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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξωηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ βαζηζκέλωλ ζε ΤΠΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη 

Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο 
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ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθωλα κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε. 
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Κνζκάο  Σνπινχκεο 
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 Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

«Κατά τό πρᾶγμα ἤ πρός ἡμᾶς;»  

Δημιοςπγόρ  

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Φηινζνθηθφο ιφγνο (Αξηζηνηέιεο) 

Τάξη 

Γ΄ Λπθείνπ (ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε) 

Χπονολογία 

Μάξηηνο 2014  

Διδακηική/ θεμαηική ενόηηηα 

Αξηζηνηέιεο «Ζζηθά Νηθνκάρεηα» (Β6, 4-8 Δλφηεηα 7ε)  

Διαθεμαηικό 

ρη  

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα  

— 

Χπονική διάπκεια  

6 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: Σν πξνθείκελν ζελάξην δηδαζθαιίαο δηεμάγεηαη εληφο ζρνιείνπ, 

ζηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη 

αζχξκαηνπ δηαδηθηχνπ ή ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην.  

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Πξναηξεηηθά Wiki ηνπ καζήκαηνο (Pbworks ή Google Drive). 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20343/
http://www.pbworks.com/
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζελαξίνπ κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα 

θηινζνθηθά θείκελα ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, απνηειεί ε δηάζεζε ηνπ 

δηδάζθνληα γηα πεηξακαηηζκνχο θαη ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο δηαδξνκέο, ε 

βεβαηφηεηά ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ, αιιά θαη ε πίζηε ηνπ φηη κπνξεί λα εθαξκφζεη 

απνηειεζκαηηθά νιφθιεξν ην ζελάξην ή κέξνο απηνχ. Απηή ηε βεβαηφηεηα, o 

δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα ηε κεηαγγίζεη σο βάζηκε πξνζδνθία πνιιαπινχ δηδαθηηθνχ 

νθέινπο θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ, πνπ απνηεινχλ ηελ «alteram partem» ηεο δηδαθηηθήο 

ζπληζηψζαο. Σν κάζεκα ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ είλαη κάζεκα «απμεκέλεο 

βαξχηεηαο» θαη δηδάζθεηαη, θαηά θαλφλα, κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κεησπηθήο 

δηδαζθαιίαο ε νπνία ηείλεη λα ζεσξείηαη σο ε πιένλ ελδεδεηγκέλε. Δπνκέλσο, ε 

απξνζπκία θαη ε δηζηαθηηθφηεηα πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε ρξεζηκνζεξία, ηνλ 

σθειηκηζκφ θαη ηελ ςπρνινγηθή θφξηηζε, είλαη νη αλακελφκελεο αληηδξάζεηο ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζε θάηη πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ηνπο βγάδεη απφ ηελ «πεπαηεκέλε» 

θαη πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή εκπινθή ηνπο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, έλα ζελάξην κε 

ΣΠΔ πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνπο καζεηέο σο κηα πνιιά ππνζρφκελε πξφθιεζε, 

πνπ απαηηεί σζηφζν θαη ηε δηθή ηνπο απνδνρή θαη ζχκπξαμε.  

Χο πξνο ηα άιια, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ είλαη πεξίπινθεο θαη πξνυπνζέηνπλ ηε ζηνηρεηψδε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, δειαδή ηελ χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ θνξεηνχ ή ζηαζεξνχ ππνινγηζηή γηα 

θάζε νκάδα κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Απαηηείηαη, επίζεο ζπζηεκαηηθή εμνηθείσζε 

ησλ καζεηψλ κε ηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ MS Office (θπξίσο Word, Excel, Power 

Point) ε ηνπ Open Office, κε ινγηζκηθά θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. Γηα ηελ θνηλνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο εθαξκνγέο Web. 2.0 (πεξηβάιινλ Wiki, ηζηνιφγην 

καζήκαηνο) αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ δηδάζθνληα. 

