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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

Ζ ζχγθξηζε θάλεη ηε δηαθνξά. 

Εθαπμογή ζεναπίος 

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Γ΄ Λπθείνπ 

Χπονολογία 

Απφ 21-01-2014 έσο 11-03-2014  

Σσολική μονάδα 

2ν Γεληθφ Λχθεην εξξψλ 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Θνπθπδίδεο, «Περικλέους Επιτάφιος», Β΄ 39 

Διαθεμαηικό  

Ναη 

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

Η. Φηινινγηθήο Εψλεο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία [Λχθεην] 

Ηζηνξία 

Νενειιεληθή Γιψζζα 

Χπονική διάπκεια  

7 δηδαθηηθέο ψξεο  
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Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: Αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

Δθηφο ζρνιείνπ: - 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: - 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Σν ζελάξην απηφ απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ θαηέρνπλ ηηο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΔ θαη δελ απαηηείηαη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ δηδάζθνληνο. Δπεηδή, φκσο, νη καζεζηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηε Γ΄ Λπθείνπ δελ είλαη θαη νη θαιχηεξεο γηα ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, ζα 

πξέπεη ν δηδάζθσλ λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλαίλεζε θαη ηελ πξνζπκία ησλ καζεηψλ, 

αιιά θαη ηνλ απαηηνχκελν δηδαθηηθφ ρξφλν, δεδνκέλνπ φηη ην κάζεκα δηδάζθεηαη κία 

ψξα εβδνκαδηαίσο.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ: «Ζ ζχγθξηζε θάλεη ηε δηαθνξά», Αξραία Διιεληθή 

Γιψζζα θαη Γξακκαηεία: Θνπθπδίδεο, «Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο», Γ΄ Λπθείνπ.  

Το ζενάπιο ανηλεί  

- 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Γηα έλα κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο ζηε Γ΄ Λπθείνπ, θαη κάιηζηα πνπ δηδάζθεηαη κία 

ψξα εβδνκαδηαίσο, ζπλήζσο ν δηδαθηηθφο πήρεο ηίζεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ πνιχ 

ρακειά, δεδνκέλνπ φηη ε πξνηεξαηφηεηα θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ δίλεηαη 

ζηα εμεηαδφκελα ζε παλειιήλην επίπεδν καζήκαηα. Δπνκέλσο, ε πξνζέγγηζε ηνπ 

καζήκαηνο είλαη θαηά θαλφλα ξερή θαη ν ραξαθηήξαο ηεο είλαη θπξίσο 
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δηεθπεξαησηηθφο. Ζ θαηάζηαζε απηή απνηππψλεηαη αλάγιπθα θαη ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ επηηάθηνπ ιφγνπ ηνπ Πεξηθιή πνπ δηαζψδεη ν Θνπθπδίδεο ζηελ «Ιστορία» ηνπ 

(Β΄ 34-46). Ζ ζρέζε ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ ηεο Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο κε ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα δελ είλαη θαη ε θαιχηεξε, γεγνλφο πνπ 

επηηείλεηαη θαη απφ ηελ ππθλή θαη ηδηαίηεξα δχζθνιε γιψζζα ηνπ Θνπθπδίδε. Δθ ησλ 

πξαγκάησλ, ε δηδαθηηθή έκθαζε επηβάιιεηαη λα δνζεί ζηελ αξραηνγλσζία, 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε νπζηαζηηθή επαθή κε έλα απφ ηα θνξπθαία 

δεκηνπξγήκαηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηηο ηδέεο 

θαη ηα κελχκαηα, λα πηνζεηήζνπλ αληίζηνηρεο αμίεο θαη ζηάζεηο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ θαη λα κπεζνχλ ζηαδηαθά ζηελ πνιηηηθή 

ζθέςε, εγρεηξίδην ηεο νπνίαο γηα πνιινχο ζεσξείηαη ν επηηάθηνο ιφγνο ηνπ Πεξηθιή. 

Δπθηαία επηδίσμε είλαη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα εξκελεχνπλ θξηηηθά ηνλ θφζκν πνπ 

ηνπο πεξηβάιιεη. 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε επηρεηξείηαη λα μεπεξαζηνχλ νη 

εγγελείο δηδαθηηθέο δπζθνιίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ κε ηε βνήζεηα ησλ 

ΣΠΔ θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ. Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε νπζηαζηηθή 

πξνζπέιαζε ηεο ελφηεηαο εθείλεο ηνπ «Επιταφίου» (Θνπθπδίδεο, «Ιστορία», Β΄ 39) 

φπνπ ν κεγάινο πνιηηηθφο ζπγθξίλεη ηελ Αζήλα κε ηε πάξηε, επηδηψθνληαο κέζα 

απφ απηή λα θαηαδείμεη ηελ ζηξαηησηηθή (;) ππεξνρή ηεο πφιεο ηνπ απέλαληη ζηε 

κηιηηαξηζηηθή πάξηε. Αθνχ κεηαθξάζνπλ θαη θαηαλνήζνπλ ην θείκελν νη καζεηέο 

θαη δηεξεπλήζνπλ κέζα απφ πεγέο ηα δεηήκαηα πνπ ζίγεη ν Πεξηθιήο, έρνπλ σο 

απνζηνιή λα ειέγμνπλ ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ, 

δεδνκέλνπ φηη ε altera pars δελ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε ζε παξφκνην 

επίπεδν. Ζ δηεξεχλεζε ζα θηλεζεί ζε πνιιά επίπεδα κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ γηα άζθεζε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. Θα 

δηεξεπλεζνχλ ζέκαηα φπσο: ηα φξηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «αλνηρηήο» θαη 

«θιεηζηήο» θνηλσλίαο, πφιεκνο θαη εζηθή, ε αλαγθαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο, ηνπ 
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πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο εμάζθεζεο γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ 

ζηφρσλ, ε νηθνλνκηθή δχλακε σο παξάγνληαο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο θ.ιπ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία ζα θαηαιήμνπλ ζα ηα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, ελψ ηα «πξντφληα» πνπ ζα παξαγάγνπλ ζα ηα αλαξηήζνπλ ζην Wiki ή ζην 

ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ο επηηάθηνο ιφγνο ηνπ Πεξηθιή είλαη ίζσο ην πην επλνεκέλν θείκελν ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο, αλ ζπκπεξάλεη θαλείο απφ ηελ πιεζψξα ηεο βηβιηνγξαθίαο 

πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη απφ ηελ αδηάιεηπηε δηδαζθαιία ηνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα. Σν θείκελν απηφ κε ηνλ θαηξφ 

απηνλνκήζεθε απφ ηελ ππφινηπε ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε, απνθηψληαο μερσξηζηή 

νληφηεηα, θάηη πνπ δε ζπλέβε κε θακηά άιιε δεκεγνξία, θαη γηα πνιινχο ζεσξείηαη ε 

«Βίβινο» ηεο δεκνθξαηίαο. Αλ θαη πξφθεηηαη γηα θείκελν ξεηνξηθφ, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ εθθξάδεη ηίπνηε άιιν πέξα απφ ηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο θαη 

απφςεηο ηνπ ξήηνξα ή ηνπ ηζηνξηθνχ γηα απηφ πνπ ζα κπνξνχζε, θαηά ηε γλψκε ηνπ, 

λα έρεη πεη ν ξήηνξαο, εληνχηνηο ην πεξηερφκελφ ηνπ ηαπηίδεηαη ζηε ζπλείδεζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ κε ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα θαη απηφ δεκηνπξγεί ζπρλά πνιιέο 

ζηξεβιψζεηο θαη παξαλνήζεηο.  

Πξάγκαηη, ν Πεξηθιήο – αληηπαξέξρνκαη ην δήηεκα ηεο παηξφηεηαο ηνπ 

«Επιταφίου» – πνπ θαηεγνξήζεθε φηη δελ εξγάζηεθε γηα ηελ απνηξνπή ηνπ πνιέκνπ, 

ηηκψληαο ηνπο λεθξνχο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ είρε 

αλαιάβεη ην δχζθνιν έξγν λα παξεγνξήζεη ηνπο νηθείνπο ησλ λεθξψλ, λα αλπςψζεη 

ην εζηθφ ησλ επηδψλησλ θαη λα ηνλψζεη ην παηξησηηθφ ηνπο θξφλεκα, κε άιια ιφγηα 

λα ηνπο εκςπρψζεη θαη λα ηνπο εκθπζήζεη ην ζάξξνο, ηελ ειπίδα θαη ηελ πεξεθάληα. 

Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, είλαη θπζηθφ λα επηζηξαηεχεη φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα 

πεηζνχο θαη λα θαηαθεχγεη ζπρλά ζε ιεθηηθέο ππεξβνιέο, πνκπψδεηο γλσκηθέο 
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δηαηππψζεηο, απφιπηεο θξίζεηο θαη πεξίπινθεο γεληθεχζεηο πνπ θηάλνπλ ζηα φξηα ηεο 

εμηδαλίθεπζεο ησλ εκεηέξσλ θαη ηεο πιήξνπο απαμίσζεο ησλ αληηπάισλ. Ζ επίζεζε 

ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ απνηειεί έλα ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ φπιν ελφο 

ραξηζκαηηθνχ εγέηε, πνπ ην κεηαηξέπεη κε καεζηξία ζε ππεξέηε ησλ επθαηξηαθψλ 

ζθνπηκνηήησλ θαη ηεο πξνπαγάλδαο. Απηφ, βέβαηα, δελ απνηειεί θάπνηα πξσηνηππία 

ηνπ Πεξηθιή, θαζψο απηφ ζπλήζσο έθαλαλ νη πεξηζζφηεξνη ξήηνξεο, πξαγκαηηθνί ή 

«πιαζηνί», ζηνπο επηηάθηνπο ιφγνπο.   

Αλ ε αζελατθή θνηλσλία είρε θαηαθηήζεη ηέηνην βαζκφ πιηθήο θαη εζηθήο 

πξνφδνπ, φπσο απηφο αλαδχεηαη απφ ηα ιφγηα ηνπ Πεξηθιή, ζα άμηδε πξάγκαηη ηνλ 

έπαηλν θαη ηνλ ζαπκαζκφ φισλ. Πξέπεη, φκσο, λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ε νπζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ «Επιταφίου» ππαγνξεχεηαη θπξίσο απφ ηε ζθνπηκφηεηα θαη πσο 

δελ πξέπεη λα παίξλνπκε ηνηο κεηξεηνίο ηα ιεγφκελα ηνπ Πεξηθιή. Άιισζηε, ζηελ 

Αζήλα είλαη γλσζηή ε δξάζε ησλ ζπθνθαληψλ θαη νη ζπρλέο θαηεγνξίεο γηα 

θαηαρξήζεηο θαη ρξεκαηηζκνχο πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδίζηαθηε ηκπεξηαιηζηηθή 

πνιηηηθή ηεο Αζήλαο, αλαηξέπνπλ ηελ εηθφλα ηεο ηειεηφηεηαο κε ηελ νπνία ν 

Πεξηθιήο πεξηβάιιεη ηελ πφιε ηνπ. Ζ εηθφλα απηή αλαηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 

αθήγεζεο ηνπ Θνπθπδίδε κε ηελ εμηζηφξεζε ηνπ ινηκνχ, πνπ έπιεμε αλεπαλφξζσηα 

ηελ εηθφλα ηεο πφιεο θαη νδήγεζε ηνλ ίδην ηνλ Πεξηθιή ζηνλ ζάλαην. Ο χκλνο ηεο 

πφιεο γξήγνξα παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζηελ παξαθκή θαη ηνλ καξαζκφ.  

ην θεθάιαην Β΄ 39 ν Πεξηθιήο, γηα λα θαηαδείμεη ηελ αλσηεξφηεηα ηεο 

Αζήλαο έλαληη ησλ αληηπάισλ, ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο ζχγθξηζεο – αληίζεζεο, ε 

νπνία θηλείηαη ζε πνιιά επίπεδα. Δίλαη ζαθέο φηη αλάκεζα ζηνπο δχν εκπνιέκνπο 

ππάξρνπλ αγεθχξσηεο δηαθνξέο πνπ εθθξάδνληαη θπξίσο ζην θπιεηηθφ θαη ζην 

πνιηηεηαθφ επίπεδν (Ίσλεο – Γσξηείο / δεκνθξαηηθνί – νιηγαξρηθνί). Χζηφζν, ε 

ζχγθξηζε επεθηείλεηαη θαη ζε άιια επίπεδα, θπξίσο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη 

δηαπαηδαγψγεζεο, πνπ ηειηθά γηα ηνπο Αζελαίνπο κεηνπζηψλνληαη ζε επςπρία θαη 

εξσηζκφ, φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ. ηφρνο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ είλαη ν 
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απζηεξφο έιεγρνο ησλ ιφγσλ ηνπ Πεξηθιή, ε αλίρλεπζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ, φπσο απηή ζπγθαιπκκέλα πξνβάιιεηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ  

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ απηνχ αλακέλεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 Να γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζελατθήο θαη ζπαξηηαηηθήο 

θνηλσλίαο. 

 Να γλσξίζνπλ ηνλ ζεζκφ ηεο μελειαζίαο θαη, εξκελεχνληαο ηε ζθνπηκφηεηά 

ηνπ, λα αλαδεηήζνπλ ηελ έζησ θαη κεηαιιαγκέλε παξνπζία ηνπ ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ηα φξηα ησλ ιεγφκελσλ 

«αλνηρηψλ» θνηλσληψλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηνλ ξφιν ή θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη:  

 Πφιεκνο θαη εζηθή είλαη έλλνηεο αζπκβίβαζηεο θαη φηη φζνη ην 

ηζρπξίδνληαη ππεξεηνχλ ζθνπηκφηεηεο ή ηεινχλ ελ ζπγρχζεη. 

 Δθηφο απφ ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή θαη ην είδνο ηνπ νπιηζκνχ, πνιιέο 

θνξέο ηα ηερλάζκαηα θαη ε εκπεηξία ησλ ζηξαηεγψλ νδεγνχλ ζηε 

λίθε. 

 Γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ απαηηείηαη νξγάλσζε θαη 

εμάζθεζε θαη φηη θαλέλαο δε κεηαηξέπεηαη απηφκαηα ζε ηθαλφ θαη 

γελλαίν ζηξαηηψηε. 

 Καη ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ ε ζηξαηησηηθή ηζρχο είλαη άκεζα 

ζπλαξηεκέλε κε ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ. 
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 Ζ ξεηνξηθή θαη δξακαηηθή ηέρλε (αιιά θαη άιιεο κνξθέο ηεο) πνιιέο 

θνξέο ζηξαηεχνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε θνξέα πξνπαγάλδαο 

ππεξεηψληαο παξάιιεια θαη άιινπο ζθνπνχο. 

 Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο νη άλζξσπνη ππεξηνλίδνπλ ή αληίζεηα 

ππνβαζκίδνπλ, θαηά ην ζπκθέξνλ ηεο ζηηγκήο, ηελ ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ αλακέλεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 Να ζπλδένπλ θαη λα ζπζρεηίδνπλ ην πεξηερφκελν κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ην 

πεδίν αλαθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο. 

 Να ζπζρεηίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ κε ην πιήζνο ησλ λνεκάησλ θαη λα 

εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ χθνπο ηνπ θεηκέλνπ. 

 Να γλσξίζνπλ θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο γισζζηθέο ηδηνηππίεο ηνπ Θνπθπδίδε. 

 Να γλσξίζνπλ ηε κνξθή αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ «ρηαζηνχ» ζρήκαηνο ζην 

θείκελν.  

 Να γλσξίζνπλ ην λνεκαηηθφ-ιεθηηθφ «δεχγκα». 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή παξαγξάθσλ αιιά θαη 

επξχηεξσλ λνεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο παξαγξάθνπ (θπξίσο 

αηηηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε-αληίζεζε) θαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πεηζνχο. 

 Να εμνηθεησζνχλ κέζσ ηεο ζπγγξαθήο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκεληθνχ 

είδνπο ηνπ δνθηκίνπ. 

 Να αζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ αλακέλεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 Να αζθεζνχλ ζηνλ γισζζηθφ θαη θξηηηθφ γξακκαηηζκφ ζπζρεηίδνληαο ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο εθάζηνηε επηινγέο κε θάπνηνλ ζηφρν πνπ ππεξεηείηαη. 
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 Να θαηαζηνχλ επηθπιαθηηθνί, ψζηε λα βιέπνπλ πέξα θαη πίζσ απφ ηα 

πξάγκαηα, λα δηαβάδνπλ κε θξηηηθφ βιέκκα ηνλ θφζκν θαη λα δηαζηαπξψλνπλ 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη. 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη φρη κφλν δελ πξέπεη λα παξαζχξνληαη ζηηο δηάθνξεο 

θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο απφ πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο ή αληηπάζεηεο, απφ 

πξνηηκήζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηζκνχο, αιιά θαη λα πξνβαίλνπλ κε λεθαιηφηεηα 

ζε ακεξφιεπηεο, αληηδνγκαηηθέο θαη ηεθκεξησκέλεο θξίζεηο. 

 Να αζθεζνχλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πξντφλησλ ιφγνπ. 

 Να θαηαζηνχλ ππεχζπλνη θαη δνηηθνί αιιειεπηδξψληαο θαη ζπλεηζθέξνληαο 

έκπξαθηα θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Ζ κεησπηθή δηδαζθαιία έρεη απνδεηρζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αηειέζθνξε 

θαη αιπζηηειήο, γηαηί δελ πξνυπνζέηεη σο sine qua non παξάγνληα ηελ 

ελεξγεηηθή  ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ε νπνία ζπαλίδεη ζηα καζήκαηα Γεληθήο 

Παηδείαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. χκθσλα κε ην ζελάξην, νη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ 

νκαδηθά, ζα εξεπλήζνπλ, ζα επεμεξγαζηνχλ δεδνκέλα θαη ζα απνηππψζνπλ κε 

ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη ηηο ζπλζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Αλακέλεηαη, ινηπφλ, λα θαιιηεξγήζνπλ ηε ζπλεξγαηηθή 

δεμηόηεηα θαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα, ηε ζπλέπεηα, ελψ παξάιιεια 

αλακέλεηαη θαη ε ελίζρπζε ηεο δηάζεζήο ηνπο γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη 

ε πηνζέηεζε ηεο απηελέξγεηαο σο ελδεδεηγκέλεο ζηάζεο απέλαληη ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ άκεζε αληηκεηψπηζε. πλνιηθά νη καζεηέο ζα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ηεο ζπιινγηθφηεηαο κέζσ ηεο δηαπίζησζεο φηη ζηνλ 

ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ θφζκν πνπ δνχκε «alter alterius auxilio eget», θαη ζα 

αζθεζνχλ ζην λα βιέπνπλ πίζσ απφ ηα πξάγκαηα, δηαβάδνληαο κε ηξφπν 

αληηδνγκαηηθφ θαη θξηηηθφ ηνλ θφζκν. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 
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Αθεηηπία 

Έλα βαζηθφ δήηεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν θαζεγεηήο πνπ δηδάζθεη ηνλ επηηάθην ιφγν 

ηνπ Πεξηθιή, είλαη ε αίζζεζε θαη ε γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο επνρήο φηη ηα Αξραία 

Διιεληθά είλαη έλα κάζεκα παξσρεκέλν, ρσξίο σζηφζν λα ακθηζβεηείηαη ε 

κνξθσηηθή ηνπ αμία. Ζ επνρή καο επλνεί ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ 

πνπ άκεζα κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ θαη φρη ηελ νπζηαζηηθή γλψζε θαη κάζεζε. 

Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε παγθφζκηα θιίκαθα παξαηεξείηαη κηα 

πνιχ ζεκαληηθή ππνρψξεζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ. Δλδεηθηηθή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο είλαη θαη ε πνηφηεηα ησλ εξσηήζεσλ ζηνλ δηαγσληζκφ PISA 

πνπ δηελεξγείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ. ε έλα ηέηνην αξλεηηθφ θιίκα, ε επηηπρήο δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο πνπ 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο εξγαιείν πνιηηηθήο ζθέςεο, σο κλεκείν ιφγνπ ή αθφκε θαη σο 

βίβινο ηεο δεκνθξαηίαο, κνηάδεη λα απνηειεί νπηνπηθφ φξακα, απνηειεί πξαγκαηηθή 

πξφθιεζε θαη νπζηαζηηθφ ζηνίρεκα γηα ηνλ δηδάζθνληα ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο. Απηφ κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηφ κε ηελ πηνζέηεζε 

ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηε δεκηνπξγία επλντθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

Απηφ, φκσο, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο κπνξεί λα γίλεη κφλν επθαηξηαθά θαη ζε 

κεκνλσκέλεο ελφηεηεο, δεδνκέλνπ φηη κηα ηέηνηνπ είδνπο δηδαθηηθή πξαθηηθή 

ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηα φξηα ηνπ αλαινγηθνχ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε, πνπ έρεη δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα, 

επηιέρζεθε θπξίσο σο πεδίν εθαξκνγήο αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα 

Έθθξαζε – Έθζεζε Γ΄ Λπθείνπ, φπσο νη ηξφπνη αλάπηπμεο παξαγξάθνπ θαη νη 

ηξφπνη θαη ηα κέζα πεηζνχο. Παξάιιεια, φκσο, ζα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο ηδέεο, αιιά θαη ηα δηαρξνληθά 

δεηήκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηε κειέηε ηνπ «Επιταφίου». Γε ζα ππάξμεη 

ελαζρφιεζε κε ιεπηνκέξεηεο, φπσο ην δήηεκα ηεο παηξφηεηαο ηνπ «Επιταφίου» ή ηα 
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ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο θεηκεληθνχ είδνπο, πνπ ελδερνκέλσο ζα θνπξάζνπλ 

ή ζα απνζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο. Σν δήηεκα ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ή ηεο εμεχξεζεο 

ηνπ αλαγθαίνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε είλαη ζνβαξφ, σζηφζν αλ ην παηδαγσγηθφ 

θιίκα είλαη αληηαγρσηηθφ θαη παηγληψδεο, αλ παξέρεηαη ζηνλ καζεηή ε ειεπζεξία λα 

πεηξακαηίδεηαη θαη λα αλαθαιχπηεη θαη αλ παξέρνληαη ηα θαηάιιεια θίλεηξα ή 

εξεζίζκαηα, φια κπνξνχλ λα αιιάμνπλ πξνο ην θαιχηεξν. Πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη απνβιέπεη ε νπηηθή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο  

Οη κεγαιεπήβνινη ζηφρνη θαη νη παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ δηαβάδεη θαλείο ζηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή θαη 

επηκέξνπο ελνηήησλ, θαληάδνπλ πνιιέο θνξέο σο άζθεζε ζηνλ αθεξεκέλν ιφγν θαη 

είλαη ηειείσο απνθνκκέλνη απφ ηα ηζρχνληα ζην ζρνιείν ή ηηο πξαγκαηηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε ζηνρνζεζία θαηά πεξίζηαζε 

πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, κεδέ 

εμαηξνπκέλνπ θαη ηνπ θπξίαξρνπ πλεχκαηνο ηεο επνρήο. Πψο κπνξείο, δειαδή, λα 

εθζεηάζεηο ή λα εμσξαΐζεηο κηα θνηλσλία ή έλα πνιίηεπκα ζήκεξα ζε κηα ρψξα 

θαζεκαγκέλε νηθνλνκηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηθά; Πνηα είλαη ε πξφηαζε θαη ε ειπίδα 

πνπ κπνξείο λα ηνπο δψζεηο; ηη, δειαδή, έλα θαιφ πνιίηεπκα θαη ν δηθφο ηνπο 

δεκνθξαηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα δψζνπλ ιχζε ζην αδηέμνδφ ηνπο; ια απηά ηα 

δεηήκαηα ζεθψλνπλ κεγάιε ζπδήηεζε θαη πξέπεη λα ηα πξνζεγγίδεη θαλείο κε 

επξχηεηα αιιά θαη ξεαιηζκφ.  

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ «Επιταφίου» ν ξήηνξαο νχηε ιίγν νχηε πνιχ, 

εθζεηάδνληαο ηελ πφιε ηνπ, ηζρπξίδεηαη πσο ππεξέρεη έλαληη ηεο πάξηεο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο, αθφκε θαη ζηξαηησηηθά(!). Βέβαηα, πξνεγήζεθε ν χκλνο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ε αλαθνξά ζηνλ αμηνδήιεπην ηξφπν ηεο πξνζσπηθήο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αζελαίσλ πνιηηψλ, αιιά ζηελ ελφηεηα πνπ απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ ε ππεξβνιή είλαη «ειίνπ θαεηλφηεξε». Μέζσ ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, νη καζεηέο ζα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

δηάθνξα επίκαρα δεηήκαηα, ζα δηαζηαπξψζνπλ δειαδή ηα ιεγφκελα ηνπ Πεξηθιή 

(γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν 

ηνλ εθθψλεζε ν Πεξηθιήο. Εεηήκαηα παηξφηεηαο ηνπ «Επιταφίου» κπνξνχλ λα 

ζπδεηεζνχλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζην πιαίζην κηαο αλαθεθαιαησηηθήο 

πξνζέγγηζεο.) θαη ζα ειέγμνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, αμηνπνηψληαο ήδε 

θαηαθηεκέλεο γλψζεηο απφ ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο.  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ζε δχν θαηεπζχλζεηο, πξψηνλ ζηελ 

εμφξπμε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ θαη ζηελ εηθνληζηηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε θαη 

δεχηεξνλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξνπζίαζεο δεκηνπξγηθψλ 

εξγαζηψλ. ε έλα κάζεκα πνπ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, αθφκε θαη εθείλνη ηεο 

Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο, ραξαθηεξίδνπλ πιεθηηθφ θαη αληαξφ, νη λέεο ηερλνινγίεο 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο πεγή πξφθιεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο. 

Αμηνπνηνχληαη ηα ιεμηθά θαη ην Αλζνιφγην Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ηεο Πχιεο γηα ηελ 

Διιεληθή Γιψζζα, αληινχληαη πιεξνθνξίεο απφ ην έξγν ηνπ Ξελνθψληα 

«Λακεδαιμονίων Πολιτεία» πνπ ππάξρεη κεηαθξαζκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

«Φηινινγηθά Βήκαηα», αμηνπνηείηαη ζην έπαθξν ην ςεθηαθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη 

νη ππεξζπλδέζεηο ηνπ, αμηνπνηείηαη πιηθφ πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα «Δθεβφινο», 

πιηθφ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ θαη παξαθνινχζεζε 

βίληεν. Τπάξρεη, επίζεο, θαη ε δπλαηφηεηα γηα εθηφλσζε κέζσ παηρληδηνχ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ γηα ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, 

ε παξνπζία ησλ ΣΠΔ ηνπιάρηζηνλ ζηηο δχν πξψηεο θάζεηο είλαη θαηαιπηηθή, ελψ 

ζηελ ηξίηε θάζε ε νπνία θηλείηαη θάπσο ζε παξαδνζηαθά επίπεδα πεξηνξίδεηαη ζην 

επίπεδν ηεο ζπγγξαθήο, αιιά θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ. Ζ 

άκεζε πξφζβαζε ζε πεγέο θαη πιεξνθνξίεο θαη ε δπλαηφηεηα γηα εξεπλεηηθνχ ηχπνπ 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/index.html
http://users.sch.gr/statpapako/lakpo.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://www.ekivolos.gr/
http://www.hellenichistory.gr/
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δξαζηεξηφηεηεο, απνηππψλνπλ θαη ζεκαηνδνηνχλ θαη ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ 

νπζηαζηηθή θαηαλφεζε θαη ηε ζθαηξηθή ζέαζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ελφηεηαο. 

Κείμενα 

Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Αξρίινρνο, απόζπαζκα D6, 5W. ην Αλζνιόγην Λπξηθήο Πνίεζεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, 

1987, ΟΔΓΒ. Πξφθεηηαη γηα ην παιαηφ ζρνιηθφ αλζνιφγην ιπξηθήο πνίεζεο απφ 

κεηάθξαζε [«Φηινινγηθά Βήκαηα ζην Web»: Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ 

- Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν]. Γηα ην ίδην απφζπαζκα, βι. Αλζνιφγην Αξρατθήο 

Λπξηθήο Πνίεζεο Β΄ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο: Αξρίινρνο.  

Έθθξαζε - Έθζεζε Γ΄ Λπθείνπ:  

-Πεηζψ: Σξφπνη θαη κέζα πεηζνχο  

-Γνθίκην 

Θνπθπδίδε, «Περικλέους Επιτάφιος» Γ΄ Λπθείνπ:  

-Δπίκεηξν 

-Κεθάιαην 39 

-Μέξνο Γεχηεξν: Δξκελεπηηθέο ζεκεηψζεηο – Θέκαηα γηα κειέηε – Δξσηήζεηο. 

Φηινζνθηθφο Λφγνο Γ΄ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο – Αξηζηνηέιεο: Βίνο θαη 

έξγα. 

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Βηληάι - Ναθέ. Π. 1983. Ο καύξνο θπλεγόο. Μνξθέο ζθέςεο θαη κνξθέο θνηλσλίαο 

ζηνλ ειιεληθό θόζκν. Μηθξ. Γ. Αλδξεάδεο – Π. Ρεγνπνχινπ. Αζήλα: Ληβάλεο. 

Καξγάθνο, . «Ζ μελειαζία ζηελ Αξραία πάξηε». ην Ιζηνξία ηεο Αξραίαο 

Σπάξηεο, η. Α΄. 2006. Αζήλα: Gutenberg, 419-422 [πεγή: “ShieldAchilleus” – «Ζ 

Αζπίδα ηνπ Αρηιιέα»: Ηζηνιφγην (αλαδεκνζίεπζε)].  

http://users.sch.gr/statpapako/sygkr/arxilox.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/592/3916,16968/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19401/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19421/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3984,17820/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3983,17818/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20335/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20335/
http://shieldachilleus.wordpress.com/2012/09/12/%CE%B7-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7/
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Καζηνξηάδεο, Κ. «Ο Δπηηάθηνο». (εκηλάξην ζηηο 13/02/1985). ην Η Διιεληθή 

Ιδηαηηεξόηεηα, ηφκνο Γ΄: Θνπθπδίδεο, ε ηζρύο θαη ην δίθαην. Σεκηλάξηα 1984-1985. 

2011. Μεηάθξαζε: Εσή Καζηνξηάδε. Αζήλα: Κξηηηθή, 165-192 (Πξφθεηηαη γηα ηηο 

παξαδφζεηο ηνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε ζηελ Αλψηαηε ρνιή Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ (EHESS) θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1984-1985) [«Δθεβφινο»: Iζηνρψξνο 

γηα ηνλ Αξραίν Διιεληθφ Πνιηηηζκφ]. 

Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα [Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο]: 

-Θνπθπδίδεο, «Ιστορίες», 2.35.1. – 2.46.2. ην Thucydidis Historiae Η–ΗΗ. 1942. Ed. 

H. S. Jones & J. E. Powell. Οxford: Clarendon Press: 

1. Μεηάθξαζε Δ. Κ. Βεληδέινο. ην Θουκυδίδου Ιστορίαι Η–ΗΗ. 
2
1960 [

1
1940, 

Ομθφξδε: Οxford University Press]. Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο».  

2. Πξφινγνο, κεηάθξαζε, ζρφιηα Δ. Λακπξίδε, εηζαγσγή: Η. Θ. Καθξηδήο. ην 

Θνπθπδίδνπ Ιζηνξία, Η-IV. 1962. Αζήλα: Γθνβφζηεο.  

-Ηζνθξάηεο, «Παναθηναϊκός» 182-190. ην Isocrates I–III. 1980. Ed. G. Norlin. 

Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press / London: William 

Heinemann Ltd. [Δπίζεο, γηα ην ίδην θείκελν βι. ςεθηαθφ ζρνιηθφ βηβιίν, Μέξνο 

Γεχηεξν: Δξκελεπηηθέο ζεκεηψζεηο – Θέκαηα γηα κειέηε – Δξσηήζεηο: Κεθάιαην 39, 

εξκελεπηηθέο ζεκεηψζεηο 1: «Διαφέρομεν». Πξφθεηηαη γηα ηνλ δεχηεξν 

ππεξζχλδεζκν απφ ην Πξφζζεην ςεθηαθφ πιηθφ ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ 

εκπινπηηζκνχ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο]: 

1. Δηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα Δ. Παλέηζνο. ην Ιζνθξάηεο. Λόγνη IV, Αξρίδακνο, 

Παλαζελατθόο, Τξαπεδηθόο. 1959. Αζήλα: Εαραξφπνπινο. 

2. Αξραίνλ θείκελνλ, εηζαγσγή, κεηάθξαζηο, ζεκεηψζεηο Κ. Θ. Αξαπφπνπινο. ην 

Ιζνθξάηνπο Παλαζελατθόο. 1957. Αζήλα: Πάππξνο. 

http://www.ekivolos.gr/Epitafios-Kastoriadis.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=182
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=265
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3983,17818/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3983,17818/
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 «Φηινινγηθά Βήκαηα ζην Web»: Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ - 

Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν: 

-Θνπθπδίδεο, «Δπηηάθηνο» Πεξηθιή. ην Thucydidis Historiae Η–ΗΗ. 1942. Ed. H. S. 

Jones & J. E. Powell. Οxford: Clarendon Press. Ζ κεηάθξαζε αλήθεη ζηνλ δεκηνπξγφ 

ηνπ ζελαξίνπ ηάζε Παπαθσλζηαληίλνπ. 

-Ξελνθψλ, «Λακεδαιμονίων Πολιτεία». ην Xenophontis opera omnia Η–V. 
2
1900–

21 [αλαη. 1961–71]. Ed. E. C. Marchant. Oxford: Clarendon Press. Ζ κεηάθξαζε 

αλήθεη ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ ζελαξίνπ ηάζε Παπαθσλζηαληίλνπ.  

Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό 

Βίληεν  

Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε: πάξηε: Ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο Η θαη ΗΗ. 2006. 

θελνζεζία: Σδ. Κνκελέαο, ζελάξην: Γ. θεπάξλεο, αθήγεζε: Γ. Κνληνγηάλλεο, 

απαγγειία: Γξ. Βαιηηλφο, Μνπζηθή: Π. ηέθνο. [πεγή: Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε – 

ΤΠΔΠΘ]. [Βι., επίζεο, ςεθηαθφ ζρνιηθφ βηβιίν, Κεθάιαην 39, Δξκελεπηηθφο 

πίλαθαο: «Μετέρχονται τὸ ἀνδρεῖον (τὴν ἀνδρείαν)», δεχηεξνο & ηξίηνο 

ππεξζχλδεζκνο απφ ην Πξφζζεην ςεθηαθφ πιηθφ ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ 

εκπινπηηζκνχ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: «πάξηε 1
ν
 -2

ν
 

κέξνο»]. 

Νφεζηο [Πχιε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο - Κέληξν 

Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο]: 3D Αλαπαξαζηάζεηο: Ζ ηξηήξεο. 

Φσηνγξαθίεο/  Δηθόλεο  

Map Athenian empire 431 B.C. (ράξηεο) [πεγή: Wikipedia]. Βι., επίζεο, ςεθηαθφ 

ζρνιηθφ βηβιίν, Κεθάιαην 39, Δξκελεπηηθφο πίλαθαο: «Ἐντυγχάνω τῇ δυνάμει 

ἀθρόᾳ», δεχηεξνο ππεξζχλδεζκνο απφ ην Πξφζζεην ςεθηαθφ πιηθφ ζην πιαίζην ηνπ 

http://users.sch.gr/statpapako/epitafios.htm
http://users.sch.gr/statpapako/lakpo.htm
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/sparti-1o-meros
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/sparti-2o-meros
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://www.tmth.edu.gr/aet/3d_reconstructions/p560.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
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ςεθηαθνχ εκπινπηηζκνχ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: 

«Υάξηεο ηεο Γειηαθήο πκκαρίαο ηνπ 431 π.Υ».  

Ιζηνζειίδεο  

Ancient Greece - Sparta: Challenge [πεγή: The British Museum]. 

CmapTools [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ] 

Διιεληθή Βηθηπαίδεηα [Διεχζεξε Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα]. 

Διιεληθή Ηζηνξία ζην Γηαδίθηπν [πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ]:  

-Κιαζηθή πεξίνδνο 

-πάξηε: Οπιίηεο [βι., επίζεο, ςεθηαθφ ζρνιηθφ βηβιίν, Κεθάιαην 39, Δξκελεπηηθφο 

πίλαθαο: «Μετέρχονται τὸ ἀνδρεῖον (τὴν ἀνδρείαν)», πξψηνο ππεξζχλδεζκνο απφ 

ην Πξφζζεην ςεθηαθφ πιηθφ ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ εκπινπηηζκνχ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: «Οπιηηηθφ ζψκα, πάξηε»]. 

