

β) το Εγχειρίδιο Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ τθσ Α΄ Λυκείου των Ν. Μιτςθ, Ειρ. Ηαμάρου, Λ. Ραπανδρζου. 
Σφμφωνα με τα Ωρολόγια Ρρογράμματα τθσ Αϋ Τάξθσ του Θμερθςίου Γενικοφ Λυκείου και των Αϋ, Βϋ 

τάξεων του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου προβλζπονται για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ: α) ςτθν Αϋ τάξθ 
του Θμερθςίου Γενικοφ Λυκείου πζντε (5) ϊρεσ εβδομαδιαίωσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, 
εκ των οποίων τρεισ (3) κα διατίκενται για τθ διδαςκαλία των κειμζνων του Ξενοφϊντα και του Κουκυδίδθ 
(βλ. παρακάτω πίνακεσ) και δφο (2) για γλωςςικι διδαςκαλία· β) ςτθν Αϋ τάξθ του Εςπερινοφ Γενικοφ 
Λυκείου δφο (2) ϊρεσ εβδομαδιαίωσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, εκ των οποίων μία (1) κα 
διατίκεται για τθ διδαςκαλία κειμζνων του Ξενοφϊντα (βλ. παρακάτω πίνακα) και μία (1) για γλωςςικι 
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διδαςκαλία·γ) ςτθ Βϋ τάξθ του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου τρεισ (3) ϊρεσ εβδομαδιαίωσ κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, εκ των οποίων δφο (2) κα διατίκενται για τθ διδαςκαλία κειμζνων του 
Κουκυδίδθ (βλ. παρακάτω πίνακεσ) και μία (1) για γλωςςικι διδαςκαλία. 

 
Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 
Στθ διδακτζα φλθ του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ τθσ Αϋ Τάξθσ του 

Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου περιλαμβάνονται: 
α) οι παρακάτω ενότθτεσ από το Εγχειρίδιο Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ τθσ Αϋ Λυκείου των Ν. Μιτςθ, Ειρ. 

Ηαμάρου, Λ. Ραπανδρζου: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. Από τθν ενότθτα 7 δεν κα 
διδαχκοφν τα αφορϊντα ςτθν εκφορά των δευτερευουςϊν προτάςεων. Πςον αφορά τισ ενότθτεσ 8, 9, 10, 
που αναφζρονται ςτουσ υποκετικοφσ λόγουσ, θ διδαςκαλία κα περιοριςκεί μόνο ςτον εντοπιςμό τουσ 
(υπόκεςθ – απόδοςθ)· δεν κα επεκτακεί ςτθν αναγνϊριςθ των ειδϊν. Από τθν ενότθτα 14 κα διδαχκεί 
μόνο θ τυπολογία τθσ ςυηυγίασ των ρθμάτων εισ  –μι χωρίσ εκμάκθςθ τθσ κλίςθσ τουσ. 

β) θ παρακάτω φλθ από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Ζλλθνεσ Ιςτοριογράφοι (Ξενοφϊν, Θουκυδίδθσ) των Κ. 
Διαλθςμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπζλθ, Γ. Χρυςάφθ: 

 
1. Ειςαγωγι 
α) Κεφάλαιο Βϋ: Θουκυδίδθσ Ολόρου Αλιμοφςιοσ (1. Θ ηωι του - 2. Το ζργο του. Ενδιαφζροντα και ιδζεσ - 

Μζκοδοσ - Θ δομι του ζργου. Ο χρόνοσ τθσ ςφνκεςισ του - Γλϊςςα και φφοσ). 
 β) Κεφάλαιο Γϋ: Ξενοφϊν Γρφλλου Ερχιεφσ (1. Θ ηωι του - 2. Το ζργο του. Ενδιαφζροντα και ιδζεσ). 
 

2. Κείμενα 
α) Ξενοφϊν, Ελλθνικά, Βιβλίο Βϋ  

 ΕΝΟΣΗΣΕ 
Λ, 16-32 
ΛΛ, 1-4 
ΛΛ, 16-23 
ΛΛΛ, 11-16 (από μετάφραςθ) 
ΛΛΛ, 50-56 
ΛV, 1-17 (από μετάφραςθ) 
ΛV, 18-23  

 
β) Θουκυδίδθσ, Βιβλίο Γϋ 

  ΕΝΟΣΗΣΕ 
Γ’, 70 
Γ’, 71-74 
Γ’, 75 
Γ’, 76-78 
Γ’, 79-80 
Γ’, 81 
Γ’, 82-83 (από μετάφραςθ) 

 
 

ΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 
Στθ διδακτζα φλθ του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ τθσ Αϋ Τάξθσ του 

Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου περιλαμβάνονται: 
α) οι παρακάτω ενότθτεσ από το Εγχειρίδιο Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ τθσ Αϋ Λυκείου των Ν. Μιτςθ, Ειρ. 

Ηαμάρου, Λ. Ραπανδρζου: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. Από τθν ενότθτα 7 δεν κα 
διδαχκοφν τα αφορϊντα ςτθν εκφορά των δευτερευουςϊν προτάςεων. Πςον αφορά τισ ενότθτεσ 8, 9, 10, 
που αναφζρονται ςτουσ υποκετικοφσ λόγουσ, θ διδαςκαλία κα περιοριςκεί μόνο ςτον εντοπιςμό τουσ 
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(υπόκεςθ – απόδοςθ)·δεν κα επεκτακεί ςτθν αναγνϊριςθ των ειδϊν. Από τθν ενότθτα 14 κα διδαχκεί 
μόνο θ τυπολογία τθσ ςυηυγίασ των ρθμάτων εισ –μι χωρίσ εκμάκθςθ τθσ κλίςθσ τουσ. 

β) θ παρακάτω φλθ από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Ζλλθνεσ Ιςτοριογράφοι (Ξενοφϊν, Θουκυδίδθσ) των Κ. 
Διαλθςμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπζλθ, Γ. Χρυςάφθ: 

 
1. Ειςαγωγι 
Κεφάλαιο Γϋ: Ξενοφϊν Γρφλλου Ερχιεφσ (1. Θ ηωι του - 2. Το ζργο του. Ενδιαφζροντα και ιδζεσ). 
 
2. Κείμενο 
Ξενοφϊν, Ελλθνικά, Βιβλίο Βϋ  

 ΕΝΟΣΗΣΕ 
Λ, 16-32 
ΛΛ, 1-4 
ΛΛ, 16-23 
ΛΛΛ, 11-16 (από μετάφραςθ) 
ΛΛΛ, 50-56 
ΛV, 1-17 (από μετάφραςθ) 

 
 

ΙΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 
Στθ διδακτζα φλθ του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ τθσ Βϋ Τάξθσ του 

Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου περιλαμβάνονται: 
α) οι παρακάτω ενότθτεσ από το Εγχειρίδιο Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ τθσ Αϋ Λυκείου των Ν. Μιτςθ, Ειρ. 

Ηαμάρου, Λ. Ραπανδρζου: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. Από τθν ενότθτα 7 δεν κα 
διδαχκοφν τα αφορϊντα ςτθν εκφορά των δευτερευουςϊν προτάςεων. Πςον αφορά τισ ενότθτεσ 8, 9, 10, 
που αναφζρονται ςτουσ υποκετικοφσ λόγουσ, θ διδαςκαλία κα περιοριςκεί μόνο ςτον εντοπιςμό τουσ 
(υπόκεςθ – απόδοςθ)· δεν κα επεκτακεί ςτθν αναγνϊριςθ των ειδϊν. Από τθν ενότθτα 14 κα διδαχκεί μόνο 
θ τυπολογία τθσ ςυηυγίασ των ρθμάτων εισ – μι χωρίσ εκμάκθςθ τθσ κλίςθσ τουσ.  

β) θ παρακάτω φλθ από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Ζλλθνεσ Ιςτοριογράφοι (Ξενοφϊν, Θουκυδίδθσ) των Κ. 
Διαλθςμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπζλθ, Γ. Χρυςάφθ: 

 
1. Ειςαγωγι 
Κεφάλαιο Βϋ: Θουκυδίδθσ Ολόρου Αλιμοφςιοσ (1. Θ ηωι του - 2. Το ζργο του. Ενδιαφζροντα και ιδζεσ - 

Μζκοδοσ - Θ δομι του ζργου. Ο χρόνοσ τθσ ςφνκεςισ του - Γλϊςςα και φφοσ). 
 
2. Κείμενο 
Θουκυδίδθσ, Βιβλίο Γϋ 

  ΕΝΟΣΗΣΕ 
Γ’, 70 
Γ’, 71-74 
Γ’, 75 
Γ’, 76-78 
Γ’, 79-80 
Γ’, 81 
Γ’, 82-83 (από μετάφραςθ) 

  

Οδθγίεσ Διδαςκαλίασ 

I. Διδαςκαλία τθσ Ειςαγωγισ 
Θ Ειςαγωγι διδάςκεται κανονικά ςτθν αρχι των μακθμάτων, αλλά γίνεται αναφορά ςε αυτιν και κατά τθ 
διδαςκαλία του κειμζνου, με ςτόχο τθν κατανόθςι του. Αποτελεί μαηί με το Χρονολόγιο (το οποίο δεν κα 
διδαχκεί), υλικό αναφοράσ, όπου μπορεί ο μακθτισ να βρει απαντιςεισ ςε ερωτιματα που τίκενται κατά τθ 
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διδαςκαλία ςυγκεκριμζνων κεφαλαίων και, κυρίωσ, κατά τθ γενικι κεϊρθςθ των κειμζνων. Συγκεκριμζνα από 
τθν Ειςαγωγι κα διδαχκοφν: 

α) υνοπτικά τα κεφάλαια Αϋ (= Ειςαγωγικά ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Λςτοριογραφία) και Δϋ (= Ο 
Ρελοποννθςιακόσ πόλεμοσ). Επίςθσ, ςυνοπτικά κα διδαχκεί θ Ειςαγωγι ςτα Ελλθνικά του Ξενοφϊντα και θ 
Ειςαγωγι που αναφζρεται ςτθ δομι και ςτο περιεχόμενο του Γϋ Βιβλίου του Κουκυδίδθ. 

β) Αναλυτικά τα κεφάλαια: 
i) Κεφάλαιο Βϋ: Θουκυδίδθσ Ολόρου Αλιμοφςιοσ (1. Θ ηωι του - 2. Το ζργο του. Ενδιαφζροντα και ιδζεσ – 

Μζκοδοσ - Θ δομι του ζργου. Ο χρόνοσ τθσ ςφνκεςισ του - Γλϊςςα και φφοσ). 
ii) Κεφάλαιο Γϋ: Ξενοφϊν Γρφλλου Ερχιεφσ (1. Θ ηωι του - 2. Το ζργο του. Ενδιαφζροντα και ιδζεσ). 
Ο χρόνοσ που κα διατεκεί για τθν Ειςαγωγι δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ πζντε (5) διδακτικζσ ϊρεσ. 

Οι μακθτζσ εξετάηονται ςτθν φλθ τθσ Ειςαγωγισ που κα διδαχκεί αναλυτικά. 
 

II. Ο ρόλοσ τθσ μετάφραςθσ 
Θ ανάπτυξθ τθσ μεταφραςτικισ ικανότθτασ των μακθτϊν είναι ζνασ από τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ του 

μακιματοσ. Ραράλλθλα με τθ γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου, ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να 
επιχειριςουν να το μεταφράςουν, με τθ δικι του βοικεια, αξιολογϊντασ ζτςι και τθ μεταφραςτικι τουσ 
ικανότθτα. Θ μετάφραςθ είναι ζνα χριςιμο εργαλείο, που ςε ςυνδυαςμό με άλλα βοθκά τουσ μακθτζσ να 
κατανοιςουν το αρχαίο κείμενο και ςε καμιά περίπτωςθ δεν το υποκακιςτά. Θ διδαςκαλία δεν κα πρζπει να 
καταλιγει ςε μία και μοναδικι παγιωμζνθ μετάφραςθ του διδαςκόμενου κειμζνου, τθν οποία κα 
απομνθμονεφουν οι μακθτζσ και βάςει αυτισ κα αξιολογοφνται. 
 
IΙΙ. Οδθγίεσ για τθν κατανόθςθ τθσ δομισ του κειμζνου 

Θ μεταγραφι των περιόδων του διδαςκόμενου κειμζνου κατά κϊλα προτείνεται ωσ απαραίτθτθ 
προεργαςία (γίνεται αρχικά από τον κακθγθτι και αργότερα και από τουσ μακθτζσ) και αποτελεί μια 
διαδικαςία που προχωρεί παράλλθλα με τθ ςυντακτικι ανάλυςθ. Σκοπόσ τθσ είναι να αναδείξει με τθ 
μεγαλφτερθ ςαφινεια τθ δομι τθσ περιόδου. Στον μακροπερίοδο λόγο των κειμζνων τθσ κλαςικισ εποχισ, 
όπου το κφριο μζροσ τθσ περιόδου είναι θ κφρια πρόταςθ, τα δευτερεφοντα μζρθ τθσ οι δευτερεφουςεσ 
(επιρρθματικζσ) προτάςεισ, ωσ προχποκζςεισ για τθν κφρια πρόταςθ, και τα τριτεφοντα, (επιρρθματικζσ) 
μετοχικζσ φράςεισ, ο χωριςμόσ του ςυνεχοφσ κειμζνου ςε τμιματα ι κϊλα (που μπορεί να είναι κφριεσ ι 
δευτερεφουςεσ προτάςεισ, μετοχικζσ φράςεισ, μεγάλεσ απαρεμφατικζσ εκφράςεισ κ.ο.κ.), αναδεικνφει και τα 
δομικά ςυςτατικά τθσ περιόδου, αλλά και τθν ιεραρχικι τουσ ςχζςθ. Θ πρακτικι αυτι βοθκά ςτθν ακριβι 
κατανόθςθ των ςχζςεων των μερϊν, ςτθ μετάφραςθ, και ςτθν παρακολοφκθςθ μακρϊν περιόδων και των 
ςτοιχείων ενόσ ςυλλογιςμοφ. Ρ.χ.: 

 

 Τοιοφτων δὲ ὄντων 

Θθραμζνθσ εἶπεν ἐν ἐκκλθςίᾳ 

ὅτι        εἰ βοφλονται αὐτὸν πζμψαι παρὰ Λφςανδρον, 

      εἰδὼσ ἥξει Λακεδαιμονίουσ 

π ό τ ε ρ ο ν ἐξανδραποδίςαςκαι τὴν πόλιν  β ο υ λ ό μ ε ν ο ι 

          ἀντζχουςι περὶ τῶν τειχῶν            ἢ  πίςτεωσ ἕ ν ε κ α.  

                 
ΙV. Λεξιλογικά 

Οι λεξιλογικζσ διαςαφιςεισ του ςχολικοφ βιβλίου είναι χριςιμεσ για τθ λεξιλογικι και γραμματικο-
ςυντακτικι προςζγγιςθ του διδαςκόμενου κειμζνου, για να καταλάβει ο μακθτισ τι και πϊσ μεταφράηουμε 
αλλά και γιατί μεταφράηουμε με τον ςυγκεκριμζνο τρόπο τα μικροςφνολα του κειμζνου. Ο κακθγθτισ μπορεί 
να προςκζςει εδϊ και δικζσ του παρατθριςεισ-αςκιςεισ, για να φζρει ςτθν επιφάνεια λεπτομζρειεσ τθσ 
μετάφραςθσ. Ζτςι, θ μετάφραςθ γίνεται μζροσ τθσ γλωςςικισ επεξεργαςίασ του κειμζνου. Λ.χ.: παίρνουμε από 
το ςχολικό βιβλίο τζςςερισ αναγραφζσ, τισ οποίεσ μεταποιοφμε ςε ερωτιςεισ ωσ εξισ: 

 

1. αὐτόν : οριςτ. αντωνυμία: «αυτόν τον ίδιο» 
Ε.: Γιατί μεταφράηουμε ζτςι; Τι αντωνυμία είναι θ αντωνυμία αυτόσ / αυτι / αυτό ςτα Ν.Ε.; 
ΑΡ.: Αντίκετα με τα Α.Ε., είναι αντωνυμία δεικτικι *ςτθ φράςθ: «αυτόσ είναι», δείχνοντασ κάποιον με το χζρι (ι 
νοερά)+.  
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2. εἰδὼσ ἥξει Λακεδαιμονίουσ  

πότερον ἐξανδραποδίςαςκαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντζχουςι περὶ τῶν τειχῶν 

 ἢ πίςτεωσ ἕνεκα. 

