ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3
ου
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών , Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450
Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
(∆ΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ

Αθήνα 2011

1

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&∆ΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραµµα Σπουδών , Οριζόντια Πράξη» MIS:
295450
Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.)

Το παρόν έργο έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας
1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1:
«Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών
για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ............................................................................ 3
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................................................................................................... 5
Ι 2. ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ........... 5
Ι 2.1 Η νεοελληνική γλώσσα (ΝΕ) στην προσχολική και σχολική
ηλικία και στο Γυµνάσιο....................................................................................... 5
Ι 2.2 Η λογοτεχνία................................................................................................. 7
Ι 2.3 Η Αρχαία Ελληνική (ΑΕ) Γλώσσα και Γραµµατεία .................................... 8
ΜΕΡΟΣ II: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
II 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................... 11
II 1.1 Η αρχαιογνωσία στην εκπαίδευσή µας ....................................................... 11
II 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ .................................................................................... 12
II 2.1 Οι αρχές επιλογής των προς διδασκαλία κειµένων..................................... 13
II 2.2 ∆ιδασκαλία της γραµµατικής και του συντακτικού ................................... 13
II 2.3 Οι αρχές µετάφρασης των κειµένων της α΄ ενότητας
της Α΄ Γυµνασίου ................................................................................................. 15
II 2.4 Επισηµάνσεις σχετικά µε τη διδασκαλία του λεξιλογίου ........................... 16
II 2.5 Βασικές µεθοδολογικές επιλογές ................................................................ 17
II 2.6 Αξιολόγηση ................................................................................................. 18
II 2.7 Συνήθη ερωτήµατα...................................................................................... 18
II 3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΕ ΓΛΩΣΣΑΣ
II 3.1. Α΄ Γυµνασίου
II 3.1.1 Η ελληνική γλώσσα στο πέρασµα των Αιώνων ......................................... 29
II 3.1.2 Η λειτουργία της προσωπικής αντωνυµίας στην επίκληση
του Θείου............................................................................................................... 43
II 3.2 Β΄ Γυµνασίου
II 3.2.1 Ο λοιµός στην Αθήνα, Θουκυδίδη............................................................. 54
II 3.2.2 Το τέχνασµα του Θεµιστοκλή, Πλουτάρχου Θεµιστοκλής......................... 67
II 3.3. Γ΄ Γυµνασίου
II 3.3.1 Η δοµή και το περιεχόµενο του επιταφίου
λόγου από την ΑΕ έως σήµερα............................................................................... 79
II 3.3.2 Γραπτοί και άγραφοι νόµοι: τότε και σήµερα............................................ 86
II 3.3.3 Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτικού
εµπλουτισµού των ενοτήτων 1, 4, 5, 6 ................................................................... 91
II 4. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
II 4.1 Α΄ Γυµνασίου
II 4.1.1 Η αντιµετώπιση του ξένου στην αρχαία και τη
νεότερη Ελλάδα ..................................................................................................... 96

3

II 4.1.2 ∆ηµιουργώ την οµηρική κοινωνία και περιδιαβαίνω
στα παλάτια της ..................................................................................................... 104
II 4.1.3 Αποκτώ άποψη για τις µεταφράσεις της οµηρικής Οδύσσειας................... 104
II 4.1.4 Η θέση των γυναικών στην αρχαία Ελλάδα .............................................. 106
II 4.1.5 Αναζητώ πληροφορίες για τους/τις ήρωες/ηρωίδες και
τους/τις θεούς/θεές της Οδύσσειας µέσα από τα µάτια των άλλων ........................ 107
II 4.2 Β΄ Γυµνασίου: Ανθρώπινες σχέσεις στην Ιλιάδα: οι οµηρικές οµιλίες ........ 110
II 4.3 Γ΄ Γυµνασίου
II 4.3.1 Η Ελένη στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία................................................ 114
II 4.3.2 Σύγκριση της Ἑλένης µε την Ἰφιγένεια ἐν Ταύροι̋............................... 126
II 5. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.................... 127
III: ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ..........................................................................................131

4

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών η διδασκαλία/µάθηση της γλώσσας οργανώνεται µε
βάση το µαθητή. Η συγκεκριµένη επιλογή του ΠΣ, εξυπηρετεί ευρύτερους
παιδαγωγικούς σκοπούς της διδασκαλίας και ταυτόχρονα διευκολύνει την επιτυχή
υλοποίηση των ειδικότερων διδακτικών στόχων του συγκεκριµένου γνωστικού
αντικειµένου. Κεντρική στόχευση του προγράµµατος είναι η ‘διαφοροποιηµένη
διδασκαλία’ σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασµού και εκπαιδευτικής πράξης. Οι
µαθητές/τριες µιας τάξης δεν θεωρούνται ένα ενιαίο σύνολο εκπαιδευοµένων στο
οποίο εφαρµόζεται µια κοινή διδασκαλία, επειδή διαφέρουν ως προς τις γλωσσικές
και επικοινωνιακές τους ικανότητες, τη γλωσσική ποικιλία ή τις γλώσσες που
οµιλούν, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, τους τρόπους µε τους οποίους
µαθαίνουν κ.ά. Eξίσου κεντρική επιλογή του νέου ΠΣ για τη διδασκαλία/µάθηση της
γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι η αυτονόµηση του µαθητή απέναντι
στη µάθηση, η οποία µπορεί να υλοποιηθεί µε τη χρήση στρατηγικών. Μέσω της
‘γνωσιακής µαθητείας’ οι µαθητές υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς
νααναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν γνωστικά εργαλεία και στρατηγικές για
τηνκατανόηση και παραγωγή προφορικών και γραπτών κειµένων.
Ι 2. ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Οι καινοτοµίες του νέου Προγράµµατος Σπουδών (στο εξής ΠΣ) συνίστανται στα
ακόλουθα:
Ι 2.1. Η νεοελληνική (ΝΕ) γλώσσα στην προσχολική και σχολική ηλικία και στο
Γυµνάσιο
1. Σε επίπεδο περιεχοµένου δίνεται για πρώτη φορά έµφαση στην καλλιέργεια όχι
µόνο γλωσσικών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε οι µαθητές και οι
µαθήτριες να είναι σε θέση να ελέγχουν και να συνδιαµορφώνουν κριτικά το
πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον ιδιαίτερο
τρόπο προσέγγισης των κειµένων (προφορικών και γραπτών) που προτείνεται στο νέο
ΠΣ, και ο οποίος στοχεύει να βοηθήσει τους µαθητές και τις µαθήτριες να
αντιληφθούν ότι α) οι γλωσσικές µορφές (τρόποι γραφής και προφοράς,
µορφολογικές, συντακτικές και λεξιλογικές επιλογές, κειµενικά είδη) λειτουργούν ως
ενδείκτες κοινωνικών παραµέτρων και ως µηχανισµοί δόµησης ταυτοτήτων,
ιδεολογιών, στάσεων και συµπεριφορών, και β) η παραγωγή προφορικού και γραπτού
λόγου αποτελεί µια διαδικασία συνεργατική και δηµιουργική και υπό την έννοια αυτή
οι µαθητές µπορούν να επανασχεδιάζουν, να σχολιάζουν και να αξιολογούν τον
παραγόµενο λόγο τους ανάλογα µε το πλαίσιο επικοινωνίας.
2. Σε επίπεδο οργάνωσης της ύλης, το νέο ΠΣ είναι ανοικτού τύπου, δηλ. παρέχει
στον/στην εκπαιδευτικό µεγάλη ευελιξία ως προς το εκπαιδευτικό υλικό που µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων του νέου ΠΣ, εφόσον ο/η
εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει από ένα µεγάλο αριθµό διαφορετικών κειµενικών
ειδών ή τύπων κειµένων εκείνα που αρµόζουν στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα της
τάξης του. Μπορεί ακόµη, αν το κρίνει αναγκαίο, να δουλέψει µε διαφορετικά (π.χ.
ως προς το βαθµό δυσκολίας) κείµενα για διαφορετικές οµάδες της ίδιας τάξης, οι
οποίες εµφανίζουν διαφοροποιηµένες ανάγκες, προκειµένου να επιτύχει κοινούς
γενικούς στόχους (λ.χ. την εξοικείωση µε τα βασικά χαρακτηριστικά του
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κατευθυντικού λόγου) αλλά και ταυτόχρονα ειδικούς για κάθε οµάδα ανάλογα µε τις
ανάγκες της (λ.χ. καλλιέργεια λεξιλογίου στη µία οµάδα, εξοικείωση µε βασικές
γραµµατικές δοµές του κατευθυντικού λόγου στην άλλη κτλ.). Υπό την έννοια αυτή
καθίσταται συνδηµιουργός του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο είναι πια δυνατό χάρη
και στη συνδροµή των νέων τεχνολογιών (χρήση διαδικτύου, διαδραστικού πίνακα,
κτλ.) να προσαρµόζεται στις ανάγκες της κάθε τάξης, ακόµη και του κάθε µαθητή
σύµφωνα µε τις αρχές της διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής.
3. Η επίτευξη όλων των παραπάνω δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µε
γλωσσική διδασκαλία παραδοσιακού τύπου. Εποµένως, το νέο ΠΣ για τη ΝΕ γλώσσα
διαφοροποιείται από τα προηγούµενα και ως προς τις διδακτικές µεθόδους µε τις
οποίες καλεί τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν τους στόχους του. Πιο
συγκεκριµένα, µέσα από τη συστηµατική εργασία σε οµάδες οι µαθητές/µαθήτριες
αναλαµβάνουν σχέδια εργασίας (project), τα οποία έχουν ως στόχο αφενός να τους
βοηθήσουν να ανακαλύψουν µόνοι τους τη γνώση (διερευνητική µάθηση) µέσω της
δηµιουργίας υποθέσεων και της επιβεβαίωσης ή διάψευσής τους και γενικότερα µέσω
της χρήσης στρατηγικών, και αφετέρου να τους οδηγήσουν να αποκτήσουν γνώση και
εκτός τάξης µέσα από την καθηµερινή διεπίδραση µε άλλους και τη συνεχή χρήση
της γλώσσας. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα και στην αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης
των µαθητών, ο οποίος βασίζεται περισσότερο σε µεθόδους όπως το portfolio, η
αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση µε τη χρήση βοηθηµάτων αναφοράς (π.χ.
χρήση λεξικού, γραµµατικής) και λιγότερο σε παραδοσιακές µεθόδους όπως τεστ ή
διαγωνίσµατα, που αντικατοπτρίζουν την επίδοση του µαθητή σε µία µόνο χρονική
στιγµή της µαθησιακής του πορείας.
4. Επίσης, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο µάθηµα της ΝΕ γλώσσας αποτελεί µια
κεντρική επιλογή του παρόντος ΠΣ: οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πρόσβαση σε µια
αστείρευτη πηγή πληροφοριών και αποτελούν απαραίτητο επικουρικό µέσο για τη
διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος, εφόσον µπορούν να µετατρέψουν την
απόκτηση πληροφοριών σε απόκτηση γνώσεων. Η γνώση όµως, όπως νοείται στο
πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού που υιοθετείται στο παρόν ΠΣ, είναι προϊόν
κριτικής αντιµετώπισης της πληροφορίας. Τα εργαλεία του web 2.0 που υιοθετούνται
στο ΠΣ προϋποθέτουν την ενεργό συµµετοχή των µαθητών/τριών σε γλωσσικές
δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου. Ενδεικτικά, εκτός από τη χρήση
κειµενογράφων, προτείνεται α) αξιοποίηση βελτιωµένων µέσων παρουσίασης για το
διδάσκοντα αλλά και τους µαθητές, όταν πρόκειται για παρουσίαση εργασιών, β)
χρήση ιστολογίων για βελτιωµένη επικοινωνία µεταξύ των µαθητών αλλά και του/της
εκπαιδευτικού µε τους/τις µαθητές/τριες.
5. Ειδικότερα το ΠΣ κάθε βαθµίδας εµφανίζει και κάποιες επιµέρους καινοτοµίες. Για
παράδειγµα το πρόγραµµα της Προσχολικής Εκπαίδευσης διαχωρίζει και περιγράφει
µε σαφήνεια σε διαφορετικές στήλες τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι
µαθητές αλλά και τους τρόπους που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί
για να ενισχύσουν τις δεξιότητες αυτές. Στο ΠΣ του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου
από την άλλη µεριά δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην για πολύ καιρό παραµεληµένη για
πολύ καιρό καλλιέργεια του προφορικού λόγου, ο οποίος τώρα και µε τη βοήθεια των
νέων τεχνολογιών (χρήση ψηφιακών µέσων εγγραφής και αναπαραγωγής φωνής)
είναι δυνατόν να αναπαραχθεί στην τάξη και να σχολιαστεί από τους µαθητές ή να
αξιολογηθεί σύµφωνα µε παραµέτρους και κριτήρια που έχουν συζητηθεί εκ των
προτέρων.
6. Στο νέο ΠΣ η γλώσσα αντιµετωπίζεται όχι µόνο ως αντικείµενο αλλά και ως µέσο
διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία της γλώσσας
µέσω γνωστικών αντικειµένων (ιστορίας, µαθηµατικών, βιολογίας, µορφών τέχνης
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κτλ.), ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια να «εµποτιστούν» τα γνωστικά αντικείµενα
και µε γλωσσικούς στόχους. Για το λόγο αυτό η οµάδα του γλωσσικού γραµµατισµού
συνεργάστηκε µε τις οµάδες της Ιστορίας και Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και
της Γεωγραφίας στη δηµιουργία σεναρίων που συµπεριλήφθηκαν στους αντίστοιχους
Οδηγούς για τον Εκπαιδευτικό.
7. Τέλος προτείνονται επιπλέον τρόποι διδασκαλίας της ΝΕ ως δεύτερης γλώσσας, για
να διευκολυνθεί το έργο του/της εκπαιδευτικού στην περίπτωση που έχει
αλλόγλωσσους µαθητές στην τάξη του. Αυτό επιτυγχάνεται µε την επισήµανση των
κυριότερων λαθών που εντοπίζονται στον λόγο των αλλόγλωσσων, καθώς και µε
προτάσεις για τη θεραπεία/διόρθωσή τους.
Ι 2.2. Η Λογοτεχνία
1. Ως προς τους σκοπούς: Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι «η
κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισµό».
2. Ως προς το περιεχόµενο: Το εκπαιδευτικό υλικό για το µάθηµα της λογοτεχνίας
συγκροτείται από µία ποικιλία κειµένων, κάποια από τα οποία µπορεί να προέρχονται
από τα σχολικά ανθολόγια, µαζί µε ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία αλλά και άλλα είδη
«κειµένων» τα οποία, ευρισκόµενα στις παρυφές της λογοτεχνίας, κτίζουν ένα γόνιµο
διάλογο µαζί της, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να ελκύσουν τους νεαρούς αναγνώστες
και να τους ασκήσουν σε νέους γραµµατισµούς (visual, media, computer literacy)
όπως κόµικς, κινηµατογραφικές ταινίες και τραγούδια. Η ιστορία είναι πάντοτε
παρούσα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, ακολουθώντας, όµως, τη µεθοδολογική
ανανέωση του περιεχοµένου της.
3. Ως προς τη διδακτική µεθοδολογία: Η µεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται στις
παιδαγωγικές µεθόδους της διδασκαλίας σε οµάδες και της µεθόδου project. Θέτουµε
ως σκοπό την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης παιδαγωγικής
πρότασης για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
4. Ως προς την αξιολόγηση στο µάθηµα της λογοτεχνίας: Οι δραστηριότητες στο
µάθηµα της λογοτεχνίας είναι σκόπιµα σχεδιασµένες να είναι πολλές και ποικίλες. Η
αξιολόγηση των µαθητών γίνεται στη βάση της παραγωγής προσωπικού λόγου για το
κείµενο ή για το θέµα για το οποίο µιλά το κείµενο και αποµακρύνεται από τη λογική
του σωστού/λάθους ή της αναπαραγωγής έτοιµων απαντήσεων που βρίσκονται στα
κάθε είδους βοηθήµατα που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Η αξιολόγηση προκύπτει από
τις εργασίες των µαθητών και δεν τους αιφνιδιάζει ζητώντας τους άγνωστα στοιχεία ή
δραστηριότητες που δεν έχουν συζητηθεί και δουλευτεί µέσα στην τάξη. Στο
Γυµνάσιο που υπάρχουν γραπτές εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς,
προτείνεται οι µαθητές να εξετάζονται σε άγνωστο λογοτεχνικό κείµενο, οµοειδές ή
οµόθεµο µε τις διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν και µε ασκήσεις παρόµοιες µε
αυτές που δούλεψαν µέσα στην τάξη. Συνολικά, οι µαθητές αξιολογούνται µέσω µιας
πλούσιας ποικιλίας δραστηριοτήτων, ερωτήσεων ή/και εργασιών σε µία, αντιστοίχως,
πλούσια ποικιλία δεξιοτήτων οι κυριότερες από τις οποίες αποσκοπούν στην
ανάπτυξη κριτικού γραµµατισµού καθώς και στην ανάπτυξη αναγνωστικών και
εκφραστικών δεξιοτήτων τόσο σε επίπεδο λόγου όσο και σε επίπεδο εικόνας
(ανάπτυξη οπτικο-ακουστικού γραµµατισµού). Η άσκηση –και η αξιολόγηση– των
µαθητών στις δραστηριότητες αυτές αποτελεί την καλύτερη προετοιµασία, ώστε να
καλλιεργηθεί στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης µια αυθεντική σχέση µε τη
«γλώσσα» της λογοτεχνίας. Το ΠΣ δίνει έµφαση στη διαδικασία/τη µέθοδο, το
µάθηµα είναι παιδοκεντρικό, ξεκινά από τον προσδιορισµό εννοιών που βοηθούν
στον επαναπροσδιορισµό της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, άρα και των σκοπών της:
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δηµιουργικότητα, εγγραµµατοσύνη, λογοτεχνικός κανόνας, υποκειµενικότητα,
ιδεολογία, θεωρία της ανάγνωσης. Το ΠΣ διακατέχεται από αισιοδοξία για τις
δυνατότητες µάθησης του ανθρώπου, θεωρεί τη µάθηση του εκπαιδευτικού εξίσου
σηµαντική µε τη µάθηση του µαθητή και θεωρεί τη µέθοδο διδασκαλίας άκρως
σηµαντικό παιδαγωγικό µέσον. Στη µέθοδο αυτή, οι βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπωλεία, οι
συγγραφείς, οι ανοικτές τάξεις, τα κάθε είδους πολυτροπικά κείµενα, καθώς και τα
κοινωνικά µέσα δικτύωσης δεν µπορεί παρά να είναι παρόντα.
Ι 2.3. Η αρχαία ελληνική (ΑΕ) γλώσσα και γραµµατεία
Με βάση την αρχή της ολιστικής/διαθεµατικής µάθησης οι δύο κλάδοι του
µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος
και ορίζουν γνωστικές περιοχές που διαπλέκονται, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι χάνουν
τον διακριτό τους ρόλο. Ειδικά για το µάθηµα της ΑΕ γλώσσας σηµειώνεται ότι, αν
και παραµένει πρωτίστως γλωσσικό, ενισχύεται, χωρίς να χάνει την αυτονοµία του,
από αρχαιογνωστικού τύπου πληροφορίες µε στόχο την αρχαιοµάθεια και την
αναβίωση της εποχής µέσα στην οποία έζησαν οι συγγραφείς και δηµιούργησαν τα
έργα τους. Παράλληλα µε το µάθηµα της ΑΕ γραµµατείας, οι µαθητές ασκούνται
στην κριτική ανάγνωση, στο σχολιασµό των απόψεων, στην ερµηνεία των ιδεών µε
έµφαση στη διαχρονική ισχύ τους, στην αποτίµηση πράξεων και γεγονότων και στο
χαρακτηρισµό προσώπων.
Ως προς τη διδακτική µεθοδολογία χρησιµοποιείται το συνδυαστικό µοντέλο
διαδικασίας και περιεχοµένου. Πιο συγκεκριµένα η διδασκαλία προχωρά µε
ερωταποκρίσεις µε στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των µαθητών:
ελάχιστες γνώσεις δίνονται από τους καθηγητές (οι έννοιες, οι λέξεις-κλειδιά) και όλα
τα υπόλοιπα παράγονται από τους µαθητές, καθώς καλλιεργείται, µε τις κατάλληλες
στρατηγικές, η ικανότητα του µαθητή να οδηγείται όλο και πιο αυτόνοµα στη
διερεύνηση και στη διατύπωση της νέας γνώσης. Επίσης µε βασική αρχή τη
µαθητοκεντρική διδασκαλία στο πλαίσιο της διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής, η
µετωπική µάθηση µετατρέπεται σε βιωµατική-συνεργατική: από τους µαθητές
ζητείται να συµµετέχουν στη διδασκαλία, να κρίνουν και να επιλέγουν, να ερευνούν
και να αποφασίζουν µέσα σε κλίµα συνεργασίας. Ταυτόχρονα προωθούνται τόσο η
οµαδοσυνεργατική µέθοδος όσο και τα σχέδια εργασίας (πρότζεκτ). Στόχος είναι
αφενός να ενεργοποιούνται οι κλίσεις και τα µαθησιακά στιλ του συνόλου των
µαθητών, και αφετέρου να ασκούνται και οι διδάσκοντες σε πρακτικές που θα τους
επιτρέψουν να βελτιώσουν και να εµπλουτίσουν τις προσωπικές τους στρατηγικές.
Ουσιαστική βαρύτητα δίνεται στη διαθεµατικότητα: η διαπλοκή των µαθησιακώνδιδακτικών αντικειµένων γίνεται µε αµφίδροµες συνδέσεις, σταθερά και όχι
ευκαιριακά.
Επίσης αξιοποιούνται στρατηγικές όπως η µορφολογική, ετυµολογική,
σηµασιολογική σύνδεση του λεξιλογίου της ΑΕ και της ΝΕ, η αντιπαραθετική
προσέγγιση των δοµών της ΑΕ και της ΝΕ (π.χ. απαρέµφατο), έτσι ώστε να εξαχθούν
συµπεράσµατα για τους τρόπους λειτουργίας της γλώσσας στη διαχρονία της. Με τον
τρόπο αυτό οι µαθητές/τριες αφενός έχουν προσωπική εµπλοκή στην κατανόηση της
ΑΕ (άρα είναι σε θέση να κατακτήσουν όσο καλύτερα γίνεται το σύστηµά της και να
µην καταφεύγουν σε αποστήθιση κλιτικών παραδειγµάτων και συντακτικών
κανόνων) και αφετέρου είναι σε θέση να κατανοήσουν τη χρησιµότητα της
διδασκαλίας της ΑΕ γλώσσας.
Eιδικότερα για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
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1. Ως προς τους στόχους: επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να αποκτήσουν
βασικές γνώσεις του συστήµατος της ΑΕ (συντακτικές, µορφολογικές, λεξιλογικές)
και να γνωρίσουν τις επιβιώσεις του παρελθόντος στη σύγχρονη εποχή, ώστε να
βελτιώσουν παράλληλα το λόγιο χρηστικό επίπεδο της νέας ελληνικής. Οι στόχοι
αυτοί θα υπηρετηθούν αποτελεσµατικά, αν το µάθηµα παρουσιάζεται µε ελκυστικό
τρόπο, ώστε να πάψουν οι µαθητές και οι µαθήτριες να αντιµετωπίζουν µε απέχθεια
τα ΑΕ, τα οποία όχι µόνο συµβάλλουν στη γλωσσική τους διαµόρφωση, αλλά
ενισχύουν και την ιδεολογική τους στήριξη µε ιδέες που µπορεί και πρέπει να τους
γίνουν προσφιλείς.
Η διδασκαλία της γραµµατικής και του συντακτικού είναι το µέσο και όχι ο
τελικός στόχος, η προϋπόθεση δηλαδή για την κατανόηση των κειµένων. Από τη
γραµµατική και το συντακτικό οι µαθητές και µαθήτριες του Γυµνασίου µαθαίνουν
όσα χρειάζονται για να κατανοήσουν εύληπτα ευσύνοπτα κείµενα στην ΑΕ γλώσσα.
Για το λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές και τις µαθήτριες να
αναγνωρίσουν τους τύπους και όχι να τους παράγουν, δίνοντας έµφαση στους τύπους
που διασώζονται στη λόγια µορφή της ΝΕ γλώσσας. Στο επίπεδο της ετυµολογίας οι
µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται να δηµιουργήσουν το προσωπικό τους λεξικό,
στο οποίο καταγράφουν τις δύσκολες/άγνωστες λέξεις που συναντούν στα κείµενα
και µαθαίνουν να τις τεµαχίζουν στα συστατικά τους, καθώς και να τις συνδέουν
ετυµολογικά µε λέξεις της ΝΕ (αντί των ατελείωτων καταλόγων που δίνονταν έως
τώρα και τους οποίους έπρεπε να αποστηθίσουν).
2. Ως προς τα κείµενα: επιλέγονται κείµενα µε κριτήριο α) την ηλικιακή ανάπτυξη
των µαθητών και το γεγονός ότι πρώτη φορά έρχονται σε επαφή µε τον αρχαίο λόγο,
β) τη θεµατική τους σύνδεση µε άλλα διδακτικά αντικείµενα της ίδιας τάξης (λ.χ.
στην τάξη που διδάσκονται για τα σχήµατα δίνεται ο ορισµός του κύκλου από τον
Αρχιµήδη). Στο πλαίσιο της ευελιξίας, της αυτενέργειας του/της εκπαιδευτικού και
της ανάληψης πρωτοβουλιών εκ µέρους του/της, η σειρά των κειµένων που
περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια µπορεί να ανατραπεί, όπως επίσης και η σειρά
διδασκαλίας των γραµµατικών ή συντακτικών φαινοµένων µε σεβασµό βέβαια στις
βασικές παιδαγωγικές αρχές.
3. Ως προς τα ερµηνευτικά σχόλια: σε κάθε κείµενο παρατίθεται παράλληλο συναφές
κείµενο και αναζητούνται οι σχέσεις, οι οµοιότητες ή οι διαφορές της σκέψης του
χθες µε το σήµερα. ∆ίνονται πληροφορίες για τον συγγραφέα και το γραµµατειακό
είδος, για τον πολιτισµό και τους εξωκειµενικούς παράγοντες που συνέτειναν στη
συγγραφή και βοηθούν στην ερµηνεία του κειµένου.
Στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας, προκρίνεται η διδασκαλία
ολόκληρων έργων, π.χ. Οδύσσεια, Ιλιάδα και όχι αποσπασµάτων. Η διδασκαλία
προβλέπει συνεχείς αναφορές στα βιβλία αρχαίων ελλήνων συγγραφέων (και όχι
µόνο) που υπάρχουν στο Γυµνάσιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή (σε όλες τις
τάξεις), έτσι ώστε µέσα από τη φαινοµενική αξιοποίηση ενός µόνο βιβλίου ο µαθητής
να αναγνωρίζει το διακείµενο και την έννοια της συνάντησης λαών, πολιτισµών και
σκέψης, διατρέχοντας περισσότερα δηµιουργήµατα του αρχαίου λόγου.
Αξιοποιούνται επίσης λειτουργικά οι νέες τεχνολογίες για την εναργέστερη
παρουσίαση του αρχαίου κόσµου. Τα κείµενα της ΑΕ γραµµατείας αντιµετωπίζονται
ως κείµενα λογοτεχνίας, προσεγγίζονται και ερµηνεύονται µε τον τρόπο που
υιοθετείται στο µάθηµα της ΝΕ λογοτεχνίας, εφαρµόζοντας σύγχρονες θεωρίες
σχετικές µε την αφήγηση, για τις οποίες εξάλλου τα οµηρικά κείµενα (αλλά και η
τραγωδία) ενδείκνυνται απολύτως.
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Ως προς την αξιολόγηση: πραγµατοποιείται σε διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής
διαδικασίας µε διαφορετικούς σκοπούς και µε διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων
(ανάλογα µε την εκάστοτε τάξη και τους µαθητές), έτσι που να επιτρέπει την εκφορά
µιας συνολικής κρίσης για το βαθµό επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών
στόχων και για την αποτελεσµατικότητα του ΠΣ. Η επίδοση του µαθητή ή της
µαθήτριας δεν κρίνεται µόνο από τις γραπτές εξετάσεις (τριµήνων, τελικές). Για το
λόγο αυτό, δεν µπορεί να υιοθετηθεί ένας και µόνο τρόπος αξιολόγησης. Σε
συνδυασµό µε τις παραδοσιακές µορφές των καθηµερινών εργασιών, των τεστ και
των διαγωνισµάτων που συµπληρώνουν την ατοµική αξιολόγηση, τίθεται σε
εφαρµογή και η οµαδική αξιολόγηση µέσω της ανάθεσης οµαδικών ελκυστικών
δραστηριοτήτων, της συγκέντρωσης και επεξεργασίας υλικού και της εκπόνησης
συνθετικών εργασιών κυρίως διαθεµατικού τύπου. Επιλέγονται, εποµένως, ο φάκελος
µαθητή (portfolio), η αξιολόγηση µέσω σχεδίων εργασίας (project), η
αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση από τους συµµαθητές/τις συµµαθήτριες.
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II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
II 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι συνθήκες όπως διαγράφονται στην αρχή της νέας χιλιετίας,
χαρακτηριζόµενες από ταχύτατη µεταβολή σε κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και
πολιτισµικό επίπεδο, επηρεάζουν και την εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει όχι µόνο να
καταγράφει και να αποτυπώνει τις εξελίξεις και τους νέους προσανατολισµούς, αλλά
και να οριοθετεί αξίες ικανές να εκφράσουν νέο όραµα για το µέλλον.
Το Νέο Σχολείο, καινοτόµο, ενταξιακό και ψηφιακό, οφείλει να αξιοποιήσει
σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών,
προκειµένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιηµένες ανάγκες και ικανότητες των
µαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών, καθώς και στα διαφορετικά χαρακτηριστικά
των σχολείων, εισάγοντας δηµιουργικά το ψηφιακό µέσο στις κλασικές µορφές
«προφορικότητας» και «εγγραµµατοσύνης». Βασικός σκοπός της νέας προσέγγισης
στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών είναι οι µαθητές/τριες να έρθουν σε
ουσιαστική επαφή µε τον κόσµο και τη γλώσσα της αρχαιότητας και να ενισχύσουν
το ενδιαφέρον τους γι’ αυτά αποκτώντας γνώσεις, δεξιότητες/ικανότητες και στάσεις,
που θα τους επιτρέψουν να διαµορφώσουν κριτική στάση και να να ζήσουν
δηµιουργικά ως δηµοκρατικοί πολίτες στην αναδυόµενη Κοινωνία της Γνώσης.
II 1. Η αρχαιογνωσία στην εκπαίδευσή µας
Η κλασική παιδεία, ως παιδεία ανθρωπιστική, συνιστά το απαύγασµα της
παιδαγωγικής πείρας αιώνων, δηµιουργώντας ένα κοινωνικό κεφάλαιο χρήσιµο για
την εξέλιξη και των σύγχρονων κοινωνιών, αλλά και συµβολικό κεφάλαιο, εκ των ων
ουκ άνευ για τους σύγχρονους ευρωπαίους πολίτες.
Η αποστολή της γλωσσικής, ιστορικής και αισθητικής αγωγής στο σύγχρονο
σχολείο είναι άµεσα συνυφασµένη µε το ζήτηµα της ταυτότητας και του
αυτοπροσδιορισµού του ανθρώπου των επόµενων δεκαετιών. Ο κλασικός πολιτισµός
στο πλαίσιο αυτό επαναξιολογείται µέσω της ιστορικής του σηµασίας για τη
συγκρότηση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας, αλλά και µέσω των καταβολών
των εννοιών, των λογοτεχνικών µορφών, της ιδεολογίας και των θεσµών που έχουν
σφραγίσει τη διαµόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτισµών.
Για να εξοικειωθεί ο/η σύγχρονος µαθητής/τρια µε τον κλασικό πολιτισµό, να
τον αποτιµήσει κριτικά σε σχέση µε το νεοελληνικό και να αξιοποιήσει κατάλληλα
τις ιδέες, τις στάσεις και τις αξίες που πρεσβεύει, θα πρέπει η προσέγγιση του
αρχαίου κόσµου και της γλώσσας µέσω της οποίας εκφράστηκε να γίνει µε τρόπο
διερευνητικό. Γι’ αυτό ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει αρχαία ελληνικά (στο εξής
ΑΕ) θα πρέπει να ανταποκριθεί στον πολυσχιδή και πολυεπίπεδο ρόλο του/της
παίρνοντας διαφορετική θέση στη διδακτική διαδικασία: θα πρέπει να είναι σε θέση
να κατευθύνει τους/τις µαθητές/τριες να ανακαλύψουν τις κεντρικές έννοιες που
αναδύονται µέσα από την αρχαιογνωσία αναδεικνύοντας τον τρόπο µε τον οποίο η
γλωσσική έκφραση συµβάλλει στη διαµόρφωση των νοηµάτων, αλλά και να
αξιοποιεί νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, αποφεύγοντας τις
παγιωµένες µέχρι τώρα δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις που προϋποθέτουν

11

µηχανιστική άσκηση των µαθητών/τριών στους γλωσσικούς και νοηµατικούς
µηχανισµούς των ΑΕ. Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, στον παρόντα οδηγό
θεωρούµε ότι πρέπει να δοθεί έµφαση:
 σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις των ΑΕ τόσο από το πρωτότυπο όσο και από
µετάφραση (π.χ. µοντέλο διαδικασίας, διδασκαλία σε οµόκεντρους κύκλους,
εκπόνηση διαθεµατικών οµαδικών ή ατοµικών εργασιών κτλ.)
 στη ρητή διασύνδεση της αρχαίας µε τη νέα ελληνική, έτσι ώστε να γίνονται
κατανοητοί στους/στις µαθητές/τριες οι τύποι της λόγιας πλευράς της νέας
ελληνικής αλλά και οι τρόποι/λόγοι για τους οποίους επιβίωσαν
 στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, έτσι ώστε επιτευχθεί ικανή προσοµοίωση του
αρχαίου κόσµου και να καταστεί η µάθηση όσο γίνεται πιο βιωµατική.
Προκειµένου να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν
νέες πρακτικές στη διδασκαλία των ΑΕ, αξιοποιείται η τεχνική των ερωταποκρίσεων:
παρατίθενται δηλαδή πιθανά συχνά ερωτήµατα που ενδεχοµένως οι εκπαιδευτικοί να
ήθελαν να υποβάλουν καθώς και οι απαντήσεις που θα µπορούσαν να λάβουν.
II 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ένα αναµορφωµένο ΠΣ της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας έχει ως
κύριους στόχους αρχαιογνωστικούς και ανθρωποκεντρικούς-παιδαγωγικούς. Η
µελέτη της αρχαίας γλώσσας είναι διερεύνηση και ερµηνεία πνευµατικής δηµιουργίας
που οδήγησε σε υψηλότατα επιστηµονικά και καλλιτεχνικά επιτεύγµατα και έθεσε τις
βάσεις για τη διαµόρφωση του ελληνορωµαϊκού και δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού.
Πρώτιστα λοιπόν η διδασκαλία των κειµένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και
γραµµατείας στοχεύει οι µαθητές και οι µαθήτριες:
 Να γνωρίσουν την πνευµατική δηµιουργία των αρχαίων Ελλήνων, µε την
οποία συνδέεται άρρηκτα ο νεοελληνικός πολιτισµός, και να µπορούν να
εντοπίζουν τις ίδιες ή διαφορετικές αντιλήψεις σε επίπεδο ηθών-εθίµων,
ιδεών, νοοτροπιών ή άλλων πολιτιστικών στοιχείων στη διαδροµή των αιώνων
και στις αλλαγές των τόπων.
 Να έρθουν σε επαφή µε τις αξίες του ελληνικού πολιτισµού, τον ιδιαίτερο
τρόπο σκέψης των αρχαίων Ελλήνων ιδιαίτερα στην Αθήνα της κλασικής
εποχής, την έννοια του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη χωρίς υπερβολές και
ωραιοποιήσεις.
 Να ανακαλύψουν και να εκτιµήσουν τη λογοτεχνική αξία των έργων των
αρχαίων ελλήνων συγγραφέων κατά τη διδασκαλία τόσο από το πρωτότυπο,
όσο και από τη µετάφραση, στο βαθµό που αυτή µε την ποιότητά της διασώζει
τους εκφραστικούς τρόπους του αρχαίου κειµένου και µε τη σειρά της
αποτελεί ένα νέο λογοτεχνικό κείµενο.
 Στο πλαίσιο αυτό να µπορούν εργαζόµενοι/ες διαθεµατικά και διακειµενικά
να κινούνται µε ευχέρεια από το ένα κείµενο λόγου στο άλλο, αναγνωρίζοντας
τις οµοιότητες αλλά και τις διαφορές τους στο χώρο και στο χρόνο.

Στη συνέχεια ασφαλώς µέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας η διδακτική
πρότασή µας στοχεύει να υπηρετήσει τη γνώση της σύγχρονης γλωσσικής µορφής
µέσα από τη βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας στη διαχρονική της διάσταση. Σε
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αυτό το πλαίσιο βασικός στόχος είναι η αρτιότερη εκµάθηση του λόγιου χρηστικού
επιπέδου της ΝΕ ελληνικής κυρίως σε επίσηµο επίπεδο λόγου (βλ. ΠΣ). Αυτό
προβλέπεται να γίνει µε βάση τρεις µεθόδους: α) έµφαση στη διδασκαλία
σχηµατισµού στοιχείων, δοµών και κανόνων της ΑΕ που έχουν επιβιώσει στη ΝΕ
αυτούσια ή σε συγκεκριµένα συµφραστικά πλαίσια της ΝΕ και αναγνώριση των
αντίστοιχων µη κληρονοµηµένων σε κείµενα της ΑΕ, β) διαχρονική προσέγγιση των
κληρονοµηµένων στοιχείων, δοµών και κανόνων µέσα από αντιπαραθετικούς πίνακες
ΑΕ και ΝΕ και παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξής τους από τα ΑΕ προς τα ΝΕ και γ)
ασκήσεις χρήσης των κληρονοµηµένων στοιχείων, δοµών και κανόνων σε
συµφραστικά πλαίσια της ΝΕ.
II 2.1 Οι αρχές της επιλογής των προς διδασκαλία κειµένων
Επιλέγονται κείµενα µε κριτήριο την ηλικιακή ανάπτυξη των µαθητών/τριών και το
γεγονός ότι πρώτη φορά έρχονται σε επαφή µε τον αρχαίο λόγο. Συνεπώς, τα κείµενα
διαθέτουν µικρό βαθµό δυσκολίας και λεξιλόγιο σχετικά οικείο που δεν αποκλίνει
σηµαντικά από τη νέα ελληνική, ώστε να δίνεται εξαρχής έµφαση στη διαχρονική
εξέλιξη της γλώσσας και να αναγνωρίζεται από τους/τις µαθητές/τριες η εγγύτητα
των δύο γλωσσικών µορφών.
Επιπλέον, τα κείµενα που επιλέχτηκαν καλύπτουν -στο βαθµό που ήταν εφικτόόλα τα στάδια της ελληνικής γραµµατολογίας, µε χρονολογικά (ανάλογα µε το ποιο
εµφανίστηκε πρώτο στην ιστορία του πνεύµατος) αλλά και ειδολογικά κριτήρια
(ποίηση: είδη της ποίησης, λογοτεχνία-πεζός λόγος: είδη του πεζού λόγου).
Προκειµένου, όµως, να εξυπηρετηθεί η πρώτη εξοικείωση των µαθητών/τριών µε την
ΑΕ και να καταστούν παρατηρήσιµες και συγκρίσιµες οι δύο γλωσσικές µορφές,
κρίθηκε σκόπιµο τα κείµενα να συνοδεύονται από τη µετάφρασή τους.
Τέλος, για την επιλογή των κειµένων έχει ληφθεί υπόψη και η οριζόντια σύνδεσή
τους µε άλλα γνωστικά αντικείµενα της ίδιας τάξης, λ.χ. στην τάξη που διδάσκονται
για τα σχήµατα δίνουµε τον ορισµό του κύκλου από τον Αρχιµήδη.
II 2.2 ∆ιδασκαλία της γραµµατικής και του συντακτικού
Η επιλογή των φαινοµένων της γραµµατικής έγινε µε δύο κριτήρια: α) το πόσο
βασικά είναι για την ΑΕ γλώσσα και β) την επιβίωσή τους στην Κοινή Νεοελληνική
γλώσσα (ΚΝΕ), έτσι ώστε α) να καθίσταται εµφανής η σπουδαιότητα αλλά και η
χρησιµότητα της ΑΕ για την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση του ΝΕ λόγου και
β) η γραµµατική επίγνωση να συντελέσει στην ουσιαστικότερη αλλά και ευκολότερη
κατανόηση των ΑΕ κειµένων και να αποκαλύψει στους µαθητές τα διαχρονικά
νοήµατα των κειµένων αυτών. Έτσι, η γραµµατική επίγνωση εστιάζεται στο εξής
στην αναγνώριση των τύπων µέσα στο κείµενο και όχι τόσο στην παραγωγή τους.
Ελέγχουµε δηλαδή το κατά πόσον ο/η µαθητής/τρια µπορεί να αναγνωρίσει τι µέρος
του λόγου/κλίση/πτώση/αριθµός/έγκλιση κτλ. είναι η λέξη που συνάντησε στα
κείµενα αναφοράς και όχι να την κλίνει ο ίδιος µηχανιστικά σε όλους της τους
τύπους.
Προκειµένου ο/η εκπαιδευτικός να έχει συνολική εποπτεία των προς διδασκαλία
γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων, παραθέτουµε την ύλη και για τις τρεις τάξεις
του Γυµνασίου. Αξίζει να προσέξουµε ότι ουσιώδης διαφορά σε σχέση µε το
προηγούµενο ΠΣ και για τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου δεν είναι τα ίδια τα
φαινόµενα, αλλά η στόχευση και ο τρόπος παρουσίασης του υλικού: µεγαλύτερη
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έµφαση στην αναγνώριση και µικρότερη στην παραγωγή, επιλογή απλών
παραδειγµάτων, µη εξαντλητική παρουσίαση των εξαιρέσεων κτλ.
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ1
Γραµµατική:
- τόνοι, πνεύµατα, προσωδία, βασικοί κανόνες τονισµού
- µέρη του λόγου, παρεπόµενα των πτωτικών
- ονόµατα β΄ κλίσης σε –ος, -ον
- θηλυκά α΄ κλίσης σε –α, –η
- παρεπόµενα του ρήµατος
- η προσωπική και η δεικτική αντωνυµία
- η οριστική ενεστώτα του ei)mi\
- όλοι οι χρόνοι της οριστικής βαρύτονων ρηµάτων της ενεργητικής φωνής
- αρσενικά α΄ κλίσης σε –ης και -ας
- όλοι οι χρόνοι στην Οριστική των βαρύτονων ρηµάτων παθητικής φωνής
- κλίση δευτερόκλιτων επιθέτων
Εισαγωγή στις βασικές συντακτικές κατηγορίες:
- βασικά προτασιακά συστατικά: ρήµα, υποκείµενο, αντικείµενο, κατηγορούµενο
- σύνταξη απλών προτάσεων βάσει του σχήµατος: Υ-Ρ-Α/Κ
- είδη των προτάσεων ως προς τους όρους τους
- χωρισµός απλών περιόδων ή ηµιπεριόδων και επισήµανση της κύριας πρότασης
(σύγκριση µε την αντίστοιχη διεργασία στα ΝΕ)
- ενεργητική/παθητική σύνταξη: µετασχηµατισµοί στον ενεστώτα
- επιθετικοί προσδιορισµοί
- λειτουργία των επιρρηµατικών προσδιορισµών
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γραµµατική :
- ουσιαστικά γ΄ κλίσης που απαντούν στα κείµενα
- προθέσεις και σύνδεσµοι
- αντωνυµίες (ερωτηµατική και αόριστη): τις, τις, τι
- επίθετα γ΄ κλίσης (τα συχνότερα συναντώµενα: σε -ης, -ης, -ες)
- τα ανώµαλα επίθετα µέγας και πολύς
- το ρήµα ei)mi\ bστον ενεστώτα στην υποτακτική, ευκτική, προστακτική
- βαρύτονα ρήµατα σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις εγκλίσεις (πλην οριστικής),
ενεργητικής και µέσης φωνής.2

1

Ειδικά για την τάξη αυτή η ποσότητα της ύλης πρέπει να συνδεθεί και µε την κατά µία ώρα µείωση
της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών.
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∆ιδασκαλία συντακτικών φαινοµένων:
- ονοµατικοί προσδιορισµοί, οµοιόπτωτοι (πλήρης αναγνώριση) και ετερόπτωτοι (ως
προς τη λειτουργία τους συνολικά)
- αντικείµενο (µονόπτωτα και δίπτωτα ρήµατα)
- διδασκαλία της σύνταξης του απαρεµφάτου: ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία
- διδασκαλία αναφορικής µετοχής και από τα είδη της επιρρηµατικής µετοχής
αναφορά µόνο στην τροπική, αιτιολογική, χρονική
- πλήρης διδασκαλία παθητικής σύνταξης - ποιητικό αίτιο
- παρατακτική σύνδεση προτάσεων: διδασκαλία των συνδέσµων (ή της έλλειψής
τους) που δηµιουργούν παρατακτική σύνδεση προτάσεων.
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γραµµατική
- συνηρηµένα ρήµατα: παραγωγή µόνο όσων τύπων επιβιώνουν στην ΚΝΕ γλώσσα.
- αόριστος β΄
- παθητικός µέλλοντας και αόριστος
- µέλλοντας και αόριστος υγρόληκτων και ενρινόληκτων ρηµάτων
- βασικά ουσιαστικά και επίθετα γ΄ κλίσης που επιβιώνουν στην ΚΝΕ
∆ιδασκαλία λοιπών φαινοµένων της σύνταξης:
Αξιοποιώντας τη διδασκαλία µε οµόκεντρους κύκλους γίνεται αναφορά στα
συντακτικά φαινόµενα που διδάχτηκαν στις δύο προηγούµενες τάξεις, τα οποία στη
συνέχεια αποτελούν τη βάση για τη νέα γνώση:
- απρόσωπη σύνταξη
- επιρρηµατικοί προσδιορισµοί
- υποτακτική σύνδεση προτάσεων: δευτερεύουσες προτάσεις
II 2.3 Οι αρχές µετάφρασης των κειµένων της α΄ ενότητας της Α΄ Γυµνασίου
Το ζήτηµα της µετάφρασης των ΑΕ κειµένων θεωρείται κεντρικό για την
ουσιαστική πρόσληψή τους από τους/τις µαθητές/τριες. Το νεοελληνικό κείµενο που
προκύπτει κάθε φορά θα πρέπει να αντανακλά το πρωτότυπο, χωρίς, όµως, να χάνει
την ευελιξία, τη ζωντάνια και τη νοηµατική του συνοχή. Εφόσον η µετάφραση των
κειµένων της α΄ ενότητας της Α΄ Γυµνασίου έγινε από την οµάδα σύνταξης του ΠΣ
για την ΑΕ, κρίνουµε αναγκαίο να κοινοποιήσουµε τα κριτήρια που θα πρέπει να
πληροί η µεταφραστική διαδικασία κειµένων από την ΑΕ στη ΝΕ γλώσσα:
1. ∆ιατηρούνται οι λέξεις που είναι ίδιες ή σχεδόν ίδιες στην ΑΕ και τη ΝΕ και
δεν αντικαθίστανται από συνώνυµες.

2

Βασική παράµετρος: η διδασκαλία των εγκλίσεων θα γίνει σε συνάρτηση µε τη συντακτική τους
λειτουργία.
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2.

Στο νεοελληνικό κείµενο που προκύπτει χρησιµοποιούνται οµόρριζες µε τις
ΑΕ λέξεις, για να διαφαίνεται η ετυµολογική συγγένεια και να γίνεται
κατανοητή η διαχρονική εξέλιξη, «ώστε να µην αφήνουµε ανεκµετάλλευτο το
απέραντο µεταλλείο από λέξεις, παλιές και νεότερες, που µπορούν να
εκφράσουν κάθε έννοια και κάθε αίσθηµα, ζωντανά κι ευθύβολα, µε πλήθος
αποχρώσεις…».3

3. Αντιµετωπίζεται µε σεβασµό η δοµή του αρχαίου λόγου, καθώς
καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρηθούν στο µεταφρασµένο κείµενο οι
δοµικές οµοιότητες (π.χ. µετοχές) αλλά και να διαφανούν οι δοµικές διαφορές
(π.χ. απαρέµφατο). Ο µακροπερίοδος λόγος διατηρείται στην περίπτωση που
δεν διασπάται η ενότητα του κειµένου και δεν δυσχεραίνεται η κατανόηση.
4. Επιχειρείται να διασωθεί το ύφος του συγγραφέα, στο βαθµό που δεν
εµποδίζει την κατανόηση.
Για τις υπόλοιπες ενότητες του βιβλίου της Α΄ Γυµνασίου όπως και εκείνων της Β΄
και Γ΄ τα γλωσσικά σχόλια θα πρέπει να είναι κατατοπιστικά, αλλά όχι εξαντλητικά,
ώστε ο/η µαθητής/τρια να καλείται µόνος/η του/της να συνθέτει, να ανασυνθέτει και
να κατανοεί.
II 2.4 Επισηµάνσεις σχετικά µε τη διδασκαλία του λεξιλογίου
Στο νέο ΠΣ της ΑΕ γλώσσας δίνεται µεγάλη βαρύτητα στο λεξιλόγιο. Είναι
αυτονόητο ότι οι λέξεις δεν αποτελούν αυτόνοµες και ανεξάρτητες µονάδες µέσα στο
κείµενο, καθώς και ότι η λεξιλογική γνώση από µόνη της δεν εξασφαλίζει τη
γλωσσική επίγνωση. Το νόηµα του κειµένου δεν συνίσταται µόνο στο γραµµικό
άθροισµα της σηµασίας των λέξεων που το συνθέτουν. Ο βαθµός, όµως, της
λεξιλογικής επίγνωσης σε συνάρτηση µε την πολυπλοκότητα των λεξιλογικών
σχέσεων ενισχύει την κατάκτηση του γλωσσικού συστήµατος. Έτσι, το πλούσιο και
ευρύ λεξιλόγιο οδηγεί σε ευκολότερη κατανόηση του κειµένου διευκολύνοντας
τους/τις µαθητές/τριες στην εξαγωγή της σηµασίας των άγνωστων λέξεων που
εµπεριέχονται σε αυτό και επιτρέποντάς τους να διακρίνουν τις λεπτές
σηµασιολογικές αποχρώσεις που χαρακτηρίζουν τις συνώνυµες ή/και συγγενικές
λέξεις. Στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν τη λεξιλογική επίγνωση των
µαθητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αξιοποιήσουν τη στρατηγική της
ανάλυσης των παράγωγων και σύνθετων λέξεων στα συστατικά τους (µορφολογικός
τεµαχισµός). Η αξιοποίηση της στρατηγικής αυτής µπορεί µε τη σειρά της να
εισαγάγει τους/τις µαθητές/τριες στην ετυµολογική ανάλυση των λέξεων, που συχνά
αποτελεί µια πολύ γοητευτική αλλά και βοηθητική διαδικασία για την κατάκτηση του
γλωσσικού συστήµατος και τους καθιστά µακροπρόθεσµα αυτόνοµους/ες στην
αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου.
Στο παρόν ΠΣ αξιοποιείται το µοντέλο διαδικασίας για τη διδασκαλία του
λεξιλογίου της ΑΕ: το λεξιλόγιο δεν δίνεται έτοιµο, αλλά οι ίδιοι/ες οι µαθητές/τριες
διερευνούν τη διαδικασία σχηµατισµού των λέξεων ξεκινώντας από την αρχική τους
βαθµίδα (ή τις βασικές µεταπτωτικές βαθµίδες) και ανακαλύπτοντας το λεξιλογικό
πλούτο µέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάλυσης των παράγωγων και
σύνθετων λέξεων (σύνθεση µε προθήµατα, παραγωγή µε χρήση επιθηµάτων) και τη
διδασκαλία ετυµολογικών νόµων (π.χ. µεταπτώσεις). Οι σχηµατιζόµενες λέξεις
3

Μ. Πλωρίτης, «Πλούτη και πτωχεύσεις», άρθρο στο «Βήµα», 8-2-1981.
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ταξινοµούνται στο προσωπικό λεξικό των µαθητών/τριών, το οποίο µπορεί να είναι
χωρισµένο σε θεµατικές κατηγορίες. Απαραίτητη κρίνεται η χρήση και η αξιοποίηση
λεξικών, τόσο έντυπων όσο και ηλεκτρονικών, στα οποία τα παιδιά θα ανατρέχουν,
προκειµένου να ελέγξουν την ορθότητα ή και την ερµηνεία των λέξεων που
σχηµάτισαν. Προτείνεται να προτιµώνται οι λέξεις-κλειδιά των κειµένων αναφοράς,
οι πιο συχνές ή/και οι πιο δύσκολες λέξεις, καθώς κι εκείνες που εµφανίζονται στο
κείµενο σε περισσότερες µορφές (π.χ. απλές, παράγωγες και σύνθετες οµόρριζες
λέξεις).
II 2.5 Βασικές µεθοδολογικές επιλογές
Ο Οδηγός του εκπαιδευτικού για την ΑΕ γλώσσα συντάχθηκε µε βάση το
διδακτικό µοντέλο διαδικασίας και περιεχοµένου. Στο πλαίσιο του µοντέλου αυτού η
έµφαση δίνεται όχι µόνο στο «τι» της γνώσης, αλλά και στο «πώς» της διαδικασίας.
Έτσι, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις που αποκτούν οι µαθητές/τριες
συνδιαµορφώνονται σε µεγάλο βαθµό από τους/τις ίδιους/ες. Οδηγούνται στη νέα
γνώση σταδιακά, µέσα από την κατάκτηση βασικών νοητικών δεξιοτήτων και την
ανάπτυξη στρατηγικών που τους επιτρέπουν αφενός να σκέφτονται και αφετέρου να
παρακολουθούν τα αποτελέσµατα της σκέψης τους. Για να επιτευχθεί όµως αυτός ο
στόχος, το διδακτικό περιεχόµενο δεν θα πρέπει να δίνεται στους/στις µαθητές/τριες
στο σύνολό του ως έτοιµη/προκατασκευασµένη γνώση, αλλά οι εκπαιδευτικοί
καλούνται να είναι έτοιµοι να καλλιεργήσουν τεχνικές και δεξιότητες στο µαθητή,
ώστε µόνος του να οδηγείται στην έρευνα και στη διατύπωση της νέας γνώσης.
Για να εφαρµόσει το συνδυαστικό µοντέλο διαδικασίας και περιεχοµένου ο/η
εκπαιδευτικός θα πρέπει να:
Α) Έχει υπόψη του την ενότητα και τις υποενότητες που θα διδάξει. Στην
αρχή ανακαλύπτει ο ίδιος τις “έννοιες-κλειδιά” βάσει των οποίων οργανώνει τη
διδασκαλία. Στη συνέχεια αυτό µπορεί να το κάνει µε τους/τις µαθητές/τριές του.
Αναπτύσσει έτσι στρατηγικές δράσης µέσα στο πλαίσιο των αρχών του.
Β) Έχει υπολογίσει το χρόνο που θα χρειαστεί, ανάλογα µε τις δυνατότητες
των µαθητών/τριών του τµήµατός του, την ετοιµότητά τους για µάθηση, τις
προηγούµενες γνώσεις ή τα γνωσιακά “κενά” τους.
O/η εκπαιδευτικός θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του τις αρχές της:
 ∆ιαφοροποιηµένης διδασκαλίας
 Καλλιέργειας κινήτρων για την ενεργοποίηση της συµµετοχής των
µαθητών/τριών: στόχος να είναι οι ίδιοι οι µαθητές συµπαραγωγοί της γνώσης
 Ισόποσης κατανοµής ευθυνών
 Καλλιέργειας επικοινωνίας των µαθητών/τριών µεταξύ τους
 Αξιοποίησης προηγούµενων γνώσεων και εµπειριών των µαθητών/τριών
 ∆ιαµόρφωσης ελκυστικών περιβαλλόντων µάθησης και της σύνδεσής τους µε
αντίστοιχα περιβάλλοντα ζωής.
Είναι γεγονός ότι ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρµογή του µοντέλου
διαδικασίας-περιεχοµένου είναι περισσότερος (τουλάχιστον σε πρώιµα στάδια
εφαρµογής) σε σύγκριση µε το χρόνο που προϋποθέτει η παραδοσιακή διδασκαλία
της ΑΕ, καθώς η δράση-αντίδραση του µαθητή προϋποθέτει χρονική άνεση, ώστε να
πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες γνωσιακές διεργασίες. Είναι, λοιπόν, φυσικό
στην αρχή των µαθηµάτων να διατίθεται περισσότερος χρόνος για τη διδασκαλία,
δεδοµένου ότι τα παιδιά δεν έχουν συνηθίσει αυτή τη µαθησιακή διαδικασία και
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πρέπει να εξοικειωθούν µε αυτή. Καθώς, όµως, οι µαθητές/τριες θα εξοικειώνονται
µε το νέο τρόπο µάθησης, θα παράγουν µόνοι τους τη γνώση και η διαδικασία θα
εξελίσσεται µε πολύ πιο γρήγορους ρυθµούς από ό,τι στην αρχή. Συνεπώς ο/η
εκπαιδευτικός δεν πρέπει να διστάσει να παραχωρήσει -κατά το πρώτο τρίµηνο
εφαρµογής της νέας προσέγγισης- περισσότερο χρόνο στους µαθητές. Χρειάζεται να
εµπιστευτεί περισσότερο τους µαθητές του, τη νέα διδακτική µεθοδολογία, τον εαυτό
του και θα τα καταφέρει.
II 2.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μία από τις καινοτοµίες του νέου ΠΣ είναι ο τρόπος αξιολόγησης των
µαθητών/τριών και της µαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο του µαθήµατος της ΑΕ
Γλώσσας και Γραµµατείας, η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε διάφορες φάσεις της
εκπαιδευτικής διαδικασίας µε διαφορετικούς σκοπούς και περιλαµβάνει διαφορετικά
επίπεδα απαιτήσεων, ώστε να απευθύνεται στη συγκεκριµένη κάθε φορά τάξη και όχι
να αξιώνει έναν αντικειµενικό βαθµό δυσκολίας για τους/τις µαθητές/τριες όλων των
σχολείων. Απλούστερα, στόχος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι το να επιτρέπει
την εκφορά µιας συνολικής κρίσης για το βαθµό επίτευξης των διδακτικών και
παιδαγωγικών στόχων από τους/τις µαθητές/τριες. Επιπλέον, δεν εξαρτά την επίδοση
του/της µαθητή/τριας από γραπτές και µόνο εξετάσεις (κατά τη διάρκεια των
τριµήνων ή τελικές). Σε συνδυασµό µε τις παραδοσιακές µορφές των καθηµερινών
εργασιών, των τεστ και των διαγωνισµάτων που συµπληρώνουν την ατοµική
αξιολόγηση, τίθεται σε εφαρµογή και η οµαδική αξιολόγηση µε ανάθεση οµαδικών
ελκυστικών δραστηριοτήτων, µε συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού και εκπόνηση
διαθεµατικών συνθετικών εργασιών. Επιλέγονται, εποµένως, ο φάκελος µαθητή
(portfolio), η αξιολόγηση µέσω σχεδίων εργασίας (project), η αυτοαξιολόγηση και
ετεροαξιολόγηση από τους συµµαθητές και τις συµµαθήτριες και η περιγραφική -και
όχι µόνο αριθµητική- σε κάθε επίπεδο και αιτιολογηµένη αποτύπωση της επίδοσης
του/της µαθητή/τριας.