Θνπθπδίδνπ, «Περικλέους Επιτάφιος» - Αλάιπζε [πεγή: «Δθεβφινο» - Ηζηνρψξνο 

γηα ηνλ Αξραίν Διιεληθφ Πνιηηηζκφ] 

Ηmindmap [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ]  

Ηnspiration [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ] 

Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα [Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο]: 

-Αλζνιφγην Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο 

-Ζιεθηξνληθά ιεμηθά 

-Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο 

SmartDraw [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ] 

Text2MindMap [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ] 

http://www.ancientgreece.co.uk/
http://www.ancientgreece.co.uk/sparta/home_set.html
http://www.ancientgreece.co.uk/sparta/challenge/cha_set.html
http://ftp.ihmc.us/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/index.html
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/economy/hoplites_sparta.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://www.ekivolos.gr/epitafios-analisi.pdf
http://thinkbuzan.com/
http://www.inspiration.com/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.smartdraw.com/specials/ppc/smartdraw.htm?id=104640&gclid=COqd9vHCmb0CFUsUwwodHbMA-w
http://www.text2mindmap.com/
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Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ – Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο – Αξραία Διιεληθά – Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ Λπθείνπ Γ΄ Λπθείνπ: 

Θνπθπδίδνπ, «Περικλέους Επιτάφιος», Κεθ. 39.  

Φηινινγηθά Βήκαηα ζην Web [Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ - Παλειιήλην 

ρνιηθφ Γίθηπν]    

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ζην Φεθηαθφ ρνιείν 

δηαβάδνπκε: «Σν εγρεηξίδην Θουκυδίδη «Περικλζουσ Επιτάφιοσ» ηεο Γ΄ Λπθείνπ 

Γεληθήο Παηδείαο πεξηέρεη ηνλ επηηάθην ιφγν πνπ εθθψλεζε ν Πεξηθιήο ζηνλ 

Κεξακεηθφ θαηά ηε δεκφζηα ηαθή ησλ λεθξψλ ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δεκεγνξία βξίζθεηαη ζην δεχηεξν 

βηβιίν ησλ Ιςτοριών ηνπ Θνπθπδίδε θαη κε απηήλ ν ηζηνξηθφο ήζειε λα δψζεη αθελφο 

κηα ζπκπιεξσκαηηθή απεηθφληζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Πεξηθιή θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ηδεψλ ηνπ θαη αθεηέξνπ ηελ ηδαληθή εηθφλα ηεο Αζήλαο, πξηλ απηή 

ακαπξσζεί απφ ηηο απνηπρίεο ζηνλ πφιεκν. Έηζη, ελψ ν ιφγνο απηφο εμσηεξηθά 

παξνπζηάδεηαη σο επηηάθηνο ησλ λεθξψλ ηνπ 431 π.Υ., ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ν 

επηηάθηνο κηαο κεγάιεο πνιηηείαο ζηελ πην θιαζηθή ηεο κνξθή. Γηα ηνλ αλαγλψζηε 

πνπ μέξεη ηελ θαηαζηξνθή πνπ πεξίκελε ηελ Αζήλα, απηή ε πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη 

ηδηαίηεξα αηζζεηή.» 

κσο, πφζνη ζηα αιήζεηα καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ έρνπλ μεθάζαξε αίζζεζε ηεο 

ρξνληθήο αιιεινπρίαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ πξνζψπσλ ζηα ρξφληα ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ; Εεηήκαηα ηνπ πνηνο θαη γηαηί έγξαςε ή μαλαέγξαςε ηνλ 

«Επιτάφιο» θνπξάδνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο απνκαθξχλνπλ απφ ηε ινγηθή ηνπ 

καζήκαηνο. Δπνκέλσο, ην δήηεκα απηφ πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί ηνπιάρηζηνλ ζε 

πξψηε θάζε θαη νη καζεηέο λα ζεσξνχλ σο ζπληάθηε θαη εθθσλεηή ηνπ «Επιταφίου» 

ηνλ Πεξηθιή. 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/archaia_ellinika/ekpaideftiko_yliko/g_lykeiou/epitafios/Epitaphios39.pdf
http://users.sch.gr/statpapako/
http://ebooks.edu.gr/2013/tautotita.php?course=DSGL-C129


 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

 Γ’ Λυκείου «Η  ςφγκριςη κάνει τη διαφορά» 
ελίδα 19 από 61 

 

Έλα αθφκε δπζεπίιπην πξφβιεκα είλαη ε ζπάληο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπλνδεχεη 

γεληθά ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη κία ψξα ηελ εβδνκάδα. Έλα ζελάξην έμη 

δηδαθηηθψλ σξψλ κπνξεί λα απισζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ; Δπνκέλσο, ην 

πξψην πξάγκα πξνο επίιπζε είλαη ε εμεχξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. 

Δπεηδή ην ζελάξην ρξεζηκνπνηεί ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο ησλ θεηκέλσλ ην ηππηθφ 

θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην κάζεκα 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, πξνηείλεηαη έλα δίσξν απφ ην κάζεκα ηεο Έθζεζεο λα 

ελζσκαησζεί ζην ζελάξην. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κία ψξα απφ ην 

κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη κία ψξα «δαλεηθή» απφ νπνηνδήπνηε 

κάζεκα ή απφ θαζεγεηή πνπ απνπζηάδεη. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη ην ζελάξην 

λα μεπεξάζεη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ. 

Σν επφκελν βήκα είλαη ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε έμη νκάδεο ησλ ηξηψλ ή 

ηεζζάξσλ αηφκσλ, αλάινγα κε ηε δχλακε ηνπ ηκήκαηνο. Σα θξηηήξηα ζρεκαηηζκνχ 

ησλ νκάδσλ κπνξεί λα ηα ζέζεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο πνπ γλσξίδεη θαιχηεξα απφ 

θάζε άιινλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. Καιφ είλαη νη 

νκάδεο λα έρνπλ εξγαζηεί θαη θαηά ην παξειζφλ κε ηελ ίδηα ζχλζεζε, ψζηε λα κε 

ρξεηάδεηαη ρξφλνο πξνζαξκνγήο. 

Έλα ζέκα πνπ πξέπεη επίζεο λα επηιπζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο 

είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηεο χπαξμεο ησλ 

αλαγθαίσλ πιηθνηερληθψλ δνκψλ. Ήδε νη καζεηέο γλσξίδνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζελαξίνπ θαη δε βξίζθνληαη πξν απξνφπηνπ. Σνπο έρεη ελεκεξψζεη ν δηδάζθσλ θαη 

κάιηζηα ηνπο έρεη εμεγήζεη ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπ ζελαξίνπ, 

ψζηε λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο πξνεηνηκαζίεο θαη πξνζαξκνγέο. Μάιηζηα, γηα λα 

ζπλδεζεί ην θεθάιαην 39 κε ηα πξνεγνχκελα, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη 

δηαγξακκαηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ 37 θαη 38, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ αλάιπζε ηνπ «Επιταφίου» πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα «Δθεβφινο».  

Γενικέρ πληποθοπίερ επί ηηρ εθαπμογήρ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17809/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17810/
http://www.ekivolos.gr/epitafios-analisi.pdf
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Σν ζελάξην πινπνηήζεθε ζην ηκήκα Γ4 (είθνζη πέληε καζεηέο) ηνπ 2νπ ΓΔΛ εξξψλ 

αθνινπζψληαο ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπληάθηε. ην ηκήκα απηφ δελ δηδάζθσ 

άιιν κάζεκα, νπφηε ζηάζεθε αδχλαην λα ελζσκαηψζσ ψξεο απφ ηε Νενειιεληθή 

Λνγνηερλία θαη Γιψζζα, ψζηε λα κελ ηξαβήμεη ζε κάθξνο ην ζελάξην. Απφ ηελ 

πξνεγνχκελε εβδνκάδα είρα ελεκεξψζεη ην ηκήκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα θαη γηα ηηο βαζηθέο ηεο επηδηψμεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ Σξίηε 14 

Ηαλνπαξίνπ 2014 παξνπζίαζα δηαγξακκαηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ 37 θαη 

38, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ «Επιταφίου» πνπ ππάξρεη ζηελ 

ηζηνζειίδα «Δθεβφινο», κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ ελαζρφιεζε 

κε ην θεθάιαην 39. Σν ζπγθεθξηκέλν πιηθφ κνίξαζα θαη ζε θσηνηππία, ψζηε λα 

κειεηεζεί κε πξνζνρή ζην ζπίηη. ηε ζπλέρεηα, δήηεζα απφ ηνπο καζεηέο λα 

ρσξηζηνχλ ζε έμη νκάδεο, θάηη πνπ έγηλε ζρεηηθά εχθνια. ρεκαηίζηεθαλ, ινηπφλ έμη 

νκάδεο (κία ησλ πέληε θαη πέληε ησλ ηεζζάξσλ καζεηψλ) θαη ηνπο δφζεθε έλαο 

δηαδηθηπαθφο ζχλδεζκνο, απφ ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα δνπλ θαη λα «θαηεβάζνπλ» 

ηα Φχιια Δξγαζίαο. Οη καζεηέο έδεημαλ λα θαηαλννχλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ, 

εθπέκπνληαο έλα αξρηθφ αηζηφδνμν κήλπκα. Ζ πξνπαξαζθεπαζηηθή απηή ψξα ζεσξψ 

φηη ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ πνπ 

μεθίλεζε επίζεκα ηελ Σξίηε 21/01/2014. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζελάξην μεθίλεζε κε ην ηέινο ηνπ πξψηνπ 

ηεηξακήλνπ, φηαλ ηέιεησζαλ ηα ππνρξεσηηθά δηαγσλίζκαηα θαη νη καζεηέο ηεο Γ΄ 

ηάμεο ληψζνπλ έλα είδνο ςπρνινγηθήο απνθφξηηζεο. Απφ ηελ αξρή είρα ηελ αίζζεζε 

φηη ελδερνκέλσο νη «θαινί» καζεηέο λα ππνλνκεχζνπλ ηελ πξνζπάζεηα, αθνζησκέλνη 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο, θάηη γηα ην νπνίν είρα 

εηζπξάμεη ηα πξψηα δείγκαηα, αιιά απηφ ζεψξεζα θαη σο πξφθιεζε. Αλ ε 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ην ζελάξην ιεηηνπξγήζεη σο βαιβίδα εθηφλσζεο  ηνπ άγρνπο, σο 

κέζν ςπρηθήο απνθφξηηζεο θαη σο δεηιή απειεπζέξσζε ηεο θαηαπηεζκέλεο 

δεκηνπξγηθήο ηνπο έθθξαζεο, ζα ζεσξεζεί κεγάιε επηηπρία. Έλα πξφζζεην ζηνηρείν 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17809/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17810/
http://www.ekivolos.gr/epitafios-analisi.pdf
http://users.sch.gr/statpapako/compar.htm
http://users.sch.gr/statpapako/compar.htm
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πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθεί είλαη φηη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο δελ δηδάζθσ 

εθέηνο γηα πξψηε θνξά. Δίλαη νη καζεηέο κε ηνπο νπνίνπο ζηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 

πινπνίεζα δπν ζελάξηα ζηελ «Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή. Δπνκέλσο, ην γεγνλφο φηη νη 

καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε  παξφκνηεο δξάζεηο είλαη έλα ελζαξξπληηθφ δεδνκέλν. 

Μεγάιν «αγθάζη εμ αξρήο» ζεσξνχζα ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ πνπ κε αλεζπρνχζε 

ηδηαίηεξα. Σν ζελάξην ζα εθηειείηαη θάζε Σξίηε θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζην 

πξψην δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ. κσο, εάλ ην ζελάξην απισζεί ζε ηφζν ρξφλν, 

ράλεηαη ε ελφηεηα θαη ε ζπλνρή ηνπ θαη νη ζηφρνη δελ επηηπγράλνληαη.  

Α΄ Φάζε 

Ζ Α΄ Φάζε, δηάξθεηαο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο, επηθεληξψλεηαη ζηε κεηάθξαζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Σν κάζεκα δηεμάγεηαη είηε ζην εξγαζηήξην είηε ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εθφζνλ θάζε νκάδα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έλαλ θνξεηφ 

ππνινγηζηή θαη ππάξρεη θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Καιφ είλαη νη 

καζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, γηα λα αμηνπνηνχλ ηα 

εξκελεπηηθά ηνπ ζρφιηα, παξάιιεια κε ην ςεθηαθφ βηβιίν ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ, 

πνπ δηαζέηεη θαη ππεξδεζκνχο πξνο δηάθνξεο πεγέο ή ζεκεησηηθνχο πφξνπο. 

Πξνεγείηαη κηα θαη’ ήζνο αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, πξψηα απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη 

ζηε ζπλέρεηα απφ καζεηή. ηε ζπλέρεηα, δηαλέκεηαη ην 1
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο πνπ είλαη 

θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο, ηφζν ζε ειεθηξνληθή φζν θαη ζε έληππε κνξθή.  

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Ζ πξψηε θάζε ηειηθά δηήξθεζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο, θαζψο ε πξψηε ήηαλ 

ςαιηδηζκέλε, ιφγσ ζπλεδξίαζεο ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ γηα ηε ιήμε ηνπ 

ηεηξακήλνπ. Ζ πινπνίεζε έγηλε ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ράζεθε θαη 

θάπνηνο ρξφλνο γηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα. πδεηήζεθε μαλά ν ηξφπνο εξγαζίαο, γηαηί 

πξνέθπςαλ απνξίεο θαη ηέζεθε έλα ρξνλνδηάγξακκα. Οη καζεηέο κε δηαβεβαίσζαλ 

γηα ηελ πξφζεζή ηνπο λα εξγαζηνχλ ππεχζπλα, θάηη πνπ φκσο δελ ηήξεζαλ κε 
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επιάβεηα ζηε ζπλέρεηα. Βέβαηα, ε παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ έδηλε ηελ 

αίζζεζε ηνπ αδηαρψξεηνπ ζην εξγαζηήξην, ρσξίο σζηφζν λα δεκηνπξγνχληαη 

ζπλζήθεο ράνπο ή αζθπμίαο. πκθσλήζεθε, επίζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

απνζεθεχνπλ πξνζσξηλά ηηο εξγαζίεο (δίζθνο, θνξεηή κνλάδα απνζήθεπζεο, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν), ψζηε λα απνηξαπεί ην ελδερφκελν θαθνηνπηάο. Οη 

καζεηέο θαηέβαζαλ κφλνη ηνπο ηα Φχιια Δξγαζίαο απφ ηνλ ηζηφηνπν ζηνλ νπνίν ηα 

είρα αλαξηήζεη θαη αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ηνπ ζελαξίνπ. Αθνχ κειέηεζαλ ην 

ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δφζεθαλ θάπνηεο απαληήζεηο απφ ηελ πιεπξά κνπ, 

επηιχζεθαλ απνξίεο θαη αληηκεησπίζηεθαλ κηθξνπξνβιήκαηα. Ζ νινθιήξσζε ηεο 

πξψηεο θάζεο έγηλε ηειηθά ηελ Σξίηε, 28/01/2014. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ  

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζηε κεηαθξαζηηθή απφπεηξα. 

Σν ιεμηιφγην ηνπ βηβιίνπ είλαη πινχζην θαη αλαιπηηθφ, σζηφζν ε εμαγσγή κηαο 

«αμηνπξεπνχο» κεηάθξαζεο ηνπ Θνπθπδίδε είλαη κάιινλ θάηη αλέθηθην, νπφηε ε 

βνήζεηα είλαη αλαγθαία. ηε ζπλέρεηα, πξνζθέξνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

κεηαθξάζεηο, ηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ θαη λα 

«ζπζηνηρίζνπλ» κε ην αξραίν θείκελν. ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ηεο 

αληηπαξαβνιήο ζα επηζεκάλνπλ θαη ζα θαηαγξάςνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απνδίδνπλ ζηε λέα ειιεληθή επίκαρεο θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ νη ηξεηο κεηαθξαζηέο. 

Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή αλακέλεηαη λα θαηαλνήζνπλ φηη δελ ππάξρεη κία 

κνλαδηθή θαη ηέιεηα κεηάθξαζε θαη φηη ζε θάζε κεηάθξαζε παξεηζθξέεη 

αλαπφδξαζηα θαη ν ππνθεηκεληζκφο ηνπ κεηαθξαζηή. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή πινπνηήζεθε εχθνια απφ ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ, αλ θαη 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππήξρε αδπλακία ρεηξηζκνχ ηνπ πίλαθα πνπ ζρεκαηίζηεθε. 

Γπζθνιεχζεθαλ θπξίσο ζην λα θέξνπλ ζηελ ίδηα «επζεία» ην αξραίν θείκελν θαη ηηο 

http://users.sch.gr/statpapako/g4.doc
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αληίζηνηρεο κεηαθξάζεηο. Γπζθνιεχζεθαλ, επίζεο, λα εληνπίζνπλ ην πψο απνδίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλνη φξνη απφ ηνπο ηξεηο κεηαθξαζηέο, αιιά επέκελα πνιχ ζε απηφ ην 

ζεκείν, γηαηί ηε ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθή σο δξαζηεξηφηεηα. Κάπνηνη καζεηέο έπαημαλ 

θαη κε ηα ρξψκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Ζ ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζρεηηθά εχθνιε. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ιέμεσλ ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη ησλ ιέμεσλ ησλ 

ηξηψλ κεηαθξάζεσλ. Ο ζρεδφλ δηπιάζηνο αξηζκφο ησλ ιέμεσλ ηεο κεηάθξαζεο ζε 

ζρέζε κε ην αξραίν θείκελν απνδεηθλχεη επαγσγηθά ηελ ππθλφηεηα ηεο γξαθήο ηνπ 

Θνπθπδίδε θαη ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ χθνπο.  