Ε.: Ζτςι όπωσ μεταφράηεται θ φράςθ, με ποια λζξθ πρζπει να ςυνάψουμε το πότερον, με το εἰδὼσ ι με το ἥξει; Και 
γιατί;  

ΑΡ.: με το εἰδϊσ. Ωσ ριμα γνϊςεωσ ςθμαντικό. 
Ε.: Από τον τρόπο που μεταφράηεται θ φράςθ αυτι, τι είδουσ πρόταςθ ςυμπεραίνετε ότι πρζπει να εξαρτάται από 
το ριμα αυτό; 
ΑΡ.: Ρλάγια ερωτθματικι, και μάλιςτα διμελισ πρόταςθ: «ι … ι» 
Ε.: Ρϊσ κα ιταν θ ευκεία ερωτθματικι; 

ΑΡ.: πότερον βουλόμενοι ἀντζχουςιν περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίςτεωσ ἕνεκα; (υπογραμμίηεται το ριμα)–δεν ξεχνοφμε να 

βάλουμε ερωτθματικό ςτο τζλοσ. 

Ε.: βουλόμενοι :: πίςτεωσ ἕνεκα. Ροια ςυντακτικι λειτουργία επιτελοφν οι όροι αυτοί;  
ΑΡ.: Ραρατθροφμε ότι εδϊ ιςοηυγιάηονται, διαηευκτικά, δφο γραμματικοί όροι διαφορετικοί, μια μετοχι και ζνασ 
εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ. Είναι φανερό από τθ ςφνδεςι τουσ ότι οι δφο αυτοί διαφορετικοί γραμματικϊσ όροι 
επιτελοφν τθν ίδια ςυντακτικι λειτουργία. Κι αυτι είναι αιτιολογικι. Άρα ζχουμε μια αιτιολογικι μετοχι και ζναν 
εμπρόκετο προςδιοριςμό τθσ αιτίασ. 
 

3. ἐξανδραποδίςαςκαι τὴν πόλιν: «υποδουλϊνω τθν πόλθ κ.λπ.» 

Ραρατθροφμε ότι το ριμα μεταφράηεται ωσ ενεργθτικό μεταβατικό, με αντικείμενο τὴν πόλιν.  
Ε.: Μπορεί ζνα ριμα με τζτοια κατάλθξθ να ζχει ςθμαςία ενεργθτικι;  
ΑΡ.: Ναι, αν πρόκειται για ριμα μζςο. 
Ε.: Γιατί δεν χρθςιμοποιείται και εδϊ (όπωσ παρακάτω) το ενεργθτικό ριμα; Ροια θ ουςιαςτικι διαφορά μζςου και 
ενεργθτικοφ ριματοσ; 
ΑΡ.: Πταν κάνω κάτι με όλθ τθν ψυχι μου ι με όλθ τθν ενεργθτικότθτά μου, χρθςιμοποιϊ, αντί για το απλό, ζνα 
ριμα «μζςο». Ρρβλ. κφω («κυςιάηω» απλϊσ, χωρίσ ζμφαςθ) και κφομαι («κυςιάηω» με όλθ τθν ψυχι μου, με ζντονο 

κρθςκευτικό ςυναίςκθμα κ.λπ.). Το Λεξικό διδάςκει ότι ςτα Α.Ε. απαντά και το ενεργθτικό ἐξανδραποδίηω, με τθν 
ίδια ςθμαςία, αλλά με λιγότερο ζντονθ διάκεςθ. 

 
V. Περίλθψθ   

Θ ςφνταξθ περίλθψθσ κεωρείται δικαίωσ ωσ μια από τισ χρθςιμότερεσ αςκιςεισ γραμματιςμοφ. Και αυτι θ 
διαδικαςία διαφωτίηεται από τθν κατανομι τθσ περιόδου ςε κϊλα, με τον τρόπο που υποδεικνφουμε εδϊ. Το 
τμιμα 2.2.16-17 ξαναγράφεται ωσ εξισ: 

Τοιοφτων δὲ ὄντων 

Θθραμζνθσ εἶπεν ἐν ἐκκλθςίᾳ 

                   ὅτι       εἰ βοφλονται αὐτὸν πζμψαι παρὰ Λφςανδρον, 

      εἰδὼσ ἥξει Λακεδαιμονίουσ 

π ό τ ε ρ ο ν ἐξανδραποδίςαςκαι τὴν πόλιν  β ο υ λ ό μ ε ν ο ι 

         ἀντζχουςι περὶ τῶν τειχῶν               ἢ  πίςτεωσ ἕ ν ε κ α . 
 

πεμφκεὶσ δὲ διζτριβε παρὰ Λυςάνδρῳ τρεῖσ μῆνασ καὶ πλείω, 

ἐπιτθρῶν  ὁπότε Ἀκθναῖοι  ἔ μ ε λ λ ο ν  

διὰ τὸ επιλελοιπζναι τὸν ςῖτον 

ἅπαντα ὅ,τι τισ λζγοι  ὁ μ ο λ ο γ ι ς ε ι ν. 
 

πεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μθνί, 

ἀπιγγειλεν ἐν ἐκκλθςίᾳ 

       ὅτι αὐτὸν Λφςανδροσ τζωσ μὲν κ α τ ζ χ ο ι, 

            εἶτα      κ ε λ ε φ ο ι  εἰσ Λακεδαίμονα ἰζναι∙ 

οὐ γὰρ εἶναι κφριοσ 

ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ 

ἀλλὰ τοὺσ ἐφόρουσ. 
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Μετὰ δὲ ταῦτα, 

ᾑρζκθ πρεςβευτὴσ εἰσ Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δζκατοσ αὐτόσ. 
 
Θ περίλθψθ προκφπτει αβίαςτα από τθ απομόνωςθ των τεςςάρων ρθμάτων των κυρίων προτάςεων (με 
θμίμαυρα εδϊ). Επίςθσ, φαίνεται αβίαςτα και θ γερι ςυνοχι του χωρίου και μόνον με τθν παρατιρθςθ ότι 
υποκείμενο ςε όλα τα κφρια ριματα είναι το ίδιο πρόςωπο: ο Κθραμζνθσ. Ζτςι, τεκμθριϊνεται απολφτωσ 
αντικειμενικά ο πρϊτοσ πλαγιότιτλοσ που δίνει το βιβλίο: «Ο πρωταγωνιςτικόσ ρόλοσ του Κθραμζνθ». Αλλά και 
θ τιτλοφόρθςθ μιασ περιόδου ι περιςςοτζρων μπορεί να προκφπτει με τθν ίδια διαδικαςία τισ κατά κϊλα 
μεταγραφισ του κειμζνου: αρκεί να τρζψουμε το ριμα τθσ κφριασ περιόδου ςε αφθρθμζνο (κάποτε και 
ομόρριηο) ουςιαςτικό: Λόγοσ Κθραμζνουσ, διατριβι Κθραμζνουσ, ανακοίνωςθ Κθραμζνουσ, εκλογι 
Κθραμζνουσ. 
 
VI. Η χριςθ των νεοελλθνικϊν μεταφράςεων 

Οι νεοελλθνικζσ μεταφράςεισ αποτελοφν χριςιμο εργαλείο, ςτο οποίο μπορεί να προςφεφγει ο εκπαιδευτικόσ, 

όταν το κρίνει απαραίτθτο, για τθν κατανόθςθ του Α.Ε. κειμζνου. Ραρζχονται δφο μεταφράςεισ και όχι μία, 

προκειμζνου να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι θ μεταφραςτικι διαδικαςία δεν είναι μονοςιμαντθ·γι’ αυτό 

εκκινϊντασ οι μεταφραςτζσ από το ίδιο Α.Ε. κείμενο καταλιγουν ςε διαφορετικό αποτζλεςμα, ανάλογα με τισ 

μεταφραςτικζσ επιλογζσ τουσ. Κατά ςυνζπεια, θ μετάφραςθ δεν μπορεί να είναι μια μθχανικι διαδικαςία 

απόδοςθσ δομϊν τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ με αντίςτοιχεσ τθσ Νζασ Ελλθνικισ, αλλά προχποκζτει επιλογζσ. Ο 

εκπαιδευτικόσ μπορεί, ευκαιριακά, να επιςθμαίνει τζτοιεσ αποκλίςεισ μεταξφ των δφο μεταφράςεων και να 

υποψιάηει τουσ μακθτζσ για τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μια αρχαιοελλθνικι γλωςςικι δομι 

μπορεί να αποδοκεί ςτα Νζα Ελλθνικά, ξεκινϊντασ από τισ πιο απλζσ περιπτϊςεισ, π.χ. τθν απόδοςθ μιασ 

αιτιολογικισ μετοχισ άλλοτε με αιτιολογικι πρόταςθ και άλλοτε με εμπρόκετο προςδιοριςμό τθσ αιτίασ. 

Αςφαλϊσ, θ διδακτικι αυτι πρακτικι δεν μπορεί να ζχει ςυςτθματικό χαρακτιρα, οφτε να καλφπτει το ςφνολο 

του κειμζνου, αλλά μόνο επιλεγμζνα από τον εκπαιδευτικό ςθμεία. 

 

VII. Η γραμματικι και ςυντακτικι επεξεργαςία του κειμζνου 

Θ γραμματικι επεξεργαςία του κειμζνου κα πρζπει να περιορίηεται μόνο ςτουσ γραμματικοφσ τφπουσ που 

δυςκολεφουν τουσ μακθτζσ, ενϊ θ ςυντακτικι επεξεργαςία κα πρζπει να υποτάςςεται ςτθν προςπάκεια 

κατανόθςθσ του νοιματοσ του κειμζνου. Δεν ζχει αξία, επομζνωσ, ο εξαντλθτικόσ ςυντακτικόσ χαρακτθριςμόσ 

ακόμθ και ςτοιχείων που είναι προφανι ςτουσ μακθτζσ (π.χ. επικετικοί προςδιοριςμοί). Κα πρζπει ο 

εκπαιδευτικόσ να επιμζνει, κυρίωσ, ςτουσ βαςικοφσ αρμοφσ τθσ κάκε περιόδου, κατευκφνοντασ τουσ μακθτζσ 

με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ. Για να κατανοθκεί π.χ. θ ςχζςθ των δευτερευουςϊν προτάςεων με τθν κφρια ςε μια 

περίοδο είναι χριςιμεσ ερωτιςεισ του τφπου: πότε / γιατί / για ποιο ςκοπό κ.λπ. ςυμβαίνει αυτό που 

δθλϊνεται ςτθν κφρια πρόταςθ; Σε κάκε περίπτωςθ ςτόχοσ είναι να κατανοιςουν οι μακθτζσ τουσ λογικοφσ 

δεςμοφσ των ςτοιχείων τθσ περιόδου και πϊσ με βάςθ αυτοφσ ςυγκροτείται το νόθμα ― και όχι ο μθχανικόσ 

χαρακτθριςμόσ των επιμζρουσ ςτοιχείων με τθ χριςθ τθσ τεχνικισ ορολογίασ του ςυντακτικοφ. 

 

VIII. Γλωςςικι διδαςκαλία 
Δφο ϊρεσ εβδομαδιαίωσ του προβλεπόμενου για το μάκθμα προγράμματοσ των Γενικϊν Λυκείων (τάξθ Αϋ) 

και μία ϊρα του προγράμματοσ των Εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων (τάξεισ Αϋ και Βϋ) κα διατίκενται για γλωςςικι 
διδαςκαλία (Γραμματικισ και Συντακτικοφ). Καλό είναι θ αφορμι να προζρχεται από το αρχαίο κείμενο, θ 
διδαςκαλία  δθλ. να αφορά γραμματικοφσ τφπουσ ι ςυντακτικά φαινόμενα που οι μακθτζσ ςυνάντθςαν ςτο 
αρχαίο κείμενο, και να ςτοχεφει ςτον πλθρζςτερο φωτιςμό τουσ. Στόχοσ κα πρζπει να είναι πρωτίςτωσ θ 
κατανόθςθ τθσ δομισ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ και όχι θ απομνθμόνευςθ γραμματικϊν τφπων και όρων 
ςυντακτικισ τεχνικισ ορολογίασ. Εάν ςε οριςμζνα ςχολεία δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ γλωςςικι διδαςκαλία 
(μορφολογία και ςφνταξθ) που προβλζπεται για τθ Γϋ Γυμναςίου, ο διδάςκων κα πρζπει πρϊτα να διδάξει τθν 
φλθ που δεν ζχουν διδαχκεί οι μακθτζσ και ςτθ ςυνζχεια να προχωριςει ςτθ διδαςκαλία του Εγχειριδίου 
Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ. 
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IX. Διακεματικζσ εργαςίεσ 
Κατά διαςτιματα (2 ι 3 φορζσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ και κατά προτίμθςθ ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ 
κεϊρθςθσ ενόσ ζργου) ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ θ ςφνταξθ διακεματικϊν εργαςιϊν. Στόχοσ τθσ 
δραςτθριότθτασ αυτισ είναι οι μακθτζσ να αςχολθκοφν πιο ςυςτθματικά με ςθμαντικά κζματα που τουσ 
απαςχόλθςαν κατά τθν ανάγνωςθ των κειμζνων: να διαβάςουν παράλλθλα κείμενα, να ςυγκεντρϊςουν 
ςτοιχεία από ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ πθγζσ και να ςυνκζςουν μια παρουςίαςθ, τθν οποία κα ςυηθτιςουν μζςα 
ςτθν τάξθ. Στα Εςπερινά Λφκεια ο αρικμόσ των διακεματικϊν εργαςιϊν, λόγω του περιοριςμζνου χρόνου 
διδαςκαλίασ του μακιματοσ, επαφίεται ςτθν κρίςθ του διδάςκοντοσ. 
 

ΦΤΙΚΗ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Φυςικι Α’ Γενικοφ Λυκείου» των Λ. Βλάχου κ.ά. 
ΕΙΑΓΩΓΗ - ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΓΝΩΕΙ 
Οι παρακάτω παράγραφοι τθσ ειςαγωγισ κακϊσ και θ εργαςτθριακι άςκθςθ τθσ ειςαγωγισ αποτελοφν 
διδακτζα και όχι εξεταςτζα φλθ. 
Β. Μονόμετρα και διανυςματικά μεγζκθ 
Γ. Το Διεκνζσ Σφςτθμα Μονάδων S.I. 
Δ. Διαςτάςεισ 
Η. Θ μάηα και θ πυκνότθτα 
Θ. Θ μεταβολι και ο ρυκμόσ μεταβολισ 
Κ. Γραφικζσ παραςτάςεισ 
Εργαςτθριακι άςκθςθ : Μζτρθςθ μικουσ, χρόνου, μάηασ 
1.1  ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΗ 
1.1.1 ζωσ και 1.1.9 
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ  
1.2  ΔΤΝΑΜΙΚΗ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΣΑΗ 
1.2.1 ζωσ και 1.2.8  
1.3  ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
1.3.1 ζωσ και 1.3.4, 1.3.7 
Δεν αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ, όλεσ οι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε 
φλθ που αφαιρείται. Επιπλζον αφαιροφνται οι αςκιςεισ 6 και 12 (ςελίδα 157 και 158 αντίςτοιχα). 
2.1  ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
2.1.1 ζωσ και 2.1.3 εκτόσ από τθ ςελίδα 170 «Θ δυναμικι ενζργεια U …» ζωσ τθ ςελίδα 172 «…διαφορζσ των 
δυναμικϊν ενεργειϊν» 
2.1.4 εκτόσ από τθ ςελίδα 174 «Ροςοτικά θ διατιρθςθ …» ζωσ και τθ γραμμι πριν από τθ ςχζςθ ΔΚ+ΔU=0 (θ 
ςχζςθ αυτι είναι εντόσ τθσ φλθσ) 
2.1.6 
Δεν αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ όλεσ οι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε 
φλθ που αφαιρείται. Επιπλζον αφαιρείται και θ άςκθςθ 20 (ςελίδα 195). 
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ και ζλεγχοσ τθσ διατιρθςθσ τθσ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν ελεφκερθ πτϊςθ 
Παρατθριςεισ: 
Τα ζνκετα ςε ζγχρωμο (πράςινο) φόντο και οι περιλιψεισ κεφαλαίων δεν αποτελοφν διδακτζα φλθ. 
 

ΦΤΙΚΗ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Φυςικι Α’ Γενικοφ Λυκείου» των Λ. Βλάχου κ.ά. 
ΕΙΑΓΩΓΗ - ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΓΝΩΕΙ 
Οι παρακάτω παράγραφοι τθσ ειςαγωγισ κακϊσ και θ εργαςτθριακι άςκθςθ τθσ ειςαγωγισ αποτελοφν 
διδακτζα και όχι εξεταςτζα φλθ.  
Β. Μονόμετρα και διανυςματικά μεγζκθ 
Γ. Το Διεκνζσ Σφςτθμα Μονάδων S.I. 
Η. Θ μάηα και θ πυκνότθτα 
Θ. Θ μεταβολι και ο ρυκμόσ μεταβολισ 
Κ. Γραφικζσ παραςτάςεισ 
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Εργαςτθριακι άςκθςθ : Μζτρθςθ μικουσ, χρόνου, μάηασ 
1.1  ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΗ 
1.1.1 ζωσ και 1.1.9 
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ  
1.2  ΔΤΝΑΜΙΚΗ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΣΑΗ 
1.2.1 ζωσ και 1.2.8  
1.3  ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
1.3.1 ζωσ και 1.3.4, 1.3.7 
Δεν αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ, όλεσ οι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε 
φλθ που αφαιρείται. Επιπλζον αφαιροφνται οι αςκιςεισ 6 και 12 (ςελίδα 157 και 158 αντίςτοιχα). 
Παρατθριςεισ: 
Τα ζνκετα ςε ζγχρωμο (πράςινο) φόντο και οι περιλιψεισ κεφαλαίων δεν αποτελοφν διδακτζα φλθ. 
 

