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ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΣΧΟΛΕΐΟΝ
(Συνέχεια καί τέλος Γόε φύλλ, 20). 
γ'.) Φυβεκαό έπεστήμαε.

Τό μάθημα τοΰτο, περί ού μακρόν λόγον έκά- 
μομεν έν φύλλφ 29 τής Έκπαιδεύσεως, είνε σφο
δρά ήμελημένον έν τοΐς σχολείοις οΰ μόνον τοΐς δη- 
μοτικοϊς, άλλα καΐ τοΐς άλλοις τοΐς Έλληνικοΐς καΐ 
γυμνασίοις, ώστε θά θεωρηθώμεν ύπερβολικά άπαε- 
τοϋντες, έάν έπιμείνωμεν νά είσαχθή ώς άναγκαϊον 
καί χρήσιμον μάθημα καί εις τά σχολεία άκόμη 
τά άδιαιρετα. Ήξεύοομεν ότι ή σπουδαιότης τοϋ μα
θήματος τούτου δέν άνεγνωρίσθη άκόμη οΰδ ’ ύπό τών 
άνδρών τής κεντρικής ύπηρεσίας, οΐτινες δέν διστά- 
ζουσι νά θέτωσιν αύτό έν κατώτερα μοίρα καΐ αύ
τής τής ιχνογραφίας, μάλιστα δέ νά διαγράφωσιν 
αύτό έντελώς άπό τό πρόγραμμα τών διαβοήτων 
ύποδιδασκαλείων. Άλλά τοΰτο δέν είναι λόγος νά 
μή έργασθώμεν νά καταλάβη τό μάθημα τοΰτο 
τήν προσήκουσαν αύτφ θέσιν έν τοϊς σχολείοις τοϊς 
δημοτικοΐς καΐ αύτοϊς άκόμη τοΐς άδιαιρέτοις. Πρός 
μείζονα δέ καί τελεσφόρον τοΰ μαθήματος τούτου 
διδασκαλίαν έπιθυμοΰμεν νά παρασκευασθώσι βιβλία 
πρός χρήσιν τών μαθητών, ά νά είναι καΐ μέ κα
λάς εικόνας διασαφηνιζούσας κάλλιον πολλά πράγ
ματα τής προφορικής διδασκαλίας. ’Επίσης έπιθυ
μοΰμεν έν τοϊς τοιούτοις σχολείοις νά γίνωνται καΐ 
άπλούστατα πειράματα συνηθεστάτων φαινομένων 
Ίής φυσικής καΐ χημείας, ά δύνανται καΐ διά προ
χείρων οργάνων νά έκτελεσθώσι. Έάν δέ γίνηται 
μεθοδική τών μαθημάτων τούτων διδασκαλία, τότε 
προκύπτουσι πλεΐσται σιωπηλαί έργασίαι, άς κατα- 
λέγομεν ένταΰθα συντόμως.

α.) Κατά τό πρώτον καΐ δεύτερον έτος αί σιωπη

λά! έργασίαι θά είναι φυσικώ τώ λόγφ όλίγαι, διότ 
οί μαθηταί στεροΰνται άκόμη τής δεξιότητος τής 
γραφής. Δύνανται όμως καί ούτοι νά ίχνογραφώσι 
φύλλα φυτών, καρπούς δένδρων, κέρατα ζφων, ού- 
ράς πτηνών, κεφαλάς αύτών, πόδας και άλλα μέ
ρη τοΰ σώματος, όσα είναι άπλά πρός ιχνογράφη
σή ύπό τοιούτων μαθητών. Ή ιχνογράφησες δέ έν
ταΰθα δέν γίνεται πρός μόρφωσιν καλλιτεχνικήν άλλά 
μάλλον πρός άναπαράστασιν καί έντύπωσιν τών δι- 
δαχθέντων καΐ είναι προσφορώτατον πρός τοΰτο μέ
σον. Διά τοΰτο πρέπει καΐ έν τφ άνωτέρφ τοΰ ά- 
διαιρέτου σχολείου τμήματε νά γίνηται χρήσις τής 
ιχνογραφίας πρός τόν σκοπόν τής διασαφήσίως καί 
έμπεδώσεως τοΰ μαθήματος.

Κατά τήν διδασκαλίαν τών άντικειμένων έκ τής φυ
σικής ΙςΌρίας άκολουθοΰμεν τήν έξής μεθοδικήνπορείαν.

Πρώτον δηλοΰμεν τό άντικείμενον, περί ού θά γεί
νη λόγος, π. χ. περί δένδρου φέροντος καρπούς, τής 
έλαίας. Εύθύς ένταΰθα δύναται νά συναφθή σιωπηλή 
έργασία ή έξής. Κατάλογος τών καρποφόρων δένδρων, 
τίνα τά ήμερα καί τινα τά άγρια.“Επειτα όμελοΰμεν 
περί τής χρήσεως τοΰ άντικειμένου, ήτις είναι αύ- 
τοΐς γνωστή. Π. χ. εις τί χρησιμεύει ήμΐν ή έλαια; 
Τούτο δύνανται κάλλιστα νά έκθέσωσιν οί μαθηταί 
τοΰ άνωτέρω τμήματος, ότι δηλ. ή έλαια φέρει τούς 
καρπούς έκείνους, ους καλοΰμεν έπίσης έλαίας, αΐ- 
τινες χρησιμεύουσιν ήμΐν πρός έξαγωγήν έλαίου, καΐ 
πρός τροφήν. 'Η εκθλιψις δέ τοΰ έλαίου γίνεται έν 
έλαιοτριβείοις, ών περιγράφεται ό μηχανισμός.Ή δέ 
παρασκευή τών έλαιών πρός τροφήν γίνεται πάλιν 
διαφόρως κατά διαφόρους τόπους.Οί μαθηταί λοιπόν 
δύνανται νά άπασχοληθώσι διά σιωπηλών έργασιών 
ήδη κατά τό πρώτον στάδιον τής διδασκαλίας, τό λε
γόμενον άνάλυσιν τής πείρας τών μαθητών ή τή» 
προεργασίαν.
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‘Αλλά καί κατά το δεύτίρον στάδιον, ή την 
σύνθεβον ή τό νέον μ.χθημ.χ ή τήν έργχ- 
σόαν, δύναται ωσαύτως νά γίνη έργασία σιωπηλή 
άλλά τώρα μετά τήν διδασκαλίαν καΐ σκοπόν έχει 
νά έπαναληφθώσι τά διδαχθέντα. *0  διδάσκαλος γρά
φει έν τω μαυροπίνακι τάς γενικάς έννοιας, καθ’ 
άς οΐ μαθηταί θά έκθέσωσι τά διδαχθέντα. Π. χ έν 
τή διδασκαλία περί έλαίας γράφει- α ) ρίζα, β ) 
κορμός, γ) φύλλα, δ) καρπός. Οΐ μαθηταί άναγρά- 
φουσιν έν τω τετραδίφ των, όσα έρρήθησαν έν έκαστη 
τών άνωτέρω κατηγοριών.

Καί άλλη σιωπηλή έργασία δύναται νά γίνη έν- 
ταϋθα πλήν τής έπαναληπτικής. Οί μαθηταί δύναν
ται νά συγκρίνωσι τό δένδρον ή ζφον τό διδαχθέν 
πρός άλλο δενδρον ή ζφον, όπερ έπίσης έχουσι δι- 
διδαχθή π. χ. τόν λέοντα πρός τήν γαλήν, τήν έ- 
λαίαν πρός τήν πορτοκαλλέαν κατά τόν έξής τρό
πον.

Σνγκιμβις γαλής και κυνός.

Γαλή 
κεφαλή στρογγύλη 
κόρη τών οφθαλμών ς-ρογ- 
γύλη 
γλώσσα μαλακή 
όνυχες προτεταμένοι α

κίνητοι, κινούμενοι μόνον 
μετά τών δακτύλων. 
Δέν δύναται νά άναρ- 

ριχηθή.