II 2.7 ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Α. Για την ΑΕ Γλώσσα
Θα υπάρχει σύµπτωση στη διδασκαλία των φαινοµένων της νέας και της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας;
Είναι αλήθεια πως από την πλευρά των συντακτών/τριών του νέου ΠΣ καταβλήθηκε
προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή χρονική σύµπτωση της
διδασκαλίας του ίδιου φαινοµένου στη ΝΕ και την ΑΕ. ∆εν ήταν όµως πάντοτε αυτό
εφικτό, γιατί τη ΝΕ οι µαθητές/τριες τη διδάσκονται και στα έξι χρόνια του
∆ηµοτικού, άρα πολλά από τα φαινόµενα τους είναι ήδη γνωστά, ενώ στο Γυµνάσιο
τα πραγµατεύονται σε άλλο επίπεδο. Όµως, στην πράξη και ανάλογα µε το δυναµικό
των µαθητών/τριών που κάθε φορά έχουµε, ίσως αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί
ευκολότερα, µε το να παρακολουθούµε τη διδασκαλία των φαινοµένων της ΝΕ από
το βιβλίο της ΝΕΓ και διδάσκοντας/υπενθυµίζοντας πρώτα το φαινόµενο στα ΝΕ και
µετά το αντίστοιχο στα ΑΕ. Σε αυτό συµβάλλει και η φιλοσοφία του νέου ΠΣ που
είναι ανοικτό και άρα µπορεί ο καθηγητής να πραγµατευτεί µόνος του ακόµα και τη
σειρά των φαινοµένων που θα διδάξει και βέβαια τον τρόπο που θα τα παρουσιάσει
στους µαθητές του.
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τη σειρά της διδασκαλίας των φαινοµένων έχουν
ληφθεί υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: α. η ευκολία προσέγγισης, β. η χρηστικότητα
στο σύστηµα της ΑΕ, γ. ο βαθµός οµοιότητας του τύπου στην ΑΕ και τη ΝΕ ως προς
τη µορφή και τη σηµασία. Απαραίτητο βέβαια είναι να διευκρινιστεί ότι σε καµία
περίπτωση δεν επιδιώκεται η εξαντλητική αναφορά στα φαινόµενα. Στόχος είναι να
αποφεύγεται η πρόσθετη επιβάρυνση της µαθησιακής διαδικασίας, ενώ αντίθετα
επιζητείται η εκµάθηση εκείνων των φαινοµένων που θα συµβάλουν στη βαθύτερη
κατανόηση της σχέσης της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας.
Τι είδους υλικό µπορώ να χρησιµοποιήσω;
Το σχολικό εγχειρίδιο, τις σχολικές γραµµατικές της ΑΕ γλώσσας (Μ. Οικονόµου)
και της ΝΕ κυρίως σε επίπεδο αντιπαραβολής ΑΕ και ΝΕ και επισήµανσης της
διαχρονικής εξέλιξης των φαινοµένων, τα βιβλία αναφοράς του ΟΕ∆Β (λεξικό
αρχαίας ελληνικής για το Γυµνάσιο, συντακτικό αρχαίας ελληνικής, λεξικό ΝΕ για το
Γυµνάσιο και ιστορία ΑΕ γραµµατείας). Επιπλέον, από το διαδικτυακό υλικό,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν εγκυκλοπαίδειες (τα λήµµατα, όµως, θα πρέπει να
έχουν ελεγχθεί προηγουµένως από τον/την εκπαιδευτικό), µηχανές αναζήτησης,
γλωσσικά παιχνίδια, υλικό από το Ψηφιακό Σχολείο, καθώς και ό,τι άλλο θα
µπορούσε να ενισχύσει το διδακτικό έργο.
Πώς µπορώ να αξιοποιήσω τα ήδη υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια;
Επιλέγοντας κείµενα, ασκήσεις και δραστηριότητες συµβατές µε τη φιλοσοφία του
νέου ΠΣ και κάνοντας χρήση των θεµατικών κέντρων των ενοτήτων.
Μπορώ να αξιοποιήσω υλικό που µου φέρνουν τα παιδιά και πώς;
Ασφαλώς και µπορεί να χρησιµοποιηθεί: εφόσον ελεγχθεί και θεωρηθεί κατάλληλο
από τον/την εκπαιδευτικό, µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας στην
τάξη, να ενταχθεί στο φάκελο του µαθητή (portfolio) και µετά την επεξεργασία του
να αναρτηθεί σε πόστερ ή σε διαδικτυακούς τόπους.
Πώς αντιλαµβάνεται το ρόλο του/της ο/η εκπαιδευτικός; - Πώς βλέπει το ρόλο
του/της µαθητή/τριας στην τάξη;
Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντιλαµβάνεται το ρόλο του τριπλά: είναι βεβαίως ο
ειδικός που κατέχει τη γνώση, είναι ο προπονητής που θα βοηθήσει τους µαθητές να
αποκτήσουν δεξιότητες για την ανακάλυψή της, αλλά είναι και συνερευνητής µε τους
µαθητές του, όχι µόνο στο πλαίσιο της διερευνητικής µάθησης, αλλά ελπίζοντας και
ευχόµενος και ο ίδιος να µάθει: µέσα από τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, την
προβληµατική των παιδιών να προχωρήσει και η δική του γνώση παραπέρα. Με
αυτόν τον τρόπο:
 Το γνωσιακό πρόβληµα εντοπίζεται από τον/την εκπαιδευτικό και τους
µαθητές/τριες, και αναζητείται η λύση που θα οδηγήσει στη νέα γνώση.
 Κατά τη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος και σύµφωνα µε τη
µεταγνωστική θεώρηση, ο µαθητής ή η µαθήτρια, ευρισκόµενος/η στο στάδιο
του “προγραµµατισµού της σκέψης”, πρέπει να δώσει απαντήσεις σε
ερωτήµατα, όπως: Ποια επιµέρους ερωτήµατα προκύπτουν από το βασικό
πρόβληµα; Με ποιο από τα προβλήµατα που έχω επιλύσει στο παρελθόν
µοιάζει; Ποιες δυσκολίες συνάντησα τότε και πώς τις αντιµετώπισα; Πόσος
χρόνος απαιτείται; τι αποτελέσµατα προβλέπω;
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 Ο/Η εκπαιδευτικός εφαρµόζει ο ίδιος διεργασίες που καταδεικνύουν τι
σηµαίνει ανεξάρτητη σκέψη: χρησιµοποιεί πολλαπλά τις προκείµενες και οι
µαθητές αποφασίζουν για την ορθή απάντηση.
 Η δηµιουργία µικρών “ανοµοιογενών” οµάδων συµβάλλει αποτελεσµατικά
στην επίλυση του προβλήµατος, καθώς µεταξύ των µελών τους προκύπτουν
ερωτήµατα και διλήµµατα για τα οποία θα πρέπει να προβληµατιστούν και να
συναποφασίσουν τι θα κάνουν, προκειµένου να λύσουν το πρόβληµά τους.
 Συµµετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι µαθητές και οι µαθήτριες στη µαθησιακή
διαδικασία: όλοι λένε την άποψή τους.
 Ο/Η εκπαιδευτικός διατυπώνει ανοικτές-διερευνητικές ερωτήσεις του τύπου:
«γιατί; υπάρχει άλλος τρόπος;» µε απώτερο στόχο να προκαλέσει τους
µαθητές να ανακαλύψουν οι ίδιοι τη γνώση κατά τη συλλογή, οργάνωση και
επεξεργασία των δεδοµένων τους, όπως και κατά την αντιστοίχιση στόχων και
δραστηριοτήτων.
 Τα λάθη των µαθητών/τριών αξιοποιούνται δηµιουργικά: παρατηρούν οι
ίδιοι/ες τα λάθη τους και προσπαθούν να τα κατανοήσουν, να τα ερµηνεύσουν
και να τα διορθώσουν.
 Ενθαρρύνεται ο ελεύθερος διάλογος µε την προοπτική της διαλεκτικής
σύνθεσης µέσα από αντιτιθέµενες απόψεις, οι οποίες είναι απαραίτητες και
προαπαιτούµενες.
 Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει απόλυτα κατανοητό στους µαθητές και στις
µαθήτριες ότι οι ερωτήσεις, η διδασκαλία, αλλά και το περιβάλλον της τάξης
είναι σε αυτούς προκλητικό και ποτέ απειλητικό.
 Ο/Η εκπαιδευτικός µαζί µε τους µαθητές και τις µαθήτριες εντοπίζουν τους
όρους-κλειδιά του περιεχοµένου.
 Ο/Η εκπαιδευτικός βοηθά τους µαθητές και τις µαθήτριες να αναγνωρίσουν:
α) υποθέσεις, β) αντιφάσεις, γ) εσπευσµένες γενικεύσεις.
 Γίνεται χρήση: α) της επαγωγικής και παραγωγικής µεθόδου, β) της
συγκλίνουσας και της αποκλίνουσας σκέψης.
 Επιβραβεύονται και ενθαρρύνονται όλες οι προσπάθειες.
 Φυσική απόρροια της εµπλοκής του µαθητή και της µαθήτριας στη µαθησιακή
διαδικασία είναι η αυτοαξιολόγηση αλλά και η ετεροαξιολόγηση. Γι’ αυτό
κρίνονται απαραίτητες ερωτήσεις του τύπου: “πώς το έλυσες το πρόβληµα;
πώς ξέρεις ότι το έλυσες σωστά; πόσο ικανοποιηµένος είσαι από τον τρόπο
που προγραµµάτισες και εκτέλεσες το σχέδιό σου; τι δυσκολίες συνάντησες
που δεν ανέµενες και τι θα έκανες διαφορετικά αν το ξανάρχιζες;»
Πώς θα γίνεται η διαπραγµάτευση του «νέου» στη διδασκαλία;
Για τη διδασκαλία της ΑΕ γλώσσας, ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η αξιοποίηση της
προηγούµενης γνώσης για τη διαπραγµάτευση της νέας: αξιοποιείται, δηλαδή, η
στρατηγική της διαµεσολάβησης, η οποία παίρνει τη µορφή της µετακίνησης από τη
συγχρονία στη διαχρονία, της σύγκρισης του τώρα µε το χθες.
Το κείµενο αναφοράς θα παίζει κάποιο ρόλο στην παρουσίαση των φαινοµένων;
Το κείµενο αποτελεί τον πυρήνα της διδασκαλίας/µάθησης. Είναι το κεντρικό σηµείο
αναφοράς για όλα τα φαινόµενα: οι µαθητές/τριες εντοπίζουν τα υπό διαπραγµάτευση
φαινόµενα (γραµµατικά, συντακτικά, σηµασιολογικά, ετυµολογικά, πραγµατολογικά)
στο κείµενο και τα αναλύουν κατάλληλα για να επιστρέψουν πάλι στο κείµενο, ώστε
να το κατανοήσουν και να το ερµηνεύσουν αποτελεσµατικά.
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Η διαπραγµάτευση/διδασκαλία ενός φαινοµένου θα πρέπει να είναι εξαντλητική
σε κάθε διδακτική ενότητα;
Υιοθετείται η λογική των επάλληλων κύκλων. ∆εν επιδιώκεται εξαντλητική
γνωσιακή επεξεργασία των φαινοµένων στο πλαίσιο µιας ενότητας. Ο/Η
εκπαιδευτικός θα επανέρχεται κάθε φορά µε νέες επεκτάσεις και συµπληρώσεις, ώστε
να επιτυγχάνεται η σύλληψη του γλωσσικού συστήµατος ως συνόλου. Για
παράδειγµα στη 2η ενότητα κάνουµε για πρώτη φορά λόγο σε συντακτικό επίπεδο για
τη λειτουργία του υποκειµένου. Στη συνέχεια, αναζητούνται στις επόµενες διδακτικές
ενότητες οι δράστες που προκαλούν συγκεκριµένες ενέργειες στα επιλεγµένα
κείµενα. Ανάλογη είναι και η διαδικασία που ακολουθείται στη διδασκαλία των
γραµµατικών φαινοµένων. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο να περιλαµβάνεται σε κάθε
διδακτικό σενάριο/σχέδιο εργασίας µια ερώτηση-άσκηση-δραστηριότητα που να
ελέγχει την προηγούµενη γνώση.
Εξακολουθούµε και στο νέο ΠΣ να µιλούµε για διαθεµατικότητα ή καλύτερα για
διδασκαλία γλώσσας µέσω γνωστικών αντικειµένων; Πώς την εννοούµε; Την
εντάσσουµε στο κανονικό πρόγραµµα ή είναι στη διακριτική µας ευχέρεια να την
εφαρµόσουµε;
Η διαθεµατικότητα αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της µαθησιακής διαδικασίας και
όχι µόνο αρχή των εκάστοτε αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών. Και στο νέο ΠΣ
δίνεται βαρύτητα στη διαπλοκή των µαθησιακών-διδακτικών αντικειµένων, η οποία
εκφράζεται τόσο µε τη διαθεµατική σύνδεσή τους όσο και µε την αξιοποίησή τους
στη γλωσσική διδασκαλία. Ειδικότερα, η δηµιουργία σεναρίων µπορεί να βασιστεί σε
αµφίδροµες συνδέσεις των γνωστικών αντικειµένων και όχι γραµµικά ή διαχωριστικά
(διαθεµατική προσέγγιση). Ή ακόµη τα γνωστικά αντικείµενα του ΠΣ να αποτελέσουν
διδακτικό υλικό στο γλωσσικό µάθηµα (διδασκαλία της γλώσσας µέσω του
περιεχοµένου) µε στόχο την ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής µορφής της γλώσσας αλλά
και ειδικών δεξιοτήτων όπως είναι η διατύπωση υπόθεσης, η ερµηνεία, η περιγραφή
κ. ά. στο πλαίσιο µιας ολιστικής προσέγγισης της γνώσης.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι το νέο ΠΣ είναι ανοιχτό, οι
εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν διαθεµατικά σενάρια ή να
αξιοποιήσουν στο µάθηµά τους το περιεχόµενο των µη γλωσσικών µαθηµάτων,
συνεργαζόµενοι πάντοτε µε τους συνάδελφους τους των άλλων ειδικοτήτων. Ο
σχεδιασµός δραστηριοτήτων και σεναρίων µε τη συνεργασία εκπαιδευτικών από
διαφορετικές ειδικότητες αίρει ως έναν βαθµό τη διακριτή αυτοτέλεια των γνωστικών
αντικειµένων και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε η γνώση να οικοδοµείται
ολιστικά µέσα από την οπτική της διαθεµατικότητας και της διεπιστηµονικότητας.
Τι σηµαίνει «διδασκαλία της γλώσσας µέσω γνωστικών αντικειµένων» στην
περίπτωση του γνωστικού αντικειµένου της ΑΕ;
Η προσέγγιση αυτή προβλέπει την οριζόντια σύνδεση των γνωστικών αντικειµένων,
έτσι ώστε η κατανόηση/κατάκτηση της νέας γνώσης να προκύπτει αβίαστα µέσω της
γλωσσικής επεξεργασίας. Αυτό στην περίπτωση της ΑΕ σηµαίνει ότι η ουσιαστική
προσέγγισή της από τους/τις µαθητές/τριες µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την
κατάλληλη σύνδεσή της µε τη ΝΕ, έτσι ώστε να καταδειχτούν οι οµοιότητες και οι
διαφορές των δύο γλωσσικών συστηµάτων. Έτσι, για παράδειγµα, η ανάλυση ενός
ιστορικού ΑΕ κειµένου απαιτεί να δοθεί έµφαση σε συγκεκριµένους γλωσσικούς και
κειµενικούς µηχανισµούς (π.χ. χρονικές ή αιτιολογικές µετοχές/δευτερεύουσες
προτάσεις) που επιτρέπουν στον αναγνώστη να διαµορφώσει εικόνα για τα συµβάντα
µιας ιστορικής περιόδου, ενώ η αντίστοιχη ανάλυση ενός ρητορικού κειµένου
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αναδεικνύει γραµµατικοσυντακτικούς µηχανισµούς (π.χ. χρήση απρόσωπης
σύνταξης, δοτική του κρίνοντος προσώπου, επιθετικοί προσδιορισµοί κτλ.) που
επιλέγονται από τον παραγωγό του µε απώτερο στόχο να πείσει ή να επηρεάσει την
κοινή γνώµη. Για να επιτευχθεί ουσιαστική προσέγγιση της γλώσσας µέσω του
γνωστικού αντικειµένου, οι µαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση αρχικά να
κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο συγγραφέας επιλέγει τους
συγκεκριµένους µηχανισµούς για να εκφραστεί. Στην προσπάθειά τους να το
ανακαλύψουν αυτό, θα πρέπει να κατανοήσουν τόσο την εσωτερική δοµή των
µηχανισµών αυτών όσο και να είναι σε θέση να τους αντιπαραβάλουν µε άλλους
παρόµοιους (π.χ. αιτιολογική µετοχή αντί για αιτιολογική πρόταση) στην ΑΕ αλλά
και τη ΝΕ. Με τον τρόπο αυτό η κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου της ΑΕ
συνεπικουρείται από τη γλωσσική ανάλυση και τη σύνδεση µε τη ΝΕ.
Γιατί προωθούµε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο;
Έχοντας ως βασική αρχή τη µαθητοκεντρική διδασκαλία στο πλαίσιο της
διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής, προωθείται η οµαδοσυνεργατική µέθοδος και τα
σχέδια εργασίας (project), επειδή ακολουθούν την αρχή του µεθοδολογικού
πλουραλισµού. Στόχος είναι αφενός να ενεργοποιούνται οι κλίσεις και τα µαθησιακά
στιλ του συνόλου των µαθητών, αλλά αφετέρου να ασκούνται και οι διδάσκοντες σε
πρακτικές που θα τους επιτρέψουν τη βελτίωση και τον εµπλουτισµό των
προσωπικών τους τεχνικών. Tαυτόχρονα οι δεξιότητες που αναπτύσσονται στις
οµάδες, η συνεργασία, η αποδοχή της σκέψης του άλλου, ο σεβασµός στη
διαφορετική άποψη και η σύνθεση ακόµα και αντιτιθέµενων απόψεων, στοχεύει να
καταστήσει τον/τη µαθητή/τρια ικανό/ή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής
µετά το σχολείο.
Πώς συγκροτώ και πώς συντονίζω τις οµάδες;
Στόχος είναι οι οµάδες να είναι ανοµοιογενείς. Αυτό επιτυγχάνεται ευκολότερα αν
φροντίσουµε και πετύχουµε οι µαθητές από την αρχή της χρονιάς να κάθονται στα
θρανία τους «ανακατεµένοι», λ.χ. µαθητές µε υψηλές επιδόσεις µε µαθητές
χαµηλότερων επιδόσεων, αλλόγλωσσοι µε ελληνόφωνους, ή ακόµη µαθητές που
κάθονται σε διπλανά θρανία, ώστε εύκολα και χωρίς µετακινήσεις να δηµιουργούνται
οι τετράδες. Στόχος είναι να µην είµαστε αρχικά καθοδηγητικοί και να αφήσουµε
τους µαθητές να ρυθµίσουν µόνοι τους τα θέµατα που αφορούν την οµάδα τους
στοχεύοντας στο καλύτερο αποτέλεσµα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό από την αρχή,
υιοθετούµε τη λύση της φθίνουσας καθοδήγησης µε στόχο την όσο το δυνατό
µεγαλύτερη χειραφέτηση.
Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για κριτική σκέψη και µεταγνώση.
Είναι αλήθεια απαραίτητο να εµπλακούν οι µαθητές και οι µαθήτριες σε τέτοιες
διαδικασίες;
Είναι εντελώς απαραίτητη µια τέτοια διαδικασία. Αυτό που αξίζει να µάθουµε στους
µαθητές µας κατά κύριο λόγο είναι να «µάθουν πώς θα µαθαίνουν». Να αξιολογούν,
να επιλέγουν το χρήσιµο για τον εαυτό τους και τη διαδικασία που αυτούς προσωπικά
θα τους οδηγήσει στην κατάκτηση, χρήση και αξιοποίηση της νέας γνώσης. Πιο
συγκεκριµένα, µιλώντας για µεταγνωστικό δοµικό στοιχείο της κριτικής σκέψης
εννοούµε τη γνωστική λειτουργία η οποία επιτρέπει στο άτοµο να έχει α) συνείδηση
του γεγονότος ότι σκέπτεται µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες και β) σαφή γνώση
για το πώς λειτουργούν αυτές οι γνωστικές διαδικασίες, δεδοµένου ότι η γνώση για
την ύπαρξη και τον τρόπο λειτουργίας της γνωστικής µηχανής του επιτρέπει να
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προγραµµατίζει, να προβλέπει, να κατευθύνει και να αξιολογεί τις σκέψεις του
(Swartz R.,& Perkins D,1989:51).
Ποιες είναι οι µεταγνωστικές δεξιότητες;
Οι µεταγνωστικές δεξιότητες είναι πολλές και ποικίλες. Συµπεριλαµβάνονται η
αναγνώριση προβληµάτων, η επιλογή κατάλληλων διεργασιών για το συγκεκριµένο
πρόβληµα, η κατάλληλη διευθέτηση του χρόνου και των ενεργειών, η ρύθµιση
πορείας της σκέψης, η ευαισθησία στην ανατροφοδότηση, η διορθωτική παρέµβαση,
και η ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας. Όλα αυτά ενθαρρύνονται και
πραγµατοποιούνται µέσα σε µια ατµόσφαιρα απορίας, ερωτήσεων και
προβληµατισµού. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι ο στοχασµός για να επανέλθει, απαιτεί
έναν πιο δραστήριο ρόλο από την πλευρά του εκπαιδευτικού, µια συνεχή κριτική
στάση και µια προσπάθεια να θέτει σωστές ερωτήσεις.
Ποια η διαφορά του διδακτικού σεναρίου µε µορφή project από τα σχέδια
διδασκαλίας;
Η βασική διαφορά είναι ότι το διδακτικό σενάριο τοποθετεί στο κέντρο το µαθητή.
∆ηµιουργείται από εκείνον, εκπονείται από εκείνον, απαντά στα δικά του ερωτήµατα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα όµως και προσοχή πρέπει να δοθεί στα σχέδια εργασιών που
αναλαµβάνονται και εκπονούνται σε βάθος χρόνου (από µία εβδοµάδα έως ένα
τρίµηνο) από τους µαθητές είτε οµαδικά (όπως είναι προτιµητέο) είτε ατοµικά (αν
σοβαροί λόγοι αποκλείουν την οµαδική εργασία). Θα πρέπει να αξιοποιούν τις
παιδαγωγικές πρακτικές της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, των µεθόδων project,
της προσοµοίωσης και του παιχνιδιού ρόλων, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες που
παρέχει το νέο ψηφιακό περιβάλλον, κατά τρόπον ώστε να συµµετέχουν όλοι
ανεξαιρέτως οι µαθητές σύµφωνα µε τις ικανότητες και τις δεξιότητες του καθενός, οι
οποίοι θα πρέπει να λειτουργούν σε υγιές κλίµα συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ
τους που θα τους επιτρέψει τελικά να απολαύσουν τη µάθηση.
Στόχος επιπλέον είναι οι µαθητές µας να παράγουν και να δηµιουργούν υλικό,
το οποίο στη συνέχεια θα ενθαρρύνονται να το δηµοσιοποιούν στην κοινότητα,
προκειµένου να είναι έτοιµοι να δεχτούν και την κριτική της.
Τι πρέπει να περιλαµβάνουν τα διδακτικά σενάρια µε µορφή project;
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιλαµβάνουν:
 καταβύθιση σε πηγές-βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα: σχεδιασµόςεπιλογή πηγών/ πληροφοριών
 ανάλυση-σύνθεση
 αποτελέσµατα /συµπεράσµατα
 και να παρουσιάζονται µε τη µορφή ερευνητικής εργασίας, ώστε οι µαθητές
να εξοικειώνονται σταδιακά µε τη συγγραφή εργασίας ανάλογης µορφής.
 Οι µαθητές στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας θα βοηθηθούν να αναπτύξουν
δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να απαντούν σε ερωτήµατα του τύπου:
 Τι θέλω να διερευνήσω; σε ποιο ερώτηµα θέλω να απαντήσω;
 Ποια στοιχεία πρέπει να αναζητήσω/συλλέξω για να το βρω;
 Πώς θα κάνω την κατάταξη των στοιχείων;
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 Ποια στοιχεία θα επιλέξω να συµπεριλάβω στην απάντησή µου;
 Τελική σύνθεση απάντησης/εργασίας
 Σύνταξη βιβλιογραφικών πηγών/αναφορών
∆εδοµένου ότι κάνουµε λόγο για οµαδοσυνεργατικότητα και διαφοροποιηµένη
παιδαγωγική, τι θα κάνουµε όταν µέσα στην τάξη έχουµε δίγλωσσα παιδιά;
Συγκεκριµένα, πώς και µε ποια κριτήρια συγκροτούνται οι οµάδες εργασίας;
Χρησιµοποιώντας: Α) το κριτήριο της απόδοσης: αδύναµοι µε πιο δυνατούς µαθητές.
Β) Το κριτήριο της γλώσσας: ένας που ξέρει πολύ καλά λ.χ. αγγλικά ή ρωσικά, µε
καλούς ή λιγότερο καλούς χειριστές της ελληνικής γλώσσας.
Γ) Στη σύνθεση των νέων οµάδων το κριτήριο της βαθµολογίας: η ατοµική
βαθµολογία στο προηγούµενο σχέδιο εργασίας.
∆) Το κριτήριο των ηλεκτρονικών πολυµέσων: ποιος έχει και ποιος χειρίζεται άνετα
υπολογιστή.
Ε) Το κριτήριο των κλίσεων, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων: λ.χ. κάποιος
που θέλει να ασχοληθεί µε τη νοµική εµπλέκεται σε δραµατοποίηση δικαστηρίου,
κάποιος που ασχολείται µε τον αθλητισµό µε ένα αθλητικό θέµα κτλ.
Μπορεί στην οργάνωση των παραπάνω οµάδων να βοηθήσει η συµπλήρωση στην
αρχή της χρονιάς µιας φόρµας πληροφοριών από τους µαθητές, όπου θα ζητούνται
στοιχεία, όπως λ.χ. γλώσσες, κλίσεις, ενδιαφέροντα, αγαπηµένες δραστηριότητες.
Όταν οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες συνήθως κάνουν περισσότερη φασαρία, τι
να κάνω για να οργανώσω την τάξη µε σωστό τρόπο;
Α) Μπορώ να αλλάξω θέση στα θρανία: λ.χ. να τα βάλω σε σχήµα Π ή σχήµα τόξου
µε προσανατολισµό στον πίνακα (αναλογικό ή διαδραστικό).
Β) ∆ίνω περιορισµένο χρόνο για τη δραστηριότητα και ελέγχω την πρόοδό της,
περιφερόµενος/η στην τάξη.
Γ) ∆ίνεται πάντα λόγος στην κάθε οµάδα για να πει τα αποτελέσµατά της.
Πώς µπορώ να διαφοροποιήσω και να εξατοµικεύσω τη διδασκαλία µου;
Με βάση τις κλίσεις και τις δεξιότητες του µαθητή και προσφέροντας ατοµικά φύλλα
εργασίας. Σε αυτά προσέχουµε να ικανοποιούµε τις ανάγκες που οι ίδιοι οι µαθητές
έχουν σηµειώσει ότι αναγνωρίζουν στους εαυτούς τους ως ελλείψεις, ώστε η
προσφερόµενη βοήθεια να φαίνεται ότι έρχεται ως απάντηση σε δικό τους ερώτηµα.
Σε αυτό το επίπεδο µπορεί να µε βοηθήσει το διαδίκτυο; Με ποιον άλλο τρόπο
µπορώ να το αξιοποιήσω;
Με το να στέλνω µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τις σηµειώσεις ή τις διαφοροποιηµένες
ασκήσεις στους µαθητές, για να µπορούν να παρέµβουν σε αυτές δηµιουργικά ή να
τις προσαρµόσουν στον προσωπικό τους τρόπο µάθησης.
Ποια είναι τα κριτήρια µε τα οποία βαθµολογούµε τις οµαδικές εργασίες;
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Περιεχόµενο
Η επιλογή των πληροφοριών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα ζητούµενα της εργασίας και να
µην υπάρχουν ανακρίβειες. Επιπλέον, ο τρόπος χειρισµού του υλικού θα πρέπει να είναι
πρωτότυπος.
Οργάνωση
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Οι πληροφορίες θα πρέπει να έχουν οργανωθεί µε λογική σειρά και να υπάρχει µεταξύ τους
σύνδεση και αλληλουχία.
Έκφραση/Ορθογραφία
∆εν θα πρέπει να υπάρχουν στην εργασία εκφραστικά, γραµµατικά ή ορθογραφικά λάθη.
Εµφάνιση εργασίας
Θα πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί εικόνες για την ενίσχυση της παρουσίασης και τη
διευκόλυνση της κατανόησης.
Παρουσίαση της εργασίας
Κατά την παρουσίαση της εργασίας τους οι µαθητές θα πρέπει να έχουν οπτική επαφή µε το
ακροατήριό τους και να µη διαβάζουν από τις σηµειώσεις ή τις διαφάνειές τους. Θα πρέπει να
απαντούν όλοι αλλά και ο καθένας ξεχωριστά σε ερωτήσεις σχετικές µε την εργασία τους.
Συνεργασία οµάδας
Τα µέλη της οµάδας θα πρέπει να συνεργάζονται άριστα µεταξύ τους και όλοι να συµβάλλουν
στο τελικό προϊόν.
Πώς αξιολογώ τους µαθητές στις οµάδες;
Ισόποσα. Όλα τα µέλη της κάθε οµάδας πρέπει να είναι σε θέση να απαντούν σε
οποιαδήποτε ερώτηση τους γίνεται από µέλος άλλης οµάδας και αφορά το θέµα τους.
Αυτό είναι και κριτήριο βαθµολόγησης και εξασφαλίζει τη συµµετοχή όλων στην
πραγµάτευση του θέµατός τους
Εφόσον δεν ακολουθώ απόλυτα τα σχολικά εγχειρίδια, πώς θα ξέρω ότι στο
τέλος της χρονιάς θα έχω καλύψει την προβλεπόµενη ύλη;
Με βάση τον αρχικό προγραµµατισµό της ύλης και τη στοχοθεσία της. Το Νέο
Σχολείο είναι στοχοκεντρικό και ο εκπαιδευτικός καλείται πλέον να εργαστεί ως
δηµιουργός του υλικού που θα αξιοποιήσει στην τάξη του.
Β. Για την ΑΕ Γραµµατεία
Τι θα ισχύσει στο νέο ΠΣ από πλευράς περιεχοµένων; Ποια κείµενα θα
διδάξουµε;
Αναφορικά µε την Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία διατηρούνται ως κεντρικά
διδακτικά αντικείµενα για την Α΄ και τη Β΄ Γυµνασίου η διδασκαλία της Οµήρου
Οδύσσειας και της Οµήρου Ιλιάδας αντίστοιχα. Η καινοτοµία εντοπίζεται στο ότι
υιοθετείται για τη διδασκαλία ολόκληρο το βιβλίο σε µετάφραση του ∆. Μαρωνίτη
χωρίς περικοπές και εµβόλιµες περιλήψεις. ∆ίνεται η δυνατότητα στον διδάσκοντα να
επιλέξει από τα οµηρικά έπη µόνος του τα αποσπάσµατα που κρίνει ότι υπηρετούν
καλύτερα τους µαθησιακούς στόχους του µαθήµατος. Η διδασκαλία προβλέπει
συνεχείς αναφορές σε όλα τα βιβλία αρχαίων ελλήνων συγγραφέων (και όχι µόνο)
που υπάρχουν στο γυµνάσιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή (σε όλες τις τάξεις),
έτσι που µέσα από τη διδασκαλία του ενός φαινοµενικά βιβλίου ο µαθητής να µπορεί
να αναγνωρίζει το διακείµενο και την έννοια της συνάντησης των λαών, των
πολιτισµών και της σκέψης, διατρέχοντας περισσότερα δηµιουργήµατα αρχαίου
λόγου.
Πιο συγκεκριµένα, τα υπόλοιπα διδακτικά αντικείµενα της ΑΕ γραµµατείας που έως
τώρα διδάσκονταν κατά το β΄ εξάµηνο των τριών τάξεων, δηλαδή οι Ιστορίες του
Ηροδότου (Α΄ τάξη), οι Τόποι και οι Άνθρωποι (Β΄ τάξη), οι Βάτραχοι του
Αριστοφάνη και το Ανθολόγιο των Φιλοσοφικών Κειµένων (Γ΄ τάξη) θα µπορούν να
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λειτουργήσουν ως κείµενα αναφοράς και πηγή πληροφοριών για τις θεµατικές
δραστηριότητες και τα σχέδια εργασίας των µαθητών και για τις τρεις τάξεις του
Γυµνασίου. Σηµειώνεται ότι τα βιβλία αυτά θα είναι προς χρήση και για το µάθηµα
της ΑΕ γλώσσας.
Θα κάνουµε χρήση του υπάρχοντος εγχειριδίου (Μ. Σαµαρά & Κ. Τοπούζης,
Αρχαία Ελληνικά, Οµηρικά Έπη-Οδύσσεια) για την Α΄ Γυµνασίου;
Το σχολικό εγχειρίδιο (Μαρία Σαµαρά- Κ. Τοπούζης, Αρχαία Ελληνικά, Οµηρικά
Έπη-Οδύσσεια), δοσµένο υπό µορφή ανθολογίου, ωθεί τους µαθητές σε
αποσπασµατική ανάγνωση και γνώση του αρχαίου κειµένου, αίροντας µάλλον παρά
συµβάλλοντας στους αρχικούς στόχους του ΠΣ. ∆ιαθέτει υπερβολικό όγκο
πληροφοριών, εικόνων αλλά και ασκήσεων σε κάθε ενότητα, γεγονός που
επιπρόσθετα και αυτό διασπά και αποπροσανατολίζει τους µαθητές. Αποτελεί όµως
εξαιρετικό υλικό για τους καθηγητές, γι’ αυτό προτείνεται ως εργαλείο υποβοηθητικό
στη διδασκαλία. Οι καθηγητές, δηλαδή, µπορούν να δίνουν στους µαθητές ό,τι κατά
περίπτωση κρίνουν κατάλληλο, προκειµένου οι µαθητές να κατανοήσουν ή να
επεκτείνουν την ενότητα.
Η Ελένη του Ευριπίδη θα πάψει να διδάσκεται στη Γ΄ γυµνασίου;
Το σχολικό εγχειρίδιο της ∆ραµατικής Ποίησης, Ευριπίδη Ελένη, της Γ΄ γυµνασίου
δεν κρίνεται αναγκαίο να αλλάξει.
Ποια η βασική καινοτοµία του νέου ΠΣ αναφορικά µε την ΑΕ Γραµµατεία;
Βασικός καινοτόµος στόχος είναι να αντιληφθούν οι µαθητές ότι και το ΑΕ κείµενο,
όπως και το ΝΕ βρίσκεται σε συνεχή διάλογο µε όλα τα κείµενα της εποχής του και
είναι και αυτό φορέας ιδεολογίας και κοινωνικού προσανατολισµού. Στοχεύουµε
λοιπόν οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν να διακρίνουν τα κοινωνικά
συµφραζόµενα παραγωγής και πρόσληψής του, όπως αντίστοιχα συµβαίνει στη
διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Ποιοι οι βασικοί στόχοι του νέου ΠΣ της ΑΕ Γραµµατείας;
Το νέο ΠΣ της ΑΕ Γραµµατείας επιδιώκει και µέσω αυτού του µαθήµατος την
ανάπτυξη της αυτογνωσίας και τη διερεύνηση πτυχών του εαυτού των
µαθητών/τριών, µε τελικό στόχο την προσωπική ενδυνάµωσή τους, αλλά και τη
δυνατότητα ένταξής τους στην κοινότητα µέσα από τη βελτίωση των ανθρώπινων
σχέσεων, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, συµπάθειας, αλληλεγγύης,
προσαρµοστικότητας και αποδοχής του Άλλου. Η καλλιέργεια των αξιών του
ανθρώπου και η έννοια του κοινωνικού συµφέροντος και της κοινωνικής συνευθύνης
υπηρετείται σε µέγιστο βαθµό από το ανθρωποκεντρικό αυτό διδακτικό αντικείµενο.
Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η κατανόηση της επίδρασης που ασκεί ο
κλασικός πολιτισµός στο σύγχρονο νεοελληνικό και δυτικό πολιτισµό, όπως αυτή
αποτυπώνεται στην πολιτική σκέψη, τους θεσµούς, το δίκαιο, τη θρησκεία, την τέχνη
και τη λογοτεχνία του νεοελληνικού αλλά και των ευρωπαϊκών πολιτισµών.
Επιδιώκεται αντίστοιχα να ελεγχθεί ο ίδιος στόχος και µέσα από άλλα γνωστικά
αντικείµενα (λ.χ. την ιστορία, τις κοινωνικές σπουδές, τα εικαστικά), µε την
παρουσίαση της επίδρασης της αρχαιοελληνικής σκέψης και λόγου, όπως και της
αναζήτησης της ιστορικής διαδροµής των ιδεών κάθετα στο χρόνο και οριζόντια
στους τόπους.
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Ταυτόχρονα και στο ΠΣ της ΑΕ Γραµµατείας επιδιώκεται να εργαστούµε µε
βάση τις αρχές της:
 ∆ιαφοροποιηµένης διδασκαλίας
 Καλλιέργειας κινήτρων για ενεργοποίηση της συµµετοχής: οι µαθητές
καλούνται να είναι συµπαραγωγοί της γνώσης
 Αναλογικής κατανοµής ευθυνών
 Καλλιέργειας της επικοινωνίας και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων
 Αξιοποίησης προηγούµενων γνώσεων και εµπειριών των µαθητών
 ∆ιαµόρφωσης ελκυστικών περιβαλλόντων µάθησης και της σύνδεσής τους µε
περιβάλλοντα ζωής.
 Συµµετοχής των µαθητών στη µάθηση
Ποιοι είναι οι κυρίαρχοι στόχοι για τη διδασκαλία των οµηρικών επών;
Η µέθοδος διδασκαλίας των οµηρικών κειµένων και στο νέο ΠΣ είναι η ερµηνευτικήκειµενοκεντρική. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο:
 Να αντιληφθούν οι µαθητές ότι το έργο του Οµήρου είναι το πρώτο επίτευγµα
της αφηγηµατικής τέχνης και τεχνικής και στην πραγµατικότητα το πρώτο
έργο της δυτικής λογοτεχνίας.
 Να αντιληφθούν στην πράξη τι σηµαίνει η έκφραση «µήτρα της αρχαίας
ελληνικής λογοτεχνίας όλων των ειδών» µε τη διασύνδεση του οµηρικού
κειµένου µε τη λυρική ποίηση και το δράµα, αλλά και µε τα είδη του πεζού
λόγου: ο Όµηρος υπήρξε πηγή έµπνευσης και σταθερό πεδίο αναφοράς για
όλη την αρχαιότητα.
 Στην προσέγγιση των οµηρικών κειµένων δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός
ότι, αν και τα κείµενα είναι λογοτεχνικά και απεικονίζουν έναν ποιητικό,
κατασκευασµένο κόσµο, είναι προϊόντα της εποχής, η κατάληξη µιας µακράς
προφορικής παράδοσης, άρα λόγω του παραδοσιακού τους χαρακτήρα
συντηρούν τους αναχρονισµούς.
Υπάρχει σχέση ανάµεσα στην ΑΕ Γραµµατεία και στη νεοελληνική λογοτεχνία;
Τα κείµενα της ΑΕ Γραµµατείας πρέπει να αντιµετωπίζονται ως κείµενα λογοτεχνίας,
να προσεγγίζονται και να ερµηνεύονται µε τον τρόπο που υιοθετείται στο µάθηµα της
ΝΕ λογοτεχνίας. Εφαρµόζουµε στη διδασκαλία σύγχρονες θεωρίες σχετικές µε την
αφήγηση, για τις οποίες εξάλλου τα οµηρικά κείµενα (αλλά και η τραγωδία)
ενδείκνυνται απολύτως.
 ∆ίνουµε πληροφορίες και για το γραµµατειακό είδος και για τον συγγραφέα,
επισηµαίνουµε το λεξιλογικό πλούτο και την ποικιλία των εκφράσεων, τη
δύναµη των περιγραφών και την εµβάθυνση στην ανθρώπινη ψυχολογία
 Το µάθηµα της ΑΕ Γραµµατείας προσφέρεται κατά πολλούς τρόπους ώστε να
εφαρµοστούν κατά τη διδασκαλία του οι νέες µέθοδοι των σχεδίων εργασίας
και της ανάθεσης στους µαθητές δραστηριοτήτων που συνδέουν την ΑΕ
Γραµµατεία µε άλλα γνωστικά αντικείµενα.
Είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούµε στη διδασκαλία διδακτικά σενάρια;
Στα νέα ΠΣ δίνεται µεγάλη βαρύτητα στα σχέδια εργασίας (projects) (και) για τους
παρακάτω λόγους:
 Λόγω της µεγάλης έκτασης των επών µε τη µέθοδο αυτή εξοικονοµείται
χρόνος, καθώς οι µαθητές µαθαίνουν να ερευνούν µόνοι τους, να
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ανακαλύπτουν νέες γνώσεις και να συστηµατοποιούν αυτές που έχουν ήδη
αποκτήσει.
 Οδηγούνται από το ειδικό στο γενικό, από το επιµέρους στο συνολικό και
εποµένως στην πιο ολοκληρωµένη γνώση.
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II 3 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΕ
ΓΛΩΣΣΑΣ
II 3.1 Α) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Η ελληνική γλώσσα στο
πέρασµα των αιώνων
Η ελληνική γλώσσα στο πέρασµα των αιώνων
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ THΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος: « Η ελληνική γλώσσα στο πέρασµα των χρόνων»
∆ηµιουργός: Χαρά Κοσεγιάν
Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία ελληνική γλώσσα
Τάξη: Α΄ Γυµνασίου

1. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ µέρος: Αποτύπωση της γραφής
1. Ιερογλυφικά

Ιερογλυφικό κείµενο της εποχής των Πτολεµαίων
Τα ιερογλυφικά είναι τα αρχαιότερα εικονιστικά σύµβολα που χρησιµοποιούνταν
στην αρχαία αιγυπτιακή γραφή. Η λέξη προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά: «ιερές
γλυφές» (δηλαδή ιερά ανάγλυφα), επειδή χρησιµοποιήθηκαν σε ιερά θρησκευτικά
κείµενα. Η γραφή αυτή αποκρυπτογραφήθηκε από τον Ζαν-Φρανσουά Σαµπολιόν το
1822, ο οποίος χρησιµοποίησε την περίφηµη Στήλη της Ροζέτας.
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2. Γραµµική γραφή Α
Η Γραµµική Α δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί και αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα
µυστήρια της σύγχρονης αρχαιολογίας.

Ο δίσκος της Φαιστού, ένα παράδειγµα της Γραµµικής Α

3. Γραµµική γραφή Β

∆είτε και το βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Γυµνασίου
Η Γραµµική Β αρχικά δεν ταυτίστηκε µε καµία γλώσσα. Πολύ αργότερα από την
ανακάλυψη των πινακίδων και µετά από πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες
αρχαιολόγων και γλωσσολόγων, αποκρυπτογραφήθηκε το 1952 από το νεαρό
αρχιτέκτονα Μάικλ Βέντρις (M. Ventris). Ο Βέντρις ζήτησε τη βοήθεια του κλασικού
φιλολόγου Τζον Τσάντγουικ (J. Chadwick) σε συνεργασία µε τον οποίο ερµήνευσαν
µε βεβαιότητα 65 από τα 88 τότε γνωστά σύµβολά της, διατυπώνοντας τους
βασικούς κανόνες ορθογραφίας της και φέρνοντας στο φως µια αρχαϊκή ελληνική
διάλεκτο πέντε αιώνες παλαιότερη από τα ελληνικά του Οµήρου.

4. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες;
Αξιοποιούµε τις σ. 16-17 του υπάρχοντος σχολικού εγχειριδίου.
Β΄ µέρος: Χαρακτηριστικά κείµενα των φάσεων εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (1100-700 π.Χ.)
1. ΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΚΗ
Προοίµιο Οµήρου Οδύσσειας (στ.1- 10) (από τα παλαιότερα σωζόµενα κείµενα της
ΑΕ Γραµµατείας).
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Τον άντρα, τραγούδησέ µου, Μούσα, τον
πολύτροπο, ο οποίος πλανήθηκε πάρα
πολύ, αφότου κατάφερε να εκπορθήσει
την ιερή πόλη της Τροίας και είδε
πολλών ανθρώπων τις πόλεις και γνώρισε
τη νοοτροπία, ενώ µέσα στον πόντο
δοκίµασε πολλές πίκρες κατάκαρδα,
προσπαθώντας να γλυτώσει και τον
εαυτό του και να ξαναφέρει τους
συντρόφους του στην πατρίδα. Αλλά
ούτε κι έτσι έσωσε τους φίλους του, αν
και το επιθυµούσε. Γιατί, οι ανόητοι,
χάθηκαν απ’ τις δικές τους ατασθαλίες,
σαν έφαγαν τα βόδια του Υπερίονα
Ηλίου. Όµως κι αυτός τους αφαίρεσε τη
γλυκιά ηµέρα του γυρισµού. Γι’ αυτά,
βέβαια, θεά, θυγατέρα του ∆ία, πες και
σε µας, απ’ όποιο µέρος θέλεις,
αρχίζοντας.

ΑΡΧΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (7ος- 5ος αι. π. Χ.)
2. ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Α. Αρχίλοχος, Ελεγεία
ei)mi\ d' e)gw\ qera/pwn me\n )Enuali/oio a)/naktoj
kai\ Mouse/wn e)rato\n dw=ron
e)pista/menoj

Εγώ είµαι και δούλος του Ενυαλίου
άρχοντα (του Άρη)
Αλλά βαθύς γνώστης αγαπητού δώρου
των Μουσών

Β. Επιγράµµατα από τον Σιµωνίδη τον Κείο
)=W cei=n', a)gge/llein Lakedaimoni/oij, o(/ti tv=de kei/meqa toi=j
kei/nwn r(h/masi peiqo/menoi.

Ξένε, ανάγγειλε στους Λακεδαιµόνιους,
ότι εδώ βρισκόµαστε έχοντας δώσει
πίστη στα δικά τους λόγια

Τα επιγράµατα ήταν γραµµένα στη δωρική διάλεκτο. Οι αρχαίοι Έλληνες, µιλούσαν,
ανάλογα µε τη φυλή από την οποία προέρχονταν, τη δική τους διάλεκτο. Ανάλογα
γράφονταν και τα είδη της γραµµατείας. Τα επιγράµµατα συνήθιζαν να τα γράφουν
σε δωρική διάλεκτο.
tw=n e)n Qermopu/laij qano/ntwn
eu)kleh\j me\n a( tu/xa*, kalo\j d'
o( po/tmoj, bwmo\j d' o( ta/foj, pro\

αυτών που σκοτώθηκαν στις Θερµοπύλες
ένδοξη η τύχη, ωραίος ο θάνατος
Βωµός (ας είναι ) ο τάφος, αντί θρήνων η
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go/wn de\ mna=stij, o( d' oi)=ktoj
e)/painoj:

µνήµη, κι ο οίκτος έπαινος.

*a( tu/xa = η τύχη
ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος αι. π. Χ.)
3. ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (Σοφοκλή, Αντιγόνη, στ. 1-6)
Αγαπηµένη µου αδερφή Ισµήνη,
)=W koino\n au)ta/delfon
άραγε ξέρεις ποια από τις
)Ismh/nhj ka/ra,
συµφορές που προέρχονται απ’
a)=r' oi)=sq' o(/ ti Zeu\j tw=n
τον Οιδίποδα υπάρχει που να µην
a)p' Oi)di/pou kakw=n
έχει στείλει ο Ζευς σε εµάς τις
o(poi=on ou)xi\ n%=n e)/ti
δυο που ακόµα ζούµε; Γιατί
τίποτα ούτε θλιβερό, ούτε
zw/sain telei=; Ou)de\n ga\r
καταστροφικό, ούτε αισχρό, ούτε
ou)/t' a)lgeino\n ou)/t' a)/thj
άτιµο υπάρχει το οποίο να µην
a)/ter ou)/t' ai)sxro\n ou)/t'
έχω δει εγώ ανάµεσα στις δικές
a)/timon/ e)sq' o(poi=on ou) tw=n
σου και στις δικές µου συµφορές.
sw=n te ka)mw=n ou)k o)/pwp'
e)gw\ kakw=n.

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
4. ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: Προοίµιο από την Ιστορία του Ηροδότου
Του Ηροδότου από την Αλικαρνασσό
(Hrodo/tou 'Alikarnhseoj i(stoαυτή είναι η έκθεση της ιστορίας του
ri/hj a)po/decij h(/de, w(j mh/te ta\
ώστε ούτε τα γενόµενα από τους
geno/mena e)c a)nqrw/pwn t%=
ανθρώπους µε το χρόνο να φθαρούν,
xro/n% e)ci/thla ge/nhtai, mh/te
ούτε και τα έργα, τα µεγάλα και τα
e)/rga mega/la te kai\ qwmasta/,
αξιοθαύµαστα που πραγµατοποιήθηκαν
άλλα µεν από Έλληνες, άλλα από
ta\ me\n (/Ellhsi, ta\ de\ barβάρβαρους να µείνουν άδοξα και (να
ba/roisi a)podexqe/nta, a)kle/a ge/
φανεί) για ποια αιτία πολέµησαν ο ένας
nhtai, ta/ te a)/lla kai\ di' h(\n
τον άλλον.
ai)ti/hn e)pole/mhsan a)llh/loisi.

5. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (Αποσπ. από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα)
Ήταν λοιπόν, κάποτε εποχή, όταν θεοί
)=Hn ga/r pote xro/noj o(/te qeoi\ me\n
µεν υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχαν θνητά
h)=san, qnhta\ de\ ge/nh
γένη. Όταν όµως και γι’ αυτά ήρθε ο
ou)k h)=n. e)peidh\ de\ kai\ tou/toij
καθορισµένος χρόνος της γεννήσεώς
xro/noj h)=lqen ei(marme/noj
τους
gene/sewj, tupou=sin au)ta\ qeoi\ gh=j
πλάθουν αυτά οι θεοί µέσα στη γη,
αφού έκαναν µείγµα από χώµα και
e)/ndon e)k gh=j kai\ puro\j
φωτιά και από όσα ανακατεύονται µε
mei/cantej kai\ tw=n o(/sa puri\ kai\
χώµα και φωτιά. Όταν όµως επρόκειτο
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gv= kera/nnutai. e)peidh\ d'
a)/gein au)ta\ pro\j fw=j e)/mellon,
prose/tacan Promhqei= kai\
)Epimhqei= kosmh=sai/ te kai\ nei mai duna/meij e(ka/stoij w(j pre/pei.

να τα οδηγήσουν στο φως, πρόσταξαν
τον Προµηθέα και τον Επιµηθέα να τα
διακοσµήσουν και να κατανείµουν τις
δυνάµεις στο καθένα όπως πρέπει.

6. ΡΗΤΟΡΕΙΑ
(Λυσία, Υπέρ Αδυνάτου)
)Oli/gou de/w xa/rin e)/xein, w)= boulh/,
t%= kathgo/r%, o(/ti
moi pareskeu/ase to\n a)gw=na tou=ton,
ei) pro/teron ou)k e)/xwn
pro/fasin e)f' h(=j tou= bi/ou lo/gon
doi/hn, nuni\ dia\ tou=ton
ei)/lhfa. kai\ peira/somai t%= lo/g%
tou=ton me\n e)pidei=cai yeudo/menon, e)mauto\n de\ bebiwko/ta
me/xri th=sde th=j h(me/raj
e)pai/nou ma=llon a)/cion h)\ fqo/nou:

∆εν απέχω πολύ, κύριοι βουλευτές,
από το να οφείλω χάρη στον κατήγορό
µου, διότι µου κατασκεύασε αυτόν
εδώ το δικαστικό αγώνα. Γιατί, ενώ
προηγούµενα δεν είχα πρόφαση για να
λογοδοτήσω για τη ζωή µου, τώρα
εξαιτίας αυτού εδώ έχω βρει.
Και θα προσπαθήσω µε το λόγο µου
αυτόν µεν να αποδείξω ότι ψεύδεται,
τον εαυτό µου δε ότι έχω ζήσει µέχρι
αυτή την ηµέρα άξιος για έπαινο
µάλλον παρά για φθόνο.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (4ος - 2ος αι. π.Χ.)
O χρυσός 5ος αιώνας π.Χ. για την Αθήνα του Περικλή είναι πια µακρινό παρελθόν. Ο
Πελοποννησιακός πόλεµος σηµάδεψε όλες τις ένδοξες παλαιότερα πόλεις-κράτη και
οδήγησε στην παρακµή τους. Νέες δυνάµεις τώρα εµφανίζονται. Ο Φίλιππος από τη
Μακεδονία δίνει το στίγµα µιας νέας εποχής που θα αποκαλυφθεί µε τον Αλέξανδρο
(µέσα του 4ου αι. π.Χ.) και θα κλείσει µε το θάνατό του (323 π.Χ.) δίνοντας θέση στα
ελληνιστικά βασίλεια των διαδόχων του. Όλες οι µορφές του λόγου καλλιεργούνται
βέβαια και τώρα σε καµιά όµως περίπτωση δεν φτάνουν στο ύψος των
δηµιουργηµάτων του 5ου αι. Ένα απόσπασµα από την κωµωδία του Μενάνδρου,
∆ύσκολος.
7. (Dysc. 87 – 93)
a)po\ th=j qu/raj e)nteu=qen w(j porrwta/
tw.
)Odu/nhj ga\r u(o\j h)=n: kakodaimonw=n
tij h)\
melagxolw=n a(/nqrwpoj oi)kw=n e)nqadi\
th\n oi)ki/an pro\j o(/n m' e)/pemp?ej
mega/lou kakou=: tou\j daktu/louj
kate/aca ga\r
sxedo/n ti prosptai/wn a(/pantaj
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- Όσο πιο µακριά
από την πόρτα
αυτή!
Γιατί, γιος του πόνου ήταν
κάποιος…
Κάποιος κακορίζικος,
κάποιος σκουντούφλης στο
σπίτι που µ’ έστειλες εδώ
κατοικεί… µεγάλο κακό. Τα
δάχτυλά µου από τα σκοντάµατα
κόντεψα να τα σπάσω…

{[Sw]} e)lqw/n;
{<Pu>}
ti/; peparw/inhke. deu=ro
{[Sw]} eu)/dhlo/j e)sti.
{āPuŸ}
nh\ Di/', e)cw/lhj a)/ra,
Sw/strat', a)poloi/mhn:
e)/xe de/ pwj fulaktikw=j.

