
Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 

32/2013 του ∆.Σ.) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία µαθηµάτων 

Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Συγκεκριµένα: 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου 

Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας θα 

χρησιµοποιηθούν:  

α) το εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. 

∆ιαλησµά, Α. ∆ρουκόπουλου, Ε. Κουτρουµπέλη, Γ. Χρυσάφη.  

β) το Εγχειρίδιο Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαµάρου, Ι. 

Παπανδρέου. 

Σύµφωνα µε τα Ωρολόγια Προγράµµατα της Α΄ τάξης ΓΕΛ, προβλέπεται για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος πέντε (5) ώρες εβδοµαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκ των 

οποίων τρεις (3) θα διατίθενται για τη διδασκαλία των κειµένων του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη 

(βλ. παρακάτω πίνακες) και δύο (2) για γλωσσική διδασκαλία.·Βάσει του Προγράµµατος Σπουδών 

(Υ.Α. 70001/Γ2/27-06-2011, ΦΕΚ Β΄ 1562) προβλέπεται η διδασκαλία κειµένων από το έργο του 

Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη. Η διδακτέα ύλη και ο προγραµµατισµός της διδασκαλίας της έχει 

ως εξής: 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Εισαγωγικά στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία 2 

3.1. Ξενοφώντα Ελληνικά (βιβλίο Β’) 28 

3.2. Θουκυδίδη βιβλίο Γ΄(Κερκυραϊκά) 22 

3.3. Θουκυδίδη βιβλία Ζ’ (= 6
ο

 ) & Η’ (= 7
ο

 ) (Σικελικά) 25 

3.4. Γενική θεώρηση – ∆ιαθεµατικές εργασίες 15 

3.5. Α.Ε. Γλώσσα 50 

Σύνολο 142 

 

3.1. Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β΄  

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Ι, 16-32 6 

ΙΙ, 1-4 3 

ΙΙ, 16-23 4 

ΙΙΙ, 11-16 (από µετάφραση) 2 
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ΙΙΙ, 50-56 4 

ΙV, 1-17 (από µετάφραση) 2 

ΙV, 18-23 3 

ΙV, 37-43 4 

Σύνολο  28 

 

3.2. Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ΄ 

  ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Γ’, 70 3 

Γ’, 71-74 4 

Γ’, 75 3 

Γ’, 76-78 3 

Γ’, 79-80 3 

Γ’, 81 3 

Γ’, 82-83 (από µετάφραση) 3 

Σύνολο  22 

 

3.3. Θουκυδίδης, Βιβλία Ζ’ (= 6
ο

) & Η’ (= 7
ο

) 

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Ζ’, 30 2 

Ζ’, 31 4 

Ζ’, 32 2 

Η’, 75 3 

Η’, 76-77 4 

Η’, 84 2 

Η’, 85 2 

Η’, 86 3 

Η’, 87 3 

Σύνολο  25 

 

Σηµείωση: Τα στοιχεία Ζ’ και Η’, δηλώνουν, όπως και στις στερεότυπες εκδόσεις, τα Βιβλία 6
ο

 και 

7
ο

 αντίστοιχα του έργου του Θουκυδίδη. 

 

II. Εισαγωγή 

Η Εισαγωγή διδάσκεται κανονικά στην αρχή των µαθηµάτων, αλλά και κατά τη διδασκαλία του 

κειµένου χρησιµοποιείται σε άµεση συνάφεια µε αυτό, µε στόχο την κατανόησή του. Αποτελεί µαζί 
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µε το Χρονολόγιο (το οποίο δεν θα διδαχθεί), σελίδες 39-42, υλικό αναφοράς, όπου µπορεί ο 

µαθητής να βρει απαντήσεις σε ερωτήµατα που τίθενται κατά τη διδασκαλία συγκεκριµένων 

κεφαλαίων και, κυρίως, κατά τη γενική θεώρηση κάθε έργου. Συγκεκριµένα από την Εισαγωγή θα 

διδαχθούν: 

α) Συνοπτικά τα κεφάλαια Α΄ (= Εισαγωγικά στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία) και ∆΄ (= Ο 

Πελοποννησιακός πόλεµος), (σελίδες 11-17 και 34-36 αντίστοιχα). Επίσης, συνοπτικά θα διδαχθεί 

η εισαγωγή στα Ελληνικά του Ξενοφώντα (σελίδες 44-45) και η εισαγωγή των επιµέρους ενοτήτων 

του Θουκυδίδη που πρόκειται να διδαχθούν (σελίδες 295, 259-260, 382). 