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Πνιινί καζεηέο δελ γλψξηδαλ ην εξγαιείν θαηακέηξεζεο ιέμεσλ θαη 

πξνζπαζνχζαλ κε ην «κάηη» λα πξνβνχλ ζε εθηηκήζεηο. Αθνχ ηνπο ελεκέξσζα, 

εχθνια δηαπίζησζαλ ην δηπιάζην αξηζκφ ησλ ιέμεσλ ηεο κεηάθξαζεο έλαληη ησλ 

ιέμεσλ ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη πξνέβεζαλ ζε θάπνηεο επηθαλεηαθέο κάιινλ 

εθηηκήζεηο γηα ηελ ππθλφηεηα ηνπ χθνπο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηελ «νηθνλνκία» ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Καη ε πξψηε θάζε θιείλεη κε κία δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλαηξεί ηελ 

αθαηξεηηθή θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα απνδψζνπλ κε ηε 

κνξθή ελλνηνινγηθνχ ράξηε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ θεηκέλνπ. Αλ ν δηδάζθσλ 

πεξηκέλεη απνηέιεζκα φκνξθν θαη εληππσζηαθφ, κπνξεί λα έρεη εγθαηαζηήζεη ζηνπο 

ζηαζκνχο ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ (CmapTools, Ηnspiration, Imindmap, Smartdraw), 

δηαθνξεηηθά κπνξεί λα αξθεζζεί ζηελ ηζηνζειίδα Text2MindMap πνπ πξνζθέξεη 

ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κέζσ ηεο νπηηθνπνίεζεο ζα 

απνηππψζεη αλάγιπθα ηνλ βαζκφ θαηάθηεζεο ηεο κεηάθξαζεο θαη ηεο επξχηεξεο 

http://ftp.ihmc.us/
http://www.inspiration.com/
http://thinkbuzan.com/
http://www.smartdraw.com/specials/ppc/smartdraw.htm?id=104640&gclid=COqd9vHCmb0CFUsUwwodHbMA-w
http://www.text2mindmap.com/
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θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο. Παξάιιεια, ζα πξνζθεξζεί θαη ηζρπξή αλαηξνθνδφηεζε 

ζηνλ δηδάζθνληα, πνπ ζα αλαπξνζαξκφζεη αλάινγα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα ηηο 

επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Με ην πέξαο ηεο πξψηεο ψξαο, ν ρξφλνο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα πξαζαπμεζεί 

θαη κε ηα δχν δηαιείκκαηα, νη νκάδεο αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην Wiki ηνπ 

καζήκαηνο θαη ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο κε πξνηξνπή ηνπ δηδάζθνληνο ακθηιεγφκελα 

δεηήκαηα ή απνξίεο πνπ πξνέθπςαλ. Παξάιιεια, ν δηδάζθσλ κνηξάδεη ζε έληππε 

κνξθή ην 2
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο γηα κηα πξψηε επαθή ζην ζπίηη. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηνχληαη εληφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπλαίλεζε ησλ καζεηψλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 1
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηνλ δηδάζθνληα θπξίσο κε 

θξηηήξην ηελ πνηφηεηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ησλ νκάδσλ, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα αληαλαθιά θαη ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

ιεο νη νκάδεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηζηνζειίδα Text2MindMap πνπ είλαη θαη 

εχθνιε ζηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγηθή θαη ην απνηέιεζκα, αλ θαη δελ δηεθδηθεί ηδηαίηεξεο 

δάθλεο, ζίγνπξα δελ ππήξμε απνγνεηεπηηθφ, αθνχ δηαπίζησζα φηη ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ έγηλε θαηαλνεηφ θαη εληνπίζηεθαλ νη βαζηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ν 

Πεξηθιήο επηρεηξεί ηε ζχγθξηζε ηεο πφιεο ηνπ κε ηε πάξηε. Γελ θξίζεθε ζθφπηκν 

απφ ηελ πιεπξά κνπ λα θαηαζθεπάζσ Wiki θαη αξθέζηεθα κε αθαηξνχκελν κέζν 

απνζήθεπζεο λα απνζεθεχσ ηηο εξγαζίεο ησλ νκάδσλ θαη λα παξαθνινπζψ ηελ 

πνξεία ηνπο. Ζ απνζήθεπζε ζηνλ ππνινγηζηή θξίζεθε επηζθαιήο, αθνχ κπαίλνπλ 

πνιινί καζεηέο θαη ελδερνκέλσο λα δηαγξαθνχλ ή λα αιινησζνχλ δεδνκέλα. 

Απνηηκψληαο ζπλνιηθά ην πξψην Φχιιν Δξγαζίαο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηε ζαθήλεηά 

ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ καζεηηθψλ «πξντφλησλ», ζεσξψ φηη νη 

καζεηέο κνπ ηα πήγαλ θαιά θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζηφρσλ επηηεχρζεθε. 

Β΄ Φάζε 

http://www.text2mindmap.com/
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Γενική πεπιγπαθή  

Γηα ηε Β΄ Φάζε πξνβιέπνληαη δχν δηαθνξεηηθά Φχιια Δξγαζίαο. Ζ πξψηε, ε ηξίηε 

θαη ε πέκπηε νκάδα, πνπ απνθαινχληαη «Λαθεδαηκφληνη» πινπνηνχλ ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηε πάξηε. ηνλ αληίπνδα, ε δεχηεξε, ε 

ηέηαξηε θαη ε έθηε νκάδα, πνπ απνθαινχληαη «Αζελαίνη», πινπνηνχλ ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηελ Αζήλα. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Αξρηθά (ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ψξα) είρα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο, λα 

επηιέμνπλ αλ ζέινπλ λα είλαη «Αζελαίνη» ή «Λαθεδαηκφληνη» θαη ην δήηεκα απηφ είρε 

ιπζεί. Σα αγφξηα πξνηηκνχζαλ ηε δεχηεξε επηινγή θαη ηα θνξίηζηα ηελ πξψηε. Με 

βάζε απηή ηελ επηινγή ζρεκάηηζα θαη ηα αληίζηνηρα Φχιια Δξγαζίαο πνπ 

αλαξηήζεθαλ ζηνλ ηζηφηνπν  θαη έηζη νη καζεηέο γλψξηδαλ ήδε απφ ηελ αξρή ζε πνηα 

νκάδα αλήθνπλ. 

Οδηγίερ ηος ζςνηάκηη ηος ζεναπίος  

Ζ Β΄ Φάζε, δηάξθεηαο ηξηψλ (2+1) σξψλ, έρεη σο πξνυπφζεζε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην ή ζηελ αίζνπζα κε ηε ρξήζε 

θνξεηψλ ππνινγηζηψλ. ε θάζε νκάδα αλαινγνχλ έμη δξαζηεξηφηεηεο, αξηζκφο 

ελδερνκέλσο ππεξβνιηθφο. Αλ ν δηδάζθσλ ζεσξήζεη φηη δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο, κπνξεί λα ηηο ηζνθαηαλείκεη ζηηο ηξεηο νκάδεο, ψζηε ζε θάζε νκάδα 

λα αλαινγνχλ ηξεηο ή ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε εμαηξεηηθή πεξίπησζε λα 

αλαινγνχλ κφλν δχν. Οη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηνχληαη ζε δχν ζπλερφκελεο 

δηδαθηηθέο ψξεο θαη ζηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα ζπγθαιείηαη ε νινκέιεηα ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φπνπ κε ηε βνήζεηα ελφο θνξεηνχ ππνινγηζηή θαη ελφο 

βηληενπξνβνιέα νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπο θαη ζπδεηνχλ, ζρνιηάδνπλ ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

http://users.sch.gr/statpapako/compar.htm
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Πξάγκαηη νη έμη δξαζηεξηφηεηεο απνδείρζεθαλ πνιιέο θαη κάιινλ ζα έπξεπε λα 

αλαζέζσ ζε θάζε νκάδα απφ ηξεηο, θαζηζηψληαο θνηλή γηα φιεο ηηο νκάδεο εθείλε πνπ 

ζεσξψ πην ζεκαληηθή. ηαλ δηαπίζησζα ηελ θφπσζε, ηνπο δήηεζα λα θάλνπλ φζεο 

κπνξνχλ, γεγνλφο πνπ φκσο εμέιαβαλ σο ζήκα γηα λα «ζβήζνπλ ηηο κεραλέο ηνπο». Ζ 

ζχγθιεζε ηεο νινκέιεηαο έγηλε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα 

βηληενπξνβνιέα θαη αθνινχζεζε θαη θάπνηα ζπδήηεζε. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Σν 1
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο ηεο Β΄ Φάζεο έρεη σο άμνλα ηε πάξηε. Ζ πξψηε 

δξαζηεξηφηεηα μεθηλά κε ηελ παξαθνινχζεζε ελφο βίληεν απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Σειεφξαζε, πνπ ρσξίδεηαη ζε πξψην θαη δεχηεξν κέξνο. ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα 

αλαθέξεηαη φηη ην βίληεν «αλαδεηθλχεη ην ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπαξηηαηηθήο 

αγσγήο, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη ε πάξηε δελ ήηαλ νχηε άηερλε, νχηε 

ζηεξεκέλε απφ ηε ραξά ηεο δσήο». Απηφ ζα πξέπεη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα ην 

ηεθκεξηψζνπλ κεηά ηελ παξαθνινχζεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ζα 

πξέπεη νη καζεηέο λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο, αζθνχκελνη ζην θεηκεληθφ είδνο ησλ 

ζεκεηψζεσλ ην νπνίν δηδάρζεθαλ ζην κάζεκα ηεο Έθθξαζεο – Έθζεζεο Β΄ Λπθείνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα επηκειεζνχλ, λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ απηέο ηηο 

ζεκεηψζεηο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε ζχγθξηζε (θξηηηθόο γξακκαηηζκόο) ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ άληιεζαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ 

Πεξηθιή. Σειηθφ παξαγφκελν θείκελν ζα είλαη ε ζπγγξαθή κηαο ζχληνκεο 

παξαγξάθνπ ζηνλ θεηκελνγξάθν κε ηηο δηαπηζηψζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ  

Ζ παξαθνινχζεζε βίληεν ζην εξγαζηήξην δελ είλαη εχθνιε, φηαλ απηφ δελ 

αθνξά φινπο ηνπο καζεηέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κεηέθεξα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

ζην εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ απξφζθνπηα ην βίληεν. 

ε γεληθέο γξακκέο ην βίληεν ηνπο θνχξαζε θαη δελ ην βξήθαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ. 

http://www.edutv.gr/deyterobathmia/sparti-1o-meros
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/sparti-2o-meros
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2914,11457/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2914,11457/
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Κξάηεζαλ θάπνηεο ζεκεηψζεηο, φπσο ηνπο είρε ππνδεηρζεί, θαη νξγάλσζαλ ηελ 

απάληεζή ηνπο ε νπνία πεξηέρεηαη ζηα ηεθκήξηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα 

εθαξκνγή. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα έρεη θαη απηή εξεπλεηηθφ θαη θξηηηθφ ραξαθηήξα. 

Απηή ηε θνξά νη ηζρπξηζκνί ηνπ Πεξηθιή ζα δηαζηαπξσζνχλ κε πιεξνθνξίεο απφ 

αξραίεο πεγέο. Οη πιεξνθνξίεο ζα αληιεζνχλ απφ ην έξγν ηνπ Ξελνθψληα 

«Λακεδαιμονίων Πολιτεία», πνπ θαη απηφ δελ είλαη αληηθεηκεληθφ, θαζψο είλαη 

έθδεινο ν ζαπκαζκφο ηνπ Ξελνθψληα γηα ην ζπαξηηαηηθφ κεγαιείν. Σν θείκελν είλαη 

κεηαθξαζκέλν θαη έηζη νη καζεηέο δε ζα ζπλαληήζνπλ δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε 

θαη, επνκέλσο, ζα ζπκπιεξψζνπλ θάπνηεο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη αγσγήο ζηε πάξηε. Αλακέλεηαη κε επθνιία λα δηαπηζηψζνπλ φηη νη 

δχν πιεπξέο ηνπνζεηνχληαη δηαθνξεηηθά απέλαληη ζην ίδην δήηεκα. Σν απνηέιεζκα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη νκάδεο θαινχληαη λα ην απνηππψζνπλ ζε έλαλ ζπγθξηηηθφ 

πίλαθα. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Οη δχν απφ ηηο ηξεηο νκάδεο πινπνίεζαλ εχθνια ηε δξαζηεξηφηεηα. Τπήξμε έλα 

πξφβιεκα κε ηελ αληηγξαθή ηεο κεηάθξαζεο πνπ μεπεξάζηεθε κε ηε δηθή κνπ 

παξέκβαζε, θαζψο ην αξρείν Pdf ήηαλ θιεηδσκέλν. Οη καζεηέο εληππσζηάζηεθα κε 

ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Ξελνθψληα θαη ζρεκάηηζαλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζπγθξηηηθφ 

πίλαθα κε ηηο δηαθνξέο παξηηαηψλ θαη άιισλ ειιήλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αγσγήο. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Ζ ιέμε «μελειαζία», πνπ είλαη άγλσζηε ζηνπο καζεηέο, απνηειεί ην επίθεληξν 

ηεο επφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. ηφρνο ε εηπκνινγηθή ηεο αλάιπζε θαη ν ζπζρεηηζκφο 

ηνπ δεχηεξνπ ζπλζεηηθνχ ηεο κε πνιιέο ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο θαη ε δηεξεχλεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. πλήζσο ιέμεηο κε παξφκνην πεξηερφκελν αληηκεησπίδνληαη κε 
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απνζηξνθή θαη πξνδηαζέηνπλ αξλεηηθά γηα εθείλνπο πνπ εκπλεχζηεθαλ θαη 

πινπνίεζαλ ην ζεκαηλφκελφ ηνπο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ θαη ηνπο 

ιφγνπο πνπ ππαγφξεπζαλ απηήλ ηε ζπαξηηαηηθή πξαθηηθή, θαζψο ην θαηλφκελν δελ 

είλαη θαη ηειείσο μέλν ζηε ζεκεξηλή επνρή. Γηα λα μεθαζαξίζνπλ ην ηνπίν, νη νκάδεο 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο άθζνλν ςεθηαθφ πιηθφ πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ αξραίεο 

πεγέο. Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη ζρεηηθά εχθνιε θαη δελ αλακέλεηαη λα ζπλαληεζνχλ 

δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζή ηεο.  

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Πξάγκαηη ην πιηθφ εδψ ήηαλ άθζνλν αιιά θαη δηαθσηηζηηθφ. Οη νκάδεο 

αμηνπνίεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη απνζαθήληζαλ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ 

εληάζζνληάο ηνλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνηζηνξηθφ πιαίζην. Βέβαηα, 

δπζθνιεχζεθαλ θάπσο λα βξνπλ ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο κε δεχηεξν ζπλζεηηθφ ην 

ξήκα «ειαχλσ» θαη ηνπο βνήζεζα κε πξνθνξηθή κνπ παξέκβαζε. Ζ εξγαζία κίαο 

νκάδαο ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζεσξψ φηη ήηαλ πνιχ θαιή, αθνχ 

ελζσκάησζε ζηνηρεία απφ φιεο ηηο πεγέο θαη ε ηειηθή θξίζε θαίλεηαη ηεθκεξησκέλε. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Βξεηαληθνχ 

Μνπζείνπ γηα ηελ αξραία Διιάδα θαη απαηηεί κέηξηα γλψζε ηεο αγγιηθήο. 

Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο κε παηγληψδε ραξαθηήξα, νη νπνίεο 

αλακέλεηαη λα απνθνξηίζνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Αθνχ αληιήζνπλ θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε πάξηε, γηα λα εθηνλσζνχλ ζα 

πξέπεη λα κπεζνχλ ζηε ζπαξηηαηηθή αγσγή, πεξλψληαο απφ δηάθνξεο δνθηκαζίεο ηεο 

ελφηεηαο Challenge κέρξη λα ελειηθησζνχλ (ζα ειεγρζνχλ αλ είλαη αξηηκειείο, ζα 

ηξέμνπλ, ζα κάζνπλ αλάγλσζε, ζα θιέςνπλ απγά, ζα θιέςνπλ ηπξηά, ζα καζηηγσζνχλ 

ελδερνκέλσο, ζα αζθεζνχλ). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπζθνιία κε ηε ρξήζε ηεο 

http://www.ancientgreece.co.uk/sparta/challenge/cha_set.html
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αγγιηθήο πξνζθέξεηαη ελαιιαθηηθά ε δπλαηφηεηα γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

Βηθηπαίδεηα θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ.  

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή απνθφξηηζε πξαγκαηηθά ηνπο καζεηέο. Κάπνηνη κάιηζηα 

απφ απηνχο δηέπξεςαλ ζην παηρλίδη, ζεκεηψλνληαο εθπιεθηηθέο επηδφζεηο. Οη γλψζεηο 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ηνπο βνήζεζαλ αξθεηά γηα ην ρεηξηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδαο, ε νπνία ζπλνιηθά άξεζε ζηνπο καζεηέο.  

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα απηψλ ησλ νκάδσλ ζηέθεηαη θξηηηθά απέλαληη ζηελ 

αηηίαζε ηνπ Πεξηθιή φηη νη παξηηάηεο είλαη δφιηνη θαη κεηέξρνληαη χπνπια κέζα 

ζηνλ πφιεκν. Αθνχ νη καζεηέο πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ, 

ζρέδην, εμαπάηεζε, ηέρλαζκα, ζηξαηήγεκα θ.ιπ., θαινχληαη λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη λα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ην «ηέρλαζκα» ηνπ 

Θεκηζηνθιή κε ην θηίζηκν ησλ ηεηρψλ ηεο Αζήλαο, πνπ ζίγνπξα νη παξηηάηεο ζα ην 

απνθαινχζαλ αζιηφηεηα. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Καη εδψ ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ δχζθνια. Δίρακε πινχζηα παξαγσγή πνπ 

θάιπςε ην ζέκα νιφπιεπξα. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά θαη νη 

ηξεηο νκάδεο. Ζ πεξίπησζε ηνπ Λπζάλδξνπ ηνπο ήηαλ γλσζηή, φρη φκσο θαη ην 

ηέρλαζκα ηνπ Θεκηζηνθιή γηα ηελ αλέγεξζε ησλ ηεηρψλ. 

