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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 171867/Γ2
  Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθη−

μάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ 
τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό 
έτος 2014−2015 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 και των περ. 

ι της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις».

2) Την με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4) Τις με αρ. 50/04−08−2014, 57/23−09−2014, 60/30−09−
2014 και 63/15−10−2014 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

5) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θα διδαχθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο επί 
δύο (2) ώρες την εβδομάδα η τραγωδία του Σοφοκλή 
Αντιγόνη (σχολ. βιβλίο B΄ Λυκείου: Σοφοκλέους Τρα−
γωδίαι Αντιγόνη − Φιλοκτήτης). Η διδακτέα−εξεταστέα 
ύλη έχει ως εξής:

α) Από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου θα διδα−
χθούν τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι. Το δράμα, ΙΙ. Η τραγωδία, ΙΙΙ. Το αρχαίο 
θέατρο, IV. Οι δραματικοί αγώνες, V. Οι συντελεστές 
της παράστασης.

Από την ενότητα VII. Οι τρεις μεγάλοι τραγικοί θα 
διδαχθεί η υποενότητα με τίτλο Σοφοκλής.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ο μύθος των Λαβδακιδών.
β) Από το κείμενο θα διδαχθούν αναλυτικά οι στίχοι 

ως εξής:
α. Από το πρωτότυπο 
στίχοι 1−99, 280−314, 441−560, 635−761
β. Από μετάφραση
στίχοι 100−279, 332−440, 582−634, 781−987

Β. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέ−
ου. Θα διδάσκεται επί μία (1) ώρα την εβδομάδα βάσει 
του διδακτικού εγχειριδίου «Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκεί−
ου» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά.

β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Θεματογραφία): Θα δι−
δάσκεται επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα. Ειδικότερα:

Διδακτέα−Εξεταστέα ύλη
α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Λυσία, Υπέρ Μαντι−

θέου 
Από το διδακτικό εγχειρίδιο: «Ρητορικά Κείμενα Β΄ 

Λυκείου» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου 
κ.ά. θα διδαχθούν τα εξής:

α) Εισαγωγή: 1. Η ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα: Α΄. 
Η φυσική ρητορεία· Β΄. Η γέννηση της συστηματικής 
ρητορείας· Γ΄ Ρητορεία και σοφιστική· Ε΄. Τα είδη του 
αττικού ρητορικού λόγου· και ΣΤ΄ Τα μέρη του ρητορι−
κού λόγου. 2. Ο Βίος του Λυσία· Tο έργο του Λυσία· και 
Η αξία του έργου. 3. Εισαγωγή στον Υπέρ Μαντιθέου 
λόγο του Λυσία.

β) Κείμενο: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου. Ο λόγος θα διδα−
χθεί ολόκληρος.

β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Θεματογραφία)
1. Από το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α’ 

Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαμάρου, Ι. Παπανδρέου θα 
διδαχθούν στο σύνολό τους οι ενότητες 7, 8, 9, 10, 14, 
15, 16, 17 και 18.

2. Θα διδαχθούν για την άσκηση των μαθητών καθ’ όλη 
τη διάρκεια του διδακτικού έτους περίπου είκοσι (20) 
έως είκοσι πέντε (25) θέματα εκτάσεως δέκα (10) έως 
δώδεκα (12) περίπου στίχων στερεοτύπου εκδόσεως από 
πεζά κείμενα της αττικής διαλέκτου. Τα επιλεγόμενα 
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Κεφάλαιο 2 (Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής): 
Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτός των παραγράφων: 
«Μεταφορά ιόντων − Αντλία Κ+−Νa+» και «Η πλασματική 
μεμβράνη ως δέκτης μηνυμάτων».

Κεφάλαιο 3 (Μεταβολισμός): Να διδαχτεί όλο το κε−
φάλαιο, εκτός της παραγράφου: «Παράγοντες που επη−
ρεάζουν τη δράση των ενζύμων».

Κεφάλαιο 4 (Γενετική): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, 
εκτός της παραγράφου «Γενετική Μηχανική».

