
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 8581/Δ2 

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατι-

νικών των Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

2. Την υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 118).

3. Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

8. Την υπ’ αρ. 65/08-12-2022 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/26/3082/B1/12-01-2023 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων,αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνον
Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινι-

κών των Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:
Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο Γενικό Λύκειο, σε μια βαθμίδα εκπαίδευσης όπου 

η γενική παιδεία συνδυάζεται με τη βαθμιαία εμβάθυνση 
σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, η διδασκαλία του 
μαθήματος των Λατινικών οφείλει να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες προκλήσεις και τα νέα παιδαγωγικά δεδομένα. 
Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών δεν προάγει την εκμά-
θηση της λατινικής γλώσσας ως αυτόνομη μαθησιακή 
διαδικασία αποκλειστικά γλωσσικού προσανατολισμού. 
Η μελέτη αρχαιογνωστικού υλικού σχετικά με τη λογοτε-
χνία, την κοινωνία, την ιδεολογία, την τέχνη της Ρώμης 
αλλά και την επίδραση του ρωμαϊκού πολιτισμού στον 
ευρωπαϊκό και τον νεοελληνικό πολιτισμό, η ρωμαιογνω-
σία, ως μέρος της ευρύτερης αρχαιογνωσίας, αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διδασκαλίας. Μέσω της γλώσ-
σας οι μαθητές/-ήτριες θα έρθουν σε μια πρώτη αλλά 
ουσιαστική επαφή με τον κόσμο της Ρώμης, με στόχο να 
αποκτήσουν ενδιαφέρον για τη διερεύνησή του, να αξι-
ολογήσουν τη σχέση του κόσμου αυτού με τον ελληνικό 
πολιτισμό (αρχαίο και νέο) και να διαμορφώσουν κριτική 
στάση απέναντι στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την επαφή τους με όψεις 
του πολιτισμού της Ρώμης οι μαθητές/- ήτριες θα είναι σε 
θέση να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν αναλόγως την 
καταλυτική επίδραση όχι μόνο της γλώσσας, αλλά εν γένει 
του πολιτισμού της ρωμαϊκής αρχαιότητας σε ποικίλες 
πτυχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως η ιατρική, η 
αρχιτεκτονική, οι φυσικές επιστήμες, η πολιτική, το δίκαιο, 
οι τέχνες κ.ά. Επιπλέον, θα ασκηθούν στον κριτικό γραμ-
ματισμό, την ερμηνεία κειμένων αλλά και ιδεών. Με τον 
τρόπο αυτό θα συνδεθούν με το ιστορικο-γλωσσικό και 
πολιτιστικό παρελθόν, χωρίς στρεβλωτικές εξιδανικεύσεις 
και με άμεση αναφορά στο παρόν. Ακολούθως, θα επανε-
κτιμήσουν την αναντίρρητα μεγάλη προσφορά του αρχαί-
ου ελληνικού πολιτισμού, καθώς επίσης θα συγκροτήσουν 
κριτικά και με νηφαλιότητα τη δική τους ταυτότητα στο 
πλαίσιο της σύγχρονης πολυπολιτισμικής και πολυεθνι-
κής πραγματικότητας. Έτσι, η μελέτη της γλώσσας και η 
ερμηνεία των λατινικών κειμένων, πέρα από τον προφα-
νή αρχαιογνωστικό και ανθρωπογνωστικό τους στόχο, 
θα συμβάλουν και στη συγκρότηση και ενίσχυση μιας 
σύγχρονης ανθρωπιστικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας.
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