http://products.office.com/el-gr/home
http://www.openoffice.org/el/
http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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εκαληηθή, εμάιινπ, πξνυπφζεζε απνηειεί θαη ε πηινηηθή, πεηξακαηηθή 

πινπνίεζε κέξνπο ηνπ ζελαξίνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ δηδάζθνληα, ψζηε λα εληνπίζεη 

έγθαηξα αζηνρίεο ή αδπλακίεο ηνπ ζελαξίνπ θαη είηε λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο 

ηξνπνπνηήζεηο είηε λα πξνζρεδηάζεη ιχζεηο, γηαηί πνιιέο θνξέο εκθαλίδνληαη 

απξφνπηεο θαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ επαλάπαπζε ή ζηελ απνπζία 

πξφβιεςεο. Σέινο, απηνλφεηε ζεσξείηαη θαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, θαζψο θαη ε 

ππεχζπλε θαη θηιφπνλε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ παξαγσγή ζπλεξγαηηθψλ 

πξντφλησλ ή ζηε δηακφξθσζε ζπιινγηθήο εκπεηξίαο.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην απνηειεί πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

— 

Το ζενάπιο ανηλεί  

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην ζελάξην απηφ, ε πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ (Αξηζηνηέιεο «Ζζηθά Νηθνκάρεηα», 

Β6, 4-8) γίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: ε έλα πξψην επίπεδν, θαζαξά γισζζνθεληξηθφ 

επηρεηξείηαη κε κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο ε γισζζηθή θαηάθηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο θαη ε εμαγσγή ηεο κεηάθξαζεο ε νπνία ζα ζπγθξηζεί κε 

δνζκέλεο κεηαθξάζεηο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζηνηειηθφ 

ηξφπν γξαθήο θαη ζθέςεο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ζα επηρεηξεζεί ε λνεκαηηθή 

θαηάθηεζε ηνπ θεηκέλνπ ζηα πιαίζηα κηαο δηαιεθηηθήο αλάγλσζεο θαη ε αλαδήηεζε 

πξνεθηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηξνθή γηα πεξαηηέξσ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ζθέςε. Σέινο, ζε έλα ηξίην επίπεδν, ζα παξνπζηαζηνχλ κε 

ελάξγεηα νη έλλνηεο «ππνθεηκεληθφηεηα», «αληηθεηκεληθφηεηα» θαη «κεζφηεηα» πνπ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0206%3Abook%3D3%3Achapter%3D5%3Asection%3D22
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0206%3Abook%3D3%3Achapter%3D5%3Asection%3D22
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θαηέρνπλ βαζηθή ζέζε ζηελ Αξηζηνηειηθή θηινζνθία θαη ζα κειεηεζεί ν ηξφπνο 

γέλλεζεο θαη εδξαίσζεο ηεο θηινζνθηθήο νξνινγίαο.  

ηελ ελφηεηα απηή ν Αξηζηνηέιεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνζαθελίζεη ην 

λνεκαηηθφ πεξίγξακκα ηεο εζηθήο αξεηήο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο “κεζφηεηαο”, ε 

νπνία, σο φξνο λεφηεπθηνο, επηβάιιεηαη λα νξηζζεί. Γηαπηζηψλνληαο φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο είλαη αξθεηά πνιχπινθνο, εηζάγεη θξηηήξηα πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά γηα ηνλ απζηεξφ ηνπ θαζνξηζκφ. Αληηκέησπνο κε λέεο δπζθνιίεο, 

ζπιιακβάλεη ηηο έλλνηεο «ππνθεηκεληθφηεηα» θαη «αληηθεηκεληθφηεηα», απνδίδνληάο 

ηεο κε ηξφπν πεξηγξαθηθφ θαη ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο ηε δεδνκέλε 

ηζηνξηθή ζηηγκή. Πιαηζηψλεη κε παξαδείγκαηα απφ ηνλ ρψξν ηεο εκπεηξίαο ηε 

ζπιινγηζηηθή ηνπ, γηα λα θαηαιήμεη φηη ε εζηθή αξεηή είλαη κεζφηεηα, πνπ θηλείηαη 

αλάκεζα ζηηο αθξφηεηεο ηεο ππεξβνιήο θαη ηεο έιιεηςεο. 