β) Αναλυτικά τα κεφάλαια Β΄ (= Θουκυδίδης Ολόρου Αλιµούσιος) και Γ΄ (= Ξενοφών Γρύλλου 

Ερχιεύς), (σελίδες 18-28, και 29-33 αντίστοιχα). 

Κατά την εξέταση του µαθήµατος οι µαθητές εξετάζονται στην ύλη που θα διδαχθούν 

αναλυτικά. 

 

III. Ο ρόλος της µετάφρασης 

 Η µετάφραση παραµένει χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση του κειµένου, και η ανάπτυξη της 

µεταφραστικής ικανότητας των µαθητών είναι ένας από τους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος. 

Παράλληλα µε τη γλωσσική εξοµάλυνση του κειµένου, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να 

επιχειρήσουν να το µεταφράσουν, µε τη δική του βοήθεια, αξιολογώντας έτσι και τη µεταφραστική 

τους ικανότητα. Η µετάφραση είναι ένα εργαλείο, που σε συνεργασία µε άλλα βοηθά τους µαθητές 

να κατανοήσουν το αρχαίο κείµενο και σε καµία περίπτωση δεν το υποκαθιστά. Η διδασκαλία δεν 

θα πρέπει να καταλήγει σε µία και µοναδική παγιωµένη µετάφραση του διδασκόµενου κειµένου, 

την οποία θα αποµνηµονεύουν οι µαθητές και βάσει αυτής θα αξιολογούνται. Η µετάφραση θα 

εξετάζεται κατά τις εξετάσεις βάσει Π.∆. που πρόκειται να εκδοθεί (βλ. παρακάτω). 

 

IV. ∆ιδακτικές οδηγίες για την κατανόηση της δοµής του κειµένου 

Η µεταγραφή όλων των περιόδων του διδασκόµενου κειµένου κατά τα κώλα τους προτείνεται ως 

απαραίτητη προεργασία (γίνεται αρχικά από τον καθηγητή και αργότερα και από τους µαθητές), 

και αποτελεί µια διαδικασία που προχωρεί παράλληλα µε τη συντακτική ανάλυση. Σκοπός της 

είναι να αναδείξει µε τη µεγαλύτερη σαφήνεια τη δοµή της περιόδου. Στον µακροπερίοδο λόγο 

των κειµένων της κλασικής περιόδου, όπου το κύριο µέρος της περιόδου γίνεται κύρια πρόταση, 

τα δευτερεύοντα µέρη της γίνονται δευτερεύουσες (επιρρηµατικές) προτάσεις, ως προϋποθέσεις 

για την κύρια πρόταση, και τα τριτεύοντα, (επιρρηµατικές) µετοχικές φράσεις, ο χωρισµός του 

συνεχούς κειµένου σε τµήµατα ή κώλα (που µπορεί να είναι κύριες ή δευτερεύουσες προτάσεις, 

µετοχικές φράσεις, µεγάλες απαρεµφατικές εκφράσεις κ.ο.κ.), αναδεικνύει και τα δοµικά συστατικά 

της περιόδου, αλλά και την ιεραρχική τους σχέση. Η πρακτική αυτή βοηθά στην ακριβή κατανόηση 

των σχέσεων των µερών, στη µετάφραση, και στην παρακολούθηση µακρών περιόδων και των 

στοιχείων ενός συλλογισµού. π.χ.: 
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Τοιούτων δὲ ὄντων 

Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ 

ὅτι         εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι παρὰ Λύσανδρον, 

      εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους 

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

          ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν            ἢ  πίστεως ἕ ν ε κ α.  

                 

V. Λεξιλογικά 

Οι λεξιλογικές διασαφήσεις που δίνει το σχολικό βιβλίο είναι χρήσιµες για τη λεξιλογική, και 

γραµµατικο-συντακτική προσέγγιση του διδασκόµενου κειµένου, για να καταλάβει ο µαθητής τι και 

πώς µεταφράζουµε αλλά και γιατί µεταφράζουµε µε τον συγκεκριµένο τρόπο τα µικροσύνολα του 

κειµένου. Ο καθηγητής µπορεί να προσθέσει εδώ και δικές του παρατηρήσεις-ασκήσεις, για να 

φέρει στην επιφάνεια λεπτοµέρειες της µετάφρασης. Έτσι, η µετάφραση γίνεται µέρος της 