- Καθώς ερχόσουν;
- Τι;… εδώ
- Είναι ολοφάνερος.
- Μα το ∆ία, είναι εξώλης και
προώλης!
Σώστρατε, χάθηκα!
Κοίτα πώς θα µε προφυλάξεις!

Αυτοκρατορική εποχή (Ρωµαϊκή: 2ος π.Χ. - 3ος µ.Χ.) Το 148 π.Χ. η Μακεδονία
γίνεται ρωµαϊκή επαρχία. Το 146 π.Χ. η Κόρινθος. Το 27 π.Χ. ολόκληρη η Ελλάδα.
Στρατιωτικά υπερίσχυσαν οι Ρωµαίοι, πνευµατικά όχι. Γνωστότερος εκπρόσωπος της
εποχής ο Πλούταρχος στην πεζογραφία και ο Λουκιανός στη β΄ σοφιστική.
8. Πλούταρχος, Παράλληλοι βίοι : Θεµιστοκλής
)/Eti de\ pai=j w)\n o(mologei=tai fora=j
mesto\j ei)=nai,
kai\ tv= me\n fu/sei suneto/j, tv= de\
proaire/sei megalopra/gmwn kai\
politiko/j.
e)n ga\r tai=j
a)ne/sesi kai\ sxolai=j
a)po\ tw=n maqhma/twn gigno/menoj,
ou)k e)/paizen ou)d' e)rr#qu/mei kaqa/per oi(
polloi\ pai=dej, a)ll' eu(ri/sketo lo/2.2 gouj tina\j meletw=n kai\ suntatto/menoj pro\j e(auto/n.

Οµολογείται από όλους ότι, ενώ
ήταν ακόµα παιδί (ο Θεµιστοκλής), ήταν ορµητικότατος και
από τη φύση του συνετός και ως
προς τις επιθυµίες µεγαλοπράγµονας (υπερβολικά φιλόδοξος) και
πολιτικός.
Γιατί τις ώρες της ανέσεως και
της ξεκούρασης από τα
µαθήµατα, ούτε έπαιζε, ούτε
τεµπέλιαζε, όπως τα άλλα παιδιά,
αλλά βρισκόταν να µελετά και να
συντάσσει κάποιους λόγους µόνο
για τον εαυτό του.

Μυθιστορία
9.

Λουκιανός, Αληθής Ιστορία, Α΄

(Ormhqei\j ga/r pote a)po\ (Hraklei/wn
sthlw=n kai\ a)fei\j ei)j to\n e(spe/rion
w)keano\n ou)ri/% a)ne/m% to\n plou=n e)poioumhn. ai)ti/a de/ moi th=j a)podhmi/aj kai\
u(po/qesij h( th=j dianoi/aj periergi/a kai\
pragma/twn kainw=n e)piqumi/a kai\ to\
bou/lesqai maqei=n ti/ to\ te/loj
e)sti\n tou= w)keanou= kai\ ti/nej oi( pe/ran
katoikou=ntej a)/nqrwpoi.
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Αφού ξεκίνησα λοιπόν κάποτε
από τις Ηράκλειες στήλες και
αφέθηκα στο δυτικό ωκεανό,
έπλεα µε ούριο άνεµο. Αιτία και
σκοπός της αποδηµίας µου ήταν η
περιέργεια του νου µου,
η επιθυµία για καινούρια
πράγµατα κι επιπλέον το ότι
ήθελα να µάθω ποιο είναι το
τέλος του ωκεανού και ποιοι οι
άνθρωποι που κατοικούν πέρα
από αυτόν.

Ο ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΑΥΣ-ΑΚΑΤΟΣ
ΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΟΥΝ ΕΠΙ ΗΜΕΡΑΝ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑ, ΟΥΡΙΩ ΑΝΕΜΩ, ΑΠΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΟΝ ΩΚΕΑΝΟΝ

Η απεικόνιση της σκηνής και η τιτλοφόρησή της από δικούς σας συνοµιλήκους:
12χρονους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου του Γυµνασίου Ιαλυσού Ρόδου.
Βυζαντινή εποχή (4ος - 15ος αι. µ.Χ.)
Η µεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώµη στο Βυζάντιο (330 µ.Χ.) εγκαινιάζει την
έναρξη της Βυζαντινής εποχής µε κυρίαρχα δύο στοιχεία: το ελληνικό και το
χριστιανικό. Η γλώσσα που µιλιέται τουλάχιστον στον ανατολικό κόσµο είναι η
ελληνιστική κοινή, στην οποία και γράφονται τα Ευαγγέλια.
Απόσπασµα από το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο
Υπάρχει στα Ιεροσόλυµα
)/Esti de\ e)n toi=j (Ierosolu/moij
στην προβατική πύλη, µια κολυµβήθρα, η
probatikh\ kolumbh/qra, h( legoεπονοµαζόµενη εβραϊκά Βηθεσδά, που έχει
me/nh (Ebrai+sti\ Bhqesda=, pe/nte
πέντε στοές.
Σε αυτές βρίσκονταν πλήθος ασθενών,
stoa\j e)/xousa:
τυφλών, χωλών, σκελετωµένων
)En tau/taij ou)=n kate/keito tai=j
ανθρώπων που περίµεναν την κίνηση του
stoai=j plh=qoj a)sqenou/ntwn,
νερού.
tuflw=n, xwlw=n, chrw=n, e)kdexome/nwn th\n tou= u(/datoj ki/nhsin
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1453: ΄Αλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους-400 χρόνια σκλαβιάς:
Ωστόσο µέσα από το σκοτάδι ξεπηδά ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός (18ος αι.) που
σκοπό έχει να µορφώσει το γένος για να ζητήσει τη λευτεριά του. Πρέπει να του
µιλήσει σε µια γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι, αν και υπάρχουν ήδη σε αυτήν
πολλά λόγια στοιχεία, αρχαίοι τύποι, δηλαδή, που διατηρούνται στο λόγο των
µορφωµένων της εποχής.
Απόσπασµα από το τέλος του όρκου του Θούριου
(ἤτοι Ὁρµητικὸ̋ Πατριωτικὸ̋
Ὕµνο̋ πρῶτο̋, εἰ̋ τὸν ἦχον, MIA ΠΡΟΣΤΑΓH ΜΕΓΑΛH) ,του Ρήγα Φεραίου
Σ΄ Ἀνατολὴ καὶ ∆ύσι, καὶ Νότον καὶ Βοριά,
Γιὰ τὴν Πατρίδα ὅλοι, νάχωµεν µία καρδιά.
Στὴν πίστιν τοῦ καθ΄ ἕνα̋, ἐλεύθερο̋ νὰ ζῆ,
Στὴν δόξαν τοῦ πολέµου, νὰ τρέξωµεν µαζύ.
Βουλγάροι, κι΄ Ἀρβανῆτε̋, Ἀρµένοι καὶ Ρωµιοί,
Ἀράπιδε̋, καὶ ἄσπροι, µὲ µία κοινὴ ὁρµή.
Γιὰ τὴν ἐλευθερίαν, νὰ ζώσωµεν σπαθί,
Πῶ̋ εἶµασθ΄ ἀντρειωµένοι, παντοῦ νὰ ξακουσθῇ.
Ὂσ΄ ἀπ΄ τὴν τυραννίαν, πῆγαν στὴ ξενητιά,
Στὸν τόπον τοῦ καθ΄ ἕνα̋, ἂ̋ ἔλθη τώρα πιά.

1830: Απελευθέρωση: ∆ηµιουργία Ελληνικού κράτους
Προέκυψε γλωσσικό ζήτηµα: ποια θα είναι η γλώσσα που θα µιλά το ελεύθερο
ελληνικό κράτος; 1η άποψη: τα αρχαία ελληνικά στη γλωσσική µορφή του 5ου π.Χ.
αι., για να αποδείξουµε τη συνέχεια και την καταγωγή µας από τόσο ένδοξους
προγόνους. 2η άποψη: τη δηµοτική, που ξέρει, καταλαβαίνει και µιλά όλος ο κόσµος
που έχει και ανάγκη να µορφωθεί. Άλλωστε είναι η ιστορική συνέχειά µας. 3η
άποψη: µια µικτή γλώσσα που θα περιλαµβάνει στοιχεία και από τις δυο γλωσσικές
µορφές: µια γλώσσα που ονειρεύτηκε ο Αδαµάντιος Κοραής: την καθαρεύουσα.
12. Αποσπ. Από το Λουκή Λάρα του ∆.. Βικέλα (κεφ. Γ΄)
Ὁ Πύργο̋ µα̋ καὶ οἱ περὶ αὐτὸν κῆποι ἦσαν προικῷον τῆ̋ µητρό̋ µου κτῆµα. Ἡ
πατρική τη̋ οἰκογένεια εἶχεν ἀπ' ἀρχαίων χρόνων µεγάλα̋ ἐκεῖ πέριξ ἰδιοκτησία̋,
αἵτινε̋ διὰ κληρονοµικῶν καὶ προικῴων διανοµῶν διεµοιράσθησαν µὲν ἀπὸ γενεᾶ̋ εἰ̋
γενεάν, ἀλλὰ δὲν ἀπεξενώθησαν. Ὥστε ἤµεθα ἐκεῖ περικυκλωµένοι ὑπὸ συγγενῶν τῆ̋
µητρό̋ µου, τῶν ὁποίων οἱ Πύργοι ἐγειτόνευον µετὰ τοῦ ἰδικοῦ µα̋.

13. Το 1888 ο Ψυχάρης εκδίδει Το Ταξίδι µου όπου διδάσκει:
Όποιος µε διαβάσει θα καταλάβει µε ποιο σκοπό έγραψα Το Ταξίδι µου. Γλώσσα και
πατρίδα είναι το ίδιο. Να πολεµά κανείς για την πατρίδα του ή για την εθνική του
γλώσσα ένας είναι ο αγώνας. Πάντα αµύνεται περί πάτρης. Ένα έθνος για να είναι
έθνος θέλει δυο πράγµατα: να µεγαλώσουν τα σύνορά του και να κάνει φιλολογία
δική του. Άµα ξέρει τι αξίζει η δηµοτική του γλώσσα κι άµα δεν ντραπεί γι’ αυτή τη
γλώσσα, βλέπουµε που τόντις είναι έθνος…»
Ασκήσεις:
- Σηµειώστε τα τονικά σύµβολα που βλέπετε στις λέξεις και δεν υπάρχουν στη
σηµερινή ελληνική γλωσσική µορφή.
- Εντοπίστε τις εντελώς διαφορετικές/ λιγότερο διαφορετικές/ εντελώς όµοιες λέξεις
της αρχαίας γλώσσας µε τη σηµερινή στα προοίµια του Ηροδότου και της Οδύσσειας
- Σε πόσα κείµενα, πόσες φορές, βρήκατε τις λέξεις: θεός, Μούσα, λόγος;
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- Υπάρχουν και άλλες λέξεις που βλέπετε να είναι κοινές σε κάποια από τα
προηγούµενα κείµενα; Τι παρατηρείτε;
- Πόσες φορές βρήκατε τη λέξη καλός και σε ποια κείµενα; Πώς έχει µεταφραστεί; Τι
σηµαίνει σήµερα η λέξη; Τι παρατηρείτε;
- Στα κείµενα 1, 2, 4 υπάρχουν πολλά διαλεκτικά στοιχεία. Εσείς στο περιβάλλον σας
ξέρετε ανθρώπους να µιλούν τη ντοπιολαλιά τους; Μπορείτε να καταγράψετε µερικές
λέξεις και να τις ακούσουµε την άλλη φορά;

2. Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ης Ενότητας:
«Η ελληνική γλώσσα στο πέρασµα των αιώνων»
Συµβατότητα µε το νέο ΠΣ: Το συγκεκριµένο σενάριο είναι απόλυτα συµβατό µε τη
φιλοσοφία, τους στόχους, τη διδακτική µεθοδολογία, τις µεθόδους αξιολόγησης του
νέου ΠΣ, διότι ανταποκρίνεται στο βασικό του στόχο να διαπιστώσουν ευθύς εξαρχής
οι µαθητές τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας.
Μέθοδος ανάλυσης του κειµένου: Ερµηνευτική-κειµενοκεντρική
Μέθοδος διδασκαλίας: Συνδυασµός διαδικασίας και περιεχοµένου µε χρήση
ελεύθερου διαλόγου, ιδεοθύελλας /καταιγισµού ιδεών, φθίνουσας καθοδήγησης.
Υιοθετούνται οµαδοσυνεργατικές τεχνικές.
Προτεινόµενη διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Στόχοι της 1ης ενότητας
Οι µαθήτριες και οι µαθητές επιδιώκεται:
 Να αντιληφθούν την εξέλιξη της γλώσσας µας στο πέρασµα των αιώνων.
 Να αντιληφθούν τη συγγένεια της νεοελληνικής µε την αρχαιοελληνική
γλωσσική µορφή.
 Να προγευθούν το ότι η γλώσσα στη διάρκεια των αιώνων διατήρησε πολλά
από τα αρχικά στοιχεία της -σε κάθε επίπεδο- αλλά τροποποίησε εξίσου
πολλά και αυτό συµβαίνει συστηµατικά στην εξέλιξη των λαών και των
πολιτισµών.
 Να αντιληφθούν ότι και στην αρχαιότητα υπήρχαν διάλεκτοι, όπως και στη
σύγχρονη Ελλάδα, και αυτό αποτελεί θεµιτό στοιχείο διαφοροποίησης αλλά
και ιδιαιτερότητας του κάθε τόπου.
 Να εξοικειωθούν µε τα σύµβολα της αρχαιοελληνικής γραφής: ψιλή-δασεία,
οξεία-περισπωµένη.
Σχόλια-επισηµάνσεις:
Η 1η ενότητα ουσιαστικά είναι αφιερωµένη στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας και
στην έννοια της διαχρονικής της εξέλιξης. Θα πρέπει να ειδωθεί ως πρώτη απόπειρα
να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε τα αρχαία ελληνικά, χωρίς να τροµάξουν, ούτε να
απογοητευθούν από τον υποτιθέµενο βαθµό δυσκολίας. Για το λόγο αυτό και όλα τα
αρχαία κείµενα παρατίθενται µε τις µεταφράσεις τους. Είναι το πρώτο στάδιο της
παρατήρησης και της αρχικής προσέγγισης.
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Στο α΄ µέρος θα αξιοποιηθεί και το βιβλίο της Αρχαίας Ιστορίας της Α΄ Γυµνασίου.
Το κεφάλαιο της γραφής της γλώσσας µπορεί και στα δύο µαθήµατα να διδαχτεί από
κοινού και να γίνει µια συζήτηση για τη διαφορά ιστορίας-προϊστορίας και την έννοια
των πηγών. Μπορεί να αντληθεί υλικό από το διαδίκτυο, από τον κόµβο e-yliko ή τη
διεύθυνση http://argos.evansville.edu/ (µηχανή αναζήτησης για αρχαίους
πολιτισµούς-κλασική αρχαιολογία) ή απλά να ζητηθεί από τους/τις µαθητές/τριες να
ψάξουν στο Google (ή σε άλλη µηχανή αναζήτησης) περισσότερα στοιχεία
γράφοντας µε σωστή ορθογραφία στα ελληνικά «γραµµική Α, γραµµική Β,
ιερογλυφικά».
Στο β΄ µέρος παρατίθενται µια σειρά από κείµενα χαρακτηριστικά των
φάσεων της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, προκειµένου οι µαθητές να µπορέσουν
να δουν τη γλώσσα µας σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές και φάσεις της εξέλιξής
της, ενώ παράλληλα αδροµερώς δίνονται και ως ειδολογικά παραδείγµατα, µε σειρά
κατάταξης ανάλογη (στο βαθµό που ήταν δυνατό) µε εκείνη που πρωτοεµφανίστηκαν
στη γραµµατολογία, προκειµένου να καταδειχτεί και ο πλούτος και η ευρύτητα
δηµιουργίας των αρχαίων Ελλήνων. Σε αυτά τα πλαίσια η ταξινόµηση (που δεν
µπορεί σε αυτό το σηµείο παρά να έχει τη µορφή ενός προϊδεασµού, µε ελλείψεις και
άλµατα) πήρε την ακόλουθη µορφή:
 Γεωµετρική εποχή: (1100-700 π.Χ.) Επική ποίηση
 Αρχαϊκή εποχή(7ος- 5ος αι. π.Χ.) Λυρική ποίηση: Ελεγεία-Επιγράµµατα
 Κλασική εποχή (5ος αι. π.Χ.): ∆ραµατική ποίηση-Πεζογραφία: ΙστοριογραφίαΦιλοσοφία-Ρητορεία
 Ελληνιστική εποχή(4ος-2ος αι. π.Χ.): Πεζογραφία-Μυθιστορία
 Βυζαντινή εποχή (4ος-15ος αι. µ.Χ.)
 1453: Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους-Τουρκοκρατία
 Νεοελληνικός διαφωτισµός (18ος αι.)
 1830: Απελευθέρωση: δηµιουργία Ελληνικού Κράτους
 1888: Ο Ψυχάρης εκδίδει Το ταξίδι µου
Η περιήγηση στο χρόνο µπορεί να αξιοποιηθεί και από το µάθηµα της Ιστορίας, αλλά
και της νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ενώ αποτελεί µια ευκαιρία για τους µαθητές (και
έτσι πρέπει να ειδωθεί) να τοποθετούν τον εαυτό τους και τη γενιά τους µέσα στον
ιστορικό χωροχρόνο.
Μια άλλη παράµετρος που ελήφθη υπόψη στην επιλογή των αποσπασµάτων ήταν η
ύπαρξη διαλεκτικών τύπων. Θέλαµε από την αρχή να αναγνωριστούν οι διάλεκτοι
που υπήρχαν τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στη σύγχρονη. Στόχος είναι να
αναδειχτούν τα διαλεκτικά στοιχεία, να συζητηθούν εκτενώς στην τάξη, ανάλογα και
σε σχέση µε τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται το σχολείο/η τάξη/οι µαθητές,
όπως και να δοθούν σχετικές εργασίες.
Η µετάφραση των αποσπασµάτων που δίνονται στην 1η ενότητα διέπεται από τις
αρχές: α. να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο αρχαίο κείµενο β. να επιτελεί
διδακτικούς σκοπούς.
Αυτό σηµαίνει ότι : 1) ∆ιατηρούνται οι λέξεις που είναι ίδιες ή σχεδόν ίδιες µε τη ΝΕ
και δεν αντικαθίστανται από συνώνυµες. 2) Χρησιµοποιούνται στη µετάφραση ίδιας
ρίζας λέξεις µε τις ΑΕ, ώστε να γίνονται κατανοητές οι ετυµολογικές συγγένειες και
να πλουτίζεται η ΝΕ ποιοτικά και
ποσοτικά, «ώστε να µην αφήνουµε
ανεκµετάλλευτο το απέραντο µεταλλείο από λέξεις, παλιές και νεότερες, που
µπορούν να εκφράσουν κάθε έννοια και κάθε αίσθηµα, ζωντανά κι ευθύβολα, µε
πλήθος αποχρώσεις…».4 3) Αντιµετωπίζεται µε σεβασµό η δοµή του αρχαίου λόγου
4

Μ. Πλωρίτης, «Πλούτη και πτωχεύσεις», άρθρο στο «Βήµα», 8-2-1981.
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(ακόµα και σε αυτά τα µικρά αποσπάσµατα), η οποία καταβάλλεται προσπάθεια να
διατηρηθεί και στη µετάφραση . 4) Επιχειρείται να διασωθεί το ύφος του συγγραφέα.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Με δεδοµένη την εµπιστοσύνη στην/στον εκπαιδευτικό να χειριστεί το υλικό του και
µε πίστη στην ανάγκη αυτενέργειας και ανάληψης όποιας πρωτοβουλίας που
εκείνος/η θεωρεί απαραίτητη προκειµένου να έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα για τη
συγκεκριµένη τάξη κάθε φορά, οι όποιες προτάσεις µας είναι ενδεικτικές δράσεις
προς την κατεύθυνση χειρισµού της ενότητας επί το βέλτιον.
1. Γίνεται ανάγνωση του κειµένου (τόσο του πρωτοτύπου όσο και της
µετάφρασης), αρχικά από το διδάσκοντα και στη συνέχεια από τους µαθητές. Στην
ανάγνωση στόχος είναι να εµπλακούν όλοι οι µαθητές έστω και λίγο. Κάποιοι
µαθητές είναι διστακτικοί ή αντιµετωπίζουν πραγµατικές δυσκολίες. Ωστόσο, είναι
σηµαντικό να µπορέσουν να οδηγηθούν σε αναγνωστική κατανόηση. Γι’ αυτό το
λόγο όσο πιο γρήγορα, ξεκάθαρα και µε ίσους όρους για το σύνολο των µαθητών της
τάξης γίνει αυτό, τόσο αποτελεσµατικότερα θα υλοποιηθεί η κατάκτηση της
δεξιότητας.
2. Σύντοµη αναφορά στην εποχή, το ιστορικό γεγονός και το είδος της
γραµµατολογίας. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να πούµε πως στόχος είναι τα κείµενα να
µην παρουσιάζονται µια φορά και µετά να ξεχνιούνται. Να αντιµετωπίζονται ως να
έχουν µια νοητή αλληλουχία µεταξύ τους η οποία και κάθε φορά να καταδεικνύεται,
και να επανερχόµαστε σε αυτά σαν να διαλέγονται µεταξύ τους και κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς, προκειµένου να επισηµάνουµε χρονολογική ή ειδολογική
σχέση, οµοιότητες ή διαφοροποιήσεις µορφών, ιδεών, αντιλήψεων, ή ακόµα και
λέξεων. Για τη συγκεκριµένη ενότητα (για παράδειγµα) το 1ο κείµενο (το προοίµιο
της Οδύσσειας να συνεξεταστεί µε το 4ο κείµενο (απόσπασµα από την Αντιγόνη του
Σοφοκλή), όπου ο ρόλος των θεών στη ζωή των ανθρώπων εµφανίζεται
διφορούµενος: στην Οδύσσεια φταίνε οι άνθρωποι, στην Αντιγόνη οι θεοί. Τίθενται
ερωτήµατα και αναζητώνται απαντήσεις:
 Πότε γράφτηκε το ένα έργο, πότε το άλλο;
 Σε ποια εποχή αναφέρονται; (Λόγος για το ελληνικό µυθολογικό παρελθόν)
 Ποια αντίληψη άραγε είναι πιο αρχέγονη, αυτή που θέλει τους ανθρώπους
έρµαια των θεών ή εκείνη που τους θεωρεί ικανούς να ορίζουν τη µοίρα τους;
 Οι άνθρωποι σήµερα έχουν ξεφύγει από την αντίληψη της µοίρας;
 Ποιες κοινωνικές ή πνευµατικές κατηγορίες πολιτών χαρακτηρίζει η µια ή ή
άλλη άποψη;
 Τι υποκρύπτεται πίσω από την άποψη «φταίνε οι θεοί» // («πάντα φταίει
κάποιος άλλος»)
Εννοείται ότι η όλη συλλογιστική εισάγει τους µαθητές και στην Οδύσσεια και
κρίνεται απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να λειτουργήσει διαθεµατικά.
1.
Εντοπισµός του κοινού µοτίβου της Μούσας (1ο κείµενο) και των Μουσέων
(2ο κείµενο) και ο λόγος για την «ανάγκη» επίκλησής τους από τους ποιητέςδηµιουργούς. Η έννοια του έν-θεου (> ενθουσιασµός) που απαιτείται να έχει αυτός
που επικαλείται την έµ-πνευση. Αξίζει να γίνει λόγος για την ορµή/τη χαρά/το φόβο
του δηµιουργού και το ρόλο των αναγνωστών που στέκονται κριτικά -και µόνοαπέναντι σε ό,τι εκείνοι δηµιούργησαν.
Α. Επιπλέον συζήτηση για τη δηµιουργικότητα: οι µαθητές χωρισµένοι σε
οµάδες καταθέτουν µέσα σε αυτήν προσωπικές εµπειρίες από προσπάθειες
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που κρίθηκαν αρνητικά και έµειναν µετέωρες (χρόνος που διατίθεται στη
δραστηριότητα: 5΄).
Β. Επαφή µε τους µαθητές-δηµιουργία φιλικού και δεκτικού κλίµατος στην
τάξη-επικοινωνία µε τον Άλλον.
2. Λόγος για διαλέκτους; Με αφορµή τα επιγράµµατα 2α και 2β γίνεται λόγος για
δωρική διάλεκτο και αναφορά στις διαλέκτους της Οµηρικής ποίησης (σύντοµη
αναφορά: πτολίεθρον = πόλη, Τροίης = Τροία, άλγεα = άλγη, άστεα = άστη. Το
ίδιο συµβαίνει και στο 4: ιστορίης = ιστορίας, Αλικαρνησέος (= Αλικαρνασσός).
3. Επισήµανση του εξαίρετου τρόπου που ο Σιµωνίδης στα επιγράµµατά του
συνένωσε το θρήνο µε το εγκώµιο, έτσι που φτάνει το θρηνητικό ποίηµα να
µετατρέπεται σε εγκωµιαστικό. Στο επίγραµµα για τις Θερµοπύλες έχουµε
εννοιολογικά ζευγάρια που αντιτίθενται σχεδόν οξύµωρα µεταξύ τους, για να
αναδειχτεί µέσα από αυτή την αντίφαση το µεγαλείο της θυσίας των ηρώων. Το
ποίηµα παραµένει µαρτυρία για τη συµµετοχή του Σιµωνίδη στον αγώνα για την
ελευθερία.
Α. Ποια είναι τα εννοιολογικά ζεύγη αντίθετων εννοιών; -πρώτα στη ΝΕ και
ύστερα στην ΑΕ.
Β. Περισσότερα στοιχεία πρέπει να αναζητηθούν από την Ιστορία της Α΄
Γυµνασίου, και να γίνει λόγος για τους περσικούς πολέµους.
4. Κείµενο 3 : Λόγος για δράµα: Η δραµατική ποίηση είναι αυτό που σήµερα
αποκαλούµε θέατρο. Όλα διαδραµατίζονται πάνω στη σκηνή. Συνήθως θέµα της
είχε τα πάθη των ανθρώπων. Ας προσέξουµε :
1. Ποιος µιλάει; Άντρας ή γυναίκα;
2. Σε ποιον;
3. Τι λέει;
4. Ποιο συναίσθηµα σας δηµιουργούν τα λόγια της;
5. Πού οφείλονται αυτά που της συµβαίνουν;
6. Ποιο είναι το αντρικό όνοµα που ακούγεται;
7. Τι σχέση έχει µε την ηρωίδα; Ξέρει κανείς; …
8. Κοιτάζοντας το πρωτότυπο ποια νοµίζετε ότι είναι η λέξη µε τη
βαρύνουσα σηµασία στο σύνολο των στίχων; (Σε αυτή την περίπτωση
αξιοποιούµε και το λάθος του/της µαθητή/τριας. Στόχος είναι η
παρατήρηση της γλώσσας, άρα όσο πιο πολλές λέξεις ακουστούν, για όσες
περισσότερες γίνει λόγος είναι κέρδος… Άλλωστε, πολλές είναι οι λέξεις
µε «βαρύνουσα» σηµασία. Είναι απλά θέµα οπτικής).
9. Επισήµανση της καταγωγής του Λουκιανού: ήταν Σύριος. Ωστόσο, αυτό
δεν τον εµπόδισε να θεωρεί τον εαυτό του Έλληνα, να είναι από όλους
αποδεκτός ως Έλληνας και εν τέλει να συγκαταλέγεται στους Έλληνες
συγγραφείς. Αυτό είναι πολύ λογικό, διότι, όπως έλεγε και ο Ισοκράτης:
«to\ tw=n (Ellh/nwn o)/noma pepoi/hken mhke/ti tou= ge/nouj, a)lla\ th=j
dianoi/aj dokei=n ei)=nai, kai\ ma=llon (/Ellhnaj kalei=sqai tou\j
th=j paideu/sewj th=j h(mete/raj h)\ tou\j th=j koinh=j fu/sewj
mete/xontaj» (Πανηγυρικός, 50)
Σχολιάζουµε την καταγωγή του Λουκιανού σε σχέση µε την επιλογή του, την
αποδοχή και τη συγχρονική κατάσταση. Απευθύνουµε στους µαθητές προκλητικές
ερωτήσεις:
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-

Εσείς θεωρείτε πως ισχύουν τα ανάλογα και σήµερα;
Πώς µας κάνει να αισθανόµαστε ως Έλληνες το να θέλει κάποιος να µετέχει
της ηµετέρας παιδείας;
Είναι σήµερα η παιδεία µας τέτοια ώστε να θέλουν κάποιοι να συµµετέχουν
σε αυτήν;
Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξουµε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση;

5. Σχολιάζουµε το σκίτσο των µαθητών. Προέκυψε από εργασία που ανέλαβαν
µόνοι τους οι µαθητές να δηµιουργήσουν µε βάση το πρώτο βιβλίο της «Αληθούς
Ιστορίας» του Λουκιανού. Οι µαθητές εκείνοι δούλεψαν οµαδοσυνεργατικά.
∆ηµιούργησαν εικονογραφηγηµένες παραστάσεις (κόµικς) ζωγραφίζοντας πάνω
από 30 µεγαλόσχηµες εικόνες -µία ανά παράγραφο- µε όλη την ιστορία και την
τιτλοφόρησαν στα ΑΕ (Κοσεγιάν, 2009).
6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
Προσοχή: οι ασκήσεις δεν είναι για να δοθούν όλες µαζί στο τέλος της ενότητας,
αλλά µε επιλογή κάποιων από αυτές στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας.
Την άσκηση συλλογής διαλεκτικών τύπων ενθαρρύνουµε να την κάνουν και
ακουστικά: µπορούν να δουλέψουν ατοµικά, αλλά και να οργανωθούν σε µικρές
οµάδες. Χρειάζεται µε ένα µαγνητοφωνάκι να κάνουν µια βόλτα στη γειτονιά και να
µαγνητοφωνήσουν ανθρώπους γύρω τους που χρησιµοποιούν διάλεκτο. Ας είναι
απόφαση της οµάδας το τι θα περιλαµβάνει αυτός ο µικρός διάλογος. Πρέπει όµως
απαραίτητα να κάνουµε λόγο στους µαθητές για σεβασµό της προσωπικότητας και να
τους τονίσουµε ότι πρέπει να ζητούν τη συγκατάθεση των ατόµων που
µαγνητοφωνούν, προκειµένου να χρησιµοποιήσουν τη φωνή τους.
Προτεινόµενο εκπαιδευτικό σενάριο-σχέδιο εργασίας (project)
Με αφορµή τη ζωγραφική απεικόνιση από τους µαθητές της Αληθούς Ιστορίας Α΄ του
Λουκιανού, ας ενθαρρυνθούν οι µαθητές να κάνουν κάτι ανάλογο µε όποιο από τα
κείµενα της ΑΕ ή την Οδύσσεια τους προκαλεί το ενδιαφέρον. Μπορούν να
δηµιουργήσουν εικόνες και σε συνεργασία µε τον/την εκπαιδευτικό της
Πληροφορικής µε schratch να τις κάνουν να µιλούν, να κινούνται, ως κινούµενα
σχέδια. Μπορεί µάλιστα να αποφασιστεί να είναι αυτό το πρόγραµµα που θα
παρουσιάσουν οι µαθητές/τριες στη σχολική κοινότητα στο τέλος της χρονιάς.
Βιβλιογραφία για τη διδασκαλία της ενότητας
Αdrados F., Ιστορία της ελληνικής Γλώσσας από τις απαρχές της έως τις µέρες µας,
µετ. A. V. Lecumberri, επιµ. Γ. Αναστασίου- Χ. Χαραλαµπάκης, Παπαδήµας, Αθήνα
2002.
Baldwin, B. Studies in Lucian, Hakkert, Toronto, 1973.
Browing R., Η µεσαιωνική και η Νέα ελληνική γλώσσα, µετ. Ν. Κονοµής, Παπαδήµας,
Αθηνα , 1991.
Chadwick J., Γραµµική Β΄ και συγγενικές γραφές, µετ. Ν. Κονοµής, Παπαδήµας,
Αθήνα 1999.
Κοσεγιάν Χαρά, Λουκιανού, Αληθής Ιστορία Α΄: Εισαγωγή, µετάφραση, σχόλια,
Μεταίχµιο 2009.
Lesky Albin, Iστορία της Αρχαίας ελληνικής Γραµµατολογίας (µετ. Αγαπητός
Τσοπανάκης ) εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1981.
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Παπαϊωάννου Β., Λουκιανός, ο µεγάλος σατιρικός της αρχαιότητας. Συµβολή στην
παρουσίαση της εποχής του, του βίου και του έργου του, Κωνσταντινίδης,
Θεσσαλονίκη, 1976.
Robinson, C., Lucian and his influence in Europe, Chapel Hill, 1979.
Said Suzanne, Trede’ Monique, Le Boulluec Alain, Ιστορία της Ελληνικής
Λογοτεχνίας, µετ. Ξανθάκη-Καραµάνου Γ., Τσιλιβέρδης ∆., Πόθου Β. (επιµ. Γ.
Ξανθάκη- Καραµάνου) Παπαζήση, τ. 1, Αθήνα 2001.
Said Suzanne, Trede’ Monique, Le Boulluec Alain, Ιστορία της Ελληνικής
Λογοτεχνίας (επιµ. Ξανθάκη- Καραµάνου) Παπαζήση, τ. 2, Αθήνα 2004.
Συµεωνίδης Χ. Ιστορικοσυγκριτική Γραµµατική των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών-Α.
Γενική εισαγωγή, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1990.
Τσολάκης Χρ. (επιµ), Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Κώδικας, Θεσσαλονίκη,1998.
Ενδεικτικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο και τίτλοι εκπαιδευτικού λογισµικού για
αναζήτηση πηγών και φωτογραφικού υλικού στο διαδίκτυο
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.classics.mit.edu/
http://www.csad.ox.ac.uk/
http://www.geocities.com/Athens/4752/
http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html (Βιβλιοθήκη για τον
κλασικό κόσµο)
http://argos.evansville.edu/ (µηχανή αναζήτησης για αρχαίους πολιτισµούς - κλασική
αρχαιολογία)
http://www.tlg.uci.edu/~tlg/index/resources.html
Μουσεία και εικονικές περιηγήσεις:
Υπουργείο Πολιτισµού: http://www.culture.gr
Ελληνικά Μουσεία : http://www.monopoli.gr/museums.html
ICOM: http://www.icom.org/
ICOM: ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων ελληνική Επιτροπή http://www.otenet.gr/icom/
index.html/
http://www.comlab.ox.ac.uk/archIIe/other/museums.html
http://www.museumlink.com/virtual.htm
http://www.museums.reading.ac.uk/vlmp/world.html
http://archIIe.comlab.ox.ac.uk/other/museums.html
http://www.elsas.demon.nl/indexIe.htm
http://www.dreamscape.com/frankvad/museums.html
http://metalab.unc.edu/louvre/
Τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισµικού
Η Άρτεµις στην αρχαία Αθήνα, MLS MULTIMEDIA/Exodus, 1999.
Ελληνική Μυθολογία, Ένα ταξίδι στη φαντασία, Virtual Reality, 1997.
Αρχαίος ελληνικός Πολιτισµός - Ελληνική Μυθολογία, LIBROCOM.
Η Αθήνα στα χρόνια του Περικλή, 1999.
Mythology, ΕΜΜΕ, InteractIIe.
Portraits of Byzantium, Lambrakis Research Foundation, 1997.
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II 3.1 Β) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Η λειτουργία της
προσωπικής αντωνυµίας στην επίκληση του Θείου»
ΤΙΤΛΟΣ: «Η λειτουργία της προσωπικής αντωνυµίας στην επίκληση του Θείου»
∆ηµιουργός: Χαρά Κοσεγιάν
Γνωστικό αντικείµενο: αρχαία ελληνική γλώσσα
Τάξη: Α΄ Γυµνασίου

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Κείµενο
Η πρωινή µας προσευχή : Η ανάγκη επικοινωνίας του ανθρώπου µε τον Θεό (τον
όποιον θεό πιστεύει), η ανάγκη της προσευχής, είναι από πολύ παλιά γνωστή στον
άνθρωπο και εµφανίζεται στις γλώσσες των περισσότερων λαών. Για τους
Χριστιανούς ανάλογη ανάγκη καλύπτεται από το «Πάτερ ἡµῶν». Η Προσευχή αυτή
παραδόθηκε από τον ίδιο τον "Κύριον" Ιησού Χριστό (γι’ αυτό και χαρακτηρίστηκε
"Κυριακή").
Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου•
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου•
γενηθήτω τὸ θέληµά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς•
τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον•
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν,
ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν•
καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας•]
̓Αµήν.

Γλωσσικά σχόλια
τὸν ἐπιούσιον = ο επαρκής για την επόµενη µέρα, ο επιούσιος άρτος = ο άρτος της
ηµέρας < ἐπ- (ei)mi\) = έρχοµαι, ακολουθώ
ἀφίεµεν < ἀφίηµι = αφήνω
µὴ εἰσενέγκῃς < εἰς+ φέρω = εισάγεις, φέρνεις
ῥῦσαι< ῥύοµαι = σύρω, τραβώ κάποιον προς το µέρος µου// σώζω, λυτρώνω
Ερµηνευτικά σχόλια:
ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν = η
προτροπή/παράκληση των ανθρώπων προς το Θεό και η αναλογία (κάνε ό,τι κάνουµε
και εµείς) εκφράζει την ανάγκη των ανθρώπων να δώσουν για να πάρουν κάτι. Η
έννοια της ανταπόδοσης είναι πολύ ισχυρή στην ανθρώπινη φύση. Και υπηρετεί και
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µια έννοια δικαίου. ∆εν είναι ότι την έχει ανάγκη ο Θεός, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν
ανάγκη να αισθάνονται ότι πρώτοι προσέφεραν και αυτοί, ώστε να περιµένουν
ανταπόδοση. Και είναι και η µόνη υπόσχεση που δίνεται σε ολόκληρο το κείµενο από
την πλευρά των ανθρώπων.
Επιπλέον, στο συγκεκριµένο δίστιχο αξίζει να προσέξετε την επανάληψη του φ. Το
φαινόµενο ονοµάζεται παρήχηση και χρησιµοποιείται για µουσικότητα. ∆εν πρέπει
να ξεχνάµε πως η προσευχή ήταν ύµνος και ενδιέφερε πολύ και ο ρυθµός και η
µελωδία της και η µουσικότητά της.
Ερωτήσεις:
καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
Αφού συζητήσετε (και) µε τον/ την θεολόγο σας, είναι καλό να απαντήσετε στις εξής
ερωτήσεις: Α. Ποια είναι η ερµηνεία που δίνει η χριστιανική θρησκεία στους όρους
«πειρασµός» και «πονηρό»;
Β. Ποια η σηµασία που δίνεται σήµερα σε αυτούς τους όρους στο καθηµερινό µας
λεξιλόγιο; Εντοπίζετε απόκλιση; Πού νοµίζετε ότι οφείλεται;

Β΄ Μέρος: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ενότητα προτείνεται να είναι 4η κατά σειρά στη διδασκαλία της ΑΕ
γλώσσας της Α΄ Γυµνασίου.
Συµβατότητα µε το νέο ΠΣ:
Το συγκεκριµένο σενάριο είναι απόλυτα συµβατό µε τη φιλοσοφία, τους στόχους, τη
διδακτική µεθοδολογία, τις µεθόδους αξιολόγησης του νέου ΠΣ. ∆ιότι:
Α. τα προς διδασκαλία αρχαία κείµενα είναι γραµµένα σε απλουστευµένο
αρχαιοελληνικό λόγο (την ελληνιστική κοινή) που γεφυρώνει το απώτερο χθες µε το
σήµερα. Επιπλέον αναγνωρίζονται ως περιεχόµενο, ενώ εκφέρονται και ως
προφορικός λόγος πολύ συχνά µάλιστα είναι άγνωστα στη γραπτή τους µορφή και
χωρίς να είναι απόλυτα κατανοητά. Για ένα µέρος, δηλαδή, των µαθητών είναι ένα
κείµενο από το γλωσσικό παρελθόν που απαντά αυτούσιο σε συγκεκριµένο
περιβάλλον του γλωσσικού παρόντος, ενώ ακούγεται καθηµερινά στο χώρο του
σχολείου από τους µαθητές. Ως εκ τούτου είναι από τα κείµενα που προσφέρονται για
αρχική επαφή των νέων µαθητών µε την ΑΕ γλώσσα, την οποία µπορούν να
εντοπίσουν να κινείται στο χρόνο και τους χώρους… (: η διδασκαλία της ΑΕ γλώσσας
στη διαχρονική της διάσταση εξυπηρετεί και άλλους σηµαντικούς στόχους, όπως το να
βοηθά τους µαθητές και τις µαθήτριες να σχηµατίσουν απτή εικόνα για τη µορφή που
είχε η γλώσσα µας µέσα στο πέρασµα των αιώνων (βλ. νέο ΠΣ).
Β. Μπορεί να υπηρετήσει γλωσσικούς στόχους:
 Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις του συστήµατος της ΑΕ (συντακτικές,
µορφολογικές, λεξιλογικές), ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίζουν απλά κείµενα από
το πρωτότυπο.
 Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των µορφολογικών και ορθογραφικών συµβάσεων
της ΑΕ.
 Να αντιληφθούν τη συνέχεια και τις ασυνέχειες της ελληνικής σε επίπεδο
λεξιλογίου.
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Γ. Η διδακτική µεθοδολογία που ακολουθείται είναι ο συνδυασµός διαδικασίας και
περιεχοµένου, ενώ η µέθοδος ανάλυσης των κειµένων είναι η ερµηνευτική
κειµενοκεντρική.
∆. Η αξιολόγηση του µαθητή θα γίνει σύµφωνα µε τις αρχές που διαπνέουν όλο το
ΠΣ: σύνθετος τρόπος αξιολόγησης: τόσο ατοµική βαθµολογία όσον αφορά το βαθµό
κατάκτησης της νέας γνώσης όσο και οµαδική όσον αφορά τα σχέδια εργασίας.
Προτεινόµενη διάρκεια: Προκειµένου να αναπτυχθεί όλο το διδακτικό σενάριο, σε
όλες τις φάσεις για όλα τα µέρη της ενότητας (ερµηνεία κειµένου-ετυµολογίαγραµµατική-συντακτικό), λόγω του ότι οι µαθητές πρώτη φορά έρχονται σε επαφή µε
τη διαδικασία και θα πρέπει να κατακτήσουν τη νέα γνώση και διερευνητικά, θα
χρειαστούν 7 διδακτικές ώρες.
∆ιδακτικοί στόχοι
Με τη διδασκαλία της ενότητας επιδιώκεται οι µαθητές/τριες:
 Να έρθουν σε επαφή µε ένα κείµενο που γνωρίζουν εξ ακοής, αλλά δεν έχουν
-ίσως- ξαναδεί σε γραπτό λόγο. Να αποκαταστήσουν τη σχέση ήχου και
εικόνας (προφορικού-γραπτού λόγου) και (όσοι θέλουν) να το αποστηθίσουν.
 Να κατανοήσουν τη σηµασία της προσευχής για τους ανθρώπους.
 Να προσέξουν τη γλωσσική µορφή της Ελληνιστικής Κοινής.
 Να αντιληφθούν τη λειτουργία της δασείας (ως πνεύµατος, αλλά και ως
δασέος συµφώνου) και να µπορούν να ανακαλύπτουν τις δασυνόµενες λέξεις
µέσα από τα σύνθετά τους.
 Να µελετήσουν τη λειτουργία και τη µορφή της προσωπικής αντωνυµίας
«ἐγὼ-σὺ», ιδιαίτερα σε κείµενα επίκλησης του θείου.
 Να εξοικειωθούν µε την κλίση της οριστικής ενεστώτα του βοηθητικού
ρήµατος εἰµὶ.
 Να εντοπίζουν και στο αρχαίο κείµενο τους βασικούς προτασιακούς όρους
(Υποκείµενο-Ρήµα-Αντικείµενο).
Στην πορεία διαπραγµάτευσης του νέου
Το κείµενο συνεξετάζεται µε το αποσπ. 10 από την 1η ενότητα. Εκείνο είναι
απόσπασµα από το ευαγγέλιο.
Ενδεικτικές ερωτήσεις: -Το «Πάτερ ἡµῶν » τι είναι;
- Το έχετε δει πάλι γραµµένο;
Α. Κείµενο:
Παρουσίαση/ διαπραγµάτευση του νέου:
Η Προσευχή αυτή παραδόθηκε από τον ίδιο τον "Κύριον" Ιησού Χριστό (εξ ου και ο
χαρακτηρισµός "Κυριακή"), στους µαθητές του, όπως αυτή αναφέρεται στο κατά
Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 6.9-13.
Κατά την τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας η «Κυριακή προσευχή»
απαγγέλλεται λίγο πριν την κοινωνία των Τιµίων ∆ώρων και αµέσως µετά την ευχή
της µετάληψης (την οποία µυστικά αναγιγνώσκει ο ιερέας) η οποία και καταλήγει µε
την εκφώνηση «Και καταξίωσον ἡµᾶς, ∆έσποτα, µετά παρρησίας ἀκατακρίτως …».
Αµέσως µετά ακολουθεί το «Πάτερ ἡµῶν», µετά το οποίο ο ιερέας απαγγέλλει το
δοξαστικό: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
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Σηµειώνεται ότι η Κυριακή προσευχή καθιερώθηκε να απαγγέλλεται στο µέρος
εκείνο της λειτουργίας το χαρακτηριζόµενο «των πιστών», διότι κατά τον Ιωάννη τον
Χρυσόστοµο µόνο στους πιστούς επιτρέπεται το δικαίωµα να λέγουν την προσευχή
αυτή, ακριβώς πριν την αγία κοινωνία, αιτούµενοι τον πνευµατικόν άρτον της ζωής
(του σώµατος του Κυρίου). Επί Βασιλείας Γεωργίου του Α΄ το "Πάτερ ἡµῶν "
καθιερώθηκε ως πρωινή προσευχή σε όλα τα σχολεία της επικράτειας.
Συµπληρωµατικό σχόλιο για την Κυριακή προσευχή
Η τελειότητα της «Κυριακής προσευχής»
Στην Ελληνική η λέξη προσεύχοµαι (απευθύνω ευχή, αίτηµα ή παράκληση προς τους
θεούς) πρωτοαπαντά στον Αισχύλο, ενώ ως τεχνικός όρος η λέξη προσευχή
µαρτυρείται πολύ αργότερα στην Αγία Γραφή, στο κείµενο της Παλαιάς ∆ιαθήκης
και µε ιδιαίτερο βάρος και βάθος στο κείµενο της Καινής ∆ιαθήκης.
Εξ ορισµού ως προσευχή, ως κείµενο ευχών και αιτηµάτων/παρακλήσεων, το
κείµενο της κυριακής προσευχής (γνωστό και ως «Πάτερ ἡµῶν») λειτουργεί µε έναν
κεντρικό µηχανισµό της γλώσσας, την τροπικότητα. Είναι ο µηχανισµός της γλώσσας
που, άλλοτε γραµµατικοποιηµένος (µε τη µορφή των εγκλίσεων της Προστακτικής,
της Υποτακτικής και της Ευκτικής, όπως συµβαίνει στην ΑΕ γλώσσα) και άλλοτε
λεξικοποιηµένος (µε «δείκτες τροπικότητας», όπως τα ας, να και θα στη ΝΕ),
χρησιµοποιείται από τον οµιλητή της Ελληνικής για επικοινωνιακές ανάγκες όπως η
έκφραση επιθυµίας, ευχής, παράκλησης, προτροπής, προσταγής, απαγόρευσης,
απειλής κ.τ.ό.
Το κείµενο της κυριακής προσευχής είναι υπόδειγµα λιτότητας, περιεκτικότητας και
ευθυβολίας. Περιλαµβάνει: α) µια επίκληση προς τον Θεό, εκφρασµένη µε την πτώση
της επίκλησης, την κλητική, µε την οποία και αρχίζει: Πάτερ ἡµῶν... β) τρεις
ευχές/επιθυµίες, εκφρασµένες µε τριτοπρόσωπους µονολεκτικούς τύπους της
κατεξοχήν τροπικής έγκλισης, της Προστακτικής: ἁγιασθήτω - ἐλθέτω - γενηθήτω...
και γ) τρία αιτήµατα/παρακλήσεις, εκφρασµένα µε τους κατεξοχήν τύπους
Προστακτικής, τους τύπους του β' προσώπου: δος - ἄφες - µὴ εἰσενέγκῃς, αλλά ῥῦσαι.
Κάθε ευχή και κάθε αίτηµα εξειδικεύεται (η εξειδίκευση αποτελεί έναν άλλο
κεντρικό µηχανισµό της γλώσσας) µε τα πιο άµεσα και απαραίτητα στοιχεία. Οι τρεις
ευχές µε ένα οµοιόµορφο ονοµατικό υποκείµενο:
Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γεννηθήτω τὸ θέληµά σου.
Τα τρία αιτήµατα µε δύο συµπληρώµατα (προσώπου και πράγµατος) στο κάθε ρήµα
τους: δὸς ἡµῖν τὸν ἄρτον, ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς
πειρασµόν, ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ (εἰς πειρασµόν και ἀπὸ τοῦ πονηροῦ είναι
εµπρόθετα συµπληρώµατα / αντικείµενα).
Περαιτέρω, λιτή πάντοτε, εξειδίκευση γίνεται µε ελάχιστες αναφορές τόπου, χρόνου
και τρόπου: Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς (εξειδίκευση τόπου), γεννηθήτω τὸ
θέληµά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς (εξειδίκευση τόπου), δὸς ἡµῖν σήµερον τὸν
ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον (εξειδίκευση χρόνου), ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς
καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν (εξειδίκευση τρόπου).
Συµπέρασµα. Το κείµενο της κυριακής προσευχής είναι ένα κείµενο που θα
µπορούσε, µε επικοινωνιακά-γλωσσικά κριτήρια, να χαρακτηριστεί ως «ιδανικό».
Είναι λιτό, γιατί περιορίζεται σε βασικές πληροφοριακές δοµές (επίκληση, ευχές,
αιτήµατα), σε εξίσου βασικές εξειδικευτικές πληροφορίες (ονοµατικά υποκείµενα
στις ευχές, διπλά ονοµατικά συµπληρώµατα στα αιτήµατα) και σε ελάχιστες
εξειδικεύσεις χρόνου, τόπου και τρόπου. Με µια εντυπωσιακή οικονοµία γλωσσικών
µέσων στο κείµενο χρησιµοποιείται µόνο Προστακτική (µε εξαίρεση τη µοναδική
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διαπιστωτική ρηµατική δήλωση, την Οριστική ἀφίεµεν) επιτυγχάνεται µια
ουσιαστική, καίρια και γνήσια µορφή επικοινωνίας, χωρίς ρητορείες, επιτηδεύσεις
και περιττό λεκτικό φόρτο. Η συµµετρία και η έντονα αισθητή επανάληψη των ίδιων
συντακτικών και µορφολογικών δοµών (το γνωστό φαινόµενο του
«παραλληλισµού»), που φάνηκε ελπίζω έστω και αµυδρά στη σύντοµη ανάλυσή µας,
εξασφαλίζει στο κείµενο της κυριακής προσευχής αίσθηση ρυθµού και µέτρου (που
δεν θίξαµε εδώ), γεγονός που οδηγεί στην εύκολη πρόσληψη και µνηµονική
ανάκληση του κειµένου. Πρόκειται για ένα θαυµαστό, τέλειο στην απλότητα και τη
βαθύτητά του κείµενο, που δείχνει ανάγλυφα την εκφραστική δύναµη στην οποία
µπορεί να φθάσει η γλώσσα του ανθρώπου, απόρροια της ιδιότητας που µοιράζεται
«κατά χάριν» ο άνθρωπος µε τον Θεό, απόρροια του πνεύµατος. (Γ. Μπαµπινιώτης
Το Βήµα: Νέες Εποχές, σ. 53, 26/8/2001).
Σχόλια για τη γλώσσα-διδακτικές επισηµάνσεις:
Πρώτη εκφραστική ανάγνωση από τον καθηγητή. Μετά ανά στίχο από όλους τους
µαθητές της τάξης µε τη σειρά.
Μπορείτε να πείτε στους µαθητές: «Το κείµενο είναι γραµµένο στην ελληνιστική
κοινή» και στη συνέχεια να ρωτήσετε: «τι παρατηρούµε για τη γλώσσα;»
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε αυτό το σηµείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η εφαρµογή
Wallwisher, > built your wall ( http://www.wallwisher.com/build) που στην ουσία
είναι ένας δικτυακός χώρος (website) που επιτρέπει στον χρήστη να µοιράζεται
εύκολα ιδέες και σηµειώσεις ψηφιακά σε έναν πίνακα, και όπου ο κάθε µαθητής
µπορεί να προσθέτει ιδέες οι οποίες και να παρουσιάζονται σε όλους.
Για την απόδοση του κειµένου στα νεοελληνικά επιτρέψτε στους µαθητές σας να
χρησιµοποιήσουν το γλωσσικό τους αίσθηµα. Και µετά επιβραβεύστε και µόνο. Τις
όποιες διορθώσεις κάνετε (που ασφαλώς θα χρειαστούν) θα τις κάνετε χωρίς
ιδιαίτερες επισηµάνσεις και µέσα από την επανάληψη λέξεων ή φράσεων θα
κατακτηθεί από τους µαθητές η µετάφραση του κειµένου, χωρίς να χρειάζεται να τη
δώσετε εσείς γραπτή.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Ως παράλληλο κείµενο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το αποσπ. 10 από την 1η
ενότητα, χρησιµοποιώντας ως ερωτήσεις κατανόησης και παράλληλης εξέτασης τη
φιλευσπλαχνία του Θεού και το αγαθό πνεύµα.
Αν όµως κάποιος/α εκπαιδευτικός θέλει και επιπλέον κείµενο, µπορεί να
χρησιµοποιήσει την επίσης γνωστή προσευχή:
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,
τό Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,
ὁ πανταχοῦ παρών καὶ τὰ πάντα πληρῶν,
ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός,
ἐλθέ καὶ σκήνωσον ἐν ἡµῖν,
καὶ καθάρισον ἡµᾶς ἀπό πάσης κηλίδος,
καὶ σῶσον, ἀγαθὲ, τὰς ψυχὰς ἡµῶν.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
Μέρος α΄: ∆άσυνση :
Στόχος της διδακτικής µας πρότασης είναι η υιοθέτηση εκ µέρους των µαθητών/
τριών λογικών συλλογισµών που ως απώτερο στόχο θα έχουν την καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης. Οι δασυνόµενες λέξεις είναι ένα σηµαντικό κεφάλαιο στη µελέτη
της ΑΕ γλώσσας αλλά δεν θα πρέπει να δοθούν ως «κατάλογος προς αποστήθιση» . Ο
µαθητής που θα µάθει να τις αναγνωρίζει µέσα από τα σύνθετά τους ή από τον τρόπο
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που έχουν αποτυπωθεί στις ξένες γλώσσες που ήδη γνωρίζει (τόσο οι δασυνόµενες
όσο και τα δασέα σύµφωνα) θα έχει ταυτόχρονα πετύχει να αναπτύξει λογικούς
συλλογισµούς:
Α) Επαγωγικός συλλογισµός: από το µερικό και συγκεκριµένο στο γενικό και
αφηρηµένο:
«u(po/+h(\λιο̋ = u(φήλιος # u(po/ + a)ρχηγός > u(pαρχηγός (άρα η λέξη ήλιος
δασύνεται, γι’ αυτό στη σύνθεση, όταν το β΄ συνθετικό αρχίζει µε δασυνόµενο
φωνήεν και το α΄ συνθετικό λήγει σε κ, π, τ, τα σύµφωνα αυτά τρέπονται στο
αντίστοιχο δασύ, δηλαδή: χ,φ,θ).
Το σηµαντικό είναι να οδηγούνται µόνοι τους οι µαθητές στη νέα γνώση, µε τη
βοήθεια, βεβαίως, του καθηγητή, µέσα από την εξέταση πολλών ανάλογων
παραδειγµάτων. Ως λογική διεργασία η επαγωγή είναι πολύπλοκη και απαιτητική,
διότι προϋποθέτει την ικανότητα του ατόµου να προβαίνει σε ανάλυση, σύγκριση,
αφαίρεση, γενίκευση και σύνθεση. Έτσι µεταβαίνοντας από το µερικό στο γενικό
µετατρέπει την αισθητηριακή του αντίληψη σε αφηρηµένη γνώση, που συνήθως
παίρνει τη µορφή νόµου, όταν η γνώση έχει τη µορφή της αιτιοκρατικής εξήγησης
(Ματσαγγούρας, 1998: 78).
Β) Απαγωγικός ή παραγωγικός συλλογισµός: από το γενικό στο µερικό : ο στόχος
υπηρετείται µε την αντίστροφη άσκηση µε την προηγούµενη:
«Σε όλες τις σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό που λήγει σε κ, π, τ, όταν το β΄
συνθετικό αρχίζει µε δασυνόµενο φωνήεν, τα παραπάνω ψιλά σύµφωνα
τρέπονται στα αντίστοιχά τους δασέα: χ,φ,θ»
- Η λέξη u(φυπουργός < u(pο+u(pουργός (<u(po/ + äεργο, η λ. äεργο παίρνει ψιλή, οπότε
το π του u(po/ παραµένει ως έχει). Το u(po/ κατά τη σύνθεση έγινε u(φ. Άρα η
λέξη u(pουργός δασύνεται, όπως u(po/+ ἁρπάζω > u(φαρπάζω.
Το u(po/ > u(φ- : ΄Αρα, η λέξη u(πουργός δασύνεται.
Στην καθηµερινή του µάθηση το άτοµο χρησιµοποιεί εναλλακτικά και τους δύο
τρόπους συλλογισµού. Αρχίζοντας συνήθως από τις συγκεκριµένες παρατηρήσεις
οδηγείται σε επαγωγικές γενικεύσεις (συµπεράσµατα), τις οποίες στη συνέχεια
χρησιµοποιεί απαγωγικά για την επεξεργασία νέων συναφών περιπτώσεων (Dewey,
1910 και 1933). Σε αυτή τη λογική κινούνται και οι ασκήσεις που δίνονται στο
σχολικό βιβλίο.
Μέρος β΄: ∆ιδασκαλία του λεξιλογικού πίνακα
Εφαρµογή ∆ιδακτικού σεναρίου–σχεδίου εργασίας (project)
Τίτλος: Κατανόηση της οικονοµίας της γλώσσας
Προτεινόµενη διάρκεια σεναρίου: 2 διδακτικές ώρες για το στήσιµο της µορφής
εργασίας και την κατανόηση της διαδικασίας, αλλά είναι ένα σενάριο που
επιδιώκεται να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να εµπλουτίζεται
διαρκώς, ώστε τα αποτελέσµατά του να παρουσιαστούν στην κοινότητα στο τέλος
του διδακτικού έτους.
Μέθοδος διδασκαλίας : συνδυασµός µοντέλου διαδικασίας και περιεχοµένων µε
στόχο τη διερευνητική µάθηση. Λειτουργία οµάδων. Η παρουσία του καθηγητή
διακριτική στην αρχή, ελάχιστη στη συνέχεια (:φθίνουσα καθοδήγηση).
Στόχοι του διδακτικού σεναρίου:
 να διδαχθούν οι µαθητές την ετυµολογική ρίζα της λέξης «πάτερ»

48

 να αντιληφθούν το πλήθος των συνθέτων και παραγώγων που ανήκουν στην
ίδια γλωσσική οικογένεια: οικονοµία της γλώσσας
 να αντιληφθούν και να ερµηνεύσουν την αδιάκοπη παρουσία τους στο
λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας
 να αντιληφθούν ότι, όπως και στο συγχρονικό, πολύ περισσότερο στο
διαχρονικό επίπεδο οι σηµασίες των λέξεων είναι διαφορετικές
 να συντάξουν οι ίδιοι λεξιλογικό πίνακα µε αρχική λέξη το «πάτερ»
∆ιαπραγµάτευση του νέου: επισηµαίνουµε στους µαθητές ότι η λέξη «πάτερ» είναι
κεντρική έννοια στο κείµενο αναφοράς.
∆ιδασκαλία: πληροφορούµε τους µαθητές ότι η αρχική ρίζα είναι «πάτερ» µε αρχικό
φωνήεν ε. βεβαίως βασικοί ετυµολογικοί νόµοι θα διδαχτούν σταδιακά καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο είναι σηµαντικός ο αρχικός προϊδεασµός.
Λόγος για την οικονοµία της γλώσσας: Επισηµαίνουµε στους µαθητές πως από µια
αρχική ρίζα µε σειρά καταλήξεων5, επιθηµάτων και προθηµάτων (που όλα είναι
φορείς σηµασίας) οδηγούµαστε στη δηµιουργία δεκάδων λέξεων.
Για το συγκεκριµένο παράδειγµα γνωρίζουµε ότι ισχύει:
ΝΕ πατέρας < ΑΕ [πάτερ: κλητική] > πατήρ [έκταση του ε] > πατρ- [<πατρός:
µηδενισµένη βαθµίδα] + -ικός: πατρικός > πατρ-ίδα > φιλόπατρις > πατριαρχικός [:
σύνθεση].
1. ∆ίνουµε παραδείγµατα κατασκευών:
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΚΛΙΣΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΠΙΘΗΜΑ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ6
ΡΙΖΑ
ΚΑΤΑΛΗΞΗ στη ΝΕ
ΛΕΞΗ
ΠΑΤΕΡπατερ-ικός
πατερικός (επίθ.)
9
πατρ-ίς/ίδα
πατρ-ικός
πατρικός (επίθ.)
πατριάρχ(ης) -είο
πατριαρχείο

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ7
ΛΕΞΗ στη ΝΕ
πατέρας
πατερικός (επιθ.)8
πατρίδα
πατρικός (επιθ.)
πατριαρχείο

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
Α΄ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Β΄ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΛΕΞΗ

α- (στερητικό)

-πατρ(ίς)

άπατρις

φίλο(ς)
πάτερ > πατρπατρίδα

-πατρ(ίς)
άρχ(ω)
κάπηλ(ος)10

φιλόπατρις
πατριάρχης
πατριδοκάπηλος

5

Οι κλιτικές καταλήξεις αφορούν την κλίση, π.χ. το –ς στην ονοµαστική των αρσενικών, το –ων στη
γενική πληθυντικού αρσενικών, θηλυκών και ουδέτερων ουσιαστικών.
6
Παράγωγη είναι η λέξη που κατασκευάζεται µε την εφαρµογή ενός επιθήµατος (ή παραγωγικής
κατάληξης), π.χ. –ικός, -είο, σε µια βάση, π.χ. πατέρ(ας)  πατερικός, πατριάρχ(ης)  πατριαρχείο.
7 Παραγόµενη λέξη είναι µια λέξη που κατασκευάζεται µε βάση άλλη λέξη µε την εφαρµογή κλιτικής
κατάληξης, επιθήµατος, προθήµατος, συνθετικού α΄ ή β΄.
8 Π.χ. Πατερικές σπουδές = που αφορούν τους Πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Ιωάννης ο
Χρυσόστοµος, ο Μέγας Βασίλειος.
9 Πρόκειται για το ουσιαστικό της ΑΕ πατρίς µε τύπο στην αιτιατική πατρίδα. Ο τύπος της αιτιατικής
διαχρονικά έδωσε τον τύπο της ονοµαστικής στη ΝΕ.
10
Η λέξη κάπηλος χρησιµεύει ως βάση στο παράγωγο ρήµα µε το επίθηµα –εύω/εύοµαι: καπηλεύοµαι.
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ευ-

πατρίδα

ευπατρίδης

2. Στη συνέχεια ορίζουµε τις οµάδες και α) µοιράζουµε στους µαθητές φύλλα
εργασίας, στα οποία περιλαµβάνονται όσα παρουσιάσαµε στο Α και Β µέρος
(για να τα έχουν πρόχειρα και να µπορούν να αναφέρονται σε αυτά κάθε φορά
που αναζητούν τη διαδικασία) και β) ανατίθενται οι αποστολές. (Στο σενάριο
που παρουσιάζουµε δίνουµε κάποιες αποστολές ενδεικτικά. Ο/Η
εκπαιδευτικός µπορεί να δώσει και άλλες.)
3. Αποστολή 1ης οµάδας : Ζητούµε από τους µαθητές επαναλαµβάνοντας τη
διαδικασία να συµπληρώσουν τους πίνακες µε παράγωγες λέξεις που είτε
γνωρίζουν και θυµούνται οι ίδιοι, είτε αναζητούν σε ηλεκτρονικά λεξικά
(εφόσον έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή στο σχολείο), είτε σε έντυπα λεξικά (
που τα έχουν µαζί τους ή εύκολα µπορούν να αναζητήσουν στη βιβλιοθήκη
του σχολείου). [σηµ: για την 1η αποστολή απαιτείται προεργασία από τον
εκπαιδευτικό, προκειµένου να ελέγξει τις δυνατότητες που έχει το σχολείο
ώστε να προσανατολίσει το µαθητή]. Θυµηθείτε ότι µέσα από το Google
Reader οι µαθητές µπορούν να αναζητήσουν πηγές σχετικές µε το θέµα τους
κι από κει να συνδεθούν µε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες (Wikipedia) ακόµα και
µε ψηφιοποιηµένες βιβλιοθήκες/υλικό. Προτείνεται η πύλη της ελληνικής
γλώσσας µε τα ηλεκτρονικά λεξικά. Ενδεικτικά ας πληκτρολογήσουν τη
διεύθυνση:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
4. Αποστολή της 2ης οµάδας: Επαναλαµβάνει ό,τι κάνει η 1η οµάδα, αλλά αυτή
αναζητά σύνθετες λέξεις από την αρχική ρίζα πατερ5.

