
Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό 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: 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ     

Το γεγονός ότι ο µαθητικός πληθυσµός των περισσοτέρων ΓΕΛ της χώρας απαρτίζεται από 
µαθητές προερχόµενους από διαφορετικά Γυµνάσια συνεπάγεται ότι τα τµήµατα είναι 
ανοµοιογενή. 

Ως µάθηµα επιλογής προσφέρεται σε µαθητές είτε αδίδακτους είτε προχωρηµένους µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να εκτιµηθεί εκ των προτέρων η σύνθεση των τµηµάτων. 

Και στις δύο κατηγορίες µαθηµάτων (Γενικής Παιδείας, Επιλογής) η επιλογή των διδακτικών 
βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριµένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθηµάτων του ΥΠΑΙΘ. Το καθένα 
από τα βιβλία αυτά συνάδει µεν µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, που είναι βασικός όρος 
για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, µε 
διαφορετική δοµή και δόµηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των 
µορφοσυντακτικών φαινοµένων κλπ. 

Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι οι σηµαντικές διαφορές οι οποίες, εκ των πραγµάτων, 
υφίστανται από τµήµα σε τµήµα, υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς να προσαρµόζουν την ύλη 
και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσοµάθειας των εκάστοτε µαθητών τους.   

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν πρωτίστως να λαµβάνουν υπόψη τους το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Σπουδών για την κάθε µία από τις παραπάνω Ξένες Γλώσσες ξεχωριστά (Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερµανικά, Ιταλικά και Ισπανικά) και να δίνουν την απαιτούµενη προσοχή στον 
προγραµµατισµό της διδασκαλίας εν γένει, αλλά και της κάθε διδακτικής ώρας χωριστά, ώστε 
να γίνεται «αποτελεσµατική» χρήση του διδακτικού χρόνου. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου οι εκπαιδευτικοί οφείλουν: 

α) να αξιοποιούν στον µέγιστο βαθµό τις γνώσεις που απέκτησαν οι µαθητές στην 
προηγούµενη βαθµίδα ή τάξη 

β) να ολοκληρώνουν τα µορφοσυντακτικά φαινόµενα που κρίνονται απαραίτητα για την 
καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ανάλογα µε το επίπεδο γλωσσοµάθειας του µαθητικού 
δυναµικού τους, λαµβάνοντας υπόψη ότι το εκάστοτε διδακτικό εγχειρίδιο είναι ένα 
«εργαλείο» υλοποίησης του Προγράµµατος Σπουδών, το οποίο, στο σύνολό του, αλλά και ως 
προς τους επιµέρους διδακτικούς στόχους, αποτελεί τον βασικό οδηγό, βάσει του οποίου 
σχεδιάζεται και υλοποιείται το µάθηµα.  

Σε περίπτωση που παρά τις προσπάθειες αυτές η διδαχθείσα ύλη του τρέχοντος διδακτικού 
έτους υπολείπεται εκείνης που έχει προγραµµατίσει ο διδάσκων, η ολοκλήρωσή της µπορεί να 
επιτευχθεί στο επόµενο σχολικό έτος, αφού ενταχθεί στον προγραµµατισµό της ύλης της 
επόµενης τάξης. 
 