γλωσσικής επεξεργασίας του κειµένου. Λ.χ.: παίρνουµε από το σχολικό βιβλίο τέσσερις 

αναγραφές, τις οποίες µεταποιούµε σε ερωτήσεις ως εξής: 

1. αὐτόν : οριστ. αντωνυµία: «αυτόν τον ίδιο» 

ΕΡ.: Γιατί µεταφράζουµε έτσι; Τι αντωνυµία είναι η αντωνυµία αυτός / αυτή / αυτό στα Ν.Ε.; 

ΑΠ.: Αντίθετα µε τα Α.Ε., είναι αντωνυµία δεικτική [στη φράση: «αυτός είναι», δείχνοντας κάποιον 

µε το χέρι (ή νοερά)].  

2. εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους  

πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόµενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν 

 ἢ πίστεως ἕνεκα. 

 

ΕΡ.: Έτσι όπως µεταφράζεται η φράση, µε ποια λέξη πρέπει να συνάψουµε το πότερον, µε το 

εἰδὼς ή µε το ἥξει; Και γιατί;  

ΑΠ.: µε το εἰδώς. Ως ρήµα γνώσεως σηµαντικό. 

ΕΡ.: Από τον τρόπο που µεταφράζεται η φράση αυτή, τι είδους πρόταση συµπεραίνετε ότι πρέπει 

να εξαρτάται από το ρήµα αυτό; 

ΑΠ.: Πλάγια ερωτηµατική, και µάλιστα διµελής πρόταση: «ή … ή» 

ΕΡ.: Πώς θα ήταν η ευθεία ερωτηµατική; 

ΑΠ.: πότερον βουλόµενοι ἀντέχουσιν περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα; (υπογραµµίζεται το 

ρήµα)–δεν ξεχνούµε να βάλουµε ερωτηµατικό στο τέλος. 

ΕΡ.: βουλόµενοι :: πίστεως ἕνεκα. Ποια συντακτική λειτουργία επιτελούν οι όροι αυτοί;  

ΑΠ.: Παρατηρούµε ότι εδώ ισοζυγιάζονται, διαζευκτικά, δύο γραµµατικοί όροι διαφορετικοί, µια 

µετοχή και ένας εµπρόθετος προσδιορισµός. Είναι φανερό από τη σύνδεσή τους ότι οι δύο αυτοί 

διαφορετικοί γραµµατικώς όροι επιτελούν την ίδια συντακτική λειτουργία. Κι αυτή είναι αιτιολογική. 

Άρα έχουµε µια αιτιολογική µετοχή και έναν εµπρόθετο προσδιορισµό της αιτίας. 
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3. ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν: «υποδουλώνω την πόλη κ.λπ.» 

Παρατηρούµε ότι το ρήµα µεταφράζεται ως ενεργητικό µεταβατικό, µε αντικείµενο τὴν πόλιν.  

ΕΡ.: Μπορεί ένα ρήµα µε τέτοια κατάληξη να έχει σηµασία ενεργητική;  

ΑΠ.: Ναι, αν πρόκειται για ρήµα µέσο. 

ΕΡ.: Γιατί δεν χρησιµοποιείται και εδώ (όπως παρακάτω) το ενεργητικό ρήµα; Ποια η ουσιαστική 

διαφορά µέσου και ενεργητικού ρήµατος; 

ΑΠ.: Όταν κάνω κάτι µε όλη την ψυχή µου ή µε όλη την ενεργητικότητά µου, χρησιµοποιώ, αντί 

για το απλό, ένα ρήµα «µέσο». Πρβλ. θύω («θυσιάζω» απλώς, χωρίς έµφαση) και θύοµαι 

(«θυσιάζω» µε όλη την ψυχή µου, µε έντονο θρησκευτικό συναίσθηµα κ.λπ.). Το Λεξικό διδάσκει 

ότι στα Α.Ε. απαντά και το ενεργητικό ἐξανδραποδίζω, µε την ίδια σηµασία, αλλά µε λιγότερο 

έντονη διάθεση. 

 

VI. Περίληψη   

Η σύνταξη περίληψης θεωρείται δικαίως ως µια από τις χρησιµότερες ασκήσεις γραµµατισµού. 