μα 
τοΰτο

τή

Κύων.
κεφαλή πυραμιδοειδής, μέ 

ρύγχος προέχον
κόρη τών οφθαλμών έπι- 

μήκης.
γλώσσα τραχεία, 
όνυχες κινητοί μόνοι συ

στελλόμενοι καί δια- 
πλούμενοι.
Άναρριχαται ευκόλως.

Άλλη σιωπηλή έργασία δύναται νά γίνη, έάν οί 
μαθηταί άναγινώσκωσιν κατ’ ίδιαν έν ίδίοις πρός 
τοΰτο γεγραμμένοις βιβλίοις τά διδαχθέν μάθη 
έπαναλαμβάνοντες οΰτω καί μονιμοποιοΰντες 
έν τή μνήμη των. "Ωστε σιωπηλαί έργασίαι έν 
φυσική ίστορίφ είναι'

α) ·ίχνογράφησις διδαχθέντος. 
β) άνάγνωσις αύτοϋ καί ιδίαν.
γ) έκθεσις τών γνωστών τώ μαθητή, 
δ) έκθεσις έπαναληπτική τοΰ διδαχθέντος. 
ε) έκθεσις συγκριτική δύο διδαχθέντων.

5'.) Έλληνεκή γλώσβχ.
Διά τοΰ μαθήματος τούτου έννοοΰμεν δύω τινά, 

πρώτον τήν άνάγνωσιν καί κατανόησιν κειμένου έν 
τή καθ’ ήμάς γλώσση γεγραμμένου καί δεύτερον 
γραμματικήν τής γλώσσης, ήτις περιλαμβάνει τΟ 
τυπικόν καί συντακτικόν αύτής. Τό τελευταϊον μά
λιστα τοΰτο μέρος τής γραμματικής, όπερ παρα- 
λείπεται έντελώς έν τοϊς δημοτ. σχολείοις, είναι 
έπ’ϊσης άναγκαΐον νά διδαχθή ώς καί τό τυπικόν, 
δύναται δέ καί εύκόλως νά καταστή εις τούς μα
θητάς προσιτόν διά τής άναλυτικής μεθόδου, περί ής 
έν έκτάσει θά πραγματευθώμεν έν τή ’Εκπαιδεύσει, 
είδικώτερον δέ περί τής εφαρμογής αύτής έν τή 
γλώσση. 'Επειδή δέ ένταΰθα πρόκειται περί τών 
σιωπηλών μόνον έργασιών, έκθέτομεν πρώτον τί γί

νεται παρ’ ήμΐν καί τί πρέπει νά γίνεται. Συνήθως 
αί σιωπηλαί έργασίαι τοΰ μαθήματος τούτου παρ’ 
ήμΐν είναι'

α) άνάγνωσις τοΰ διδαχθέντος ή διδαχθησομενου 
τεμαχίου τοΰ άναγνωστικοΰ βιβλίου σιωπηλή.

β’). ’Αντιγραφή τοΰ τεμαχίου τούτου.
Καί ή μέν άνάγνωσις γίνεται πρός άσκησιν τών 

μαθητών έν τω μαθήματι τούτφ. Άλλ’ έν τφ>κα- 
τωτέρω τμήματι, ένθα οί μαθηταί έχουσιν άνάγκην 
ιδιαιτέρας πρός όρθήν άνάγνωσιν οδηγίας, ή σιω
πηλή άνάγνωσις ήκιστα προάγει τήν δεξιότητα 
ταύτην. Διά τοΰτο έλαχίστην χρήσιν πρέπει ό διδά
σκαλος νά κάμνη αύτής. 'Οσάκις δ’ όμως μετα
χειρίζεται αύτήν, πρέπει οί μαθηταί νά δεικνύωσιν 
διά ξυλαρίου έκάστην λέξιν, ήν άναγινώσκουσι, καί 
νά προφέρωσιν αύτήν ήσύχως μέν, άλλ’ άκουστώς 
πως. Έν τω άνωτέρω όμως τμήματι έχει άλλως τό 
πράγμα, διότι ένταΰθα οί μαθηταί έχουσιν ήδη προσ- 
οικειωθή τήν δεξιότητα τής άναγνώσεως καί έν τή 
σιωπηλή άναγνώσει δύναται ό νοΰς αύτών νά στρα- 
φή πρός τήν άντίληψιν τών έννοιών.

Τό δέ δεύτερον ή αντιγραφή τοΰ κειμένου γίνεται 
πρός έξοικείωσιν τών μαθητών πρός το ορθογρα
φικόν τής γλώσσης. Καί ή ιδέα αΰτη, ότι διά τής 
αντιγραφής τοΰ κειμένου μανθάνει τις ορθογραφικόν, 
είνε τοσοΰτον διαδεδομένη παρά τοϊς ήμετέροις διδα— 
σκάλοις, ώστε έν τοϊς έλληνικοϊς σχολείοις καί γυ- 
μνασίοις γίνεται συχνοτάτη χρήσις άντιγραφής τοΰ 
κειμένου άποκλειστικώς πρός τόν σκοπόν τής ορθο
γραφίας. Τό τοιοϋτο όμως νομίζομεν ότι δέν είναι 
ορθόν καί είναι έν πολλοϊς ματαιοπονία καί ταλαι
πωρία τών μαθητών’ διότι έν τοιαύτη άντιγραφή, 
ένθα άδιακρίτως άντιγράφονται καί αί λέξεις αί γι- 
νωσκόμεναι καί αί άγνοούμεναι, δέν είναι δυνατόν νά 
γίνη τών άγνοουμένων λέξεων άπομόνωσις καί καθαρά 
άντίληψις τής είκόνος αύτών, όπερ είναι άναγκαία 
προϋπόθεσις τής ορθογραφίας αύτών. Διά τοΰτο νο
μίζομεν ότι καλλίτερον ύπηρετεϊταε ό ορθογραφικός 
σκοπός τής αντιγραφής, έάν δίδωνται είς τούς μαθη
τάς έργασίαι είδικαί π. χ. νά μοΰ άντιγράψητε έκ 
τοΰ άναγνωσθέντος τεμαχίου τάς λέξεις τάς γρα- 
φομένας μέ διπλοΰν λ, μέ διπλοδν τ, ή νά μοΰ 
γράψητε τάς λέξεις, όσαι έν τή ληγούση έχουσι πε
ρισπωμένην- νά μοΰ γράψητε τό συγκριτικόν πάντων 
τών έπιθέτων τών ευρισκομένων έν τφ άναγνωσθέντι 
τεμαχίφ*  ή τόν άόριστον έν τή μετοχή πάντων τών 
ρημάτων κ. τ. λ.

Διά τοιούτων άσκήσεων, άς δύναται έπ’ άπειρον 
νά πολλαπλασιάση δ διδάσκαλος, αί σιωπηλαί έργα— 
σίαι άποβαίνουσι διδακτικαί λίαν είς τούς μαθητάς 
καί άναγκαϊαι.

Πλήθος δέ σιωπηλών έργασιών άναφαίνεταε, όταν 
γίνεται ή διδασκαλία τής γλώσσης άναλυτικώς" π. χ. 
σχηματισμός λέξεων, τροπή ένεργητικής φωνής είς 
παθητικήν, έκφρασις κατά διαφόρους χρόνους, κατά 
διαφόρους τύπους, κατά διάφορα πρόσωπα, κατά 

διάφορον άριθμόν, έν άπλαϊς προτάσεσιν, έν συνθέτοις 
κλπ. Περί τούτου θά διαλάβωμεν μετ ’ άκριβείας έν 
τή πραγματεία ήμών περί τής άναλυτικής διδά- 
σκαλίας τής γλώσσης.

, Ε' η Αριθμητική.

