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Λόγω της µεγάλης έκτασης του εγγράφου, στην παρακάτω επεξεργασία 
έχουν ενσωµατωθεί µόνο όσα αφορούν τη διδασκαλία της Γερµανικής και 
της Γαλλικής Γλώσσας στα Γενικά Λύκεια 
www.deutsch.gr   
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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων του Γενικού Λυκείου.  

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πράξη 11/2009) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω 

οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία των Μαθηµάτων του Γενικού Λυκείου. 

Συγκεκριµένα:  

 

ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Στο Γενικό Λύκειο τα Γαλλικά και τα Γερµανικά προσφέρονται είτε ως µάθηµα Γενικής 

Παιδείας (1η Ξένη Γλώσσα) είτε ως µάθηµα Επιλογής (2η Ξένη Γλώσσα).  

Το µάθηµα Γενικής Παιδείας προσφέρεται αποκλειστικά σε µαθητές που διδάχτηκαν 

την αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα στο Γυµνάσιο. Το γεγονός ωστόσο ότι ο µαθητικός 

πληθυσµός των περισσοτέρων ΓΕΛ της χώρας απαρτίζεται από µαθητές 

προερχόµενους από διαφορετικά Γυµνάσια συνεπάγεται ότι τα τµήµατα είναι 
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αναγκαστικά ανοµοιογενή, καθώς στην Γ’ Γυµνασίου όλοι οι µαθητές της χώρας 

διδάχτηκαν από βιβλία επιλογής του διδάσκοντος από τον Εγκεκριµένο Κατάλογο 

Ελευθέρων Βοηθηµάτων του ΥΠΕΠΘ.   

Το µάθηµα Επιλογής, αντίθετα, προσφέρεται σε µαθητές είτε αδίδακτους είτε 

προχωρηµένους (που διδάχτηκαν δηλαδή την αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα στο  

Γυµνάσιο), µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εκτιµηθεί εκ των προτέρων η σύνθεση 

των τµηµάτων. Ενδέχεται έτσι να υπάρχουν περιπτώσεις µικτών τµηµάτων (αρχάριοι 

και προχωρηµένοι µαζί), αλλά και περιπτώσεις τµηµάτων, που αποτελούνται είτε 

µόνο από αρχάριους, είτε µόνο από προχωρηµένους.  

Ανεξαρτήτως αυτού, και στις δύο κατηγορίες µαθηµάτων (Γενικής Παιδείας, 

Επιλογής) η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον  Εγκεκριµένο Κατάλογο 

Ελευθέρων Βοηθηµάτων. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει µεν µε το 

Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΣ), που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά 

αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΠΣ, µε  διαφορετική δοµή και δόµηση 

της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των µορφοσυντακτικών 

φαινοµένων κ.λπ. Για το µάθηµα Επιλογής, ανάλογα µε τη σύνθεση του εκάστοτε 

τµήµατος, εφαρµόζεται είτε το ΠΣ του Λυκείου είτε κατ’ αναλογίαν το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) του Γυµνασίου.  

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.  

Επισηµαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να µεριµνούν, 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 αποφεύγουν να χρονοτριβούν ασκόπως σε επιµέρους φαινόµενα, ασκήσεις 

κ.λπ., και ταυτόχρονα 

 γ) να αποφεύγουν να «βιάζονται» υπερβολικά, πράγµα που θα προκαλούσε κενά 

στην οικοδόµηση της γλωσσοµάθειας.   

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν πρωτίστως να λαµβάνουν υπόψη τους το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα Σπουδών ή το Πρόγραµµα Σπουδών αντίστοιχα και να δίνουν την 

απαιτούµενη προσοχή στον προγραµµατισµό της διδασκαλίας εν γένει, αλλά και της 

κάθε διδακτικής ώρας χωριστά. 
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