Αποστολή της 3ης οµάδας: Καλούµε τους µαθητές να δηµιουργήσουν ένα
θεµατικό λεξικό, στο οποίο θα µπορούν να τοποθετούν τις λέξεις που
δηµιουργούν µόνοι τους. Στόχος του λεξικού αυτού είναι µέσω της
δηµιουργίας, µε συστηµατική επεξεργασία των δεδοµένων, παράγωγων και
σύνθετων λέξεων, να οργανώνουν οι µαθητές τις γνώσεις τους και να
ικανοποιούνται µε τα αποτελέσµατα της δικής τους αυτενέργειας.
Προκειµένου ο/η µαθητής/τρια να οργανώσει το λεξικό καλύτερα και η
εργασία του/της να έχει διάρκεια, ενώ ταυτόχρονα τα λήµµατα να µπορούν να
εµπλουτίζονται από όλους άµεσα και γρήγορα και κυρίως να µην χάνεται
τίποτα, προτείνεται να χρησιµοποιηθεί το LIIebinders. Πρόκειται για µια
εφαρµογή που επιτρέπει τη δηµιουργία σελιδοδεικτών (π.χ. λεξικό από
διάφορα µαθήµατα), τους οποίους ο χρήστης στη συνέχεια µπορεί να τους
οργανώσει και να τους παρουσιάσει στο τέλος της χρονιάς.
http://lIIebinders.com/ Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 3η οµάδα, προκειµένου να
πετύχει τον εµπλουτισµό αυτού του λεξικού, θα αναγκαστεί να βρίσκεται σε
συνεχή επικοινωνία µε τις 2 πρώτες οµάδες και µε τον τρόπο αυτό η
αλληλόδραση θα είναι µεγαλύτερη. Έτσι, παρόλο που έχουµε ορίσει διακριτές
οµάδες, η δυνατότητα συνάντησης και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ τους,
θα επιτρέψει τον ευρύτερο εµπλουτισµό του λεξικού και τη δηµιουργία από
τους µαθητές ολοένα και µεγαλύτερου αριθµού νέων λέξεων.

6. Αποστολή της 4ης οµάδας: να τοποθετήσουν οι µαθητές στο ίδιο λεξικό λέξεις
που έχουν την ίδια αρχική ρίζα, αλλά συναντώνται σε µαθήµατα του
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σχολείου, όπως είναι τα Μαθηµατικά, η Ιστορία, η Φυσική, τα Θρησκευτικά
και όπου αλλού, έτσι ώστε να φτιάξουν ένα 2ο λεξικό «ορολογίας σχολικών
µαθηµάτων».
Προσδοκώµενο αποτέλεσµα από την άσκηση αυτή είναι οι µαθητές/τριες στο
τέλος της χρονιάς να έχουν κατακτήσει ένα µεγάλο αριθµό λέξεων µε την
ερµηνεία τους, που θα τους βοηθήσει στη «λειτουργική κατανόηση», η οποία
είναι και το ζητούµενο της εποχής µας. Το συγκεκριµένο «θεµατικό λεξικό»
µάλιστα θα µπορούσε να είναι διαταγµένο κατά ορολογία µαθηµάτων ή
επιστηµονικών κλάδων, ώστε να επεκτείνεται ο ορίζοντας της γλωσσικής
εµπειρίας των µαθητών και στον κόσµο που κυριαρχείται από την επιστήµη.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να βοηθηθούν και πρακτικά οι
συνάδελφοι των άλλων ειδικοτήτων να αντιµετωπίσουν προβλήµατα
ορολογίας των µαθηµάτων που πριν έµοιαζαν απροσπέλαστα, ενώ –από την
άλλη– εφαρµόζουµε στην πράξη διδασκαλία γλώσσας µέσω γνωστικών
αντικειµένων. Τέτοιες θεµατικές ενότητες µπορεί να είναι:













Πολιτική και κοινωνική ζωή
Θρησκεία
Θάλασσα και ναυτική ορολογία
Καλές τέχνες-πολιτισµός
Εργασία
Καθηµερινό λεξιλόγιο-οικογενειακή ζωή
Μαθηµατικά
Ιατρική-βιολογία
Γεωργία
Φυσική και φυσικά φαινόµενα
Ιστορία
Παιδεία-εκπαίδευση

Αποστολή της 5ης οµάδας: Να συγκεντρώσουν όλες τις άγνωστες λέξεις που πιθανόν
έχουν οι 4 προηγούµενες οµάδες και να αναζητήσουν σε ερµηνευτικό λεξικό τις
σηµασίες των λέξεων. Στην παρουσίαση της εργασίας τους στην τάξη τους καλούµε
να έχουν προβληµατιστεί σχετικά µε τις σηµασιολογικές αποχρώσεις ή διαφορές των
λέξεων στο πέρασµα των χρόνων ή σε διαφορετικά προτασιακά περιβάλλοντα: λ.χ.
µιλώντας για κοινωνιολογικά θέµατα ή θρησκευτικά ποια η σηµασία των λέξεων:
πατριαρχικός, πατριαρχία, πατριάρχης.
Την επόµενη διδακτική ώρα συνεχίζουµε τη διαπραγµάτευση της ενότητας στη
Γραµµατική:
Κλίση της προσωπικής αντωνυµίας: ἐγώ- σὺ
Πρώτη γνωριµία µε την κλίση της οριστικής ενεστώτα του ρήµατος εἰµί (σ. 41
σχολικού εγχειριδίου).
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
 Ανάγνωση από το σχολικό βιβλίο της κλίσης της προσωπικής αντωνυµίας:
ἐγώ- σὺ. Στη συνέχεια:
 Οι µαθητές εντοπίζουν στο κείµενο αναφοράς τους τύπους της προσωπικής
αντωνυµίας και τους τοποθετούν στην κατάλληλη πτώση του πίνακα που
ετοιµάζει ο εκπαιδευτικός, όπως το υπόδειγµα που ακολουθεί.
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 Γίνεται λόγος για τη λειτουργία κάθε πτώσης και το ρόλο της στη
συγκεκριµένη πρόταση µε το συγκεκριµένο προτασιακό περιβάλλον.
 Συµπληρώνουν τις άλλες πτώσεις.
 Σηµειώνουν τις διαφορές τους -και άρα τη σηµασία τους στη ΝΕ. Προσοχή
χρειάζεται στη δοτική: ο τύπος µοι µπορεί να µεταφερθεί ως «σ’ εµένα, µε
µένα, για µένα»: χρειάζεται να επισηµανθεί η χρήση και η λειτουργία των
προθέσεων και του εµπρόθετου προσδιορισµού που έχει αντικαταστήσει στη
ΝΕ τη δοτική πτώση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΟΤΙΚΗ
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ
ΚΛΗΤΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΟΤΙΚΗ
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ
ΚΛΗΤΙΚΗ
Θα θέλαµε να προσεχτεί πως η διδασκαλία του ei)mi\ δεν έχει στόχο την εκµάθησή
του, αλλά την αναγνώρισή του ως τύπου µέσα στο κείµενο. Σε επόµενα µαθήµατα οι
µαθητές θα το εντοπίσουν εκ νέου και στη συνέχεια θα ζητηθεί να το µάθουν απ’ έξω.
Η διαδροµή δηλαδή, είναι η σταδιακή εξοικείωση.
Πρόσθετη άσκηση: Να συµπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο οριστικής ενεστώτα του
ei)mi\ στις κατάλληλες πτώσεις.
e)γώ……τό φw=ς τό a)ληθινόν.
u(mei=ς a)\nδρες a)γαθοί…
oi( e)χθροί e)ν th= πόλει....
h(µei=ς µαθηταί Σωκράτους …
Συντακτικό:
Υ-Ρ-Α: πρώτη αναφορά στο αντικείµενο
Η διδασκαλία γίνεται σε οµόκεντρους, σταδιακά διευρυνόµενους κύκλους, ώστε να
επιτυγχάνεται η σύλληψη και η βίωση του γλωσσικού συστήµατος ως συνόλου. Για
το λόγο αυτό, ενώ διδάσκουµε την επόµενη ενότητα, ζητούµε πάντα ερωτήσεις από
το/τα προηγούµενα µαθήµατα. Αυτή είναι η λογική και των ενδεικτικών ασκήσεων.
Προαιρετική άσκηση: µαθητές από άλλα θρησκευτικά δόγµατα να αναφέρουν σε
δικές τους προσευχές τη σχέση του εαυτού/προσώπου που επικαλείται το θείο και να
ερµηνεύσουν τη λειτουργία των προσωπικών αντωνυµιών σε αυτές.
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Aξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών
Η αξιολόγηση του µαθητή θα γίνει σύµφωνα µε τις αρχές που διαπνέουν όλο το ΠΣ:
σύνθετος τρόπος αξιολόγησης: τόσο ατοµικά σε σχέση µε το βαθµό κατάκτησης της
νέας γνώσης όσο και οµαδικά µέσα από τη συµµετοχή του µαθητή στα σχέδια
εργασίας.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαρµάζης Ν.∆., ∆ιδακτική των Αρχαίων Ελληνικών: από την παράδοση στην
ανανέωση της διδακτικής µεθόδου, Πατάκης, 1999, σ. 65.
Chantraine, P., Iστορική Μορφολογία της Ελληνικής γλώσσας, µετ. Ν. Αγκαβανάκης,
Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1990.
Dewey, J. How we Think? Boston: Heath,1910 και 1933.
Καψωµένος, Σ., Από την ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας. Η Ελληνική γλώσσα από τα
ελληνιστικά ως τα νεώτερα χρόνια. Η ελληνική γλώσσα στην Αίγυπτο. ΑΠΘ,
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1985.
Κοσεγιάν Χ.,“∆ιδάσκοντας Ελληνική Γλώσσα ολιστικά, διερευνητικά και
διαθεµατικά”, Φιλολογική, τ. 91, Απρίλιος- Μάιος – Ιούνιος 2005, Μεταίχµιο, σ. 7177.
Κοσεγιάν Χ., «Με ποιον τρόπο συνδυάζοντας στη διδασκαλία διαδικασία και
περιεχόµενο µπορούµε να οδηγηθούµε στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης: Πρόταση
συγκεκριµένης εφαρµογής», Φιλολογική, Οκτώβριος- Νοέµβριος- ∆εκέµβριος 2003,
τ. 85, εκδ. Μεταίχµιο, σ. 51-55.
Ματσαγγούρας Ηλ., Θεωρία της ∆ιδασκαλίας: στοχαστικοκριτική προσέγγιση, Gutenberg, Aθήνα 1996/1998.
Ματσαγγούρας Ηλ., Θεωρία της ∆ιδασκαλίας, Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο της
στοχαστικοκριτικής ανάλυσης, Συµµετρία, Αθήνα 1996.
Μουλά Ε., Κοσεγιάν Χ., Η αξιοποίηση των κόµικς στην Εκπαίδευση. ∆ιδακτικές
προτάσεις, παιδαγωγικές προεκτάσεις, Κριτική, 2011.
Μπαµπινιώτης Γ., Το Βήµα: Νέες Εποχές, 26/8/2001.
Μπαµπινιώτης Γ., Σύντοµη Εισαγωγή στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία και στην
ιστορία της ελληνικής γλώσσης, Αθήνα 1977.
Μπαµπινιώτης Γ., «Ιστορική Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας», 1:
Φωνολογία , Αθήνα 1985.
Τσοπανάκης Α., Νεοελληνική Γραµµατική, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1998.
Ενδεικτική δικτυογραφία
http://www.e-yliko.sch.gr
http://www.ilsp.gr/glossa.html & http://www.e-yliko.gr
Για ασκήσεις στο λεξιλόγιο, αλλά και στην κλίση ουσιαστικών και ονοµάτων,
µπορούν να επισκεφθούν την Πύλη για την Ελληνική γλώσσα στο:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/ancient_greek/education/workshop/exercise/exercise.html?id=
2
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ι.)
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ. Για τη διδασκαλία της ΑΕ γλώσσας µε στοιχεία ιστορίας, πολιτισµού,
αρχαιολογίας, βασισµένης σε κείµενα αρχαίων συγγραφέων (Σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ)
ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
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II 3.2 Β΄ Γυµνασίου
II 3.2.1 Α) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Ο λοιµός στην Αθήνα
∆οµή σεναρίου
Τίτλος: Ο Λοιµός στην Αθήνα, Θουκυδίδη, ΙΙ 47-55 (διασκευή)
ΤΑΞΗ: Β΄ Γυµνασίου
∆ηµιουργός: Βασιλική Παπαθανασίου
Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Προτεινόµενη διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αφορµή της επιλογής του προς διδασκαλία κειµένου, µε το οποίο ο
Θουκυδίδης περιγράφει το λοιµό που ενέσκηψε στην Αθήνα κατά το δεύτερο έτος
του Πελοποννησιακού πολέµου, µπορεί να αποτελέσει η επίδειξη στους µαθητές της
προτοµής της Μύρτιδας, του δωδεκάχρονου κοριτσιού που υπήρξε ένα από τα
χιλιάδες θύµατα του λοιµού (είτε µε επίσκεψη των µαθητών του σχολείου στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, είτε µε προβολή εικόνας της Μύρτιδας µε
ψηφιακά ή συµβατικά µέσα). Τα ερωτήµατα και οι απορίες που θα προκύψουν στους
µαθητές µπορούν να απαντηθούν εν πολλοίς µε την επεξεργασία της ενότητας που ο
Θουκυδίδης αφιερώνει στο λοιµό, η οποία κατά κοινή οµολογία αποτελεί ένα από τα
χαρακτηριστικότερα δείγµατα της επιστηµονικής µεθόδου που ακολουθεί ο ιστορικός
στην έρευνά του, αλλά και από τις πλέον καλογραµµένες και εύληπτες νοηµατικά
ενότητες χωρίς τις συνήθεις συντακτικές αναταράξεις που κατά κανόνα
χαρακτηρίζουν τον πυκνό του λόγο. Πέραν τούτων, η ενότητα για το λοιµό είναι µία
από τις δραµατικότερες περιγραφές στο έργο του Θουκυδίδη. «Σαν αυτή η συµφορά
να ’ναι ανάξια για τα µέτρα του πλουραλιστικού πολιτισµού της πόλης, γεννοβολά
άλλα τόσα δεινά που θα συντοµεύσουν τη συντριβή της. Ο «έξω» πόλεµος
µεταφέρεται µέσα στο αθηναϊκό στρατόπεδο, η δηµόσια ζωή αποχαλινώνεται και η
πολιτεία φαίνεται να καταρρέει. Στο Β,47-55 ο Θουκυδίδης καταπιάνεται µε µια
δραµατική περιγραφή της δραµατικής χρονιάς. Η περιγραφή, αν και υπακούει στην
περιβόητη ψυχραιµία του ιστορικού, αναδύει µια εντύπωση αίσχους που σφραγίζει µε
απόλυτη µοναδικότητα την αρρώστια αυτή, µια και πέρα από τον οργανικό της
αντίχτυπο εισάγει το καθεστώς του πλήρους χάους».11 Το προτεινόµενο σενάριο
επιδιώκει επίσης να γνωρίσουν οι µαθητές µέσα από τη συνεπή µέθοδο έρευνας του
ιστορικού την αξιοποίηση εκ µέρους του του ιπποκρατικού-ιατρικού λεξιλογίου,
ώστε να βελτιώσουν και να εµπλουτίσουν τη γλωσσική τους επάρκεια.
ΣΤΟΧΟΙ
Ως προς το περιεχόµενο
Οι µαθητές να:
 ενηµερωθούν σχετικά µε ένα από τα πλέον οδυνηρά γεγονότα κατά τη
διάρκεια του πελοποννησιακού πολέµου
11

Βασίλης Αναστασιάδης, από τον σχολιασµό του έργου του ∆. ∆ηµητριάδη Πεθαίνω σα χώρα, του
οποίου πηγή αφόρµησης είναι η προαναφερθείσα ενότητα του Θουκυδίδη.
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γνωρίσουν τα συµπτώµατα του λοιµού
αντιληφθούν τους λόγους της µεγάλης εξάπλωσης της νόσου
διαπιστώσουν τις αλλαγές που επέφερε στις συνήθειες των πολιτών
εκτιµήσουν την προσωπική µαρτυρία του ιστορικού και τον επιστηµονικό
τρόπο της περιγραφής της νόσου
 συνδέσουν τις µεγάλες απώλειες από το λοιµό και το θάνατο του Περικλή µε
την κατιούσα πορεία της Αθήνας.

Ως προς το λεξιλόγιο
Οι µαθητές να:
 εξοικειωθούν µε το λεξιλόγιό τους και να διαπιστώσουν τη µεγάλη ανάπτυξη
που γνώρισε η ιατρική στην κλασική περίοδο
 αντιληφθούν µέσω της σύγκρισης κειµένων ότι η ιπποκρατική ορολογία
επιβιώνει και στη ΝΕ
 επισηµάνουν τις λέξεις που διατηρούν την ίδια µορφή στη ΝΕ γλώσσα, έχουν
αλλάξει όµως ως προς τη σηµασία
 αντιληφθούν την εξοικείωση του Θουκυδίδη µε την ορολογία της
ιπποκρατικής ιατρικής
 να αναγνωρίζουν διαφορετικά κειµενικά είδη
Ως προς τη γραµµατική και το συντακτικό
Οι µαθητές να:
 µάθουν τα τριτόκλιτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες και να διαπιστώσουν τη συχνή
χρήση τους στη ΝΕ
 θυµηθούν την κλίση των µετοχών
 εξοικειωθούν µε τους κανόνες σύνταξης της µετοχής και τα είδη της
 αντιληφθούν ότι τα ΝΕ διαφέρουν από τα ΑΕ ως προς τη µορφολογία της
µετοχής και τη συντακτική της λειτουργία
 διαπιστώσουν ότι στη ΝΕ διασώζονται κάποιες µορφές της αρχαιοελληνικής
µετοχής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ





Ιστοριογραφία
Λεξιλόγιο σχετικό µε το λοιµό
Γραµµατική: επίθετα σε -ης
Συντακτικό: µετοχές







ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Καταιγισµός ιδεών (ιδεοθύελλα)
Ερωτοαπαντήσεις
Οµαδοσυνεργατική
Συζήτηση
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ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
∆ιαδραστικός πίνακας (εναλλακτικά :φορητός Η/Υ και προβολέας διαφανειών)
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Α. ΑΦΟΡΜΗΣΗ
 Στο διαδραστικό πίνακα ή εναλλακτικά µέσω Η/Υ και προβολέα διαφανειών
γίνεται προβολή του κεφαλιού της Μύρτιδας (www.myrtis.gr) και οι µαθητές
µέσω της τεχνικής του καταιγισµού ιδεών αναµένεται να ενεργοποιήσουν την
ενδεχόµενη προϋπάρχουσα γνώση τους για τη θεµατική ενότητα και να
κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους. Στην περίπτωση που η γνώση αυτή
υπάρχει, οι απαντήσεις των µαθητών καταγράφονται στον πίνακα και
αποτελούν τις λέξεις-κλειδιά της ενότητας, τις οποίες και οι µαθητές
αναλαµβάνουν να οµαδοποιήσουν µε βάση ορισµένα κριτήρια (λοιµόςπελοποννησιακός πόλεµος-Περικλής-Θουκυδίδης κτλ.). Επίσης, προκαλούµε
τους µαθητές να θυµηθούν/διερευνήσουν σε ποιο άλλο κείµενο της αρχαίας
ελληνικής γραµµατείας υπάρχει αναφορά σε λοιµό.
 Γίνεται υπενθύµιση της ανοδικής πορείας των Αθηνών και σύντοµη αναφορά
στον πελοποννησιακό πόλεµο: χρονολογία της έναρξης των εχθροπραξιών,
µορφή του πολέµου κατά τα δύο πρώτα έτη. Περιγράφονται οι συνθήκες που
επικρατούσαν στην πόλη, όταν ενέσκηψε ο λοιµός, γίνεται λόγος για τη
διάρκειά του, για τον αριθµό των θυµάτων (80000) και για τις συνέπειες του
λοιµού στην έκβαση του πολέµου σε συνδυασµό και µε το θάνατο του
Περικλή, που υπήρξε θύµα του.
 Με συντοµία γίνεται αναφορά στον Θουκυδίδη και στη συνεισφορά του στην
ιστοριογραφία (ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να αντλήσει πληροφορίες από το
σχολικό βιβλίο αναφοράς, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας).
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ12 (2 διδακτικές ώρες)
 Γίνεται εκφραστική ανάγνωση από τον/την εκπαιδευτικό και νοηµατική
επεξεργασία του κειµένου, µε ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται µε λέξεις ή
φράσεις που οι µαθητές αναζητούν σ’ αυτό. Οι ερωτήσεις µπορεί να
υπερβαίνουν τα νοηµατικά όρια του κειµένου και να αξιοποιούν τις
συµπληρωµατικές πληροφορίες που αφορούν είτε τον συγγραφέα είτε το
είδος που υπηρετεί είτε το περιεχόµενο του κειµένου. Ενδεικτικές ερωτήσεις:
 Ποιες λέξεις δείχνουν ότι ο Θουκυδίδης περιγράφει τη νόσο
στηριζόµενος σε άµεση και έµµεση εµπειρία;
 Από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε η νόσος;
 Ποια ήταν η υποψία των κατοίκων του Πειραιά;
 Ποια ήταν τα πρώτα συµπτώµατα της ασθένειας και ποια όργανα του
σώµατος προσέβαλλε στην αρχή;
 Ποια ήταν η συνέχεια και η πορεία της νόσου στο ανθρώπινο σώµα;
 Ποια ήταν η εξωτερική εικόνα ενός προσβεβληµένου από την
ασθένεια σώµατος;
 Ποιο ήταν το κύριο αίσθηµα στο εσωτερικό του σώµατος;
12

Τα κείµενα παρατίθενται στο τέλος.
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 Ποια ήταν τα αποτελέσµατα του αισθήµατος αυτού;
 Σε πόσον καιρό πέθαιναν τα περισσότερα θύµατα του λοιµού;
 Ποια ήταν η κυριότερη αφορµή του θανάτου;
 Για ποιους λόγους ο λοιµός ξαπλώθηκε ραγδαία στην Αθήνα;
 Πού έµεναν οι χωρικοί που εγκατέλειψαν λόγω πολέµου τους αγρούς
τους;
 Ποια εικόνα παρουσίαζε η πόλη;
 Ποια ιερή συνήθεια δεν τηρούνταν κατά η διάρκεια του λοιµού;
 Συµπληρωµατικά, το κείµενο µπορεί να προσεγγισθεί µε τη µετατροπή του σε
διαγραµµατική µορφή µε τη βοήθεια των µαθητών: κάθε πρόταση χωρίζεται
σε ρηµατικό και ονοµατικό µέρος, εντοπίζονται το ρήµα και το υποκείµενο
αντίστοιχα και στη συνέχεια συµπληρώνονται από τους προσδιορισµούς τους.
Σηµειώνεται ότι ο τρόπος αυτός βοηθά στην κατανόηση της δυναµικής
λειτουργίας της γλώσσας και στην εµπέδωση της αντίληψης ότι η συντακτική
λειτουργία των λέξεων συνδέεται µε τη γραµµατική τους µορφή, ενώ
παράλληλα η γλώσσα παρέχει τη δυνατότητα οι δοµές να αντικατασταθούν
από άλλες διαφορετικές που ωστόσο εκφράζουν γενικά το ίδιο νόηµα.
 Η κατανόηση του κειµένου υποβοηθείται από τα γλωσσικά σχόλια και
αποδίδεται µεταφραστικά στα οµαλά σηµεία, ενώ, όπου υπάρχουν δυσκολίες,
οι µαθητές αποδίδουν µόνο το νόηµα.
Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (1 διδακτική ώρα)

 Στο κείµενο γίνεται λόγος για ἰατρούς. Ζητάµε από τους µαθητές να
αναφέρουν, αν γνωρίζουν, ονόµατα γιατρών της αρχαιότητας.
 Στη συνέχεια, οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 4 ατόµων µε διακριτούς
ρόλους στην καθεµία (συντονιστής, γραµµατέας κτλ.). Αναζητούν στο
κείµενο τις λέξεις που σχετίζονται µε τα όργανα του σώµατος (καρδία, κεφαλή
κ.ά.), ουσιαστικά για τα συµπτώµατα της νόσου (ἐρύθηµα, βήξ, κ.ά.), επίθετα
που συνοδεύουν τα ουσιαστικά (δυσώδης, πελιδνόν), ρήµατα που
περιγράφουν την πορεία της νόσου, τις ενέργειες, τις αντιδράσεις (καίεσθαι,
προκάµνειν κ.ά.) (Φύλλο εργασίας 113).
 Ζητούµε από τους µαθητές να επισηµάνουν από τις δύο πρώτες στήλες τις
λέξεις που πέρασαν στην ιατρική ορολογία στη ΝΕ και κατόπιν να
αναφέρουν λέξεις σχετικές µε την ιατρική που χρησιµοποιούν στο
καθηµερινό τους λεξιλόγιο (π.χ. καρδιά, φτάρνισµα κτλ.).
 Από τα ονόµατα του πίνακα παροτρύνουµε τους µαθητές να εξετάσουν ποιες
λέξεις χρησιµοποιούνται στον καθηµερινό λόγο µε διαφορετική σηµασία από
αυτή που έχουν στο κείµενο (π.χ. ἀκρωτήρια, πνεῦµα).
∆.. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ (1+1διδακτικές
ώρες)
 Ζητούµε από τους µαθητές να αναζητήσουν οµαδικά στο κείµενο µετοχές
ενεργητικής και µέσης φωνής και να συµπληρώσουν τον πίνακα (Φύλλο
εργασίας 2).

13

Τα Φύλλα εργασίας είναι συνοδευτικά της πορείας ανάπτυξης του σεναρίου και παρατίθενται στο
τέλος.
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 Με παραδείγµατα του κειµένου κάνουµε λόγο για τους κανόνες της σύνταξης
των µετοχών και τις διακρίνουµε σε συνηµµένες και απόλυτες.
Επισηµαίνουµε τις διαφορές µε το απαρέµφατο.
 Αναφέρουµε τα είδη των µετοχών και ζητούµε από τους µαθητές να
αποδώσουν στα νέα ελληνικά κάποιες από τις µετοχές του κειµένου.
 ∆ίνουµε πρόσθετα παραδείγµατα:
- Τισσαφέρνη̋ πορεύεται προ̋ τον βασιλέα ἱππέα̋ ἒχων ὡ̋
πεντακοσίου̋
- Ἒπλεον πολεµήσοντε̋
- Ἀκούσα̋ ταῦτα ὁ Φαρνάβαζο̋ ἐγέλασε
- Κῦρο̋ ἐκάλεσε τοὺ̋ πολιορκοῦντα̋ Μίλητον
- Μέγα̋ γέγονε Φίλιππο̋ ἀσθενή̋ ὢν κατ’ ἀρχά̋
- Εἶδον ὑµᾶ̋ εἰ̋ πολλά̋ συµφορά̋ πεπτωκότα̋
- Τῶν οἰκιῶν ὑµῶν ἐµπιµπραµένων ὑµεῖ̋ ᾄδετε
 Επισηµαίνουµε τον τρόπο που αποδίδονται µεταφραστικά στη ΝΕ.
 Αξιοποιούµε τις µετοχές του κειµένου και αυτές των πρόσθετων
παραδειγµάτων ζητώντας από τους µαθητές να τις αντικαταστήσουν µε
άλλους τρόπους έκφρασης. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι οι επιρρηµατικές
µετοχές µπορεί να αντικατασταθούν από επιρρηµατικούς προσδιορισµούς ή
δευτερεύουσες προτάσεις, οι επιθετικές από επίθετα ή αναφορικές προτάσεις,
ενώ για την κατηγορηµατική µετοχή επισηµαίνουµε τη σχέση της µε το
απαρέµφατο, τη στενή εξάρτησή της από το ρήµα, και ζητούµε να
καταγράψουν τα ρήµατα από τα οποία εξαρτώνται οι κατηγορηµατικές
µετοχές που ανευρέθηκαν. Οι µαθητές θα µπορούσαν να δουλέψουν οµαδικά
και να επαναλάβουν την ίδια δραστηριότητα σε κείµενα των οποίων η
διδασκαλία έχει προηγηθεί και τους είναι γνωστά.
 Τονίζουµε ιδιαίτερα ότι οι επιρρηµατικές µετοχές στα νεοελληνικά
αποδίδονται µε δευτερεύουσες προτάσεις.
 Υπενθυµίζουµε τις µετοχές της ΝΕ και επισηµαίνουµε την επιθετική χρήση
της παθητικής µετοχής και την επιρρηµατική της ενεργητικής.
 Αναφέρουµε νεοελληνικά παραδείγµατα µε τύπους που προέρχονται από
µετοχές της ΑΕ:
- Η βροχή προκάλεσε προβλήµατα στο ήδη βεβαρηµένο κυκλοφοριακό
της πόλης.
- Ο διακεκριµένος επιστήµονας κ. Β.∆ επισκέφθηκε το Πανεπιστήµιο
της Αθήνας.
- Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος θα το κάνουµε το ταξίδι.
- Τα συνεργεία διάσωσης κατέβαλαν απεγνωσµένες προσπάθειες να
σύρουν από τα ερείπια τα θύµατα του σεισµού.
- Πόσοι είναι οι απόντες σήµερα;
- Οι αιτούντες δεν υπερβαίνουν τους είκοσι.
- Τα ενδιαφέροντά του είναι περιορισµένα.
- Αν και παθών δεν συνετίστηκα.
 Ενδεικτικά θα µπορούσαµε να ζητήσουµε παραδείγµατα µε τις µετοχές:
κατειληµµένος, σεσηµασµένος, πεσόντες, επιζήσαντες, εγγεγραµµένος,
εφαπτοµένη.
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 Για τις αλλαγές στη µορφή των µετοχών οι µαθητές θα µπορούσαν να
αναζητήσουν στο λογισµικό Ελληνική Γλώσσα ( http://www.e-yliko.gr) -οι
περιπέτειες των λέξεων-ιστορία της ελληνικής γλώσσας-βυζαντινή-ειδικές
παρατηρήσεις-µετοχή σε -οντας/-ώντας.
 Στη συνέχεια οι µαθητές αναζητούν στο πλαίσιο της οµάδας τα σιγµόληκτα
επίθετα, επισηµαίνουν το γένος τους µέσω του ουσιαστικού που συνοδεύουν,
κατατάσσουν τα επίθετα στον πίνακα µε τις πτώσεις και συµπληρώνουν τις
πτώσεις που λείπουν (Φύλλο εργασίας 3).
 Παρακινούµε τους µαθητές να θυµηθούν τέτοια επίθετα στη ΝΕ,
επισηµαίνουµε την πολλή συχνή χρήση τους (π.χ. ασθενής, υγιής, επιµελής,
ευγενής, απαθής), τους ζητούµε να τα χρησιµοποιήσουν σε προτάσεις και να
προχωρήσουν σε διαπιστώσεις συγκρίνοντας την κλίση τους στα ΑΕ και ΝΕ.
Συζητούν τα συµπεράσµατά τους στο πλαίσιο της οµάδας.
 Επισηµαίνεται άµεσα, µέσω της σύγκρισης επιθέτων-µετοχών, η επιθετική
φύση της µετοχής αλλά και η διαφορά της µε τα επίθετα, η οποία οφείλεται
στο ρηµατικό της χαρακτήρα.
Ε. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (1 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ)
 ∆εδοµένου ότι το βασικό κείµενο της ενότητας είναι εκτενές, δεν προτείνεται
διδασκαλία παράλληλου αρχαίου κειµένου. Αντ’ αυτού, µπορούµε να δώσουµε
στους µαθητές κείµενα της ΝΕ, όπως τα κείµενα 2, 3 και 4 (αποσπάσµατα) ή
άλλα παρόµοια που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Οι µαθητές σε οµάδες
συγκρίνουν τα κείµενα µεταξύ τους, αναζητούν το είδος του κειµένου µε βάση
το περιεχόµενό τους και το σκοπό για τον οποίο γράφτηκαν. Βασικός στόχος
είναι να αναγνωρίσουν όρους της ιατρικής που συνάντησαν στο κείµενο του
Θουκυδίδη και εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται και στη ΝΕ σε ιατρικά
κείµενα. Προτεινόµενες ερωτήσεις:
 Τι κείµενα µπορεί να είναι αυτά;
 Πού θα µπορούσατε να συναντήσετε παρόµοια κείµενα;
 Για ποιο σκοπό νοµίζετε ότι γράφτηκαν;
 Τι σας βοήθησε να το καταλάβετε αυτό;
 Μπορείτε να συγκρίνετε τον τρόπο περιγραφής της νόσου που περιγράφεται
στο κείµενο 4, µε αυτόν του Θουκυδίδη;
 Τι συµπεράσµατα βγάζετε;
ΣΤ. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
 Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και αναζητούν στην Ιλιάδα περιγραφές που
δείχνουν ότι ο Όµηρος γνωρίζει την ανατοµία του ανθρώπινου σώµατος και
προχωρούν σε σύγκριση των δύο συγγραφέων.
 Επίσης, οι µαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο τα συµπτώµατα των ασθενειών
που κατά καιρούς θεωρήθηκαν πιθανές για το λοιµό και η κάθε οµάδα
επιχειρηµατολογεί υπέρ αυτών. Επίσης, εξετάζει αν στα κείµενα που
ανευρίσκει υπάρχει οµοιότητα στην περιγραφή των συµπτωµάτων µε το
κείµενο του Θουκυδίδη και ανακοινώνει τα συµπεράσµατά της.
 Οι µαθητές αναζητούν στην ιστοσελίδα www.myrtis.gr την ιστορία της
Μύρτιδας και ανακοινώνουν στην τάξη τα αποτελέσµατα των ερευνών τους.
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 Οι µαθητές µπορούν να συνθέσουν και να παρουσιάσουν, αξιοποιώντας τις
πληροφορίες που συγκέντρωσαν από το κείµενο που διδάχθηκαν και την
αναζήτηση στο διαδίκτυο µια ιστορία µε θέµα: « Η Μύρτιδα διηγείται …».
Εναλλακτικά, µπορούν να κατασκευάσουν µια αφίσα για µια εκδήλωση που
θα γίνει στο σχολείο µε θέµα τη Μύρτιδα. Η δραστηριότητα µπορεί να γίνει
είτε ατοµικά είτε οµαδικά.
 Οι µαθητές µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών µπορούν
να αναζητήσουν σε ξενόγλωσσα λεξικά (π.χ. αγγλικά, γαλλικά) ή σε σελίδες
του διαδικτύου (http://news.bbc.co.uk/i/hi/health/medical notes/1468300.stm ,
http://www.etymonline.com/index.php?term ποιες λέξεις από την ιπποκρατική
ορολογία του Θουκυδίδη πέρασαν στις ξένες γλώσσες και εξακολουθούν να
χρησιµοποιούνται ως ιατρικοί όροι.

ΚΕΙΜΕΝΟ 1. (Θουκ. ΙΙ. 47-52) Ο λοιµός της Αθήνας (διασκευή µε
σύνθεση αποσπασµάτων)
[2.48.2] ἐ̋ δὲ τὴν Ἀθηναίων πόλιν ἐξαπιναίω̋ ἐσέπεσε, καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ
Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καὶ ἐλέχθη ὑπ’ αὐτῶν ὡ̋ οἱ
Πελοποννήσιοι φάρµακα ἐσβεβλήκοιεν ἐ̋ τὰ φρέατα· κρῆναι γὰρ οὔπω ἦσαν
αὐτόθι. ὕστερον δὲ καὶ ἐ̋ τὴν ἄνω πόλιν ἀφίκετο, καὶ ἔθνῃσκον πολλῷ µᾶλλον
ἤδη. ἐγὼ δὲ οἷόν τε ἐγίγνετο λέξω, καὶ ἀφ’ ὧν ἄν τι̋ σκοπῶν, εἴ ποτε καὶ αὖθι̋
ἐπιπέσοι, µάλιστ’ ἂν ἔχοι τι προειδὼ̋ µὴ ἀγνοεῖν, ταῦτα δηλώσω αὐτό̋ τε
νοσήσα̋ καὶ αὐτὸ̋ ἰδὼν ἄλλου̋ πάσχοντα̋. τοὺ̋ δὲ ἄλλου̋ ἀπ’ οὐδεµιᾶ̋
προφάσεω̋, ἀλλ’ ἐξαίφνη̋ ὑγιεῖ̋ ὄντα̋ πρῶτον µὲν τῆ̋ κεφαλῆ̋ θέρµαι ἰσχυραὶ
καὶ τῶν ὀφθαλµῶν ἐρυθήµατα καὶ φλόγωσι̋ ἐλάµβανε, καὶ τὰ ἐντό̋, ἥ τε
φάρυγξ καὶ ἡ γλῶσσα, εὐθὺ̋ αἱµατώδη ἦν καὶ πνεῦµα ἄτοπον καὶ δυσῶδε̋
ἠφίει· ἔπειτα ἐξ αὐτῶν πταρµὸ̋ καὶ βράγχο̋ ἐπεγίγνετο, καὶ ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ
κατέβαινεν ἐ̋ τὰ στήθη ὁ πόνο̋ µετὰ βηχὸ̋ ἰσχυροῦ· καὶ ὁπότε ἐ̋ τὴν
καρδίαν στηρίξειεν, ἀνέστρεφέ τε αὐτὴν καὶ ἀποκαθάρσει̋ χολῆ̋ πᾶσαι ὅσαι
ὑπὸ ἰατρῶν ╟νοµασµέναι εἰσὶν ἐπῇσαν, καὶ αὗται µετὰ ταλαιπωρία̋ µεγάλη̋.
λύγξ τε τοῖ̋ πλέοσιν ἐνέπιπτε κενή, σπασµὸν ἐνδιδοῦσα ἰσχυρόν. καὶ
τὸ µὲν ἔξωθεν σῶµα οὔτ’ ἄγαν θερµὸν ἦν οὔτε χλωρόν, ἀλλ’ ὑπέρυθρον,
πελιτνόν, φλυκταίναι̋ µικραῖ̋ καὶ ἕλκεσιν ἐξηνθηκό̋· τὰ δὲ ἐντὸ̋ οὕτω̋ ἐκάετο
ὥστε µήτε τῶν πάνυ λεπτῶν ἱµατίων καὶ σινδόνων τὰ̋ ἐπιβολὰ̋ µηδ’
ἄλλο τι ἢ γυµνοὶ ἀνέχεσθαι, ἥδιστά τε ἂν ἐ̋ ὕδωρ ψυχρὸν σφᾶ̋ αὐτοὺ̋ ῥίπτειν.
καὶ ἡ ἀπορία τοῦ µὴ ἡσυχάζειν καὶ ἡ ἀγρυπνία ἐπέκειτο διὰ παντό̋. τὸ σῶµα,
ὅσονπερ χρόνον καὶ ἡ νόσο̋ ἀκµάζοι, οὐκ ἐµαραίνετο, ἀλλ’ ἀντεῖχε παρὰ
δόξαν τῇ ταλαιπωρίᾳ, ὥστε ἢ διεφθείροντο οἱ πλεῖστοι ἐναταῖοι καὶ ἑβδοµαῖοι
ὑπὸ τοῦ ἐντὸ̋ καύµατο̋, ἔτι ἔχοντέ̋ τι δυνάµεω̋, ἢ εἰ διαφύγοιεν, ἐπικατιόντο̋
τοῦ νοσήµατο̋ ἐ̋ τὴν κοιλίαν καὶ ἑλκώσεώ̋ τε αὐτῇ ἰσχυρᾶ̋ ἐγγιγνοµένη̋
καὶ διαρροία̋ ἅµα ἀκράτου ἐπιπιπτούση̋ οἱ πολλοὶ ὕστερον δι’ αὐτὴν
ἀσθενείᾳ διεφθείροντο. διεξῄει γὰρ διὰ παντὸ̋ τοῦ σώµατο̋ ἄνωθεν ἀρξάµενον
τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ πρῶτον ἱδρυθὲν κακόν, καὶ τῶν ἀκρωτηρίων ἀντίληψι̋ αὐτοῦ
ἐπεσήµαινεν. κατέσκηπτε γὰρ ἐ̋ αἰδοῖα καὶ ἐ̋ ἄκρα̋ χεῖρα̋ καὶ πόδα̋, καὶ
πολλοὶ στερισκόµενοι τούτων διέφευγον, εἰσὶ δ’ οἳ καὶ τῶν ὀφθαλµῶν. τοὺ̋ δὲ
καὶ λήθη ἐλάµβανε παραυτίκα.
Ἐπίεσε δ’ αὐτοὺ̋ µᾶλλον πρὸ̋ τῷ ὑπάρχοντι πόνῳ καὶ ἡ ξυγκοµιδὴ ἐκ τῶν
ἀγρῶν ἐ̋ τὸ ἄστυ, καὶ οὐχ ἧσσον τοὺ̋ ἐπελθόντα̋. οἰκιῶν γὰρ οὐχ
ὑπαρχουσῶν, ἀλλ’ ἐν καλύβαι̋ πνιγηραῖ̋ ὥρᾳ ἔτου̋ διαιτωµένων ὁ φθόρο̋
ἐγίγνετο οὐδενὶ κόσµῳ, ἀλλὰ καὶ νεκροὶ ἐπ’ ἀλλήλοι̋ ἀποθνῄσκοντε̋ ἔκειντο

60

καὶ ἐν ταῖ̋ ὁδοῖ̋ ἐκαλινδοῦντο καὶ περὶ τὰ̋ κρήνα̋ ἁπάσα̋ ἡµιθνῆτε̋ τοῦ
ὕδατο̋ ἐπιθυµίᾳ. τά τε ἱερὰ ἐν οἷ̋ ἐσκήνηντο νεκρῶν πλέα ἦν, αὐτοῦ
ἐναποθνῃσκόντων. νόµοι τε πάντε̋ ξυνεταράχθησαν οἷ̋ ἐχρῶντο πρότερον
περὶ τὰ̋ ταφά̋, ἔθαπτον δὲ ὡ̋ ἕκαστο̋ ἐδύνατο. καὶ πολλοὶ ἐ̋
ἀναισχύντου̋ θήκα̋ ἐτράποντο σπάνει τῶν ἐπιτηδείων διὰ τὸ συχνοὺ̋ ἤδη
προτεθνάναι σφίσιν·

Γλωσσικά – µεταφραστικά σχόλια:
ἣψατο < ρ. ἃπτοµαι. ἣψατο τῶν ἀνθρώπων = χτύπησε τους ανθρώπους
φάρµακον = δηλητήριο
έσβεβλήκοιεν < ρ. ἐσβάλλω = ρίχνω
τό φρέαρ, γεν. τοῦ φρέατος = το πηγάδι
καὶ ἀφ’ ὧν ἂν τις σκοπῶν …µὴ ἀγνοεῖν = και παρατηρώντας τα κανείς προσεκτικά,
αν καµιά φορά και πάλι ενσκήψει, να είναι σε θέση να ξέρει αφού από πιο µπροστά
θα έχει κάποια γνώση
ἀπ’οὐδεµιᾶς προφάσεως = χωρίς καµιά φανερή αιτία
θέρµαι = πυρετός
ἐρυθήµατα < το ἐρύθηµα = κοκκίνισµα
πνεῦµα = αναπνοή
ἂτοπον = αφύσικο, ασυνήθιστο
δυσῶδες = µε άσχηµη µυρωδιά
ὁ πταρµός = το φτάρνισµα
ὁ βράγχος = η βραχνάδα
ὁ βήξ, γεν. τοῦ βηχός = ο βήχας
στηρίξειεν < ρ. στηρίζω = (εδώ) φτάνω, προσβάλλω
ἀποκαθάρσεις χολῆς…ἐπῆσαν = επακολουθούσαν εµετοί χολής
ὁ/ἡ λύγξ, γεν. τοῦ/τῆς λυγκός = ο λόξυγκας
χλωρόν = (εδώ) ωχρό, κίτρινο
ἡ φλύκταινα = φουσκάλα
το ἓλκος = πληγή
πελιτνόν = µελανιασµένο
ἐναταῖοι καὶ ἑβδοµαῖοι = την ένατη και την έβδοµη µέρα
ἐπικατιόντος τοῦ νοσήµατος = όταν η αρρώστια κατέβαινε
άσθενείᾳ = (εδώ) από εξάντληση
τῶν ἀκρωτηρίων ἀντίληψις αὐτοῦ ἐπεσήµαινεν = χτυπούσε στα άκρα όπου
άφηνε τα σηµάδια του
ἡ συγκοµιδή ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὸ ἂστυ = η συγκέντρωση µέσα στην πόλη των
ανθρώπων της υπαίθρου
διαιτωµένων = επειδή ζούσαν
ὁ φθόρος = φθορά, όλεθρος
ὁ κόσµος = η τάξη
ἡ θήκη = (εδώ) η ταφή
διὰ τὸ συχνοὺς ἢδη προτεθνάναι σφίσιν = επειδή πρωτύτερα είχαν πεθάνει πολλοί δικοί τους
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Ερµηνευτικά σχόλια: το κείµενο του Θουκυδίδη σύµφωνα µε τους µελετητές έχει πολλές
οµοιότητες µε τις ιπποκρατικές πραγµατείες, όχι µόνο σε σχέση µε τους όρους που
υιοθετεί ο ιστορικός, αλλά και µε την ιατρική µέθοδο που είναι ίδια µε αυτή που
ακολουθούσε ο Ιπποκράτης για την πρόγνωσιν και τη θεραπεία των ασθενειών.
Σηµειώνεται ότι ο µεγάλος γιατρός της αρχαιότητας ήταν σύγχρονος του Θουκυδίδη και
πιθανόν να ζούσε στην Αθήνα κατά την περίοδο του λοιµού.
Σύγχρονοι γιατροί µελέτησαν την περιγραφή του λοιµού από το έργο του Θουκυδίδη και
µε βάση την περιγραφή των συµπτωµάτων προσπάθησαν να βγάλουν συµπεράσµατα για
ποια ασθένεια πρόκειται. Κατά καιρούς υποστηρίχθηκε ότι επρόκειτο για επιδηµία
ευλογιάς, για τυφοειδή πυρετό, για βουβωνική πανώλη, ακόµη και για ιλαρά. Σήµερα η
ιατρική γνωρίζει το λόγο.
ΚΕΙΜΕΝΟ 2
Οι γιατροί ορίζουν ως εξάνθηµα µια οµάδα κηλίδων ή φλυκταινών ή ένα τµήµα
κόκκινου, φλεγµαινόµενου δέρµατος που µπορεί να συνοδεύεται από κνησµό ή πυρετό.
Ένα εξάνθηµα µπορεί να είναι τοπικό (προσβάλλοντας µόνο µια µικρή περιοχή του
δέρµατος) ή γενικό (καλύπτοντας ολόκληρο το σώµα). Εξανθήµατα και κνησµός
χαρακτηρίζουν µερικές κοινές λοιµώξεις της παιδικής ηλικίας, όπως η ανεµοβλογιά και η
ιλαρά, αλλά πολλά εξανθήµατα είναι σηµάδια µιας διαταραχής που προσβάλλει το ίδιο
το δέρµα.
Πηγή: http://www.ygeiaonline.gr/index.
ΚΕΙΜΕΝΟ 3
Αλλεργικές αντιδράσεις
®
Αν συµβεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω, µη λάβετε άλλο Efexor XR. Ενηµερώστε
αµέσως το γιατρό σας ή επισκεφθείτε το τµήµα επειγόντων περιστατικών του
πλησιέστερου νοσοκοµείου σας:
 Σφίξιµο στο θώρακα, συριγµός, πρόβληµα στην κατάποση ή την αναπνοή
 Οίδηµα του προσώπου, του λαιµού, των χεριών ή των ποδιών
 Αίσθηµα νευρικότητας ή άγχους, ζάλη, αίσθηµα παλµών, αιφνίδια ερυθρότητα
του δέρµατος και/ή αίσθηµα θερµότητας
 Βαριάς µορφής εξάνθηµα, κνησµός ή κνίδωση (υπερυψωµένα λέπια ερυθρού ή
ανοικτόχρωµου δέρµατος που συχνά παρουσιάζουν κνησµό)

Πηγή: http://www.pfizer.gr/media/efexor%20xr-pil%20pfizer.pdf
ΚΕΙΜΕΝΟ 4
Το λοιµώδες ερύθηµα ή πέµπτη νόσος είναι µια οξεία εξανθηµατική νόσος.
Πότε µεταδίδεται
Ο ιός µεταδίδεται πριν από την εµφάνιση του εξανθήµατος.
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Πώς µεταδίδεται
Η νόσος µεταδίδεται:
1. µε τα σταγονίδια από άτοµο σε άτοµο µε πύλη εισόδου το αναπνευστικό και
2. διά µέσου του πλακούντα, οπότε µπορεί να προκαλέσει αναιµία ή εµβρυικό
ύδρωπα στο έµβρυο.
Κλινική εικόνα
Ο χρόνος επώασης, δηλαδή ο χρόνος µεταξύ της επαφής του ατόµου µε τον ιό και
της εµφάνισης των πρώτων συµπτωµάτων, κυµαίνεται µεταξύ 1-4 εβδοµάδων,
συνήθως όµως είναι 6-14 ηµέρες.
Η λοίµωξη είναι συχνά ασυµπτωµατική (χωρίς συµπτώµατα) ή υποκλινική (µε ήπια
συµπτώµατα). Μερικές φορές 1-2 µέρες πριν από το εξάνθηµα µπορεί να
εµφανισθούν κακοδιαθεσία, δεκατική πυρετική κίνηση, ρινική καταρροή και
δυσκολία στην κατάποση. Στους ενήλικες είναι δυνατόν να παρατηρηθούν επίσης
πονοκέφαλος, κακουχία, ρινίτιδα, φαρυγγίτιδα, γαστρεντερικές διαταραχές,
λεµφαδενική διόγκωση και αρθραλγίες.
Η νόσος εκδηλώνεται µε την εµφάνιση του χαρακτηριστικού εξανθήµατος που
εµφανίζει τρία στάδια και σπάνια συνοδεύεται από κνησµό. Κατά το πρώτο στάδιο
εµφανίζεται εξάνθηµα κηλιδοβλατιδώδες (κηλίδα = επίπεδη περιγεγραµµένη
µεταβολή του χρώµατος του δέρµατος χωρίς καµιά αλλαγή στο πάχος, την
κατάσταση ή την σύστασή του και βλατίδες = στερεό έπαρµα της επιδερµίδας
συνήθως σκληρής σύστασης και µικρού µεγέθους, µέχρι 1 εκατοστό), που
συγκεντρώνεται κατά µέρη, έντονου κόκκινου χρώµατος στο πρόσωπο και κυρίως
στα µάγουλα, τα οποία µοιάζουν σαν να έχουν δεχθεί χαστούκι. Το εξάνθηµα
ξεχωρίζει σαφώς από το υπόλοιπο υγιές δέρµα και εξαφανίζεται σε 1-4 ηµέρες. Μια
ηµέρα περίπου µετά την εµφάνιση του εξανθήµατος στο πρόσωπο, εµφανίζεται στα
άνω και κάτω άκρα (κυρίως στις εκτατικές επιφάνειες) διάσπαρτο, κόκκινο
κηλιδοβλατιδώδες συµµετρικό εξάνθηµα, το οποίο στη συνέχεια επεκτείνεται και
στον κορµό του σώµατος, ενώ σπάνια είναι δυνατόν να εµφανισθεί στα πέλµατα και
στις παλάµες.
Το εξάνθηµα, όταν υποχωρεί από τον κορµό, παρουσιάζει εξασθένηση στο κέντρο
του, µε αποτέλεσµα να εµφανίζει χαρακτηριστική δαντελωτή όψη. Το εξάνθηµα στον
κορµό και τα άκρα διαρκεί κατά µέσο όρο 11 ηµέρες και δεν παρουσιάζει απολέπιση.
Παράλληλα µε το εξάνθηµα µπορεί να εµφανισθεί εξάνθηµα µε µορφή
ερυθηµατωδών (κόκκινων) κηλίδων στο βλεννογόνο των παρισθµίων, της σκληρής
και της µαλακής υπερώας (πάνω εσωτερικό τµήµα του στόµατος). Η γλώσσα και ο
φάρυγγας µπορεί να είναι πάρα πολύ κόκκινοι.
Το εξάνθηµα είναι δυνατόν να ξαναεµφανιστεί (υποτροπιάσει) ιδιαίτερα µετά από
τραυµατισµό του δέρµατος, µετά από έκθεσή του σε θερµό ή ψυχρό περιβάλλον ή σε
ηλιακό φως, µετά από διαβροχή του µε νερό κ.ά. Το εξάνθηµα µε υφέσεις και
εξάρσεις διαρκεί 2-3 µέρες και σπάνια 2-3 µήνες.
Πηγή: http://www.paidiatros.gr
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.