Σν πεξηερφκελν, ινηπφλ, είλαη ιηηφ θαη ζπγθεθξηκέλν θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζαθέο 

σο πξνο ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Απνκέλεη ζηηο ΣΠΔ λα ξίμνπλ άπιεην θσο ζε θάπνηεο 

ζθνηεηλέο ηνπ πεξηνρέο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νπζηαζηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθνχ ηχπνπ, γχξσ απφ έλα ζέκα ειάρηζηα ειθπζηηθφ θαη 

λα αλαδείμνπλ αζέαηεο πηπρέο ηνπ αλαδεηψληαο ηα ίρλε ή ηηο απνιήμεηο ηνπ ζην 

παξφλ. Έηζη, εθηφο απφ ηηο θαζαξά θεηκελνθεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θάπνηεο άιιεο 

θαηλνκεληθά αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο, φπσο ε δηαηξνθή ησλ αζιεηψλ, νη αξραίνη 

νιπκπηνλίθεο, ε ηαχηηζε πξνζψπσλ κε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, φπσο ν Μίισλ κε 

ηε ζεξηψδε δχλακε, ε θαηαλφεζε ηνπ χθνπο θαη ηεο γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηέιε θαη 

ηεο γέλλεζεο ηεο νξνινγίαο θ.ιπ. ππνηάζζνληαη ζηε γεληθφηεξε ζηφρεπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ πνπ είλαη ε απνδφκεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε επίπεδν ιέμεσλ θαη 

ηδεψλ θαη ε θαηάδεημε ηνπ κεραληζκνχ ηεο αξηζηνηειηθήο ζθέςεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πνιπεπίπεδε πξνζπέιαζε ηνπ θεηκέλνπ, ψζηε λα ππεξεηεζεί θαη ε αλαγθαηφηεηα 

ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 
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Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Αζθαιψο θαη ζα θνκίδακε «γιαχθα», εάλ ηζρπξηδφκαζηαλ φηη νη καζεηέο ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ αληηκεησπίδνπλ κηα ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ δέθα ελνηήησλ απφ ηα «Ζζηθά Νηθνκάρεηα», πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, αδπλαηψληαο λα ζπλζέζνπλ ζε κηα νιφηεηα ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο 

ελνηήησλ. Απηφ, θαηά ηελ άπνςή κνπ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ απιψλ λνεκάησλ θαη ηελ απνζπαζκαηηθή, αιιά εκβξηζή αλάιπζή 

ηνπο. Παξάιιεια ε ρξνληθή απφζηαζε ησλ δπν πεξίπνπ κελψλ, απφ ηελ αξρή θαη ην 

ηέινο ελφο θεηκέλνπ ηξηψλ ζπλνιηθά ζειίδσλ, δελ βνεζάεη ζηελ νιηζηηθή ζεψξεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. Σε κεγαιχηεξε φκσο επζχλε γηα ηελ ακεραλία θαη 

ηε ζχγρπζε πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο καζεηέο θέξεη ε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ θαη 

ζεκεησηηθψλ πφξσλ απφ κειεηεηέο θαη ζρνιηαζηέο ζην πιαίζην ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

αιιά θαη δηαθεηκεληθήο ζέαζεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, πνπ νπζηαζηηθά κεηαηνπίδνπλ 

έκκεζα ην θέληξν βάξνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ Αξηζηνηέιε ζηνπο ζρνιηαζηέο ησλ 