Τό μάθημα τοΰτο παρέχει έργασίας σιωπηλάς καί 
πρό τής διδασκαλίας καί μετ’αύτην. Μόνον εις τοΰτο 
έφιστώμεν τήν προσοχήν τοΰ διδασκάλου νά άκο- 
λουθή αύστηρώς μεθοδικόν τι βιβλίον, ο θά έχωσιν 
άνά χεϊρας καί οί μαθηταί. Έν τω βιβλίφ ύπάρ
χουσι προβλήματα καί άλλαι άσκήσεις, άς έπιχει- 
ροΰσι κατ’ ιδίαν νά λύσωσι σιωπηλώςοί μαθηταί. Το 
βιβλίον δέ ένταΰθα άπαλλάττει τον διδάσκαλον νά 
γράφη έν τφ μαυροπίνακι τά προς σιωπηλάς έργα
σίας προβλήματα τής άριθμητικής, διότι αύτά εύρί
σκονται έν τή άριθμητική τών μαθητών καΐ ούτω 
οίκονομεϊται χρόνος, όπερ είναι πολύτιμον πράγμα 
έν τω άδιαιρίτφ σχολείφ.

C' ’Ιχνογραφία και Καλλιγραφία.

Έπειδή άμφότερα τά μαθήματα ταΰτα ύποθέ- 
τουσι άσκησιν, ίνα μετά δεξιότητος έκτελώνται, είς 
τάς σιωπηλάς έργασίας δίδεται εύκαιρία νά άσκώνται 
κατά μόνας οί μαθηταί άντιγράφοντες έξ ύποδειγ- 
μάτων καλλιγραφίας ή ιχνογραφίας, κατόπιν δέ 
γράφοντες καί άπο μνήμης κατά τούς τύπους τών 
υποδειγμάτων. "Ωστε ή άπασχόλησις τών μαθητών 
μέ άσκήσεις καλλιγραφικάς καί ίχνογραφικάς δέν δύ
ναται νά θεωρηθή πρός χρονοτριβήν καί προφύλαξιν 
τών μαθητών άπό τάς άταξίας τής άργίας, άλλ’ 
είναι έργασία χρήσιμος καί άναγκαία μάλιστα προς ά- 
πόκτησιν τής δεξιότητος έν τοϊς μαθήμασι τούτοις, 
ής έχει πάς άνθρωπος άνάγκην.

Ζ' ’Λδική.

Έν τφ μαθήματι τούτφ διακρίνομεν δύο πράγ
ματα πρώτον τήν κατανόησιν καί άποστήθισιν τοϋ 
άσματος καί δεύτερον τήν έκμάθησιν τοΰ μέλους. 
Έν τή πρώτη περιπτώσει ώς σιωπηλή έργασία δύνα
ται μετά τήν άνάπτυξιν τοΰ κειμένου ύπό τοΰ διδα
σκάλου νά δοθή είς τούς μαθητάς ή άποστήθισις 
αύτοϋ έκ τοΰ (άσματαρίου, όπερ πρέπει νά είναι πρός 
χρήσιν τών μαθητών. Έν δέ τή δευτέρ^ε περιπτώσει, 
ένθα πρόκειται περί τοΰ μέλους, δύνανται οί μαθηταί 
νά άσκηθώσι είς τήν γραφήν τών τονοσήμων, α πρέ
πει νά γίνωσι τοϊς μαθηταϊς τοΰ δημοτ. σχολείου 
γνωστά. Οί μαθηταί τοΰ άνωτέρου τμήματος πρέπει 
νά γννώσκωσι τήν τέχνην τής ωδικής. Πρό τοΰτο δέ 
καθίσταται άπαραίτητος ή γνώσις τών παραστατι
κών σημείων τών τόνων, τής διάρκειας αύτών, τών 
παύσεων, τής κλίμακος, τής διέσεως καί ύφέσεως τών 
τόνων τ. τ. Τούτων ή γνώσις είνε άπλουστάτη καί 
δύναται έν όλίγοις μαθήμασι νά διδαχθή καί κα- 

τανοηθή παρά τών μαθητών. ’Απλούστατα δε 
έκτίθενται τοΰτα έν τή «Τερψιχόρη υπό A. Ν. Μάλ- 
του», ήν συνιστώμεν είς τούς διδασκάλους.

Έκ τών άνωτέρω βλέπει ό διδάσκαλος ότι δυνά
μεθα νά πορισθώμεν σιωπηλάς έργασίας έκ πάντων 
σχεδόν τών μαθημάτων, έκ τινων δε καί πολλάς καί 
ποικίλας. Διά τών έργασιών τούτων, αϊτινες δέν είναι 
απλώς άπασχόλησις τών μαθητών, άλλά συντε-' 
λοΰσιν καΐ είς τήν μόρφωσιν αύτών,διευκολύνεται τό 
έργον τοΰ διδασκάλου έν τοΐς άδιαιρέτοις σχολίοις’ 
διότι ούτω δύναται νά διδάσκη και απασχολη συγ—' 
χρόνως πολλούς μαθητάς πολλών τάξεων. Βεβαίως 
τό άδιαίρετον σχολεΐον είναι σχολεΐον ανάγκης έν 
τοΐς τόποις έκείνοις, ένθα λείπουν τά χρήματα προς 
μ,ισθοδοσίαν πλειοτέρων διδασκάλων. Καί καθήκον: 
τών άρμοδίων έν τοιαύτη τών πραγμάτων κατα
στήσει είναι νά φροντίσουν, όπως τά σχολεία ταΰτα 
μή έλαττώνται πολύ τοΰ έκπαιδευτικοΰ αυτών προο- 
ρισμ,οΰ Πρός τοΰτο πρέπει νά παρασκευασθώσι βι
βλιάρια έν άπασι τοϊς μαθήμασι πρός χρήσιν τών 
μαθητών, έν οίς νά εύρίσκωνται προς έργασίαν τών 
μαθητών πολλά θέματα, ώστε οΰτω τό εργον τών 
σιωπηλών έργασιών νά είναι μάλλον κεκανονισμένον 
καί ό διδάσκαλος νά οίκονομή τόν χρόνον προς προ
φορικήν διδασκαλίαν με τάς άλλας τάξεις.