Ουσιαστικά για
τα όργανα του
σώµατος

Ουσιαστικά για
τα συµπτώµατα
της νόσου

Επίθετα που
συνοδεύουν
τα ουσιαστικά

Ρήµατα που
περιγράφουν
την ασθένεια,
τις ενέργειες,
τις αντιδράσεις

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ
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ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

ΑΡΣΕΝΙΚΑ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ον.
Γεν.
∆οτ.
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Αιτ.
Κλ.

ΘΗΛΥΚΑ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ον.
Γεν.
∆οτ.
Αιτ.
Κλ.

ΟΥ∆ΕΤΕΡΑ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ον.
Γεν.
∆οτ.
Αιτ.
Κλ.

Ζ. ΠΗΓΕΣ (ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ)





Σχολικά εγχειρίδια
Λεξικά
Λογισµικά
Ιστοσελίδες
Προτεινόµενοι διαδικτυακοί τόποι (πέραν όσων χρησιµοποιήθηκαν στο σενάριο)

http://www.ime.gr
http://www.benaki.gr
http://www.nationalgallery.gr
http://www.history.com
http://www.komvos.edu.gr
http://www.culture.gr
www.museumlink.com/virtual.htm
www.openscience.gr
www.openculture.com
www.academyofathens.gr
www.artcyclopedia.com
www.openarchIIes.gr
www.ancientlibrary.com
66

http://classicsresources.blogspot.com
www.potheg.gr
http://theoi.com
http://encyclopedia.thefreedictionary.com
www.greek-language.gr
www.perseus.tufts.edu/
www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html
http://www.pfizer.gr/media/efexor%20xr-pil%20pfizer.pdf
http://www.ygeiaonline.gr/index.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ –ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναστασιάδης, Β., Συγκριτική ανάλυση του µυθιστορήµατος Πεθαίνω σα χώρα µε
το Β΄ 47-55 του Θουκυδίδη, δηµοσιευµένη στο περιοδικό Φαιαδέρων, 3 (1980) 835.
Αποστολίδης, Π., Ο Ιπποκράτης στην Ιατρική της Εποχής µας, Αθήνα 2005.
Γεωργακόπουλος, Κ., Αρχαίοι έλληνες ιατροί, Αθήνα 1998.
Γεωργοπαπαδάκος, Α., Θουκυδίδη Ιστορία, Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια,
Θεσσαλονίκη 1982.
∆ηµητριάδης, ∆., Πεθαίνω σα χώρα, Αθήνα 1980.
Finley, J.H (µτφρ. Τ. Κουκουλιός), Θουκυδίδης, 2η έκδ., Αθήνα 1985.
Gomme, A.W., Andrewes, A., Dover, K.J., A Historical Commentary on
Thucidides,I-V, Oxford 1945-1981.
Hornblower, S. (επιµ. Α. Ρεγκάκος, µτφρ. Φ.Πέτικα), Θουκυδίδου Ἱστορίαι, τ. 2,
Θεσσαλονίκη, 2006
Ιπποκράτης, Περί ἀρχαίη̋ ἰητρικῆ̋, Εισαγωγή, µετάφραση, σχόλια ∆.
Τσεκουράκης, σειρά «∆αίδαλος» Ῑ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2001.
Krug, A., Αρχαία Ιατρική, Επιστηµονική και Θρησκευτική Ιατρική στην Αρχαιότητα,
µτφρ. ∆.Γ.Γεωργοβασίλης-Μαριέλλα Φράιµπερ, Αθήνα 1997.
Λυπουρλής, ∆., «Αρχαία Ελληνικά», Φιλόλογος 122 (2005) 541-553.
Page, L.D., «Τhucidides’ Description of the Great Plague of Athens» CQ 3 (1953)
97κεξξ.
Williams, W.E., «The sickness of Athens» G&R 4 (1957) 98κεξξ.

II 3.2.2 Β) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Το τέχνασµα του Θεµιστοκλή
Β) ΤΙΤΛΟΣ: Τo τέχνασµα του Θεµιστοκλή, Πλουτάρχου Θεµιστοκλής (διασκευή)
Τάξη: Β΄ Γυµνασίου
∆ηµιουργός: Βασιλική Παπαθανασίου
Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Προτεινόµενη διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η 2η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου, Αρχαία ελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυµνασίου
περιλαµβάνει απόσπασµα από τον πλουτάρχειο Βίον του Θεµιστοκλή, που
αναφέρεται σε µία από τις κορυφαίες στιγµές της αρχαιοελληνικής ιστορίας, τη
ναυµαχία της Σαλαµίνας, και στο ρόλο του αρχιτέκτονα της ελληνικής νίκης, του
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Θεµιστοκλή. Οι µαθητές γνωρίζουν γεγονότα και πρόσωπα των περσικών πολέµων
από το µάθηµα της Ιστορίας της Α΄ Γυµνασίου και η γνώση τους αξιοποιείται για την
επίτευξη των στόχων της ενότητας.
ΣΤΟΧΟΙ
Α. ∆ιδακτικοί στόχοι
Ως προς το περιεχόµενο
Οι µαθητές να:
 αντιληφθούν τα βασικά σηµεία του στρατηγικού τεχνάσµατος του
Θεµιστοκλή (ποιον χρησιµοποίησε και γιατί, ποια αδυναµία του εχθρού
εκµεταλλεύτηκε)
 εκτιµήσουν το τέχνασµα µε κριτήριο τη νικηφόρα έκβαση της ναυµαχίας για
τους Έλληνες
 αντιληφθούν ότι οι µάχες και οι πόλεµοι κρίνονται και από τα τεχνάσµατα
ιδιοφυών στρατηγών
 γνωρίσουν την προσωπικότητα του Θεµιστοκλή και τη συνεισφορά του στη
θεµελίωση και το θρίαµβο της αθηναϊκής δηµοκρατίας
 γνωρίσουν άλλη µία σηµαντική ιστορική προσωπικότητα, τον Περικλή, και να
αντιληφθούν τη σχέση του µε τον Θεµιστοκλή σε ό,τι αφορά τη ναυτική
δύναµη και τη δηµοκρατία της Αθήνας.
 γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της βιογραφίας ως είδους και να
αντιληφθούν τις διαφορές της µε την ιστορία

Ως προς το λεξιλόγιο
Οι µαθητές να:
 να διδαχθούν την ετυµολογική ρίζα της λέξης ναῦς
 αντιληφθούν το πλήθος των συνθέτων και παραγώγων που ανήκουν στην ίδια
οικογένεια
 αντιληφθούν και να ερµηνεύσουν την αδιάκοπη παρουσία των λέξεων αυτών
στο λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας
 επισηµάνουν ότι στη συγκεκριµένη γλωσσική οικογένεια οι περισσότερες
λέξεις διατήρησαν και τον αρχαίο τύπο και την αρχική τους σηµασία και ότι η
λέξη ναῦ̋ δεν χρησιµοποιείται πλέον, αλλά επιβιώνει µέσω των συνθέτων και
παραγώγων της, τα περισσότερα από τα οποία διατηρούν και τον τύπο και την
αρχική τους σηµασία
 αναγνωρίζουν διαφορετικά κειµενικά είδη
Ως προς τη γραµµατική και τη σύνταξη
Οι µαθητές να:
 µάθουν την κλίση του ουσιαστικού ναῦς και των αρσενικών της γ΄ κλίσης σε κλῆ̋
 µάθουν την ευκτική του ενεστώτα και του µέλλοντα των ρηµάτων της
ενεργητικής και της µέσης φωνής
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 συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές στη ΝΕ (τα ονόµατα σε -κλῆ̋ παραµένουν µε
αλλαγές στη ΝΕ και δεν χρησιµοποιείται µε το ίδιο µορφολογικό τυπικό η
ευκτική)
 αντιληφθούν ότι η ΑΕ ήταν συνθετική γλώσσα και µε τις αλλαγές στις
κλιτικές καταλήξεις αλλάζει και η σηµασία της λέξης, ενώ η ΝΕ είναι
αναλυτική και δηλώνει τις αλλαγές στη σηµασία µε περισσότερες λέξεις
 αντιληφθούν -αποδίδοντας µεταφραστικά τις φράσεις των κειµένων της
ενότητας που περιέχουν απαρέµφατα- ότι το απαρέµφατο που χρησιµοποιείται
πολύ συχνά στην ΑΕ, χάθηκε στη ΝΕ µε τη µορφή που είχε και
αντικαταστάθηκε από ειδικές και βουλητικές προτάσεις
 θυµηθούν τη συντακτική λειτουργία του απαρεµφάτου και να µάθουν τους
κανόνες της απρόσωπης σύνταξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 Βιογραφία
 Λεξιλόγιο
 Γραµµατική: ουσιαστικό ναῦς, αρσενικά ονόµατα της γ΄κλίσης σε -κλῆς,
ευκτική του ενεστώτα και του µέλλοντα των ρηµάτων της ενεργητικής και
µέσης φωνής
 Συντακτικό: συντακτική λειτουργία του απαρεµφάτου και κανόνες της
απρόσωπης σύνταξης
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 Καταιγισµός ιδεών (ιδεοθύελλα)
 Ερωτοαπαντήσεις
 Οµαδοσυνεργατική
 Συζήτηση
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
 ∆ιαδραστικός
διαφανειών)

πίνακας

(εναλλακτικά:

φορητός

Η/Υ

και

προβολέας

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Α. ΑΦΟΡΜΗΣΗ
 Προτάσσεται η διδασκαλία της 3ης ενότητας του υπάρχοντος εγχειριδίου (Το
χρέος του ιστορικού, Πολύβιος, Ἱστορίαι 1.14.4-7) µε την οποία οι µαθητές
έχουν γνωρίσει τις βασικές αρχές της ιστοριογραφίας.
 Με βάση το προηγούµενο δεδοµένο δίνονται πληροφορίες για το είδος της
βιογραφίας και τις διαφορές της µε την ιστοριογραφία καθώς και για τον
κυριότερο εκπρόσωπό της, τον Πλούταρχο. Οι Βίοι του Πλουτάρχου είναι ένα
γιγάντιο έργο που περιλαµβάνει 23 ζεύγη βιογραφιών επιφανών
προσωπικοτήτων της ελληνικής και της ρωµαϊκής ιστορίας µε συνοδευτικές
συγκρίσεις. Για την παραγωγή του ο Πλούταρχος µελέτησε είτε από το
πρωτότυπο είτε από έµµεσες πηγές όλους τους προγενέστερους συγγραφείς,
γι’ αυτό και θεωρείται µία από τις σπουδαιότερες πηγές της ελληνικής και
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ρωµαϊκής αρχαιότητας. Είχε ζωηρό ενδιαφέρον για την ιστορία, όµως ο
κύριος στόχος της συγγραφής του ήταν η ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων µε
την προβολή των ιστορικών µορφών, για να λειτουργήσουν είτε ως
προτρεπτικά είτε ως αποτρεπτικά παραδείγµατα. Στο προοίµιο του
Ἀλεξάνδρου (1.2-3) ο ίδιος δηλώνει: «δεν γράφουµε ιστορίες, αλλά βίους. Και
δεν υπάρχει πάντοτε απόδειξη αρετής ή ανηθικότητας στις πιο λαµπρές
πράξεις, αλλά πολλές φορές κάτι ασήµαντο, όπως µια φράση ή ένα αστείο
αποκαλύπτει το χαρακτήρα περισσότερο από ό,τι οι πολύνεκρες µάχες ή οι
µεγάλοι εξοπλισµοί ή οι πολιορκίες πόλεων». Ενδεικτικά µπορεί να
αναγνωσθεί σε µετάφραση ένα χαρακτηριστικό για το είδος της βιογραφίας
απόσπασµα από τον Βίον του Αντωνίου, που περιγράφει το τέλος του
Ρωµαίου στρατηγού ή τον θάνατο της Κλεοπάτρας (Ἀντ.75-78, 84-86).
 Γίνεται αναφορά στη δραστηριότητα του Θεµιστοκλή κατά τη διάρκεια των
περσικών πολέµων, υπενθυµίζεται η επιµονή του για τη δηµιουργία στόλου
και ο τρόπος ερµηνείας του δελφικού χρησµού για το ξύλινο τείχος,
παραπέµπουµε στα σχετικά µε τη ναυµαχία της Σαλαµίνας κεφάλαια στο
σχολικό βιβλίο του Ηρόδοτου και γίνεται παρουσίαση της ναυµαχίας µε τη
χρήση του λογισµικού «Ηρόδοτος», από το http://www.e-yliko.gr
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ14 (1 διδακτική ώρα)
Γίνεται εκφραστική ανάγνωση από τον/την εκπαιδευτικό και νοηµατική επεξεργασία
του κειµένου, µε ερωτήσεις τις οποίες οι µαθητές/τριες απαντούν µε λέξεις ή φράσεις
που αναζητούν σ’ αυτό. Οι ερωτήσεις µπορεί να υπερβαίνουν τα νοηµατικά όρια του
κειµένου και να αξιοποιούν τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που αφορούν είτε το
συγγραφέα είτε το είδος που υπηρετεί είτε το περιεχόµενο του κειµένου. Ενδεικτικές
ερωτήσεις:
 Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ενότητας;
 Ποιες λέξεις δείχνουν τον προβληµατισµό του;
 Γιατί ήταν προβληµατισµένος;
 Ποιες αιτίες τον έκαναν να ανησυχεί;
 Ποιον χρησιµοποίησε στο τέχνασµά του και τι πληροφορίες δίνει ο
συγγραφέας γι’ αυτόν;
 Ποια διαταγή έδωσε ο Θεµιστοκλής στον Σίκινο;
 Τι έπρεπε να πει στον Ξέρξη;
 Πώς δέχτηκε ο Ξέρξης τη συµβουλή του Θεµιστοκλή; Τι έκανε αµέσως
µετά και µε ποιο σκοπό;)
 Συµπληρωµατικά, το κείµενο µπορεί να προσεγγισθεί µε τη
µετατροπή του σε διαγραµµατική µορφή µε τη βοήθεια των
µαθητών: κάθε πρόταση χωρίζεται σε ρηµατικό και ονοµατικό
µέρος, εντοπίζονται το ρήµα και το υποκείµενο αντίστοιχα και στη
συνέχεια συµπληρώνονται από τους προσδιορισµούς τους.
Σηµειώνεται ότι ο τρόπος αυτός βοηθά στην κατανόηση της
δυναµικής λειτουργίας της γλώσσας και στην εµπέδωση της
αντίληψης ότι η συντακτική λειτουργία των λέξεων συνδέεται µε
τη γραµµατική τους µορφή, ενώ παράλληλα η γλώσσα παρέχει τη
δυνατότητα οι δοµές να αντικατασταθούν από άλλες διαφορετικές
που ωστόσο εκφράζουν το ίδιο νόηµα.
14

Τα κείµενα παρατίθενται στο τέλος.
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 Η κατανόηση του κειµένου υποβοηθείται από τα γλωσσικά σχόλια
και αποδίδεται µεταφραστικά στα οµαλά σηµεία, ενώ όπου
υπάρχουν δυσκολίες, οι µαθητές αποδίδουν µόνο το νόηµα.
∆ραστηριότητες
 Παιχνίδι ρόλων: ο Σίκινος παρουσιάζεται στον Ξέρξη, συστήνεται και
εκτελεί το σχέδιο του Θεµιστοκλή.
 Οι µαθητές χωρίζονται σε δύο οµάδες, βιογράφους και ιστορικούς, και
αποτιµούν την ενέργεια του Θεµιστοκλή σε συνδυασµό και µε την
προηγούµενη δράση του.
 Οι µαθητές αναζητούν στο βιβλίο της ιστορίας της Α΄ Γυµνασίου και στο
βιβλίο Ηροδότου Ιστορίες πληροφορίες για το ναυτικό πρόγραµµα του
Θεµιστοκλή και απαντούν στο ερώτηµα πώς αυτό συνδέεται µε τη
δηµοκρατία στην Αθήνα, µε τη ναυµαχία της Σαλαµίνας και την αύξηση
της δύναµης της πόλης.
 Οι µαθητές αναζητούν στο κείµενο του Πλουτάρχου όσα στοιχεία δεν θα
χρησιµοποιούσε ένας ιστορικός συγγραφέας.

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (1 διδακτική ώρα)

Στο υπάρχον εγχειρίδιο εξετάζεται η λέξη λέγω. Προτείνεται αντ’ αυτής η λέξη ναῦς
µε το σκεπτικό ότι εντάσσεται φυσικότερα στο γενικότερο πνεύµα της ενότητας.
∆ιδασκαλία: πληροφορούµε τους µαθητές ότι η λ. ναῦ̋ προέρχεται από τη ρίζα ναυ
ή ναF, ίσως συγγενική του νέω (=κολυµπώ) ή νήχω (=κολυµπώ, πρβλ. νῆσο̋ = η γη
που επιπλέει).
 Στη συνέχεια, οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων µε
διακριτούς ρόλους στην καθεµία (συντονιστής, γραµµατέας κτλ.) και από
το λογισµικό «ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ» (χάρτης/ναυµαχία της Σαλαµίνας/σελίδα
γλωσσικών παρατηρήσεων/νηυσί) οι µαθητές βρίσκουν την οικογένεια της
λέξης.
 Τους παροτρύνουµε να θυµηθούν και άλλες λέξεις που ανήκουν στην ίδια
οικογένεια και να αναζητήσουν άλλες στο λεξικό (σύνθετες ή παράγωγες)
δίνοντας τις απαραίτητες ετυµολογικές ερµηνείες (π.χ. ναῦλον-ναῦλο̋,

ναύτη̋, ναυτία, ναυτικό̋, ναυτίλο̋, ναυτιλία, ναυαγῶ <
ναῦ̋+ἄγνυµι, ναύαρχο̋ < ναῦ̋+ἄρχω, ναυβάτη̋ < ναῦ̋+βαίνω,
ναύκληρο̋ < ναῦ̋+κλῆρο̋, ναυµαχῶ < ναύµαχο̋ < ναῦ̋+µάχοµαι).

Στη συνέχεια ζητούµε από τους µαθητές να εργαστούν σε οµάδες των
τεσσάρων ατόµων και να κατατάξουν το σύνολο των λέξεων που
ανακάλυψαν σε δύο στήλες. Στην πρώτη να καταγράψουν τις λέξεις που
χρησιµοποιούνται και στη ΝΕ µε την ίδια µορφή και σηµασία, στη
δεύτερη όσες χρησιµοποιούνται µε διαφορετική µορφή ή διαφορετική
σηµασία. Τέλος, ανακοινώνουν τα συµπεράσµατά τους (Φύλλο εργασίας
115).
 Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το κείµενο του Ι. Αναγνώστη (θρήνος για την
άλωση της Θεσσαλονίκης, 1430) ὦ πόλι̋, ἡ πρὶν µὲν ὣσπερ ναῦ̋ ἐξ
15

Τα Φύλλα εργασίας είναι συνοδευτικά της πορείας ανάπτυξης του σεναρίου και παρατίθενται στο
τέλος.
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οὐρία̋ πλέουσα, ἒπειτα δὲ καταιγίδο̋ δεινῆ̋ ἐγερθείση̋ κακῶ̋
συντριβεῖσα καὶ τὸν ἐναποκείµενον πλοῦτον ἀποβαλοῦσα καὶ
ἀπολέσασα…και καλεί τους µαθητές λαµβάνοντας υπόψη τη
χρονολόγηση του κειµένου να απαντήσουν στα ερωτήµατα:
 Τι παρατηρούν στη µορφή της λέξης;
 Τι παρατηρούν σχετικά µε τη σηµασία της;
για να διαπιστώσουν ότι η λέξη είναι ακόµη σε χρήση τον 15ο αιώνα, και
µάλιστα µε την πιο γνωστή µεταφορική της σηµασία (ναῦς-πόλις).
 Ο/Η εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα την παροιµία: Ἂξιο̋ ττῆ
ῆ̋ νηό̋ ὁ
ναύκληρο̋ (= τέτοιο καράβι, τέτοιος καραβοκύρης). Οι µαθητές χωρισµένοι
σε οµάδες αναζητούν νεοελληνικές λέξεις που µπορούν να αντικαταστήσουν
τα δύο ουσιαστικά, προκειµένου να διερευνήσουν τις µεταφορικές χρήσεις
τους. Ανακοινώνουν τα συµπεράσµατά τους.
 Από το υπάρχον εγχειρίδιο µελετούν το µέρος Β2 που αναφέρεται στον
ορισµό της σύνθεσης και εκτελούν τις ασκήσεις που ακολουθούν.
∆. . ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ16 (1+1διδακτικές ώρες)
 οι µαθητές εντοπίζουν στο κείµενο τους τύπους της λ. ναῦ̋ και τους
τοποθετούν στην κατάλληλη πτώση του πίνακα που ετοιµάζει ο εκπαιδευτικός
 συµπληρώνουν τις άλλες πτώσεις
 επαναλαµβάνουν τη διαδικασία για τα αρσενικά σε -κλῆ̋. Χωρίζοννται σε
οµάδες και σηµειώνουν ονόµατα σε -κλής που απαντούν στη ΝΕ και
επισηµαίνουν τις διαφορές τους από τα ΑΕ
 αφορµώµενοι από τη γνωστή έκφραση της ΝΕ «θεός φυλάξοι» επισηµαίνουν
την άγνωστη κατάληξη της ευκτικής και αναζητούν στο βασικό κείµενο ρήµα
µε παρόµοια κατάληξη
 ο διδάσκων µε λίγα στοιχεία από την ιστορία της ελληνικής εξηγεί τις
διαφορές της συνθετικής ΑΕ από την αναλυτική ΝΕ (αναφέρει ότι η οριστική
είναι η µορφή που έχει το ρήµα, όταν µιλάµε για πράγµατα που είναι οριστικά
και πραγµατικά, ακόµη κι αν αυτό ισχύει κατά την κρίση ή την άποψη του
οµιλούντος (ή του γράφοντος)).17 Αντίθετα η ευκτική χρησιµοποιείται για ό,τι
ευχόµαστε να συµβεί. Στην ΑΕ η διαφορά τους εκφράζεται µε την κλίση του
ρήµατος -µια αλλαγή δηλαδή στη µορφή µέσω των καταλήξεων- στα ΝΕ η
αλλαγή εκφράζεται περιφραστικά) (Φύλλο εργασίας 2)
 οι µαθητές µαθαίνουν τις καταλήξεις της ευκτικής του ενεστώτα και του
µέλλοντα του ρήµατος εἰµί και τους ίδιους τύπους των βαρύτονων ρηµάτων
στην ενεργητική και µέση φωνή
 οι µαθητές δουλεύουν ανά δύο και συµπληρώνουν τις προτάσεις που δίνονται
σε φύλλο εργασίας (φύλλο εργασίας 3) µία φορά µε το ρήµα στην οριστική
16

Για τη διδασκαλία της γραµµατικής και του συντακτικού χρήσιµο υλικό ανευρίσκεται και στον
ηλεκτρονικό κόµβο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Αυτή τη σηµασία έχει κυρίως ο ενεστώτας, ενώ ο µέλλοντας της οριστικής, εφόσον αναφέρεται σε
πράξη που δεν έχει συµβεί ακόµη αλλά θα συµβεί στο µέλλον, τονίζει τη βεβαιότητα του οµιλητή και
την πρόθεσή του να την καταστήσει πραγµατική.
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και µία στην ευκτική. Στη συνέχεια αποδίδουν µεταφραστικά τις προτάσεις
επισηµαίνοντας τη διαφορετική σηµασία των εγκλίσεων. Ζητούµε να
επαναλάβουν την άσκηση µε τα ρήµατα στο µέλλοντα οριστικής-ευκτικής.18
 χρησιµοποιούν από την ιστοσελίδα http://www.e-yliko.gr τη διαδροµή
υποστηρικτικό υλικό/διδακτικά πακέτα/εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και
εκτελούν τις σχετικές ασκήσεις
Σχετικά µε τη διδασκαλία του απαρεµφάτου σηµειώνεται ότι περιλαµβάνεται
στην ύλη της Α΄ τάξης, κρίνεται όµως χρήσιµο και απαραίτητο να γίνει
επανάληψη, ώστε οι µαθητές να αντιληφθούν καλύτερα το φαινόµενο της
απρόσωπης σύνταξης.
 Οι µαθητές αποδίδουν µεταφραστικά τις φράσεις των κειµένων της ενότητας
που περιέχουν απαρέµφατα και χωρισµένοι σε οµάδες αναζητούν
παραδείγµατα σε ήδη διδαγµένα κείµενα και πειραµατίζονται µε τα
συµπληρωµατικά παραδείγµατα που ο διδάσκων αναγράφει στον πίνακα π.χ.

ὁ σοφὸ̋ βούλεται τὴν ἀλήθειαν λέγειν ἀεί, πάντε̋ δόξαν ἀγαθὴν ἔχειν
βούλονται, ὑπισχνούµεθα σιωπήσειν. Επισηµαίνεται ότι το απαρέµφατο τις

περισσότερες φορές έχει θέση αντικειµένου στο ρήµα µιας πρότασης.
 Μπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές να διακρίνουν το υποκείµενο του
απαρεµφάτου σε όλα τα προηγούµενα παραδείγµατα και ανά δύο να τα
καταγράψουν. Επαναλαµβάνοντας και πάλι τη µετάφραση των
παραδειγµάτων, τους καθοδηγούµε ώστε να θυµηθούν τη διαφορά
ταυτοπροσωπίας-ετεροπροσωπίας (πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγµα από
το βασικό κείµενο: ὁ Θεµιστοκλῆ̋ τοῦτον ἐκπέµπει πρὸ̋ τὸν Ξέρξην,

κελεύσα̋ λέγειν ὅτι Θεµιστοκλῆ̋ ἐξαγγέλλει…

 Ξεκινώντας από απρόσωπα ρήµατα της ΝΕ (φαίνεται, πρέπει κ.ά.)
αναφερόµαστε στην απρόσωπη σύνταξη της ΑΕ γράφοντας στον πίνακα
απρόσωπα ρήµατα και τη σηµασία τους. Αξιοποιούµε τη διδασκαλία του
φαινοµένου από την ενότητα 5 του υπάρχοντος εγχειριδίου.
 Στη συνέχεια γράφουµε στον πίνακα τα παρακάτω κείµενα:

Ἐκείνη ἡ πόλι̋, ἔφη Σόλων, ἄριστα οἰκεῖται, ἐν ἧι τοὺ̋ ἀγαθοὺ̋ ἄνδρα̋
συµβαίνει τιµᾶσθαι, καὶ τὸ ἐναντίον, ἐν ἧι τοὺ̋ κακοὺ̋ ἀµύνεσθαι (
Ἀνθολόγιον Στοβαίου,διασκ.) ἀµύνεσθαι = να τιµωρούνται
Τῆι ὑστεραίαι ἐκκλησίαν ἐποίησαν ἐν ἧι ἔδοξε τοὺ̋ λιµένα̋ ἀποχῶσαι καὶ
τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ ὡ̋ εἰ̋ πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν
(Ἑλληνικά Ξενοφώντα, διασκ.) ἀποχῶσαι = να επιχωµατώσουν, εὐτρεπίζειν =
να επισκευάσουν

Λεωτυχίδα̋ ὁ Λακεδαιµόνιο̋ ἐρωτηθεί̋ τι δεῖ µάλιστα µανθάνειν τοὺ̋
ἐλευθέρου̋ παῖδα̋, «ταῦτα» ἔφη, «ἅτινα αὐτοὺ̋ ╟φελήσει γενοµένου̋
ἄνδρα̋» (Ἠθικά, Πλουτάρχου,διασκ.)
Κλαζοµενίων τινὲ̋ ἐ̋ τὴν Σπάρτην ἀφικόµενοι καὶ ὓβρει καὶ ἀλαζονείαι
χρώµενοι τοὺ̋ τῶν ἐφόρων θρόνου̋ ἀσβόλωι κατέχρισαν. Μαθόντε̋ δὲ οἱ
Πρόκειται για πολύ απλές ασκήσεις που αφορούν κυρίως την κλίση κάποιων συχνόχρηστων
τύπων, η οποία, αν και πολύ µηχανιστική διαδικασία, είναι αρκετά χρήσιµη στη διδασκαλία της ΑΕ,
γιατί οι µαθητές βλέποντας τις καταλήξεις στη συνέχεια µπορούν να αναγνωρίζουν τους τύπους µέσα
σε κείµενα ή προτάσεις.
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ἔφοροι οὐκ ἠγανάκτησαν, ἀλλὰ τὸν δηµόσιον κήρυκα καλέσαντε̋
προσέταξαν αὐτὸν δηµοσίαι κηρῦξαι: «ἐξέστω Κλαζοµενίοι̋ άσχηµονεῖν»
(Ποικίλη Ἱστορία Αιλιανού, διασκ.) ἀσβόλωι κατέχρισαν = άλειψαν µε
καπνιά
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Κάθε οµάδα αντιγράφει από τον πίνακα ένα
κείµενο και τα µέλη της δουλεύοντας οµαδοσυνεργατικά το µελετούν
επισηµαίνοντας κυρίως τα ρήµατα από τα οποία εξαρτώνται τα απαρέµφατα.
Αποφασίζουν αν πρόκειται για ρήµατα απρόσωπα. Ζητούµε από τους µαθητές να
βρουν το υποκείµενο των απαρεµφάτων και να προσέξουν τον τρόπο που
αποδίδεται στα ΝΕ. Στη συνέχεια κάθε οµάδα ανακοινώνει στην τάξη τα ρήµατα
µε τα οποία έχουµε απρόσωπη σύνταξη και µεταφράζει το κείµενό της. Οι
υπόλοιπες οµάδες κάνουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε τον τρόπο απόδοσης
του κειµένου (Φύλλο εργασίας 4).
Ε . ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (1 διδακτική ώρα)
Για την ερµηνεία του κειµένου µπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές:
 να βρουν τις λέξεις που καταδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του Περικλή
 να επισηµάνουν στα λόγια του Περικλή τις λέξεις ή τις φράσεις που
αποδίδουν την αδυναµία των Πελοποννησίων
 να βρουν λέξεις στις οποίες συνοψίζεται η αντίθεσή τους µε τους Αθηναίους
 να επισηµάνουν το στοιχείο που δίνει στους Αθηναίους υπεροχή
Επισηµαίνεται ότι δεν επιµένουµε στην ερµηνεία του κειµένου και ζητούµε µόνο
περιληπτική απόδοση του νοήµατος.

καιροὶὶ οὐ
µενετοὶὶ και
Έµφαση δίνεται στις δύο γνωστές φράσεις του Περικλή: οἱ καιρο
οὐ µενετο
ὸ τῆ̋ θαλάττη̋ κράτο̋, που αποτέλεσαν και τα βασικά επιχειρήµατα στο
µέγα ττὸ
λόγο του.
Παροτρύνουµε τους µαθητές µέσω καταιγισµού ιδεών να πουν όσα γνωρίζουν για την
ιστοριογραφία και τους εκπροσώπους της. Συνδυάζοντας και όσα αποκόµισαν από τη
διδασκαλία του βασικού κειµένου, τους καλούµε να συγκρίνουν τα δύο κείµενα και
να αντιληφθούν ότι ανήκουν σε διαφορετικά γραµµατειακά είδη (βιογραφία-ιστορία)
αλλά και διαφορετικούς τύπους κειµένων (το πρώτο είναι αφήγηση, το δεύτερο
αποστροφή σε ευθύ λόγο, προτροπή µε λογικά επιχειρήµατα)19.
Συµπληρωµατικά και, αν υπάρχει χρόνος, µπορεί ο/η εκπαιδευτικός να διαβάσει το
µεταφρασµένο κείµενο από τους Φορµοφόρους του Έρµιππου, από το βιβλίο Ο τόπος
και οι άνθρωποι. Το κείµενο καταδεικνύει ότι χάρη στην κυριαρχία της στη θάλασσα
η Αθήνα απολαµβάνει προϊόντα που µε το ναυτικό εµπόριο φτάνουν στην πόλη από
παντού.

19

Πληροφορίες για τα δύο γραµµατειακά είδη και τους εκπροσώπους τους στο βιβλίο της Ιστορίας
της ΑΕ Γραµµατείας.
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Το παράλληλο κείµενο, επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την εµπέδωση των
όσων οι µαθητές διδάχθηκαν στο βασικό κείµενο της ενότητας σχετικά µε το
λεξιλόγιο, τη γραµµατική και το συντακτικό.

ΣΤ. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
1. «Η Ελλάδα ναυτική δύναµη: από τον Όµηρο στη σύγχρονη πραγµατικότητα»:
Αναζήτηση υλικού από ηλεκτρονικές πηγές-διαδίκτυο, διδακτικά εγχειρίδια,
προτεινόµενη βιβλιογραφία
Εµπλεκόµενα µαθησιακά αντικείµενα: Ιστορία των τριών τάξεων του Γυµνασίου, ΑΕ
Γραµµατεία
∆ιαθεµατικοί άξονες: χώρος-χρόνος, εξέλιξη, µεταβολή, πολιτισµός
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και αναζητούν στοιχεία:
 από τα οµηρικά έπη
 από την κλασική εποχή
 από τα χρόνια της τουρκοκρατίας και της ελληνικής επανάστασης
 από τη σύγχρονη εποχή
Ανακοινώνουν τα συµπεράσµατα της έρευνάς τους (1 διδακτική ώρα)
2. «Ιστορικές ναυµαχίες της ελληνικής Ιστορίας»
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και αναζητούν υλικό από ηλεκτρονικές πηγές διαδίκτυο, διδακτικά εγχειρίδια, προτεινόµενη βιβλιογραφία
Εµπλεκόµενα µαθησιακά αντικείµενα: Ιστορία των τριών τάξεων του Γυµνασίου, ΑΕ
Γραµµατεία
∆ιαθεµατικοί άξονες: χώρος-χρόνος, εξέλιξη, µεταβολή
 από την κλασική εποχή (ναυµαχία της Σαλαµίνας)
 από τη ρωµαϊκή εποχή (ναυµαχία στο Άκτιο)
 από τα χρόνια της τουρκοκρατίας (ναυµαχία της Ναυπάκτου)
 από τη σύγχρονη εποχή (ναυµαχία του Ναυαρίνου)
Ανακοινώνουν τα συµπεράσµατα της έρευνάς τους.
Προτείνονται επίσης:
3. «Ναυτικές δυνάµεις στο χώρο της Μεσογείου: Αθήνα, Βενετία, Γένοβα»
4. «Εικόνες καραβιών από όλες τις εποχές της ελληνικής ιστορίας»
5. «Παλιά και νέα ναυτικά επαγγέλµατα»
6. «Ναυτικές ιστορίες σε νεοέλληνες λογοτέχνες»
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ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Το τέχνασµα του Θεµιστοκλή

Θεµιστοκλῆ
ῆ̋ 12.2-6 (διασκευή). Από το
Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, Θεµιστοκλ
διδακτικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυµνασίου
2. Θουκυδίδη, Ι. 139-143, (διασκευή µε επιλεγµένα αποσπάσµατα από τον πρώτο
λόγο του Περικλή προς τους Αθηναίους)

Παρελθών Περικλῆ̋ ὁ Ξανθίππου, ἀνὴρ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρῶτο̋ ὢν
Ἀθηναίων, λέγειν τε καὶ πράσσειν δυνατώτατο̋, παρήινει τοιάδε. Αὐτουργοί
εἰσιν οἱ Πελοποννήσιοι καὶ οὔτε ἰδίᾳι οὔτ’ ἐν κοινῶι χρήµατὰ ἐστιν αὐτοῖ̋…καὶ
οἱ τοιοῦτοι οὔτε ναῦ̋ πληροῦντε̋ οὔτε πεζὰ̋ στρατιὰ̋ πολλάκι̋ ἐκπέµπειν
δύνανται. Μέγιστον δέ, τῆι τῶν χρηµάτων σπάνει κωλύσονται, ὅταν σχολῆι
αὐτὰ ποριζόµενοι διαµέλλωσιν·τοῦ δὲ πολέµου οἱ καιροὶ οὐ µενετοί. Πῶ̋ δὴ
ἂνδρε̋ γεωργοὶ καὶ οὐ θαλάσσιοι ἂξιον ἂν τι δρῶεν; ἢν τε ἐπὶ τὴν χώραν ἡµῶν
πεζῆι ἲωσιν, ἡµεῖ̋ ἐπὶ τὴν ἐκείνων πλευσούµεθα. Οἱ µὲν οὐχ ἕξουσιν ἄλλην γῆν
ἀντιλαβεῖν ἀµαχεί, ἡµῖν δ’ ἔστι γῆ πολλὴ καὶ ἐν νήσοι̋ καὶ κατ’ ἤπειρον· µέγα
γὰρ τὸ τῆ̋ θαλάττη̋ κράτο̋.
Μεταφραστική εξοµάλυνση:

ὅταν σχολῆι αὐτὰ ποριζόµενοι διαµέλλωσιν = όταν καθυστερούν, καθώς µε
δυσκολία προσπαθούν να βρουν πόρους

οὐχ ἕξουσιν ἄλλην γῆν ἀντιλαβεῖν ἀµαχεὶ = εκείνοι δεν θα µπορούν να
αποκτήσουν άλλη γη χωρίς να δώσουν µάχη.
Φύλλο εργασίας 1
ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ
ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕ ΜΕ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Η
ΣΗΜΑΣΙΑ
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Φύλλο εργασίας 2
∆ίνονται οι φράσεις:

καλῶ̋ ἔχοιτε,
εἰρήνην ἄγοιτε ἀεί,
ὃ µὴ γένοιτο,
κακῶ̋ ἀποθάνοιεν πάντε̋ οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντε̋
και ζητάµε από τους µαθητές δουλεύοντας ανά δύο να µεταφέρουν τις προτάσεις
στη στήλη της ευκτικής και στη συνέχεια στη στήλη της οριστικής µετατρέποντας
τα ρήµατα. Τους παροτρύνουµε να µεταφράσουν και να εντοπίσουν τη διαφορά
στη σηµασία τους
ΕΥΚΤΙΚΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Φύλλο εργασίας 3
οἱ παῖδε̋…………………(παιδεύοµαι)
ὁ ἀγαθὸ̋ ἀνὴρ……………. (καλῶ̋ πράττω)
οἱ θεοὶ ……………… ἡµᾶ̋ ἐπὶ πᾶν ἔργον (ἂγω)
σὺ ……………..οὐκ ἀχάριστα (λέγω)
Σωκράτη̋ οὐδὲν ……………..τὴν ἡµέραν ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων
(παύοµαι)
Ζ. ΠΗΓΕΣ (ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ)
•
•
•
•

Σχολικά εγχειρίδια
Λεξικά
Λογισµικά
Ιστοσελίδες
Προτεινόµενοι διαδικτυακοί τόποι (πέραν όσων χρησιµοποιήθηκαν στο

σενάριο)
http://www.ime.gr
http://www.benaki.gr
http://www.nationalgallery.gr
http://www.history.com
http://www.komvos.edu.gr
http://www.culture.gr
www.museumlink.com/virtual.htm
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www.openscience.gr
www.openculture.com
www.academyofathens.gr
www.artcyclopedia.com
www.openarchIIes.gr
www.ancientlibrary.com
http://classicsresources.blogspot.com
www.potheg.gr
http://theoi.com
http://encyclopedia.thefreedictionary.com
www.greek-language.gr
www.perseus.tufts.edu/
www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html
http://www.pfizer.gr/media/efexor%20xr-pil%20pfizer.pdf
http://www.ygeiaonline.gr/index.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αλεξίου, Ε., Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι. Η προβληµατική των ‘θετικών’ και
‘αρνητικών’ παραδειγµάτων, Θεσσαλονίκη, 2007.
Αλεξίου, Ε., «Η αρετή ως ύψιστη τέχνη: το παράδειγµα του Περικλή και η
παιδεία της πλουτάρχειας βιογραφίας», Ελληνικά 56 (2006) 63-87.
Duff, T., Plutarch’s LIIes. Exploring Virtue and Vice, Oxford 1999.
Flaceliere, R., Chambry, E., Juneaux, M., Plutarque Vies, II: Solon-Publicola,
Themistocle-Camille, Paris 1961.
Frost, F. J., «Themistocles and Mnesiphilus» Historia 20 (1971) 20-25.
Frost, F. J., Plutarch’s Themistocles. A Historical Commentary, Princeton 1980.
Gentili, B., Cerri, G., History and Biography in Ancient Thought, Amsterdam
1983.
Marr, J. L., Plutarch Life of Themistocles. Introduction, Text, Translation, and
Commentary, Warminster 1998.
Martin, H., «The Character of Plutarch’s Themistocles», TAPhA 92 (1961) 326339.
Μερακλής, Μ., Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς. Η ζωή και το έργο του, Αθήνα 1966.
Momigliano, A., The Development of Greek Biography, Cambridge Mass. 1971.
Νικολαϊδης, Α., Πλούταρχος. Επιλογή από το έργο του, Αθήνα 1998.
Pelling, C.B.R., Plutarch and History. Eighteen Studies, London 2002.
Russell, D. A., Plutarch, London 1973.
Τσιµπουκίδης, ∆., Ο βιογράφος Πλούταρχος, Αθήνα 1987.
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II 3.3. Γ΄ Γυµνασίου
II 3.3.1 Α) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Η δοµή και το
περιεχόµενο του επιταφίου λόγου από την ΑΕ έως σήµερα
Αναλυτικό διδακτικό σενάριο (µε τη µορφή του project)
Συγγραφέας: Ασηµάκης Φλιάτουρας
Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Τίτλος: «Η δοµή και το περιεχόµενο του επιταφίου λόγου από την ΑΕ έως σήµερα»
Ώρες διδασκαλίας: 7 διδακτικές ώρες
Τίτλος: «Η δοµή και το περιεχόµενο του επιταφίου λόγου από την ΑΕ έως
σήµερα»
Ώρες διδασκαλίας: 7 διδακτικές ώρες
Μοντέλο διδασκαλίας: ∆ιερευνητική µάθηση: Συνδυασµός µοντέλου
διαδικασίας και περιεχοµένων
∆ιδακτική µεθοδολογία: Φθίνουσα καθοδήγηση
Μέθοδος ανάλυσης των κειµένων: Ερµηνευτική-Κειµενοκεντρική
Συµβατότητα µε το νέο ΠΣ: Το διδακτικό σενάριο είναι απόλυτα συµβατό µε το νέο
ΠΣ τόσο ως προς τους στόχους, ως προς τη µεθοδολογία ανάλυσης και
διαπραγµάτευσης του κειµένου όσο και ως προς τη διδακτική µεθοδολογία.
∆ιδακτικοί στόχοι
Με τη διδασκαλία της ενότητας επιδιώκεται οι µαθητές/τριες να:
 έρθουν σε επαφή µε επιταφίους λόγους της ΑΕ
 κατανοήσουν τους σκοπούς συγγραφής, τη δοµή, το περιεχόµενο, τις
γλωσσικές και νοηµατικές φόρµουλες ενός επιταφίου λόγου της ΑΕ
 συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα ενός επιταφίου λόγου και την επιβίωσή
του µε βάση σύγχρονα κοινωνικά δεδοµένα
 αντιληφθούν την παραγωγή ουσιαστικών από ρήµατα στην ΑΕ
 µελετήσουν το σχηµατισµό των παραθετικών των επιθέτων και των
επιρρηµάτων που επιβιώνουν στη ΝΕ και να αναγνωρίζουν τα παραθετικά
των επιθέτων και των επιρρηµάτων που δεν επιβιώνουν στη ΝΕ. Παράλληλα,
να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ως προς το σχηµατισµό των παραθετικών
ανάµεσα στη ΝΕ και την ΑΕ
 εξοικειωθούν µε τη µεταφραστική διαδικασία ενός αρχαίου ελληνικού
κειµένου. Το κείµενο συνεξετάζεται:
Α) Με το πρώτο απόσπασµα της ενότητας 2 των παράλληλων κειµένων
του βιβλίου στη σελ. 101 (∆ηµοσθένης, Επιτάφιος, 32-34)
Β) Με το µεταφρασµένο κείµενο του «Επιταφίου» του Περικλή
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Α. ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
KEIMENO: «ΛΥΣΙΑΣ, ᾽Επιτάφιο̋ τοῖ
τοῖ̋ Κορινθίων βοηθοῖ
βοηθοῖ̋, 79-81»
 Αναφέρουµε τα ιστορικά δεδοµένα που δηµιούργησαν τον συγκεκριµένο
επιτάφιο λόγο (Βοιωτικός-Κορινθιακός Πόλεµος):
 Α) Ερµηνευτικά σχόλια σελ. 15
 Β) Κεφάλαιο της Σπαρτιατικής Ηγεµονίας της Ιστορίας της Α΄ Γυµνασίου
 Αναφέρουµε διαχρονικές µεθόδους απόδοσης τιµών σε νεκρούς:
 Α) ∆ηµοτικό Τραγούδι – Μοιρολόγια
 Β) Επικήδειοι λόγοι της σηµερινής εποχής
Β. ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
α. Κείµενο
α1. Κείµενο σελ. 14
 Επισηµαίνουµε τη δοµή ενός επιταφίου λόγου.
 Εντάσσουµε το κείµενο στη δοµή του επιταφίου λόγου (παραµυθία).
 ∆ιαβάζουµε το κείµενο.
 Συντάσσουµε το κείµενο µε βάση ερωτήσεις του καθηγητή στους µαθητές. Τα
στάδια της σύνταξης είναι τα εξής: εντοπίζουµε τα ρήµατα, εντοπίζουµε τους
παρατακτικούς (κυκλώνουµε) και υποτακτικούς (υπογραµµίζουµε)
συνδέσµους, χωρίζουµε τις προτάσεις σε κύριες (σε αγκύλες) και
δευτερεύουσες (σε παρενθέσεις), εντοπίζουµε τα απαρέµφατα και τις µετοχές
(βάζουµε σταυρό), εντοπίζουµε τα υποκείµενα των ρηµάτων, των
απαρεµφάτων και των µετοχών ανά πρόταση. Βοηθητική θα ήταν είτε η
ηλεκτρονική προβολή του κειµένου στον πίνακα και η σηµείωση των
στοιχείων της σύνταξης από τον καθηγητή πάνω στο κείµενο που
προβάλλεται στον πίνακα είτε η αντιγραφή κάθε πρότασης σε ένα ξεχωριστό
σηµείο του πίνακα.
 Μεταφράζουµε το κείµενο ως εξής: µε τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού
ανασυντάσσεται το κείµενο από τους µαθητές µε βάση τη νεοελληνική σειρά
των όρων και αντιγράφεται στο τετράδιο µε µία σειρά κενό ανά κείµενο του
πρωτοτύπου. Στη συνέχεια κάτω από κάθε λέξη ξεχωριστά αναγράφεται στις
κενές σειρές η µετάφραση της λέξης µε βάση το λεξιλόγιο του κειµένου. Στην
ίδια λογική θα µπορούσε τα κενά να ήταν 2 γραµµές, στη µια να γράφεται η
σύνταξη και στην άλλη η µετάφραση του κειµένου.
 Αποδίδουµε νοηµατικά το κείµενο, κάνουµε περίληψη και βάζουµε
πλαγιότιτλους.
 Εντοπίζουµε λέξεις ή φράσεις-κλειδιά: εὐδαιµονεστάτου̋, ὑπὲρ µεγίστων

καὶ καλλίστων, ἐκλεξάµενοι τὸν κάλλιστον, ἀγήραται/ζηλωταὶ µνῆµαι,
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θάπτονται δηµοσίᾳ, ἀθανάτου̋ τιµᾶσθαι, ἀθάνατον µνήµην διὰ τὴν
ἀρετὴν αὐτῶν κατέλιπον.
 Απαντούµε στις ερωτήσεις του βιβλίου σελ. 16.
α2. Παράλληλο κείµενο: σελ. 101
 ∆ιαβάζουµε τις ερµηνευτικές σηµειώσεις
 Εντάσσουµε το κείµενο στη δοµή του επιταφίου λόγου
 Απαντούµε στα ερµηνευτικά ερωτήµατα του βιβλίου
β. Λεξιλόγιο-Ετυµολογικά, σελ. 16
Στόχοι
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση να:
 κατανοήσουν ότι ένα επίθηµα (παραγωγική κατάληξη) αλλάζει τη γραµµατική
κατηγορία της βάσης
 αντιληφθούν την έννοια των µεταπτωτικών βαθµίδων στην αρχαία ελληνική
 κατανοήσουν τις σηµασίες των επιθηµάτων (παραγωγικών καταλήξεων)
 αντιληφθούν ότι η ίδια διαδικασία κατασκευής ουσιαστικών από ρηµατική
βάση ισχύει και για τη ΝΕ
 συντάξουν οι ίδιοι λεξιλογικό πίνακα µε παράγωγα ουσιαστικά από ρήµατα
στην ΑΕ
∆ιδασκαλία:
Υπενθυµίζουµε στους µαθητές ότι τα θέµατα στην ΑΕ έχουν αλλόµορφα, δηλαδή
ποικίλες µορφές ανάλογα µε το γραµµατικό περιβάλλον, που ονοµάζονται
µεταπτωτικές βαθµίδες. Η βασική βαθµίδα έχει το φωνήεν ε, η ετεροιωµένη το ο, η
µηδενισµένη κανένα φωνήεν και η συνεσταλµένη έχει φωνήεν µετά το βασικό θέµα.
Σε κάθε βαθµίδα ενός ρηµατικού θέµατος προσαρτάται ένα επίθηµα µε αποτέλεσµα
τη δηµιουργία µιας νέας παράγωγης λέξης. Επισηµαίνουµε στους µαθητές ότι: α) το
παραγωγικό επίθηµα αλλάζει τη γραµµατική κατηγορία της βάσης και παράγει
ουσιαστικά από ρήµατα, β) κάθε επίθηµα έχει µία σηµασία και η σηµασία του
τελικού παραγώγου είναι το αποτέλεσµα της συνένωσης των σηµασιών του
ρηµατικού θέµατος και του επιθήµατος. Η προαναφερθείσα θεωρία επαναλαµβάνεται
και στις υπόλοιπες ενότητες του βιβλίου. Στην ενότητα αυτή είναι η πρώτη φορά
όπου οι µαθητές συναντούν αναλυτικά το φαινόµενο της παραγωγής στην ΑΕ. Η
διδασκαλία της υποενότητας β (Λεξιλόγιο – Ετυµολογικά) είναι συνοπτική σε όλο το
βιβλίο και γίνεται µε βάση τη χρήση ενός ενιαίου πίνακα (βλ. αναλυτικά τον
«αναλυτικό οδηγό ύλης»). Ο παρακάτω πίνακας, που αποτελεί µια βελτιωµένη
έκδοση του πίνακα στη σελίδα 16 µε βάση δύο παραδείγµατα, µπορεί να είναι
σηµαντικός για την κατανόηση του φαινοµένου και να αποτελέσει πρότυπο για τις
υπόλοιπες ενότητες.
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ΑΡΧΙΚΗ ΡΙΖΑ

ΚΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΛΕΞΗ

Γίγν-οµαι
Γενε- (βασική)

-σις (ενέργεια)

Γον- (ετεροιωµένη)

-εύς (πρόσωπο
γονεύς (αυτός που γεννά)
που ενεργεί)

Τρέπ-ω (βασική)
Τροπ- (ετεροιωµένη)
Τροπ (ετεροιωµένη)

-ος
(αποτέλεσµα
ενέργειας)

γένεσις (η ενέργεια της
δηµιουργίας)

τρόπος (το αποτέλεσµα
του «τρέπω»)
τροπή (η ενέργεια του
«τρέπω»)

-ή (ενέργεια)

Ασκήσεις:
 Ζητούµε
από
τους µαθητές, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία, να
συµπληρώσουν τον πίνακα του βιβλίου µε λέξεις που είτε γνωρίζουν και
θυµούνται οι ίδιοι είτε αναζητούν σε ηλεκτρονικά και έντυπα λεξικά (λ.χ. στο
Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής για το Γυµνάσιο).
 Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να διατηρούν ένα προσωπικό θεµατικό λεξικό,
στο οποίο θα µπορούν να τοποθετούν τις λέξεις που δηµιουργούν µόνοι τους,
έτσι που και να οργανώνουν τις γνώσεις τους και να ικανοποιούνται µε τα
αποτελέσµατα της δικής τους αυτενέργειας. Οδηγούνται έτσι στην παραγωγή
νέων µαθησιακών προϊόντων, τα οποία είναι αποτέλεσµα της συστηµατικής
επεξεργασίας των δεδοµένων που εξασφαλίζει η ενεργοποίηση των
λειτουργιών της σκέψης. Στο ίδιο λεξικό20 θα µπορούν να τοποθετούν λέξεις
που βρίσκουν και σε άλλα µαθήµατα, όπως στη Γλώσσα και στη Λογοτεχνία,
αλλά και αλλού, έτσι ώστε στο τέλος της χρονιάς να έχουν κατακτήσει ένα
µεγάλο αριθµό λέξεων µε την ερµηνεία τους, που θα τους βοηθήσει στη
«λειτουργική κατανόηση», η οποία είναι και το ζητούµενο της εποχής µας.
Παράλληλα, στο τετράδιο θα αναφέρεται η σηµασιολογική και µορφολογική
εξέλιξη των λέξεων στη ΝΕ (βοηθητικό προς την κατεύθυνση αυτή είναι το
Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας για το Γυµνάσιο).
γ. Γραµµατική, σελ. 17-19 (1 διδακτική ώρα)
γ1. Παραθετικά επιθέτων και επιρρηµάτων
γ2. Εκτός ύλης
Στόχοι
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση να:
 αναγνωρίζουν γραµµατικά τα παραθετικά σε αρχαία ελληνικά κείµενα
(πτώση, αριθµός, γένος, βαθµός)

