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Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισµός (µάθηµα επιλογής) 
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος επιλογής «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός 

πολιτισµός», της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου θα ισχύσει το υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Σπουδών του µαθήµατος Επιλογής της Α΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου «Ο Ευρωπαϊκός 

Πολιτισµός και οι Ρίζες του».   

Β) Βιβλίο 

Ως διδακτικό εγχειρίδιο, για το σχολικό έτος 2013-2014 ορίζεται το βιβλίο µε τίτλο: «Ο 

Ευρωπαϊκός Πολιτισµός και οι ρίζες του» των:. Α. Λιάκου, Ε. Γαζή, Γ. Κόκκινου, Ι. 

Πεντάζου και Γ.Σµπιλίρη. Το βιβλίο θα µετονοµαστεί σε «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός 

Πολιτισµός». 

 

Γ) ∆ιδακτέα ύλη 

Για το σχολικό έτος 2013-2014 να διδαχθεί η παρακάτω ύλη:  

ΜΕΡΟΣ Α΄: Η ΑΝΑ∆ΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Η Ευρώπη της 

Αρχαιότητας 
• Να γνωρίσουν σε γενικές γραµµές  οι µαθητές τις 

αντιλήψεις του αρχαίου κόσµου σχετικά µε τη θέση 

και τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης. 

• Να κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις του όρου 

«Ευρώπη» σε σχέση µε τις µεταβαλλόµενες ιστορικές 

συνθήκες από την Αρχαιότητα ως τον Μεσαίωνα. 

2. Η Ευρώπη του Μεσαίωνα • Να κατανοήσουν τις διαδικασίες της σταδιακής 

σύνδεσης της «Ευρώπης» µε τη «Χριστιανοσύνη». 

• Να αντιληφθούν τη σηµασία που έχει η παρουσία 

άλλων λαών και η σχέση µε αυτούς για την εικόνα 

που σχηµατίζουν οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τους.  

3. Οι Ευρωπαίοι της 

Αναγέννησης 
• Να συνειδητοποιήσουν πως διαµορφώνεται η νέα 

κοινή πολιτισµική ταυτότητα των Ευρωπαϊκών λαών. 

• Να κατανοήσουν πώς αξιολογούνται  οι κληρονοµιές 

του παρελθόντος  και να εκτιµήσουν το ρόλο της 

ελληνικής και ρωµαϊκής αρχαιότητας στη 

διαµόρφωση του νέου ανθρώπου. 

4. Ευρώπη και Ευρωπαίοι 

στον αιώνα των 

θρησκευτικών πολέµων 

• Να κατανοήσουν πώς η θρησκευτική µεταρρύθµιση 

οδήγησε στην εσωτερίκευση της ηθικής και την 

αυτονόµηση του ατόµου. 

• Να εντοπίσουν τα στοιχεία σύνδεσης ανάµεσα στις 

θρησκευτικές µεταβολές και τις εθνικές 

διαφοροποιήσεις. 

5. Η αυτονόµηση της 

Τέχνης 
• Να διακρίνουν την ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής 

τέχνης κατά την Αναγέννηση  και τις διαφορές µεταξύ 

αυτής και της  τέχνης του παρελθόντος. 

• Να συσχετίσουν την τέχνη µε τα άλλα πεδία 

έκφρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την 

ίδια περίοδο. 

6. Η Ευρώπη των • Να εµβαθύνουν στους παράγοντες που οδήγησαν 



αντιφάσεων: επιστήµη ή 

µαγεία; 

στην πρόοδο των επιστηµών και στη σηµασία τους 

για τη διαµόρφωση του νέου ανθρώπου. 

• Να κατανοήσουν τις αντιφάσεις που παρατηρούνται 

στην προσπάθεια των λογίων να εξηγήσουν την φύση 

των πραγµάτων και να ερµηνεύσουν τη σηµασία τους.  

7. Η  Ευρώπη και οι 

εξωευρωπαϊκοί λαοί 
• Να γνωρίσουν την «εικόνα» που σχηµατίζουν οι 

Ευρωπαίοι για τους εξωευρωπαϊκούς λαούς  και τις 

διαδικασίες σχηµατισµού της και να 

συνειδητοποιήσουν ότι αυτή σχετίζεται µε την εικόνα 

που διαµόρφωσαν για τον εαυτό τους.  

• Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αξιολόγησης των 

λαών µε βάση την ιδιαιτερότητα και την πολιτισµική 

προσφορά τους µέσα στις δεδοµένες συνθήκες 

ύπαρξής τους. Να αναγάγουν σε αξία τον σεβασµό 

της διαφορετικότητας και της ιστορικής ιδιοµορφίας.  

8. Η κριτική του Ορθού 

Λόγου 
• Να κατανοήσουν τη σηµασία του Ορθού Λόγου για 

τις αλλαγές που παρατηρούνται στην κοινωνία, την 

οικονοµία, την πολιτική, την επιστήµη, τη θρησκεία, 

την τέχνη. 

• Να συνεξετάσουν τις κυριότερες διαστάσεις του 

Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού και να προσδιορίσουν τις 

συνέπειές του στις σχέσεις των Ευρωπαίων µε άλλους 

λαούς και στην εικόνα που σχηµατίζουν για τον εαυτό 

τους.  

9. Η  Ευρώπη της Εξουσίας 

και της Πολιτικής 
• Να αντιληφθούν την µεγάλη τοµή που σηµειώνεται 

στην πολιτική σκέψη και δράση και να διακρίνουν τις 

διαφορές σε σχέση µε το παρελθόν. 

• Να εµβαθύνουν σε βασικές διαστάσεις της νέας 

πολιτικής σκέψης και στις νέες πολιτικές έννοιες. 

 

Όσον αφορά τις οδηγίες διδασκαλίας του µαθήµατος για το σχολικό έτος 2013-2014 

ισχύει ό,τι και για την Α΄ Ηµερησίου ΓΕΛ .  

 
 