Δκηιμήζειρ ηος ζςνηάκηη ηος ζεναπίος 

Με ην πέξαο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αλακέλεηαη νη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

λα έρνπλ κηα δηεπξπκέλε νπηηθή γηα ηελ ηζηνξία, ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο 

πάξηεο, λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πεξηερφκελν ηεο «μελειαζίαο» θαη ηελ ηζηνξηθή 

αλαγθαηφηεηα πνπ ηελ επέβαιε. Θα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ θξηηηθά θαη 

εκπεξηζηαησκέλα ηηο ξεηνξηθέο ππεξβνιέο ή αλαιήζεηεο ηνπ Πεξηθιή, ελψ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/economy/hoplites_sparta.html
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παξάιιεια ζα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην απνηέιεζκα ηεο έθβαζεο ησλ πνιέκσλ 

κπνξεί λα είλαη θαη ζπλάξηεζε ηεο επελέξγεηαο άιισλ παξαγφλησλ, φπσο π.ρ. έλα 

επθπέο ηέρλαζκα. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνζφηεηα αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ 

ησλ ηξηψλ νκάδσλ εθηηκψ φηη πνιινί απφ ηνπο ζηφρνπο επηηεχρζεθαλ. Δλδερνκέλσο 

λα κελ αλαδείρζεθαλ ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ νη ππεξβνιέο ηνπ Πεξηθιή, σζηφζν 

θάπνηεο ζηεξεφηππεο απφςεηο θαη θάπνηεο πξνθαηαιήςεηο ζεσξψ φηη μεπεξάζηεθαλ 

θαη θσηίζηεθαλ θάπνηεο άγλσζηεο πηπρέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ κε 

ηνπο νπνίνπο ν Πεξηθιήο ζπγθξίλεη ηνπο Αζελαίνπο. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Σν 2
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο ηεο Β΄ Φάζεο έρεη σο άμνλα ηελ Αζήλα. Ζ πξψηε 

δξαζηεξηφηεηα μεθηλά κε ηε κειέηε ελφο απνζπάζκαηνο απφ ηνλ ιφγν ηνπ Ηζνθξάηε 

«Παναθηναϊκός». Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ππάξρεη θαη ζην ςεθηαθφ βηβιίν (Κεθ. 39, 

εξκελεπηηθέο ζεκεηψζεηο 1: «Διαφέρομεν», ν δεχηεξνο ππεξζχλδεζκνο). ηφρνο ησλ 

νκάδσλ είλαη απφ ην Αλζνιφγην Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή 

Γιψζζα λα εληνπίζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν θαη κε ηε βνήζεηα ησλ δχν 

κεηαθξάζεσλ λα ην θαηαλνήζνπλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ην απνδνκήζνπλ, γηα λα 

ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αιήζεηα θαη επνκέλσο ηελ νξζφηεηα ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Ηζνθξάηε. Ζ δξαζηεξηφηεηα απαηηεί γλψζεηο ηνπ καζήκαηνο 

Έθθξαζε – Έθζεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ηππηθφ ζρήκα ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ επηρεηξήκαηνο θαη ησλ ζπιινγηζκψλ. Αλακέλεηαη λα θαηαλνήζνπλ 

θαη ηε ξεηνξηθή ππεξβνιή θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ Ηζνθξάηε. ην επίκεηξν ηνπ 

βηβιίνπ ππάξρεη έλα απφζπαζκα απφ ηελ «Ανδρομάχη» ηνπ Δπξηπίδε πνπ 

αλαθέξεηαη κε ηξφπν πξνζβιεηηθφ ζηνπο παξηηάηεο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

αθνινπζνχλ. Με αθνξκή απηέο ηηο δχν πεγέο πξνζθέξεηαη ην εξέζηζκα ζηνπο 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=265
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3983,17818/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=265
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=265
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3984,17820/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3984,17820/
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καζεηέο λα ζηνραζηνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηεο ηέρλεο. Θα 

δηαπηζηψζνπλ φηη πνιιέο θνξέο ε ηέρλε κπνξεί λα ζηξαηεπζεί θάησ απφ δηάθνξεο 

ζεκαίεο θαη λα ππεξεηήζεη πξνπαγαλδηζηηθέο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ ελίνηε 

αληηζηξαηεχεηαη θαη ηνλ ξφιν ηεο θαη ηελ ίδηα ηελ απνζηνιή ηεο. Οη νκάδεο ζα 

δηεξεπλήζνπλ ηνλ ξφιν ηεο ηέρλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ Ηζνθξάηε θαη 

ηνπ Δπξηπίδε θαη κε πξνθνξηθή εηζήγεζε ζηελ νινκέιεηα ζα ελεκεξψζνπλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή απνδεδείρζεθε δχζθνιε. Αλ θαη νη καζεηέο βξήθαλ 

εχθνια ηα θείκελα, δελ κπφξεζαλ λα ειέγμνπλ θαη λα απνδνκήζνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Ηζνθξάηε. ην ζεκείν απηφ πξέπεη ηειηθά λα πσ φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ήηαλ άζηνρε, θαζψο αξθνχζε λα 

επηζεκαλζεί φηη πνιινί άλζξσπνη απφ ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο ζηξαηεχνληαη θαη είηε 

ζθφπηκα είηε αζέιεηα κεηαηξέπνληαη ζε θνξείο πξνπαγάλδαο. Οη καζεηέο έδεημαλ λα 

γλσξίδνπλ ην ζέκα ηεο ζηξαηεπκέλεο ηέρλεο, πηζαλφλ απφ πξφζθαηε 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, φπσο εθ ησλ 

πξαγκάησλ πηζαλνιφγεζα.  

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα είλαη αληίζηνηρε κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν 

ησλ άιισλ νκάδσλ. Οη νκάδεο ησλ «Αζελαίσλ» θαινχληαη λα ζπγθεληξψζνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ γηα ηελ 

θιαζηθή Αζήλα (νηθνλνκία, θνηλσλία, πνιηηηθή, πνιηηηζκφο) θαη απφ ηε Βηθηπαίδεηα, 

γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε (8-10 

δηαθαλεηψλ). ηφρνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αθαηξεηηθήο θαη 

θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, αθνχ ζα πξέπεη γξήγνξα λα αμηνινγνχλ 

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/index.html
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/index.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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πιεξνθνξίεο, λα δηαρσξίδνπλ ην νπζηψδεο απφ ην επνπζηψδεο θαη λα ζπλζέηνπλ 

ππθλά λνήκαηα. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή απνδείρζεθε αξθεηά επίπνλε. Γχν νκάδεο ηελ 

εγθαηέιεηςαλ ζηε κέζε, ελψ κφλν ε κία νκάδα θαηαζθεχαζε ην αξρείν παξνπζίαζεο. 

Οη πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πνιιέο θαη λνκίδσ φηη ε δξαζηεξηφηεηα απηή ζα πξέπεη 

λα επαλεμαηαζηεί θαη σο πξνο ηνπο ζεκεησηηθνχο ηεο πφξνπο θαη σο πξνο ηε 

ζθνπηκφηεηά ηεο. Σψξα, αλ ελδπλακψζεθε ε αθαηξεηηθή θαη ε ζπλζεηηθή ζθέςε, δελ 

είκαη ζε ζέζε λα ην γλσξίδσ. Δθηηκψ, φκσο, φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

απνθεχρζεθε ε κέζνδνο Αληηγξαθή – Δπηθόιιεζε, αθνχ θάηη ηέηνην δε είλαη εθηθηφ κε 

ηα αξρεία παξνπζηάζεσλ. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα απνζθνπεί ζηελ θαηάξξηςε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ 

Πεξηθιή φηη νη Αζελαίνη πάληνηε δξνπλ κφλνη. κσο ε Αζήλα ήηαλ επηθεθαιήο ηεο 

Αζελατθήο πκκαρίαο σο εγεκνληθή πξνζηάηηδα. Ζ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ ράξηε 

ησλ εκπνιέκσλ ηνπ 431 απφ ηνπο καζεηέο αλαηξέπεη απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ θαη νη 

νκάδεο ζεκεηψλνπλ ηνπο θπξηφηεξνπο ζπκκάρνπο θάζε πιεπξάο ζε έλαλ δίζηειν 

πίλαθα. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Δχθνιε θαη απιή δξαζηεξηφηεηα πνπ πινπνηήζεθε απφ φιεο ηηο νκάδεο. 

Γηαπηζηψζεθε ηειηθά φηη κάιινλ νη Αζελαίνη είραλ πεξηζζφηεξνπο ζπκκάρνπο θαη 

θπζηθά ζεσξήζεθαλ θξαζηηθέο ππεξβνιέο ηα ιεγφκελα ηνπ Πεξηθιή. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Ζ ακέζσο επφκελε δξαζηεξηφηεηα ππνλνκεχεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Πεξηθιή, θαζψο επηζηξαηεχνληαη πνιιά αξλεηηθά θαηλφκελα 

πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά θαηξνχο ζηελ πφιε ηνπ θαη ηνξπηιίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Map_athenian_empire_431_BC-en.svg
http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Map_athenian_empire_431_BC-en.svg
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ηδαληθήο πφιεο πνπ ν ίδηνο επηρεηξεί λα πξνβάιεη. Με ηελ επίθιεζε απηψλ ησλ 

αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ νη νκάδεο ζα είλαη ζε ζέζε λα εγείξνπλ έλαλ αληίινγν ζηελ 

αιαδνληθή απνιπηφηεηα θαη θνκπνξξεκνζχλε ηνπ Πεξηθιή, ρσξίο, βέβαηα, λα ηνλ 

απαμηψζνπλ, αθνχ πξνζπαζεί λα θάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ηε δνπιεηά ηνπ πνπ, εηξήζζσ ελ παξφδσ, δελ είλαη θαη εχθνιε. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Μφλν κία νκάδα απάληεζε ηθαλνπνηεηηθά, εγείξνληαο πεηζηηθφ αληίινγν ζηνλ 

Πεξηθιή, ηνλ νπνίν σζηφζν δηθαηνιφγεζε, ιέγνληαο φηη «ν θαζέλαο ζηε ζέζε ηνπ 

απηφ ζα έπξεπε λα θάλεη, αλ ήζειε λα ηνλψζεη ην εζηθφ θαη ηνλ παηξησηηζκφ ησλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπ». 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ 

Καη ην Φχιιν Δξγαζίαο θιείλεη κε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ 

απφ ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ «μάθημα» θαη «θέαμα». Οη νκάδεο θαινχληαη λα 

ζπζρεηίζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ δχν φξσλ κε ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο –ζηεξηδφκελνη ζηελ εηπκνινγία ησλ ιέμεσλ– θαη λα ηνπο ζπλδέζνπλ 

κε ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ απνθφκηδαλ νη Αζελαίνη απφ ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν επηζηέγαζκα απνηειεί ε παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ 

επηρεηξεκαηνινγίαο, κε νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ησλ «μαθημάτων» θαη ησλ 

«θεαμάτων» ζηελ νηθνλνκηθή ηζρπξνπνίεζε θαη ζηελ αίγιε ηεο Αζήλαο. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ήηαλ θάπσο δχζθνιε θαη ζηελ πινπνίεζή ηεο 

πξσηνζηάηεζαλ νη καζεηέο ηεο Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο. Απφ ηηο ηξεηο νκάδεο, ε 

κία δελ παξήγαγε θαλέλα θείκελν, ε κία παξνπζίαζε έλα πξφρεηξν απνηέιεζκα θαη ε 

ηξίηε νκάδα παξνπζίαζε ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα. Κακηά απφ ηηο νκάδεο, σζηφζν, 

δελ ζπλέδεζε ηηο δχν έλλνηεο κε ηελ εηζξνή εζφδσλ ζηελ Αζήλα. Γελ ηηο είδαλ. 

δειαδή. σο ελ δπλάκεη «εμαγψγηκα πξντφληα», ηνλίδνληαο θαη ηελ νηθνλνκηθή 



 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

 Γ’ Λυκείου «Η  ςφγκριςη κάνει τη διαφορά» 
ελίδα 34 από 61 

 

δηάζηαζε. Αιιά νχηε θαη ε  ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ απηψλ κε ηε δεκνθξαηία 

ηεθκεξηψζεθε επαξθψο. 

ςνολική αποηίμηζη ηος ζςνηάκηη ηος ζεναπίος 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 2
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο 

αλακέλεηαη νη καζεηέο ησλ ηξηψλ απηψλ νκάδσλ λα έρνπλ κηα δηεπξπκέλε νπηηθή 

γχξσ απφ ηελ αζελατθή θνηλσλία ηεο θιαζηθήο επνρήο θαη λα έρνπλ θαηαλνήζεη φηη ε 

ηέρλε πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ππεξεηεί θαη άιινπο ζθνπνχο. Αλακέλεηαη, επίζεο, λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηνπνζεηνχληαη θξηηηθά απέλαληη ζε απζεληίεο θαη απνθζεγκαηηθέο 

δηαηππψζεηο κε ηνλ απζηεξφ έιεγρν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηερλεέλησο ππνβαζκίδνληαη ή απνθξχπηνληαη. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 2
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηνλ δηδάζθνληα ζπλνιηθά 

κε βάζε ηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, ηνλ βαζκφ πξφζιεςεο θαη 

θαηαλφεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αληαπφθξηζε απφ πιεπξάο καζεηψλ θαη 

θπξίσο κε βάζε ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ.   

Αποηίμηζη επί ηηρ εθαπμογήρ 

Σν θχιιν απηφ είλαη βέβαηα ελδηαθέξνλ, είρε φκσο πνιιά ζεσξεηηθά ζηνηρεία 

κε απνηέιεζκα ηελ θφπσζε ησλ καζεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν αξηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Απαηηήζεθαλ δχν δηδαθηηθέο ψξεο, ελψ κία νκάδα δελ πξφιαβε ζην 

δηάζηεκα απηφ λα νινθιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηψλνληαο κία αθφκε δηδαθηηθή 

ψξα, θάηη πνπ ζεσξήζεθε αλέθηθην. Άιισζηε, ζα κπνξνχζαλ λα επηκεξίζνπλ ην έξγν 

εληφο ηεο νκάδαο, ψζηε λα είλαη κέζα ζηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. Θεσξψ φηη 

ππήξμαλ νθέιε απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φηη νμχλζεθε ε 

θξηηηθή ηνπο θαη πηνζεηήζεθε ε ζηάζε ηεο απηελέξγεηαο 

Ζ ολομέλεια ζύμθωνα με ηο ζςνηάκηη ηος ζεναπίος 

Ζ δεχηεξε θάζε νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχγθιεζε ηεο νινκέιεηαο ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο (δηάξθεηα κίαο δηδαθηηθήο ψξαο). Γίλεηαη θιήξσζε πνηα νκάδα απφ ηνπο 
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«Λαθεδαηκφληνπο» θαη πνηα απφ ηνπο «Αζελαίνπο» ζα παξνπζηάζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, νη 

εθπξφζσπνη ησλ «ζπλαθψλ» νκάδσλ ζα ηνπνζεηνχληαη, πξνζζέηνληαο ζηνηρεία ή 

εληζρχνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία. Μπνξνχλ, βέβαηα, θαη λα δηαθνξνπνηνχληαη 

αηηηνινγψληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηε δηαθνξεηηθή νπηηθή ηνπο. Βέβαηα, θάζε νκάδα 

έρεη αλαξηήζεη ζην Wiki ηηο εξγαζίεο ηεο, νπφηε φινη ζα γίλνπλ θνηλσλνί ηνπ έξγνπ 

φισλ. 

σόλια επί ηηρ ολομέλειαρ 

Φηάζακε αηζίσο ζηελ 5
ε
 ψξα ηνπ ζελαξίνπ θαη νη νκάδεο παξνπζίαζαλ ζηελ 

νινκέιεηα ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο απφ ην δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο. Απηφ έγηλε ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα βηληενπξνβνιέα. Γηάιεμα απφ κία νκάδα 

(νπζηαζηηθά απηέο πνπ είραλ μερσξίζεη γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

δνπιεηάο ηνπο) λα παξνπζηάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Παξάιιεια, δήηεζα απφ ηνπο 

άιινπο είηε λα ζπκπιεξψλνπλ είηε λα ζέηνπλ εξσηήκαηα ζηνπο νκηιεηέο. Γελ έκεηλα 

επραξηζηεκέλνο, θαζψο δελ ππήξρε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη επηθξαηνχζε έλα είδνο «ηδηφηππεο» θαζαξίαο, πνπ κε αλάγθαζε λα 

θάλσ επαλεηιεκκέλσο απζηεξέο ζπζηάζεηο. 

Γ΄ Φάζε 

Οδηγίερ ηος ζςνηάκηη ηος ζεναπίος 

ηε Γ΄ Φάζε, δηάξθεηαο δχν σξψλ (φρη ζπλερφκελσλ, θαζψο ζηελ πξψηε ζα 

πινπνηεζεί ε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε δεχηεξε ζα παξνπζηαζηεί ζηελ νινκέιεηα), νη 

νκάδεο απηνλνκνχληαη σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δλψ δειαδή ζηελ Α΄ Φάζε φιεο 

νη νκάδεο είραλ θνηλφ Φχιιν Δξγαζίαο, ζηε δεχηεξε είραλ θνηλφ αλά ηξεηο νκάδεο, 

ηψξα ζηε Γ΄ Φάζε ε θάζε νκάδα έρεη ην δηθφ ηεο μερσξηζηφ Φχιιν Δξγαζίαο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο ξέπνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

θαη ζηνρεχνπλ ζηε ζχλδεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηνπνίεζεο κε ηα ηζρχνληα 
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ζην ζρνιείν θαη κε άιιεο γλψζεηο, θπξίσο κε ην κάζεκα ηεο Έθζεζεο πνπ εμεηάδεηαη 

γηα ηνπο καζεηέο απηήο ηεο ηάμεο ζε παλειιήλην επίπεδν. Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, ην 3
ν
 

Φχιιν ιεηηνπξγεί σο πεδίν άζθεζεο γισζζηθνχ θαη θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη σο 

πεδίν εθαξκνγήο θαη ηεθκεξίσζεο γλψζεσλ απφ ην κάζεκα ηεο Έθζεζεο. 

σόλια επί ηηρ εθαπμογήρ. 

Σν ζπλερφκελν δίσξν δελ θαηέζηε εθηθηφ λα εμεπξεζεί θαη νη καζεηέο άξρηζαλ 

λα εκθαλίδνπλ πξφσξα ζπκπηψκαηα θφπσζεο. Μνπ δεκηνπξγήζεθε ε αίζζεζε φηη 

ππήξρε απφ ηελ πιεπξά ηνπο κηα ζθφπηκε θσιπζηεξγία, ψζηε λα αλαθπθιψλνληαη νη 

ίδηεο εξγαζίεο. Δμνξγίζηεθα κάιηζηα, φηαλ ζε κία νκάδα δηαπίζησζα φηη εξγάδνληαλ 

κφλν ην έλα κέινο θαη νη ππφινηπνη δηάβαδαλ Βηνινγία (!) Γεληθήο παηδείαο. Χζηφζν, 

απηφ ιεηηνχξγεζε θαη σο πξνκήλπκα, φηη ην ζελάξην, έπεηηα απφ έλα κήλα, θηλνχληαλ 

πιένλ ζηα φξηά ηνπ. Ζ ζπιινγηθή γξαθή θαη ε ζπκπαξαγσγή πξντφλησλ ιφγνπ, 

θαίλεηαη φηη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί σο θαιή πξαθηηθή απφ ηνπο καζεηέο καο. 

Πεπιγπαθή δπαζηηπιόηηηαρ και ολομέλειαρ από ηο ζςνηάκηη. 

Ζ πξψηε νκάδα έρεη σο απνζηνιή ηε ζπγγξαθή ελφο ζχληνκνπ δνθηκίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ «εζηθή» ηνπ πνιέκνπ, ηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

δηεμαγσγήο ηνπ ζηελ αξραηφηεηα θαη ζηηο κέξεο καο θαη ηνλ ξφιν ηεο αλδξείαο θαη 

ησλ ηερλαζκάησλ ζηελ ηειηθή έθβαζή ηνπ. 

Ζ δεχηεξε νκάδα έρεη σο απνζηνιή ηε ζπγγξαθή ελφο ζχληνκνπ δνθηκίνπ κε 

ζέκα ηα φξηα θαη ηε ζθνπηκφηεηα ησλ «αλνηρηψλ» θνηλσληψλ ζηελ επνρή ηνπ 

Πεξηθιή θαη ζηηο κέξεο καο. Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη νη αξραίεο πφιεηο ήηαλ θξάηε 

θαη επνκέλσο ε ιήςε θάπνησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ε δηελέξγεηα θάπνησλ 

ειέγρσλ ζην πνηνο κπαίλεη θαη πνηνο βγαίλεη απφ ηελ επηθξάηεηα δελ είλαη επίκεκπηε. 