20

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ρητά να καταγράφεται ότι πρόκειται για λέξεις της ΑΕ.
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 συνειδητοποιήσουν τα παραθετικά της ΑΕ που έχουν επιβιώσει στη ΝΕ
 σχηµατίζουν µόνο τα παραθετικά της ΑΕ που έχουν επιβιώσει στη ΝΕ
 κατανοήσουν την εξέλιξη του σχηµατισµού των παραθετικών από τα ΑΕ προς
τα ΝΕ
∆ιδασκαλία:
 ∆ιαβάζουµε από το σχολικό βιβλίο τις σελίδες 17-19.
 Επισηµαίνουµε στους µαθητές µέσω των απαντήσεών τους σε σχετικά
ερωτήµατα τους τύπους των παραθετικών στους πίνακες των σελίδων 17-19
που έχουν επιβιώσει στη ΝΕ.
 Αντιπαραβάλλουµε τους κανόνες στο Α1 της σελίδας 18 µε τον πίνακα 1 της
σελ. 122 της Γραµµατικής Τριανταφυλλίδη (εφεξής ΓΤΡ). Ο στόχος είναι να
κατανοήσουν οι µαθητές ότι ο ορθογραφικός κανόνας της ΑΕ ∆ΕΝ ισχύει στη
ΝΕ.
 Αντιπαραβάλλουµε τους κανόνες σχηµατισµού των παραθετικών στις σελ. 1821 µε τον πίνακα στη σελ. 121 της ΓΤΡ. Ο στόχος είναι να κατανοήσουν οι
µαθητές ότι στη ΝΕ ο σχηµατισµός των παραθετικών είναι KAI
περιφραστικός. Προσοχή: να τονιστεί ότι η σύµφυρση µονολεκτικού και
περιφραστικού τύπου, λ.χ. πιο καλύτερος είναι σε κάποιες περιπτώσεις
αποδεκτός µόνο στον προφορικό λόγο! Χρήσιµος είναι ο παρακάτω
αντιπαραβολικός πίνακας διαχρονίας:
ΑΕ

ΝΕ
ξηρότερος /τατος  ξηρότερος – πιο ξηρός / ξηρότατος – πάρα πολύ ξηρός/ο πιο
ξηρός
σοφώτερος/τατος σοφότερος – πιο σοφός / σοφότατος – πάρα πολύ σοφός/ο
πιο σοφός
δυνατώτερος/τατος δυνατότερος – πιο δυνατός / πάρα πολύ δυνατός/ο πιο
δυνατός
εὐσεβέστερο̋/τατος ευσεβέστερος – πιο ευσεβής / ευσεβέστατος – πάρα πολύ
ευσεβής/ο πιο ευσεβής
σωφρονέστερος/τατος σωφρονέστερος – πιο σώφρων / πάρα πολύ σώφρων/ο
πιο σώφρων
καλλίων / κάλλιστος  καλύτερος - πιο καλός / κάλλιστος – πάρα πολύ καλός/ο
πιο καλός
κάλλιον (επίρρηµα)/κάλλιστα  καλύτερα – πιο καλά / κάλλιστα – πάρα πολύ
καλά
 Αναλυτικός εντοπισµός των επιβιώσεων στη ΝΕ. Για παράδειγµα:
 Από το βελτίων προέκυψε το βελτιώνω
 Έχουν διατηρηθεί στη ΝΕ τα εξής παραθετικά της ΑΕ: α) παραθετικά
επιθέτων: ἄριστος, βέλτιστος, κάκιστος, χείριστος, κάλλιστος, µέγιστος,
ἐλάχιστος, πλεῖστος, β) παραθετικά επιρρηµάτων µᾶλλον, µεῖον, ἄριστα,
κάκιστα, κάλλιστα, µάλιστα, ἐλάχιστα, πλεῖστα
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 Ειδική αναφορά στο µεῖον που χρησιµοποιείται στα µαθηµατικά και στα
µἄλλον, µάλιστα, που αποτελούν πλέον βεβαιωτικά επιρρήµατα, καθώς και
στο πλέον, που αποτελεί χρονικό επίρρηµα
 Ειδικά αναφορά στο καλλίων, από το οποίο προήλθε το α΄ συνθετικό
καλλι-, λ.χ. καλλιγραφία, Καλλιθέα κτλ.
 Να προστεθεί η αναφορά των παραθετικών των επιθέτων φίλος, που δίνει
στη ΝΕ τον τύπο φίλτατος
Ασκήσεις:
 Άσκηση συµπλήρωσης κενών:
 Έκανες____________χειρισµούς στην υπόθεση, µε αποτέλεσµα να
υφιστάµεθα τις συνέπειες των πράξεών σου! [
]
(κακός)
 Σήµερα θα επισκεφτούµε το Ίδρυµα__________Ελληνισµού. [
] (µέγας)
 Η εργασία σου είναι_________κακή. Θα πρέπει να την ξαναδείς
 [
] (µάλα)
 Πήρα_______ στον έλεγχο [
] (εὖ)
 Τρία________ένα κάνουν δύο [

] (ὀλίγον)

 Έκανα το__________για να σε βοηθήσω [

] (ὀλίγος)

 Άσκηση αντίστροφου (ο καθηγητής παρέχει το ζητούµενο λεξιλόγιο
στους µαθητές):
 Ο Αλέξανδρος είναι καλύτερος από τον Φίλιππο
 Αυτό το έργο είναι πιο όµορφο από εκείνο
 Η πόλη της Αθήνας είναι πιο άσχηµη σήµερα
 Ασκήσεις 1, 2, 3 στη σελίδα 21
∆. Εργασία (3 διδακτικές ώρες)
Στόχοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση να:
 έρθουν σε επαφή και µε άλλα κείµενα της ΑΕ Γραµµατείας, καθώς και µε
τον ΑΕ πολιτισµό
 αντιληφθούν τη λειτουργία των επιταφίων λόγων στον ΑΕ πολιτισµό
 Να εµπεδώσουν τη διδαχθείσα ύλη της ενότητας
 εργαστούν οµαδοσυνεργατικά
 εξοικειωθούν µε τη συγγραφή κειµένου σε συγκεκριµένο πλαίσιο
επικοινωνίας
∆ιαδικασία:
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Α΄ Φάση:
Ο καθηγητής χωρίζει σε τέσσερις οµάδες τους µαθητές. Τους δίνει
ηλεκτρονικά ή σε φωτοτυπία τη µετάφραση ολόκληρου του Επιταφίου του Λυσία και
του Επιταφίου του Περικλή και ζητάει από κάθε οµάδα να απαντήσουν στα
παρακάτω ερωτήµατα, χρησιµοποιώντας πληροφορίες από την «Ιστορία της Αρχαίας
Ελληνικής Γραµµατείας» (Βιβλίο ΟΕ∆Β), διαδικτυακές πηγές και την προτεινόµενη
βιβλιογραφία για τον Επιτάφιο του Περικλή από το «Βιβλίο του Καθηγητή» της Γ΄
Λυκείου:
 Α) Ποιο είναι το περιεχόµενο του Επιταφίου Λόγου του Λυσία και του
Επιταφίου Λόγου του Περικλή;
 Β) Ποια είναι τα µέρη ενός Επιταφίου λόγου στην ΑΕ και ποιο είναι το
περιεχόµενο του καθενός;
 Γ) Ποιοι επιτάφιοι έχουν γραφτεί στην ΑΕ και από ποιους;
 ∆) Για ποιους λόγους γράφεται ένας Επιτάφιος Λόγος;
 Ε) Ποιες οµοιότητες και διαφορές εντοπίζουµε ανάµεσα στους δύο
Επιταφίους;
Β΄ ΦΑΣΗ:
Αφού απαντηθούν τα ερωτήµατα προφορικά, συντάσσεται από µία οµάδα µε τη
βοήθεια του καθηγητή ένα τελικό κείµενο µε τις έγκυρες απαντήσεις των παραπάνω
ερωτηµάτων, το οποίο κατατίθεται ηλεκτρονικά ή φωτοτυπηµένο και στις υπόλοιπες
οµάδες.
Γ΄ ΦΑΣΗ:
Ζητούµε από τους µαθητές, χρησιµοποιώντας το κείµενο της Β΄ φάσης, να
συντάξουν έναν επικήδειο λόγο στη ΝΕ µε βάση τη δοµή και το περιεχόµενο του
επιταφίου λόγου στην ΑΕ.
∆΄ ΦΑΣΗ:
Οι εργασίες βαθµολογούνται µε βάση τα εξής κριτήρια: α) περιεχόµενο, β)
έκφραση, γ) δοµή. Και στα τρία κριτήρια συνυπολογίζεται η εφαρµογή του προτύπου.
Η καλύτερη εργασία διαβάζεται στην τάξη. Να προηγηθεί η δοµή της έκφρασης.
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II 3.3.2 Β) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Γραπτοί και άγραφοι νόµοι: τότε
και σήµερα
∆ηµιουργός: Ασηµάκης Φλιάτουρας
Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Τίτλος: «Γραπτοί και άγραφοι νόµοι: τότε και σήµερα»
Ένταξη στην ενότητα 3η : ΚΕΙΜΕΝΟ: «Ξενοφῶν, ῾Ιέρων 4.6-9»
Ώρες διδασκαλίας που απαιτούνται: 6 διδακτικές ώρες
Συµβατότητα µε το ΠΣ: To διδακτικό σενάριο είναι απόλυτα συµβατό µε το νέο
ΠΣ, δεδοµένου ότι ακολουθεί την κεντρική διδακτική µεθοδολογία
1) ∆ιδακτικοί στόχοι:
Με τη διδασκαλία της ενότητας επιδιώκεται οι µαθητές/τριες να:
 έρθουν σε επαφή µε την έννοια της τυραννίας στην ΑΕ και την εξέλιξη των
πολιτευµάτων, καθώς και µε τη διάκριση των γραπτών και άγραφων νόµων
στην Αρχαία Ελλάδα και σήµερα
 αντιληφθούν την παραγωγή επιθέτων από ουσιαστικά και επίθετα στην ΑΕ
 µελετήσουν το σχηµατισµό των τριών τάξεων των συνηρηµένων ρηµάτων της
ΑΕ
 εξοικειωθούν µε τη µεταφραστική διαδικασία ενός αρχαίου ελληνικού
κειµένου
Το κείµενο συνεξετάζεται µε την Αντιγόνη του Σοφοκλή
2) ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
Α. ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
 Καταγράφουµε και ορίζουµε τα πολιτεύµατα. Χρήσιµο µπορεί να είναι το
κεφαλαίο 7 του βιβλίου των «Κοινωνικών Σπουδών» της Γ΄ Γυµνασίου.
 Αναφέρουµε την εξέλιξη των πολιτευµάτων στην ΑΕ: ολιγαρχία 
αριστοκρατία  τυραννία  δηµοκρατία. Υπενθυµίζουµε το σχετικό
κεφάλαιο της Ιστορίας της Α΄ Γυµνασίου
 Αναφέρουµε τους ορισµούς των πολιτευµάτων από τον Πλάτωνα και τον
Αριστοτέλη
 Καταγράφουµε συνοπτικά την πολιτειακή ιστορία της Ελλάδας
Β. ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
α. Κείµενο (1/2 διδακτική ώρα)
α1. Κείµενο σελ. 22 (∆ιδάσκουµε το κείµενο στη σελ. 22 από µετάφραση).
 ∆ιαβάζουµε τη µετάφραση
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 Απαντούµε στις ερµηνευτικές ερωτήσεις της σελ. 23
α2. Παράλληλο κείµενο: σελ. 101 (1 διδακτική ώρα)
 ∆ιαβάζουµε τα εισαγωγικά σχόλια
 Επισηµαίνουµε την ταυτότητα του Σωκράτη και του Ευθύδηµου
 Συντάσσουµε το κείµενο µε βάση ερωτήσεις του/της εκπαιδευτικού προς τους
µαθητές και τις µαθήτριες. Τα στάδια της σύνταξης είναι τα εξής: εντοπίζουµε
τα ρήµατα, εντοπίζουµε τους παρατακτικούς (κυκλώνουµε) και υποτακτικούς
(υπογραµµίζουµε) συνδέσµους, χωρίζουµε τις προτάσεις σε κύριες (σε
αγκύλες) και δευτερεύουσες (σε παρενθέσεις), εντοπίζουµε τα απαρέµφατα
και τις µετοχές (βάζουµε σταυρό) και εντοπίζουµε τα υποκείµενα των
ρηµάτων, των απαρεµφάτων και των µετοχών ανά πρόταση. Βοηθητική θα
ήταν είτε η ηλεκτρονική προβολή του κειµένου στον πίνακα και η σηµείωση
των στοιχείων της σύνταξης από τον/την εκπαιδευτικό πάνω στο κείµενο που
προβάλλεται στον πίνακα είτε η αντιγραφή κάθε πρότασης σε ένα ξεχωριστό
σηµείο του πίνακα
 Μεταφράζουµε το κείµενο ως εξής: µε τη βοήθεια του καθηγητή
ανασυντάσσεται το κείµενο από τους µαθητές µε βάση τη νεοελληνική σειρά
των όρων και αντιγράφεται στο τετράδιο µε µία σειρά κενό ανά κείµενο του
πρωτοτύπου. Στη συνέχεια κάτω από κάθε λέξη ξεχωριστά αναγράφεται στις
κενές σειρές η µετάφραση της λέξης
 Απαντούµε στις ερµηνευτικές ερωτήσεις του βιβλίου στη σελ. 23
β. Λεξιλόγιο-Ετυµολογικά, σελ. 24
Στόχοι / ∆ιδασκαλία:
Βλ. διδακτικό σενάριο 2ης ενότητας
Ασκήσεις:
 Βλ. διδακτικό σενάριο 2ης ενότητας
 Ασκήσεις 1, 2, 3 στη σελ. 25
γ. Γραµµατική, σελ. 26-42 (1 και 1/2 διδακτικές ώρες)
γ1. Κάνουµε επανάληψη στα παραθετικά της προηγούµενης ενότητας µέσω της
ακόλουθης άσκησης: ζητούµε στο κείµενο της ενότητας 3 στη σελ. 22, που διδάχθηκε
από µετάφραση, να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν τα παραθετικά.
γ2. Τα συνηρηµένα ρήµατα
Στόχοι:
 Να αναγνωρίζουν γραµµατικά οι µαθητές όλες τις εγκλίσεις και τους
ονοµατικούς τύπους και των τριών τάξεων των συνηρηµένων ρηµάτων
 Να συνειδητοποιήσουν την εξέλιξη των συνηρηµένων ρηµάτων στη ΝΕ
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 Να σχηµατίζουν µόνο την οριστική και την προστακτική και των τριών
τάξεων των συνηρηµένων ρηµάτων, καθώς αυτές κατά βάση επιβιώνουν στη
ΝΕ
∆ιδασκαλία:
 ∆ιδάσκουµε και τις τρεις τάξεις συνηρηµένων µαζί για οικονοµία χρόνου.
 ∆ιαβάζουµε από τις σελίδες 26, 27, 34, 41 του σχολικού βιβλίου.
 Επισηµαίνουµε στους µαθητές µέσω ερωτήσεων τους τύπους των
συνηρηµένων ρηµάτων που έχουν επιβιώσει στη ΝΕ στους πίνακες των
σελίδων 26, 27, 34, 41.
 Αντιπαραβάλλουµε την πρώτη τάξη των συνηρηµένων της ΑΕ µε την πρώτη
τάξη της δεύτερης συζυγίας της ΝΕ στις σελ. 168-9 της ΓΤΡ και τη δεύτερη
τάξη συνηρηµένων της ΑΕ µε τη δεύτερη τάξη της δεύτερης συζυγίας της ΝΕ
στη σελ. 170 της ΓΤΡ. Ο στόχος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές και οι
µαθήτριες ότι η πρώτη τάξη των συνηρηµένων της ΑΕ έχει µετατραπεί στην
πρώτη τάξη της δεύτερης συζυγίας της ΝΕ και η δεύτερη τάξη συνηρηµένων
της ΑΕ στη δεύτερη τάξη της δεύτερης συζυγίας της ΝΕ.
Βοηθητικός πίνακας:
ΑΕ  ΝΕ
᾽Αγαπῶ  αγαπάω / αγαπώ
᾽Αγαπᾷς  αγαπάς
᾽Αγαπᾷ  αγαπάει / αγαπά
᾽Αγαπῶµεν  αγαπούµε
᾽Αγαπᾶτε  αγαπάτε
᾽Αγαπῶσιν  αγαπούν
᾽Αρκῶ  αρκώ
᾽Αρκεῖς  αρκείς
᾽Αρκεῖ  αρκεί
᾽Αρκοῦµεν  αρκούµε
᾽Αρκεῖτε  αρκείτε
᾽Αρκοῦσιν  αρκούν
 Τονίζουµε αναλυτικά ορισµένες επιβιώσεις των συνηρηµένων ρηµάτων στη
ΝΕ. Για παράδειγµα:
 Η προστακτική τίµα στην εντολή «τίµα τον πατέρα και τη µητέρα»
 Η σωστή ορθογραφία του τύπου πληροί, λ.χ. αυτό πληροί τις
προϋποθέσεις
 Η επιβίωση του ποιῶ ως β΄ συνθετικού στη ΝΕ, λ.χ. µεγαλοποιώ κτλ.
 Η αρχαϊκή κλίση ενεστώτα και παρατατικού στη σελ. 172 της ΓΤΡ.
Ασκήσεις:
 Άσκηση συµπλήρωσης κενών:
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 Αυτό____________ από πολλούς παράγοντες [
(εξαρτώµαι, πρτ.)
 Τα παιδιά__________ βασικών εργαλείων εκµάθησης [
(στερούµαι, πρτ.)

]
]

 Ασκήσεις 1, 3 στη σελ. 29, ασκήσεις 4, 5 στη σελ. 37 και άσκηση 4 στη
σελ. 4
 Εντοπισµός και συντακτική αναγνώριση όλων των τύπων των
συνηρηµένων ρηµάτων των κειµένων στις ενότητες 3, 4 και 5
 Άσκηση αντίστροφου
 τιµά 
 γίνεται 
 θα φανερώσουν 
 νόµιζαν 
 αγαπάτε 
 λυπάται 
 ασκούσαµε 
∆. ΕΡΓΑΣΙΑ (3 διδακτικές ώρες)
Στόχοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση να:
 έρθουν σε επαφή και µε άλλα κείµενα της ΑΕ
 αντιληφθούν την έννοια του τυράννου και τη διάκριση γραπτών και
άγραφων νόµων
 αντιληφθούν την εξέλιξη των πολιτευµάτων
 εµπεδώσουν τη διδαχθείσα ύλη της ενότητας
 εργαστούν οµαδοσυνεργατικά
 εξοικειωθούν µε την εκπόνηση διαλόγου
∆ιαδικασία:
Α΄ Φάση:
Ο καθηγητής χωρίζει σε τέσσερις οµάδες τους µαθητές. Τους δίνει
ηλεκτρονικά ή σε φωτοτυπία τη µετάφραση της Αντιγόνης και ζητάει από κάθε
οµάδα να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήµατα, χρησιµοποιώντας πληροφορίες από
την «Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας» (Βιβλίο ΟΕ∆Β), διαδικτυακές
πηγές και την προτεινόµενη βιβλιογραφία για την Αντιγόνη του Σοφοκλή από το
«Βιβλίο του Καθηγητή» της Β΄ Λυκείου. Έµφαση θα δοθεί στο διάλογο Κρέοντα και
Αντιγόνης:
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 Α) Ποιο είναι το περιεχόµενο της Αντιγόνης του Σοφοκλή;
 Β) Ποιους τυράννους γνωρίζετε στην ΑΕ; Ποιες µορφές τυραννίας
εντοπίζουµε στο Βυζάντιο και τη σύγχρονη ιστορία; Πώς αντέδρασε ο
λαός σε αυτούς;
 Γ) Πώς χαρακτηρίζουµε τον Κρέοντα και την Αντιγόνη; Ποιος είναι ο
ρόλος του χορού;
 ∆) Ποια είδη νόµων και ποιες συγκρούσεις εντοπίζουµε στο κείµενο;
Ποιοι καλούνται να υπερασπιστούν τους νόµους;
Β΄ ΦΑΣΗ:
Αφού απαντηθούν τα ερωτήµατα προφορικά, συντάσσεται από µία οµάδα µε τη
βοήθεια του καθηγητή ένα τελικό κείµενο µε τις έγκυρες απαντήσεις των παραπάνω
ερωτηµάτων, το οποίο κατατίθεται ηλεκτρονικά ή φωτοτυπηµένο και στις υπόλοιπες
οµάδες.
Γ΄ ΦΑΣΗ:
Ζητούµε από τους µαθητές, χρησιµοποιώντας το κείµενο της Β΄ φάσης, να
γράψουν ένα διάλογο µε βάση τη δοµή και το περιεχόµενο των διαλόγων Κρέοντα
και Αντιγόνης. Η εκφώνηση της εργασίας είναι η εξής:
«Μια µάνα απολογείται στο δικαστήριο, γιατί δολοφόνησε το φονιά του γιου της.
Καταγράψτε το διάλογο δικαστή-µάνας, την ετυµηγορία του δικαστή και την
αντίδραση της µάνας». Μπορεί να γίνει και µε υπόδυση ρόλων.
∆΄ ΦΑΣΗ:
Οι εργασίες βαθµολογούνται µε βάση τα εξής κριτήρια: α) περιεχόµενο(50), β)
έκφραση (30), γ) δοµή (20). Και στα τρία κριτήρια συνυπολογίζεται η εφαρµογή του
προτύπου. Η καλύτερη εργασία παρουσιάζεται δραµατοποιηµένη στην τάξη.
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II 3.3.3 Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1, 4, 5, 6
Στόχος: να διατηρήσουµε από τα υπάρχοντα διδακτικά εγχειρίδια ό,τι µπορεί να
συνταχθεί µε το νέο ΠΣ
∆ηµιουργός: Ασηµάκης Φλιάτουρας
Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Τάξη: Γ΄ Γυµνασίου
1η ενότητα (4 διδακτικές ώρες)
Α. Κείµενο: Αντί του πρώτου κειµένου της ενότητας διδάσκεται αναλυτικά
(µετάφραση, σύνταξη, ασκήσεις) το δεύτερο παράλληλο κείµενο στη σελ. 100.
Το πρώτο κείµενο διδάσκεται µόνο από τη µετάφρασή του. Εντός ύλης τα
ερµηνευτικά σχόλια (σελ. 9) και οι ερωτήσεις του βιβλίου (σελ. 10). Περιληπτική
αναφορά από τον καθηγητή του µύθου της Ελένης (διδάσκεται στη Γ΄ Γυµνασίου
από µετάφραση)
Β. Επανάληψη: γίνονται όλες οι ασκήσεις
Γ. Επανάληψη: γίνονται οι ασκήσεις 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10
4η Ενότητα- Αναπτυγµένο σχέδιο εργασίας (Project)
Με αφορµή την 4η Ενότητα (στο υπάρχον σχολικό εγχειρίδιο), προτείνεται το
ακόλουθο διδακτικό σενάριο
Προτεινόµενη διάρκεια: 7 διδακτικές ώρες
Τίτλος σχεδίου εργασίας (Project): «Πόλεµος και Ειρήνη: τότε και σήµερα»
Α΄ µέρος διδασκαλίας: Πρωτότυπο κείµενο: διδάσκεται το κείµενο αναλυτικά
(µετάφραση, σύνταξη, γλωσσικά σχόλια, ερµηνευτικά σχόλια, ερωτήσεις), µε τον
τρόπο που περιγράφεται στον Οδηγό του εκπαιδευτικού.
Β΄ µέρος διδασκαλίας: Λεξιλόγιο – Ετυµολογία (επίθετα παράγωγα από ρήµατα):
σύντοµη αναφορά µε βάση τον πίνακα στο παράθεµα. Ασκήσεις 1, 2, 3
Γ΄ µέρος διδασκαλίας: Γραµµατική: διδάχτηκε στην 3η ενότητα και
επαναλαµβάνεται, ενώ εξοµαλύνονται/καλύπτονται και θέµατα που έχουν
ανακύψει ως κενά ή εσφαλµένες «γνώσεις» από προηγούµενες ελλείψεις.
∆. Εργασία:
Προετοιµασία για το σχέδιο εργασίας: «Πόλεµος και Ειρήνη: τότε και σήµερα»
Πρόκληση καταιγισµού ιδεών µε την ερώτηση: «τι σας έρχεται στο νου κάθε φορά
που ακούτε τις λέξεις πόλεµος-ειρήνη;» - καταγραφή σύντοµων φράσεων στον
πίνακα και ταξινοµηµένων αντίστοιχα.
Α΄ Φάση:
Στη συνέχεια, ο καθηγητής χωρίζει σε τέσσερις οµάδες τους µαθητές.
∆ιδακτικό υλικό: Στην α΄ οµάδα δίδεται ηλεκτρονικά ή σε φωτοτυπία η
µετάφραση ολόκληρου του λόγου «Περί ειρήνης» του Ισοκράτη και η «Ειρήνη»
του Αριστοφάνη. Στη β΄ οµάδα ανατίθεται στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν
πληροφορίες από την «Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας», από το
έντυπο (Βιβλίο ΟΕ∆Β) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.pischools.gr/books/gymnasio/ist_arx_gramm_a_b_c/21_40.pdf. Στην γ΄ οµάδα
δίδονται τα βιβλία της Ιστορίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου http://www.pischools.gr/books/gymnasio/arxai_ist_a/ist_a_bm_1_75.pdf . Στη δ΄ οµάδα δίδονται
αποσπάσµατα από την Ελένη του Ευριπίδη.
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Στη συνέχεια, οι οµάδες καλούνται να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήµατα (ο/η
εκπαιδευτικός κατηγοριοποιεί τα ερωτήµατα και τα απευθύνει συγκεκριµένα σε κάθε
οµάδα – ευνόητο είναι ότι περισσότερες της µίας οµάδες µπορεί να έχουν κοινά
ερωτήµατα):
 Υπάρχουν περίοδοι ειρήνης και περίοδοι πολέµου στην ελληνική ιστορία;
Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες από αυτές;
 Ποια είναι τα αίτια και οι αφορµές των πολέµων;
 Ποια οφέλη της ειρήνης και ποια δεινά του πολέµου εντοπίζουµε στα
κείµενα ή/και στις ιστορικές καταγραφές;
 Ποιοι άλλοι λόγοι «Περί Ειρήνης» έχουν γραφτεί και ποια τα βασικά
σηµεία τους;
 Επιπλέον, γνωρίζετε λογοτεχνικά κείµενα που να αναφέρονται στον
πόλεµο και την ειρήνη; Με ποιο στόχο νοµίζετε;
 Γιατί οι λογοτέχνες ασχολούνται µε αυτά τα θέµατα;
 Γιατί το κάνουν οι ιστορικοί;
 Ποιο το περιεχόµενο της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη; Πώς αντιµετωπίζει
ο Αριστοφάνης την ειρήνη στην κωµωδία του;
 Πώς αντιλαµβάνεστε το στίχο «για ένα πουκάµισο αδειανό, για µιαν Ελένη
(Γ. Σεφέρης) » (έγινε ο πόλεµος της Τροίας – και κάθε πόλεµος);
Β΄ ΦΑΣΗ:
Παρουσίαση των απαντήσεων και πρόκληση ενός δηµιουργικού διαλόγου
ανάµεσα στις οµάδες µε κέντρο τις βασικές έννοιες ή/και στα σηµεία που
ενδιαφέρουν τους µαθητές (εν είδει «αγώνα λόγου»)
Γ΄ ΦΑΣΗ:
∆ίνουµε σε όλες τις οµάδες το κείµενο «Περί Ειρήνης» του Ισοκράτη, και
τους ζητούµε µε βάση αυτό να γράψουν ένα λόγο «Περί Παγκόσµιας Ειρήνης».
Θα χρησιµοποιήσουν σύγχρονα κοινωνικά δεδοµένα, και ο λόγος θα εκφωνηθεί
στη Βουλή των Εφήβων. Η δοµή των λόγων µπορεί να χτιστεί οµαδικά, αλλά ο
κύριος λόγος θα γραφεί από τον καθένα προσωπικά. Η εκφώνηση της εργασίας θα
µπορούσε να είναι η εξής:
«Ένας νέος επεκτατικός πόλεµος ξεσπά στον πλανήτη µε ανυπολόγιστες υλικές
καταστροφές και χιλιάδες θύµατα. Να συντάξετε ένα λόγο που θα εκφωνηθεί στη
Βουλή των Εφήβων, για να υπερασπιστείτε την αξία της ειρήνης».
∆΄ ΦΑΣΗ:
Αξιολόγηση της εργασίας και παρουσίασή της (επιλεκτικά) στην τάξη. Οι εργασίες
βαθµολογούνται µε βάση τα εξής κριτήρια: α) περιεχόµενο, β) έκφραση, γ) δοµή.
5η Ενότητα (5 διδακτικές ώρες)

Γενική οδηγία:
Α. Κείµενο: Ως κύριο κείµενο διδάσκεται αναλυτικά το 2ο και το 3ο παράλληλο
κείµενο στη σελ. 103-4 (σε αυτά δηλαδή διδάσκονται µετάφραση, γλωσσικά
σχόλια, σύνταξη, ερωτήσεις).
Το α΄ κείµενο της ενότητας διδάσκεται µόνο από τη µετάφρασή του (γλωσσικά
σχόλια, ερµηνευτικά σχόλια, ερωτήσεις).
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Β. Λεξιλόγιο – Ετυµολογία (επίθετα παράγωγα από ονόµατα): σύντοµη αναφορά
µε βάση τον πίνακα του παραθέµατος.
Γ. Γραµµατική: Εντοπισµός των γραµµατικών φαινοµένων που έχουν διδαχτεί
έως τώρα. 1) Κατάταξη των τύπων που υπάρχουν στα αρχαία κείµενα στα µέρη
του λόγου και 2) σε επιµέρους κατηγορίες: λ.χ. α) βαρύτονα - συνηρηµένα
ρήµατα, β) ουσιαστικά: α΄, β΄, γ΄ κλίσης, γ) σύνδεσµοι, προθετικά σύνολα κτλ.
6η Ενότητα (7 διδακτικές ώρες)
Τίτλος σχεδίου εργασίας (Project): «Η Μουσική: τότε και σήµερα»
Α. Κείµενο: διδάσκεται το κείµενο αναλυτικά (µετάφραση, σύνταξη, γλωσσικά
σχόλια, ερµηνευτικά σχόλια, ερωτήσεις).
Β. Λεξιλόγιο-Ετυµολογία: σύντοµη αναφορά µε βάση τον πίνακα στο παράθεµα.
Ασκήσεις 1, 2, 3.
Γ. Γραµµατική:
Γ1. Αόριστος β΄: διδάσκουµε το σχηµατισµό της οριστικής του αορίστου β΄ και
την αναγνώριση των υπόλοιπων εγκλίσεων και των ονοµατικών τύπων.
Συµπληρώνουµε τους πίνακες στη σελίδα 49 και δίνουµε έµφαση στον πίνακα
των συνηθέστερων ρηµάτων µε αόριστο β΄ στη σελ. 49.
Γ2. ∆ιδάσκουµε το σχηµατισµό των ουσιαστικών ἡ γυνή και ὁ παῖς
Γ3. Οριστική ή επαναληπτική αντωνυµία: δεν διδάσκεται


Προτεινόµενες ασκήσεις:

α) ασκήσεις 1, 3 στη σελ. 51
β) εντοπισµός και γραµµατική αναγνώριση όλων των τύπων των αορίστων β΄
όλων των προηγούµενων κειµένων
γ) άσκηση αντίστροφου:
 Έµαθε 
 Αµαρτήσαµε 
 Ήρθαν 
 Έγινε 
 Βρήκατε 
 Έπαθα 
 Έτυχες 
 ΑΕ vs ΝΕ
Αντιπαραβάλλετε τους αορίστους β΄ του πίνακα στη σελ. 49 µε τους σηµερινούς
ενεστώτες και αορίστους. Στόχος να κατανοηθεί ότι από το θέµα του αορίστου β΄
της ΑΕ προήλθαν οι ενεστώτες/αόριστοι (α) ή οι αόριστοι αυτών των ρηµάτων
(β):
Βοηθητικός πίνακας:
ΑΕ  ΝΕ
(α)
ἔµαθον  µαθαίνω / έµαθα
ἔπαθον  παθαίνω / έπαθα
ἔτυχον  τυχαίνω / έτυχα

93

ἀπέθανον  πεθαίνω
(β)
ἦλθον  ήλθα
ἔφυγον  έφυγα
εἶπον  είπα
 Επιβιώσεις στα ΝΕ
α) Τονίστε τα ακόλουθα:
 Τις προστακτικές ἐλθέ, ἀντιλαβοῦ, παράσχου, λάβετε, στη διδασκαλία της ΑΕ
και τον αόριστο β΄ ἐγένετο σε εκκλησιαστικά κείµενα
 Την προστακτική λαβέ στη φράση µολὼν λαβέ
 Τα θέµατα αορίστου β΄ ως πρώτα συνθετικά, λ.χ. φυγόπονος, λιπόσαρκος κτλ.
 Το ἥµαρτον της ΝΕ
 Τη φράση «εἶδον, ἦλθον καὶ ἀπῆλθον»
 Τα ρήµατα της ΝΕ παρέχω-παράσχω (και κλίση)
 Τα παράγωγα από ρηµατικά θέµατα αορίστου β΄ λαβή, τύχη, πάθος, φυγή,
λάθος κτλ.
∆. Σχέδιο εργασίας: «Η Μουσική: τότε και σήµερα»
Α΄ Φάση:
Ο καθηγητής χωρίζει σε τέσσερις οµάδες τους µαθητές. Τους δίνει
ηλεκτρονικά ή σε φωτοτυπία τη µετάφραση λυρικών ποιηµάτων της Σαπφούς,
του Αλκαίου και του Πίνδαρου και ζητάει από κάθε οµάδα να απαντήσουν στα
παρακάτω ερωτήµατα, χρησιµοποιώντας πληροφορίες από την «Ιστορία της
Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας» (Βιβλίο ΟΕ∆Β), διαδικτυακές πηγές και τα
βιβλία της Μουσικής του Γυµνασίου:
Προσοχή: το διδακτικό σενάριο θα µπορούσε να εξελιχθεί σε 2 εβδοµάδες και να
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον καθηγητή της µουσικής.
Επίσης, θα µπορούσαµε να συνεργαστούµε µε τον καθηγητή της πληροφορικής,
ώστε στη δική του ώρα να συλλέγουν πληροφορίες από ασφαλείς διευθύνσεις
στο διαδίκτυο και να στέκεται αρωγός στις προσπάθειές τους.
Σε αυτή την περίπτωση µπορούν µετά από 1 εβδοµάδα να είναι σε θέση να
απαντούν σε ερωτήσεις: (δίδονται ενδεικτικά):
Α) Τι είναι λυρική ποίηση και ποια τα είδη της;
Β) Ποια είναι τα βασικά θέµατα κάθε είδους λυρικής ποίησης και ποιοι οι
βασικοί εκπρόσωποί τους;
Γ) Ποια τραγούδια εντοπίζουµε στην αρχαία Ελλάδα; Μπορείτε να βρείτε από το
διαδίκτυο αρχαία ελληνική µουσική και να την παρουσιάσετε στην τάξη; Ποια
όργανα χρησιµοποιούνται κυρίως στην αρχαία ελληνική µουσική;
∆) Τι σηµαίνει ότι ο τόνος στην ΑΕ είναι µουσικός;
Β΄ ΦΑΣΗ:
Παραγωγική δραστηριότητα: καλούνται οι µαθητές να γράψουν ένα
ποίηµα στα πρότυπα της Σαπφούς, του Αλκαίου και του Πίνδαρου.
Επέκταση του σεναρίου
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Με τη βοήθεια/συνεργασία του τεχνολόγου µπορούν να κατασκευάσουν αρχαία
ελληνικά όργανα. Σε αυτήν την περίπτωση το σενάριο επεκτείνεται σε όλο το
έτος και τα αποτελέσµατά του παρουσιάζονται σε ολόκληρη τη σχολική (και όχι
µόνο) κοινότητα.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ν.∆. Βαρµάζης, ∆ιδακτική των Αρχαίων Ελληνικών: από την παράδοση στην
ανανέωση της διδακτικής µεθόδου, Πατάκης, 1999, σ. 65.
Chantraine, P., Iστορική Μορφολογία της Ελληνικής γλώσσας, µετ. Ν. Αγκαβανάκης,
Καρδαµίτσας, Αθήνα, 1990.
Dewey, J. How we Think? Boston: Heath,1910 και 1933.
Καψωµένος, Σ., Από την ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας. Η Ελληνική γλώσσα από τα
ελληνιστικά ως τα νεώτερα χρόνια. Η ελληνική γλώσσα στην Αίγυπτο. ΑΠΘ,
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1985.
Κοσεγιάν, Χ., “∆ιδάσκοντας Ελληνική Γλώσσα ολιστικά, διερευνητικά και
διαθεµατικά” , Φιλολογική, τ. 91, Απρίλιος- Μάιος – Ιούνιος 2005, Μεταίχµιο, σ. 7177.
Κοσεγιάν, Χ., «Με ποιον τρόπο συνδυάζοντας στη διδασκαλία διαδικασία και
περιεχόµενο µπορούµε να οδηγηθούµε στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης: Πρόταση
συγκεκριµένης εφαρµογής», Φιλολογική, Οκτώβριος- Νοέµβριος- ∆εκέµβριος 2003,
τ. 85, εκδ. Μεταίχµιο, σ. 51-55.
Ματσαγγούρας, Ηλ., Θεωρία της ∆ιδασκαλίας: στοχαστικοκριτική προσέγγιση,
Gutenberg, Aθήνα 1996/1998.
Ματσαγγούρας, Ηλ., Θεωρία της ∆ιδασκαλίας - Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο της
στοχαστικοκριτικής ανάλυσης, Συµµετρία, Αθήνα 1996.
Μουλά, Ε., Κοσεγιάν Χ., Η αξιοποίηση των κόµικς στην Εκπαίδευση. ∆ιδακτικές
προτάσεις, παιδαγωγικές προεκτάσεις, Κριτική, 2011.
Μπαµπινιώτης, Γ., Το Βήµα: Νέες Εποχές, 26/8/2001.
Μπαµπινιώτης, Γ., «Ιστορική Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας», 1:
Φωνολογία, Αθήνα 1985.
Τσολάκης, Χ.(επιµ.) (1998), Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην πρωτοβάθµια
και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Κώδικας, Θεσσαλονίκη.
Ενδεικτική δικτυογραφία
http://www.e-yliko.sch.gr
http://www.ilsp.gr/glossa.html & http://www.e-yliko.gr
Για ασκήσεις στο λεξιλόγιο, αλλά και στην κλίση ουσιαστικών και ονοµάτων, οι
µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να επισκεφθούν την Πύλη για την Ελληνική
γλώσσα στο:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/ancient_greek/education/workshop/exercise/exercise.html?id=
2
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ι.)
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ. Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε στοιχεία
ιστορίας, πολιτισµού, αρχαιολογίας, βασισµένη σε κείµενα αρχαίων συγγραφέων
(Σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ)
ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Ο∆ΥΣΣΕΙΑ. ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
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II 4. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
II 4.1 Α΄ Γυµνασίου
II 4.1.1 Α) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Η αντιµετώπιση του
ξένου στην αρχαία και τη νεότερη Ελλάδα
∆ιδακτικό σενάριο (project)
Τίτλος: «Η αντιµετώπιση του ξένου στην αρχαία και τη νεότερη Ελλάδα»
∆ηµιουργός: Χαρά Κοσεγιάν
Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία
Τάξη: Α΄ Γυµνασίου, Οµήρου Οδύσσεια
Συµβατότητα µε το νέο ΠΣ: Το συγκεκριµένο σενάριο είναι απόλυτα συµβατό µε τη
φιλοσοφία, τους στόχους, τη διδακτική µεθοδολογία, τις µεθόδους αξιολόγησης του
νέου ΠΣ. ∆ιότι είναι µαθητοκεντρικό, αναπτυγµένο µε βάση το µοντέλο διαδικασίας,
που ωθεί το µαθητή να διερευνήσει και να φτάσει ο ίδιος στη νέα γνώση, καθώς η
διδασκαλία προχωρά µε τη µορφή ερωταποκρίσεων, κατά τρόπον ώστε η νέα γνώση
να παράγεται από τους µαθητές. Τα πάντα είναι υπό διερεύνηση και ολοένα και
περισσότερα υπό διαπραγµάτευση. Οι απόψεις των µαθητών υπό µορφή υγιούς
προβληµατισµού κατατίθενται και ελέγχονται στην τάξη µε θετική διάθεση ως
αποτελέσµατα ενεργούς συµµετοχής.
Επιπλέον, το σενάριο αναπτύσσεται µε τεχνικές εργασίας σε οµάδες και µε τη µέθοδο
σχεδίου εργασίας.
Μέθοδος ανάλυσης του κειµένου: Ερµηνευτική - κειµενοκεντρική
Μέθοδος διδασκαλίας: Συνδυασµός διαδικασίας και περιεχοµένου µε χρήση
ελεύθερου διαλόγου, καταιγισµού ιδεών, φθίνουσας καθοδήγησης. Υιοθετούνται
οµαδοσυνεργατικές τεχνικές.
Προτεινόµενη διάρκεια: Προκειµένου να ολοκληρωθεί το αναπτυγµένο αυτό
σενάριο σε όλες τις φάσεις του είναι απαραίτητες 5 διδακτικές ώρες
Στην πορεία διαπραγµάτευσης του νέου:
Αφορµή για την ανάπτυξη του σεναρίου είναι η ενότητα Οµήρου Οδύσσεια, α 107193.
Τίτλος της ενότητας: Άφιξη της Αθηνάς στην Ιθάκη και φιλοξενία της από τον
Τηλέµαχο
Α΄ φάση διδασκαλίας: διαπραγµάτευση της ενότητας
Στόχοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση να:
 αντιληφθούν ότι στην ενότητα αυτή αρχίζει να εφαρµόζεται το β΄ µέρος
του σχεδίου της Αθηνάς και να προβληµατιστούν για την προτεραιότητα
που δίνεται σε αυτό
 σχηµατίσουν µια πρώτη εντύπωση για την κατάσταση που υπάρχει στο
παλάτι της Ιθάκης

96

 ανιχνεύσουν την εθιµοτυπία της φιλοξενίας και άλλα πολιτισµικά στοιχεία
της οµηρικής εποχής
 σκιαγραφήσουν το ήθος των µνηστήρων και του Τηλέµαχου.
Πορεία της διδασκαλίας:
(Επισηµάνσεις: Αξιοποιούµε πληροφορίες και διδακτικές οδηγίες και από το βιβλίο
του εκπαιδευτικού για την Α΄ Γυµνασίου της Μ. Σαµαρά & Κ. Τοπούζη, σ. 8-10 και
30-33.)
Οριοθετούµε στους µαθητές και στις µαθήτριές µας το πλαίσιο:
 Βρισκόµαστε στην πρώτη µέρα ροής της ποιητικής αφήγησης της
Οδύσσειας.
 Θυµίζουµε τα 3 επίπεδα οργάνωσης του οµηρικού κόσµου: α. ο ανέφελος
ουρανός-κατοικία των θεών, β. η γη-κατοικία των θνητών ανθρώπων, γ. ο
σκοτεινός Άδης-κατοικία των νεκρών. Στη συγκεκριµένη ενότητα από το
βασίλειο των θεών η δράση µεταφέρεται στο βασίλειο των ανθρώπων:
 Η ενότητα είναι η εφαρµογή του σχεδίου της Αθηνάς: ερώτηση
αφύπνισης- σύνδεσης: ποιο ήταν το σχέδιο της Αθηνάς; Σε ποιους στίχους
βρίσκεται; Σε πόσα µέρη χωρίζεται;
Παρουσίαση του νέου
 Εκφραστική ανάγνωση από τον/την εκπαιδευτικό
 Ανάγνωση από τους µαθητές
 Από τον/την εκπαιδευτικό υποβάλλονται οι ερωτήσεις: (ενδεικτικά)
Στ. 109-120:
 Ποια είναι η δράση;
 Πού εξελίσσεται;
 Ποιος είναι ο ήρωάς της; Ποιος ο στόχος του; - Γιατί;
 Στ. 120- 173:
 Πού έχει µεταφερθεί η δράση;
 Τι γεγονότα παρακολουθούµε; - τι συµβαίνει; Τι διεξάγεται εκεί;
 Ποια τα πρόσωπα που παίρνουν µέρος;
 Είναι οµιλούντα; Τι λένε;
 Σιωπούν; Περιγράφονται από έναν αφηγητή ως να ήταν παρών;
 Πώς περιγράφονται τα πρόσωπα; Υπάρχουν στο κείµενο
χαρακτηρισµοί γι’ αυτούς; για τον Τηλέµαχο;
 Στους στίχους υπάρχουν πολλές αντιθέσεις: Έστω µία: µνηστήρεςΤηλέµαχος: οι πρώτοι είναι καταπατητές, ο δεύτερος ιδιοκτήτης.
Όµως: ποιοι αισθάνονται πιο οικεία στο χώρο;
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 Τι σηµαίνει αυτό για το χαρακτήρα τους;
 Τι σηµαίνει αυτό για το χαρακτήρα του Τηλέµαχου;
 Άλλη µια αντίθεση (:στ. 129-134):
Μάτια κανονικά (φυσική όραση) # µάτια της ψυχής >
σκληρή πραγµατικότητα (µνηστήρες > ντροπή, αδικία ) # εικασία (:
ερχοµός του πατέρα και αποκατάσταση της ηθικής τάξης)
 Τι σηµαίνει το όνοµα Τηλέµαχος; (στον Όµηρο τα ονόµατα δεν
δίνονταν τυχαία: είναι οµιλούντα και αυτά: πχ. Ευρύµαχος, Αντίνοος,
Παλλάδα, Φήµιος, Τηλέµαχος, Ευρύκλεια…): Τηλέµαχος < τηλε +
µάχη: αυτός που γεννήθηκε ή και ακόµα βρίσκεται µακριά από
(αποφεύγει) κάθε µάχη. ∆ικαιολογείται αυτό το όνοµα από τη στάση
του απέναντι τους µνηστήρες;
Θέµατα προς ανάλυση:
 Ο ρόλος των θεών στα ανθρώπινα: ο ανθρωποµορφισµός, η ενανθρώπιση
 Χαρακτηρισµοί µνηστήρων-Τηλεµάχου
 Συναισθήµατα των δρώντων προσώπων
 Στοιχεία πολιτισµού οµηρικής εποχής
 Περιγραφή του παλατιού
 Τυπικό της φιλοξενίας
 Στοιχεία µορφής (: αντιπαραβολή µε το δηµοτικό τραγούδι)
Eπισηµάνσεις στα Θέµατα προς ανάλυση:
Η ενανθρώπιση: Έχει ήδη γίνει λόγος για το ρόλο των θεών στα ανθρώπινα και τον
ανθρωποµορφισµό. Σε αυτούς τους στίχους όµως έχουµε ενανθρώπιση (: ο θεός
εκούσια «εν-δύεται» τον άνθρωπο). Ρωτούµε: «ποιες από τις ενέργειες-ιδιότητες και
τις στάσεις/συναισθήµατα των ανθρώπων υιοθετούν οι θεοί σε αυτούς τους στίχους;»
 Ντύνονται µε υψηλή αισθητική και ανεπτυγµένο γούστο: ωραία σαντάλια,
θεσπέσια, χρυσά (έτσι τους θέλουν οι άνθρωποι)
 Ταξιδεύουν και επισκέπτονται ανθρώπους
 Θυµώνουν και τιµωρούν
 Ασκούν εξουσία
 Είναι υπάκουοι και καταδεκτικοί, όταν θέλουν