’Αλλά καί έν άλλο δυνάμεθα νά συστήσωμεν εις 
τόν διδάσκαλον πρός εύκολΐαν του έν τφ αδιαιρετφ 
σχολείφ, τήν χρήσιν μαθητών τής άνωτέρας τάξεως 
ώς βοηθών π.χ.πρός έπιτήρησιν τών γινομένων σιωπη
λών έργασιών έν τφ κατωτέρφ τμήματι, προς ΰπο- 
γραμμισμόν δι’ έρυθροΰ μολυβδοκονδύλου τών έσφαλ- 
μένων λέξεων καί γνωμών, πρός έπιτήρησιν τής κα
νονικής στάσεως τοΰ σώματος έν τή γραφή κάί ιχνο
γραφία, πρός ύπαγόρευσιν τεμαχίων παρασκευαζόμε
νων ΰπό τοΰ διδασκάλου χάριν ορθογραφικών γυμνα
σμάτων, πρός άσκησιν ' τών μαθητών έν τή εύρέσει 
ονομάτων,πόλεων, όρέων κλπ. έν τφ γεωγραφικφ πί- 
νακι κ.τ.τ. Τήν χρήσιν τοιούτων βοηθών προς έπα- 
νάληψιν καί έπιτήρησιν τών σιωπηλών έργασιών κρί- 
νομεν άναγκαίαν’ διότι οΰτω έπιτηροΰνται καΐ έξε- 
λέγχονται πάσαι αί σιωπηλαί έργασίαι τών μαθητών, 
άς είναι άδύνατον ό διδάσκαλος μόνος νά έξετάση 
καί διορθώση’ διότι έκτός τοΰ ότι είναι άφθονοι καί. 
είναι άδύνατον νά έξαρκέση μία δύναμις, όσον επι
μελής καί ταχεία είς τήν έργασίαν καί άν υποτεθή· 
δέν έχει καί καιρόν ό διδάσκαλος απασχολούμενος 
μέ τήν προφορικήν διδασκαλίαν τών άλλων τάξεων 
νά προσέξη καί πρός άλλας έργασίας μάλιστα δέ νά 
διορθοΐ γραφικάς. 'Ώστε έν έκ τών δύο ένταΰθα θά 
συμβή ή νά άφήση τά γραφικάς έργασίας τών 
μαθητών ό διδάσκαλος άνεξελέγκτους ή νά άναθέση 
τόν έλεγχον αύτών είς τούς βοηθούς. Το πρώ
τον είναι βλαβερόν· διότι οί μαθηταί γινώ- 
σκοντες δτι δέν έξελέγχονται, δέν ίργάζονται καθό
λου ή εργάζονται άμελώς καί οΰτω κατατρίβεται πο-
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λύτιμος χρόνος αύτών άνωφελώς. Τό δέ δεύτερον 
καί τούς μαθητάς ωφελεί- διότι γίνεται αύτών 
διόρθωσες έστω καί μηχανική, και τούς βοηθούς αύ- 
τΟυς προάγει- διότι δίδεται αύτοϊς εύκαιρία ποός αύ- 
τοτελή έργασίαν, πρός άνάμνησιν καί έπανάληψιν 
τών μεμαθημένων καί έμπέδωσιν αύτών, Έν Άγ- 
γλια πρός τοιοΰτον σκοπόν μεταχειρίζεται ό διδά
σκαλος τούς μαθητάς τούς τελειώσαντας ηδη τό 
σχολεϊον, οΐτινες δέχονται τό έργον άύτό μέ μικράν 
τινα αμοιβήν καί μέ τόν όρον νά διδάσκη αύτούς ό 
διδάσκαλος 1 ώραν καθ’ ήμέραν ιδιαιτέρως ύψηλό- 
τερα μαθήματα. Τό τοιοϋτο νομίζω ήδύνατο νά 
συμβή καί παρ’ ήμϊν έν τοϊς άδεαιρέτοις σχολείοις, 
ένθα ύπάρχουσι πολυάριθμοι μαθηταί, ή δέ κοινότης 
δέν έχει χρήματα, όπως διορισθή καί διατηρήται 
καί άλλος τακτικός διδάσκαλος.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΑΥΤΩΝ 
ΕΝ ΤΩ ΑΔΙΑΙΡΕΤΩ ΣΧΟΛΕΙΩ

Τά μαθήματα τοϋ σχολείου τούτου είναι πάντα τά 
μαθήματα τά διδασκόμενα έν τω σχολείφ, όλιγώτερα 
βεβαίως κατά τήν έκτασιν, άλλά μετά τής αύτής 
βαθύτητος διδασκόμενα καί πρός τόν αύτόν σκοπόν 
τείνοντα, ϊήλον ότι πρός τήν μόρφωσιν τοϋ άνθρώ
που. ’Επειδή δέ, ώς έλέγομεν άλλοτε, ό διδάσκαλος 
είς ών ύφείλει αύτός καί τάς 4 τάζεις τοΰ σχολείου, 
νά τρέφη διά τής διδασκαλίας του- διότι μόνον ή άπό 
τοΰ διδασκάλου άπορρέουσα διδασκαλία είναι ή άλη
θής καί παιδαγωγούσα διδασκαλία, διά τοΰτο έν τή 
έφαρμογή τοΰ προγράμματος κάμνομεν συνδυασμούς 
τάξεων καί τροποποιήσεις τών μαθημάτων, ΐνα δύ
νανται όσον τό δυνατόν περισσότερον οί μαθηταί ν’ 
άπολαύωσι τής διδασκαλίας τής άμέσου τοΰ διδα
σκάλου. Οί συνδυασμοί δ’ ούτοι καί αί τροποποιή
σει; είναι αί έξής.

Ή πρώτη καί δεύτερα τάξις, ώς καί ή τρίτη καί 
τετάρτη εις τινα τών μαθημάτων π. χ. εις τά ιερά, 
είς τήν φυσικήν ιστορίαν, είς τήν γεωγραφίαν κλπ. 
διδάσκονται ήνωμέναι καί οΰτω άποτελοΰνται τά 
τμήματα, έν οίς συμπεριλαμβάνονται ώς έπί τό πολύ 
δύο, ένίοτε δέ καί πλείους τάξεις πρός συνδιδασκα
λίαν. Πρός τόν σκοπόν δέ τοΰτον, ΐνα μή οί μαθη
ταί τών άνωτέρων τάξεων άκούωσι τά αύτά μαθή- 
μανα, άήκουσαν καίέν ταϊς κατωτέραις τάζεσιν,σχη
ματίζεται διετής κύκλος μαθημάτων περιέχων άλλα 
μαθήματα κατά τό πρώτον έτος καί άλλα κατά τό δεύ
τερον κτλ. Μάλιστα δέ καί έν τισι τών μαθημάτων 
π. χ. έν τή γυμναστική, τή ωδική, τοϊς περιπάτοις, 
τή περιγραφική διδασκαλία ζώων ή φυτών, δύνανται 
νά συμμετέχωσι πάσαι αί τάξεις καί νά ώφελώνται 
πάσαι έκ τής άμέσου τοΰ διδασκάλου διδασκαλίας. 
’Αλλά καί άλλο τι πρός τόν σκοπόν τοΰτον δυνάμε
θα νά πράξωμεν μάλιστα έν τή τάξει τή τρίτη καί 

τετάρτη, οί μαθηταί τών τάξεων τούτων νά συμμε- 
τέχωσι τάς διδασκαλίας τής άμέσως κατωτέρας τά
ξεως π. χ. έν τή άναγνώσει, έν τή άριθμητική. 
Διά τοΰ μέσου τούτου δίδεται άφορμή νά έπαναλη- 
φθώσι είς αύτούς καί νά έμπεδωθώσι τά διδαχθέντα. 
Τοιαΰται άπασχολήσεις είναι χρησιμώτεραι τών σιω
πηλών εργασιών καί πρέπει όσον είναι δυνατόν νά γί
νηται αύτών συχνή χρήσις. Έν τοϊς έπομένοις έκθέ- 
τομεν τούς κύκλους τών μαθημάτων πρός όδη’γίαν 
τοΰ διδασκάλου.

Α.) ΙΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Πρώτος κύκλος τάξςς Λ’, καί Β'.
’Έτος πρώτον

Τέσσαρα διηγήματα πρός παρασκευήν τών 
μαθητών είς τήν άντίληψιν τών θρησκευτικών 
μαθημάτων, α'). Ή καλή άδελφή β’). Τό μελισ- 
σάκι ό βρακούλης γ')". Τό Πιπερόσπυρον δ’).*0  λύ
κος καί ή κοκκινοσκουφίτσα.—Είκοσι μαθήματα έκ 
τής Παλαιας καί Καινής Διαθήκης, α') Ή δημι
ουργία τοΰ κόσμου β'). Ό Παράδεισος γ'.) ό κατα
κλυσμός δ'), ό Αβραάμ ε') Θυσία ’Ισαάκ στ').’Ησαΰ 
καί ’Ιακώβ ζ'). ’Ιωσήφ η'.) Μωϋσέως γέννησις καί 
σωτηρία η'). Ήλί καί Σαμουήλ θ'). Δαυΐδ καί Γο
λιάθ Γ). Γέννησις τοΰ Ίησοΰ ια') οί Μάγοι τής 
Ανατολής ιβ'). ό δωδεκαετής Ίησοΰς ιγ') ό γάμος 
μος έν Κανφ ιδ') ό χορτασμός τών 5000 ιε') ή 
άνάστασις τοΰ υίοΰ τής χήρας ις') Ό Ίησοΰς εύλογεϊ 
τά παιδία. ιζ') είσοδος είς Ιερουσαλήμ ιη') θάνατος 
καί άνάστασις κ') άνάληψις.