θεηκέλσλ ηνπ ή ζε φζνπο ζηνράζηεθαλ πάλσ ζηα θείκελά ηνπ. Δπηπιένλ, ζεσξψ φηη ν 

Αξηζηνηέιεο κεηαηξέπεηαη ζε ζχκα ηεο θήκεο θαη ηνπ νλφκαηφο ηνπ, φηαλ λνήκαηα 

πνπ ζα ήηαλ απιά (απινχζηαηα) γηα ηνπο καζεηέο κε κηα θαη κφλν αλάγλσζε, 

θαηαιήγνπλ ζην ηέινο ζθνηεηλά, αζαθή θαη δπζλφεηα, κεηά απφ ηφζε αλάιπζε, 

ηφζεο αλαγσγέο, ηφζεο ζπγθξίζεηο ζηα πιαίζηα ελφο δηθαηνινγεκέλνπ 

«ζρνιαζηηθηζκνχ», εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηε κειέηε ηνπ πλεπκαηηθνχ πξντφληνο κηαο 

αλππέξβιεηεο απζεληίαο θαη επηβάιιεηαη λα εκθαληζηεί σο θάηη πςειφ, 

βαζπζηφραζην θαη πεξηζπνχδαζην. Καη δελ ελλνψ φηη απηέο νη πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ή αλαιχζεηο δελ έρνπλ ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο, αιιά φηη έξρνληαη λα 

ζηαζνχλ ηζάμηα δίπια ζην θείκελν, πιαηζηψλνληάο ην κε ηέηνην δεζπνηηθφ ηξφπν, 

ψζηε λα κε δηαθξίλεηαη κε ελάξγεηα φηη πξφθεηηαη γηα νςηγελείο θξίζεηο, εθηηκήζεηο, ή 

ζπκπεξαζκνχο λεφηεξσλ κειεηεηψλ θαη φρη απνηέιεζκα ζπλεηδεηήο (εκπξφζεηεο) 

βνχιεζεο ή ζθνπνζεζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Αξηζηνηέιε. Πξέπεη ινηπφλ λα γίλεη κηα 

ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην ίδην ην θείκελν, αλάκεζα 
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ζην πσο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ή εξκελεχνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

αλάκεζα ζην πψο δηάθνξνη ζρνιηαζηέο ή κειεηεηέο (αλάκεζα ζε απηνχο θαη νη 

ζπγγξαθείο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ) ή αθφκε θαη ν δηδάζθσλ πξνζεγγίδνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Σν παξαθάησ ζρήκα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα 

απνδεθηή δηδαθηηθή πνξεία πνπ ζα απνηξέςεη ηελ παξαπάλσ ζχγρπζε. 

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ. 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζπλαθνχο πεξηερνκέλνπ ζε Αξηζηνηέιε θαη 

Πιάησλα (απζηεξά θαη κφλν ζε φ,ηη έρεη δηδαρζεί). 

 Παξάζεζε πιεξνθνξηψλ απφ άιια θείκελα ηνπ Αξηζηνηέιε ή απφ άιιν 

ζεκείν ηνπ ίδηνπ έξγνπ κε ζεβαζκφ πξνο ην καζεηή, κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

πξφθεηηαη γηα δηθή ηνπ άγλνηα, αιιά γηα θάηη πνπ θη ν ίδηνο ζα είρε 

αληηιεθζεί, αλ κειεηνχζε κφλνο ηνπ φιν ην έξγν απφ θηιαλαγλσζία θαη φρη 

απφ αλάγθε θάπνηεο ελφηεηεο πνπ άιινη ηνπ φξηζαλ. 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν ή ηε βηβιηνγξαθία θαη εμαγσγή 

ησλ πξψησλ εθηηκήζεσλ, θξίζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο. 

 Δλεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο απφςεηο ησλ δηάθνξσλ εξεπλεηψλ, 

ζρνιηαζηψλ θαη αλαιπηψλ ηνπ Αξηζηνηέιε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ή λεφηεξσλ ζηνραζηψλ. 

 Χο ηειηθή πξάμε πξνηείλεηαη ε θξηηηθή απνδνρή ή απφξξηςε ηεο 

πξνζθεξφκελεο εξκελείαο (αλ θαη εδψ, βέβαηα, έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ 

«ηξνκνθξαηία» ησλ απζεληηψλ) θαη ε ζπλαθφινπζε ηζρπξνπνίεζε ηεο 

αξρηθήο ζέζεο ησλ καζεηψλ ή ε ηεθκεξησκέλε αλαζεψξεζή ηεο. 

Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε επηρεηξεί λα θηλεζεί θάζεηα ζηνλ πξνεγνχκελν 

άμνλα, λα θαηαζηήζεη δειαδή κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ ελαξγή ηα λνήκαηα ηνπ 

θεηκέλνπ, λα ηα θαηαηάμεη, λα ηα θιηκαθψζεη θαη λα ηα δηαζπλδέζεη, 

ελζσκαηψλνληάο ηα ζε κηα εληαία ινγηθή, απνθεχγνληαο θαζεηί θπγφθεληξν, 
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πξνβιεκαηηθφ ζηελ πξφζιεςε ή αιπζηηειέο ζηε δηδαθηηθή ζθνπηκφηεηά ηνπ. Θα 

αλαδεηεζνχλ θαη ζα ζπδεηεζνχλ θεηκεληθέο αλαθνξέο πνπ «εθβάιινπλ» ζην παξφλ 

θαη ζα θσηηζηεί ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ «ππνθεηκεληθφηεηα» θαη 

«αληηθεηκεληθφηεηα», αθνχ αλαρζεί ζηελ αξηζηνηειηθή ζθέςε θαη εμεηαζηεί κε 

ζχγρξνλνπο φξνπο, ψζηε λα θαηαζηεί ελαξγέζηεξν. Παξάιιεια αλακέλεηαη λα 

δηακνξθσζεί θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ δνγκαηηζκφ θαη ζηελ απζεληία θαη λα 

πηνζεηεζνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ σο άμνλα ηε κεζφηεηα θαη ην κέηξν.  

Δδψ, βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη έλα ζελάξην δηδαζθαιίαο κε ΣΠΔ εμ 

αληηθεηκέλνπ δελ θηινδνμεί λα θαηαζηεί βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά, κε ηελ έλλνηα φηη 

πξνσζεί ηελ έξεπλα γχξσ απφ κηα πξνβιεκαηηθή ή άγλσζηε πεξηνρή κε 

επηζηεκνληθφ ηξφπν. Άιισζηε νχηε νη καζεηέο έρνπλ ηε δηάζεζε ή ηηο δπλαηφηεηεο 

γηα θάηη ηέηνην νχηε είλαη απηφο ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο. Σν ζελάξην επηρεηξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε, λα δηεπξχλεη ηελ νπηηθή, λα δηακνξθψζεη έλα 

ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα απειεπζεξψζεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα θξηηηθή ζθέςε 

θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε. ηαλ κάιηζηα ζην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν εκπιέθνληαη 

θαη νη παλειιήληεο εμεηάζεηο, ηφηε ε θεληξηθή ζηφρεπζε ηνπ ζελαξίνπ ζα πξέπεη λα 

επζπγξακκίδεηαη θαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ εμεηάζεσλ. Γηαθνξεηηθά, φζν θαιφ θη αλ 

είλαη, ζα αθξνβαηεί ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ καζεηή, ε εμαζθάιηζε ηεο 

νπνίαο «απνγεηψλεη», ελψ ε έιιεηςή ηεο «πξνζγεηψλεη αλψκαια» θάζε θηιφδνμν 

δηδαθηηθφ εγρείξεκα.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ – ΣΟΥΟΗ  ΚΑΗ  ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Με ηελ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα φξηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηηο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ θξηηηθή, ηε 

δνγκαηηθή ζθέςε θαη ηελ έλλνηα ηεο ζρεηηθφηεηαο. 
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 Να αμηνινγήζνπλ ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ ηεο ππνθεηκεληθήο θξίζεο θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε επηρεηξεκαηνινγία ή ε πξνζπάζεηα γηα πεηζψ δελ 

είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απφπεηξα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο λα θηλεζεί 

πξνο ηελ πεξηνρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. 