Και αυτή η διαδικασία διαφωτίζεται από την κατανοµή της περιόδου σε κώλα, µε τον τρόπο που 

υποδεικνύουµε εδώ. Το τµήµα 16-17 ξαναγράφεται ως εξής: 

 

Τοιούτων δὲ ὄντων 

Θηραµένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ 

                   ὅτι       εἰ βούλονται αὐτὸν πέµψαι παρὰ Λύσανδρον, 

      εἰδὼς ἥξει Λακεδαιµονίους 

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

         ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν               ἢ  πίστεως ἕ ν ε κ α . 

 

πεµφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς µῆνας καὶ πλείω, 

ἐπιτηρῶν  ὁπότε Ἀθηναῖοι  ἔ µ ε λ λ ο ν  

διὰ τὸ επιλελοιπέναι τὸν σῖτον 

ἅπαντα ὅ,τι τις λέγοι  ὁ µ ο λ ο γ ή σ ε ι ν. 

 

Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ µηνί, 

ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ 

       ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως µὲν κ α τ έ χ ο ι, 

            εἶτα      κ ε λ ε ύ ο ι  εἰς Λακεδαίµονα ἰέναι· 

οὐ γὰρ εἶναι κύριος 

ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ 

ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. 
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Μετὰ δὲ ταῦτα, 

ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίµονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός. 

 

Η περίληψη προκύπτει αβίαστα από τη αποµόνωση των τεσσάρων ρηµάτων των κυρίων 

προτάσεων (µε ηµίµαυρα εδώ). Επίσης, φαίνεται αβίαστα και η γερή συνοχή του χωρίου και 

µόνον µε την παρατήρηση ότι υποκείµενο σε όλα τα κύρια ρήµατα είναι το ίδιο πρόσωπο: ο 

Θηραµένης. Έτσι, τεκµηριώνεται απολύτως αντικειµενικά ο πρώτος πλαγιότιτλος που δίνει το 

βιβλίο: «ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Θηραµένη». Αλλά και η τιτλοφόρηση µιας περιόδου ή µιας 

συστάδας περιόδων µπορεί να προκύπτει µε την ίδια διαδικασία της κατά κώλα µεταγραφής του 

κειµένου: αρκεί να τρέψουµε το ρήµα της κύριας περιόδου σε αφηρηµένο (κάποτε και οµόρριζο) 

ουσιαστικό. Λόγος Θηραµένους, διατριβή Θηραµένους, ανακοίνωση Θηραµένους, εκλογή 

Θηραµένους. 

 

VII. Η χρήση των νεοελληνικών µεταφράσεων 

Οι δύο νεοελληνικές µεταφράσεις παρέχονται ως εργαλείο, στο οποίο µπορεί να προσφεύγει ο 

εκπαιδευτικός, όποτε το κρίνει απαραίτητο, για την κατανόηση του Α.Ε. κειµένου. Παρέχονται δύο 

µεταφράσεις και όχι µία, προκειµένου να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η µεταφραστική διαδικασία 

δεν είναι µονοσήµαντη, γι’ αυτό εκκινώντας οι µεταφραστές από το ίδιο Α.Ε. κείµενο καταλήγουν 

σε διαφορετικό αποτέλεσµα, ανάλογα µε τις µεταφραστικές επιλογές τους. Κατά συνέπεια, η 

µετάφραση δεν µπορεί να είναι µια µηχανιστική διαδικασία απόδοσης δοµών της Αρχαίας 

Ελληνικής µε αντίστοιχες της Νέας Ελληνικής, αλλά προϋποθέτει αποφάσεις και επιλογές. Ο 

εκπαιδευτικός µπορεί, ευκαιριακά, να επισηµαίνει τέτοιες αποκλίσεις µεταξύ των δύο 

µεταφράσεων και να υποψιάζει τους µαθητές για τους εναλλακτικούς τρόπους µε τους οποίους 

µια αρχαιοελληνική γλωσσική δοµή µπορεί να αποδοθεί στα Νέα Ελληνικά, ξεκινώντας από τις 

πιο απλές περιπτώσεις, π.χ. την απόδοση µιας αιτιολογικής µετοχής άλλοτε µε αιτιολογική 

πρόταση και άλλοτε µε εµπρόθετο προσδιορισµό της αιτίας. Ασφαλώς, η διδακτική αυτή πρακτική 

δεν µπορεί να έχει συστηµατικό χαρακτήρα, ούτε να καλύπτει το σύνολο του κειµένου, αλλά µόνο 

επιλεγµένα από τον εκπαιδευτικό σηµεία. 