Έτος δεύτερον

Τέσσαρα ηθικά Διηγήματα α )τά τρία εύγνώμο- 
να ζώα β'.) ή πεντάμορφη γ') ό γεωργός καί ό όφις 
δ' ) τά γιδακια καί ό λύκος. Είκοσι διηγήματα έκ τής 
παλαιάς καί καινής Διαθήκης. 1) Πρόνοια τοΰ Θεοΰ 
καί παρακοή τοΰ άνθρώπου. 2) Κάϊν καί Άβελ. 
3) Κατακλυσμός. 4) Πύργος τής Βαβέλ. 5) ’Α
βραάμ. 6) Γάμος Ισαάκ. 7) Ήσαΰ καί Ιακώβ. 
8) Ιακώβ έν Μεσσοποταμί^. 9) Πώλησις τοΰ ’Ιω
σήφ. 10) Ό Ιωσήφ έν άξιώματι καί οί άδελφοί 
του. 11) ό Ιακώβ έν Αίγύπτω. 12) "Εξοδος τών 
Ισραηλιτών. 13 Νομοθεσία. 14) Ιωάννης ό πρό
δρομος. 15) Γέννησις τοΰ Ίησοΰ 16) ’Ηρώδης καί 
σφαγή τών βρεφών. 17) Ό δωδεκαετής Ίησοΰς. 
Θαύματα τοΰ Ίησοΰ 18) Σταύρωσις τοΰ Ίησοΰ 
19). Άνάστασις καί 20 Άνάληψις.

Λεύτερος κύκλος τάξις Γ' καέ Λ'

Τά κατά τον κύκλον τοΰτον θεωροΰμεν περιττόν 
νά άναγράψωμεν ένταϋθα έν λεπτομερείς, καθ’ όσον- 
ταΰτα εύρίσκει ό άναγνώστης έν τοϊς έμοϊς δύο βι- 
βλίοις.α'Ιβτοριαι ίεραι και διδαοκαλίαι έκ τής πα- 

A«t«S ΛιαΟ-ήκης καί ίατορίαι ίεραι και διδαοκαλίαι 
εκ τής χΰνής Λια&ήκης. Έκ τών βιβλίων τούτων 
διεξέρχεται ό διδάσκαλος τό μέν εν έτος τάς Ιστο
ρίας τής Παλαιάς Διαθήκης, τό δέ έτερον τάς Ι
στορίας τής Καινής Διαθήκης. Τά πράγματα έν τοϊς 
βιβλίοις είναι έπί τό άπλούστερον έκτεθειμένα, ώστε 
νά δύνανται καί μόνοι οί μαθηταί νά μανθάνωσι.

Β'.) Άνάγνωσις.
Έν τή άναγνώσει οί μέν μαθηταί τής Α'. 

τάξεως μένουσι κεχωρισμένοι, οί δέ τής Β’. 
καί Γ'. τάξεως άποτελοΰσιν έν τμήμα καί οί τής 
Γ’. καί Δ’. ώσαύτως πάλιν ίδιον τμήμα. Ό κύ
κλος τών μαθημάτων είναι καί ένταϋθα διετής. Πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον πρέπει νά ύπάρχωσι καί διά τά 
δύο τμήματα, τό δεύτερον καί τρίτον, δύο διάφορα 
βιβλία άναγνώσεως, ών γίνεται χρήσις τοΰ μέν ένός 
τό πρώτον έτος, τοΰ δέ ετέρου τό άλλο έτος. Οΰτω 
λοιπόν δυνάμεθα διά τό δεύτερον τμήμα νά έχωμεν 
τό μέν πρώτον έτος τόν 'Ροβινσώνα, τό δέ δεύτερον 
τούς ήρωας τής άρχαίας καί νέας Ελλάδος. Επί
σης καί έν τφ τρίτφ τμήματι, ένθα εύρίσκεται ή 
τρίτη καί τετάρτη τάξις ήνωμένη, δυνάμεθα νά έ
χωμεν τό μέν έν έτος τήν 'Οδύσσειαν, τό δέ άλλο 
τά Αναγνώσματα καθ’ ’Ηρόδοτον. Διά τοΰ συνδυα
σμού τούτου τών τάξεων καί διά τής έκ περιτροπής 
ώρισμένων βιβλίων χρήσεως κατορθοΰμεν νά αύξή- 
σωμεν τάς ώρας τής διδασκαλίας τής άναγνώσεως 
μάλιστα έν τή τρίτη τάξει, δπερ είναι λίαν σπου
δαϊον, νά μή άηδιάζωμεν δέ καί τούς μαθητάς διά 
τής άναγνώσεως τοΰ αύτοΰ βιβλίου κατ’έπανάληψιν.

Γ') Γβωγραφία.

Ή γεωγραφία κυρίως διδάσκεται έν τή τρί
τη καί τετάρτη τάξει τοΰ σχολείου, τά δέ γι
νόμενα πρός τοΰτο έν τή πρώτη καί δευτέριη τάξει 
είναι εισαγωγή είς αύτήν. Οΰτω δυνάμεθα νά απο- 
τελέσωμεν δύο διετείς κύκλους μαθημάτων γεωγρα
φίας. Καί κατά μέν τόν πρώτον κύκλον διδάσκεται ή 
λεγομένη πατριδογραφία, ήτις περιλαμβάνει καθ’ 
'έκαστον έτος τά έξής. Πρώτον έτος a J σχολεία 
καί τά έν αύτφ β') οικία καί τά έν αύτή γ') κατοι
κίδια ζώα δ') κήπος καί τά έν αύτφ ε' [ πόλις στ') 
δάσος ζ') φυσική διάθεσις τή; χώρας η') ύδωρ θ') 
άήρ ι’) ούρανός. Λεύτερου έτος, α') Ανατολή 
καί δύσις τοΰ ήλιου, βορράς, νότος, προσδιορισμός 
τής θέσεω; τών άντικειμένων κατ’ άρχάς μέν διά τοΰ 
έμπρός, όπίσω, δεξιά, άριστερά, έπειτα δέ διά τών 
τεσσάρων σημείων τοΰ ορίζοντας β')Προσδιορισμός τών 
τοίχων τοΰ σχολείου διά τών τεσσάρων σημείων τοΰ 
όρίζοντος. Ιχνογράφησες αύτοΰ έν μικρω έπί τοΰ 
μαυροπίνακας, γ') Τοπογραφική έςέτασις τής πόλεως 
ή τή; κώμης, έν ή τό σχολεϊον. Τά σπουδαιότερα 
οικοδομήματα δημόσια καί ιδιωτικά. Προσδιορισμός 
τής θέσεως αύτών. Διάγραμμα τής πόλεως ή τής 
κώμης έπί τοΰ μαυροπίνακος. δ') Ή πέριξ χώρα, 

τά ύψώματα, τά ΰδατα, αί πεδιάδες, τά δάση αύ
τής καί άπλούστατον τούτων σχεδίασμα έπί τοΰ μαυ
ροπίνακος. ε') Ή Πελοπόννησος, ή Στίρεά ’Ελλάς, 
ή Θεσσαλία ή "Ηπειρος, αί νήσοι, στ') ή Εύρώπη, 
ή Αφρική, ή Άσία, ή Αμερική, ή Αύστραλία. Οί 
πέντε ωκεανοί. Αί πρωτεύουσαι τών τών νομών τής 
Ελλάδος. Ταΰτα πάντα έπί τοΰ χάρτου.

Κατά δέ τον δεύτερον κύκλον διδάσκεται τό πρώ
τον έτος- γεωγραφία τής Ελλάδος καί Εύρώπης, το 
δέ δεύτερον γεωγραφία τών λοιπών ηπείρων,

Λ') «Ι»υσικαΙ έπιοτήμ-αο.