Σημειώνεται ότι οι εικόνες και τα γραφικά (σχήματα/
διαγράμματα) που συνοδεύουν τα κείμενα του σχολικού 
εγχειριδίου αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλης. Τα 
παραθέματα και οι πίνακες, αν και δεν περιλαμβάνο−
νται στη διδακτέα ύλη, είναι χρήσιμο να αξιοποιούνται 
κατά τη διδασκαλία καθώς προάγουν τη σύνδεση της 
Βιολογίας με την καθημερινή ζωή και διευκολύνουν την 
κατανόηση της ύλης. 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Βιβλίο: «Χριστιανισμός και Θρησκεύματα», Δ.Λ. Δρίτσα, 
Δ.Ν. Μόσχου, Στ. Λ. Παπαλεξανδρόπουλου

Η διδακτέα−εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται 
ως εξής:

3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο
4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστια−

νισμού
5. Η Βασιλεία του Θεού: όραμα αλλιώτικης ζωής ή 

ουτοπία;
7. «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»
9. Αρχή και πορεία του κόσμου
10. Ο άνθρωπος στο αρχικό του μεγαλείο
11. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο;
12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας
21. Φανατισμός και ανεξιθρησκία
24. Πίστη και Επιστήμη: αλληλοαποκλειόμενα ή αλλη−

λοσυμπληρούμενα;
25. Ελληνισμός και Χριστιανισμός
28. Τα αφρικανικά θρησκεύματα
29. Ο Ιουδαϊσμός
30. Το Ισλάμ (Α΄)
31. Το Ισλάμ (Β΄)
32. Ο Ινδουισμός (Α΄)
33. Ο Ινδουισμός (Β΄)
35. Ο Βουδισμός
36. Η κινεζική θρησκεία
37. Η ιαπωνική θρησκεία

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Β΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Βιβλίο: «Χριστιανισμός και Θρησκεύματα», Δ.Λ. Δρίτσα, 
Δ.Ν. Μόσχου, Στ. Λ. Παπαλεξανδρόπουλου

Η διδακτέα−εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται 
ως εξής: 

3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο
4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστια−

νισμού
7. «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»
9. Αρχή και πορεία του κόσμου
10. Ο άνθρωπος στο αρχικό του μεγαλείο
11. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο;

12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας
21. Φανατισμός και ανεξιθρησκία
25. Ελληνισμός και Χριστιανισμός
29. Ο Ιουδαϊσμός
30. Το Ισλάμ (Α΄)
31. Το Ισλάμ (Β΄)
32. Ο Ινδουισμός (Α΄)
33. Ο Ινδουισμός (Β΄)
35. Ο Βουδισμός

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Β΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

H επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον 
Εγκεκριμένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθημάτων του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει μεν 
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), που είναι 
βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί δια−
φορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, με διαφορετική 
δομή και δόμηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση 
των λεκτικών πράξεων, των μορφοσυντακτικών φαι−
νομένων, κ.λπ.

Επιπροσθέτως, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να προ−
σαρμόσει τους διδακτικούς στόχους και τη μεθοδολο−
γική προσέγγιση στο διαφοροποιημένο επίπεδο γλωσ−
σομάθειας των μαθητών της τάξης, πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη του τα ΑΠΣ για τις ξένες γλώσσες του Λυκείου. 

Το επίπεδο γλωσσομάθειας ορίζεται ως εξής:

ΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ/
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Β΄ Ημερησίου 
ΓΕΛ Β2 έως Β2+ Α1+ έως Α2

Γ΄ Εσπερινού 
ΓΕΛ,

Β΄ τάξη
Μουσικών, 

Καλλιτεχνικών
και 

Εκκλησιαστικών 
Λυκείων

Β1+ έως Β2 Α1 έως Α1+

Κατά τη μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει, αφού μελετήσουν τους δείκτες/περιγραφητές 
ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, οι οποίοι αναφέρονται 
στην ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 
να προσδιορίσουν το επίπεδο γνώσεων των μαθητών 
τους (μέσω διαγνωστικής − μη βαθμολογούμενης − αξι−
ολόγησης) ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα το μάθημά 
τους. Αυτό θα τους βοηθήσει να επιλέξουν τα γλωσσικά 
φαινόμενα (λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά) που θα 
διδάξουν στους μαθητές τους, προκειμένου να ανα−
πτύξουν τις γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες και 
να πραγματώσουν τις λεκτικές πράξεις που ορίζονται 
για τα αντίστοιχα επίπεδα γλωσσομάθειας. Σε κάθε 
περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή 
προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και 
στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση. 
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