 

VIII. Η γραµµατική και συντακτική επεξεργασία του κειµένου 

Η γραµµατική επεξεργασία του κειµένου θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στους γραµµατικούς 

εκείνους τύπους που δυσκολεύουν τους µαθητές, ενώ η συντακτική επεξεργασία θα πρέπει να 

υποτάσσεται στην προσπάθεια κατανόησης του νοήµατος του κειµένου. ∆εν έχει αξία, εποµένως, 

ο εξαντλητικός συντακτικός χαρακτηρισµός ακόµη και στοιχείων που είναι προφανή στους 

µαθητές (π.χ. επιθετικοί προσδιορισµοί). Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιµένει, κυρίως, στους 

βασικούς αρµούς της κάθε περιόδου, κατευθύνοντας τους µαθητές του µε κατάλληλες ερωτήσεις. 

Για να κατανοηθεί π.χ. η σχέση των δευτερευουσών προτάσεων µε την κύρια σε µια περίοδο είναι 
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χρήσιµες ερωτήσεις του τύπου: πότε / γιατί / για ποιο σκοπό κ.λπ. συµβαίνει αυτό που δηλώνεται 

στην κύρια πρόταση; Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τους λογικούς 

δεσµούς των στοιχείων της περιόδου και πώς µε βάση αυτούς συγκροτείται το νόηµα ― και όχι ο 

χαρακτηρισµός των επιµέρους στοιχείων µε τη χρήση της τεχνικής ορολογίας του συντακτικού. 

 

IX. Γλωσσική διδασκαλία 

Όπως προαναφέρθηκε, δύο ώρες εβδοµαδιαίως του προβλεπόµενου για το µάθηµα 

προγράµµατος των Γενικών Λυκείων (τάξη Α΄) θα διατίθενται για γλωσσική διδασκαλία 

(Γραµµατικής και Συντακτικού). Καλό είναι η αφορµή να προέρχεται από το αρχαίο κείµενο, η 

διδασκαλία δηλ. να αφορά γραµµατικούς τύπους ή συντακτικά φαινόµενα που οι µαθητές 

συνάντησαν στο αρχαίο κείµενο, και να στοχεύει στον πληρέστερο φωτισµό τους. Στόχος θα 

πρέπει να είναι πρωτίστως η κατανόηση της δοµής της Αρχαίας Ελληνικής και όχι η 

αποµνηµόνευση γραµµατικών τύπων και συντακτικής τεχνικής ορολογίας. Για τη διδασκαλία θα 

χρησιµοποιηθεί το Εγχειρίδιο Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. 

Ζαµάρου, Ι. Παπανδρέου, το οποίο στην Α΄ Λυκείου του Γενικού Λυκείου θα διδαχθεί στο σύνολό 

του (Ενότητες 1-21), από Σεπτέµβριο έως Μάιο. Εάν σε µερικά σχολεία δεν έχει ολοκληρωθεί η 

γλωσσική διδασκαλία (µορφολογία και σύνταξη) που προβλέπεται για τη Γ΄ Γυµνασίου, ο 

καθηγητής θα πρέπει πρώτα να διδάξει την ύλη που δεν έχουν διδαχθεί οι µαθητές και στη 

συνέχεια να προχωρήσει στη διδασκαλία του ανωτέρω Εγχειριδίου Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας. 

 

X. ∆ιαθεµατικές εργασίες 

Σε τακτικά διαστήµατα (3 ή 4 φορές κατά τη διάρκεια του έτους και κατά προτίµηση στο πλαίσιο 

της γενικής θεώρησης των έργων των δύο ιστοριογράφων) ανατίθεται στους µαθητές η σύνταξη 

διαθεµατικών εργασιών. 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι µαθητές να ασχοληθούν συστηµατικότερα µε σηµαντικά 

θέµατα που τους απασχόλησαν κατά την ανάγνωση των κειµένων: να διαβάσουν παράλληλα 

κείµενα, να συγκεντρώσουν στοιχεία από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές και να συνθέσουν µια 

παρουσίαση, την οποία θα συζητήσουν µέσα στην τάξη. 

 

ΧΙ. Αξιολόγηση των µαθητών στην Α΄ τάξη του Γενικού και στην Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου 

Για την αξιολόγηση του µαθήµατος στην Α΄ τάξη Γενικού και στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου ισχύει το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Π.∆. 24/2013 (ΦΕΚ Α΄ 55): 

 