Καί έν τφ άδιαιρέτφ σχολείφ πρέπει νά διδα- 
χθώσι Ικανά έκ τών φυσικών έπιστημών, ά ού μό
νον έξεγείρουσι τόν άνθρωπον είς σκέψιν, άλλά καί 
τόν όδηγοϋσι νά ζή καλλίτερον καί πρακτικώτερον. 
Σχηματίζομεν δέ καί ένταϋθα δύο κύκλους μαθημά
των διετείς. Καί κατά μέν τόν πρώτον περιοριζό- 
μεθα είς τήν περιγραφήν ζφων καί φυτών έντοπίων. 
Οΰτω δύνανται νά διδαχθώσι τά κατοικίδια ζφα 
πάντα καί τά καρποφόρα δένδρα, ά κρίνομεν περιτ
τόν ένταϋθα νά άναγράψωμεν. Εις δέ τό άνώτερον 
τμήμα γίνεται τελειότερα διδασκαλία διαφόρων έξ 
όλων τών φυσικών έπιστημών άντικειμένων, α ανα- 
γράφομεν ένταϋθα λεπτομερώς πρός οδηγίαν τοΰ δι
δασκάλου.

ΊΓρέτον Ζτος.

"Εξ μα&ήματα έκ της ζωολογίας.

·. ··»

α) περί θηλαστικών ζώων, ίδια περί ΐππών, προ
βάτων, κυνών, βοών, β) περί πτηνών ίδια περί όρ 
νίθων, περιστερών, χηνών- γ) περί έρπετών ιδία περί 
τρίγλης, έγχέλυος- ε) περί τών έντόμων ιδία περί 
μεταξοσκώληκος, μελίσσης, μύρμηκος- γ) περί ά- 
οαχνοειδών.

Δέκα τρία μαδήματα έκ τής φυτολογίας.

α) περί άροσίμου γής καί τών συστατικών αύτής. 
β) περί λιπασμάτων- γ) περί βλαστήσεως,καρποφο
ρία; φυτών μονοετών, διετών, πολυετών·- δ) περί 
τοΰ τρόπου τοΰ πολλαπλασιασμού αύτών ε) περί τοΰ 
συστήματος τοΰ Αινναίου- r) περί κατασκευής έσω- 
τερικής τών δένδρων καί χρησιμότητΟς τών δασών- 
ζ) περί τής ποιότητος τής ξυλεία; καί τών όρων 
τής διάρκειας ή σαθρώσεως αύτής- η) περί άνθρά- 
κων καί κατασκευής αύτών- θ) περί πεύκης, δρυός, 
λεύκης- ι) περί άλλοδαπών πολυτίμων δένδρων οίον 
μαονιού, παλισσάνδρου, έβένου, γαλλικού ξύλου, 
ισπανικού καλάμου, βάμβου- ια) περί τής χρησιμό- 
τητος τών όπωοοφόρων δένδρων καί τής τελειοτέ- 
ρας αύτών καλλιέργειας- ιβ) περί έξευγενισμοΰ -τών 
όπωροφόρων δένδρων καί τών διαφόρων μεθόδων τοΰ 
εμβολιασμού- ιγ) περί άμπέλοΰ καί παρασκευής δια
φόρων οίνων.
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Έξ μαδήματα ε’κ τής γεωλογίας και 
ορυκτολογίας.

α) περί τοϋ μεγέθους τη; γης, περί σχηματισμού 
αυτής, περί τών 8 γεωλογικών στρωμάτων β) περί 
ηφαιστείων γ) περί σιδήρου, χαλκού, μολύβδου,αρ
γύρου, χρυσού, ύδραργύρου- δ) περί θείου καί θειώ- 
σεως· ε)περί άδάμαντος- ς·)περί ασβεστόλιθων, μαρ
μάρων καί της χρησιμοποιήσεω; αύτών, περί γύ
ψου καί αλαβάστρου..

Πέντε μαδήματα έκ τής φοβικής.
α) περί θερμότητος καί ψύχους· β) -περί καλών 

καί κακών αγωγών, καταμετρήσεις τής θερμότητος 
διά τών θερμότερων Κελσίου, Ρεωμύρου, Φαρε- 
νάϊτ· γ) περί δυνάμεω; τσϋ άτμοϋ καί τής χρησι
μοποιήσω; αύτοΰ' δ) περί ειδικού βάρους τών σω
μάτων, περί κολυμβήσεως, πλοίων ε) περί αεραν
τλία; καί αεροστάτων.

Τέββαρα μαδήματα έκ τής άβτρονομίας.
α') περί τοϋ σύμπαντος β')περί τής γενέσεω; τήί 

ήμέρας-καί τής νυκτός, περί τής διαφόρου τών ήμε- 
ρών καΐ τών νυκτών διαρκεία; καί τών ωρών τοϋ 
έτους δ') περί σελήνης.

ζ/ύο μαδήματα έκ τής χημεία?.
περί χημικών φκνομένων καί χημικών στοι

χείων, ιδία περί" οξυγόνου, ύδρογόνου, αζώτου, άν- 
θρακος β') περί οξέων, βάσεων καί αλάτων.

Πέντε μαδήματα έκ τής άνδρωπολογίας.
«’) περί των οστών τοϋ άνθρώπου β') περί τών 

μυών γ’) περί εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού καί τών 
νεύρων δ') περί τής καρδίας καί κυκλοφορίας τοΰ 
αίματος ε') περί τών οργάνων τής πέψεως.

Τέταρτον έτος.

'Οκτώ μαδήματα έκ τής ζωολογίας.

α') περί θηλαστικών ίδί^ περί πιθήκων β’) περί 
σκωλήκων ίδί^ε περί βδέλλης, έ’λμινθος, ταινίας γ') 
περί μαλακίων ίδιο: περί κοχλίου δ') περί έχινοδέρ- 
μων ιδίας περί έχίνου ε') περί άκαλύφης ϊδίοε περί 
μεδούση; ζ") περί πολυπόδων ίδί^ι περί κοραλλίων 
ε') περί έγχυματογενών ζωυφίων η') περί σπόγγων. 

Λέκα ?ξ μαδήματα έκ τής φυτολογίας.
α) περί τών παρ’ ήμΐν όπωροφόρων δένδρων, 

τής νόσου καί τής θεραπείας αύτών β')περί καλλιέρ
γειας τών δημητριακών καρπών καί τής σημασίας 
αυτών ώς θρεπτικών μέσων, ιδία δέ τοΰ σίτου, 
τής κριθής, τοΰ„ αραβοσίτου γ') περί γεωμήλων δ') 
περί λαχάνων καί τής καλλιέργειας αύτών, ίδίςε δέ 
τοϋ φασηόλου,κολοκύνθης,πέπονος, ΰδροπέπονος κλτ. 
ε') περί χόρτου ιδία δέ περί τριφυλλιού. ζ"') περί 
τήνου καί τής χρησιμοποιήσεω; αύτοΰ ζ') περί βάμ- 
λακος καί βαμβακουργίας η’) περί κατασκευής χάρ- 
βου καί τυπογραφείου' θ') περί χρωστικών ξύλων, 
ριζαοίρυ (έρυθροδάνου), βρασιλλιανοΰ ξύλου, χρυσο- 

ξύλου, μελιού, ινδικού, κηκιδίων κλπ. Γ) περί ζα- 
χαροκαλάμου καί σακχαροποιίας, ια') περί καφφέ 
καί τείου t§') περί φυτών άρωματικών ξένων οίον 
πεπέρεως κινναμώμου, μοσχοκαρύου, βανίλλης ιγ’) 
περί φυτών ιατρικών οίον χαμαιμήλου. μαλάχης, ά- 
φροξυλάνθης (άνθος τής ακτής) τιλίου, κίνας κλπ. 
ιδ') περί φαρμακερών φυτών, ίδια περί καπνού, ιε') 
περί μυκήτων ις-' ) περί ανθοκομίας.
’Οκτώ μαδήματα έκ τής γεωλογίας και ορυκτολο

γίας. '·
α') περί ηφαιστείων β’) περί σεισμού γ’) περί με

τάλλων δ') περί γαιανθράκων καί φωταερίου ε’) περί 
μαγειρικού άλατος ζ') περί πηλοΰ καί αγγειοπλα
στικής ζ') περί τελμάτων καί πυρετών η ) περί ή
λεκτρου, νίτρου, πυρίτεδος, διαφόρων πυροβόλων, 
βαμβακοπυρίτιδος, δυναμίτιδος.