Γελ ππάξρνπλ θξαηηθά κπζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ; ήκεξα ηη ζπκβαίλεη 

ζηηο δηάθνξεο ρψξεο απφ ηελ είζνδν κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ; ηα εξσηήκαηα 

απηά ζα ηνπνζεηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. 
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Ζ ηξίηε νκάδα αμηνπνηψληαο πεγέο απφ ηε βηβιηνγξαθία έρεη σο απνζηνιή ηελ 

πινπνίεζε δχν δξαζηεξηνηήησλ. Ο Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο ζην ζεκηλάξην 

(13/2/1985) κε ζέκα ηνλ «Επιτάφιο» ζπγθξίλεη ην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ ηνπ 

Πεξηθιή κε ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζε ν Κιέσλαο κε αθνξκή ηελ ππφζεζε ησλ 

Μπηηιελαίσλ, νη νπνίεο είλαη δηακεηξηθά αληίζεηεο. Ο Κιέσλαο ηζρπξίζηεθε φηη ε 

δεκνθξαηία δελ είλαη ηθαλή λα δηεμάγεη πφιεκν. Ζ νκάδα απηή θαιείηαη αξρηθά λα 

ζπληαρζεί κε ηελ νπηηθή ηνπ Πεξηθιή ή ηνπ Κιέσλα θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα 

απνζαθελίζεη ην πεξηερφκελν θάπνησλ βαζηθψλ φξσλ ηνπ θεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα θαη 

κεηά απφ πξνβιεκαηηζκφ, νη καζεηέο ζπλζέηνπλ έλα ζχληνκν θείκελν 

επηρεηξεκαηνινγίαο, φπνπ αληρλεχνπλ ζηνλ ιφγν ηνπ Πεξηθιή ζηνηρεία ππεξβνιήο θαη 

πξνπαγάλδαο, ηα νπνία σζηφζν ηα απνδίδνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζηε 

ζθνπηκφηεηα ηεο πεξίζηαζεο θαη φρη ζηελ πξνζπάζεηα ακείιηθηεο δηαζηξνθήο ηεο 

αιήζεηαο.  

Ζ ηέηαξηε νκάδα έρεη σο απνζηνιή λα δηεξεπλήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ ηεο ζχγθξηζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε. Ζ 

απνζηνιή ηεο νκάδαο απηήο ζπκπιεξψλεηαη θαη κε θάπνηεο γισζζηθέο αζθήζεηο 

(γισζζηθέο ηδηνηππίεο ηνπ Θνπθπδίδε, «ρηαζηφ» ζρήκα θαη «δεχγκα»). 

Ζ πέκπηε νκάδα δηεξεπλά ηε ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο 

ππεξνρήο θαη ηζρχνο. Σα πνιεκηθά πινία ησλ Αζελαίσλ, νη πεξίθεκεο ηξηήξεηο είλαη 

αξθεηά δαπαλεξέο ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή φζν θαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο, αιιά θαη 

γηαηί επαλδξψλνληαη απφ πιεξψκαηα επαγγεικαηηθά. Δπνκέλσο, ε ππεξνρή ζην 

λαπηηθφ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηνπ εξσηζκνχ ησλ πιεξσκάησλ. Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ζρεηηθφ βίληεν απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ «Νφεζηο» θαη θξαηνχλ θάπνηεο πξνθνξηθέο ζεκεηψζεηο, γηα λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ην ηερλνινγηθφ απηφ επίηεπγκα ηεο 

αξραηφηεηαο θαη λα αλαθέξνπλ αδξνκεξψο κία πεξίπησζε ζξηάκβνπ (θαθηεξία) θαη 

κία πεξίπησζε παλσιεζξίαο (ηθειία) ηνπ αζελατθνχ λαπηηθνχ. ηε ζπλέρεηα, 

http://www.ekivolos.gr/Epitafios-Kastoriadis.htm
http://www.tmth.edu.gr/aet/3d_reconstructions/p560.html
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θαινχληαη λα εμεηάζνπλ αλ ν ξφινο ηνπ λαπηηθνχ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο θαη 

ζήκεξα.  

Ζ έθηε νκάδα έρεη σο απνζηνιή, αμηνπνηψληαο τελ αλάιπζε ηνπ «Επιτάφιου» 

πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Δθεβφινπ» (ζει. 12-15) θαη ηελ αλάιπζε πνπ 

ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, λα 

απνδνκήζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Πεξηθιή θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ηε κεηαηξέςεη 

ζε ηππηθφ ζπιινγηζηηθφ ζρήκα (κε ηε κνξθή πξνθείκελσλ θαη ζπκπεξάζκαηνο, ην 

νπνίν θαη ζα αμηνινγήζεη). ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη λα εληνπίζνπλ, αλαθέξνληαο 

ζρεηηθά παξαδείγκαηα, ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Δίλαη ζαθέο φηη εδψ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γλψζεηο απφ ην κάζεκα ηεο 

Έθζεζεο θαη αλακέλεηαη λα ζπδεηεζεί πεξηζζφηεξν ε χπαξμε θαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο 

«επίζεζεο ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ» σο βαζηθνχ ηξφπνπ πεηζνχο. 

Σν ζελάξην νινθιεξψλεηαη κε ηε δεχηεξε ζχγθιεζε ηεο νινκέιεηαο θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 3
νπ

 Φχιινπ Δξγαζίαο, ην νπνίν ζα έρεη 

αλαξηεζεί θαη ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο. Θα αθνινπζήζεη εθηελήο ζπδήηεζε κε ζηφρν 

ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ ζελαξίνπ. Μπνξεί λα κνηξαζηεί θαη θάπνην ζχληνκν 

εξσηεκαηνιφγην, γηα λα ζπκπιεξσζεί αλψλπκα απφ ηνπο καζεηέο κε εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζην αλ ην ζελάξην ηνπο θάλεθε ελδηαθέξνλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ 

δηαηππσκέλεο κε ζαθήλεηα, αλ νη απαηηήζεηο μεπεξλνχζαλ ηα κέηξα ηνπο, αλ 

ζπκκεηείραλ ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε πνην ηξφπν θαη ζε πνηα θιίκαθα, 

αλ εληφπηζαλ θάπνηα αξλεηηθά, αλ ζα είραλ λα αληηπξνηείλνπλ θάηη θ.ιπ. Χζηφζν, ε 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζε επίπεδν εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο παξαθνινπζψληαο ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ ζελαξίνπ 

είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία 

θαη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ καζεηψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζελαξίνπ. Μπνξεί, 

επίζεο, ζην πιαίζην ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο λα απνηηκήζεη θαη «νπηηθά» ηνλ ξφιν θαη 

http://www.ekivolos.gr/epitafios-analisi.pdf
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/archaia_ellinika/ekpaideftiko_yliko/g_lykeiou/epitafios/Epitaphios39.pdf
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ηε δηάζεζε ζπλεηζθνξάο ησλ καζεηψλ ηνπ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν. 

σόλια επί ηος ηπίηος Φύλλος Δπγαζίαρ και ηηρ ολομέλειαρ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξίηνπ θχιινπ, σο επί ην πιείζηνλ, παξαπέκπνπλ ζην 

κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Δπεηδή φκσο εγψ δελ δηδάζθσ Γιψζζα ζην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν θαη ε ζπλάδειθνο πνπ δηδάζθεη δελ δέρζεθε λα ζπλεξγαζηεί, 

θαζψο, φπσο κνπ δήισζε, είρε κείλεη πάξα πνιχ «πίζσ» ζηελ χιε, δελ θαηέζηε 

εθηθηή ε επηζπκεηή «ζχδεπμε» ησλ δχν δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη καζεηέο, φηαλ 

δηαπίζησζαλ φηη ζα πξέπεη λα παξαγάγνπλ ζχλζεηα θείκελα ζηε βάζε θάπνησλ 

πξνδηαγξαθψλ, πξφηεηλαλ ελαιιαθηηθά λα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο πξνθνξηθά 

θαη λα πξνθιεζεί θαη ζπδήηεζε εθ’ φιεο ηεο χιεο ηνπ ζελαξίνπ. Αλαγθαζηηθά 

δέρζεθα, αλ θαη ζεψξεζα ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ παξειθπζηηθή. Σνπο ηφληζα φηη θαη 

ε πξνθνξηθή ηνπνζέηεζε απαηηεί πξνεξγαζία κε ηελ ππφκλεζε λα είλαη θαιά 

πξνεηνηκαζκέλνη. Απηφ έγηλε ηε Σξίηε 4 Μαξηίνπ 2014 θαη νη καζεηέο άξρηζαλ λα 

ζπιιέγνπλ ζηνηρεία γηα ηελ πξνθνξηθή ηνπο παξέκβαζε θαη λα ζρεδηάδνπλ ην 

«ζθαξίθεκά» ηεο.  

Ζ νινκέιεηα ζπλήιζε ηε Σξίηε 11 Μαξηίνπ, 50 κέξεο δειαδή κεηά ηελ έλαξμε 

ηνπ ζελαξίνπ. ε θάζε νκάδα έδσζα έλα πεληάιεπην λα παξνπζηάζεη ην ζέκα ηεο θαη 

έλα δίιεπην λα απαληά ζε εξσηήζεηο. Βέβαηα, εξσηήζεηο έζεηα κφλν εγψ, αθνχ 

ηειηθά δελ ππήξρε αληίζηνηρε δηάζεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. Οη 

ηνπνζεηήζεηο ηνπο ήηαλ πνιχ γεληθφινγεο θαη αηεθκεξίσηεο, εθηφο απφ κία ηελ νπνία 

ζεψξεζα αμηφινγε. Γαλείζηεθα έλα δεθάιεπην απφ ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα γηα 

παξαηεξήζεηο, επηζεκάλζεηο, θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο θαη θαηάζεζε βειηησηηθψλ 

πξνηάζεσλ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο εθηίκεζαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζεηηθά ην 

ζελάξην, σζηφζν επηζήκαλαλ σο αξλεηηθφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχζαλ παξαγσγή ιφγνπ, γηα ηελ νπνία δελ είραλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θη νχηε ην κπαιφ ηνπο «ζπγθεληξσκέλν». Καη εγψ ζε 
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γεληθέο γξακκέο έκεηλα ηθαλνπνηεκέλνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο θαη ηε ρξεζηκνζεξία πνπ εκθηινρσξεί θάησ απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο.  



 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

 Γ’ Λυκείου «Η  ςφγκριςη κάνει τη διαφορά» 
ελίδα 41 από 61 

 

Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο Δπγαζίαρ 1
ο
 κοινό για όλερ ηιρ ομάδερ  

Πξνεγείηαη ππόκλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ 37 θαη 38 θαη αλάγλσζε ηνπ 

αξραίνπ θεηκέλνπ ηεο ελόηεηαο 39 από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη από έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

καζεηή. 

1. Αμηνπνηψληαο ην θαηαηνπηζηηθφ ιεμηιφγην ηνπ ζρνιηθνχ ζαο εγρεηξηδίνπ λα 

επηρεηξήζεηε κεηάθξαζε ηνπ θεθαιαίνπ 39, παξαθάκπηνληαο ηα ηκήκαηα πνπ 

ζαο δπζθνιεχνπλ. (Μεηαθξαζηηθή απόπεηξα) 

2. Αλνίμηε έλα αξρείν ζηνλ θεηκελνγξάθν θαη αθνχ ζέζεηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ζε νξηδφληηα δηάηαμε, λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ πίλαθα κε πέληε ζηήιεο. ηελ 

πξψηε ζηήιε λα ηνπνζεηήζεηε ην αξραίν θείκελν θαη ζηε δεχηεξε ηε 

κεηάθξαζή ζαο, πξνζαξκφδνληαο αλάινγα ην δηάζηηρν, ψζηε ην αξραίν 

θείκελν λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ηε κεηαθξαζηηθή ηνπ απφδνζε. Σν 

αξραίν θείκελν κπνξείηε λα ην αληηγξάςεηε απφ ην ςεθηαθφ βηβιίν ή απφ ην 

Αλζνιφγην Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. ηελ 

ηξίηε θαη ζηελ ηέηαξηε ζηήιε λα γξάςεηε ηηο δχν κεηαθξάζεηο ηεο ελφηεηαο 

(Δ. Βεληδέινπ θαη Δ. Λακπξίδε), πνπ ζπλνδεχνπλ ηα θείκελα ηνπ Αλζνινγίνπ 

θαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε λα γξάςεηε ηε κεηάθξαζε ηνπ ηάζε 

Παπαθσλζηαληίλνπ, πνπ ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα «Φηινινγηθά Βήκαηα». 

ηε ζπλέρεηα, ζα θξνληίζεηε ε κεηάθξαζε λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα επζεία κε 

ην αξραίν θείκελν πξνζαξκφδνληαο ην δηάζηηρν ησλ πέληε ζηειψλ. 

(Γξαζηεξηόηεηα ππνζηήξημεο ζηνλ κεηαθξαζηηθό έξγν)   

3. Να ειέγμεηε νπηηθά ηελ αλαινγία ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ θεηκέλνπ ησλ 

κεηαθξάζεσλ. ηε ζπλέρεηα, κε ην θαηάιιειν εξγαιείν ηνπ θεηκελνγξάθνπ 

λα θαηακεηξήζεηε επαθξηβψο ηηο ιέμεηο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη ησλ 

ηεζζάξσλ κεηαθξάζεσλ. Να ζπγθξίλεηε ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη λα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17809/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17810/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=182
http://users.sch.gr/statpapako/epitafios.htm
http://users.sch.gr/statpapako/epitafios.htm
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πξνρσξήζεηε ζηελ εμαγσγή θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε γιψζζα 

θαη ην χθνο ηνπ Θνπθπδίδε. (Δπαγσγηθή δηεξεύλεζε θεηκεληθνύ ύθνπο) 

4. Αθνχ κειεηήζεηε ηηο κεηαθξάζεηο θαη ηηο αμηνινγήζεηε κε βάζε θάπνηα 

θξηηήξηα πνπ ζα ζέζεηε, λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Σπγθξηηηθή 

παξάζεζε δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ): 

Απσαία λέξη 

Θνπθπδίδε 

Απόδοζη 

Βεληδέινπ 

Απόδοζη 

Λακπξίδε 

Απόδοζη 

Παπαθσλζηαληίλνπ 

ςμπέπαζμα 

Διαφέρομεν1     

ταῖς μελέταις 

τῶν πολεμικῶν 

    

μαθήματος ἢ 

θεάματος 

    

πιστεύοντες οὐ 

ταῖς 

παρασκευαῖς 

καὶ ἀπάταις3  

    

τὸ πλέον     

ἢ τῷ ἀφ' ἡμῶν 

αὐτῶν ἐς τὰ 

ἔργα εὐψύχῳ4 

    

τὸ ἀνδρεῖον 

μετέρχονται 
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ἀνειμένως 

διαιτώμενοι 

    

οὐδὲν ἧσσον 

χωροῦμεν. 

    

τὰ πλείω 

κρατοῦμεν 

    

περιγίγνεται 

ἡμῖν τοῖς τε 

μέλλουσιν 

ἀλγεινοῖς μὴ 

προκάμνειν, 

    

ῥᾳθυμίᾳ 

μᾶλλον ἢ 

πόνων μελέτῃ 

    

 

5. Αθνχ ζπκβνπιεπζείηε ηα εξκελεπηηθά ζρφιηα ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ θαη 

ζπδεηήζεηε κεηαμχ ζαο, λα απνδψζεηε ηνπο βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηεο 

ελφηεηαο κε ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε (CmapTools, 

SmartDraw, Ηnspiration) ή ηεο ηζηνζειίδαο Text2MindMap. Γηα κηα ζσζηή 

πξνζέγγηζε, θαιφ είλαη λα μεθηλήζεηε εληνπίδνληαο ηηο αληηζέζεηο. 

 

   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://ftp.ihmc.us/
http://www.smartdraw.com/specials/ppc/smartdraw.htm?id=104640&gclid=COqd9vHCmb0CFUsUwwodHbMA-w
http://www.inspiration.com/
http://www.text2mindmap.com/
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Φύλλο Δπγαζίαρ 2
ο
 

1
η
 – 3

η
 – 5

η
 ομάδα: ΛΑΚΔΓΑΗΜΟΝΗΟΗ 

Αμηνπνίεζε πεγώλ θαη εξεζηζκάησλ εκπινπηηζκέλνπ ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ  

1. Να παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν (1
ν
 θαη 2

ν
 κέξνο) ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Σειεφξαζεο αθνινπζψληαο ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ζα ζπλαληήζεηε ζην 

εξκελεπηηθφ ζρφιην ηεο θξάζεο «Μετέρχονται τὸ ἀνδρεῖον (τὴν ἀνδρείαν)» 

ηεο 39
εο

 ελφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ. ην ζρεηηθφ εηζαγσγηθφ αλαθέξεηαη 

φηη ην βίληεν «αλαδεηθλχεη ην ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπαξηηαηηθήο 

αγσγήο, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη ε πάξηε δελ ήηαλ νχηε άηερλε νχηε 

ζηεξεκέλε απφ ηε ραξά ηεο δσήο». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο λα 

θξαηάηε ζεκεηψζεηο ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα ζπζηεκαηνπνηήζεηε, γηα λα 

ελεκεξψζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. (Γξαζηεξηόηεηα πξόζιεςεο, θαηαλόεζεο 

θαη αθαηξεηηθήο απνδόκεζεο) 

2. Να ζπγθξίλεηε ηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίζαηε γηα ηε πάξηε απφ ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Πεξηθιή. Να 

γξάςεηε κία ζχληνκε παξάγξαθν κε ηηο δηαπηζηψζεηο ζαο ζηνλ θεηκελνγξάθν. 

(Γξαζηεξηόηεηα θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ) 

3. Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηεο 

αξραίαο ζπαξηηαηηθήο θνηλσλίαο αληινχκε απφ ην έξγν ηνπ Ξελνθψληα 

«Λακεδαιμονίων Πολιτεία». Δθεί νπζηαζηηθά ν Ξελνθψληαο ρξεζηκνπνηεί ηε 

κέζνδν ηεο ζχγθξηζεο γηα λα θαηαδείμεη ηελ αλσηεξφηεηα ηεο πάξηεο, ην 

αληίζεην, δειαδή, απφ απηφ πνπ επηρεηξεί ν Πεξηθιήο ζηνλ «Επιτάφιο». Αθνχ 

δηαβάζεηε ηε κεηάθξαζε ηνπ απνζπάζκαηνο 2.1-11, λα ζπγθξίλεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο παξαζέηεη ν Ξελνθψληαο κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ «Επιταφίου» θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο παξνπζηάδεη ν 

Πεξηθιήο. Σν απνηέιεζκα λα ην απνηππψζεηε αλάγιπθα ζε έλαλ ζπγθξηηηθφ 

πίλαθα. (Γξαζηεξηόηεηα γισζζηθνύ θαη θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ) 

http://www.edutv.gr/deyterobathmia/sparti-1o-meros
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/sparti-2o-meros
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://users.sch.gr/statpapako/lakpo.htm
http://users.sch.gr/statpapako/lakpol1.pdf
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4. Να αλαιχζεηε εηπκνινγηθά ηε ιέμε «μελειαζία» θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Λεμηθνχ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο λα γξάςεηε ηνπιάρηζηνλ δέθα ιέμεηο ηεο 

δεκνηηθήο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηεο ιέμεο. (Γισζζηθή 

δξαζηεξηόηεηα). 

ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηηο παξαθάησ πεγέο (πεγή 1
ε
, 

πεγή 2
ε
) λα ηεθκεξηψζεηε ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «μελειαζία», φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηα εξκελεπηηθά ζρφιηα ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ, ζηε 

Βηθηπαίδεηα θαη ζην ShieldAchilleus. ηε ζπλέρεηα, λα θαηαιήμεηε ζε θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο μελειαζίαο θαη λα 

ηα απνηππψζεηε ζηνλ θεηκελνγξάθν κε έλα ζχληνκν θείκελν 

επηρεηξεκαηνινγίαο. (Γξαζηεξηόηεηα θαιιηέξγεηαο πξνβιεκαηηζκνύ).        

5. Γηα ηε ζπαξηηαηηθή αγσγή κπνξείηε λα πάξεηε πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ γηα ηελ Αξραία Διιάδα (απαηηείηαη 

κέηξην επίπεδν γλψζεο ηεο αγγιηθήο) ζηελ ελφηεηα Sparta. ε πεξίπησζε πνπ 

αληηκεησπίδεηε πξφβιεκα κε ηε γιψζζα, δεηήζηε ηε ζπλδξνκή ηνπ θαζεγεηή 

ησλ Αγγιηθψλ. ηε ζπλέρεηα, γηα λα εθηνλσζείηε, πξέπεη λα κεγαιψζεηε θαη 

εζείο (ςεθηαθά βέβαηα) ζαλ αξραία παξηηαηφπνπια, πεξλψληαο απφ 

δηάθνξεο δνθηκαζίεο ηεο ελφηεηαο Challenge κέρξη λα ελειηθησζείηε (ζα 

ειεγρζείηε αλ είζηε αξηηκειείο, ζα ηξέμεηε, ζα κάζεηε αλάγλσζε, ζα θιέςεηε 

απγά, ζα θιέςεηε ηπξηά, ζα καζηηγσζείηε ελδερνκέλσο, ζα αζθεζείηε ζηελ 

θίλεζε θαη ηνλ ξπζκφ θ.ά.). Πιεξνθνξίεο, επίζεο, γηα ηελ αξραία πάξηε 

κπνξείηε λα αληιήζεηε θαη απφ ηε Βηθηπαίδεηα θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ (Γξαζηεξηόηεηα εξεπλεηηθή θαη ςπραγσγηθή). 

6. Ο Πεξηθιήο αλαθέξεη φηη νη παξηηάηεο ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ελέδξεο 

θαη ζηηο απάηεο («κρυπτεία») ζε αληίζεζε κε ηνπο Αζελαίνπο. Ο Λχζαλδξνο 

κε βάζε φζα κάζαηε ζηελ Α΄ Λπθείνπ κε εμαπάηεζε θαηάθεξε ηνλ ζξίακβφ 

ηνπ ζηνπο Αηγφο πνηακνχο. κσο ε γιψζζα δελ είλαη αζψα, θαζψο ζε άιιεο 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://users.sch.gr/statpapako/sygkr/lakpaideia2.pdf
http://users.sch.gr/statpapako/sygkr/arxilox.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://shieldachilleus.wordpress.com/2012/09/12/%CE%B7-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7/
http://www.ancientgreece.co.uk/
http://www.ancientgreece.co.uk/sparta/home_set.html
http://www.ancientgreece.co.uk/sparta/challenge/cha_set.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/economy/hoplites_sparta.html
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πεξηπηψζεηο παξφκνηεο πξάμεηο απνθαινχληαη «ηερλάζκαηα» ή θαη 

«ζηξαηεγήκαηα» θαη εγθσκηάδνληαη. Σν πην γλσζηφ ηέρλαζκα (μεθάζαξε 

απάηε) είλαη ηνπ Θεκηζηνθιή, πνπ εμαπάηεζε ηνπο παξηηάηεο, φηαλ απηνί 

ήηαλ αληίζεηνη ζηελ νρχξσζε ησλ πφιεσλ κε ηείρε θαη επνκέλσο θαη ηεο 

Αζήλαο. Να παξνπζηάζεηε αδξνκεξψο απηφ ην πεξηζηαηηθφ (αξρείν 

παξνπζίαζεο 7-8 δηαθαλεηψλ) ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο κε κηα ζχληνκε 

πξνθνξηθή εηζήγεζε. Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα αληιήζεηε απφ ην δηαδίθηπν 

πιεθηξνινγψληαο ζην πεδίν αλαδήηεζεο «Σν ηέρλαζκα ηνπ Θεκηζηνθιή» ή 

απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε. (Γξαζηεξηόηεηα εξεπλεηηθνύ θαη θξηηηθνύ 

ηύπνπ) 
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Φύλλο Δπγαζίαρ 2
ο
 

2
η
 – 4

η
 – 6

η
 ομάδα: ΑΘΖΝΑΗΟΗ 

1. Ο Ηζνθξάηεο ζηνλ «Παναθηναϊκό» 182-190 αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηησηηθή 

ππεξνρή ηεο Αζήλαο απέλαληη ζηε πάξηε. Αθνχ κειεηήζεηε ηηο δχν 

κεηαθξάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζπάζκαηνο απφ ην Αλζνιφγην ηεο 

Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, λα παξνπζηάζεηε 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζε ηππηθή κνξθή (πξνθείκελεο – ζπκπέξαζκα) θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα αμηνινγήζεηε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αιήζεηα ηεο. 

(Γξαζηεξηόηεηα εθαξκνγήο θαη εμάζθεζεο) 

Αιιά θαη έλαο άιινο αζελαίνο ηξαγηθφο πνηεηήο, ν Δπξηπίδεο, ζηελ 

«Ανδρομάχη» θαηαθέξεηαη θαηά ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, ελψ δελ παξαιείπεη ζε 

θάζε επθαηξία λα απαμηψλεη ηνλ Μελέιαν, πνπ ήηαλ παξηηάηεο, 

παξνπζηάδνληάο ηνλ σο κηθξφςπρν ή αλαμηφπηζην. 

ην επίκεηξν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (Κεθ. 39) ππάξρεη ην αθφινπζν 

απφζπαζκα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηξαγσδία, ζη. 445-452: 

«παξηηάηεο, νη πιένλ κηζεηνί ζ' φιν ηνλ θφζκν, 

πνπ δνιεξά ζηνράδεζηε, πξψηνη ζην ςέκα, 

κεραλνξξάθνη ηνπ θαθνχ, πνπ ν λνπο ζαο είλαη 

πψο ζα ηπιίμεηε ηνλ άιινλ κε ηερλάζκαηα...» 

θαη πάληα, άιια ζθεθηφζαζηε θη άιια ην ζηφκα ζαο ιέεη.» 

2. Ζ ηέρλε πνιιέο θνξέο ζηξαηεχεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε θνξέα πξνπαγάλδαο. 

Μπνξείηε λα ηζρπξηζηείηε θάηη αληίζηνηρν γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Ηζνθξάηε 

θαη ηνπ Δπξηπίδε; Να ηνπνζεηεζείηε ζην εξψηεκα κε κηα ζχληνκε πξνθνξηθή 

εηζήγεζε ζηελ νινκέιεηα. 

3. Να ζπγθεληξψζεηε πιεξνθνξίεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο 

Διιεληζκνχ ηελ θιαζηθή Αζήλα (νηθνλνκία, θνηλσλία, πνιηηηθή, πνιηηηζκφο) 

θαη απφ ηε Βηθηπαίδεηα θαη λα ελεκεξψζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο κε κία 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=265
http://users.sch.gr/statpapako/andromaxi.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3984,17820/
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/index.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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ζπλνπηηθή παξνπζίαζε (8-10 δηαθαλεηψλ). (Γξαζηεξηόηεηα θξηηηθνύ 

γξακκαηηζκνύ) 

4. Ο Πεξηθιήο αλαθέξεη φηη νη Αζελαίνη πνιεκνχλ κφλνη ηνπο ελαληίνλ 

ζπλαζπηζκέλσλ αληηπάισλ. κσο θαη ε Αζήλα ήηαλ επηθεθαιήο ηεο 

Αζελατθήο πκκαρίαο, απνκπδψληαο νπζηαζηηθά θαη ηηο εηζθνξέο ησλ 

ζπκκάρσλ. Γείηε ηνλ ράξηε ησλ εκπνιέκσλ, φπνπ παξαπέκπεη ππεξζχλδεζκνο 

ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ θαη ζεκεηψζηε ηνπο θπξηφηεξνπο ζπκκάρνπο θάζε 

πιεπξάο ζε έλαλ δίζηειν πίλαθα. (Γξαζηεξηόηεηα κεηαζρεκαηηζκνύ 

δεδνκέλσλ) 

5. Ο Πεξηθιήο ηζρπξίδεηαη φηη ε Αζήλα είλαη κηα ηδαληθή αλνηρηή θνηλσλία πνπ 

έρεη θαηαθηήζεη έλα πςειφ επίπεδν δηαβίσζεο, απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο, 

πνιηηηθήο, πνιηηηζκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ηεο ηζρχνο. Αο ζπκεζνχκε, φκσο, 

φηη είλαη κηα δνπινθηεηηθή θνηλσλία, κηα θνηλσλία πνπ δελ παξαρσξεί 

δηθαηψκαηα ζηνπο κεηνίθνπο, αλ θαη ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο (μέλνη 

επελδπηέο), κηα θνηλσλία πνπ εμέζξεςε ηε ζπθνθαληία, κηα θνηλσλία πνπ 

εμαπέιπζε πνγθξφκ θαηά ησλ θηινζφθσλ. Ο Πξσηαγφξαο, πξηλ αξρίζεη ηε 

ζπδήηεζε, εμεγεί ζηνλ σθξάηε φηη ην επάγγεικά ηνπ ζεσξείηαη ζηελ Αζήλα 

επηθίλδπλν θαη πξέπεη λα πξνθπιάζζεηαη φζν κπνξεί. Καη θπζηθά δελ πξέπεη 

λα μερλάκε φηη απηή ε ηδαληθή θνηλσλία έθαςε δεκφζηα ηα βηβιία ηνπ 

Πξσηαγφξα. Δλδεηθηηθή, επίζεο, είλαη θαη ε παξαθάησ ελδηαθέξνπζα 

πιεξνθνξία: 

«Ζ παξάδνζε ιέεη πσο φηαλ έθεπγε ν Αξηζηνηέιεο απφ ηελ Αζήλα, ηνλ 

ξψηεζαλ «Τίς ἐστιν ἡ τῶν Ἀθηναίων πόλις;». Δθείλνο ραξαθηήξηζε ηελ πφιε 

πνπ ηνλ θηινμέλεζε ηξηάληα ηφζα ρξφληα κε έλα αιεζηλά εληππσζηαθφ επίζεην· 

ηελ νλφκαζε παγκάλη, παλέκνξθε· παξαπνλέζεθε φκσο πσο πίζσ απφ ηελ 

αζχγθξηηε νκνξθηά ηεο θξχβεη κηαλ αζρήκηα απφ ηηο πην ζηρακεξέο θαη ηηο πην 

αλππφθνξεο· ρξεζηκνπνηψληαο ζηίρνπο απφ ηελ Οδύζζεηα έθαλε έλαλ δξηκχ 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Map_athenian_empire_431_BC-en.svg
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ππαηληγκφ ζηνπο ζπθνθάληεο, πνπ δελ ήηαλ κφλν πνιινί ζηελ Αζήλα· ήηαλ θαη 

έλα είδνο πνπ δελ έιεηπε δπζηπρψο πνηέ, αθνχ πάληα βξίζθνληαλ νη πξφζπκνη 

λα δηαδερηνχλ ηνπο πξνεγνχκελνπο! χκθσλα κε κηα δεχηεξε δηήγεζε ηνλ 

ξψηεζαλ επίζεο ηηο θξίζηκεο εθείλεο κέξεο γηαηί εγθαηέιεηπε ηελ Αζήλα, θη 

εθείλνο απάληεζε φηη δελ ήζειε λα δψζεη ζηνπο Αζελαίνπο ηελ επθαηξία λα 

ζθάινπλ γηα δεχηεξε θνξά ζε βάξνο ηεο θηινζνθίαο, θάλνληαο, βέβαηα, ηε 

θνξά απηή ππαηληγκφ ζηε ζαλαηηθή θαηαδίθε θαη ζην ηέινο ηνπ σθξάηε».  

[Πεγή: «Φηινζνθηθφο Λφγνο» Γ΄ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο – 

Αξηζηνηέιεο: Βίνο θαη Έξγα]. 

Αθνχ, ινηπφλ, ιάβεηε ππφςε ζαο φια απηά, κπνξείηε λα εγείξεηε θάπνηνλ 

ινγηθφ αληίινγν ζηελ θνκπνξξεκνζχλε ηνπ Πεξηθιή; ηε ζπδήηεζε ηεο 

νινκέιεηαο λα ηνπνζεηεζείηε κε κηα ζχληνκε πξνθνξηθή εηζήγεζε επί ηνπ 

ζέκαηνο. [Σπλζεηηθή θαη θξηηηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηε βνήζεηα πξόζζεηεο 

(θαηεπζπλόκελεο) πιεξνθόξεζεο]   

6. Ο Πεξηθιήο ηζρπξίδεηαη φηη πνιινί ζπξξένπλ ζηελ Αζήλα κε ζθνπφ λα 

παξαθνινπζήζνπλ («θεάματα») ή λα θαιιηεξγεζνχλ («μαθήματα»). Ζ 

πξψηε ιέμε καο παξαπέκπεη ζην ζέαηξν, ζηηο παλεγπξηθέο εθδειψζεηο, ζε 

ηειεηέο θαη αγψλεο θαη ζηε «θεωρία», κηα κνξθή ηνπξηζκνχ ζα ιέγακε εκείο 

ζήκεξα. Παξάιιεια, είλαη γλσζηά θαη ηα πεξίθεκα «θεωρικά» εηζηηήξηα πνπ 

απνηέιεζαλ πνιιέο θνξέο ζεκείν νμχηαηεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο. 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ζηνπο θφιπνπο ηνπ νπνίνπ γλψξηζαλ 

ηδηαίηεξε άλζηζε. Ζ δεχηεξε ιέμε κάο παξαπέκπεη ζηε δπλαηφηεηα γηα 

κφξθσζε, ζηηο δηδαζθαιίεο θαη ζε κεηάδνζε γλψζεσλ ζηηο θηινζνθηθέο 

ζρνιέο θαη γεληθά ζηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαλ ζηελ 

Αζήλα. Ζ Αζήλα, πνπ απνηεινχζε ην θέληξν ζπλάληεζεο ηεο πςειήο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20335/
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δηαλφεζεο, έρεη ραξαθηεξηζηεί «πρυτανείον» ηεο ζνθίαο απφ ηνλ ζνθηζηή 

Ηππία (Πιάησλ, «Πρωταγόρας» 337D).  

Να γξάςεηε κία παξάγξαθν κε ηε κέζνδν ηεο αηηηνιφγεζεο, ζπλδένληαο ην 

«μάθημα» θαη ην «θέαμα» κε ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη ηελ εηζξνή 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηελ Αζήλα. Μπνξείηε λα εκπινπηίζεηε ηελ παξάγξαθφ 

ζαο κε αλαθνξά ζηα ππφινηπα παξάπιεπξα νθέιε πνπ απνξξένπλ γηα ηελ 

Αζήλα απφ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. (Αλνηρηή γισζζηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζπγθεθξηκέλεο δνκήο) 
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χκθσλα κε ηνλ Πεξηθιή, νη Αζελαίνη ζηνλ πφιεκν ζηεξίδνληαη ζηελ αλδξεία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εζσηεξηθή ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, θαξπφο ηεο αγσγήο θαη ηεο 

άςνγεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ, θαη φρη ζηα ηερλάζκαηα θαη ζηηο απάηεο. Αλ απηφ ην 

δνχκε θάπσο ειεχζεξα, θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη ζε θάπνην είδνο fair play πνπ πξέπεη 

λα ηζρχεη ζηνλ πφιεκν. Μπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν πφιεκνο είλαη θαιφο ή 

εζηθά νπδέηεξνο, αξθεί λα δηεμάγεηαη κε ζσζηνχο φξνπο; Μπνξεί θάπνηνο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο ζηνλ πφιεκν, αλ δελ έρεη πξνεγνπκέλσο εθπαηδεπηεί κε κφλν 

εθφδην ην ζάξξνο θαη ηελ αλδξεία ηνπ; Αθνχ απαληήζεηε εκπεξηζηαησκέλα ζε απηφ, 

ζηε ζπλέρεηα λα εξεπλήζεηε αλ ζήκεξα κε ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγνληαη νη πφιεκνη 

ππάξρεη πεξηζψξην γηα επίδεημε αλδξείαο θαη γελλαηφηεηαο. Ζ πξφζθαηε ηζηνξία 

βξίζεη παξαδεηγκάησλ απφ ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαλ σο 

εγθιήκαηα πνιέκνπ. Παξάιιεια, λένη φξνη άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη (π.ρ. 

«παξάπιεπξεο απψιεηεο», «αζχκκεηξεο απεηιέο») κε ζηφρν ηε λνκηκνπνίεζε 

πνιεκηθψλ ιχζεσλ. Ζ ηειηθή απνζηνιή ηεο νκάδαο ζαο είλαη ε ζπγγξαθή ελφο 

ζχληνκνπ δνθηκίνπ (300-400 ιέμεσλ) κε ζέκα ηελ «εζηθή» ηνπ πνιέκνπ, ηηο δηαθνξέο 

ησλ ζεκεξηλψλ πνιέκσλ θαη ησλ πνιέκσλ ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνλ ξφιν ησλ 

ηερλαζκάησλ ζηελ ηειηθή έθβαζε.  

