
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  
Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

 Ομάδα Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δρ. Ασπασία Οικονόμου  
Σύμβουλος A΄ ΙΕΠ 
ΥΠΠΕΘ, 3/7/2019 



Ωρολόγιο Πρόγραμμα της  
Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 

• Υπουργική Απόφαση Αριθμ.  
77568/Δ2/2019-ΦΕΚ 1790/Β/21-5-2019   

 «Τροποποίηση της με 139454/Δ2/28-08-2018 υπουργικής 
απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων 
των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ Β 3807/ 
04-09-2018) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων 
της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.  



Το νέο ωρολόγιο  
πρόγραμμα  
των μαθημάτων  
της Γ  ́τάξης  
Γενικού Λυκείου,  
που θα ισχύσει  
από το σχ. έτος 2019-2020   



Τέσσερα επιστημονικά πεδία 

• 1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές 
επιστήμες. 

• 2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. 

• 3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής. 

• 4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.  

  Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται  
ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει  
ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια, ως εξής: 

 Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών 
έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 1ου Επιστημονικού 
Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι: 
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία  
και Κοινωνιολογία. 



Γιατί το μάθημα της Κοινωνιολογίας; 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:  

 κατανοούν τη σύγχρονη κοινωνία 

 προβληματίζονται για όσα συμβαίνουν γύρω τους  

 αναπτύσσουν κριτική κοινωνική σκέψη  

 εξοικειώνονται με  τα  κοινωνιολογικά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών 
φαινομένων, διαδικασιών και προβλημάτων  

 αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, προκειμένου  
να ενταχθούν σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία  

 ενεργοποιούνται ως πολίτες 



Γιατί αυτό το βιβλίο; 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ                     
Ρεγγίνα Κασιμάτη 
Κοινωνιολόγος  
Εκπαιδευτικός Β’/θμιας Εκπαίδευσης 

Μαρία Παπαϊωάννου 
Δρ. Κοινωνιολόγος,  
Εκπαιδευτικός Β’/θμιας Εκπαίδευσης 

Στράτος Γεωργούλας  
Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Ιωάννης Πράνταλος 
Κοινωνιολόγος  
Διδάκτορας Φιλοσοφίας 

 

Εποπτεία στο πλαίσιο  
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  

Σύμβουλος Π.Ι.: Νικόλαος Πετρόπουλος 

Α.Π.Σ.: 2003 (50 διδακτικές ώρες) 



  • Έλλειψη χρόνου δημιουργίας νέου εγχειριδίου –   
μεταβατικό στάδιο 

• Εύκολο σχετικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες  

• Γνωστό και οικείο στους εκπαιδευτικούς 

• Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη έχει μια συνέχεια  
και δεν αποτελεί συρραφή ύλης άλλων εγχειριδίων 
Κοινωνιολογίας. 

• Πολλά θέματα είναι ήδη οικεία στους/στις 
μαθητές/μαθήτριες μέσω του μαθήματος  
«Πολιτική παιδεία» της Α΄ Λυκείου  
και μέσω του μαθήματος και του φακέλου του εκπαιδευτικού 
υλικού «Σύγχρονος Κόσμος-Πολίτης και Δημοκρατία»  
της Β΄ Γενικού Λυκείου (π.χ. κοινωνικοποίηση, οικογένεια, 
φτώχεια, ανεργία, παγκοσμιοποίηση, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, μετανάστευση, ρατσισμός, κ.λπ.) 



  
• Μειονέκτημα: είναι «παλαιό», δεν αναφέρεται στο «σήμερα» 

• Αφαιρέθηκαν από την ύλη διαγράμματα, πίνακες,  
μη σύγχρονα στατιστικά στοιχεία –  

 μπορούν βέβαια να αξιοποιηθούν από τους/τις 
 εκπαιδευτικούς  για πρόσθετη πληροφόρηση των 
 μαθητών και μαθητριών, στο πλαίσιο της επεξεργασίας και 
 διασαφήνισης βασικών εννοιών, αλλά δεν εξετάζονται.  

• ΙΕΠ: Δημιουργία σύγχρονου ψηφιοποιημένου υλικού 
(πίνακες, στατιστικά στοιχεία, διαγράμματα) για χρήση  
από τους/τις εκπαιδευτικούς, εάν και εφόσον επιθυμούν  
να το χρησιμοποιήσουν (δεν εξετάζεται).  