Χαρακτηρισµοί µνηστήρων- Τηλεµάχου :
Ερώτηση προς τους µαθητές: «Με ποιες λέξεις και σε ποιους στίχους χαρακτηρίζει ο
ίδιος ο Όµηρος τα πρόσωπα που παίρνουν µέρος µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο στη
δράση»; Αναµένουµε απάντηση:
Μνηστήρες: 119: αγέρωχοι, 150 : ξιπασµένοι (ὑπερφιάλοισι: ΑΕ),162: αγέρωχοι (:
επιλογή του ίδιου επιθέτου: επανάληψη: συχνό το µοτίβο στην επική ποίηση):
εξηγούµε στους µαθητές το γιατί.
Οδυσσέας : 145: καρτερόψυχος 129: ένδοξος
ΕΡ «Ποιοι είναι οι χαρακτηρισµοί που αφορούν άλλα πρόσωπα»;
Συναισθήµατα των δρώντων προσώπων: Τηλέµαχος: 135: ντροπή
Μνηστήρες: 121: ευχαριστηµένοι
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Στοιχεία πολιτισµού οµηρικής εποχής: Θα µπορούσαµε να τα χωρίσουµε σε υλικά
/αντικείµενα: (σανδάλια, κοντάρι…) και άυλα: συνήθειες, ήθη και έθιµα, όπως το
τυπικό της φιλοξενίας, το να µην στέκει όρθιος ο ξένος…
∆ραστηριότητα συνεργατική: οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες να αναζητούν σε 20
στίχους κάθε οµάδα στοιχεία πολιτισµού των δυο κατηγοριών και να τα
παρουσιάζουν στην τάξη: διαθέσιµος χρόνος 3 λεπτά.
Σε αυτά συµπεριλαµβάνεται και η περιγραφή του παλατιού, το οποίο όµως θα
µπορούσαν να το δουν στο διαδίκτυο ή στο διαδραστικό πίνακα ή και στην ιστορία
της Α΄ γυµνασίου.
Η εθιµοτυπία της φιλοξενίας: το θέµα του ξένου - του ξενιτεµού, µαζί µε αυτό του
νόστου είναι κεντρικό θέµα στην Οδύσσεια. Αξίζει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής
και ανάλυσης από τους/τις µαθητές/τριες. Καλό είναι οι µαθητές να ταξινοµήσουν τις
φάσεις που περιλαµβάνει το τυπικό της φιλοξενίας δίνοντας βαρύτητα στις
λεπτοµέρειες (της έσφιξε το χέρι το δεξί) και στο αυτονόητο (την προσφώνησε
µιλώντας «φωνήσας ἔπεα πτερόεντα»).
Β΄ Φάση διδασκαλίας: Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου:
Στόχοι του σεναρίου
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση να:
 ανιχνεύσουν την εθιµοτυπία της φιλοξενίας
 κατανοήσουν µέρος του αξιακού συστήµατος των αρχαίων Ελλήνων
 οριοθετήσουν στοιχεία πολιτισµού
 συγκρίνουν πολιτισµούς αναπτυγµένους οριζόντια στους τόπους και κάθετα
στο χρόνο.
∆ιδακτικό υλικό/παράλληλα κείµενα:
1. αξιοποιούµε τα παράλληλα κείµενα που υπάρχουν στη σ. 28-31 του βιβλίου
του µαθητή για την Οδύσσεια (: η επίσκεψη του Τηλεµάχου στη Σπάρτη και
στην Πύλο και ο τρόπος που τον υποδέχτηκαν εκεί)
2. ο Οδυσσέας στο νησί των Φαιάκων, συνάντηση µε τη Ναυσικά (ζ 160- 400)
και την Αιήτη - Αλκίνοο: (ραψ.η)
3. ο Οδυσσέας στους Κύκλωπες (:ι 177-630), στους Λαιστρυγόνες (κ 90-151),
στην Κίρκη (κ 152-652)
4. Αξιοποιούµε από το εκπαιδευτικό λογισµικό ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Α΄, Β΄, Γ΄
Γυµνασίου το υλικό που αναφέρεται στη θέση του ανθρώπου στον Οµηρο,
υποενότητα νόστος – αναγνώριση.
5. Αξιοποιούµε ως παράλληλο κείµενο τη νουβέλα του Άδραστου από τις
Ηροδότου Ιστορίες της Α΄ Γυµνασίου (σελ. 23-25).
Σε αυτό επισηµαίνουµε: α. ο Άδραστος φτάνει άγνωστος στις Σάρδεις στο παλάτι
του βασιλιά της Λυδίας. // ο Λυδός βασιλιάς Κροίσος πριν µάθει ποιος ήταν ο
ξένος, η καταγωγή του ή η γενιά του, τον φιλοξένησε (Ι35). // Τον εξάγνισε από
το φοβερό φόνο που αθέλητά του -κατά δηλωσή του- έκανε. // Ωστόσο, αυτός για δεύτερη φορά αθέλητά του- σκότωσε το γιο του. // Ο Κροίσος (Ι, 44) «µες
στον αβάσταχτο πόνο του για τη συµφορά επικαλούνταν το ∆ία ως θεό της
κάθαρσης, καλώντας τον µάρτυρα για όσα είχε πάθει από τον ξένο, και
απευθυνόταν στον ίδιο θεό ως προστάτη της Φιλίας και της Εστίας, γιατί δέχτηκε
στην εστία του σπιτιού του τον ξένο αγνοώντας ότι έτρεφε το φονιά του γιου του, της
Φιλίας, γιατί τον έστειλε να συνοδεύει το γιο του και εκείνος αποδείχτηκε ο πιο
θανάσιµος εχθρός». // Όταν όµως ο ίδιος ο Άδραστος ζήτησε από τον Κροίσο να
τον σκοτώσει για το κακό που του έκανε ο Κροίσος του είπε: « Ξένε, δεν είσαι εσύ
αίτιος του κακού που µε βρήκε- άθελά σου έγινες όργανο της εκτέλεσής του…»
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δείχνοντας και µεγαλοψυχία και ευθυκρισία ακόµα και τη στιγµή της υπέρτατης
θλίψης και ανείπωτου πόνου (Ι, 45) (µετ. Ηλ. Σπυρόπουλος).
∆ιαβάζουµε αποσπάσµατα της νουβέλας στους µαθητές και µε ποικίλες τεχνικές
προκαλούµε προβληµατισµό γύρω από το θέµα του διδακτικού σεναρίου:
1. τους καλούµε να σκεφτούν και να απαντήσουν σε προκλητικές ερωτήσεις (:
ανοιχτά ερωτήµατα για προβληµατισµό) του τύπου:
 Έπρεπε να φιλοξενήσει τον Άδραστο ο Κροίσος;
 Μήπως έπρεπε πρώτα να ρωτήσει ποιος ήταν και µετά να του ανοίξει
την πόρτα του;
 Θα είχε γλιτώσει το παιδί του, αν τον είχε διώξει;
 Τι γνώµη έχετε για τη µεγαλοψυχία του Κροίσου; Εσείς θα ήσασταν το
ίδιο µεγαλόψυχοι όσο και αυτός;
 Τι ισχύει σήµερα για τη φιλοξενία; Υπάρχει; Αν, όχι, γιατί;
 Αν ναι, πού ακούγεται ότι οι άνθρωποι είναι πιο φιλόξενοι; Γιατί
άραγε;
2. Προκαλούµε καταιγισµό ιδεών µετά τη διατύπωση της ερώτησης:
«Τι είναι αυτό που σκέφτεστε όταν ακούτε για φιλοξενία στην αρχαία
Ελλάδα;»
3. Εργαζόµαστε σε οµάδες. Μοιράζουµε φύλλα εργασίας και δίνουµε
«αποστολές». (Προσοχή: ο ρόλος που θα ανατεθεί σε κάθε µέλος της οµάδας
αφορά την ίδια την οµάδα που στοχεύει από κοινού στο καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα. Ο ρόλος του καθηγητή καλό θα είναι να προχωρά προς φθίνουσα
καθοδήγηση.)
Αποστολή της 1ης οµάδας: «Είστε ξένοι-ναυαγοί σε ένα νησί στα µυκηναϊκά χρόνια:
 Τι σκέφτεστε; Γιατί;
 Τι αποφασίζετε να κάνετε; Με ποια επιχειρήµατα πήρατε τη µία ή την
άλλη απόφαση; Ποια κριτήρια θεωρήσατε πιο αξιόπιστα;
«Παρουσιάστε στην ολοµέλεια της τάξης τους προβληµατισµούς, τις σκέψεις σας
τα δεδοµένα σας, τις ευκολίες ή τις δυσκολίες του κάθε σχεδίου. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε αγώνα λόγων για να καταδείξετε τα επιχειρήµατα που σας
οδήγησαν στη µία ή στην άλλη απόφαση;»
Αποστολή της 2ης οµάδας: Σύγκριση πολιτισµών
∆ιαδικασία: Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα νοητικό χάρτη σύγκρισης. ∆ηµιουργείστε
δυο κύκλους που τέµνονται. Στον ένα βάλτε τα χαρακτηριστικά του ενός πολιτισµού
και στον άλλο του άλλου. Τα κοινά τους στοιχεία θα τα βάλετε στο τµήµα που οι δύο
κύκλοι τέµνονται. Μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο για τον πολιτισµό της οµηρικής
εποχής και τον πολιτισµό των Λυδών; Μπορείτε να το κάνετε και διαδικτυακά
χρησιµοποιώντας την εφαρµογή cmap : http://cmap.ihmc.us/download/
Τι παρατηρείτε ως προς τα έθιµά τους; Τι σχέση έχουν οι ανατολικοί λαοί µε την
Ελλάδα;
Παρουσιάστε τη σύγκριση, δηµιουργώντας ένα ενιαίο κείµενο που όµως θα
προσπαθεί να απαντήσει και στα ακόλουθα ερωτήµατα. Τους προσκαλούµε να
σκεφτούν:
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«από πού έρχονταν οι άνθρωποι που θα µπορούσαν να ζητήσουν φιλοξενία στην
Ελλάδα;»
Η θάλασσα ενώνει την Ανατολή και την Ελλάδα: νησιά, Πελοπόννησος, παράλια
ηπειρωτικής Ελλάδας: άρα «µήπως είναι ένα κοινό στοιχείο πολιτισµού που είχαν
όλοι αυτοί οι λαοί που σήµερα τους λέµε και «λαούς της θάλασσας»;
Αποστολή της 3ης οµάδας: Είστε οι κάτοικοι του νησιού που ξέβρασε τους ναυαγούς:
Πώς θα τους συµπεριφερθείτε; Γιατί;
Παρουσιάστε στην ολοµέλεια της τάξης τα επιχειρήµατα της δράσης σας.
Προβληµατιστείτε σκεπτόµενοι: «ποια ανάγκη εξυπηρετούσε η εθιµοτυπία της
φιλοξενίας εκείνη την εποχή;» Θυµηθείτε παράλληλα πως ο Όµηρος «δίδασκε». «
Όλοι θεωρούσαν το έργο του Οµήρου εκτός από ποιητικό αριστούργηµα, και πηγή
διδαγµάτων για την ιστορία, την επιστήµη, την πολιτική, τη θρησκεία, την ηθική… Η
γενική αποδοχή του Οµήρου ως δασκάλου ήταν το αποτέλεσµα µιας µελετηµένης
εκλογής» (Codino: 30-31, Β΄). Στην αρχαία Ελλάδα από τον 6ο αι. π.Χ. τα έπη του
Οµήρου γίνονται σχολικό εγχειρίδιο. Ολόκληρος ο πνευµατικός ελληνικός κόσµος
διαπλάθεται κάτω από την επίδρασή του. «Τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ
ποιητὴς» (Πλάτων).
Στο κείµενο που θα παρουσιάσετε στην ολοµέλεια της τάξης σας θα έχετε απαντήσει
και στο ερώτηµα: «Γιατί άραγε λεγόταν αυτό; Αν ο Όµηρος δίδασκε µε τα οµηρικά
έπη τους αρχαίους Έλληνες, µε το τυπικό της φιλοξενίας τι τους «δίδαξε»;
Αποστολή της 4ης οµάδας: Αναζητείστε κοινά στοιχεία ανάµεσα στον ξένο της
οµηρικής κοινωνίας και αυτόν που περιγράφεται στα τραγούδια της ξενιτιάς, της
λόγιας ή της προφορικής δηµοτικής παράδοσης. Μπορείτε να δείτε και το λογισµικό
ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου, το µέρος που αναφέρεται στη θέση του
ανθρώπου στον Οµηρο, υποενότητα νόστος.
Υλικό για τα ποιήµατα/τραγούδια µπορείτε να αναζητήσετε στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:
http://smyrni.s5.com/thesongofunknowncountries.htm
http://www.youtube.com/watch?v=-CENLzaCu78
http://www.myriobiblos.gr/afieromata/dimotiko/txt_xenitia_next.html#1
Παράδειγµα: «Την ξενιτειά, την αρφανιά, την πίκρα, την αγάπη,
τα τέσσαρα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είν' τα ξένα.
Ο ξένος εις την ξενιτειά πρέπει να βάνη µαύρα,
για να ταιριάζη η φορεσιά µε της καρδιάς τη λάβρα».
Ή το Ξενιτεµένο µου πουλί ή το Τραγούδι της Μάγισσας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν η ενότητα ολοκληρωθεί και εφόσον έχουµε επιλέξει αυτήν να την
αναπτύξουµε τόσο πολύ, επιστρέφουµε στο αρχικό κείµενο, για να συνδέσουµε τα
παιδιά και να τα ετοιµάσουµε για την επόµενη ενότητα. Γι’ αυτό το λόγο κάνουµε:
Ολιστική θεώρηση της ενότητας:
 αναµένουµε από τους µαθητές να κάνουν αναδιήγηση της ενότητας
 ανάκληση των κύριων σηµείων της ενότητας: βασικών εννοιών,
θεµάτων που αναπτύχθηκαν, λέξεων-κλειδιών (ενανθρώπιση της
θεάς/τυπικό φιλοξενίας/ανάλγητοι-θρασύτατοι µνηστήρες/άτολµος,
φοβισµένος Τηλέµαχος/πλούσιο παλάτι/ευθυµία, χαρά, τραγούδι #
θλίψη, ντροπή, δειλία: αντίφαση.
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∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
Προτείνονται διαθεµατικά/συνθετικά σχέδια εργασίας που µπορούν να πάρουν τη
µορφή εργασιών ικανών να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ενός τετραµήνου ή και
ολόκληρου του έτους:
1η ΠΡΟΤΑΣΗ PROJECT
1. Τίτλος: «Κοινά στοιχεία µορφής ανάµεσα στα δηµοτικά τραγούδια και την
οµηρική ποίηση»
Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Στα νεοελληνικά δηµοτικά τραγούδια βρίσκουµε ακόµα
και σήµερα µοτίβα ανάλογα της οµηρικής ποίησης. ∆ίνονται µερικά παραδείγµατα µε
βάση τη συγκεκριµένη ενότητα:
Το µοτίβο των τριών ισοδυνάµων
To τριαδικό αυτό σχήµα, λειτουργώντας σε µια λογική ισοµετρίας δοµής και
περιεχοµένου, παρέχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένας όρος (όπως ένα ρήµα ή
ουσιαστικό ή επίθετο) σε αυτόνοµο στίχο, όπου για να καλυφθεί ολόκληρος, ο όρος
συµπληρώνεται από τα δύο συνώνυµά του.
Για παράδειγµα, στο Τραγούδι της αρπαγής εντοπίζουµε το νόµο των τριών να
λέγεται για το τραπέζι που έχουν στρώσει και τρώνε οι άρχοντες :
Ως ήτρωα κι ως ήπιννα σε µαρµαρένη τάβλα,
σε µαρµαρένη σ’ αργυρή και σε µαλαµατένη… (Μακρής, 240)
που είναι ανάλογο µε το σχήµα που βρίσκουµε στο οµηρικό δίστιχο:
εἵλετο δ’ ἄλκιµον ἔγχος, ἀκαχµένον ὀξέι χαλκῷ,
βριθὺ µέγα στιβαρόν (α<96-97>/112-113)
Κοσµητικά επίθετα απλά και σύνθετα
Στους συγκεκριµένους στίχους εντοπίζουµε:
ἀµβρόσια χρύσεια
νύµφῃ ἐυπλοκάµῳ
πολύφρονα
πολυτρήτοισι τραπέζα
Τηλέµαχος θεοειδής
Στα νεοελληνικά παραδοσιακά, ανάλογα συναντούµε στο παραδοσιακό της Λυγερής
και του Χάρου (Μακρής, 2007: αρ.42)
«κόρη ψηλή, κόρη λιγνή, κόρη µαλαµατένη,
κόρη µαρµαροτράχηλη και γαϊτανοφρυούσα» (Μακρής, 2007) και ακόµα τα:
Χρουσόφυλλο, χρουσόριντζο και χρουσοκαλαµάτο, όπου το χρυσό χρώµα
χρησιµοποιείται για να υπογραµµίσει την ανάγκη ποιότητας ή και διάρκειας, όπως
ίσχυε και στην αρχαία Ελλάδα:
Από όλη την Οδύσσεια, βέβαια, µπορούν να παρουσιάσουν: Σύνθετα ρήµατα και
ουσιαστικά/το σχήµα του αδυνάτου, τον τυπικό αριθµό 3 και τα πολλαπλάσιά του
κτλ. (Κοσεγιάν, 2010).
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Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Οι µαθητές δουλεύοντας οµαδικά προτείνεται:
Να δηµιουργήσουν κόµικς µε σκηνές από την Οδύσσεια: αξιοπρόσεκτοι θα είναι
οι διάλογοι των ηρώων όπως θα αναπτύσσονται στις λεζάντες στα «συννεφάκια»:
τα στοιχεία θα αντλούνται από το κείµενο και οι µαθητές µε αφαίρεση θα
οδηγούνται στη σύνθεση των διαλόγων.
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II 4.1.2
ΤΙΤΛΟΣ: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΗΝ ΟΜΗΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙ∆ΙΑΒΑΙΝΩ ΣΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΗΣ»
1η δυνατότητα: Ως σχέδιο εργασίας (project) επίσης, πολύ φιλόδοξο όµως και
ανεπτυγµένο σε αρκετό χρόνο θα µπορούσαν να σχεδιάσουν το παλάτι και µε τεχνική
scratch ή flash να τοποθετήσουν τα πρόσωπα να κινούνται µέσα σε αυτό. Φυσικά θα
ήταν απαραίτητη η συνεργασία και του καθηγητή της πληροφορικής ή της
τεχνολογίας ή ακόµα και άλλων ειδικοτήτων που θα τους ενδιέφερε να εµπλακούν
και να δουλέψουν σε ένα πρόγραµµα από κοινού καθηγητές και όσο το δυνατόν
περισσότεροι µαθητές.
Για βοήθεια ή ιδέες, µπορείτε να δείτε και το εκπαιδευτικό λογισµικό ΟΜΗΡΙΚΑ
ΕΠΗ (σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ) µε έµφαση στις περιπλανήσεις του Οδυσσέα µέσα από ένα
εικονικό ταξίδι κινουµένων σχεδίων, όπου οι µαθητές µπορούν να ξεναγηθούν σε
εικονικό µουσείο µυκηναϊκού πολιτισµού.
2η δυνατότητα: Οι µαθητές δουλεύοντας οµαδικά θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν
κόµικς µε σκηνές από την Οδύσσεια: αξιοπρόσεκτοι θα είναι οι διάλογοι των ηρώων
όπως θα αναπτύσσονται στις λεζάντες στα «συννεφάκια»: τα στοιχεία θα αντλούνται
από το κείµενο και οι µαθητές µε αφαίρεση θα οδηγούνται στη σύνθεση των
διαλόγων.
II 4.1.3 «ΑΠΟΚΤΩ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ»
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: δίνουµε στους µαθητές διαφορετικές µεταφράσεις της
Οδύσσειας και ζητούµε να τις συγκρίνουν:
Α. ως προς τη µορφή µεταξύ τους: (έµµετρες/ελεύθερου στίχου/πεζού λόγου)
Ενδεικτικά µπορούν να δουν τη µετάφραση του Αργ. Εφταλιώτη
http://www.mikrosapoplous.gr/homer/odm0m.htm, να διαβάσουν πληροφορίες για τη
γλώσσα και το µέτρο στη Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org/wiki/Όµηρος
Να
δουν
τη
µετάφραση
Καζαντζάκη-Κακριδή
στη
διεύθυνση:
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/
Β. ως προς το λεξιλόγιο: (προσιτό σε αυτά /πιο κοντά-µακριά στη ΝΕ)
Γ. ως προς τη µορφή σε σχέση µε το πρωτότυπο κείµενο
∆. ως προς την πιστότητα της νεοελληνικής απόδοσης σε σχέση µε το πρωτότυπο
κείµενο: σε αυτή την περίπτωση κατευθύνουµε τους µαθητές να αναζητήσουν
βοήθεια από την Πύλη της ελληνικής Γλώσσας, προκειµένου να έχουν εύκολη
πρόσβαση σε ηλεκτρονικό λεξικό αρχαίας ελληνικής και να µπορούν να βλέπουν τις
αντιστοιχίες των λέξεων.
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/search.htm
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για να τεκµηριώσουν την απάντησή τους και 10 σειρές κειµένου
είναι αρκετές. Η ποιότητα της απάντησης αξιολογείται από το σε πόσο λεπτές
εννοιολογικές αποχρώσεις/και άρα αντίστοιχες γλωσσικές παρατηρήσεις/πέτυχαν οι
µαθητές να οδηγηθούν.
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II 4.1.4 «Η θέση των γυναικών στην αρχαία Ελλάδα: πόσο διαφέρει από τη θέση
των γυναικών στη σύγχρονη εποχή;»
Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες: (Οι εκπαιδευτικοί θα ορίσουν τις οµάδες και θα
δώσουν και τις αποστολές. Οι ρόλοι εσωτερικά στην οµάδα θα µοιραστούν από τους
ίδιους τους µαθητές αυξάνοντας την ευθύνη τους). Συγκεντρωτικά, συνοπτικά και
ενδεικτικά τα στοιχεία που θα αναζητήσουν να διερευνήσουν και να
διαπραγµατευθούν οι µαθητές είναι:
1. Η συγκέντρωση πληροφοριών:
Θα µπορούσε να αξιοποιηθεί: Α. Οµήρου Οδύσσεια:
- επεισόδιο Ναυσικάς
- Θέση της Αρήτης
-ιστορία Πηνελόπης
Β. (από το σχολικό βιβλίο) Αρχαίοι τόποι και άνθρωποι: Η γυναίκα στη
Σπάρτη
Γ. ∆ηµοτικά Τραγούδια (λ.χ. η γυναίκα του ξενιτεµένου αλλά και η γυναίκα
του Μάρκου Μπότσαρη)
∆. από τα Νεοελληνικά Κείµενα (π.χ. η µάνα του Καζαντζάκη, αλλά και
όποιο άλλο κείµενο εκείνοι βρουν και επιλέξουν).
2. Η καταγραφή των στοιχείων που συνέλεξαν από τις πηγές.
3. Η διερεύνηση και η καταγραφή της προσωπικής-συγχρονικής εµπειρίας:
συλλέγουν απαντήσεις από σύντοµα ερωτηµατολόγια που συντάσσουν οι ίδιοι και
απευθύνουν στους:
Συµµαθητές/ τριές τους
Αδερφό/ ή του/της
Φίλους/ ες
Μαµά- µπαµπά- γιαγιά- παππού- θεία/ο
4. αντιπαραβολή των στοιχείων του χθες µε το σήµερα.
5. επιλογή των στοιχείων που θα παρουσιάσουν τελικά
6. Σύνθεση της εργασίας τους
7. Καταγραφή των συµπερασµάτων της
8. Καταγραφή των βιβλιογραφικών τους πηγών
9. Παρουσίαση της εργασίας τους στην κοινότητα του σχολείου ή τη µικροκοινωνία
των γονέων- χωριού- γειτονιάς.
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II 4.1.5 «Αναζητώ πληροφορίες για τους ήρωες και τις ηρωίδες και τους θεούς
και τις θεές της Οδύσσειας µέσα από τα µάτια των άλλων»
Επισήµανση: Η δράση µπορεί να υλοποιηθεί προς το τέλος της Οδύσσειας,
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για ολιστική αντιµετώπιση του έργου ή να δίνονται
κάποιες σκηνές τµηµατικά για µεγαλύτερη κατανόηση συγκεκριµένων επεισοδίων
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Οι µαθητές/τριες για να υλοποιήσουν την προτεινόµενη δραστηριότητα µπορεί να
περιηγηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.nt-archIIe.gr/viewfiles1.aspx?playID=398&photoID=12000 και να δουν
κοστούµια για οµηρικούς ήρωες ή να παρατηρήσουν σκηνοθετικές λεπτοµέρειες.
Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τη µατιά τους.
Ενδεικτικές ερωτήσεις:
 Τι βλέπετε στην εικόνα που απεικονίζει τη συνάντηση ΝαυσικάΟδυσσέα;
 Η κάµερα που βλέπει από ψηλά σε τι ατµόσφαιρα µας εισάγει; Σε ποιο
πρόσωπο δίνει µεγαλύτερη εκφραστική δύναµη; Γιατί;
 Το πανοραµικό πλάνο µε τους συντρόφους του Οδυσσέα είναι από
χαρούµενη ή από θλιµµένη σκηνή; Γιατί; Ποια εντολή φαίνεται να έχει
δώσει η Κίρκη στις δούλες της;
 Από τη σκηνή του Οδυσσέα µε τον Αλκίνοο-Αιήτη τι καταλαβαίνετε;
Ως τι είχε πάει σε αυτούς ο Οδυσσέας; η στάση του σώµατός του τι
υποδηλώνει;
 Η εικόνα που απεικονίζει τον Οδυσσέα µόνο να κοιτάζει τη σχεδία του
από ποια ραψωδία µπορεί να έχει εµπνευστεί;
 Από τη συνάντηση των θεών (∆ήµητρας-Άρη-Αφροδίτης-Ήφαιστου)
τι αντιλαµβανόµαστε για τη σχέση µεταξύ τους; Ποιον κοιτάζει η
Αφροδίτη; Πώς; Γιατί;
 Η φωτογραφία που απεικονίζει τον Όµηρο, το συνοδό του και τον
κράχτη, από ποιο σηµείο της Οδύσσειας έχει εµπνευστεί; Γιατί;
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Ενδεικτική δικτυογραφία
http://www.e-yliko.sch.gr
http://www.ilsp.gr/glossa.html & http://www.e-yliko.gr
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/ancient_greek/education/workshop/exercise/exercise.html?id=
2
http://www.perseus.tufts.edu
http://www.classics.mit.edu
http://www.csad.ox.ac.uk/
http://www.geocities.com/Athens/4752/
http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html (Βιβλιοθήκη για τον
κλασικό κόσµο )
http://argos.evansville.edu/ (µηχανή αναζήτησης για αρχαίους πολιτισµούς-κλασική
αρχαιολογία)
http://www.tlg.uci.edu/~tlg/index/resources.html
Μουσεία και εικονικές περιηγήσεις:
Υπουργείο Πολιτισµού: http://www.culture.gr
Ελληνικά Μουσεία : http://www.monopoli.gr/museums.html
ICOM: http://www.icom.org/
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ICOM:
∆ιεθνές
Συµβούλιο
Μουσείων
ελληνική
Επιτροπή
http://www.otenet.gr/icom/index.html
http://www.comlab.ox.ac.uk/archIIe/other/museums.html
http://www.museumlink.com/virtual.htm
http://www.museums.reading.ac.uk/vlmp/world.html
http://archIIe.comlab.ox.ac.uk/other/museums.html
http://www.elsas.demon.nl/indexIe.htm
http://www.dreamscape.com/frankvad/museums.html
http://metalab.unc.edu/louvre/
http://sites.google.com/site/arxaig/metaphraseis-2-1/e-e
http://www.pio.gov.cy/cyprus_today/jul_dec99/kipria99_07euripides.htm-σκηνοθεσία
Ευαγγελάτου
http://www.cnrs.ubc.ca/masc/helen.html United Players of Vancouver-Jericho Arts
Center, Vancouver,B.C
www.didaskalia.net
www.ancientgreekdrama.gr/gr/index1.html

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ι.)
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ. Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε στοιχεία
ιστορίας, πολιτισµού, αρχαιολογίας, βασισµένη σε κείµενα αρχαίων συγγραφέων
(Σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ)
ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Ο∆ΥΣΣΕΙΑ. ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Η Άρτεµις στην αρχαία Αθήνα, MLS MULTIMEDIA/Exodus, 1999.
Ελληνική Μυθολογία, Ένα ταξίδι στη φαντασία, Virtual Reality, 1997.
Αρχαίος ελληνικός Πολιτισµός-Ελληνική Μυθολογία, LIBROCOM.
Η Αθήνα στα χρόνια του Περικλή, 1999.
Mythology, ΕΜΜΕ, InteractIIe.
Portraits of Byzantium, Lambrakis Research Foundation, 1997.
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II 4.2 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
∆ΟΜΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Τίτλος: Ανθρώπινες σχέσεις στην Ιλιάδα: Οι οµηρικές οµιλίες
Τάξη: Β΄ Γυµνασίου
∆ηµιουργός: Παπαθανασίου Βασιλική
Γνωστικό Αντικείµενο: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία
Προτεινόµενη διάρκεια: 4 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το προτεινόµενο σχέδιο εργασίας ανατίθεται στους µαθητές, όταν έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί η διδασκαλία του έπους και επίκειται η ανάγνωση της ενότητας Ω
468-677, όπου περιγράφεται η συνάντηση Πριάµου-Αχιλλέα. Οι µαθητές είναι πλέον
εξοικειωµένοι µε τον οµηρικό κόσµο και διαθέτουν τα απαιτούµενα γνωστικά
εργαλεία µε τα οποία µπορούν να προβούν στην επεξεργασία µιας ενότητας και σε
µια ενδοκειµενική-αναδροµική έρευνα.
ΣΤΟΧΟΙ
Οι µαθητές να:
 αντιληφθούν το περιεχόµενο των οµηρικών οµιλιών και να
αναγνωρίσουν τα είδη τους
 να κατανοήσουν τη λειτουργία τους στο πλαίσιο της αφήγησης του
πολέµου
 αντιληφθούν τον τρόπο µε τον οποίο οι οµιλητικές σκηνές φωτίζουν το
ήθος των ηρώων
 εµβαθύνουν στο σύστηµα αξιών που χαρακτηρίζει τους οµηρικούς
ήρωες
 κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της οµηρικής αφηγηµατικής τέχνης
(προοικονοµία, άστοχα ερωτήµατα, αξιολογική κατάταξη των
στοιχείων, παροµοιώσεις, επική ειρωνεία)
 διατυπώνουν τα επιχειρήµατά τους σχετικά µε το θέµα
 εκφράζουν τα συναισθήµατά τους που απορρέουν από τη µελέτη των
σχετικών ενοτήτων
 µάθουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο της οµάδας
 µάθουν να ερευνούν και να επιλέγουν τη χρήσιµη πληροφορία και να
κοινοποιούν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 Σχολικό εγχειρίδιο (ραψωδίες Ζ και Ω)
 ∆ιαδικτυακό υλικό
 Αξιοποιούµε πληροφορίες και διδακτικές οδηγίες και από το βιβλίο
του εκπαιδευτικού για τη Β΄ Γυµνασίου της Ζωής Σπανάκου,
«Οµηρικά Έπη: Ιλιάδα» σ. 78-90)
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 Ερωτοαπαντήσεις
 Οµαδοσυνεργατική
 Συζήτηση
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
 Εργαστήριο πληροφορικής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
 Την πρώτη διδακτική ώρα ως αφόρµηση ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να
χρησιµοποιήσει την εικόνα από τη σκηνή της συνάντησης ΈκτοραΑνδροµάχης και ζητά από τους µαθητές και τις µαθήτριες να
θυµηθούν το περιεχόµενο της συνοµιλίας τους. Τους ζητά επίσης να
θυµηθούν και άλλες οµιλίες που συνάντησαν στην Ιλιάδα. Στη
συνέχεια, οι µαθητές χωρίζονται σε 5 οµάδες των τεσσάρων ή πέντε
ατόµων και αναζητούν, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, εικόνες και
έντυπο υλικό στο εγχειρίδιό τους ή µεταβαἰνουν στο εργαστήριο
πληροφορικής, όπου και αναζητούν ηλεκτρονικό υλικό. Καταγράφουν
πρόχειρα το υλικό που συνέλεξαν και καθορίζουν το χρόνο εκπόνησης
του σχεδίου εργασίας.
 Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα:
 Η 1η οµάδα: αναζητά τον ορισµό των «οµιλιών» και τα είδη τους.
Εξηγεί γιατί χαρακτηρίζονται απόλεµες ή αντιπολεµικές συνοµιλίες
και για ποιους λόγους µπορεί να παρεµβάλλονται στην αφήγηση του
πολέµου. Απαριθµεί
τις οµιλητικές σκηνές των υπό εξέταση
ενοτήτων, περιγράφει το αφηγηµατικό πλαίσιο στο οποίο
τοποθετούνται και κατονοµάζει τους πρωταγωνιστές.
 Η 2η οµάδα ασχολείται µε το περιεχόµενο των οµιλιών. Καταγράφει σε
κάθε σκηνή πόσες φορές µιλούν τα δρώντα πρόσωπα, τι εκφράζουν,
αν εισακούονται και µε ποιον τρόπο από τον συνοµιλητή τους. Γίνεται
µια πρώτη αξιολόγηση της βαρύτητας και της σηµασίας των σκηνών
µε βάση την έκτασή τους.
 Η 3η οµάδα καταγράφει στοιχεία του ήθους των βασικών
πρωταγωνιστών που µέχρι του σηµείου αυτού δεν είχαν εκδηλωθεί ή
διαφοροποιούνται σε µικρό ή σε µεγάλο βαθµό από τα γνωστά. Στην
περίπτωση της διαφοροποίησης διευκρινίζουν αν πρόκειται για θετική
ή αρνητική και γίνεται προσπάθεια ερµηνείας της.
 Η 4η οµάδα καταγράφει από τις ενότητες τις λέξεις ή τις φράσεις που
περιλαµβάνονται στον κώδικα αξιών του οµηρικού ήρωα και τις
αξιολογεί µε βάση τη βαρύτητα που προσδίδουν σε αυτές οι
πρωταγωνιστές.
 Η 5η οµάδα συγκεντρώνει τα συστατικά της οµηρικής αφηγηµατικής
τέχνης που συναντά στις ενότητες (προοικονοµία, άστοχα ερωτήµατα,
αξιολογική κατάταξη των στοιχείων, παροµοιώσεις, επική ειρωνεία).
 Κατά την τρίτη διδακτική ώρα:
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 Οι οµάδες
παρουσιάζουν
όσα κατέγραψαν µε σκοπό την
αλληλοτροφοδότησή
τους
και
το
υλικό
οργανώνεται
συστηµατικότερα. Στη συνέχεια οι µαθητές χωρισµένοι και πάλι σε
οµάδες:
 καταγράφουν τα συναισθήµατα των πρωταγωνιστών και σηµειώνουν
τα εκφραστικά µέσα µε τα οποία εκδηλώνονται
 συγκρίνουν το ρόλο του Αχιλλέα στις δύο ραψωδίες και εντοπίζουν τα
στοιχεία της Ζ ραψωδίας που προοικονοµούν τη µεταστροφή που
συντελείται στην Ω. Παρακολουθούν τα στάδια της µεταστροφής του
και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους
 καταγράφουν τις συνέπειες του πολέµου για τους αδύναµους
(γυναίκες, παιδιά, γέροντες)
 συγκεντρώνουν στοιχεία που καταδεικνύουν τη σηµασία της ταφής για
τους ανθρώπους του οµηρικού κόσµου
 εκθέτουν τα επιχειρήµατά τους σχετικά µε τη σηµασία των υπό
εξέταση ενοτήτων στη δοµή της Ιλιάδας (τι τελειώνει και τι αρχίζει µε
τη ραψωδία Ζ; τι τελειώνει µε την Ω;)
 καταγράφουν τα προσωπικά τους συναισθήµατα από τη µελέτη των
δύο ενοτήτων και το χωρίο που τους συγκίνησε περισσότερο
 µελετούν τα παράλληλα κείµενα και σηµειώνουν τις οµοιότητες ή τις
διαφορές που εντοπίζουν σε σχέση µε τις ενότητες της Ιλιάδας
 βρίσκουν στο διαδίκτυο πίνακες ζωγράφων που εµπνεύστηκαν το θέµα
τους από τις ενότητες αυτές του ιλιαδικού έπους
 Κατά την 4η διδακτική ώρα:
 Οι οµάδες παρουσιάζουν τις εργασίες και το εικονιστικό υλικό τους
και ακολουθεί συζήτηση στην τάξη.
Αναµενόµενα αποτελέσµατα:
 Να αντιληφθούν οι µαθητές µέσα από την αυτενέργεια, τη
συνεργατική έρευνα και βιωµατική µάθηση τη λειτουργία των οµιλιών
και την ιδιαίτερη θέση τους στο οµηρικό έπος, την αντιπολεµική
καταγγελία που περικλείουν µε τη δραµατικότερη οµολογία των
τραγικών συνεπειών του πολέµου.
 Να γνωρίσουν δύο από τις συγκινητικότερες σκηνές του έπους,
δραµατικές στη σκηνοθεσία τους και µε στοιχεία τραγικότητας στο
περιεχόµενό τους.
 Να διαπιστώσουν ότι το οµηρικό κείµενο µπορεί και παραµένει
ακατάλυτα ζωντανό και ενδιαφέρον, καθώς ο ποιητής αποκαλύπτει
αριστοτεχνικά το βάθος της ανθρώπινης ψυχής, που µπορεί να
επιδείξει τις πιο ανεξέλεγκτες αγριότητες, εντέλει όµως δεν είναι η
εκδίκηση αυτή που την ηµερεύει αλλά η συµφιλίωση, που φτάνει µε
την κατανόηση της οικουµενικότητας του ανθρώπινου πόνου.

ΠΗΓΕΣ (ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ)
•
•
•

Σχολικό εγχειρίδιο
http://www.ime.gr
http://www.benaki.gr
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• http://www.nationalgallery.gr
• http://www.history.com
• http://www.komvos.edu.gr
• http://www.culture.gr
• www.museumlink.com/virtual.htm
• www.openscience.gr
• www.openculture.com
• www.academyofathens.gr
• www.artcyclopedia.com
• www.openarchIIes.gr
• www.ancientlibrary.com
• http://classicsresources.blogspot.com
• www.potheg.gr
• http://theoi.com
• http://encyclopedia.thefreedictionary.com
• www.greek-language.gr
• www.perseus.tufts.edu/
• www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html
Πρόσθετη οδηγία: περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και δείτε από το You Tube σκηνές από
µάχες στην Ιλιάδα
http://www.youtube.com/watch?v=CwNkidE-q94&feature=related
Επίσης, τη µονοµαχία Αχιλλέα-Έκτορα
http://www.youtube.com/watch?v=hf4IoxEUmHM&feature=related
http://www.nt-archIIe.gr/viewfiles1.aspx?playID=398&photoID=12000
µε κοστούµια για οµηρικούς ήρωες
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
P. Vidal - Naque, O Κόσµος του Οµήρου, µτφρ. Α. Κεφαλά, Αθήνα 2002.
Ι. Θ. Κακριδής, Οµηρικές Έρευνες, Αθήνα 1967.
W. Schadewalt, Από τον Κόσµο και το Έργο του Οµήρου, Β΄ τόµος: Οµηρικές
Σκηνές, µτφρ. Φ.Ι. Κακριδής, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1982.
M. S. Silk, Οµήρου Ιλιάς, µτφρ. Μ.Σκούρας, επιµ. Μ.Γ. Ξανθού, Αθήνα 2009.
M. W. Edwards, ΟΜΗΡΟΣ, ο Ποιητής της Ιλιάδας, µτφρ. Β. Λιαπής, Ν.
Μπεζαντάκος, Αθήνα 2001.
Y. Rinon, Homer and the Dual Model of the Tragic, UnIIersity of Michigan,2008.
D. Beck, Homeric Conversation, Cambridge, Harvard UnIIersity Press, 2005.
Ζ. ντε Ροµιγύ-Μ. Τρεντέ, Μαθήµατα Ελληνικών, µτφρ. Χ. Σαµαρά, Αθήνα 2009.
∆. Ν. Μαρωνίτης-Λ. Πόλκας, Αρχαϊκή Επική Ποίηση, ΙΝΣ Θεσσαλονίκη 2007.
V.D. Hanson-J. Heath, Ποιος Σκότωσε τον Όµηρο; µτφρ. Ρ. Καρακατσάνη, επιµ.
Φιλολογική Οµάδα Κάκτου, Αθήνα 1999.
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II 4.3 Γ΄ Γυµνασίου
II 4.3.1 Α) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
∆ΟΜΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Τίτλος: Η Ελένη στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία
Τάξη: Γ΄ Γυµνασίου
∆ηµιουργός: Βασιλική Παπαθανασίου & Χαρά Κοσεγιάν
Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία
Προτεινόµενη διάρκεια: 6 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (+2)21
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συνολική θεώρηση της Ἑλένης µέσω της διερεύνησης του θέµατος και σε άλλους
αρχαίους έλληνες συγγραφείς και σε άλλες τραγωδίες του Ευριπίδη.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι µαθητές να:
 αξιοποιήσουν τις ήδη κεκτηµένες γνώσεις τους σε συνδυασµό µε την
απόκτηση νέων πληροφοριών και να προχωρήσουν σε µια
δηµιουργική εργασία, µε την οποία θα αντιληφθούν τη βαθύτερη
σηµασία της υπό διερεύνηση τραγωδίας και του δηµιουργού της
 αποκτήσουν µια πιο σφαιρική αντίληψη για την αρχαία τραγωδία και
για τον τρόπο µε τον οποίο ο Ευριπίδης ως άξιος εκπρόσωπός της
ξεπερνά, χωρίς να αγνοεί, τους συµβατικούς κανόνες της
 συνδέσουν το έργο και τον συγγραφέα µε τα προβλήµατα και την
πνευµατική – ιδεολογική κίνηση της εποχής, να τοποθετήσουν
δηλαδή το έργο στα εξωκειµενικά του συµφραζόµενα, και να
αντιληφθούν ότι η τέχνη δεν υφίσταται ερήµην των συνθηκών αλλά
και ότι οι συνθήκες µεταβάλλονται υπό την επίδραση της τέχνης
 αντιληφθούν τη σηµασία του διακείµενου, της οµιλίας των κειµένων,
της δυνατότητας του κάθε συγγραφέα να αξιοποιεί την παράδοση
δηµιουργικά αναπλάθοντας ή ανανεώνοντάς την
 αντιληφθούν ότι η Ελένη υπήρξε µια αντιφατική µορφή στην αρχαία
ελληνική λογοτεχνία
 συγκρίνουν κείµενα της αρχαίας και σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας
ως προς τον τρόπο που παρουσιάζεται η Ελένη
 µάθουν να ερευνούν και να επιλέγουν τη χρήσιµη πληροφορία και να
κοινοποιούν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 Αποσπάσµατα κειµένων αρχαίων ελλήνων συγγραφέων που
αναφέρονται στο µυθικό πρόσωπο της Ελένης (έπη, λυρική ποίηση,
δραµατική ποίηση, Ηρόδοτος, Πλάτωνας, ρητορικά κείµενα,
Λουκιανός, Παυσανίας)
21

Βλ. παρακάτω στην ενότητα επέκταση του σεναρίου.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 Ερωτοαπαντήσεις
 Οµαδοσυνεργατική
 Συζήτηση

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
 ∆ιαδραστικός πίνακας (εναλλακτικά: φορητός Η/Υ και προβολέας
διαφανειών)
 Τηλεόραση-βίντεο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ22
 Κατά την πρώτη διδακτική ώρα µε αφόρµηση τη συνολική θεώρηση
της τραγωδίας, ο εκπαιδευτικός συζητά µε τους µαθητές και τις
µαθήτριές του τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται η µορφή της
Ελένης στην τραγωδία του Ευριπίδη.
 Στη συνέχεια παροτρύνει τους µαθητές να θυµηθούν από την Ιλιάδα
και πιθανόν από την Οδύσσεια κάποιες σκηνές όπου παρουσιάζεται η
Ελένη, συζητούν για τον τρόπο παρουσίασής της στον Όµηρο και
εντοπίζουν πιθανές οµοιότητες ή διαφορές.
 Οι µαθητές/µαθήτριες χωρίζονται σε 5 οµάδες των τεσσάρων ή πέντε
ατόµων οι οποίες αναζητούν καθ’ υπόδειξη του διδάσκοντος
αποσπάσµατα κειµένων της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία
έχουν ως θέµα τους την Ελένη και προσπαθούν να απαντήσουν στα
παρακάτω ενδεικτικά ερωτήµατα:
 Ποια είναι η αρχή της λογοτεχνικής παράδοσης που δηµιουργήθηκε
γύρω από το πρόσωπο της Ελένης;
 Πώς την παρουσιάζει ο Όµηρος στην Ιλιάδα;
 Η µορφή της Ελένης αποτελεί σταθερό µοτίβο της λογοτεχνίας;
 Σε όλους τους συγγραφείς η Ελένη θεωρείται ένοχη;
 Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό της Ελένης σε όλους ανεξαιρέτως
τους συγγραφείς;
 Πώς παρουσιάζεται η Ελένη στις τραγωδίες του Αισχύλου;
 Πώς παρουσιάζεται στις υπόλοιπες τραγωδίες του Ευριπίδη;
(Από την επεξεργασία των αποσπασµάτων οι µαθητές θα αντιληφθούν ότι η
µορφή της Ελένης αποτελεί σταθερό µοτίβο της αρχαίας λογοτεχνίας, η
προσπάθεια αποενοχοποίησής της είναι εµφανής σε κάποιους συγγραφείς, στην
Ιλιάδα είναι µορφή συµπαθητική και ο Όµηρος ποτέ δεν την κατηγορεί ευθέως. Ο
Όµηρος είναι η πηγή της επίσηµης παράδοσης σχετικά µε την Ελένη. Υπάρχει µια
22 Κατά την πορεία ανάπτυξης του σεναρίου τα τµήµατα που βρίσκονται σε παρένθεση αποτελούν
πληροφορίες που δίνονται προς διευκόλυνση του διδάσκοντος.
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πλούσια παράδοση που ξεκινά από τον επικό κύκλο και διευρύνεται από άλλους
συγγραφείς καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Παρά τις διάφορες εκδοχές
υπάρχει ένα κοινό βασικό θέµα, η σχέση της µε τον Τρωικό πόλεµο και στον
Αισχύλο αλλά - το εντυπωσιακότερο - και στις υπόλοιπες τραγωδίες του Ευριπίδη
είναι µορφή µισητή, ἀρχή κακῶν).
 Κατά τη δεύτερη και τρίτη διδακτική ώρα οι οµάδες προσκοµίζουν το
υλικό που έχει ανευρεθεί (οι αναλυτικές πληροφορίες δίνονται για
πληρέστερη ενηµέρωση και διευκόλυνση του διδάσκοντος) και
ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους :
1. Όµηρος: Ιλιάδα-Οδύσσεια: στην Ιλιάδα Β 160-62, 354-356, Γ 164-165, 173176, 242, 410-412, 441-446, Ζ 344-348, Ι 337-339, Τα 324-325, Ω 764. Στην
Οδύσσεια: δ 228 για τα βότανα που µετέφερε από την Αίγυπτο δ 262 όπου
µεταθέτει την ευθύνη των πράξεών της στην Αφροδίτη, δ 270-89 ο Μενέλαος
διηγείται ότι η Ελένη στεκόταν έξω από τον ∆ούρειο ίππο καλώντας τους
άνδρες που ήταν κρυµµένοι µέσα σ’ αυτόν µιµούµενη τη φωνή των γυναικών
τους, δ 351 κ.εξξ η περιπέτεια του Μενελάου στην Αίγυπτο µετά την πτώση
της Τροίας, ο 169-181 η Ελένη εξηγεί τον οιωνό στον Τηλέµαχο και
Αντίλοχο. (1η οµάδα)
2. Λυρική ποίηση:
Σαπφώ: (σελίδα 59 του εγχειριδίου) απ. 16 Lobel-Page: από τη µια η Ελένη
είναι παράδειγµα της δύναµης του έρωτα στον οποίο υποτάσσεται, από την
άλλη κατηγορείται για την εγκατάλειψη των οικείων της. Απ. 23 όπου µια
όµορφη συντρόφισσα συγκρίνεται µε την Ελένη και την Ερµιόνη: γιατί όταν
σε κοιτάζω κατάµατα στοχάζοµαι ότι ούτε η ίδια η Ερµιόνη δεν ήταν σαν κι
εσένα, και δεν είναι καθόλου άπρεπο να σε παροµοιάζω µε τη
χρυσοµαλλούσα Ελένη
Αλκαίος: απ.42: όπου αντιπαραβάλλεται η Θέτις µε την αξιοκατάκριτη και
καταστροφική Ελένη. Οι κακοπραγίες της Ελένης είχαν ως αποτέλεσµα όχι
µόνο τον θάνατο ηρώων, όπως ο Αχιλλέας αλλά και την καταστροφή των
Τρώων και της πόλης τους
Στησίχορος: (σελίδα 59 του εγχειριδίου) απ.15,16: Παλινωδία η πιο διάσηµη
παραλλαγή του µύθου που αποτέλεσε κοµβικό σηµείο στην παράδοση για την
Ελένη. Ο ποιητής τη συνέθεσε για να αποκαταστήσει την Ελένη, την οποία
σε προηγούµενο ποίηµα, που περιελάµβανε την επίσηµη εκδοχή,
κακολογούσε και πρόσβαλλε το σπαρτιατικό αίσθηµα, ενώ κατά την
παράδοση στη συνέχεια τυφλώθηκε. Με την Παλινωδία προσπάθησε να
αποσύρει τα όσα είπε εναντίον της και πρόβαλε µια όψη της Ελένης που ήταν
περισσότερο αποδεκτή στον τόπο της λατρείας της. ∆εδοµένου ότι η
Παλινωδία σώζεται αποσπασµατικά, για το περιεχόµενό της στηριζόµαστε σε
άλλο απόσπασµα που αποδίδεται στον Χαµαιλέοντα (Page, Lyrica Graeca Selecta απ. 63) σύµφωνα µε το οποίο ο Στησίχορος στρέφεται κατά του Οµήρου
και Ησιόδου και διακηρύσσει ότι ποτέ η Ελένη δεν πήγε στην Τροία, αυτό
που κουβαλούσε ο Πάρις ήταν το είδωλό της. Η ίδια είχε µεταφερθεί στην
Αίγυπτο κοντά στον Πρωτέα, ενώ ο Στησίχορος ανέκτησε την όρασή του.
Στον κοµµό της Ἑλένης τα λόγια της στο στίχο 167 και εξής θυµίζουν το απ.
16, του Στησίχορου, όπου ο ποιητής χρησιµοποιεί τη φράση χρυσόπτερε
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3.

4.

5.

6.

παρθένε (= Παρθένα χρυσοφτέρουγη), ενώ η Ελένη απευθυνόµενη στις
Σειρήνες τις ονοµάζει πτεροφόροι νεάνιδες, παρθένοι χθονός κόραι. (2η
οµάδα)
Ησίοδος: Ἠοῖαι 39, 94-96, σχέδιο του ∆ία να καταστρέψει τους ήρωες µε
καταλυτικό το ρόλο της Ελένης. Γίνεται λόγος για τον όρκο που πήραν οι
µνηστήρες της Ελένης.
Ηρόδοτος: στο 2, 112-120 ο ιστορικός αναφέρει πως άκουσε από τους
Αιγύπτιους ιερείς ότι ο Πάρης µε την Ελένη µετά τη φυγή τους από τη Σπάρτη
παρασύρθηκαν από την κακοκαιρία στην Αίγυπτο. Ο Πρωτέας που
κυβερνούσε εκεί κράτησε την Ελένη και έστειλε τον Πάρη στην πατρίδα του.
Οι Έλληνες που κυρίευσαν την Τροία δεν βρήκαν την Ελένη εκεί. Ο
Μενέλαος την ξαναβρίσκει στην Αίγυπτο. Στο 6.61.2-5 αναφορά στο ιερό της
Ελένης, η οποία ως θεότητα χαρίζει οµορφιά στα κορίτσια της Σπάρτης.
Πλάτωνας: σχολιάζει τον Στησίχορο, Πολιτεία 9,586c = ο Στησίχορος λέει ότι
το είδωλο της Ελένης έγινε περιµάχητον από τους Τρώες, επειδή δεν γνώριζαν
την αλήθεια – Φαῖδρος 243a= αυτή η ιστορία δεν είναι αληθινή. ∆εν µπήκες
στα καλόσκαµνα καράβια εσύ, ούτ’ έφτασες ποτέ στην ακρόπολη της Τροίας.
(3η οµάδα)
Τραγικοί:
Αισχύλος: Ἀγαµέµνων 62, όπου η Ελένη είναι πολυάνωρ = µε πολλούς άνδρες,
210-211 γυναικοποίνων πολέµων ἀρωγάν = σκοπός του πολέµου ήταν η
τιµωρία µιας γυναίκας, 668-669 ἑλέναυς, ἓλανδρος, ἑλέπτολις = καταστροφή
για τα πλοία, τους άνδρες, τις πόλεις
Ευριπίδης: Ἑκάβη 263-268 = η Ελένη ήταν η αιτία του θανάτου του Αχιλλέα
κι εκείνη πρέπει να σφαχτεί στον τάφο του Αχιλλέα 436-440 …αφανίστηκα
καλές µου. Μακάρι έτσι να δω και την Ελένη…µε τα γλυκά της µάτια Τροίαν
εἷλε τὴν εὐδαίµονα. Ἀνδροµάχη 229-231 η Ανδροµάχη απευθυνόµενη
στην Ερµιόνη, κόρη της Ελένης, την προειδοποιεί να µη ξεπεράσει στον πόθο
για τους άνδρες τη µάνα της, γιατί τῶν κακῶν µητέρων φεύγειν τρόπους χρὴ
τέκνα, 592-595 ο Πηλέας κατηγορεί τον Μενέλαο που παράτησε στο παλάτι
την Ελένη ξεκλείδωτη, σαν να ήταν καµιά φρόνιµη ὡς δὴ γυναῖκα σώφρον’ ἐν
δόµοις ἔχων πασῶν κακίστην, 620-622 συµβουλεύει τον εγγονό του να µη
παντρευτεί την κόρη αισχρής γυναίκας, γιατί τα κορίτσια κουβαλάν στην
προίκα τους τις ντροπές της µάνας, βλ. και παράλληλο κείµενο 2, σελίδα 13
του εγχειριδίου. Ὀρέστης 1134-1142 ο Πυλάδης προσπαθεί να πείσει τον
Ορέστη ότι πρέπει η Ελένη να πληρώσει για τους γονιούς που αφάνισε, τα
τέκνα, για τις γυναίκες που γινήκαν χήρες. Και όλοι θα ευγνωµονούν τον
Ορέστη αν γίνει Ἑλένης τῆς πολυκτόνου φονεύς, και οι στίχοι 1142 έως το
τέλος Τρωάδες 216-220 οι γυναίκες του χορού ελπίζουν να µη µεταφερθούν
στη Σπάρτη, τη µισητή πατρίδα της Ελένης, 901-903 η οµορφιά της Ελένης
αἱρεῖ ἀνδρῶν ὂµµατ’, ἐξαιρεῖ πόλεις, πίµπρησιν οἴκους, 900-1130 ο ἀγὼν
µεταξύ Εκάβης-Ελένης-Μενέλαου, Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι 75-76 ο Πάρης ἐρῶν
ἐρῶσαν ὢιχετ’ ἐξαναρπάσας Ἑλένην = την πόθησε, τον πόθησε κι άρπαξε την
Ελένη 389 ο Αγαµέµνονας απευθύνεται στον Μενέλαο: σὺ… ὃστις ἀπώλεσας
κακὸν λέχος και πάλι ο Αγαµέµνονας: ὡς ἂχθος ὑµῖν ἐγένεθ’ ἡ Φρυγῶν πόλις
Ἑλένη τε = πόσο βάρος µας φόρτωσαν η Τροία και η Ελένη Ἰφιγένεια ἐν
Ταύροις 355-358 όµως δεν ήρθε µήτε ένα καράβι που µέσ’ από τις
Συµπληγάδες εδώ να φέρει τον Μενέλαο, την Ελένη που µε αφάνισε, για να
τους ξεπληρώσω µε µιαν Αυλίδα, 439-449 µακάρι να το φέρει η τύχη κι εδώ
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να ’ρχόταν η Ελένη…η κυρά µας µε χέρι φονικό να τη σκοτώσει, 525 ὦ µῖσος
εἰς Ἓλληνας, οὐκ ἐµοὶ µόνηι = η Ελλάδα τη µισεί, κι όχι εγώ µόνο Ἠλέκτρα ο
χορός απευθυνόµενος στην Ηλέκτρα: πολλῶν κακῶν Ἓλλησιν αἰτίαν ἔχει σῆς
µητρὸς σύγγονος 408 ἒστι δ’ ἡ πάλαι γυνή = είναι ακόµη η ίδια παλιά Ελένη,
1065 ἡ µὲν γὰρ ἁρπασθεῖσ’ ἑκοῦσ’ ἀπώλετο = εκείνη (η Ελένη)
καταστράφηκε αφού την άρπαξαν µε τη θέλησή της, 1027-8 Ἑλένη µάργος ἦν
ὃ τ’ αὖ λαβὼν ἂλοχον κολάζειν προδότιν οὐκ ἠπίστατο = η Ελένη
ξεµυαλίστηκε κι ο άντρας δεν είχε τρόπο την άπιστη να τιµωρήσει, 12791283 Πρωτέως γὰρ ἐκ δόµων ἣκει λιποῦσ’Αἲγυπτον οὐδ’ ἦλθεν Φρύγας· Ζεὺς
δ’, ὡς ἒρις γένοιτο καὶ φόνος βροτῶν, εἴδωλον Ἑλένης ἐξέπεµψ’ ἐς Ἲλιον = η
Ελένη απ’ του Πρωτέα το σπίτι φεύγοντας απ’ την Αίγυπτο γυρνάει. Ποτέ δεν
πήγε στη Φρυγία. Ο ∆ίας το είδωλό της έστειλε στην Τροία.
7. Αριστοφάνης: Λυσιστράτη 1315 ἁγνὰ καὶ εὐπρεπής = και πρώτη στο χορό,
σεµνή κι αγνή, της Λήδας θυγατέρα, η Ελένη. Θεσµοφοριάζουσαι βλ. σελίδα
21 του βιβλίου του εκπαιδευτικού (4η οµάδα)
8. Γοργίας: (Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειµένων) Ἑλένης Ἐγκώµιον
9. Ισοκράτης: Ἑλένη 64, όπου, όπως και ο Πλάτωνας, παρουσιάζει τον
Στησίχορο να συνθέτει την Παλινωδίαν του για να επανορθώσει τις
κατηγορίες εναντίον της Ελένης σε προηγούµενο ποίηµά του.
10.Παυσανίας: 2,22,6 πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη ναού σε θεά της
γέννας που αφιερώθηκε σε αυτή από την Ελένη, όταν την άφησε έγκυο ο
Θησέας. 3.15.3 αναφορά σε ιερό της Ελένης στην περιοχή της Σπάρτης
3,19,13 κάποιος τραυµατισµένος πολεµιστής ονόµατι Λεώνυµος στάλθηκε
από το µαντείο των ∆ελφών για να θεραπευθεί στη Λευκή Νήσο, στον
Εύξεινο Πόντο. Όταν γύρισε θεραπευµένος έλεγε πως είχε δει εκεί τους δύο
Αίαντες, τον Πάτροκλο, τον Αντίλοχο και την Ελένη, που ήταν γυναίκα του
Αχιλλέα. Η Ελένη τον έστειλε στην Ιµέρα να πει στον Στησίχορο ότι η βλάβη
των µατιών του οφείλονταν στην οργή της. Ο ποιητής κατόπιν τούτου
συνέθεσε την παλινωδία.
11.Λουκιανός: Νεκρικοί ∆ιάλογοι: στον διάλογο 5 ο Ερµής ξεναγεί τον Μένιππο
στον Άδη και του δείχνει κρανία που ανήκαν σε αρχαία «κάλλη» µεταξύ
αυτών και της Ελένης, ενώ στον 19 ο Αιακός ζητά να µάθει από τον
Πρωτεσίλαο γιατί όρµησε να πνίξει την Ελένη κι εκείνος απαντά ότι εκείνη
ευθύνεται για τον θάνατό του. (5η οµάδα)
 Κατά την τέταρτη διδακτική ώρα οι µαθητές παρακολουθούν
αποσπάσµατα κινηµατογραφηµένων παραστάσεων από τις Τρωάδες
και τον Ὀρέστη του Ευριπίδη, που είναι οι µόνες ευριπίδειες τραγωδίες
από τις προαναφερθείσες, στις οποίες η Ελένη έχει σκηνικό ρόλο.
 Οι µαθητές συζητούν και συσχετίζουν την Ἑλένη και την εκδοχή του
ποιητή µε τα δεδοµένα των προηγούµενων φάσεων της έρευνάς τους
και συγκρίνουν τη µορφή που έχει η ηρωίδα στην Ἑλένη µε τις άλλες
ευριπίδειες τραγωδίες και κυρίως µε αυτές στις οποίες η Ελένη έχει
δραµατικό ρόλο.
 Ανακοινώνονται τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν οι µαθητές
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Η παρουσίαση της Ελένης διαφέρει και µέσα στο ίδιο το έργο του τραγικού.
Ειδικότερα:
Στην Ἑλένη:
 ο Ευριπίδης αξιοποιεί τη στησιχόρεια παράδοση, την οποία όµως
ανανεώνει µε δικά του στοιχεία (εισάγει π.χ. τα πρόσωπα της Θεονόης
και του Θεοκλύµενου)
 έχουµε ένα διάλειµµα ηθικής αποκατάστασης της ηρωίδας
 από την επική παράδοση είναι πιο κοντά στην Ελένη της Οδύσσειας
Την πέµπτη διδακτική ώρα οι µαθητές σε οµάδες προκαλούνται να αναρωτηθούν
γιατί διαφέρει η παρουσίαση της Ελένης στην υπό εξέταση τραγωδία.
Για να δοθεί απάντηση οι οµάδες στη συνέχεια µελετούν και κατατάσσουν τα
δεδοµένα της έρευνάς τους σε δύο θεµατικούς άξονες:
α. στην τεχνοτροπία του Ευριπίδη
β. στην ιστορική συγκυρία δηµιουργίας του έργου
Για το α. αξιοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της αναλυτικής
διδασκαλίας της τραγωδίας σχετικά µε :
 τη µέθοδο του τραγικού ποιητή να παρεµβαίνει και να τροποποιεί τους
γνωστούς µύθους
 τη φιλοσοφία του Ευριπίδη, που έχει διαµορφωθεί υπό την επίδραση των
σοφιστών
(-Στο ζήτηµα της αντίθεσης φαίνεσθαι – εἶναι το θέµα του ειδώλου ήταν προκλητικό.
Όλο το έργο διαποτίζεται από αυτό το δίπολο: η Ελένη είναι αθώα, όµως ο κόσµος
πιστεύει ότι εγκατέλειψε τον άνδρα της και έγινε αιτία του πολέµου -φαινοµενική
απιστία, ο Τεύκρος και η απατηλή του γνώση, ο ρακένδυτος Μενέλαος που ανακτά το
µεγαλείο του όταν αλλάξει ρούχα, ο φαινοµενικός θάνατος του Μενελάου, τα
απατηλά τεχνάσµατα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ευτυχίας.
- Στις θεολογικές αντιλήψεις: αλληλεπίδραση θείας και ανθρώπινης δράσης, ρόλος
της Θεονόης που δίνει τη λύση ταυτιζόµενη µε την πλευρά της ανθρώπινης
δικαιοσύνης, οι θεοί που µε τα τεχνάσµατά τους διαιωνίζουν τη σύγχυση ανάµεσα
στο φαινοµενικό-πραγµατικό, αµφισηµίες, κριτική της µαντικής τέχνης )
Για το β. λαµβάνουν υπόψη:
 τη χρονολόγηση του έργου. Η τραγωδία διδάχθηκε το 412 π.Χ., στον απόηχο
της σικελικής εκστρατείας και καταστροφής.
 την επικαιρική αξιοποίηση του ειδώλου για την έκφραση των αντιπολεµικών
ιδεών και έµµεση έκκληση συµφιλίωσης µε τους Σπαρτιάτες (η Ελένη µορφή
θεότητας για τους κατοίκους της Λακωνικής)
(Στη φάση αυτή ο διδάσκων µπορεί να διανείµει στις οµάδες κάποιες σελίδες από την
ενδεικτική βιβλιογραφία ή προτρέπει τους µαθητές να ερευνήσουν µόνοι τους.
Συνιστάται και η συστηµατική χρήση του εγχειριδίου τους που διαθέτει άφθονες
πληροφορίες για το ζητούµενο θέµα. Απαραίτητα να χρησιµοποιηθεί το Ανθολόγιο
των Φιλοσοφικών Κειµένων και η Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας (2ο
κεφάλαιο, οι «Σοφιστές και Σοφιστική Κίνηση» από το Ανθολόγιο Φιλοσοφικών
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Κειµένων καθώς και οι σελίδες 88-96 και 130-132 από την Γραµµατολογία για τον
Ευριπίδη και τους Σοφιστές αντίστοιχα)
Οι µαθητές καθοδηγούνται επίσης στο να αναζητήσουν τα σχετικά χωρία της
τραγωδίας για να υποστηρίξουν τις απαντήσεις τους, υποστηρικτικό υλικό από το
εγχειρίδιό τους, πληροφορίες από το διαδίκτυο όπου και να αναζητήσουν ανάλογο
υλικό σε άλλες τραγωδίες).
Την έκτη διδακτική ώρα οι οµάδες ανακοινώνουν τα συµπεράσµατά τους.
Εναλλακτικά, για να αποφευχθεί µια «ακαδηµαϊκού» τύπου ανακοίνωση, θα
µπορούσε η παρουσίαση να έχει τη µορφή ενός δρώµενου. Μια οµάδα µπορεί να
αναθέσει σε ένα µέλος της να «παίξει» τον ρόλο του Ευριπίδη και οι υπόλοιποι της
οµάδας το ρόλο του θιάσου του. Οι υπόλοιπες οµάδες να αποτελούν το κοινό το
οποίο θα υποβάλλει ερωτήσεις στον ποιητή, για να ερµηνεύσει και να εξηγήσει τις
επιλογές του.
Η δραµατοποιηµένη αυτή παρουσίαση µπορεί να περιληφθεί και σε κάποια σχολική
εκδήλωση ή να ενταχθεί σε κάποιο πολιτιστικό πρόγραµµα της ευρύτερης
κοινότητας.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
 Οι µαθητές µπορούν να αναζητήσουν στο εγχειρίδιό τους της δραµατικής
ποίησης, κείµενα σύγχρονων συγγραφέων που έχουν θέµα τους την Ελένη.
(σελ. 21, 61, 89 αποσπάσµατα από την «Ελένη» Γ. Σεφέρη, σελ. 37 «Η
Ελένη», Γ. Ρίτσου, σελ. 137 «Ελένη» Τ. Σινόπουλου).
 Το θέµα επίσης µπορεί να διευρυνθεί µε την αναζήτηση της µορφής της
Ελένης στην περιοχή της αρχαίας τέχνης (ζωγραφική-αγγειογραφία). Στην
περίπτωση που θα επιλεγεί η δραµατοποιηµένη παρουσίαση του project τα
ευρήµατα της τέχνης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως σκηνογραφικό υλικό.
 Οι µαθητές µπορούν να επεκτείνουν την αναζήτησή τους και να εµβαθύνουν
ακόµη περισσότερο εργαζόµενοι πάνω στο θέµα των σύγχρονων θεατρικών
αποδόσεων της συγκεκριµένης τραγωδίας. ∆εδοµένου ότι κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι η τραγωδία ως
είδος προορίζεται για παράσταση και, επειδή σχετικά µε αυτό υπάρχει
άφθονο υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, κρίνεται σκόπιµο να δοθούν
ιδιαίτερες οδηγίες για το προτεινόµενο θέµα, το οποίο µπορεί να λειτουργήσει
-εναλλακτικά- και ως αυτόνοµο σενάριο23.
Αφόρµηση: αξιοποιούµε το υλικό του σχολικού βιβλίου. Από τις ενότητες «ας
γίνουµε θεατές» και «ας εµβαθύνουµε» ζητάµε από τους µαθητές να προσέξουν στην
παράθεση φωτογραφικού υλικού τις εστιασµένες φωτογραφίες και να απαντήσουν σε
ερωτήσεις. Λόγου χάρη, προσέχουµε ιδιαίτερα την 1η εικόνα της σ. 13 αλλά και το
πρόσωπο του ηθοποιού Ν. Τζόγια στη σ. 19 και ρωτάµε: «πού εστίασε ο φωτογράφος
και γιατί;», «τι ήθελε να απαθανατίσει;», «γιατί είναι πανοραµικό το πλάνο του Γ.
Λαζάνη; Ποια η διαφορά του από το εστιασµένο της διπλανής φωτογραφίας;»

23

Για την επεξεργασία του θέµατος αυτού απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες.
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Ταυτόχρονα οι µαθητές καλούνται να σχολιάσουν όλες τις φωτογραφίες και να
εστιάσουν σε ζητήµατα σκηνοθεσίας, σκηνογραφίας και ενδυµατολογίας, κίνησης
και χρήσης των εκφραστικών µέσων του ηθοποιού. Κάποιες φορές καλούνται να
λειτουργήσουν και οι ίδιοι ως σκηνοθέτες και να καταθέσουν εναλλακτικές
προτάσεις, π.χ. για την κίνηση των ηθοποιών ή του Χορού στην ορχήστρα, για τον
τρόπο που θα εκφραστούν συναισθήµατα επί σκηνής κ.ο.κ.24
Χρήσιµο για τη διδασκαλία της τραγωδίας κρίνεται ένα βοηθητικό λεξικό όρων και
στάσεων που να εξηγεί π.χ. τι σηµαίνει σκηνοθετική ερµηνεία, πώς γίνεται η επιλογή
του βασικού θέµατος που θέλει να αναδείξει ο σκηνοθέτης, η επιλογή δευτερευόντων
θεµάτων, επικαιροποίηση-προσπάθεια µεταφοράς του στο σήµερα. Επίσης τι
συµπεράσµατα µπορούµε να βγάλουµε από τη διάταξη του χώρου και την
τοποθέτηση των σκηνικών σε αυτόν, τα υλικά κατασκευής των σκηνικών, τα
χρώµατα και τους όγκους, τα υλικά κατασκευής κοστουµιών, χρώµατα και στιλ, τη
θέση και την κίνηση των ηθοποιών στο χώρο, τη χρήση των εκφραστικών τους µέσων
π.χ. έντονη εκφορά του λόγου, έντονες κινήσεις του σώµατος.
Εγρήγορση (15΄): όλοι οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους το άρθρο της εφηµερίδας
για την παράσταση του Σ. Ευαγγελάτου. Το χρησιµοποιούµε και ως εισαγωγή σε
αυτό που ετοιµάζουµε, προκειµένου να µπουν στο κλίµα και να θυµηθούν.
Ενδιαφέρει η άποψη του σκηνοθέτη και της πρωταγωνίστριας, οι οποίες µπορεί να
χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές κατά περίπτωση. Για εγρήγορση, ζητούµε από
όλους τους µαθητές να σχολιάσουν το άρθρο απαντώντας σε ερωτήσεις του τύπου:
 Ποια η άποψη του σκηνοθέτη για την Ελένη; Πού εστιάζει τις δυσκολίες του;
Ποιες θεωρεί αρετές του έργου;
 Κάνει λόγο για «∆υσχέρεια και γοητεία». Από όσα έχετε δει έως τώρα στον
πρόλογο µπορείτε να κατανοήσετε τη φράση του σκηνοθέτη;
 Λέει ο Ευαγγελάτος: Η παράστασή µας επιπλέον στηρίχθηκε σε αυτό καθαυτό
το νόηµα του έργου. Είναι ένα έργο που πιθανότατα γράφτηκε µετά τη
σικελική καταστροφή. ∆ιαθέτει µια κριτική του πολέµου, από την οποία
έµµεσα και καλόγουστα βγαίνει επίσης το παιχνίδι του "είναι" και του
"φαίνεσθαι"». Μην ξεχνάµε ότι η Ελένη εθεωρείτο ότι είναι στην Τροία, ενώ
εκεί βρισκόταν ένα συννεφένιο είδωλό της, µια Νεφέλη. Όλος ο πόλεµος,
όλες οι σφαγές, οι εξόριστοι, πρόσφυγες, νεκροί, τραυµατίες, ανάπηροι, όλα
έγιναν «για ένα πουκάµισο αδειανό, για µιαν Ελένη»: αν και ακόµα βρίσκεστε
στον πρόλογο µπορείτε να κατανοήσετε αυτή τη θέση;
 Ποια η γνώµη της πρωταγωνίστριας; Ποιες οι δυσκολίες της; πώς
χαρακτηρίζει την ηρωίδα που κλήθηκε να ενσαρκώσει;
Εργαζόµαστε σε οµάδες. Μοιράζουµε φύλλα εργασίας και δίνουµε «αποστολές».
Προσοχή: ο ρόλος που θα ανατεθεί σε κάθε µέλος της οµάδας αφορά την ίδια την
οµάδα που στοχεύει από κοινού στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Ο ρόλος του
καθηγητή καλό θα είναι να προχωρά από τη φθίνουσα καθοδήγηση στην απόλυτη
χειραφέτηση κ.ο.κ.