ςμπληπωμαηική δπαζηηπιόηηηα: 

Λέγεηαη φηη νη κεγάιεο δπλάκεηο ζηηο κέξεο καο κειεηνχλ ηνλ Θνπθπδίδε, πξηλ απφ 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε θάπνηαο πνιεκηθήο ελέξγεηαο, κε ζηφρν θπξίσο λα 

απνθχγνπλ πηζαλά ιάζε, αιιά θπξίσο γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ αλάιεςε 

πνιεκηθήο δξάζεο κε δηάθνξα πξνζρήκαηα. Αθνχ εξεπλήζεηε ζην δηαδίθηπν, λα 

αλαθέξεηε δχν ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο πνιέκσλ ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κεγάιεο δπλάκεηο επηρείξεζαλ ηελ εζηθή λνκηκνπνίεζή 

ηνπο. (Γξαζηεξηόηεηα ζύγθξηζεο θαη κεηαθνξάο εκπεηξίαο) 
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Ο Πεξηθιήο αλαθέξεη φηη νη Αζελαίνη δελ έρνπλ ηίπνηα λα θξχςνπλ, δε θνβνχληαη 

κελ ηνπο θαηαζθνπεχζνπλ, γηαηί έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ επςπρία ηνπο ηελ ψξα ηεο 

κάρεο. Υαξαθηεξίδεη, δειαδή, ηελ αζελατθή θνηλσλία αλνηρηή, αληηδηαζηέιινληάο 

ηελ θαηά θάπνηνλ ηξφπν κε ηνλ θιεηζηφ ραξαθηήξα ηεο πάξηεο. Πξέπεη δε λα 

έρνπκε θαηά λνπ φηη κηιάκε γηα πφιεηο – θξάηε θαη επνκέλσο δελ ζεσξνχληαλ 

παξάμελα θάπνηα ειεγθηηθά ή πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ ηνπ πνηνο εηζέξρεηαη θαη κε 

πνηνλ ζθνπφ ζηε ρψξα. ήκεξα, ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη θπξίσο ζηε δηθή 

καο κε ηε καδηθή είζνδν κεηαλαζηψλ, πξνθαινχληαη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα θαη 

αλαπηχζζεηαη έλαο ζθεπηηθηζκφο ζρεηηθά κε ην πξαθηέν, ελψ λένη φξνη, φπσο 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηα», «εηεξφηεηα», «δηαθνξεηηθφηεηα» αξρίδνπλ λα 

θαζηεξψλνληαη.  

Δίραλ ιφγνπο νη Αζελαίνη λα θνβνχληαη ηελ είζνδν θαη ηε δηακνλή μέλσλ ζηελ 

πφιε ηνπο; Έρνπλ ιφγνπο ηα ζεκεξηλά θξάηε λα ζέηνπλ φξηα θαη θξαγκνχο ζηνπο 

μέλνπο πνπ επηζπκνχλ λα θηλεζνχλ ή λα δξάζνπλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο; Ζ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα; 

Να γξάςεηε έλα ζχληνκν δνθίκην 300- 400 ιέμεσλ, φπνπ λα δίλεηε απαληήζεηο 

ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα. (Γξαζηεξηόηεηα ζύλδεζεο κε παξνληηθέο θαηαζηάζεηο) 



 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

 Γ’ Λυκείου «Η  ςφγκριςη κάνει τη διαφορά» 
ελίδα 53 από 61 

 

Φύλλο Δπγαζίαρ 3
ο
 

3
η
 ομάδα 

Ο Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο ζην ζεκηλάξην (13/2/1985) κε ζέκα ηνλ «Επιτάφιο» 

ζπγθξίλεη ην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ ηνπ Πεξηθιή κε ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζε ν 

Κιέσλαο κε αθνξκή ηελ ππφζεζε ησλ Μπηηιελαίσλ, πνπ είλαη δηακεηξηθά αληίζεηεο. 

Ο Κιέσλαο ηζρπξίζηεθε φηη ε δεκνθξαηία δελ είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγεη πφιεκν. 

Αθνχ εληνπίζεηε θαη κειεηήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ηνπ Καζηνξηάδε (πνπ 

κπνξείηε λα δηαβάζεηε θαη απφ εδψ), λα ζπγθξίλεηε ηηο δχν νπηηθέο θαη λα 

ζπληαρζείηε κε ηε κία ή ηελ άιιε αηηηνινγψληαο ηελ επηινγή ζαο. Παξάιιεια, λα 

πξνζδηνξίζεηε πνην είλαη ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ (πνπ έρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε 

κέζα ζην θείκελν ηεο ελφηεηαο) ἐπιπόνῳ ἀσκήσει - ἀνειμένως διαιτώμενοι - τῷ 

εὐψύχῳ, ζχκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε. (Γξαζηεξηόηεηα θξηηηθή θαη θαηαλόεζεο 

νξνινγίαο) 

Ο Πηέξ Βηληάι – Ναθέ ζην βηβιίν ηνπ «Μαχξνο θπλεγφο» πηζηεχεη φηη κε φζα 

ιέεη ζην θεθάιαην 39 ν Πεξηθιήο «πνπζελά ε ινγηθή απηή ηνπ κε επαγγεικαηηζκνχ 

(ζηα ζηξαηησηηθά) δελ νδεγείηαη ηφζν καθξηά». πκπιεξψλεη, κάιηζηα, σο εμήο: 

(ζει. 142) «πξέπεη λα λνηψζεη θαλείο ηελ άκεηξε απζάδεηα ηνπ θεηκέλνπ απηνχ (ηνπ 

39) θαη λα δεη επίζεο πφζν βαζεηά ακθηζβεηεί ην ηδεψδεο κηαο νπιηηηθήο 

δεκνθξαηίαο». Ηζρπξίδεηαη, δειαδή, φηη ε Αζήλα, παξά ηα φζα ιέεη εδψ ν Πεξηθιήο, 

δελ ήηαλ θαζφινπ κηα «κε ζηξαηηθνπνηεκέλε δψλε», φπσο ν ζηξαηεγφο ππνλνεί. 

ηαλ κάιηζηα ν ίδηνο, ζηελ πξψηε δεκεγνξία ηνπ (Θνπθπδίδε «Ιστορία» 1.139. θ.ε) 

ιέεη φηη ε εγεκνλία ηεο Αζήλαο ζηε ζάιαζζα απαηηεί καθξνρξφληα εθπαίδεπζε, γηα 

λα ηνλίζεη επηγξακκαηηθά αιιά θαη εκθαληηθά «μέγα γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης κράτος» 

Θνπθπδίδε «Ιστορία» 1.143).  

Αληίζεηα, άιινη ζρνιηαζηέο, φπσο ν Υνξλκπιάνπεξ, γηα λα κελ ηεζεί δήηεκα 

αλππφζηαηνπ ηζρπξηζκνχ ηαπηίδεη ην «ἀνειμένως διαιτώμενοι» κε ηελ ακέξηκλε 

νιηγαξρηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ηάμεο ησλ ηππέσλ θαη φρη ησλ νπιηηψλ.  

http://www.ekivolos.gr/Epitafios-Kastoriadis.htm
http://users.sch.gr/statpapako/sygkr/kastor.pdf
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Αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο ηα παξαπάλσ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζεκεξηλά 

ηζρπξά θξάηε αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηεο ζηξαηησηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη ην 

γεγνλφο φηη ν «Επιτάφιος» δελ είλαη παξά κηα ξεηνξηθή επηλφεζε πνπ εθθσλήζεθε 

ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν, λα απαληήζεηε αλ εληνπίδεηε ζηνηρεία ππεξβνιήο 

θαη εμηδαλίθεπζεο ζην θεθάιαην 39 (αιιά θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα) ηνπ 

«Επιταφίου» θαη λα αληρλεχζεηε ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο. Ζ απάληεζή ζαο λα έρεη ηε 

κνξθή ζχληνκνπ θεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο. (Γξαζηεξηόηεηα ινγηθνύ θαη 

απνδεηθηηθνύ ειέγρνπ)  
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Φύλλο Δπγαζίαρ 3
ο
 

4
η
 ομάδα 

Σν θεθάιαην 39 αξρίδεη κε ην ξήκα «διαφέρομεν», πνπ απνδίδεηαη σο «ππεξέρνπκε», 

«είκαζηε αλψηεξνη» θαη φρη σο «είκαζηε δηαθνξεηηθνί». Δπηρεηξείηαη, δειαδή, κηα 

άκεζε ζχγθξηζε (ελψ σο ηψξα γηλφηαλ κε έκκεζν ηξφπν), κε ζηφρν λα θαηαδεηρζεί ε 

ππεξνρή ησλ Αζελαίσλ έλαληη ησλ αληηπάισλ. ε ηη πηζηεχεηε φηη ζα εμππεξεηνχζε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηή ε δηαπίζησζε;  

πρλά αθνχκε ηελ πξνηξνπή «κε ζπγθξίλεηο αλφκνηα πξάγκαηα!» πνπ ππνλνεί 

φηη ε ζχγθξηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάπνηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, αξθεί λα 

πιεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο θαη λα αμηνπνηείηαη ε ινγηθή θαη ε θξίζε, φπσο 

ππνδειψλεηαη απφ ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ. Πηζηεχεηε φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θεθαιαίνπ 39 πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα κηα ακεξφιεπηε ζχγθξηζε ή γίλεηαη 

επηιεθηηθή πξνβνιή ή απνζηψπεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο; (Γξαζηεξηόηεηα ζπγθξηηηθήο 

παξάζεζεο θαη ινγηθνύ ειέγρνπ δεδνκέλσλ) 

Με ηε βνήζεηα ησλ ζρνιίσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ηελ 

αλάιπζε ηνπ «Δθεβφινπ», λα εληνπίζεηε θάπνηεο γισζζηθέο ηδηνηππίεο ηνπ 

Θνπθπδίδε, ηελ παξνπζία ηνπ «ρηαζηνχ» ζρήκαηνο θαη λα εμεγήζεηε ηε κνξθή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ηελ παξνπζία ηνπ «δεχγκαηνο» ην νπνίν θαη ζα 

παξνπζηάζεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. (Γισζζηθή κνξθνινγηθή δξαζηεξηόηεηα) 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://www.ekivolos.gr/epitafios-analisi.pdf
http://www.ekivolos.gr/epitafios-analisi.pdf
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Φύλλο Δπγαζίαρ 3
ο
 

5
η
 ομάδα 

Ζ λαπηηθή ηζρχο ησλ Αζελαίσλ είλαη αδηακθηζβήηεηε, θαζψο κέζσ απηήο 

εμαζθαιίδνπλ θαη ηελ εγεκνλία ηνπο ζην πιαίζην ηεο Γειηαθήο πκκαρίαο. Σα 

πνιεκηθά ηνπο πινία, νη πεξίθεκεο ηξηήξεηο είλαη αξθεηά δαπαλεξέο ηφζν γηα ηελ 

θαηαζθεπή φζν θαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο, αιιά θαη γηαηί επαλδξψλνληαη απφ 

πιεξψκαηα επαγγεικαηηθά. Δπνκέλσο, ε ππεξνρή ζην λαπηηθφ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ παξάγνληα, αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εξσηζκνχ ησλ 

πιεξσκάησλ. Παξαθνινπζήζηε ζρεηηθφ βίληεν απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Νφεζηο», 

θξαηήζηε θάπνηεο ζεκεηψζεηο γηα λα ελεκεξψζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο γηα ην 

ηερλνινγηθφ απηφ επίηεπγκα ηεο αξραηφηεηαο θαη αλαθέξεηε αδξνκεξψο κία 

πεξίπησζε ζξηάκβνπ (θαθηεξία) θαη κηα πεξίπησζε παλσιεζξίαο (ηθειία) ηνπ 

αζελατθνχ λαπηηθνχ. ηε ζπλέρεηα, λα εμεηάζεηε αλ ν ξφινο ηνπ λαπηηθνχ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφο θαη ζήκεξα. Γηα ηελ απάληεζή ζαο λα ιάβεηε ππφςε ζαο 

πνιεκηθά πεξηζηαηηθά ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο, πνπ πξνβιήζεθαλ αθφκε θαη 

δσληαλά απφ ηελ ηειεφξαζε. (Γξαζηεξηόηεηα θξηηηθνύ ηύπνπ κέζα από 

ζπκπιεξσκαηηθή θαηεπζπλόκελε πιεξνθόξεζε θαη ζπζρεηηζκνύ κε ζύγρξνλεο 

θαηαζηάζεηο) 

 

http://www.tmth.edu.gr/aet/3d_reconstructions/p560.html
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Φύλλο Δπγαζίαρ 3
ο
 

6
η
 ομάδα 

Αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο ην πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ 39, ηελ αλάιπζε ηνπ 

«Επιταφίου» πνπ ππάξρεη ζηε ηζηνζειίδα ηνπ «Δθεβφινπ» (ζει. 12-15) θαη ηελ 

αλάιπζε πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

Κχπξνπ, λα απνδνκήζεηε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Πεξηθιή θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αμηνινγήζεηε ην ηππηθφ ζπιινγηζηηθφ ζρήκα. ηε ζπλέρεηα, λα πξνζδηνξίζεηε 

αλαθέξνληαο ζρεηηθά παξαδείγκαηα, ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πεηζνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. ( Γξαζηεξηόηεηα εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο ζεσξίαο) 

http://www.ekivolos.gr/epitafios-analisi.pdf
http://www.ekivolos.gr/epitafios-analisi.pdf
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/archaia_ellinika/ekpaideftiko_yliko/g_lykeiou/epitafios/Epitaphios39.pdf
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/archaia_ellinika/ekpaideftiko_yliko/g_lykeiou/epitafios/Epitaphios39.pdf
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην νπζηαζηηθά ζηέθεηαη κε ηξφπν θξηηηθφ θαη επηθπιαθηηθφ 

απέλαληη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Πεξηθιή, ηελ νπνία θαηά θάπνην ηξφπν 

ππνλνκεχεη. Ο θεληξηθφο ππιψλαο ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε δηαπίζησζε φηη ν 

«Επιτάφιος» είλαη έλαο ξεηνξηθφο ιφγνο κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη 

ζηνρεχζεηο θαη επνκέλσο δελ απερεί θαη’ αλάγθε θαη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. ην 

πιαίζην κηαο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο, ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί κηα πην επλντθή, 

πην θηιηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ ξήηνξα θαη ζηα ιεγφκελά ηνπ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

λα θηλνχληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμχςσζεο ηνπ κεγαιείνπ ηεο Αζήλαο θαη ηελ 

αλάδεημε ηεο ηδηνθπίαο ηνπ Πεξηθιή θαη ηνπ Θνπθπδίδε. Απηή ε επηινγή, θαζψο 

απνηειεί ηελ παγησκέλε ζηελ εθπαίδεπζε πξαθηηθή, ζα ζηεξνχζε απφ ην ζελάξην ην 

ζηνηρείν ηεο πξσηνηππίαο θαη ζα ηνπ αθαηξνχζε αθνξκέο θαη πηπρέο θαιιηέξγεηαο 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Θα κπνξνχζε, επίζεο, ην 2
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά δψδεθα δξαζηεξηφηεηεο, λα θαηαηκεζεί θαη λα γίλεη 

επηκεξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο επηκέξνπο νκάδεο. 

Θα κπνξνχζε, επίζεο, λα δνζεί έκθαζε ζην γξακκαηεηαθφ είδνο, ζηε δνκή ηνπ 

«Επιταφίου» θαη ζηελ έληαμε ηεο ελφηεηαο 39 ζην ζπλνιηθφ corpus ηνπ 

«Επιταφίου». Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαθνξά ηεο 

«αλνηρηήο», ηεο «θνηλήο» πφιεο θαη ζηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο κε ηε ζεκεξηλή απέξαληε 

ηζηκεληνχπνιε ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο αθαιαηζζεζίαο πνπ αλαδεηά ηα δηθά ηεο 

«καζήκαηα», ηα δηθά ηεο «ζεάκαηα», δειαδή ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Δδψ ελδερνκέλσο νη 

καζεηέο λα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ θαη ηα φξηα ηεο «αλνηρηφηεηαο». Σε ιήςε 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζα ηε ζεσξνχζαλ ή φρη 

αληηδεκνθξαηηθή, ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά; Θα κπνξνχζε, επίζεο, λα δνζεί 

κεγαιχηεξε έθηαζε ζηελ έλλνηα ηεο θαηαζθνπείαο. Ση ζα κπνξνχζε λα δεη θάπνηνο 

θαη απηφ λα δεκηψζεη ηελ πφιε ησλ Αζελαίσλ; Ση ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηνλ ρψξν ηεο 
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παγθφζκηαο θαηαζθνπείαο; Σέινο, ζα κπνξνχζε λα δνζεί θαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζα παξνπζηάδεη κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ «Γεκφζηνο θαη Ηδησηηθφο βίνο ζηελ 

αξραία Διιάδα» ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο ζπλεζηζκέλεο κέξαο ελφο αλδξφγπλνπ ζε 

Αζήλα θαη πάξηε.  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Αλακθίβνια, ν αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ππεξβνιηθφο θαη ίζσο θάπνηεο απφ 

απηέο ζα έπξεπε λα αθαηξεζνχλ. πσο εηπψζεθε πην πάλσ, ε θφπσζε θαη ε 

ζπλαθφινπζε απξνζπκία ησλ καζεηψλ δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ 

πινπνίεζε, σζηφζν ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα απνδείρζεθε ε κεγάιε ρξνληθή 

απφζηαζε πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ. Καηά θάπνην 

ηξφπν, ράζεθε ν εηξκφο θαη ε ζπλνρή ηνπ ζελαξίνπ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο 

αδπλακίαο έπξεπε θάζε θνξά λα ππελζπκίδσ ηη θάλνπκε θαη ζε πνηα θάζε 

βξηζθφκαζηε. ε πεξίπησζε πνπ επηρεηξνχζα μαλά ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ 

ζελαξίνπ, ζα έθαλα θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο, πνπ λνκίδσ ζα βνεζνχζαλ ζηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηξίην Φχιιν ζα ην ελζσκάησλα ζην 

δεχηεξν γηα ην νπνίν ηειηθά ζα αθηέξσλα ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο. κσο, ζηα πιαίζηα 

θάζε νκάδαο ζα δεκηνπξγνχζα δχν ππννκάδεο, ψζηε ε κία λα αζρνιεζεί κε ην 

δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο θαη ε άιιε κε ην ηξίην Φχιιν Δξγαζίαο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ε νινκέιεηα ζα ζπλέξρνληαλ κφλν κία θνξά, ελψ ζα απνθεχγνληαλ ε πξφσξε 

θφπσζε θαη ζα πεξηνξίδνληαλ αηζζεηά ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ ζελαξίνπ. Βέβαηα, 

φια απηά δελ ζα έρνπλ θακηά ζεκαζία, εάλ δελ αιιάμεη ν εμεηαζηνθεληξηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ Λπθείνπ πνπ ππνλνκεχεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Γεληθήο 

Παηδείαο θαη ζπλζιίβεη θάζε πξνζπάζεηα πνπ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ 

έθθξαζεο.  
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