ΦΤΙΚΗ 
Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Φυςικι Α’ Γενικοφ Λυκείου» των Λ. Βλάχου κ.ά. 
2.1  ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
2.1.1 ζωσ 2.1.3 εκτόσ από τθ ςελίδα 170 «Θ δυναμικι ενζργεια U …» ζωσ τθ ςελίδα 172 «…διαφορζσ των 
δυναμικϊν ενεργειϊν» 
2.1.4 εκτόσ από τθ ςελίδα 174 «Ροςοτικά θ διατιρθςθ …» ζωσ και τθ γραμμι πριν τθ ςχζςθ ΔΚ+ΔU=0 (θ ςχζςθ 
αυτι είναι εντόσ τθσ φλθσ) 
2.1.6 
Δεν αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ, όλεσ οι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε 
φλθ που αφαιρείται. Επιπλζον, αφαιρείται και θ άςκθςθ 20 (ςελίδα 195). 
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ και ζλεγχοσ τθσ διατιρθςθσ τθσ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν ελεφκερθ πτϊςθ. 
2.2  ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ασ κυμθκοφμε ότι ...  
2.2.1 ζωσ και 2.2.8 
Παρατιρθςθ: 
Τα ζνκετα ςε ζγχρωμο (πράςινο) φόντο και οι περιλιψεισ κεφαλαίων δεν αποτελοφν διδακτζα φλθ. 
 

ΧΗΜΕΙΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Κα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Α' Λυκείου, ζκδοςθ 2015.  
Θ διδακτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ελίδεσ 
1.3. «Δομικά ςωματίδια τθσ φλθσ – Δομι του ατόμου – Ατομικόσ αρικμόσ – 
Μαηικόσ αρικμόσ – Λςότοπα» 

10- 15 

Ραρατιρθςθ: Από τον πίνακα 1.4: Μάηα και φορτίο υποατομικϊν 
ςωματιδίων, να μθν απομνθμονευκοφν οι ςτιλεσ «Μάηα/g» και «Φορτίο/C». 

14 

1.5. «Ταξινόμθςθ τθσ φλθσ – Διαλφματα – Ρεριεκτικότθτεσ διαλυμάτων – 
Διαλυτότθτα» 

18 - 22 

Ραρατιρθςθ: Το ςχιμα 1.13 Κατανομι χθμικϊν ςτοιχείων ςτθ γθ και ςτον 
άνκρωπο, να μθν απομνθμονευκεί. 

19 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα διάλυςθσ». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – ΔΕΜΟΙ   ελίδεσ 
2.1 «Θλεκτρονιακι δομι των ατόμων» 44 - 46 
Ραρατιρθςθ: Ο Ρίνακασ 2.1 Κατανομι θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ, ςτα ςτοιχεία 
με ατομικό αρικμό Η=1-20 να διδαχκεί, αλλά να απομνθμονευκεί μόνο θ 
ςτιλθ «ςτοιχείο». 

46 
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2.2 «Κατάταξθ των ςτοιχείων (Ρεριοδικόσ Ρίνακασ). Χρθςιμότθτα του 
Ρεριοδικοφ Ρίνακα» 

47 - 50 

2.3  «Γενικά για το χθμικό δεςμό. – Ραράγοντεσ που κακορίηουν τθ χθμικι 
ςυμπεριφορά του ατόμου. Είδθ χθμικϊν δεςμϊν» 

52 - 60 

2.4 «Θ γλϊςςα τθσ Χθμείασ-Αρικμόσ οξείδωςθσ-Γραφι τφπων και ειςαγωγι 
ςτθν ονοματολογία των ενϊςεων» 

62 - 66 

Ραρατθριςεισ: α) Ο Πίνακασ 2.3 Ονοματολογία των κυριότερων 
μονοατομικϊν ιόντων να διδαχκεί και να απομνθμονευκεί. 
β) Από τον Πίνακα 2.4 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικϊν ιόντων 
να απομνθμονευκεί ολόκλθρθ θ 1θ ςτιλθ. Από τθ 2θ και τθν 3θ ςτιλθ να 
απομνθμονευκοφν οι ονομαςίεσ και οι ςυμβολιςμοί των πολυατομικϊν 
ιόντων: κυάνιο, όξινο ανκρακικό και υπερμαγγανικό. 

63 

γ) Από τον Πίνακα 2.5 Συνικεισ τιμζσ Α.Ο. ςτοιχείων ςε ενϊςεισ τουσ να 
απομνθμονευκοφν οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F και από το Η ο 
(+1), το Ο ο (-2), το Cl, Br, I  ο (-1). 

64 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 
Να πραγματοποιθκεί  το Ρείραμα «Ρυροχθμικι ανίχνευςθ μετάλλων» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΕΙ-ΑΛΑΣΑ-ΟΞΕΙΔΙΑ ελίδεσ 
3.5 «Χθμικζσ αντιδράςεισ» 95 - 105 
Ραρατθριςεισ:  
α) Θ Σειρά δραςτικότθτασ οριςμζνων μετάλλων και αμετάλλων να διδαχκεί 
αλλά να μθν απομνθμονευκεί. 

101 

β) Ο Ρίνακασ 3.1 Κυριότερα αζρια και ιηιματα να διδαχκεί αλλά να μθν 
απομνθμονευκεί. 

103 

γ) Από τθν υποενότθτα 2. Εξουδετζρωςθ, να μθν διδαχκοφν οι αντιδράςεισ: 
Πξινο οξείδιο + βάςθ, Βαςικό οξείδιο + οξφ, Πξινο οξείδιο + βαςικό οξείδιο 

104, 105 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Χθμικζσ αντιδράςεισ και ποιοτικι ανάλυςθ ιόντων». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΙΧΕΙΟΜΕΣΡΙΑ   ελίδεσ 
4.1 «Βαςικζσ ζννοιεσ για τουσ χθμικοφσ υπολογιςμοφσ: ςχετικι ατομικι μάηα, 
ςχετικι μοριακι μάηα, mol , αρικμόσ Avogadro, γραμμομοριακόσ όγκοσ» 

128-135 

Ραρατιρθςθ: Στθν υποενότθτα Γραμμομοριακόσ όγκοσ (Vm), να διδαχκεί 
μόνο ο οριςμόσ του γραμμομοριακοφ όγκου και θ τιμι του ςε STP. 

132 

4.2 «Καταςτατικι εξίςωςθ των αερίων» 139-140 
Ραρατιρθςθ: Να μθν διδαχκοφν οι τρείσ νόμοι των αερίων 137-138 
4.3  «Συγκζντρωςθ διαλφματοσ – αραίωςθ, ανάμειξθ διαλυμάτων» 141 - 146 

4.4  «Στοιχειομετρικοί υπολογιςμοί».  147- 149 

Ραρατιρθςθ: Να μθν διδαχκοφν οι υποενότθτεσ: 
Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ θ ουςία που δίνεται ι ηθτείται δεν είναι κακαρι  
Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ δίνονται οι ποςότθτεσ δφο αντιδρϊντων ουςιϊν 
Αςκιςεισ με διαδοχικζσ αντιδράςεισ 

149-154 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Ραραςκευι διαλφματοσ οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ – αραίωςθ 
διαλυμάτων». 
 

ΧΗΜΕΙΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Κα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Α' Λυκείου, ζκδοςθ 2015.  
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Θ διδακτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  

 ελίδεσ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ  
1.3. «Δομικά ςωματίδια τθσ φλθσ – Δομι του ατόμου – Ατομικόσ αρικμόσ – 
Μαηικόσ αρικμόσ – Λςότοπα» 

10- 15 

Από τον πίνακα 1.4: Μάηα και φορτίο υποατομικϊν ςωματιδίων, να μθν 
απομνθμονευκοφν οι ςτιλεσ «Μάηα/g» και «Φορτίο/C». 

14 

1.5. «Ταξινόμθςθ τθσ φλθσ – Διαλφματα – Ρεριεκτικότθτεσ διαλυμάτων – 
Διαλυτότθτα» 

18 - 22 

Ραρατιρθςθ: Το ςχιμα 1.13 Κατανομι χθμικϊν ςτοιχείων ςτθ γθ και ςτον 
άνκρωπο, να μθν απομνθμονευκεί. 

19 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα διάλυςθσ». 

 

 ελίδεσ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – ΔΕΜΟΙ    
2.1 «Θλεκτρονικι δομι των ατόμων» 44 - 46 
Ραρατιρθςθ: Ο Ρίνακασ 2.1 Κατανομι θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ, ςτα 
ςτοιχεία με ατομικό αρικμό Η=1-20 να διδαχκεί, αλλά να απομνθμονευκεί 
μόνο θ ςτιλθ «ςτοιχείο». 

46 

2.2 «Κατάταξθ των ςτοιχείων (Ρεριοδικόσ Ρίνακασ). Χρθςιμότθτα του 
Ρεριοδικοφ Ρίνακα» 

47 - 50 

2.3 «Γενικά για το χθμικό δεςμό. – Ραράγοντεσ που κακορίηουν τθ χθμικι 
ςυμπεριφορά του ατόμου. Είδθ χθμικϊν δεςμϊν» 

52 - 60 

2.4 «Θ γλϊςςα τθσ Χθμείασ-Αρικμόσ οξείδωςθσ-Γραφι τφπων και 
ειςαγωγι ςτθν ονοματολογία των ενϊςεων» 

62 - 66 

Ραρατθριςεισ: α) Ο Πίνακασ 2.3 Ονοματολογία των κυριότερων 
μονοατομικϊν ιόντων να διδαχκεί και να απομνθμονευκεί. 
β) Από τον Πίνακα 2.4 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικϊν 
ιόντων να απομνθμονευκεί ολόκλθρθ θ 1θ ςτιλθ. Από τθ 2θ και τθν 3θ 
ςτιλθ να απομνθμονευκοφν οι ονομαςίεσ και οι ςυμβολιςμοί των 
πολυατομικϊν ιόντων: κυάνιο, όξινο ανκρακικό και υπερμαγγανικό. 

63 

γ) Από τον Πίνακα 2.5 Συνικεισ τιμζσ Α.Ο. ςτοιχείων ςε ενϊςεισ τουσ να 
απομνθμονευκοφν οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F και από το Η 
ο (+1), το Ο ο (-2), το Cl, Br, I ο (-1). 

64 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Ρυροχθμικι ανίχνευςθ μετάλλων» 

 

 ελίδεσ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΕΙ-ΑΛΑΣΑ-ΟΞΕΙΔΙΑ  
3.5 «Χθμικζσ αντιδράςεισ» 95 - 105 
Ραρατθριςεισ:  
α) Θ Σειρά δραςτικότθτασ οριςμζνων μετάλλων και αμετάλλων να διδαχκεί 
αλλά να μθν απομνθμονευκεί. 

101 

β) Ο Ρίνακασ 3.1 Κυριότερα αζρια και ιηιματα να διδαχκεί αλλά να μθν 
απομνθμονευκεί. 

103 

γ) Από τθν υποενότθτα 2. Εξουδετζρωςθ, να μθν διδαχκοφν οι αντιδράςεισ: 
Πξινο οξείδιο + βάςθ, Βαςικό οξείδιο + οξφ, Πξινο οξείδιο + βαςικό οξείδιο 

104, 105 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Χθμικζσ αντιδράςεισ και ποιοτικι ανάλυςθ ιόντων». 
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ΧΗΜΕΙΑ 
Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Κα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Α' Λυκείου. 
Θ διδακτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  

 ελίδεσ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΙΧΕΙΟΜΕΣΡΙΑ    
4.1 «Βαςικζσ ζννοιεσ για τουσ χθμικοφσ υπολογιςμοφσ: ςχετικι ατομικι 
μάηα, ςχετικι μοριακι μάηα, mol, αρικμόσ Avogadro, γραμμομοριακόσ 
όγκοσ» 

128 - 135 

Ραρατιρθςθ: Στθν υποενότθτα Γραμμομοριακόσ όγκοσ (Vm): να διδαχκεί 
μόνο ο οριςμόσ του γραμμομοριακοφ όγκου και θ τιμι του ςε STP. 

132 

4.2 «Καταςτατικι εξίςωςθ των αερίων» 139-140 
Ραρατιρθςθ: Να μθν διδαχκοφν οι τρεισ νόμοι των αερίων 137-138 
4.3 «Συγκζντρωςθ διαλφματοσ – αραίωςθ, ανάμειξθ διαλυμάτων» 141 - 146 

4.4 «Στοιχειομετρικοί υπολογιςμοί».  147- 149 

Να μθν διδαχκοφν οι υποενότθτεσ: 
 Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ θ ουςία που δίνεται ι ηθτείται δεν είναι κακαρι  
 Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ δίνονται οι ποςότθτεσ δφο αντιδρϊντων ουςιϊν  
 Αςκιςεισ με διαδοχικζσ αντιδράςεισ 

149-154 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Ραραςκευι διαλφματοσ οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ – αραίωςθ 
διαλυμάτων». 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ  

 Κα διδαχκεί το βιβλίο «ΒΛΟΛΟΓΛΑ» τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Καςτορίνθ Α., Κωςτάκθ -  
Αποςτολοποφλου Μ., Μπαρϊνα – Μάμαλθ Φ., Ρεράκθ Β., Ριαλόγλου Ρ., ζκδοςθ 2015. 

 Τα κεφάλαια να διδαχτοφν με τθ ςειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

Κεφάλαιο 1 
ΑΠΟ ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΣΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο. 

Κεφάλαιο 9 
 

ΝΕΤΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 
 

Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ τθσ 
παραγράφου: υνάψεισ. 
 
Θ διδαςκαλία των εννοιϊν: «Δυναμικό θρεμίασ» 
και «Νευρικι ϊςθ» να γίνει από το κείμενο των 
προςαρτιςεων. 

 

 
Κεφάλαιο 10 

ΑΙΘΗΣΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- 
ΑΙΘΗΕΙ 

Υποδοχείσ – Αιςκιςεισ 
Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα. 

Σωματικζσ Αιςκιςεισ Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα. 

Ειδικζσ Αιςκιςεισ 
Να μθ διδαχκεί θ παράγραφοσ  
«Βιοχθμεία τθσ όραςθσ»  
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Κεφάλαιο 11 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙ ΑΔΕΝΕ 
Ειςαγωγι – ορμόνεσ- 

τρόποι δράςθσ ορμονϊν 

Να διδαχκεί θ «Ειςαγωγι» του κεφαλαίου ςτθν 
οποία παρατίκενται τα είδθ των αδζνων και των 
ορμονϊν και θ ενότθτα «Ορμόνεσ» που 
περιλαμβάνει και τθν παράγραφο: «Σρόποσ 
δράςθσ ορμονϊν». 

Αδζνεσ 
Να μθ διδαχκεί θ ενότθτα. 

 

Κεφάλαιο 3 ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο. 

Κεφάλαιο 12 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Ειςαγωγι - Δομι και 
Λειτουργία 

αναπαραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ 

Να διδαχκεί όλθ ενότθτα. 
  
Θ διδαςκαλία του Εμμθνορρυςιακοφ κφκλου να 
γίνει από το κείμενο των προςαρτιςεων. 

 

Από τθ μείωςθ ςτθ 
γονιμοποίθςθ 

 
Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα.  

Ανάπτυξθ του εμβρφου- 
Τοκετόσ 

Nα διδαχτεί όλθ θ ενότθτα εκτόσ των παραγράφων: 
«Αυλάκωςθ» 
«Εμφφτευςθ»  
«χθματιςμόσ πλακοφντα» 
«Ανάπτυξθ του εμβρφου» 
«Σοκετόσ»  
«Ανάπτυξθ μετά τον τοκετό – Γιρασ»  

 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Αϋ ΚΑΙ Βϋ ΣΑΞΕΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Κα διδαχκεί το βιβλίο ΒΛΟΛΟΓΛΑ τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Καςτορίνθ Α., Κωςτάκθ -  
Αποςτολοποφλου Μ., Μπαρϊνα – Μάμαλθ Φ., Ρεράκθ Β., Ριαλόγλου Ρ.. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Τα κεφάλαια να διδαχτοφν με τθ ςειρά: 1 ,9, 10, 3. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

Κεφάλαιο 1 
AΠΟ ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΣΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο. 

Κεφάλαιο 9 
 

ΝΕΤΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 
 

Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ τθσ 
παραγράφου: υνάψεισ. 
 