24
Είναι απαραίτητο να γίνει λόγος για τις διαφορετικές πτυχές της παράστασης και να δοθούν επεξηγήσεις στους µαθητές για
τους όρους σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ενδυµατολογία, κινησιολογία, µουσική, υποκριτική.
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Αποστολή της 1ης οµάδας: Ονοµάζεστε « κριτικοί εικόνας»: Ξαναβλέπετε το
απόσπασµα από την παράσταση του Ευαγγελάτου αλλά χωρίς ήχο. Καλείστε:
α. να διαµορφώσετε και να παρουσιάσετε στην τάξη για τον τόπο, το χρόνο, τα
βασικά πρόσωπα της δράσης, όπως µπορείτε να τα εικάσετε από τη βουβή
παράσταση που παρακολουθείτε. Υπενθύµιση για τους καθηγητές: Την προηγούµενη
ώρα είχαν δει το απόσπασµα µε ήχο. Αυτή είναι µια προϋπάρχουσα γνώση που
λαµβάνεται υπόψη στο σενάριο και στις απαντήσεις των µαθητών. Ο στόχος για την
παράσταση χωρίς ήχο είναι να πετύχουν οι µαθητές να αυξήσουν την
παρατηρητικότητά τους: να χρησιµοποιήσουν στο έπακρο τα µάτια τους, να
προσπαθήσουν δίνοντας έµφαση στα παραγλωσσικά στοιχεία, στις εκφράσεις, στα
συναισθήµατα που απεικονίζονται στα πρόσωπα να κάνουν τις υποθέσεις τους.
β. να παρατηρήσετε τις µορφές και τις εκφράσεις των προσώπων και να
προσπαθήσετε να τις ταυτίσετε µε συγκεκριµένες σκηνές του προλόγου.
Αιτιολογείστε την απάντησή σας. Πού επικεντρώνει η κάµερα και γιατί;
γ. συγκρίνοντας τις φωτογραφίες ακόµα και από την παράσταση µε σκηνές από την
ζωντανή παράσταση τι παρατηρείτε; Υπάρχει και η µατιά του φωτογράφου που
παρεµβάλλεται;
δ. πώς επιδρά το χρώµα ή ο φωτισµός στη διαµόρφωση της ατµόσφαιρας;
ε. µε ποιους τρόπους αποδίδονται οι σκέψεις των προσώπων; Εκφράστε την άποψή σας
για την υποκριτική: χρήση των εκφραστικών µέσων των ηθοποιών, δηλαδή χειρονοµίες,
εκφράσεις του προσώπου, κίνηση του σώµατος, τόνος, ένταση χροιά της φωνής-κίνηση
στο χώρο
στ: ποια η διαφορά του κοντινού πλάνου από το µακρινό; Ποια του πανοραµικού από
την εστίαση;
ζ. κάντε την καταγραφή των επιµέρους:
 Σκηνογραφία (περιγραφή της κατασκευής, όγκοι, σχήµατα, χρώµατα, διάταξη στο
χώρο)
 Κοστούµια (σχέδια, υλικά, χρώµατα)
Αποστολή της 2ης οµάδας: Είστε «φιλόλογοι». Το ενδιαφέρον σας εστιάζεται στα
κείµενα. Αναρωτηθείτε και παρουσιάστε στην ολοµέλεια:
 Κατατάξτε τα κείµενα ως προς την επιλογή του µύθου της Ελένης. Μπορείτε
να τα δείτε και χρονολογικά και ειδολογικά; Πού εντάσσονται τα
περισσότερα; Γιατί είναι τόσο αντιφατικά µεταξύ τους;
 Η σύγχρονη εκδοχή ποιο µύθο επιλέγει να προβάλλει; Γιατί άραγε;
 Γιατί ο Ευριπίδης επέλεξε τη συγκεκριµένη στιγµή αυτή την εκδοχή του
µύθου της Ελένης; (Η απάντηση να δοθεί, αφού ληφθεί υπόψη το ιστορικό
πλαίσιο όπως παρουσιάζεται στη σ. 5 του σχολικού βιβλίου.)
Αποστολή της 3ης οµάδας: Είστε «σκηνοθέτες και ηθοποιοί». Εκτός από την
παράσταση του Σ. Ευαγγελάτου του 1999 η συγκεκριµένη οµάδα προτείνεται να δει
και απόσπασµα παράστασης από το ΚΘΒΕ:
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http://www.youtube.com/watch?v=bpybxhHYx90&feature=related
αλλά και σκηνή από χορό
http://www.youtube.com/watch?v=VYBtQ7kz6XI&feature=related
Μετά από αυτό καλείστε να δραµατοποιήσετε την Ελένη µε δύο τρόπους: α. την ώρα
που µονολογεί στο δραµατικό πρόλογο του Ευριπίδη, και β. την ώρα που είναι µε
τον άντρα της στο παλάτι του Πρίαµου. Σας δίνουµε την οδηγία: θα το κάνετε
µιµητικά, χωρίς λόγια…(µε έµφαση στην κίνηση του σώµατος και στην έκφραση
του προσώπου)
Αποστολή της 4ης οµάδας: είστε «συγγραφείς». ∆είτε ένα ακόµα απόσπασµα στο
οποίο µιλούν οι ∆ιόσκουροι και προφητεύουν τη ζωή της Ελένης.
Στη συνέχεια, σας προτρέπουµε να γράφετε δύο κείµενα: α. ένα µονόλογο που
απευθύνει η Ελένη στον καθρέφτη της, ενώ βρίσκεται στα δώµατα της Τροίας
β. ένα µονόλογο που ακούγεται να λέει η Ελένη µετά την προφητεία των
∆ιόσκουρων, στο τέλος της τραγωδίας: στην ουσία συνεχίζετε την τραγωδία, της
δίνετε άλλο τέλος…
Την επόµενη διδακτική ώρα οι µαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες της οµάδας τους
στην ολοµέλεια και δέχονται ανατροφοδότηση: απαντούν σε ερωτήσεις,
ανταλλάσσουν σχόλια, συνδιαµορφώνουν µε όλη την τάξη άποψη για όλα τα θέµατα.
Έχουν 20΄ µετά για να ξαναγράψουν τα κείµενά τους έχοντας λάβει υπόψη τους τα
σχόλια που τους έγιναν. Εκείνη την ώρα η 3η και η 4η οµάδα δουλεύουν µαζί. Η 3η
οµάδα θα παρουσιάσει τα κείµενα που έγραψε η 4η, αφού έχει ήδη εκπαιδευτεί από
την προηγούµενη ώρα στην έκφραση και τις µιµήσεις.
Τα κείµενα ολοκληρωµένα κατατίθενται στο φάκελο των µαθητών (portfolio).
Για τη δραµατοποίηση αφιερώνουµε τα 5΄του διδακτικού σεναρίου.
Εναλλακτικά θα µπορούσε να παραλειφθεί η οδηγία για το χωρίς ήχο. Αντίθετα µε
άλλες σκηνές (προτιµότερο στα επόµενα επεισόδια) θα µπορούσε να γίνει λόγος για
τη µουσική και το χορό.
Επίσης,
Α. θα ήταν δυνατό να:
 σχολιαστούν και να αναλυθούν τα επιµέρους δεδοµένα της θεατρικής
παράστασης ως προς τη µεταξύ τους συνάφεια: αν και πώς τα σκηνικά έχουν
σχέση µε τα κοστούµια, αν η µουσική βρίσκεται σε συνάφεια µε την κίνηση
του χορού, αν η χρήση των εκφραστικών µέσων των ηθοποιών και γενικά η
υποκριτική τους αποδίδει τα χαρακτηριστικά και τις συναισθηµατικές
καταστάσεις των ηρώων του έργου, αν όλα τα παραπάνω υπηρετούν
συντονισµένα την προσέγγιση/ερµηνεία του σκηνοθέτη.
 γίνουν προτάσεις από τους µαθητές για τη σκηνική αναπαράσταση του έργου
σύµφωνα µε την ερµηνεία του ως τραγωδία και όχι ως κωµωδία.
 σχολιαστούν οι µεταφράσεις και το κατά πόσον υπηρετούν την προσέγγιση του
σκηνοθέτη ή όχι.
 εξεταστούν παράλληλες µεταφράσεις και να βρεθούν τα δυνατά και τα αδύνατα
σηµεία καθεµιάς από αυτές.
Β. Να δουλέψουν οι µαθητές µε κόµικς:
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(Οδηγία: να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα τη δηµιουργία από εκπαιδευτικούς της Ελένης
του Ευριπίδη σε κόµικς : www.neanikiskini.gr/elenicomic/dimiourgoi.html ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ Υ.Π.Ε.Π.Θ. 77250/Γ7/13-7-07 35η ΠΡΑΞΗ 28 - 2 – 07,) και στη συνέχεια,
αφού περιηγηθούν στην αρχική σελίδα, στη σελίδα «από την τραγωδία στο κόµικς»,
ελεύθερα:
α. να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από την αποτύπωση
β. να απαντήσουν στο ερώτηµα αν θεωρούν θετική/αρνητική ή αδιάφορη τη µετατροπή
αυτή αναφορικά µε το ελκυστικό της αποτέλεσµα στη µάθηση των µαθητών
γ. αφού διαβάσουν και τις κριτικές, να προβληµατιστούν πάνω στο ζήτηµα αν είναι
καινοτόµα η δράση ή όχι και γιατί
δ. να σκεφτούν και να απαντήσουν αν εκείνοι θα έκαναν κάτι διαφορετικό
ε. να επικοινωνήσουν µε τους δηµιουργούς και να τους εκφράσουν τις απόψεις και τα
συναισθήµατά τους
στ. να δηµιουργήσουν οι ίδιοι σκηνές της τραγωδίας σε εικονογραφηγήµατα (κόµικς) µε
λόγο στα «συννεφάκια» και εικονιστική αναπαράσταση, µε σχεδίαση κοστουµιών… Αφού
παρουσιάσουν στην κοινότητα την εργασία τους, να υποστηρίξουν την επιλογή τους.
ΠΗΓΕΣ (ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ)
 Σχολικά εγχειρίδια
 Η Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας
 Το Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειµένων
 http://www.pio.gov.cy/cyprus_today/jul_dec99/kipria99_07euripides.htmσκηνοθεσία Ευαγγελάτου
 http://www.cnrs.ubc.ca/masc/helen.html United Players of Vancouver- Jericho Arts Center, Vancouver,B.C
 www.didaskalia.net
 http://www.ancientgreekdrama.gr/gr/index1.html
 http://wwwtheatermania.com/content/news.cfm?int_news_id=2074
 http://www.ancientgreece.co.uk/menu.html
 http://www.bbc.co.uk/schools/landmarks/ancientgreece/main
menu.shtml&original
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II 4.3.2 Β) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ) Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
Σύγκριση της Ἑλένης µε την Ἰφιγένεια ἐν Ταύροι̋
Σύγκριση της Ἑλένης µε την Ἰφιγένεια ἐν Ταύροι̋ : ο πρόλογος, η σκηνή της
αναγνώρισης και η διαφυγή
Σχέδιο εργασίας
3 οµάδες
Να αναζητηθούν τα κοινά στοιχεία των δύο τραγωδιών
- Ο χορός των γυναικών-αιχµάλωτες
- Οι δύο ηρωίδες σε ξένη γη: η Ιφιγένεια παρερµηνεύει το όνειρό της, η Ελένη
απατάται από τις ειδήσεις του Τεύκρου
- Σχέδιο εξαπάτησης των βασιλέων για να επιτευχθεί η διαφυγή. Θόας-Θεοκλύµενος
(µε αφελή δεισιδαιµονία ο µεν µε παροιµιώδη αφέλεια ο δε, ευσεβής µε τον τρόπο
του ο ένας και συµπαθής, αγροίκος ο δεύτερος και αντιπαθητικός)
- Πρόλογος = εναλλαγή µονόλογου διάλογου, διπλός πρόλογος = εµφανίζονται οι
δύο πρωταγωνιστές, χωρίς να έρθουν σε επικοινωνία
- Πάροδος = µορφή κοµµού
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ι.)
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ. Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε στοιχεία
ιστορίας, πολιτισµού, αρχαιολογίας, βασισµένη σε κείµενα αρχαίων συγγραφέων
(Σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ)
ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Ο∆ΥΣΣΕΙΑ. ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Η Άρτεµις στην αρχαία Αθήνα, MLS MULTIMEDIA/Exodus, 1999.
Ελληνική Μυθολογία, Ένα ταξίδι στη φαντασία, Virtual Reality, 1997.
Αρχαίος ελληνικός Πολιτισµός - Ελληνική Μυθολογία, LIBROCOM.
Η Αθήνα στα χρόνια του Περικλή, 1999.
Mythology,ΕΜΜΕ, InteractIIe.
Portraits of Byzantium, Lambrakis Research Foundation, 1997.

Στο περιεχόµενο (αρχές επιλογής κειµένων - προτεινόµενα κείµενα για τις τρεις
τάξεις)
 Επιλέγονται πεζά κείµενα της αττικής διαλέκτου τα οποία ανήκουν σε
διάφορα γραµµατειακά είδη, έχουν ενδιαφέρον περιεχόµενο και καλύπτουν
διάφορους τοµείς και όψεις της καθηµερινότητας κατά την αρχαιότητα
 Ενδεικτικά για τη Β΄ τάξη προτείνεται η διδασκαλία κειµένων που
κατατάσσονται στις εξής θεµατικές ενότητες:
 µύθοι-µυθιστορία: κείµενα από τον Αίσωπο, Απολλόδωρο, Λουκιανό
(µπορεί να αξιοποιηθoύν το κείµενο της 4ης ενότητας του σχολικού
εγχειριδίου και το παράλληλο κείµενο της 8ης ενότητας, Πλάτωνος
Πρωταγόρας 322 a-c)
 ιστορία: το βασικό και τα παράλληλα κείµενα (σε µετάφραση) της 3ης
ενότητας από τον Πολύβιο
 πολιτεύµατα: Αριστοτέλους, Ἀθηναίων Πολιτεία 2.2, 5.3, 6.1 και
συµπληρωµατικά απόσπασµα από τη συζήτηση περί πολιτευµάτων στον
Ηρόδοτο, Ἱστ. Γ, 80.3-6 (µεταποιηµένο στην αττική διάλεκτο)
 περσικοί πόλεµοι-ενδυνάµωση της αθηναϊκής δηµοκρατίας: το κείµενο
του Πλουτάρχου από τη 2η ενότητα και παράλληλα το Ι,139-143 από τον
Θουκυδίδη (αποσπάσµατα), το κείµενο της 15ης ενότητας από τον
Ἐπιτάφιον του Λυσία και το Ι, 73-75 από τον Θουκυδίδη
 κοινωνική σύνθεση της Αθήνας-πολίτες, µέτοικοι, δούλοι: Ξενοφ.
Ἀθηναίων Πολιτεία 1.10-12, Αριστ. Πολιτικά Γ, 1275a - 1276b, καθώς
και το κείµενο της ενότητας 11 Πλάτ. Νόµοι 881b-e
 δηµοκρατικοί θεσµοί-εκκλησία του δήµου, βουλή, δικαστήρια: Αισχίνης,
Κατὰ Κτησιφῶντο̋ 6-7.1 , ∆ηµοσθένης, Περὶ τοῦ στεφάνου 168-172
 όψεις της καθηµερινότητας, επαγγέλµατα, κατοικία, εκπαίδευση:
αποσπάσµατα από τον Ὅρκον του Ιπποκράτη, Ηρόδοτος, Ἱστ. Γ, 129-130
(διασκευασµένο στην αττική διάλεκτο), Πλουτάρχου Περικλῆ̋ 12.6,
Λυσίας Ὑπὲρ Ἐρατοσθένους φόνου 9-10, Πλάτ. Πρωταγόρας 325c-326c,
το κείµενο της 6ης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου Ξεν. Ἀπολογία
Σωκράτους 19-21
 φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας-τα λάθη της δηµοκρατίας:
129

 Θουκ. II, 47-55, Πλάτ. Φαίδων, 57-58 και 116-118,
 τύποι ανθρώπων:
∆ηµοσθένους, Κατὰ Ἀριστογείτονος Ι. 51-53,
Θεοφράστου, Χαρακτῆρε̋, ἀδολέσχης 3.1-3.5
 γραπτός ή προφορικός λόγος;: το κείµενο της 18ης ενότητας, Ἀλκιδάµας,
Περὶ σοφιστῶν, ∆ιον. Αλικαρν., Περὶ συνθέσεως Ὀνοµάτων 6.1-8, ∆ίων
Χρυσόστ. Or. 12.65-69
 κείµενα ευτράπελα και χιουµοριστικά ή απλώς ευχάριστα και
ενδιαφέροντα: Λουκ. Νεκρικοὶ ∆ιάλογοι 5, Πλούταρχος, ∆ηµ.-Ἀντ. 85-86
Σηµειώνεται ότι ο διδάσκων µπορεί να επιλέξει ως παράλληλα, κείµενα
µεταφρασµένα από το βιβλίο Ο Τόπος και οι Άνθρωποι.
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III ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ
γλωσσική επίγνωση (language awareness): ο όρος χρησιµοποιείται µε δύο
διαφορετικές σηµασίες που διαπλέκονται όµως µεταξύ τους. ∆ηλώνει: α) τη στάση
του ατόµου απέναντι στη φύση και το ρόλο της γλώσσας στην ανθρώπινη ζωή και
κοινωνία, τη συνειδητή επίγνωση της γλώσσας ως συστήµατος, ως µέσου
επικοινωνίας, ως εργαλείου σκέψης και διαχείρισης των κοινωνικών σχέσεων β) µια
τάση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας µε στόχο, µέσα από
καθορισµένα περιεχόµενα και µεθοδολογίες, την κατάκτηση γνώσεων και την
ανάπτυξη ικανοτήτων που καλλιεργούν την παραπάνω στάση. κριτική γλωσσική
επίγνωση: στο πλαίσιο µιας κριτικής σύλληψης της εκπαίδευσης η µελέτη της
γλώσσας επικεντρώνεται στη συνειδητοποίηση της δυναµικής των νοηµάτων που
κατασκευάζονται µέσω της γλώσσας, µε στόχο την αµφισβήτηση και την
ανακατασκευή τους, δηλαδή την ανάπτυξη ενός λόγου χειραφετητικού που έχει ως
στόχο την απελευθέρωση των ατόµων-συµµετεχόντων στην επικοινωνία από την
εξουσία των κυρίαρχων λόγων.
γλωσσική ικανότητα (linguistic competence): η διαισθητική (ή και συνειδητή)
γνώση της δοµής της γλώσσας, που επιτρέπει στους φυσικούς οµιλητές και
οµιλήτριες να παράγουν και να κατανοούν γραµµατικά ορθές προτάσεις.
γλωσσική ποικιλία (linguistic variety): η µορφή µιας γλώσσας που χρησιµοποιείται
σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή ή από συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες.
γλωσσική ποικιλότητα (linguistic variation): η φωνολογική, µορφολογική,
συντακτική και λεξιλογική διαφοροποίηση που χαρακτηρίζει κάθε ζωντανή γλώσσα
και προσδιορίζεται από γεωγραφικές, κοινωνικές και καταστασιακές παραµέτρους.
γλωσσική λειτουργία (language function): η πράξη που επιτελεί η γλώσσα σε σχέση
µε τον ποµπό, τον αποδέκτη, την εξωγλωσσική πραγµατικότητα κτλ. Βασικές
λειτουργίες είναι οι:
αναφορική ή περιγραφική λειτουργία (referential/descriptIIe function): η
γλώσσα αναφέρεται στην εξωγλωσσική πραγµατικότητα (περιγραφή, αφήγηση)
βιωµατική λειτουργία (emotIIe function): η γλώσσα εκφράζει στάσεις,
συναισθήµατα και βιώµατα του ποµπού.
κατευθυντική λειτουργία (conatIIe function): η γλώσσα κατευθύνει τον
αποδέκτη σε συγκεκριµένου είδους δράσεις (παράκληση, προτροπή, πειθώ κ.τλ.).
φατική λειτουργία (phatic function): η γλώσσα χρησιµοποιείται για να
ανοίξει, να διατηρήσει ανοιχτό ή να κλείσει το δίαυλο επικοινωνίας (χαιρετισµοί,
αποχαιρετισµοί, ενδείξεις ότι ο συνοµιλητής/η συνοµιλήτρια παρακολουθεί τα
λεγόµενα του οµιλητή/της οµιλήτριας κ.τλ.).
µεταγλωσσική λειτουργία (metalinguistic function): η χρήση της γλώσσας
για σχολιασµό της ίδιας της γλώσσας (περιγραφή της δοµής της γλώσσας,
αξιολόγηση της καταλληλότητάς της κ.τλ.).
ποιητική λειτουργία (poetic function): η χρήση της γλώσσας για αισθητικούς
σκοπούς.
αναπαραστατική (µετα)λειτουργία (ideational metafunction): αφορά
γλωσσικές επιλογές (ρήµατα [µεταβατικά, αµετάβατα], λεξιλόγιο κτλ.) µέσω των
οποίων ο/η οµιλητής/-τρια ή ο/η συγγραφέας παρουσιάζει ένα θέµα, οργανώνει τη
γνώση.
γνώση καταστασιακή: η γνώση του επικοινωνιακού πλαισίου εντός του οποίου
παράγεται ένα γραπτό κείµενο. Η παραγωγή γραπτού λόγου και η δηµιουργία ενός
αποτελεσµατικού επικοινωνιακά κειµένου προϋποθέτει τη συνεξέτασή του µε το
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πλαίσιο επικοινωνίας για τη δηµιουργία τύπων κειµένων αναγνωρίσιµων από τους
αναγνώστες.
γνωσιακά αδιέξοδα/γνωσιακή σύγκρουση (cognitIIe conflict): διδακτική
στρατηγική που βασίζεται στη θεωρία του εποικοδοµισµού, κατά την οποία ο
διδάσκων προκαλεί αντιπαράθεση ανάµεσα σε δύο διαφορετικές θεωρήσεις/απόψεις,
µε στόχο να αναστοχαστούν οι µαθητές στις ιδέες τους, να αναδιοργανώσουν τα
νοητικά τους σχήµατα και να µετασχηµατίσουν τη γνώση τους, ώστε να είναι
εγγύτερη σε ένα επιστηµονικό µοντέλο.
γνωσιακή µαθητεία (cognitIIe apprenticeship): διδακτικό µοντέλο που απορρέει
από τις θεωρίες της «εγκατεστηµένης µάθησης», οι οποίες πρεσβεύουν ότι η µάθηση
είναι µια κοινωνική διαδικασία και προκύπτει από την ενεργή συµµετοχή σε
δραστηριότητες εµπλαισιωµένες σε κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα.
Σύµφωνα µε το µοντέλο οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα, όταν αλληλεπιδρούν µέσα
σε όσο το δυνατόν πιο αυθεντικά πλαίσια µε άτοµα ή συνοµηλίκους που έχουν
περισσότερες γνώσεις (επαΐοντες) και µέσω µιας διαδικασίας που αποβλέπει στη
σταδιακή εσωτερίκευση της διδασκόµενης γνώσης και δεξιότητας και των γνωστικών
εργαλείων που χρησιµοποιεί ο επαΐοντας και εντέλει στη µαθησιακή αυτονοµία.
γνωστικές διαδικασίες (cognitIIe/mental processes): οι νοητικές διεργασίες
(αντίληψη, προσοχή, µνήµη, σκέψη) µέσω των οποίων ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις
πληροφορίες του περιβάλλοντος.
γνωστικές στρατηγικές (cognitIIe strategies): οι συµπεριφορές, δράσεις που υιοθετεί
ο µαθητής κατά τη διάρκεια µιας διανοητικής δραστηριότητας, για να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της. Αναφέρονται στην εκτέλεση του διανοητικού έργου.
γραµµατισµός (literacy): σύνολο δεξιοτήτων και πρακτικών χρήσης ποικίλων
κειµένων που επιτρέπουν στο άτοµο να διαχειρίζεται την κοινωνική του ζωή µέσα
από τη συµµετοχή του σε τοµείς κοινωνικής δραστηριότητας.
γραµµατισµός οπτικός/εικονιστικός (visual literacy): σύνολο δεξιοτήτων
και
πρακτικών σχετικών µε την παραγωγή και κατανόηση µηνυµάτων που
µεταδίδονται µέσα από εικόνες και διαγράµµατα, εντεταγµένων στο
κοινωνικό γίγνεσθαι.
γραµµατισµός, κριτικός (critical literacy): προσέγγιση που δίνει έµφαση
στην ανάδειξη και κατανόηση του ρόλου που παίζει η γλώσσα στην
κατασκευή, αναπαραγωγή και επιβολή µιας ιδεολογικά διαµορφωµένης
κοινωνικής πραγµατικότητας.
σχολικοί γραµµατισµοί (school literacies): οι γλωσσικές, επικοινωνιακές και
πολυτροπικές δεξιότητες παραγωγής και επεξεργασίας των νοηµάτων που
παράγονται µέσα από τα κείµενα που χρησιµοποιούνται σε διάφορα µαθήµατα για τη
διαπραγµάτευση της γνώσης και την επικοινωνία µαθητών/-τριών και εκπαιδευτικού
στη σχολική κοινότητα. Στον όρο αυτό µπορεί να ενταχθούν και οι παιδαγωγικές
ιδεολογίες που κατευθύνουν την ανάγνωση και τη γραφή και διαµορφώνουν τις
ταυτότητες των µαθητών/-τριών.
γραµµατισµός ψηφιακός (digital literacy): σύνολο δεξιοτήτων και
πρακτικών σχετικών µε τα κείµενα που το άτοµο παράγει µέσω της χρήσης
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή αναζητά και παράγει στο διαδίκτυο για να συµµετέχει
στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
γραµµατισµός, αναδυόµενος: (emergent literacy): σύνολο στάσεων,
γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν σχέση µε την αποκωδικοποίηση του γραπτού
λόγου και την κατανόηση του περιεχοµένου του, καθώς και την παραγωγή γραπτών
µηνυµάτων στην ηλικία πριν από την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης.
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γραµµατισµός, νέος (new literacy): σύνολο τεχνικών, λειτουργικών και
κριτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή και πρόσληψη λόγου σε
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα.
διαπροσωπική (µετα)λειτουργία (interpersonal metafunction): αφορά γλωσσικές
επιλογές που υποδηλώνουν τη στάση του οµιλητή/της οµιλήτριας ή του/της
συγγραφέα απέναντι στις πληροφορίες που µεταδίδει αλλά και απέναντι στον/την
ακροατή/-τρια ή τον/την αναγνώστη/-στρια.
εγκατεστηµένη µάθηση (situated learning): µοντέλο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
των κοινωνικοπολιτισµικών θεωριών, σύµφωνα µε το οποίο η µάθηση είναι µια
διαδικασία συµµετοχής σε «κοινότητες µάθησης» και αντιµετωπίζεται και ως
διαδικασία και ως αποτέλεσµα συγκερασµού της δραστηριότητας και της κουλτούρας
του κοινωνικού πλαισίου στην οποία είναι εγκατεστηµένη.
επανορθωτικές διαδικασίες ανάγνωσης (retrieval processes): διαδικασίες που κάνει
ο αναγνώστης κατά τη διάρκεια της κατανόησης, για να γεφυρώσει τα χάσµατα
συνοχής του κειµένου και να εντάξει τα συµπεράσµατα που προκύπτουν κατά την
ανάγνωση στη συνολική αναπαράσταση του κειµένου.
επεξεργασία των πληροφοριών (Information Processing Learning): η θεωρία της
επεξεργασίας των πληροφοριών αντιλαµβάνεται τη σκέψη ως µέσο
επεξεργασίας των πληροφοριών που λειτουργεί παρόµοια µε τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (προσλαµβάνει εισερχόµενα µηνύµατα, τα επεξεργάζεται, τα
αναπαριστάνει, τα αποθηκεύει στο µνηµονικό σύστηµα, τα ανακαλεί και παράγει
εξερχόµενα, δηλαδή νέες µορφές συµπεριφοράς).
ανοδική (bottom-up ή data-drIIen process): η κατανόηση ενός κειµένου
επιτυγχάνεται µε µια σταδιακή διαδικασία από τα επιµέρους συστατικά (λέξη,
πρόταση) προς το συνολικό κείµενο.
καθοδική (top-down ή conceptual-drIIen process): η κατανόηση ενός
κειµένου επιτυγχάνεται µε τη διαδικασία της ανάλυσης από το υψηλότερο επίπεδο
δοµής (κείµενο) στα δευτερεύοντα-χαµηλότερα επίπεδα γραµµατικής (πρόταση,
λέξη).
αλληλεπιδραστική (interactIIe process): ανοδική και καθοδική νοητική
επεξεργασία των πληροφοριών ταυτόχρονα.
επίθηµα (suffix): τµήµα λέξης σε τελική θέση µε σηµασιολογικό περιεχόµενο, π.χ.
σχολ-ικός, µαθη-τής, σχολ-είο, εκπαιδ-εύω. Λέγεται και παραγωγική κατάληξη.
επικοινωνιακή ικανότητα (communicatIIe competence): η διαισθητική (ή και
συνειδητή) γνώση των επικοινωνιακών συµβάσεων µιας γλώσσας που κατέχουν οι
οµιλητές και οι οµιλήτριές της. Οι συµβάσεις αυτές τους επιτρέπουν να
προσαρµόζουν τον λόγο τους στις εκάστοτε συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας
επικοινωνιακό γεγονός (speech event): µονάδα ανάλυσης της επικοινωνίας σε µια
τοπική κοινότητα που συνοικοδοµείται από δύο ή περισσότερα άτοµα τα οποία
πραγµατώνουν κάποιον κοινωνικά αναγνωρίσιµο στόχο.
επιτονισµός (intonation): το σύνολο των προσωδιακών παραµέτρων (ένταση,
συχνότητα, ρυθµός κτλ.), οι οποίες επιτελούν λειτουργικό ρόλο στην οργάνωση του
προφορικού λόγου σε µια γλώσσα.
εποικοδοµισµός (constructIIism) ή κοστρουκτιβισµός: επιστηµονικό παράδειγµα
σύµφωνα µε το οποίο η γνώση οικοδοµείται, κατασκευάζεται ενεργητικά ως
αποτέλεσµα των γνωστικών διαδικασιών που συµβαίνουν µέσα στον ανθρώπινο νου.
Ο εποικοδοµισµός θεωρεί τη µάθηση ως µία ενεργό διαδικασία κατά την οποία οι
µαθητές/τριες κατασκευάζουν µε ενεργό τρόπο τη γνώση καθώς προσπαθούν να
κατανοήσουν τον κόσµο που τους περιβάλλει. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό η
µάθηση προκύπτει από την προσαρµογή των προσωπικών νοητικών µοντέλων στις
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νέες εµπειρίες που αποκτά ο καθένας. Υπό αυτή την έννοια η µάθηση θα πρέπει να
βασίζεται σε και να ξεκινά από θέµατα που οι µαθητές επιχειρούν να κατανοήσουν
επειδή για κάποιο λόγο τους κίνησαν το ενδιαφέρον , η διδακτέα ύλη θα πρέπει να
προσαρµόζεται στην προηγούµενη γνώση των µαθητών και οι εκπαιδευτικοί θα
πρέπει να προσαρµόζουν τις στρατηγικές διδασκαλίας τους στις προηγούµενες
εµπειρίες των µαθητών ενθαρρύνοντάς τους να αναλύσουν και να ερµηνεύουν τις
πληροφορίες γύρω τους ή να συνάγουν συµπεράσµατα από αυτές.
Κοινωνικός εποικοδοµισµός (social constructIIism ή co-constructIIism):
κοινωνικοπολιτισµική θεωρία που ανήκει στο γενικότερο επιστηµονικό παράδειγµα
του εποικοδοµισµού σύµφωνα µε την οποία η κατάκτηση της γνώσης είναι µια
ενεργός διαδικασία οικοδόµησης νοηµάτων και σηµασιών, που συντελείται σε µια
συγκεκριµένη κατάσταση, ένα περιβάλλον ή πλαίσιο και µέσω των αλληλεπιδράσεων
του ατόµου τόσο µε τα φαινόµενα, τα υλικά, τις διαδικασίες του περιβάλλοντος, όσο
και µε τις πεποιθήσεις και τις συµπεριφορές των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται
στο περιβάλλον αυτό.
ιεραρχικές δοµές: η οργάνωση των γνώσεων στη µνήµη έχει –σύµφωνα µε τη
θεωρία των σηµασιολογικών δικτύων- τη µορφή δικτύου στο οποίο κάποιες έννοιες
είναι υπερκείµενες και κάποιες υποκείµενες σ’ αυτές.
ιστολόγιο (weblogs/blogs): προσωπικός ή οµαδικός δικτυακός τόπος που περιέχει
καταχωρήσεις µε νέα ή δηµοσιεύσεις των επισκεπτών του. Οι δηµοσιεύσεις του
ιστολογίου είναι κείµενα εµπλουτισµένα ενίοτε µε εικόνες, συνδέσµους σε αρχεία
ήχου ή βίντεο. Επίσης, είναι αρχειοθετηµένες ηµερολογιακά και η συντήρηση του
γίνεται συνήθως από ένα άτοµο, το οποίο είναι και ο διαχειριστής του µε αυξηµένα
προνόµια στις δηµοσιεύσεις των χρηστών που φιλοξενεί. Τα ιστολόγια προωθούν τη
διαδραστικότητα, καθώς επιτρέπουν την ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων, γνώσεων
µεταξύ των επισκεπτών του.
ιστός 2.0 (web 2.0): Το Web 2.0 είναι το Web ως πλατφόρµα, που εκτείνεται σε όλες
τις συνδεδεµένες συσκευές, ενώ οι εφαρµογές του µεγιστοποιούν τα εγγενή
πλεονεκτήµατα της εν λόγω πλατφόρµας: παραγωγή λογισµικού ως υπηρεσία
(Software as a Service - SaaS), συνεχής ενηµέρωση που γίνεται καλύτερη όσο
περισσότεροι τη χρησιµοποιούν, χρησιµοποίηση δεδοµένων από πολλαπλές πηγές
συµπεριλαµβανοµένων και των µεµονωµένων χρηστών, παροχή υπηρεσιών
δεδοµένων σε µορφή που επιτρέπει τη χρήση από άλλους, καθώς και δηµιουργία µιας
αρχιτεκτονικής της συµµετοχής, πάνω και πέρα από την µεταφορά µιας ιστοσελίδας
προκειµένου να παραδώσει πλούσιες εµπειρίες στους χρήστες. (Τ. Ποµόνης 2011.
Προς το Web 3.0: ∆ιαδικασία Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονική Υποστήριξης
εφαρµογών Παγκόσµιου Ιστού που συνδυάζουν τεχνολογίες Web 2.0 και Semantic
Web. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Πανεπιστήµιο Πατρών.)
ιστοχώρος συζητήσεων (forum): ιστότοπος που προσφέρεται για συζητήσεις µε ένα
συγκεκριµένο θέµα πεδίο ενδιαφέροντος. Οι δηµοσιεύσεις των συζητήσεων του
ιστοχώρου είναι αρχειοθετηµένες ηµερολογιακά. Στους περισσότερους ιστοχώρους
συζήτησεων απαιτείται εγγραφή για συµµετοχή στα υποθέµατα του ιστοχώρου
συζητήσεων.
κειµενικά είδη (genres): λέγονται και είδη λόγου˙ ο όρος αναφέρεται στην
κατηγοριοποίηση των κειµένων σύµφωνα µε τις συµβάσεις µε τις οποίες
συγκροτείται το κείµενο. Τα κειµενικά είδη αντικατοπτρίζουν τις λειτουργίες, τα
νοήµατα και το χαρακτήρα κοινωνικών περιστάσεων και αποτυπώνουν το σύνολο
των κοινωνικών περιστάσεων µιας κοινότητας σε µια δεδοµένη ιστορική στιγµή.
Ενδεικτικά, κειµενικά είδη που συναντούµε καθηµερινά είναι η συνέντευξη, το
βιογραφικό σηµείωµα, το αυτοβιογραφικό κείµενο (στη λογοτεχνία), η αφήγηση
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προσωπικής εµπειρίας (στη λογοτεχνία), οι συστατικές επιστολές, οι ειδήσεις, τα
ρεπορτάζ, τα εγκυκλοπαιδικά άρθρα, η αφήγηση προσωπικής εµπειρίας (στη
λογοτεχνία), τα φυλλάδια και προκηρύξεις οικολογικών οργανώσεων, οι ετικέτες
τροφίµων, κρασιών, φαρµάκων, οι συνταγές µαγειρικής.
κειµενική κοινότητα (discourse community): σύνολο σχέσεων που δοµούνται
µεταξύ ατόµων που συνδέονται µεταξύ τους µε συγκεκριµένoυς ρόλους (µαθητήδασκάλου, π.χ.) και επικοινωνούν µέσα από συγκεκριµένα κείµενα και κειµενικές
πρακτικές.
κειµενική (µετα)λειτουργία (textual metafunction): γλωσσικές επιλογές µέσων των
οποίων ο οµιλητής/η οµιλήτρια ή ο/η συγγραφέας συνδέει τις προτάσεις/τα
εκφωνήµατα µεταξύ τους, δηµιουργώντας µια οργανωµένη ενότητα.
κειµενικές πρακτικές (textual practices): τρόποι αλληλεπίδρασης ατόµων µέσα από
τη συµµετοχή τους σε συγκεκριµένες, ιδεολογικά επενδυµένες δραστηριότητες
παραγωγής και επεξεργασίας κειµένων.
κειµενικοί τύποι: κατηγοριοποίηση των κειµένων µε βάση τα εσωτερικά
χαρακτηριστικά του κειµένου, δηλαδή τη γλώσσα που χρησιµοποιείται και τη
σχηµατική του δοµή. Βασικό κριτήριο της ταξινόµησης αυτής αποτελεί ο τρόπος
σύλληψης και αναπαράστασης της πραγµατικότητας από τον οµιλητή/συγγραφέα. Οι
κειµενικοί τύποι, όπως αυτοί αναγνωρίζονται από τη γλωσσολογία, διακρίνονται σε:
περιγραφή, αφήγηση και επιχειρηµατολογία. Με την εµπειρική σύλληψη και
απόδοση της πραγµατικότητας συνδέονται κατεξοχήν η περιγραφή και η αφήγηση,
ενώ µε τη νοητική επεξεργασία της η επιχειρηµατολογία (αιτιολόγηση/ αξιολόγηση).
Συµπερασµατικά, τα κειµενικά είδη κατατάσσονται σε κειµενικούς τύπους ανάλογα
µε την απόδοση της πραγµατικότητας (βλ. τον πίνακα στη σελ. 16 του ΠΣ).
κοστρουκτιβισµός βλ. εποικοδοµισµός.
λεκτική πράξη (speech act): η επιτέλεση µιας ενέργειας µε τη γλώσσα. Οι λεκτικές
πράξεις πραγµατώνονται µε εκφωνήµατα µε τα οποία οι άνθρωποι
διαπραγµατεύονται σχέσεις, πράξεις, συµφωνίες κτλ. Αποτελούν µέρος της κάθε
επικοινωνιακής δραστηριότητας και ορίζονται µε βάση τις προθέσεις των οµιλητών/τριών και τα αποτελέσµατα που πετυχαίνουν.
λεξιλόγιο (vocabulary): αποτελεί υποσύνολο του γλωσσικού συστήµατος στη χρήση
του και περιέχει µονάδες µε λεξική σηµασία όπως ρήµατα, ουσιαστικά, επίθετα.
λόγιες λέξεις: λέξεις που προέρχονται από την καθαρεύουσα ή την αρχαία ελληνική
γλώσσα και ως προς τη χρήση ανήκουν σε επίσηµες περιστάσεις επικοινωνίας, π.χ.
δεδηλωµένος.
λαϊκές λέξεις: λέξεις, συνήθως του προφορικού λόγου, που ανήκουν στη µάγκικη
διάλεκτο, στην αργκό, στη διάλεκτο της πιάτσας, π.χ. πασαπόρτι ή συνθηµατικές
λέξεις διάφορων κοινωνικών οµάδων (π.χ. νέοι).
λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης: Λογισµικό που χρησιµοποιούµε για τη
δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών.
εννοιολογικός χάρτης: γραφική αναπαράσταση εννοιών πουαποτελείται από
κόµβους και συνδέσεις µεταξύ τους. Οι κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και οι
συνδέσεις τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις µεταξύ των εννοιών
αναπαρίστανται µε τόξα ή γραµµές και µπορεί να είναι µονόδροµες, αµφίδροµες ή µη
κατευθυντικές.
µεταγνώση (metacognition): η ενηµερότητα που έχει το άτοµο για τις γνωστικές του
λειτουργίες, τους τρόπους µε τους οποίους επεξεργάζεται τη γνώση, η ικανότητά του
να εκτιµά τις απαιτήσεις του γνωστικού έργου, να παρακολουθεί, να ρυθµίζει και να
ελέγχει συνειδητά, σχεδιασµένα και
εµπρόθετα τις διαδικασίες της σκέψης του.
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µεταγνωστικές δεξιότητες (metacognitIIe skills): όρος συνώνυµος του όρου
«µεταγνωστικές στρατηγικές». Ονοµάζονται «δεξιότητες», διότι καλλιεργούνται και
υπόκεινται σε άσκηση και βελτίωση.
µεταγνωστική γνώση (metacognitIIe knowledge): η γνώση που έχει το άτοµο για τις
γνωστικές του λειτουργίες, για τη δυσκολία ενός γνωστικού έργου και τις
στρατηγικές µε τις οποίες αυτό θα υλοποιηθεί, η οποία είναι αποθηκευµένη στη
µνήµη και ανακαλείται κάθε φορά που το άτοµο ασχολείται µε ένα
σχετικό
έργο. Συγκεκριµένα διακρίνεται σε:
δηλωτική γνώση (declaratIIe knowledge): αναφέρεται στην επίγνωση που
έχει ο µαθητής για το γνωστικό έργο (περιεχόµενο, απαιτήσεις, τις ιδιαιτερότητες,
χαρακτηριστικά, δυσκολία) και τη γνώση για τον εαυτό του και τους άλλους ως
γνωστικά υποκείµενα, τις γνωστικές τους λειτουργίες, τους παράγοντες που τις
επηρεάζουν.
διαδικαστική γνώση (procedural knowledge): η γνώση των στρατηγικών,
των σκόπιµων και συστηµατικών δραστηριοτήτων µε τις οποίες ο µαθητής θα φτάσει
στην επίτευξη των στόχων και µε τις οποίες θα προσαρµόσει τη µαθησιακή
διαδικασία στις ικανότητές του. Η γνώση του «πώς» θα εφαρµόσει όσα γνωρίζει (τη
δηλωτική του γνώση).
υποθετική ή πλαισιοθετηµένη ή συµπερασµατική γνώση (conditional
knowledge): περιλαµβάνει τη γνώση σχετικά µε το πότε και γιατί το άτοµο θα
επιλέξει µια στρατηγική για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου κάτω από
συγκεκριµένες συνθήκες. Στην ουσία βοηθά το µαθητή να συνορχηστρώσει τα
συστατικά της δηλωτικής και διαδικαστικής γνώσης µέσα σε συγκεκριµένα πλαίσια.
µηχανιστικές δεξιότητες (mechanical skills): οι δεξιότητες του «γραφέα», τεχνικές
γραφής, ορθογραφίας, στίξης, λεξιλογίου.
µοντέλο παράθεσης πληροφοριών (knowledge telling): αναπτυξιακό µοντέλο
παραγωγής γραπτού λόγου που ταυτίζεται µε τη γνωστική συµπεριφορά του αρχάριου
συγγραφέα, ο οποίος όταν γράφει καταβάλλει τον ελάχιστο γνωστικό κόπο.
µοντελοποίηση-προτυποποίηση (modeling): η αρχική φάση του µοντέλου της
γνωστικής µαθητείας, όπου ο µαθητής παρακολουθεί τον εκπαιδευτικό να
εξωτερικεύει ρητά τις γνωστικές και µεταγνωστικές διαδικασίες που είναι αναγκαίες
για την ολοκλήρωση ενός νοητικού έργου, αλλά και τις συναισθηµατικές στάσεις
προσέγγισής του, προκειµένου ο µαθητής να σχηµατίσει το κατάλληλο νοητικό
µοντέλο του έργου αυτού.
µορφολογία (morphology): τοµέας της Γλωσσολογίας που εξετάζει και µελετά τα
µορφήµατα, ως προς την υφή τους, τα χαρακτηριστικά τους και τις δυνατότητες
συνδυασµού που έχουν για να συγκροτήσουν τις λέξεις, καθώς και µε τις µορφές που
παίρνουν αυτές µε την κλίση, µε την παραγωγή και τη σύνθεση.
µορφολογικός τεµαχισµός (morphological segmentation): η ανάλυση µιας
κατασκευασµένης λέξης στα συστατικά της, προκειµένου να εξαχθεί η συνολική της
σηµασία συνθετικά από τη σηµασία των επιµέρους συστατικών της.
παραγλωσσικά στοιχεία (paralinguistic features): όλα τα κωδικοποιηµένα
συστήµατα τα οποία συνοδεύουν ένα εκφώνηµα, δηλαδή η προσωδία (επιτονισµός,
ρυθµός, παύσεις κτλ.), οι κινήσεις του προσώπου και των χεριών, η θέση και η
κατεύθυνση του σώµατος.
πλαισιακή στήριξη (scaffolding): υποστήριξη του γλωσσικού υλικού από εικόνες,
διαγράµµατα, χάρτες και γενικά οποιοδήποτε υλικό διευκολύνει τους µαθητές στην
κατανόηση του περιεχοµένου.
πολυγραµµατισµοί (multi-literacies): σύνολο παιδαγωγικών αρχών που
υποστηρίζουν την ποικιλία των µορφών γραµµατισµού που λειτουργούν στις
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σύγχρονες κοινωνίες (οπτικός, εικονιστικός γραµµατισµός κτλ.).
πολυτροπικό κείµενο (multi-modal text): κείµενο που χρησιµοποιεί για τη µετάδοση
µηνυµάτων συνδυασµό σηµειωτικών τρόπων. Για παράδειγµα, τα περισσότερα
κείµενα των σχολικών βιβλίων, του ηµερήσιου τύπου ή της τηλεόρασης είναι
πολυτροπικά, αφού συχνά συνδυάζουν γλώσσα και εικόνα ή στην περίπτωση της
τηλεόρασης και µουσική.
πρόθηµα (prefix): τµήµα λέξης σε αρχική θέση που συχνά προέρχεται από προθέσεις
της αρχαίας ελληνικής, π.χ. αντι-γράφω, κατα-γράφω, ξε-γράφω, ά-γραφος. Λέγεται
και αχώριστο µόριο.
πρότυπη γλώσσα (standard language): η γλωσσική µορφή που ορίζεται ως επίσηµη
µορφή της γλώσσας ενός κράτους και χρησιµοποιείται κυρίως στην εκπαίδευση και
στη διοίκηση.
σηµειωτικά µέσα (semiotic means): οι δίαυλοι (γλώσσα, εικόνα κτλ.) που
διαπλέκονται για να δηµιουργήσουν τα διάφορα πολιτισµικά προϊόντα που αποτελούν
πηγές νοηµάτων.
στρατηγικές µάθησης (learning strategies): εµπρόθετες συµπεριφορές, πλάνα
δράσης ή σκέψεις που αξιοποιεί ένας µαθητής και τον διευκολύνουν να κατανοήσει
και να διατηρήσει τη νέα γνώση.
συνεκτικότητα (coherence): χαρακτηριστικό του κειµένου που αναφέρεται στην
αλληλουχία σηµασιών, η οποία καθιστά ένα κοµµάτι λόγου κατανοητό ως κείµενο.
συνοχή (cohesion): χαρακτηριστικό του κειµένου που αναφέρεται στα γλωσσικά
µέσα µε τα οποία συνδέονται µεταξύ τους τα εκφωνήµατα (οι προτάσεις ενός
κειµένου) ώστε να αποτελέσουν µεγαλύτερες ενότητες λόγου.
σύνταξη (syntax): τοµέας της Γλωσσολογίας που µελετά και εξετάζει τους κανόνες
που διέπουν τους τρόπους µε τους οποίους σχηµατίζονται οι προτάσεις σε µια
γλώσσα.
τάξεις εµβύθισης: τάξεις που προορίζονται για µαθητές γλωσσικών µειονοτήτων
στην κύρια εκπαίδευση, στις οποίες η µόνη γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι η
πλειονοτική γλώσσα.
τύποι (πολλαπλής) νοηµοσύνης (multiple intelligences): σύµφωνα µε τη θεωρία της
πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner η νοηµοσύνη δεν είναι µια µοναδική, ενιαία
οντότητα, αλλά υπάρχουν διαφορετικά είδη/τύποι νοηµοσύνης µε ξεχωριστή
καταβολή στον εγκέφαλο. Προτείνονται επτά αρχικοί τύποι νοηµοσύνης: γλωσσική,
λογικο-µαθηµατική, αντίληψης του χώρου, ενδοπροσωπική, διαπροσωπική,
κιναισθητική, µουσική.
υβριδικά κείµενα (hybrid texts): κείµενα τα οποία εµπεριέχουν στοιχεία από
διαφορετικές υφολογικές ποικιλίες (π.χ. προφορικού και γραπτού λόγου) ή από
διαφορετικούς τύπους κειµένων.
υφολογική επιλογή: γλωσσικά στοιχεία που προσδιορίζουν το ύφος ενός κειµένου.
φάκελος µαθητή (portfolio): σκόπιµη συλλογή της εργασίας του µαθητή που δείχνει
τις προσπάθειες, την πρόοδο και την επίδοση του µαθητή σε µία ή περισσότερες
περιοχές του Προγράµµατος Σπουδών.
φθίνουσα καθοδήγηση (fading scaffolding): διδακτική αρχή σύµφωνα µε την οποία
οι υποστηρίξεις που παρέχονται στο µαθητή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
υποχωρούν σταδιακά, ώστε ο έλεγχος της µαθησιακής διαδικασίας να ανατίθεται όλο
και περισσότερο στο µαθητή, ώσπου να επιτευχθεί η µαθησιακή αυτονοµία.
φωνολογία (phonology): ο τοµέας της Γλωσσολογίας που µελετά, περιγράφει και
αναλύει τα φωνήµατα µιας γλώσσας και τις µεταξύ τους σχέσεις.
φώνηµα (phoneme): η ελάχιστη µονάδα ήχου µιας γλώσσας που έχει
διακριτική λειτουργία, που διακρίνει δηλαδή τις λέξεις µεταξύ τους, π.χ. φόρος-
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πόρος.
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