 

 



Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη 



Σύγκριση Διδακτέας-εξεταστέας ύλης  

2018-2019 με 2019-2020  
 

• Κοινή ύλη  

• Υπάρχει στην ύλη 2018-2019 και δεν συμπεριελήφθη στην ύλη 2019-2020 

• Νέα ύλη 2019-2020 



















Διδακτέα - εξεταστέα ύλη 

που εμπεριέχονται 
στο Βιβλίο Μαθητή,  

Τα ένθετα: 
 τα παραθέματα,  

οι πίνακες,  
τα μικρά ένθετα  

κείμενα σε πλαίσιο,  
οι στατιστικοί πίνακες,  

τα διαγράμματα,  
οι πηγές,  

το φωτογραφικό υλικό, 
μπορούν να αξιοποιηθούν 
από τον/την εκπαιδευτικό  

για πρόσθετη  
πληροφόρηση  

των μαθητών/μαθητριών,  
επεξεργασία  

και διασαφήνιση  
βασικών εννοιών,  

αλλά δεν εξετάζονται.  



Το διδακτικό πακέτο περιλαμβάνει: 

α.  το Βιβλίο του Μαθητή, 

β.  το Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας  
του Μαθητή (Τ.Ε.Ε.Μ.) 

γ.  το Βιβλίο  
του Καθηγητή. 

 

 

 

 



Το Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας  
του Μαθητή (Τ.Ε.Ε.Μ.) 

• Το Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας  
του Μαθητή (Τ.Ε.Ε.Μ.) μπορεί  
να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά  
από εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες,  
για την εμπέδωση της διδακτέας-εξεταστέας 
ύλης, όπως αυτή έχει οριστεί.  

• Εμπεριέχει: εφαρμογή ενός σχεδίου  
εργασίας, τεχνικές κοινωνικής έρευνας, 
ασκήσεις και δραστηριότητες,  
παραδείγματα ερμηνείας  
κοινωνιολογικών κειμένων ανά κεφάλαιο,  
με στόχο την εμπέδωση της ύλης  
που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Μαθητή .  



Το Βιβλίο του Καθηγητή 

Είναι προσβάσιμο μέσω του Ψηφιακού Σχολείου, αποτελεί 
χρήσιμο εργαλείο διδασκαλίας, καθώς περιλαμβάνει:  

 οδηγίες διδακτικής προσέγγισης  
των ενοτήτων των κεφαλαίων, 

 ενισχυτικό υλικό υποστήριξης για τη διδασκαλία  
της ορισθείσας ως διδακτέας-εξεταστέας ύλης,  

 ένα ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος ανά κεφάλαιο. 

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-C109/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF %CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/22-0087-01_Koinoniologia_C-Lyk_BK.pdf


 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Δύο ομάδες θεμάτων 



Η Πρώτη Ομάδα: Δύο θέματα/50 μονάδες  

Δύο θέματα με ερωτήσεις διάφορων τύπων, με τις οποίες  
ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων  
όσο και η κατανόησή τους.  
 

Το 1ο θέμα περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου  
και βαθμολογείται με 25 μονάδες. Δηλαδή:  

 μία ερώτηση με 5 υποερωτήματα Σωστού-Λάθους  
(5Χ3=15 Μονάδες) και 

 δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που κάθε μία  
βαθμολογείται με 5 Μονάδες  (2Χ5=10 Μονάδες). 

 

Το 2ο θέμα περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις σύντομης απάντησης  
και βαθμολογείται με 25 μονάδες. Δηλαδή:  

 η 1η ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες και η 2η με 15 
(10+15=25 Μονάδες). 

 

 



Η Δεύτερη Ομάδα: Δύο θέματα/50 μονάδες  

• Δύο θέματα ευρείας ανάπτυξης, μέσω των οποίων ελέγχονται 
οι ικανότητες συνθετικής ανάλυσης, αλλά και διασύνδεσης 
γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών, τις οποίες απέκτησαν  
οι μαθητές και οι μαθήτριες. 

• Το καθένα από τα δύο θέματα μπορεί να περιλαμβάνει  
από 2 έως 4 ερωτήσεις και βαθμολογείται με 25 Μονάδες  
(2Χ25=50).  

• Η κατανομή της βαθμολογίας στις επιμέρους ερωτήσεις  
κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα  
με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης.  

---------------------------------------------------------------------------------- 

     Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια  
και ακρίβεια. 



Ευχαριστούμε  
για την προσοχή σας 