Θ διδαςκαλία των εννοιϊν: «Δυναμικό 
θρεμίασ» και «Νευρικι ϊςθ» να γίνει από το 
κείμενο των προςαρτιςεων. 

 

 
Κεφάλαιο 10 

ΑΙΘΗΣΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- 
ΑΙΘΗΕΙ 

Υποδοχείσ – Αιςκιςεισ 
Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα. 
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Σωματικζσ Αιςκιςεισ 
 

Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα. 

Ειδικζσ Αιςκιςεισ 
Να μθ διδαχκεί θ παράγραφοσ  
«Βιοχθμεία τθσ όραςθσ»  

Κεφάλαιο 3 ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο. 
 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 Τα κεφάλαια να διδαχτοφν με τθ ςειρά: 11 ,12. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

Κεφάλαιο 11 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙ ΑΔΕΝΕ 
Ειςαγωγι – ορμόνεσ- τρόποι 

δράςθσ ορμονϊν 

Να διδαχκεί θ «Ειςαγωγι» του κεφαλαίου 
ςτθν οποία παρατίκενται τα είδθ των 
αδζνων και των ορμονϊν και θ ενότθτα 
«Ορμόνεσ» που περιλαμβάνει και τθν 
παράγραφο: «Σρόποσ δράςθσ ορμονϊν». 

Αδζνεσ 
Να μθ διδαχκεί θ ενότθτα. 

 

Κεφάλαιο 12 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Ειςαγωγι - Δομι και 

Λειτουργία αναπαραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ 

Να διδαχκεί όλθ ενότθτα. 
  
Θ διδαςκαλία του Εμμθνορρυςιακοφ 
κφκλου να γίνει από το κείμενο των 
προςαρτιςεων. 

 
Από τθ μείωςθ ςτθ 

γονιμοποίθςθ 
Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα.  

Ανάπτυξθ του εμβρφου- 
Τοκετόσ 

Nα διδαχτεί όλθ θ ενότθτα εκτόσ των 
παραγράφων: 
«Αυλάκωςθ»  
«Εμφφτευςθ»   
«χθματιςμόσ πλακοφντα»  
«Ανάπτυξθ του εμβρφου»  
«Σοκετόσ»  
«Ανάπτυξθ μετά τον τοκετό – Γιρασ»  

 
ΠΡΟΑΡΣΗΕΙ 

(τα κείμενα που ακολουκοφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ διδαςκαλία των ςυγκεκριμζνων εννοιϊν 
αντί των αντίςτοιχων κειμζνων του ςχολικοφ εγχειριδίου και για το Ημεριςιο και για το Εςπερινό 
Λφκειο)   

1. ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΗΡΕΜΙΑ-ΝΕΤΡΙΚΗ ΩΗ  

Πταν ζνα νευρικό κφτταρο θρεμεί (δθλαδι δεν παράγει και δεν μεταβιβάηει μθνφματα), μεταξφ τθσ 
εξωτερικισ και τθσ εςωτερικισ επιφάνειασ τθσ μεμβράνθσ του,  καταγράφεται μια ςυγκεκριμζνθ 
διαφορά δυναμικοφ, που ονομάηεται δυναμικό θρεμίασ. Στθν περίπτωςθ που το νευρικό κφτταρο δεχτεί 
ζνα ερζκιςμα, το δυναμικό αυτό μεταβάλλεται και, τελικϊσ, αποκτά μια τιμι που ονομάηεται δυναμικό 
ενζργειασ. Θ μεταβίβαςθ αυτισ τθσ μεταβολισ κατά μικοσ του νευρικοφ κυττάρου, ονομάηεται νευρικι 
ϊςθ και αποτελεί το είδοσ του μθνφματοσ που παράγουν και μεταβιβάηουν τα νευρικά κφτταρα.  

 

 



39 

 

2. ΕΜΜΗΝΟΡΡΤΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ  

Ειςαγωγι:  

Κάκε μινα μια γυναίκα που βρίςκεται ςε αναπαραγωγικι θλικία και δεν είναι ζγκυοσ, ακολουκεί ζναν 
κφκλο που οδθγεί είτε ςτθν εγκυμοςφνθ, είτε ςτθν εμμθνόρροια. Ο κφκλοσ αυτόσ διαρκεί, κατά μζςο 
όρο, 28 θμζρεσ αλλά γενικότερα μπορεί να εκτείνεται από τισ 24 ζωσ τισ 35 θμζρεσ. 

Ημζρα 1θ -5θ (Αιμορροϊκι φάςθ) 

Θ πρϊτθ θμζρα τθσ περιόδου τθσ  γυναίκασ είναι θ πρϊτθ θμζρα του εμμθνορρυςιακοφ κφκλου τθσ. Αν 
το ωάριο που ζχει παραχκεί δεν γονιμοποιθκεί τότε αποςυντίκεται. Τα χαμθλά επίπεδα 
των οιςτρογόνων και τθσ προγεςτερόνθσ που υπάρχουν κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ προκαλοφν 
τθν καταςτροφι του βλεννογόνου που καλφπτει εςωτερικά τθ μιτρα (ενδομιτριο) και τθν απόρριψι του 
με τθ μορφι του αίματοσ τθσ περιόδου. Θ αιμορραγία διαρκεί περίπου 5 θμζρεσ. 

Ημζρα 1θ -13θ (Ωοκυλακικι φάςθ) 

Από νωρίσ, κατά τθ διάρκεια του εμμθνορρυςιακοφ κφκλου,  θ υπόφυςθ παράγει αυξθμζνα ποςά μιασ 
ορμόνθσ που δρα ςτισ ωοκικεσ προκαλϊντασ τθν ανάπτυξθ των δομϊν οι οποίεσ ονομάηονται 
ωοκυλάκια. Κακζνα από τα ωοκυλάκια περιζχει ζνα μόνο ωάριο και από το ςφνολο των ωοκυλακίων, 
τελικά, ωριμάηει μόνο ζνα. 

Ρροσ το τζλοσ αυτισ τθσ φάςθσ οι ωοκικεσ παράγουν αυξθμζνα ποςά οιςτρογόνων τα οποία 
προκαλοφν τον πολλαπλαςιαςμό των κυττάρων του βλεννογόνου τθσ μιτρασ, ϊςτε ο βλεννογόνοσ να 
αρχίηει να παχαίνει, για να προετοιμαςτεί για το ενδεχόμενο τθσ φιλοξενίασ ενόσ γονιμοποιθμζνου 
ωαρίου. 

Ημζρα 10θ -18θ (Φάςθ ωορρθξίασ) 

Στο μζςο του κφκλου περίπου, ο υποκάλαμοσ και θ υπόφυςθ εκκρίνουν μια ορμόνθ θ οποία προκαλεί 
διόγκωςθ και διάρρθξθ του ωοκυλακίου. Ζτςι το ωοκυλάκιο απελευκερϊνει ςτουσ ωαγωγοφσ το ωάριο 
που περιζχει. Το γεγονόσ αυτό ςυμβαίνει κατά τθν 14θ θμζρα του κφκλου. Το απελευκερωμζνο ωάριο 
διατρζχει τον ωαγωγό και αυτι είναι θ χρονικι περίοδοσ ςτθν οποία μπορεί να υπάρξει ςφλλθψθ. 

Ημζρα 15θ- 28θ (Ωχρινικι φάςθ) 

Μετά τθν απελευκζρωςθ του ωαρίου το διαρρθγμζνο ωοκυλάκιο μετατρζπεται ςε μια δομι που 
ονομάηεται ωχρό ςωμάτιο. Το ωχρό ςωμάτιο εκκρίνει αυξανόμενα ποςοςτά προγεςτερόνθσ τα οποία 
προκαλοφν περαιτζρω πάχυνςθ του ενδομθτρίου, ϊςτε να μπορεί να υποςτθρίξει τθν ανάπτυξθ του 
εμβρφου. 

Αν το ωάριο γονιμοποιθκεί το ωχρό ςωμάτιο αρχίηει να παράγει μια ορμόνθ που διατθρεί το ωχρό 
ςωμάτιο και τθν ικανότθτά του να εκκρίνει προγεςτερόνθ. Αυτι είναι θ ορμόνθ που ανιχνεφεται ςτα 
οφρα, με τα περιςςότερα τεςτ εγκυμοςφνθσ. 

Το ωάριο μετακινείται προσ τθ μιτρα και προςδζνεται ςτο ενδομιτριο 6 με 7 θμζρεσ μετά τθν 
ωορρθξία, οπότε αρχίηει να αναπτφςςεται ςε ζμβρυο. 

Αν το ωάριο δεν γονιμοποιθκεί το ωχρό ςωμάτιο εκφυλίηεται μετά από 14 θμζρεσ και τα επίπεδα 
προγεςτερόνθσ και οιςτρογόνων πζφτουν. Αυτό προκαλεί τθν καταςτροφι και τθν απόρριψθ του 
ενδομθτρίου, οπότε ζνασ νζοσ κφκλοσ ξεκινά. 

 

ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ 

Θ διδακτζα φλθ ςτο μάκθμα των Κρθςκευτικϊν προδιαγράφει τα όρια ενόσ ςτοιχειϊδουσ 
γραμματιςμοφ των μακθτϊν, ςφμφωνα με τα υφιςτάμενα Αναλυτικά Ρρογράμματα και με βάςθ τα 
εγκεκριμζνα διδακτικά μζςα και βιβλία. Ο οριςμόσ τθσ εξυπθρετεί τον ςχεδιαςμό τθσ μάκθςθσ από τον 
εκπαιδευτικό αλλά και τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ διαμορφωτικισ και τελικισ αξιολόγθςθσ και, 
αςφαλϊσ, είναι χριςιμοσ για τον μακθςιακό προςανατολιςμό των μακθτϊν και για τθν προετοιμαςία 
τουσ ςτισ εξετάςεισ. Ωςτόςο, θ διδακτικι διεργαςία και θ διδαςκαλία ςτο μάκθμα των Κρθςκευτικϊν 
αφοροφν ςε ςτόχουσ και προςδοκϊμενθ μάκθςθ, θ οποία ςαφζςτατα υπερβαίνει τα ςτενά όρια μιασ 
οριςμζνθσ ποςότθτασ εξεταςτζασ φλθσ. Επομζνωσ, θ διδαςκαλία δεν πρζπει να είναι απλϊσ μια τυπικι 
διαδικαςία μεταφοράσ/παράδοςθσ ζτοιμθσ γνϊςθσ με βάςθ τθν εξεταςτζα φλθ. Επιπλζον, θ διδαςκαλία 
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δεν μπορεί να είναι προςκολλθμζνθ ςτα γνωςιακά περιεχόμενα του διδακτικοφ βιβλίου, κατά τρόπο 
αποκλειςτικό, και μάλιςτα χωρίσ τθ δθμιουργικι ςυμβολι και τον κριτικό αναςτοχαςμό των ίδιων των 
μακθτϊν, οφτε μπορεί να ζχει ωσ μοναδικό ςτόχο τθν προετοιμαςία των μακθτϊν για τισ τελικζσ 
εξετάςεισ. Σφμφωνα με τα προθγοφμενα, θ οριηόμενθ διδακτζα φλθ αποτελεί τον κεντρικό κορμό τθσ 
ετιςιασ διδακτικισ πορείασ, χωρίσ να αποκλείεται, ανάλογα με τισ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ και ςφμφωνα 
με τθν κρίςθ του διδάςκοντα, θ ςυμπλθρωματικι διδαςκαλία και άλλων διδακτικϊν κεμάτων που  
περιλαμβάνονται ςτα διδακτικά βιβλία των τάξεων του Λυκείου.  

ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Ορκόδοξθ Πίςτθ και Λατρεία», Χ. Γκότςθ, π. Γ. Μεταλλθνοφ, Γ. Φίλια. Θ διδακτζα φλθ του 
μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  

 
2. Το νόθμα και θ εξζλιξθ τθσ χριςτιανικισ λατρείασ 
3. Ο Χριςτόσ εγκαινιάηει τθν αλθκινι λατρεία 
6. «Ροιιςωμεν άνκρωπον…» 
7. Θ παρουςία του Κεοφ ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία 
8. Χριςτοφγεννα: θ γιορτι τθσ ενανκρϊπθςθσ του Κεοφ 
9. Το κιρυγμα και τα καφματα του Χριςτοφ μζςα από τθ λατρεία 
10. «Ρροςκυνοφμεν ςου τα Ράκθ Χριςτζ..» 
11. Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ 
13. Τι μπορεί να μάκει ο άνκρωποσ για το Κεό; Ρροςζγγιςθ τθσ γιορτισ τθσ Μεταμόρφωςθσ 
14. Ο Τριαδικόσ Κεόσ: οι γιορτζσ τθσ Ρεντθκοςτισ και του Αγίου Ρνεφματοσ 
15. Συναγμζνοι ςτθ Κεία Ευχαριςτία: θ ουςία τθσ Εκκλθςίασ 
16. Ραναγία, θ μθτζρα του Χριςτοφ 
18. Οι άγιεσ εικόνεσ: ζκφραςθ τθσ πίςτθσ 
19. Θ μνιμθ των αγίων, αφορμζσ για ζνα ςφγχρονο ανκρωπολογικό προβλθματιςμό 
21. Θ είςοδοσ και ζνταξθ ςτθ Εκκλθςία: τα μυςτιρια του Βαπτίςματοσ και του Χρίςματοσ 
22. Μδρυςθ και ιςτορικι εξζλιξθ τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ 
23. Το βακφτερο νόθμα τθσ Κείασ Λειτουργίασ 
24. Το μυςτιριο τθσ Μετάνοιασ 
25. Θ ευλογία για μια ηωι ςυηυγίασ: το βακφτερο νόθμα του μυςτθρίου του Γάμου 
26. Ρνευματικι διακονία: το μυςτιριο τθσ Λεροςφνθσ 
31. Ρροβλθματιςμοί για τθ λειτουργικι γλϊςςα και μουςικι 
32. Θ κζςθ των λαϊκϊν ςτθ ςφγχρονθ λατρεία, επιςθμάνςεισ και προβλθματιςμοί 
37. Ρνευματιςμόσ-εςωτεριςμόσ-δειςιδαιμονία-Ρρολιψεισ 
 

ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Ορκόδοξθ Πίςτθ και Λατρεία», Χ. Γκότςθ, π. Γ. Μεταλλθνοφ, Γ. Φίλια. Θ διδακτζα φλθ του 
μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  

2. Το νόθμα και θ εξζλιξθ τθσ χριςτιανικισ λατρείασ 
3. Ο Χριςτόσ εγκαινιάηει τθν αλθκινι λατρεία 
6. «Ροιιςωμεν άνκρωπον…» 
7. Θ παρουςία του Κεοφ ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία 
8. Χριςτοφγεννα: θ γιορτι τθσ ενανκρϊπθςθσ του Κεοφ 
9. Το κιρυγμα και τα καφματα του Χριςτοφ μζςα από τθ λατρεία 
10. «Ρροςκυνοφμεν ςου τα Ράκθ Χριςτζ..» 
11. Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ 
13. Τι μπορεί να μάκει ο άνκρωποσ για το Κεό; Ρροςζγγιςθ τθσ γιορτισ τθσ Μεταμόρφωςθσ 
14. Ο Τριαδικόσ Κεόσ: οι γιορτζσ τθσ Ρεντθκοςτισ και του Αγίου Ρνεφματοσ 
15. Συναγμζνοι ςτθ Κεία Ευχαριςτία: θ ουςία τθσ Εκκλθςίασ 
16. Ραναγία, θ μθτζρα του Χριςτοφ 
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ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ 
Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Ορκόδοξθ Πίςτθ και Λατρεία», Χ. Γκότςθ, π. Γ. Μεταλλθνοφ, Γ. Φίλια. Θ διδακτζα φλθ του 
μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  

 
18. Οι άγιεσ εικόνεσ: ζκφραςθ τθσ πίςτθσ 
19. Θ μνιμθ των αγίων, αφορμζσ για ζνα ςφγχρονο ανκρωπολογικό προβλθματιςμό 
21. Θ είςοδοσ και ζνταξθ ςτθ Εκκλθςία: τα μυςτιρια του Βαπτίςματοσ και του Χρίςματοσ 
22. Μδρυςθ και ιςτορικι εξζλιξθ τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ 
23. Το βακφτερο νόθμα τθσ Κείασ Λειτουργίασ 
24. Το μυςτιριο τθσ Μετάνοιασ 
25. Θ ευλογία για μια ηωι ςυηυγίασ: το βακφτερο νόθμα του μυςτθρίου του Γάμου 
26. Ρνευματικι διακονία: το μυςτιριο τθσ Λεροςφνθσ 
31. Ρροβλθματιςμοί για τθ λειτουργικι γλϊςςα και μουςικι 
32. Θ κζςθ των λαϊκϊν ςτθ ςφγχρονθ λατρεία, επιςθμάνςεισ και προβλθματιςμοί 
37. Ρνευματιςμόσ-εςωτεριςμόσ-δειςιδαιμονία-Ρρολιψεισ 