'Επτά μαδήματα έκ τής φοβικής.
α') περί ύδραντλιών β') περί ανέμων γ’) περί νε

φελών, βροχής, χιόνος, χαλάζης, δρόσου, πάχνης, 
ούρανίου τόξου δ') περί βροντής καί ηλεκτρισμού ε') 
περί τηλεγράφου ς-')περί ήχου καί μουσικών οργάνων 
ζ') περί φωτός, διόπτρων, τηλεσκοπίου, μικροσκοπίου, 

Πέντε μαδήματα έκ τής άβτρονομίας.
α') περί ήμερολογίου β') περί τών εκθλίψεων τοΰ 

ήλιου καί τής σελήνης γ') περί τών πλανητών δ') περί 
τών κομητών ε ) περί τών απλανών αστέρων.

doo μαδήματα έκ τής χημείας.
α') περί τών τροφών τοΰ άνθρώπου καί τών φυ

τών β ) περί ζήμώσεως.
Τέβσαρα μαδήματα έκ τής άνδρωπολογίας.

α’) περί τών αισθητηρίων, τών παθήσεων ιδίως 
τοΰ οφθαλμού καί τοΰ ώτός β') περί δέρματος, θε
ραπείας αύτοΰ, περί ΐδρωτικών αδένων, περί τριχών 
καί ονύχων περί τών φυλών τοΰ άνθρώπου, γ') περί 
τοΰ μεγέθους καί τοΰ βάρους τοΰ άνθρωπίνου σώμα
τος, γιγάντων καί νάννων. περί διαρκεία; τής ζωής, 
περί θανάτου, δ’) περί τών πλεονεκτημάτων τοΰ 
άνθρώπου, διαίτης, πολιτείας καί θρησκείας.

Ε .) καε γεωμετρία.

Έν τω μαθήματι τούτω έκάστη τάξις έχει ιδι
αιτέραν ώραν πρό; διδασκαλίαν. Άλλ’ έκτός τού
του πάσα άνωτέρα τάξις δύναται νά συνδιδάσκη- 
ται μέ τήν άμέσως κατωτέραν πρός έπανάληψιν 
καί έμπέδωσιν. Τοΰτο δύναται έπί πασών τών τά
ξεων νά ρηθή καί είναι χρήσιμον νά γίνηται πρός 
άπόκτησιν τής λογιστικής δεξιότητος τών μαθητών. 
‘Αλλά καί σιπηλαί έργασίαι ένταϋθα δύνανται νά γί- 
νωσιν μετ’ αύτενεργείας. Πρός τοΰτο οδηγό; χρή
σιμος δύναται νά άποβή είς τούς διδασκάλους; ή έμή 
μεθοδική ’Αριθμητική τεΰχος Α, Β, Γ, Δ, έν οί; 
εύρίσκεται μεθοδικώς ή άριθμητική κατεστρωιιένη 
καί διά τά 4σχολικά έτη πρός χρήσιν τών μαθητών.

Διά δέ τήν διδασκαλίαν τής γεωμετρίας ό διδά
σκαλο; δύναται κατά τούς τελευταίους μήνας έν τή 
τετάρτη τάξει νά προσθέση μίαν ή δύο ώρας καθ 
εβδομάδα έκτάκτως πρός διδασκαλίαν τών κυριωτέ- 
ρων γεωμετρικών σχημάτωνκαΐ τον υπολογισμόν τής 
έπιφανείας αύτών.

ΣΤ). Γραμμ»τ;κή.

Τό μάθημα τοΰτο διδάσκεται συστηματικώς πως 
έν τφ άνωτέρω μόνον τμήματι. Σχηματίζεται λοι
πόν καί ένταϋθα διετής κύκλος μαθημάτων κατα- 
τασσομένων είς έτη ώς εξής.

Τρίτον έτος.
α’) μέρη τοϋ λόγου β’) διαίρεσις τών λέξεων ειί 

συλλαβάς, φωνήεντα καί σύμφωνα, δίφθογγοι γ ) 
πνεύματα, τόνοι, γένη τών ονομάτων, άρθρα, άριθ” 
μοί, δ') κλίσεις τών ονομάτων ε') περί έπιθέταΛ 
καί παραθετικών στ') περί άντωνυμιών ζ') περ1 
άριθμητικών η') περί τονισμού τών λέξεων.

Τέταρτον έτος.
α’) περί ρήματος καί τοΰ σχηματισμού αυτών 

έν τή ένεργητική καί παθητική φωνή, β') περί 
ρημάτων άνωμάλων γ') περί προθέσεων δ’) περί 
σχηματισμού συνθέτων μετά προθέσεων ρημάτων ω; 
καί τών μετά τών ευ καί δυς. ε’) περί έπιρρημάτων 
καί περί παραγωγής καί συνθέσεως λέξεων.

Ζ') Ιστορία.
Τό μάθημα τοΰτο, όπερ διδάσκεται καί διά τών 

άναγνωστικών βιβλίων τής δευτέρας, τρίτης και 
τετάρτης τάξεως, πρέπει έν τφ άνωτέρφ τμήματι 
νά τύχη καί ιδίας καλλιέργειας. Προς τοΰτο σχη
ματίζεται καί ένταϋθα διετής κύκλος μαθημάτων 
περιλαμβάνων τά κυριώτατα έκ τής ιστορίας τα 
εξής.

Τρίτον έτος.

α'). Ήρακλεϊδαι β ) Κόδρος γ') άρχοντες έν 
Άθήναις δ’) Λυκούργος ε') Μεσσηνιακοί πόλεμοι 
στ') ’Ολυμπιακοί άγώνε;" ζ') Σόλων- η') Πεισί- 
στρατος- θ') Περσικοί πόλεμοι- ι’) Πελοποννησια- 
κός πόλεμος, ια') Οΐ Μακεδονικοί χρόνοι, ιβ') Ή 
Ρωμαίοι καί ή ύποταγή τή.; Ελλάδος- γ’) Ό μέ
γας Κωνσταντίνος- ιδ’) ’Αγώνες τού Ελληνισμού 
κατά Περσών, Βουλγάρων- ιε ) αλωσις της Κων
σταντινουπόλεως ύπό τών Λατίνων.

Λεύτερου έτος.
α') Τό Όσμανικόν κράτος καί ή αλωσις τής 

Κωνσταντινουπόλεως το δεύτερον· β ) Λάμπρος 
Κατσώνης- γ) Γαλλική ίπανάστασις- δ ) ’Ρήγας 
Φεραϊος, Άδ. Κοραής. ε') Σουλιώται. ς·') Νεωτά- 
τη ελληνική ιστορία άπό τοΰ 1821 μέχρι σήμερον 
έπί τό διεξοδικώτερον.