 
 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θ διδακτζα φλθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ του βιβλίου των κ.κ. Μάραντου και Κεριανοφ:  
 
ΚΕΦ. 1: Θ ΚΟΛΝΩΝΛΑ Θ ΡΟΛΛΤΕΛΑ ΚΑΛ Θ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ 
1.1 Άνκρωποσ: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον 
1.2 Θ πόλισ και ο πολίτθσ  
1.3 Θ πολιτικι τζχνθ 
1.4 Ο πολιτικόσ- Οι ιδιότθτεσ του πολιτικοφ 
1.5 Θ οικονομία 
1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομεσ ςχζςεισ  
1.5.2 Από τθν οικονομία του οίκου ςτθν οικονομία τθσ πόλθσ 
 
ΚΕΦ. 2: Θ ΚΟΛΝΩΝΛΑ 
2.1 Από τθν αγροτικι κοινωνία ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ 
2.1.1 Αγροτικι κοινωνία 
2.1.2 Βιομθχανικι κοινωνία 
2.1.3 Μεταβιομθχανικι κοινωνία 
2.1.4 Θ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ 
2.2 Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ 
 
ΚΕΦ. 4: Θ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ  
4.1 Το κφριο οικονομικό πρόβλθμα 
4.1.1 Οι ανάγκεσ 
4.1.2 Τα αγακά- το καταναλωτικό πρότυπο 
4.2 Οι επιχειριςεισ 
4.2.1 Οι ςυντελεςτζσ παραγωγισ 
4.2.2 Το κόςτοσ παραγωγισ 
4.2.3    Θ τιμι των αγακϊν 
4.3.      Τα νοικοκυριά 
4.3.1    Το ειςόδθμα των νοικοκυριϊν 
4.3.2    Ο οικογενειακόσ προχπολογιςμόσ 
4.4        Το κράτοσ ωσ παραγωγόσ και ωσ καταναλωτισ 
4.5       Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 
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ΚΕΦ. 5: Θ ΡΟΛΛΤΕΛΑ-Θ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑ  
5.1    Ο διμοσ- Θ τοπικι κοινωνία 
5.2    Θ περιφζρεια- Θ ευρφτερθ κοινωνία 
5.3    Θ πολιτεία-Το κράτοσ 
5.4    Θ ςυμπολιτεία- Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
5.5    Θ ςυμμετοχι του πολίτθ: από τον διμο μζχρι τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
5.6    Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Ελλθνικισ Ρολιτείασ 
 
ΚΕΦ.6: ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘ  
6.1      Κοινωνικοποίθςθ και πολιτικοποίθςθ  
6.2      Φορείσ κοινωνικοποίθςθσ/ πολιτικοποίθςθσ  
6.2.1   Θ οικογζνεια: το κφτταρο τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ ηωισ 
6.2.2   Το ςχολείο- θ εκπαίδευςθ 
6.2.3   Οι παρζεσ ςυνομθλίκων 
6.2.4   Τα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ 
6.2.5   Τα πολιτικά κόμματα 
6.2.6   Ο κεςµόσ των Μακθτικϊν Κοινοτιτων 
6.3       Ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ 
 
ΚΕΦ. 7 Ο ΕΛΕΥΚΕΟΣ ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΚΑΛ ΕΝΕΓΟΣ ΡΟΛΛΤΘΣ  
7.1 Το αξίωμα του πολίτθ: ελεφκεροσ, υπεφκυνοσ και ενεργόσ πολίτθσ  
7.6  Φορολογικι ςυνείδθςθ 
7.7 Κοινωνικι ευαιςκθςία:  
     Α)Τα δικαιϊματα του παιδιοφ 
    Β) Τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία 
7.8  Ο εκελοντιςμόσ 
7.9 Θ αςφάλεια του πολίτθ - Ρολιτικι άμυνα και Ρολιτικι προςταςία 
7.10 Ο ψθφιακόσ πολίτθσ 
 
ΚΕΦ.10: ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ 
10.1  Το επιχειρείν: ο επιχειρθματίασ και θ επιχείρθςθ 
10.2  Θ παραγωγι προϊόντων 
10.2.1  Ανταγωνιςτικότθτα προϊόντων 
10.2.2  Εξωςτρζφεια των επιχειριςεων  
10.3  Θ καινοτομία 
10.4  Κοινωνικι ευκφνθ των επιχειριςεων 
10.5  Διάκριςθ των επιχειριςεων 
10.5.1  Θ νομικι μορφι των επιχειριςεων 
10.5.2  Οι επιχειριςεισ κατά τομζα και κλάδο παραγωγισ 
10.6  Κοινωνικζσ και μεικτζσ επιχειριςεισ 

Α) Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ 
Β) Σφμπραξθ Δθμόςιου και Λδιωτικοφ Τομζα-ΣΔΛΤ 

 
ΚΕΦ. 11 ΤΟ ΧΘΜΑ ΚΑΛ ΟΛ ΤΑΡΕΗΕΣ 
11.1  Από τον αντιπραγματιςμό ςτθν οικονομία του χριματοσ 
11.2 Το χριμα 
11.2.1  Λδιότθτεσ και λειτουργίεσ του χριματοσ 
11.2.2  Σφγχρονεσ μορφζσ χριματοσ 
11.3  Οι Τράπεηεσ 
11.3.1  Εμπορικζσ Τράπεηεσ, Κεντρικι Τράπεηα.  
11.3.2  Θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα  
11.4  Αποταμίευςθ-Κατακζςεισ- Δάνεια 
11.5  Το Χρθματιςτιριο-Θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ 
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ΚΕΦ.12 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘ  
12.1 Θ μετανάςτευςθ 
12.1.1 Κατθγορίεσ και αίτια και μετανάςτευςθσ  
12.1.2  Κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνζπειεσ  
12.2  Οι πρόςφυγεσ και θ ςυμφωνία Schengen 
12.3   Ζλλθνεσ και αλλοδαποί 
12.3.1  Θ Ελλθνικι Λκαγζνεια 
12.3.2  Απόκτθςθ και απϊλεια Ελλθνικισ Λκαγζνειασ 
12.4  Δθμοκρατικζσ αρχζσ για τθν κοινωνικι ςυμβίωςθ  
12.4.1  Αλλθλεγγφθ και δικαιοςφνθ  
12.4.2  Σεβαςμόσ του Άλλου και ανεκτικότθτα 
12.4.3  Ρνεφμα διαλόγου και ςυνεργαςίασ 
12.4.4  Ειρθνικι επίλυςθ διαφορϊν (προςϊπων, ομάδων, κρατϊν) 
12.5  Ο ελλθνιςμόσ τθσ διαςποράσ 
12.6  Ζλλθνεσ Ευεργζτεσ και μεγάλεσ προςωπικότθτεσ του Ελλθνιςμοφ 
 
ΚΕΦ. 13: ΚΟΛΝΩΝΛΚΑ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ   
13.1  Κοινωνικά προβλιματα 
13.1.1  Ρροςδιοριςµόσ και αίτια 
13.1.2  Συνζπειεσ και αντιµετϊπιςθ  
13.2  Φτϊχεια, ανεργία,  
13.3  Το πρόβλθμα τθσ βίασ 
13.3.1  Είδθ βίασ: ενδοςχολικι, ενδοοικογενειακι, ακλθτικι, κτλ.  
13.3.2  Αιτίεσ, επιπτϊςεισ και αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ  
13.4  Υπερδανειςμόσ ιδιωτϊν και δθμοςίου 
13.5  Υπογεννθτικότθτα και γιρανςθ του πλθκυςμοφ 
13.6  Αςτικοποίθςθ: Από το χωριό ςτθν πόλθ και ςτθν μεγαλοφπολθ 

 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Β’ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θ διδακτζα φλθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ του βιβλίου των κ.κ. Μάραντου και Κεριανοφ:  
 

ΚΕΦ. 1: Θ ΚΟΛΝΩΝΛΑ Θ ΡΟΛΛΤΕΛΑ ΚΑΛ Θ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ 
1.1 Άνκρωποσ: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον 
1.2 Θ πόλισ και ο πολίτθσ  
1.3 Θ πολιτικι τζχνθ 
1.4 Ο πολιτικόσ- Οι ιδιότθτεσ του πολιτικοφ 
1.5 Θ οικονομία 
1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομεσ ςχζςεισ  
1.5.2 Από τθν οικονομία του οίκου ςτθν οικονομία τθσ πόλθσ 
 
ΚΕΦ. 2: Θ ΚΟΛΝΩΝΛΑ 
2.1 Από τθν αγροτικι κοινωνία ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ 
2.1.1 Αγροτικι κοινωνία 
2.1.2 Βιομθχανικι κοινωνία 
2.1.3 Μεταβιομθχανικι κοινωνία 
2.1.4 Θ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ 
2.2 Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ 
 
ΚΕΦ. 4: Θ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ  
4.1 Το κφριο οικονομικό πρόβλθμα 
4.1.1 Οι ανάγκεσ 
4.1.2 Τα αγακά- το καταναλωτικό πρότυπο 
4.2  Οι επιχειριςεισ 
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4.2.1 Οι ςυντελεςτζσ παραγωγισ 
4.2.2 Το κόςτοσ παραγωγισ 
4.2.3    Θ τιμι των αγακϊν 
4.3.      Τα νοικοκυριά 
4.3.1    Το ειςόδθμα των νοικοκυριϊν 
4.3.2    Ο οικογενειακόσ προχπολογιςμόσ 
4.4        Το κράτοσ ωσ παραγωγόσ και ωσ καταναλωτισ 
4.5       Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 
 
ΚΕΦ.6: ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘ  
6.1      Κοινωνικοποίθςθ και πολιτικοποίθςθ  
6.2      Φορείσ κοινωνικοποίθςθσ/ πολιτικοποίθςθσ  
6.2.1   Θ οικογζνεια: το κφτταρο τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ ηωισ 
6.2.2   Το ςχολείο- θ εκπαίδευςθ 
6.2.3   Οι παρζεσ ςυνομθλίκων 
6.2.4   Τα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ 
6.2.5   Τα πολιτικά κόμματα 
6.2.6   Ο κεςµόσ των Μακθτικϊν Κοινοτιτων 
6.3       Ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ 
 
ΚΕΦ. 7 Ο ΕΛΕΥΚΕΟΣ ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΚΑΛ ΕΝΕΓΟΣ ΡΟΛΛΤΘΣ  
7.1 Το αξίωμα του πολίτθ: ελεφκεροσ, υπεφκυνοσ και ενεργόσ πολίτθσ  
7.6  Φορολογικι ςυνείδθςθ 
7.7 Κοινωνικι ευαιςκθςία:  
     Α)Τα δικαιϊματα του παιδιοφ 
    Β) Τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία 
7.8  Ο εκελοντιςμόσ 
7.9 Θ αςφάλεια του πολίτθ - Ρολιτικι άμυνα και Ρολιτικι προςταςία 
7.10 Ο ψθφιακόσ πολίτθσ 
 
ΚΕΦ. 13: ΚΟΛΝΩΝΛΚΑ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ   
13.1  Κοινωνικά προβλιματα 
13.1.1  Ρροςδιοριςµόσ και αίτια 
13.1.2  Συνζπειεσ και αντιµετϊπιςθ  
13.2  Φτϊχεια, ανεργία,  
13.3  Το πρόβλθμα τθσ βίασ 
13.3.1  Είδθ βίασ: ενδοςχολικι, ενδοοικογενειακι, ακλθτικι, κτλ.  
13.3.2  Αιτίεσ, επιπτϊςεισ και αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ  
13.4  Υπερδανειςμόσ ιδιωτϊν και δθμοςίου 
13.5  Υπογεννθτικότθτα και γιρανςθ του πλθκυςμοφ 
13.6  Αςτικοποίθςθ: Από το χωριό ςτθν πόλθ και ςτθν μεγαλοφπολθ 
 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΑΡΧΕ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ Η/Τ 
Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Διδακτζα φλθ και οδθγίεσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ: 

Ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι, οι κεματικζσ ενότθτεσ (με ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ), κακϊσ και θ διδακτικι 

μεκοδολογία, περιγράφονται ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ (Αρ. πρωτ. 53235/Γ2/07-04-2015 ΥΑ, 

ΦΕΚ Βϋ 934). 

Θ διδακτζα φλθ είναι οι ενότθτεσ 1, 2 (εκτόσ των: 2.2.3 Ανάλυςθ Αλγορίκμων, Κεωρία Υπολογιςμοφ, 

Ρολυπλοκότθτα Αλγορίκμων, Υπολογιςιμότθτα Αλγορίκμων, 2.2.4 Βαςικοί τφποι αλγορίκμων, 2.2.7.5 Κλιςθ 

Αλγορίκμου από Αλγόρικμο, 2.2.7.6 Αναδρομι, 2.2.9 Εκςφαλμάτωςθ ςε λογικά λάκθ, 2.2.10 Τεκμθρίωςθ, 2.3.3 

Κφκλοσ ηωισ εφαρμογισ λογιςμικοφ), 3 (εκτόσ του 3.2 Ρλθροφοριακά Συςτιματα), του ςχολικοφ βιβλίου 

(ςυγγραφείσ: Δουκάκθσ Σ., Δουλθγζρθσ Χ., Καρβουνίδθσ Κ., Κοίλιασ Χ., Ρζρδοσ Α.) 
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Γενικζσ οδθγίεσ: 

Το μάκθμα πρζπει να προςεγγίηεται μζςω δραςτθριοτιτων και παραδειγμάτων που ενδιαφζρουν όλουσ τουσ 

μακθτζσ, με τισ κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, όπωσ ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, θ ανακάλυψθ μζςω αναηιτθςθσ 

ςτοιχείων. Ο βακμόσ δυςκολίασ τουσ να είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των ςυγκεκριμζνων 

μακθτϊν ςτουσ οποίουσ διδάςκεται το μάκθμα, τόςο του τμιματοσ όςο και του τφπου ςχολείου 

(Θμερθςίου/Εςπερινοφ) ενϊ επίςθσ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ ςυνφπαρξθ μακθτϊν από διαφορετικζσ 

κατευκφνςεισ. Να λθφκοφν υπόψθ οι γνϊςεισ που ζχουν λάβει οι μακθτζσ ςτο Γυμνάςιο και να αξιοποιθκοφν 

ςτο μεγαλφτερο βακμό.  

Το μάκθμα ωσ “Αρχζσ ςτθν Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν”, παραπζμπει ςαφϊσ ςε προςζγγιςθ διδαςκαλίασ “από 

πάνω προσ τα κάτω”, από τθ ρίηα του γνωςιακοφ δζνδρου τθσ πλθροφορικισ ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ 

περιοχζσ και κυρίωσ ςτισ: Ρρογραμματιςμόσ, Λειτουργικά Συςτιματα, Δίκτυα, Ρλθροφοριακά Συςτιματα, 

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ. Ζτςι, ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία όπωσ θ αλγορικμικι και ο προγραμματιςμόσ γίνεται μια 

ςχετικι εμβάκυνςθ ςε κζματα των περιοχϊν αυτϊν και πάντοτε ςε ςυνάρτθςθ με το διακζςιμο χρόνο και το 

επίπεδο των μακθτϊν. Επίςθσ το μάκθμα δεν πρζπει να δϊςει ςτο μακθτι τθν εντφπωςθ μονόπλευρθσ 

αντιμετϊπιςθσ μιασ κεματικισ περιοχισ τθσ επιςτιμθσ τθσ Ρλθροφορικισ, όπωσ για παράδειγμα μόνο του 

προγραμματιςμοφ.  

Ειδικότερα για τθ κεματικι ενότθτα 3.1 να γίνει περιγραφι των βαςικϊν λειτουργιϊν ενόσ Λ.Σ. με αναφορά 

ςτθν αναγκαιότθτα τουσ, κακϊσ και ςτα Λ.Σ. φορθτϊν ςυςκευϊν και ςε ςφγχρονα περιβάλλοντα διεπαφισ. 

Το μάκθμα πρζπει να εξελίςςεται τόςο ωσ κεωρθτικό όςο και ςτο εργαςτιριο τθσ πλθροφορικισ και με τθ 

ςωςτι αναλογία ανά κεματικό αντικείμενο και δραςτθριότθτα.   

 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ (Ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του ΑΠΣ): 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ: ,ϊρεσ: 1- 

Να αναηθτιςουν ςτο Διαδίκτυο, εργαηόμενοι ςε ομάδεσ, όρουσ που ςχετίηονται με τθν Ρλθροφορικι, τουσ 

τομείσ τθσ, τα πεδία εφαρμογισ κακεμιάσ και να ςυςχετίηουν τισ ζννοιεσ μεταξφ τουσ. Να γίνει απαρίκμθςθ των 

πλζον γνωςτϊν, από τθν πλθκϊρα, τομζων που τθν απαρτίηουν και ο ςχετικόσ διαχωριςμόσ τουσ, ςε κεωρθτικό 

και εφαρμοςμζνο πλαίςιο.  

Ρροσ τοφτο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ενιςχυτικά το πρότυπο Acm Computing System για τυχόν αναφορά ςε 

περιςςότερουσ τομείσ ι ζννοιεσ, όπωσ για παράδειγμα θ Αρχιτεκτονικι τθσ πλθροφορίασ, θ Υπολογιςτικι 

ςκζψθ κ.ά. 

(Να λθφκεί υπόψθ ότι οι μακθτζσ ζχουν προςεγγίςει τισ ζννοιεσ του Προβλιματοσ, Αλγορίκμου και 

Προγραμματιςμοφ  ςτθ Γϋ Γυμναςίου. Να χρθςιμοποιθκεί θ ψευδογλϊςςα για τθν περιγραφι των 

αλγορίκμων. Εργαςτθριακά να επιλεγεί ζνα μόνο προγραμματιςτικό περιβάλλον ςτο οποίο οι μακθτζσ είναι 

εξοικειωμζνοι και μποροφν με απλό και κατανοθτό τρόπο να υλοποιιςουν μικρά και απλά προβλιματα. 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί περιβάλλον όπωσ θ Γλωςςομάκεια. Τα παραδείγματα του ςχολικοφ βιβλίου να 

προςαρμοςτοφν ανάλογα). 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΕΜΑΣΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ,ϊρεσ: 1- 

(2.1.1 Η ζννοια του προβλιματοσ, 2.1.2 Κατθγορίεσ Προβλθμάτων, 2.1.3 Υπολογιςτικά Προβλιματα) 

Να δοκοφν ενδεικτικά παραδείγματα προβλθμάτων και οι μακθτζσ εργαηόμενοι ςε ομάδεσ να ανακαλφψουν 

τισ κατθγορίεσ που αυτά ανικουν και να διαπιςτϊςουν ότι μζροσ των προβλθμάτων μπορεί να επιλυκεί με τθ 

βοικεια υπολογιςτι. 

(2.1.4 Διαδικαςίεσ επίλυςθσ (υπολογιςτικοφ) προβλιματοσ) 

Μζςω ενδεικτικοφ παραδείγματοσ επίλυςθσ υπολογιςτικοφ προβλιματοσ να αναδειχκοφν οι φάςεισ επίλυςισ 

του (παράδειγμα θ εξαγωγι αποτελεςμάτων προαγωγισ/απόλυςθσ των μακθτϊν μιασ τάξθσ. Συηιτθςθ με τουσ 
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μακθτζσ για τθν κατανόθςθ του προβλιματοσ, διαχωριςμόσ ςε επιμζρουσ προβλιματα φοίτθςθσ και προόδου, 

κλπ.)  

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ: ,ϊρεσ: 8-10} 

(2.2.1 Οριςμόσ αλγορίκμου, 2.2.2 Χαρακτθριςτικά αλγορίκμου) 

Μζςω αυκεντικϊν παραδειγμάτων να αναγνωρίηουν οι μακθτζσ τθν ζννοια του αλγορίκμου. Με παραδείγματα 

να αναδειχκοφν από τουσ μακθτζσ βαςικά χαρακτθριςτικά των αντίςτοιχων αλγορίκμων Να γίνει αναφορά ςε 

αλγορίκμουσ που είναι εξοικειωμζνοι οι μακθτζσ από τθν κακθμερινι τουσ ηωι (π.χ. εξαγωγι τελικοφ βακμοφ 

επίδοςθσ). Το Ραράδειγμα 2.4 να περιγραφεί περιλθπτικά. 

(2.2.5 Αναπαράςταςθ αλγορίκμου) 

Να επιδειχκοφν μζςω απλοφ παραδείγματοσ αλγορίκμου (π.χ. θ αντιμετάκεςθ τιμϊν δφο μεταβλθτϊν) οι 

διάφορεσ μορφζσ αναπαράςταςθσ. Μποροφν να χρθςιμοποιθκεί ωσ παράδειγμα θ αντιμετάκεςθ του 

περιεχομζνου ενόσ ποτθριοφ με πορτοκαλάδα και ενόσ με γάλα. 

(2.2.6 Δεδομζνα και αναπαράςταςι τουσ) 

Μζςω αναφοράσ κατάλλθλων παραδειγμάτων να αναδειχκοφν οι διάφοροι τφποι και δομζσ δεδομζνων 

(ακζραιοι, πραγματικοί, χαρακτιρεσ, λογικοί τφποι, τφποι οριηόμενοι από το χριςτθ, εγγραφζσ, πίνακεσ, 

ςφνολα, αρχεία, λίςτεσ, ςτοίβεσ, ουρζσ, δζνδρα, γράφοι). Οι διάφοροι τφποι δεδομζνων να ςυνδυαςτοφν με το 

ερϊτθμα του τι μπορεί να περιζχει μια μεταβλθτι. Να αναδειχκεί θ ανάγκθ χριςθσ δομϊν δεδομζνων με 

παραδείγματα που να αναδεικνφουν τθν ακαταλλθλότθτα τθσ χριςθ απλϊν μεταβλθτϊν για τθν 

αναπαράςταςθ και αποκικευςθ μεγάλου πλικουσ και όγκου δεδομζνων (π.χ. προβλιματα ονοματοδοςίασ, 

ςυςχετιςμϊν – επόμενου ςτοιχείου - κόμβου, μόνιμθσ αποκικευςθσ κλπ.).  Ενδεικτικό παράδειγμα: να δίνονται 

από το πλθκτρολόγιο 100 αρικμοί και να ηθτείται να μετρθκεί το πλικοσ των αρικμϊν που είναι μεγαλφτεροι 

από τον μζςο όρο τουσ.  

Στόχοσ είναι οι μακθτζσ να μποροφν να διακρίνουν τισ δομζσ δεδομζνων, με απλι αναφορά ςε αυτζσ, ανάλογα 

με το: 

 αν υλοποιοφνται ςτθ μνιμθ του υπολογιςτι (πίνακεσ – λίςτεσ ... εγγραφζσ) ι ςτθν περιφερειακι μνιμθ 

(αρχεία) 

 αν είναι ςτατικζσ (πίνακεσ, ςφνολα, εγγραφζσ) ι δυναμικζσ (λίςτεσ…) 

 τον τρόπο πρόςβαςθσ ςτο περιεχόμενό τουσ (δζνδρα, γράφοι, ουρζσ, ςτοίβεσ)  

Να μποροφν οι μακθτζσ ςε διαγράμματα / εικόνεσ να διακρίνουν μια LIFO από μια FIFO δομι, ζνα δζνδρο από 

ζνα γράφο. Να μποροφν οι μακθτζσ να αναγνωρίηουν όταν τουσ δοκεί θ περιγραφι μιασ κατάςταςθσ (π.χ. θ 

αναμονι ςε μια τράπεηα, το παρκάριςμα ςε ζνα ςτενό αδιζξοδο) τθν καταλλθλότερθ δομι που κα μποροφςαν 

να χρθςιμοποιιςουν (LIFO – FIFO) ςτον αλγόρικμό επίλυςθσ που κα πρότειναν. 

(2.2.7 Εντολζσ και δομζσ αλγορίκμου) 

Να επιδειχκοφν, μζςω παραδείγματοσ αλγορίκμου, θ χριςθ απλϊν εντολϊν και δομϊν που χρθςιμοποιοφν οι 

αλγόρικμοι (π.χ. να γίνει αυτό μζςω του αλγορίκμου τθσ ςειριακισ αναηιτθςθσ ςε μονοδιάςτατο πίνακα). 

Ενδεικτικά προτείνονται τα ακόλουκα: 

 Θ εντολι εκχϊρθςθσ ςτθν απόδοςθ ςε μια μεταβλθτι αρχικισ τιμισ, του αποτελζςματοσ μιασ 

αρικμθτικισ ι αλγεβρικισ παράςταςθσ που περιζχει μεταβλθτζσ, ςτθν αφξθςθ/μείωςθ τθσ τιμισ ενόσ 

δείκτθ και ςτθν αντιμετάκεςθ τιμϊν δφο μεταβλθτϊν. 

 Θ εντολι επιλογισ ςτθν εφρεςθ του μεγαλφτερου/μικρότερου από μια ςειρά αρικμϊν (2 αρχικά, μετά 

3, μετά 4, εξθγϊντασ παράλλθλα και τθ διαδικαςία τθσ εμφϊλευςθσ). 

 Θ εντολι επανάλθψθσ Πςο… επανζλαβε, ςτθν ειςαγωγι αγνϊςτου πλικουσ αρικμϊν από το 

πλθκτρολόγιο και το γζμιςμα τθσ δομισ ενόσ πίνακα (παραδείγματα 2.16, 2.23, 2.29). 

 Θ εντολι επανάλθψθσ Για..από… μζχρι, ςτον ζλεγχο όλων των ςτοιχείων τθσ δομισ ενόσ πίνακα 

γνωςτοφ μεγζκουσ αν πλθροφν μια ςυνκικθ (π.χ. εφρεςθ πλικουσ κετικϊν/αρνθτικϊν αρικμϊν, 

παραδείγματα 2.24, 2.26 Αλγόρικμοσ Βακμολογία, 2.27). 
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 Θ  εντολι επανάλθψθσ Επανζλαβε … Μζχρισ_ότου, για επιλογι από αρχικό κατάλογο επιλογϊν 

(παράδειγμα 2.17). 

 Επεξιγθςθ των διαφορϊν των δομϊν επανάλθψθσ (πλεονεκτιματα κάκε μιασ, υλοποίθςθ 

παραδείγματοσ και με τισ τρείσ δομζσ).  

 Επεξιγθςθ τθσ εμφϊλευςθσ δομισ επανάλθψθσ ςε δομι επανάλθψθσ (παραδείγματα 2.28, 2.30) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ: ,ϊρεσ: 7-10} 

(2.3.1 Αναφορά ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ και «Προγραμματιςτικά Υποδείγματα») 

Αναφορά ςτα «Ρρογραμματιςτικά Υποδείγματα» (προςτακτικόσ, δθλωτικόσ, λογικόσ και λοιπά πρότυπα 

προγραμματιςμοφ). Αναφορά ςε προγραμματιςτικζσ τεχνικζσ και είδθ προγραμματιςμοφ. Να δοκεί ζμφαςθ 

ςτθν προςζγγιςθ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ κφρια με παρουςίαςθ προγραμμάτων.  

Σφνδεςθ με το/τα είδθ προγραμματιςμοφ που γνϊριςαν μζχρι ςιμερα. Να αναφερκοφν ενδεικτικζσ γλϊςςεσ 

και περιβάλλοντα και να ςυνδεκοφν με τα Ρρογραμματιςτικά Υποδείγματα. 

(2.3.2 Σχεδίαςθ και ςυγγραφι κϊδικα) 

Υλοποίθςθ ςε κϊδικα απλϊν, ιδθ γνωςτϊν και κατά προτίμθςθ υλοποιθμζνων ςε προθγοφμενο ςτάδιο 

αλγορίκμων (παραδείγματα παραγράφου 2.2).  

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΘΕΜΑΣΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ: ,ϊρεσ: 1-2} 

Τι είναι το Λ.Σ; Ροιόν ςκοπό εξυπθρετεί; Γιατί χρειάηεται; Αναφορά ςτισ βαςικζσ εργαςίεσ του. Σφντομθ 

παρουςίαςθ γνωςτϊν Λ.Σ. με ζμφαςθ αυτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε φορθτζσ ςυςκευζσ. 

Κφρια μζςω ςυηιτθςθσ  να αναδειχκοφν οι βαςικζσ παραπάνω ζννοιεσ (να λθφκεί υπόψθ θ φλθ που ζχει 

διδαχκεί ςτο Γυμνάςιο). 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3 ΔΙΚΣΤΑ: ,ϊρεσ: 1-2} 

Μζςω ανάκλθςθσ γνϊςεων ι αναηιτθςθσ (και με τθ χριςθ εννοιολογικοφ χάρτθ), να απεικονιςτοφν τα κζματα 

που διαπραγματεφεται θ ενότθτα (να λθφκεί υπόψθ θ φλθ που ζχει διδαχκεί ςτο Γυμνάςιο).  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.4 ΣΕΧΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ: ,ϊρεσ: 1- 

Να αναηθτθκοφν οι επιςτθμονικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ μπορεί να ζχει εφαρμογι θ Τ.Ν. Να αναδειχκεί ο ρόλοσ 

τθσ Τ.Ν ςε ςφνκετα προβλιματα. Να αναφερκοφν οι τομείσ εφαρμογισ τθσ Τ.Ν (μθχανικι μάκθςθ, 

ςυμπεραςματολογία, ρομποτικι κ.ά.). Να γίνει αναφορά ςε Γλϊςςεσ Λογικοφ Ρρογραμματιςμοφ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν Τ.Ν. Να αναηθτθκοφν εφαρμογζσ τθσ Τ.Ν., όπωσ για παράδειγμα ζνα αυτόνομο ρομπότ 

που μακαίνει από τθν εμπειρία του.  

 

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
A’ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ  

Αϋ και Βϋ ΣΑΞΕΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ  

Οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ Θμερθςίου ΓΕΛ και των Αϋ και Βϋ τάξεων Εςπερινοφ ΓΕΛ διδάςκονται μία ξζνθ γλϊςςα 
(Αγγλικι ι Γαλλικι ι Γερμανικι) ωσ μάκθμα γενικισ παιδείασ. Ωσ προσ τα διδακτικά εγχειρίδια, θ επιλογι των 
διδακτικϊν βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμζνο Κατάλογο Ελευκζρων Βοθκθμάτων του Υπουργείου Ραιδείασ. 
Το περιεχόμενο των εγκεκριμζνων βιβλίων ςυνάδει μεν με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΑΡΣ), που είναι 
βαςικόσ όροσ για τθν ζγκριςι τουσ, διαφοροποιείται ωςτόςο ωσ πρόταςθ υλοποίθςθσ του ΑΡΣ, ωσ προσ τθ 
δομι και δόμθςθ τθσ φλθσ, τθν παρουςίαςθ των λεκτικϊν πράξεων, των μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων, κλπ.  

Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν επιλογι των γλωςςικϊν φαινομζνων (λεξιλογικϊν και μορφοςυντακτικϊν) που κα 
διδαχκοφν ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, ο εκπαιδευτικόσ καλείται να λάβει υπ’ όψιν τα ΑΡΣ τθσ Αγγλικισ, 
Γαλλικισ και Γερμανικισ γλϊςςασ του Γενικοφ Λυκείου (ΑΡΣ Αγγλικισ - 3994/Γ2/30-08-1999 Υ.Α., ΦΕΚ Βϋ 1868, 
ΑΡΣ Γαλλικισ - 2896/Γ2/16-08-2000 Υ.Α., ΦΕΚ Βϋ 1082, ΑΡΣ Γερμανικισ -ΡΔ 262/1997, ΦΕΚ Αϋ 189) και το 
Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. (Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν) για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ ςτθν υποχρεωτικι 
εκπαίδευςθ ϊςτε να γνωρίηει τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που πρζπει να ζχουν κατακτιςει οι μακθτζσ κατά τθ 
φοίτθςι τουσ ςτο Γυμνάςιο, το επίπεδο γλωςςομάκειασ των μακθτϊν του και τισ μακθςιακζσ τουσ ανάγκεσ. Σε 
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κάκε περίπτωςθ, κατά τθ διδαςκαλία/εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθν 
επικοινωνιακι προςζγγιςθ, ςτθ λειτουργικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και ςτθν κοινωνικοπολιτιςμικι τθσ διάςταςθ. 
 