ΠρΆτον έτος
1. δ μύλος
2. τό χελιδόνι 

διάλογος 
ή πρωτοχρονιά 
δ μικρός ίππεύς

Ζ'.) ώδεκή καί απαγγελία.
Καί ένταϋθα σχηματίζονται δύο τμήματα, ών 

τό μέν πρώτον περιλαμβάνει την Α' καί Β , τό δε 
δεύτερον τήν Γ' Δ' καί τάξιν, μέ διετή έκαστον 
τμήμα κύκλον μαθημάτων. Διδάσκονται δέ έν έκά- 
στφ έτει τούλάχιστον δέκα ασματα νέα, ά ορίζον
ται διάφορα κατά τά διάφορα έτη, ΐνα μη άκούω- 
σιν οί μαθηταί δίς τά αύτά πράγματα,

Ή διάταξις τών μαθημάτων έχει ώς έξής-
Πρώτον τρ,τψα.

“ * Δεύτερον έτος
1 .ή θερινή νύξ

2. τό χωράφι
3. ή βάτος
4. τό φθινόπωρον
5. άσμα τής γυμναστικής

7. ή έξοχή 
8 τό δάσος
9. ή άφιέρ. είς 
*Λ. τό αρνάκι.

Δεύτερον τμήμα,
Τέταρτον ι

2. δ δδοιπόρος

3.
4.
5. .
6. ή άγάπη πρός τήν πατρ. 6. τό άνθος
7. τό πρωινόν άσμα 7 “ -1'"—
8. τό τριαντάφυλλον
9. δ ήλιος
10. δ άποχαιρ. τοϋ πτηνού 10.

τό πρωινόν άσμα

τήν πατρίδα

έτος
1. ό ναύτης έν τρικυμίςι
2. ό δδοιπόρος
3. άσμα νοσταλγοΰντσς

f

Τρίτον οτο<;
τό αηδόνι
έν τώ γυμνηστηρίω 
ή __αύγή

4. ή άνοιξις
5. άσμα θούριον
6. είς τόν "Ολυμπον
7. δ άποχαιρ. τής πατρίδος
9. τό ρυάκι
10. δ βίος.

διδάσκαλος έν τώ βιβλίφ ’Αν, Ν. Μάλτου « Τιρψι- 
χο'ρη ήτοι συλλογή χοριχΰν ασμάτων χλπ.ι. Κατα την 
ώραν ταύτην δύναται δ διδάσκαλο; νά άσκή τους μα
θητάς καί εις τήν απαγγελίαν ποιημάτων ή κλασσικών 
τεμαχίων πρός έθνικήν μόρφωσιν αύτών. Τοιαΰται συλλογαι 
"...__ Λ. ναλλιτεοαν

1.
2.
3.

4. δ Μάϊος
5. είς τό έαρ
6. οίσμα έθνικόν 
7· ή
8. ή Κυριακή
10. ασμα τοΰ βασιλέως.

ΣΗΜ. Τά πλεΐστα τών ασμάτων τούτων ευρίσκει δ 
_ .. ’ 7* β^λίφ ’Αν, Ν. Μόίλτου « Τιρψ-ι-
χο'ρη ήτοι συλλογή χοριχΰν ασμάτων χΛπ.τ. Κατα την 

*’ 1 *-**■ ----~ -—ή τούς μα
θητάς καί είς τήν απαγγελίαν ποιημάτων ή κλασσικών 
τεμαχίων πρός έθνικήν μόρφωσιν αύτών. Τοιαΰται συλλογαι 
έχουσιν έκδοθή πολλαί, ών ήμεϊς εύρίσκομεν καλλιτέραν 
τήν ύπό τοΰ κ. Α. Άντωνιάδου.

Η'.) Καλλιγραφία. ιχνογραφία, 
γυμναστική.

Ή διδασκαλία τής καλλιγραφίας, ιχνογραφίας 
καί γυμναστική; γίνεται συγχρόνως, διδομένων 
όμως είς έκάστην τάξιν ιδίων εργασιών. Η σύγχρο
νος αΰτη διδασκαλία μάλιστα έν τή καλλιγραφία 
παρέχει εις τόν διδάσκαλον τόν χρόνον νά όδηγή έ
καστον μαθητήν είς το καλώ; γράφειν καί κανονι- 
κώς. Έν τή γυμναστική οι μαθηταί τή; Α καί Β 
τάξεως παιζουσι μόνοι διάφορα παιγνίδια, καθ’ δν 
χρόνον ό διδάσκαλος καταγίνεται μέ τήν γυμναστι
κήν τών άνωτέρων τάξεων. ·

Τοιαύτη είναι ή διάταξις τών μαθημάτων.
Πώς δέ πάντα ταΰτα καταστρώνονται έν προ- 

γράμματι, ό άναγνώστης βλέπει έν τφ συνημμένφ 
ένταϋθα, όπερ περιλαμβάνει μόνον μαθήματα μιάς 
ήμέρας. Έπιφυλαττόμεθα δέ νά τυπώσωμεν τό 
πρόγραμμα τούτο πλήρες μετά οδηγιών πρός χρή
σιν τών διδασκάλων έν ίδίφ τεύχει.
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Διδάσκονται ύπό τοΰ διδασκάλου ιερά.

Άναγινώσκουσι έν τώ ίερώ των βιβλίω παρασκευαζουσαι το 
μενον.

Άντιγράφουσι κύρια ονόματα, ρητά, προσευχάς σχετικά παντα 
διδαχθέν ιερόν μάθημα.

Διδάσκονται άμφότεραι παρά τοΰ διδασκάλου ιερόν μάθημά.

Διδάσκεται άνάγνωσιν παρά τοϋ διδασκάλου. 
’Ασκείται εις άνάγνωσιν μέ βοηθούς. 
’Ασκείται μόνη σιωπηλώς εις την άνάγνωσιν. 
Ωσαύτως.

διδαχθησό-

πρός τό
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’Ασκείται είς τήν άνάγνωσιν μέ βοηθούς. 
Διδάσκεται παρά τοϋ διδασκάλου. 
Μετέχει καί αύτή τής διδασκαλίας. 
Γράφει γλωσσικά γυμνάσματα.

Γράφει λέξεις έκ τοΰ άναγνωσθέντος.
Έκτελεϊ γραπτά γυμνάσματα έκ τοΰ άναγνωσθέντος.

Συνδιδάσκονται αμφότεραι παρά τοΰ διδασκάλου.

Διάλειμμα και παιδιαι τών μαθητών.

Έκτελεϊ γραπτήν αριθμητικήν μέ βοηθούς.
Έκτελεϊ γραπτήν άριθμητικήν μέ βοηθούς. 
Διδάσκεται παρά του διδασκάλου.
Μετέχει και αΰτη της διδασκαλίας της Γ' τάξεως.

Διδάσκεται αριθμητικήν παρά του διδασκάλου. 
Μετέχει και αΰτη της διδασκαλίας της Α' τάξεως. 
Λύει κατ’ ιδίαν προβλήματα άριθμητικής.
Λύει κατ ’ ιδίαν προβλήματα αριθμητικής.Μ. Μ.
Διδάσκονται άμφότεραι φυσικά μαθήματα παρά τοϋ διδασκάλου.

Λύουσι γραπτώς ζήτημά τι έκ τών φυσικών έπιστημών σχετικόν πρός τό 
διδαχθησόμενον μάθημα.

Ίχνογραφοΰσί τι έκ τών φυσικών σχετικόν πρός τό διδαχθέν ή 
γράφουσί τι σχετικόν έν τοΐς τετραδίοις των.

Συνδιδάσκονται παρά του διδασκάλου μάθημα έκ τών φυσικών.

3-3 ‘4 Διάλειμμα.

3 ‘/2-i

Α’. τάξις 
Β'. τάξις 
Γ' . τάξις 
Δ'. τάξις

Άσκοΰνται άπασαι εις τήν γραφήν ύπό τοΰ διδασκάλου αΰτοϋ, έκάστηί 
τάξεως έχούσης και ίδιον μάθημα.

’Ε» Άθήναις ·χ τοΰ ΤυΛογραοιι ou ΑΝΕΣ,ΤΗ ΚΠΝΕΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 3093—1893