ΦΙΛΟΟΦΙΑ 
Βϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θ διδακτζα φλθ ςτο μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Β’ τάξθσ του Εςπερινοφ ΓΕΛ με βάςθ το ςχολικό βιβλίο Αρχζσ 
Φιλοςοφίασ των Στ. Βιρβιδάκθ, Β. Καραςμάνθ, Χ. Τουρνά είναι θ ακόλουκθ: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Ξεκινϊντασ από τθν απορία  
Ενότθτα πρϊτθ: Θ ιδιαιτερότθτα τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ. 
Ενότθτα δεφτερθ: Βαςικοί ςτόχοι τθσ φιλοςοφικισ δραςτθριότθτασ. 
Ενότθτα τρίτθ: Κλάδοι τθσ φιλοςοφίασ και επιςτιμεσ. 
Ενότθτα τζταρτθ: Φιλοςοφία και κοινωνία: 2. Θ χρθςιμότθτα τθσ φιλοςοφίασ.  
Ενότθτα πζμπτθ: Φιλοςοφία και ιςτορία. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατανοϊντασ τα πράγματα  
Ενότθτα δεφτερθ: Λζξεισ, νόθμα και κακολικζσ ζννοιεσ. 
Ενότθτα τζταρτθ: Λογικι και Φιλοςοφία: 1. Λόγοσ και λογικι. 
Ενότθτα πζμπτθ: Αριςτοτελικι λογικι. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αναηθτϊντασ τθ γνϊςθ 
Ενότθτα πρϊτθ: Το ερϊτθμα για τθ δυνατότθτα τθσ γνϊςθσ: 1. Θ ςκεπτικιςτικι πρόκλθςθ – Διαφορετικά είδθ 
ςκεπτικιςμοφ: α) Αμφιςβιτθςθ τθσ δυνατότθτασ γνϊςθσ και επιδίωξθ τθσ αταραξίασ (αρχαίοσ ςκεπτικιςμόσ), 
β) Νεότερεσ μορφζσ ςκεπτικιςμοφ (μόνο θ υποενότθτα 1: Ακραία μεκοδολογικι αμφιβολία: υπάρχει κάτι για 
το οποίο δεν μπορϊ να αμφιβάλλω;). 
Ενότθτα τρίτθ: Κεωρίεσ για τθν πθγι τθσ γνϊςθσ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ανακαλφπτοντασ το νου 
Ενότθτα πρϊτθ: Ειςαγωγι ςτθ Μεταφυςικι. 
Ενότθτα δεφτερθ: Νουσ και ςϊμα – δυιςτικζσ κεωρίεσ. 
Ενότθτα τρίτθ: Νουσ και ςϊμα – μονιςτικζσ κεωρίεσ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αξιολογϊντασ τθν πράξθ  
Ενότθτα πρϊτθ: Αναηιτθςθ κριτθρίου θκικισ ορκότθτασ. 
Ενότθτα δεφτερθ: Απορίεσ και ενςτάςεισ για τθ δυνατότθτα θκικισ ςκζψθσ και πράξθσ. 
Ενότθτα τρίτθ: Θ δικαιολόγθςθ τθσ θκικισ ςτάςθσ ηωισ. 
Ενότθτα τζταρτθ: Ρρακτικζσ εφαρμογζσ του θκικοφ προβλθματιςμοφ. 
        
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ορίηoντασ το δίκαιο  
Ενότθτα πρϊτθ: Μορφζσ πολιτικισ οργάνωςθσ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν.  
Ενότθτα δεφτερθ: Κοινωνικό ςυμβόλαιο και δθμοκρατικζσ πολιτείεσ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Θαυμάηοντασ το ωραίο  
Ενότθτα πρϊτθ: Φφςθ, τζχνθ και αιςκθτικι εμπειρία. 
Ενότθτα δεφτερθ: Βαςικζσ αντιλιψεισ για τθν τζχνθ. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (μάκθμα επιλογισ) 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ 

Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Διδακτζα φλθ και οδθγίεσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ: 

Ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι, οι κεματικζσ ενότθτεσ (με ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ), κακϊσ και θ διδακτικι 

μεκοδολογία, περιγράφονται ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ (Αρ. πρωτ. 53248/Γ2/07-04-2014 ΥΑ, 

ΦΕΚ Βϋ 932). 
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Θ διδακτζα φλθ είναι τα κεφάλαια 1, 2, 3 (μόνο 3.1), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 του ςχολικοφ βιβλίου (ςυγγραφείσ: 

Ν. Αγγελιδάκθσ, Α. Μιχαθλίδθ, Χ. Μπλάτςιοσ, Γ. Ρανςελθνάσ).  

 

Γενικζσ οδθγίεσ: 

Θ ςχεδίαςθ μακιματοσ από τον/τθν εκπαιδευτικό πρζπει να ζχει ωσ αφετθρία το Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΡΣ) και 

να είναι ςφμφωνθ με τθ διδακτικι μεκοδολογία που προτείνεται.  

Ο/Θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να κάνει τον μακροπρόκεςμο και μεςοπρόκεςμο χρονοπρογραμματιςμό με βάςθ 

τα μακθςιακά χαρακτθριςτικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντα και το υπόβακρο των μακθτϊν τθσ τάξθσ του/τθσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, είναι δυνατι θ ςειρά διδαςκαλίασ των ενοτιτων διαφορετικά από τθν προτεινόμενθ, εφόςον 

κεωρείται ότι διαςφαλίηει τθν ενεργι εμπλοκι των μακθτϊν και τθ χριςθ του εργαςτθρίου ςτο μζγιςτο βακμό 

όπου αυτό είναι δυνατό. 

Στο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων κάκε κεματικισ ενότθτασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ, ςυςτινεται να υποςτθρίξει τουσ 

μακθτζσ του/τθσ ςε ζνα μακθςιακό περιβάλλον το οποίο ευνοεί τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία. Μπορεί, να 

επιλζξει κάποιεσ από τισ προτεινόμενεσ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ του ΡΣ ι να επινοιςει άλλεσ, ςτο πνεφμα 

πάντα τθσ ενεργθτικισ μάκθςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ ςυςτινεται θ εργαςία των μακθτϊν ςε ομάδεσ (χωρίσ 

αυτό να ςθμαίνει πωσ δεν υπάρχουν ατομικζσ εργαςίεσ) και θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ ςε μεγάλεσ χρονικά 

ενότθτεσ. 

Συςτινεται θ προετοιμαςία κατάλλθλων ςεναρίων τα οποία αποτελοφν ζναν ςαφι και πρακτικό τρόπο να 

εξειδικευτοφν οι γενικζσ αρχζσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και να οργανωκεί θ διδαςκαλία κυρίωσ με 

δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν. Το ςενάριο ι «μακθςιακό ςενάριο» είναι ζνασ δομθμζνοσ τρόποσ ςχεδιαςμοφ 

ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, που βοθκά να οργανϊςουμε τα μακιματα ςτθ βάςθ των 

δραςτθριοτιτων των μακθτϊν. Το ςενάριο περιγράφει αυτό που γίνεται ςτθν τάξθ όχι από τθ ςκοπιά του «τι 

διδάςκω;» (ςχζδιο διδαςκαλίασ) αλλά από τθ ςκοπιά του «τι κάνουν οι μακθτζσ;» και «τι κζλω να αποκομίςουν 

από αυτι τθ μακθςιακι δραςτθριότθτα;». Θ εκπαιδευτικι διεργαςία κα πρζπει να αξιοποιεί τθν ζμφυτθ 

περιζργεια και τθν αυτενζργεια των μακθτϊν. Να ςυνδυάηει τθ κεωρία µε τθν πράξθ μζςα από μια ενιαία και 

ςυνεχι δθμιουργικι διαδικαςία, θ οποία κα ενκαρρφνει και κα βοθκά τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ενεργά, 

να αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ, να ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ, να εκφράηονται και να δθμιουργοφν. 

Ενκαρρφνεται (προτείνεται) θ υιοκζτθςθ οποιαςδιποτε καλισ πρακτικισ που κα οδθγοφςε ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν με τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ και με το διδάςκοντα ςτον ρόλο 

του βοθκοφ και ςυνεργάτθ με ςτόχο τθν κατάκτθςθ των επιδιωκόμενων από το ΡΣ ςτόχων. 

Σε καμία περίπτωςθ δε κα πρζπει να ηθτείται από τουσ μακθτζσ να αποςτθκίςουν τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, 

κακϊσ και ιςτορικζσ ι άλλου τφπου πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται ςτο ςχολικό εγχειρίδιο, αλλά θ 

κατανόθςθ των εννοιϊν και θ εφαρμογι ςτο εργαςτιριο. 

Από τον/τθν εκπαιδευτικό αναμζνεται να κάνει δθμιουργικι χριςθ των κατάλλθλων μακθςιακϊν πόρων - όχι 

μόνο τουσ προτεινόμενουσ από το βιβλίο - αλλά και οποιουςδιποτε άλλουσ με αυκεντικά παραδείγματα που 

ενδιαφζρουν τουσ μακθτζσ, με κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ - διδακτικζσ τεχνικζσ. 

Σφμφωνα με το ΡΣ το μάκθμα «Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ» ζχει ςαφι εργαςτθριακό προςανατολιςμό και 

επομζνωσ κα πρζπει να αξιοποιείται ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό το Σχολικό Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ και 

Εφαρμογϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν (ΣΕΡΕΘΥ). Στο ςχολικό εργαςτιριο και ςτο πλαίςιο των ποικίλων 

δραςτθριοτιτων δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ χρθςιμοποιϊντασ υπολογιςτικά εργαλεία και τεχνικζσ, να 

δραςτθριοποιοφνται, να πειραματίηονται, να δθμιουργοφν και να ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ. 

Θ υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ενδείκνυται να γίνεται με πολλαπλό διδακτικό υλικό (τόςο ζντυπο 

όςο και ψθφιακό). Για τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων και των ςυνκετικϊν εργαςιϊν προτείνεται να 

χρθςιμοποιθκεί ελεφκερο λογιςμικό - λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αλλά και εμπορικό λογιςμικό, όπου 

υπάρχει διακζςιμο. 

Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ μποροφν να αξιοποιοφν, μεταξφ άλλων, εκπαιδευτικό υλικό που διατίκεται από το 

Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr και το Ψθφιακό Εκπαιδευτικό Ρεριεχόμενο του Ψθφιακοφ 

Σχολείου http://dschool.edu.gr/ που περιζχει τα ψθφιακά αποκετιρια: 

http://www.sch.gr/
http://dschool.edu.gr/
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● http://photodentro.edu.gr/ (Φωτόδεντρο) 

● http://photodentro.edu.gr/ugc/ (Αποκετιριο Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ Χρθςτϊν) 

● http://photodentro.edu.gr/edusoft/ (Αποκετιριο Εκπαιδευτικϊν Λογιςμικϊν) 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ (Ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του ΑΠΣ): 

Θεματικι ενότθτα 1 – Τλικό – Λογιςμικό και Εφαρμογζσ ,ϊρεσ: 8-10} 
Οι περιςςότερεσ ζννοιεσ ζχουν διαπραγματευτεί ςτο Δθμοτικό και ςτο Γυμνάςιο και αναμζνουμε ότι κα είναι 

οικείεσ ςτουσ μακθτζσ από τισ εμπειρίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ τουσ. Οι μακθτζσ οι οποίοι ζχουν ιδθ γνωρίςει 

το υλικό και το λογιςμικό των υπολογιςτϊν, κα ζχουν τθν ευκαιρία να εμβακφνουν και να επικαιροποιιςουν τισ 

γνϊςεισ τουσ. Για το λόγο αυτό προτείνεται να ακολουκθκεί διδακτικι προςζγγιςθ θ οποία κα βοθκιςει τουσ 

μακθτζσ, όχι μόνο να ανακαλζςουν και να ενιςχφςουν τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ, αλλά και να τισ 

ςυμπλθρϊςουν ωσ προσ τισ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ υλικοφ (π.χ. tablets, αιςκθτιρεσ ςε αντικείμενα, ζξυπνα 

γυαλιά, ζξυπνεσ αίκουςεσ, 3D εκτφπωςθ, αναγνϊριςθ ταυτότθτασ). Επίςθσ να δοκεί ζμφαςθ ςε 

δραςτθριότθτεσ για ανάπτυξθ δεξιοτιτων που κα είναι χριςιμεσ και ςε άλλα μακιματα (π.χ. Ερευνθτικζσ 

Εργαςίεσ) όπωσ, θ αναηιτθςθ, θ ςφλλθψθ και θ παραγωγι, θ επεξεργαςία και θ αποκικευςθ πρωτογενοφσ 

πολυμεςικοφ υλικοφ ςε ψθφιακι μορφι (εικόνεσ, ιχοσ, βίντεο, κείμενο).  

Θεματικι ενότθτα 2 – Προγραμματιςτικά Περιβάλλοντα – Δθμιουργία Εφαρμογϊν ,ϊρεσ: 14-18} 
Οι μακθτζσ αναμζνεται ότι κα ζχουν ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ, από το Δθμοτικό και το 

Γυμνάςιο, κυρίωσ μζςα από Logo-like περιβάλλοντα. Θ ενότθτα αυτι ζρχεται να επεκτείνει τισ γνϊςεισ των 

μακθτϊν όςο αφορά τον κφκλο ανάπτυξθσ ηωισ εφαρμογϊν και να τουσ δϊςει τθν ευκαιρία να γνωρίςουν και 

άλλα περιβάλλοντα μζςα από ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ μικροεφαρμογϊν. Για παράδειγμα τον 

προγραμματιςμό κινθτϊν ςυςκευϊν με τθν υλοποίθςθ μικροεφαρμογϊν ςε αντίςτοιχα προγραμματιςτικά 

περιβάλλοντα όπωσ το App Inventor, Game Maker, Alice, Greenfoot, Snap! κ.α. 

Θεματικι ενότθτα 3 – Επικοινωνία και Διαδίκτυο ,ϊρεσ: 14-18} 
Θ ενότθτα αυτι ζχει ωσ ςτόχο οι μακθτζσ να εμβακφνουν ςτισ υπθρεςίεσ του Διαδικτφου και τισ Web 2.0 

εφαρμογζσ, να αναγνωρίηουν κϊδικα HTML, να μποροφν να τον επεξεργαςτοφν και να τον ενςωματϊςουν ςε 

Διαδικτυακζσ εφαρμογζσ. Ρροτείνεται θ χριςθ του Ρανελλθνίου Σχολικοφ Δικτφου για δθμιουργία blog, wiki 

και ιςτοςελίδων. 

Θεματικι ενότθτα 4 – υνεργαςία και αςφάλεια ,ϊρεσ: 6-8} 
Θ ενότθτα αυτι ζχει ςκοπό να ειςάγει τουσ μακθτζσ ςτθ χριςθ των εφαρμογϊν νζφουσ που προςφζρονται ςτο 

Διαδίκτυο για τθ δθμιουργία - διαχείριςθ εγγράφων και τθ ςυνεργαςία από απόςταςθ. Για παράδειγμα κα 

μποροφςαν να γίνουν δραςτθριότθτεσ αποκικευςθσ και διαμοιραςμοφ αρχείων, ςυνεργατικι δθμιουργία 

εννοιολογικοφ χάρτθ κ.α.. Ρροτείνεται θ χριςθ υπθρεςιϊν του Ρανελλθνίου Σχολικοφ Δικτφου (π.χ. 

http://myfiles.sch.gr/) αλλά και άλλων. 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (μάκθμα επιλογισ) 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ 

Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θ διδακτζα φλθ για το μάκθμα επιλογισ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» τθσ Αϋ τάξθσ θμερθςίου 
και Αϋ τάξθσ εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, με βάςθ το διδακτικό εγχειρίδιο με τίτλο: «Γεωλογία & Διαχείριςθ 
Φυςικϊν  Ρόρων» των Βοφτςινου, Γ.Α., Κοςμά, Κ., Καλκάνθ, Γ. και Κ. Σοφτςα, διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

Διδακτζα φλθ  
 
Κεφάλαιο 1: Διαχείριςθ Φυςικϊν πόρων. Ραράγραφοι: 1.1, 1.2.  
 
Κεφάλαιο 2: Η χζςθ μασ με τθ Γθ. Ραράγραφοι: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6  (Μόνον τα γενικά και από τθν 
υποπαράγραφο 2.6.1. τα αναφερόμενα ςτθν «Πξινθ Βροχι»), 2.7 (Μόνον «Το φαινόμενο του κερμοκθπίου» και 
«Θ ελάττωςθ του ςτρατοςφαιρικοφ όηοντοσ») και 2.8.  
 

http://photodentro.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/ugc/
http://photodentro.edu.gr/edusoft/
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Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Πανίδα. Ραράγραφοι: 3.1 και 3.2 (Εξαιρείται θ υποπαράγραφοσ 3.2.1 «Διάκριςθ 
Ρανίδασ»). 
 
Κεφάλαιο 4: Εδαφικοί Πόροι. Ραράγραφοι: 4.1, 4.2 (Εξαιρείται ςτθν υποπαράγραφο 4.2.1-Φυςικζσ εδαφικζσ 
ιδιότθτεσ, από το ςθμείο «Δομι» μζχρι το τζλοσ τθσ υποπαραγράφου. Επίςθσ, εξαιρείται ςτθν υποπαράγραφο 
4.2.2-Χθμικζσ ιδιότθτεσ, θ «Εναλλακτικι ικανότθτα»), 4.3 (Εξαιροφνται οι τζςςερισ ομάδεσ των κρεπτικϊν 
ςτοιχείων), 4.4, 4.5 (Εξαιροφνται τα ςχετικά με τον Τφπο χρθςιμοποίθςθσ γθσ-LUT), 4.7 (Εξαιροφνται τα ςθμεία:  
«Τφποι επιφανειακισ διάβρωςθσ», «Υποεπιφανειακι διάβρωςθ», «Τφποι υποεπιφανειακισ διάβρωςθσ»), 4.11 
και 4.12.  
 
Κεφάλαιο 5: Τδατικοί Πόροι. Ραράγραφοι: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 (Εξαιρείται ςτθν παράγραφο 5.6.1-Γεωργία, 
από το ςθμείο «Οι ανάγκεσ των καλλιεργειϊν ςε νερό» μζχρι το τζλοσ τθσ υποπαραγράφου) και 5.7 (Εξαιρείται 
ςτθν παράγραφο 5.7.1-Κατθγορίεσ ρυπαντϊν, από το ςθμείο «Ρακογόνοι οργανιςμοί» μζχρι το τζλοσ τθσ 
υποπαραγράφου). 
 
Κεφάλαιο 6: Δαςικοί Πόροι. Ραράγραφοι: 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.11 και 6.12.   
 
Κεφάλαιο 7: Φυςικζσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ – Χϊροι αναψυχισ. Ραράγραφοι: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 (Μόνον 
τα γενικά τθσ παραγράφου 7.5. κακϊσ και οι υποπαράγραφοι 7.5.2-Εκνικό πάρκο, μζχρι «Εκνικοί δρυμοί και 
αναψυχι» και ονομαςτικά οι Εκνικοί δρυμοί, 7.5.3, 7.5.5 και 7.5.10) και 7.7.  
 
Κεφάλαιο 9: Μορφζσ Ενζργειασ. Ραράγραφοι: 9.1, 9.2 (Εξαιρείται ςτθν υποπαράγραφο 9.2.2 το ςθμείο 
«Μθχανιςμόσ καφςθσ ανκράκων» και ςτθν 9.2.4 οι περιγραφζσ των αερίων), 9.6 και 9.8. Για τισ παραγράφουσ 
9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.9, 9.10 και 9.11 ονομαςτικά μόνον τουσ τίτλουσ.  
 
Κεφάλαιο 10: Διαχείριςθ αποβλιτων. Ραράγραφοι: 10.1 (Εξαιρείται ςτθν υποπαράγραφο 10.1.1 από το 
ςθμείο «Ρροκαταρκτικι επεξεργαςία των λυμάτων» μζχρι το τζλοσ τθσ παραγράφου) και 10.2.  

 
υνκετικζσ εργαςίεσ 
Σε κάκε ενότθτα προτείνονται δραςτθριότθτεσ με τθ μορφι ςυνκετικϊν εργαςιϊν. Οι εργαςίεσ αυτζσ πρζπει να 
πραγματοποιοφνται, προκειμζνου να αφινεται «χϊροσ» ςτουσ μακθτζσ/τριεσ για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, 
τθν καλλιζργεια ςυνεργατικϊν και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, 
τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ. Υπ’ αυτι τθν ζννοια, αποτελεί μία εξαιρετικά κρίςιμθ διάςταςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Οι προτεινόμενεσ ςυνκετικζσ εργαςίεσ που ακολουκοφν είναι ενδεικτικζσ. 
Ο εκπαιδευτικόσ, προτείνεται να διακζςει ςυμπλθρωματικά μζχρι 6 ϊρεσ για ςυνκετικζσ εργαςίεσ ςε όποια 
ενότθτα κρίνει, και να τισ προςαρμόςει ανάλογα με τθν υποδομι και τα μζςα που διακζτει το ςχολείο. Βεβαίωσ 
δφναται ι και ενδείκνυται να τισ τροποποιιςει, με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ προςαρμογι τουσ ςτα 
τοπικά περιβάλλοντα και ςτθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν και προβλθμάτων του τόπου τουσ. 
Προτάςεισ για τελικζσ ςυνκετικζσ εργαςίεσ: 
Κλιματικι αλλαγι 
Οι μακθτζσ, μζςα από βιβλιογραφικι και διαδικτυακι ζρευνα, αναηθτοφν (ςτον ελλθνικό Τφπο) τίτλουσ 
εφθμερίδων που αναφζρονται ςτθν κλιματικι αλλαγι, ωσ αφόρμθςθ για να διερευνιςουν το κζμα τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ. Καταγράφουν τα άμεςα και ζμμεςα ςυμπτϊματα τθσ κλιματικισ αλλαγισ, όπωσ: 

 Άμεςα (λιϊςιμο πάγων, ξθραςία, ανφψωςθ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ, ακραία καιρικά φαινόμενα). 

 Ζμμεςα (δαςικζσ πυρκαγιζσ, μείωςθ βιοποικιλότθτασ, εξάπλωςθ αςκενειϊν, μετακινιςεισ πλθκυςμϊν, 

μεταναςτεφςεισ, πρόςφυγεσ). 

Εξετάηουν τα αίτιά τθσ και αναηθτοφν μζτρα μείωςθσ των επιπτϊςεων. Μελετοφν το πρωτόκολλο του ΚΛΟΤΟ και 
ςυηθτοφν για τθν Εμπορία ρφπων (πλεονεκτιματα, μειονεκτιματα). Αντιπαρατίκενται με κζμα τθν αρχι «ο 
ρυπαίνων πλθρϊνει» και αναηθτοφν τα μελλοντικά ςενάρια. 
Η ςυμβολι του μεταλλευτικοφ πλοφτου ςτθν εξζλιξθ των πολιτιςμϊν 
Ενδεικτικι κεματολογία: Ορυχεία του Αιγαίου, προϊςτορικι Κάςοσ, θ Μιλοσ και θ γεωλογικι τθσ ιςτορία, το 
πεντελικό μάρμαρο και τα αρχαία μνθμεία, θ μαρμαροτεχνία και οι μεγάλοι γλφπτεσ τθσ Τινου, τα ορυχεία του 
Ραγγαίου και θ ακμι τθσ Μακεδονικισ Δυναςτείασ, ο πολιτιςμόσ των Μνκασ /Αητζκων και τα ορυχεία χρυςοφ, 
βιομθχανικι Αρχαιολογία και μεταλλευτικι περιιγθςθ. 
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Εντοπίηουν ςτο διαδίκτυο, ςε χάρτεσ και ςε ζντυπεσ πθγζσ (βιβλία, θμεριςιοσ και περιοδικόσ Τφποσ) 
πλθροφορίεσ για τθν εξόρυξθ, επεξεργαςία και εκμετάλλευςθ μεταλλευμάτων για τθν υπό μελζτθ περιοχι, από 
τθν αρχαία ωσ τθ νεότερθ εποχι. Μελετοφν, αξιολογοφν το υλικό και ςχολιάηουν ερωτιματα που ςχετίηονται 
με τθ ςυμβολι των ορυκτϊν και πετρωμάτων ςτθν ανάδειξθ τθσ ταυτότθτασ και των ιδιαίτερων πολιτιςμικϊν 
χαρακτθριςτικϊν. Επίςθσ διερευνοφν με ποιουσ τρόπουσ θ μεταλλευτικι πολιτιςμικι κλθρονομιά αυτϊν των 
περιοχϊν διαμορφϊνει το ςφγχρονο κοινωνικό-πολιτιςμικό τοπίο (εναλλακτικόσ τουριςμόσ, επαγγζλματα, 
καινοτόμεσ πρακτικζσ, αρχιτεκτονικι, κ.ά.). 
Ραδιοχρονολόγθςθ των πετρωμάτων 
Οι μακθτζσ, μζςα από βιβλιογραφικι και διαδικτυακι ζρευνα μελετοφν τα ιςότοπα και πϊσ αυτά 
χρθςιμοποιοφνται για γεωχρονολόγθςθ. Με επίςκεψθ ςε Εργαςτιριο (Δθμόκριτοσ) ι βιβλιογραφικά 
διερευνοφν τισ μεκόδουσ ραδιοχρονολόγθςθσ με: ςφςτθμα ουρανίου - μολφβδου, καλίου - αργοφ και με 
άνκρακα 14, καταγράφοντασ τα κριτιρια επιλογισ κάκε μεκόδου. Επιλζγουν τθν καταλλθλότερθ μζκοδο που 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν αρχαιολογία και αναηθτοφν ςε ποιεσ αρχαιολογικζσ ζρευνεσ ςτθν Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια ζχουν χρθςιμοποιθκεί και με τι αποτελζςματα. 
Τπεραλίευςθ και ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον και τθν οικονομία 
Θ υπεραλίευςθ αποτελεί ίςωσ τθ μεγαλφτερθ απειλι για τισ κάλαςςεσ του πλανιτθ. Τα ιχκυαποκζματα ζχουν 
φκάςει ςτα όρια τουσ, εξαιτίασ τθσ εντατικισ αλιείασ που αςκείται με ςφγχρονα εργαλεία και μεκόδουσ.  
Οι μακθτζσ αναηθτοφν ςχετικό υλικό, όπωσ ςτατιςτικά ςτοιχεία, δθμοςιεφματα ςτον Τφπο, ευρωπαϊκι και 
εκνικι νομοκεςία, απόψεισ-κζςεισ και πρακτικζσ περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων, τοπικϊν κοινωνιϊν, 
προκειμζνου να διερευνιςουν ηθτιματα και προβλιματα που ςχετίηονται με τθν υπεραλίευςθ. Ενδεικτικά: Να 
καταγράψουν τισ διαφορετικζσ απόψεισ τθσ αλιευτικισ κοινότθτασ-επαγγελματίεσ και εραςιτζχνεσ ψαράδεσ. 
Να ςυηθτιςουν τισ επιπτϊςεισ τθσ υπεραλίευςθσ ςτθν οικονομία των χωρϊν και ςτα καλάςςια οικοςυςτιματα. 
Ενδείκνυται να εςτιάςουν ςτθ Μεςόγειο, προςδιορίηοντασ τα είδθ των αλιευμάτων που υπεραλιεφονται και 
κινδυνεφουν με αφανιςμό 
Ανάδειξθ Γεωτόπων – Γεωπάρκων, ςυμβολι ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ 
Οι γεϊτοποι είναι τα «βιβλία τθσ Γθσ». Σε κάκε περιοχι του πλανιτθ μασ βρίςκονται γεωλογικζσ κζςεισ, 
γεϊτοποι που μασ διθγοφνται τθν ιςτορία τθσ Γθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι.  
Οι μακθτζσ/τριεσ περιθγοφνται ςτουσ ςθμαντικότερουσ γεωτόπουσ τθσ Ελλάδασ με τθ βοικεια εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ. Αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά τουσ και το γεωλογικό φαινόμενο με το οποίο ςυνδζεται θ 
δθμιουργία τουσ, ανακαλφπτοντασ με αυτό τον τρόπο τθ γεωλογικι εξζλιξθ του ελλθνικοφ χϊρου. Συηθτοφν για 
τθ ςθμαςία των γεωτόπων και τθ ςυςχετίηουν με τθν ιδιαίτερθ ερευνθτικι και επιςτθμονικι τουσ αξία, κακϊσ 
και με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Συνδζουν τθ διατιρθςθ τθσ γεωλογικισ κλθρονομιάσ με τθ 
διατιρθςθ τόςο του φυςικοφ όςο και του δομθμζνου περιβάλλοντοσ, ενϊ θ ανάδειξι τουσ και θ βιωςιμότθτά 
τουσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο. 
Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και ευρωπαϊκι πολιτικι 
Αναηθτοφν υλικό, όπωσ διαγράμματα, πίνακεσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία, άρκρα ςχετικά με τθ ςυμμετοχι των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ) ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Καταγράφουν τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που διακζτει θ Ελλάδα ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των ΑΡΕ, και 
μελετοφν πϊσ ανταποκρίνεται ςτθν υιοκζτθςθ πολιτικϊν αειφορίασ. Διερευνοφν τθν ευρωπαϊκι πολιτικι και το 
εκνικό ςχζδιο δράςθσ για τθν αξιοποίθςθ των ΑΡΕ ςτο άμεςο μζλλον. Καταγράφουν τα οφζλθ που 
απολαμβάνουν οι κάτοικοι ευρωπαϊκϊν χωρϊν από τθ χριςθ γεωκερμικισ, αιολικισ ι θλιακισ ενζργειασ. 
Η επιςτιμθ τθσ Γεωλογίασ και οι μεγάλεσ τομζσ ςτθν εξζλιξι τθσ 
Μζςα από βιβλιογραφικι και διαδικτυακι ζρευνα να εντοπίςουν μεγάλεσ φυςιογνωμίεσ -φυςιοδίφεσ και 
επιςτιμονεσ τθσ περιόδου 18ου-20ου αιϊνα, που τθν ανζδειξαν ςε ςφγχρονθ επιςτιμθ, κεμελιϊνοντασ τθν 
επιςτθμονικι ςκζψθ. Ενδεικτικά:  
Λαμάρκ (J. B. Lamarck) και οι αναφορζσ ςτον κφκλο του νεροφ, ςτισ φυςικζσ καταςτροφζσ, ςτο ρόλο των 
απολικωμάτων, ςτθν ταξινόμθςθ των ιηθματογενϊν πετρωμάτων, ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ. 
Χάττον (J. Hutton), ιδρυτισ τθσ ςφγχρονθσ γεωλογικισ ςκζψθσ. Συλλαμβάνει το αςφλλθπτο μζγεκοσ του 
γεωλογικοφ χρόνου. 
Λάιελ (C. Lyell), ςυμπλθρϊνει και εκλαϊκεφει τθ κεωρία τθσ «γεωλογικισ ομοιομορφίασ».  
Βζγκενερ (A. Wegener), διατυπϊνει τθ «Κεωρία τθσ απομάκρυνςθσ των Θπείρων» και τθσ «Ρροζλευςθσ των 
Θπείρων και των Ωκεανϊν», οι οποίεσ αποτελοφν πρόδρομεσ κεωρίεσ τθσ «Κεωρίασ των Τεκτονικϊν Ρλακϊν», 
θ οποία άλλαξε τον τρόπο ςκζψθσ των γεωλόγων, αποδίδοντασ ςτα γεωλογικά φαινόμενα παγκοςμιότθτα και 
ςφαιρικότθτα. 
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ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (μάκθμα επιλογισ) 
Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ 

Αϋ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Το μάκθμα «Καλλιτεχνικι Ραιδεία» περιλαμβάνει τα εξισ γνωςτικά αντικείμενα:  
τα Εικαςτικά, 
τθ Μουςικι και 
τα τοιχεία Θεατρολογίασ. 
Στα τμιματα Καλλιτεχνικισ Ραιδείασ διδάςκεται ζνα από τα ανωτζρω γνωςτικά αντικείμενα. 
Για τθ διδαςκαλία των διακριτϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων προτείνονται τα εξισ: 
ΕΙΚΑΣΙΚΑ 
Για τθ διδαςκαλία των Εικαςτικϊν: 
1. Κα ιςχφςει το υπάρχον ΑΡΣ. 
2. Κα χρθςιμοποιθκεί το βιβλίο με τίτλο «Εικαςτικά Αϋ Γενικοφ Λυκείου» των Ο. Ηιρϊ, Ο. Κοφβου, Ε. 
Μερτηάνθ, Ε. Μωραΐτθ. Στο αντίςτοιχο βιβλίο του κακθγθτι δίνονται εκτενείσ οδθγίεσ.  
ΜΟΤΙΚΗ 
Για  τθ διδαςκαλία τθσ Μουςικισ: 
1. Κα ιςχφςει το υπάρχον ΑΡΣ. 
2. Κα χρθςιμοποιθκεί το βιβλίο με τίτλο «Μουςικι Αϋ Γενικοφ Λυκείου» των Α. Ηεάκθ – Γλυνιά, Λωάννθ 
Ραπαχρόνθ, Λωάννθ Σίμου και Αγνισ Φραγκοφλθ.  
ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΣΡΟΛΟΓΙΑ 
Για τθ διδαςκαλία των Στοιχείων Κεατρολογίασ: 
1. Κα ιςχφςει το υπάρχον ΑΡΣ. 
2. Κα χρθςιμοποιθκεί το βιβλίο με τίτλο «Στοιχεία Θεατρολογίασ Αϋ Γενικοφ Λυκείου» των Κ. Γραμματά, Τ. 
Μουδατςάκθ, Ρ. Τηαμαργιά και Χ. Δερμιτηάκθ. 

Διδακτζα φλθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων: 
Διδάςκονται όλα τα κεφάλαια των ανωτζρω διδακτικϊν εγχειριδίων. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ εμβακφνει 
περιςςότερο ι λιγότερο ςε ςυγκεκριμζνα κεφάλαια των βιβλίων, λαμβάνοντασ υπόψθ το επίπεδο των 
μακθτϊν, το ιδιαίτερο ενδιαφζρον τουσ για ςυγκεκριμζνα κζματα, κακϊσ και τθν υλικοτεχνικι υποδομι του 
ςχολείου. 
 

Οι διδάςκοντεσ να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εζωη. Διανομή                                                  

 Γ/νζη ποσδών, Προγρ/ηων & Οργάνωζης Γ.Δ., Σμ. Α΄ 

 Αση. Γ/νζη Παιδείας, Ομογ., Γιαπολ. Δκπ/ζης, Ξένων και Μειον. τολείων 

 Γιεύθσνζη Θρηζκεσηικής Δκπ/ζης 

 Γ/νζη Διδικής Αγωγής και Δκπ/ζης 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ 