 Να θαηαλνήζνπλ ην αξηζηνηειηθφ ηξίπηπρν «έιιεηςε – κεζφηεηα – 

ππεξβνιή» θαη λα ην ζπλδπάζνπλ κε ηελ αξεηή θαη ηελ απνπζία ηεο. ηα 

πιαίζηα απηήο ηεο θαηαλφεζεο αλακέλεηαη λα πηνζεηήζνπλ ηε κεηξηνπάζεηα 

σο ελδεδεηγκέλε ζηάζε δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο. 

 Να απνηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο παξαδεηγκάησλ απφ ηνλ ρψξν ηεο 

άκεζεο παξαηήξεζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ ή σο κέζνπ 

δηδαζθαιίαο.  

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηδηθήο νξνινγίαο ζηνλ ρψξν 

ησλ επηζηεκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο κεραληζκνχο 

δεκηνπξγίαο θαη παγίσζήο ηεο.  

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά θάζε δηαλνεηήο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα δψζεη γισζζηθή κνξθή ζην πεξηερφκελν ηεο πξσηνγελνχο 

ζθέςεο. 

 Να δηεξεπλήζνπλ ηε δηαζχλδεζε ηεο εζηθήο αξεηήο κε πάζε θαη πξάμεηο. 

 Να αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο ή λα γλσξίζνπλ πξφζσπα πνπ έρνπλ 

ζπλδέζεη ην φλνκά ηνπο κε θάπνην επίηεπγκα ή κηα ηδηφηεηα, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ιφγν παξαδεηγκαηηθά. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαρξνληθή ζπνπδαηφηεηα ηεο ζσζηήο (πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά) δηαηξνθήο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη θπξίσο ζηνλ ρψξν ηνπ 

αζιεηηζκνχ.  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Με ηελ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 



 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ 

 Γ΄ Λυκείου «Κατά τό πρᾶγμα ἤ πρός ἡμᾶς;» 
ελίδα 11 από 45 

 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ χθνπο ηνπ 

Αξηζηνηέιε θαη λα ηα ζπλδέζνπλ, ηφζν κε ην θεηκεληθφ είδνο (θηινζνθηθφ 

θείκελν) αληρλεχνληαο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο επηινγέο, φζν θαη κε ηε 

κνξθή ηνπ ζσδφκελνπ αξηζηνηειηθνχ έξγνπ (επηκειεκέλεο ζεκεηψζεηο γηα 

ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο), αηηηνινγψληαο ηελ ειιεηπηηθφηεηά ηνπ. 

  Να γλσξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ξεκαηηθψλ επηζέησλ ζε –ηνο θαη –ηένο ηφζν 

ζηνλ αξραίν φζν θαη ζην ζχγρξνλν ιφγν θαη λα απνθαλζνχλ, εάλ ζπκβάιινπλ 

ζηελ παξαγσγή αλαιπηηθνχ ή ππθλνχ ιφγνπ. 

 Να δηαπηζηψζνπλ φηη ε απφδνζε ζηε λέα ειιεληθή ελφο θηινζνθηθνχ 

θεηκέλνπ δε κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ λα γίλεη «θαηά ιέμε» θαη φηη απαηηείηαη 

θάπνηα ειεπζεξηφηεηα θαη θάπνηα αλαιπηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί, 

εθηφο απφ ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηνπ θεηκέλνπ. 

 Να επηζεκάλνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ, ηνλ δηαηαθηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ επηκέξνπο λνεκάησλ ζην ξείζξν ηεο ζπληαθηηθήο δηαδξνκήο, 

θαη ηελ θαηεγνξηθή δηαηχπσζε, ψζηε ζπλδένληάο ηα κε ηε ζθνπνζεζία ηνπ 

ζπγγξαθηθνχ ππνθεηκέλνπ λα απνηηκήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

 Να εληνπίζνπλ ηελ παξνπζία ησλ ιέμεσλ ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζε νκφξξηδεο, 

παξάγσγεο ή ζχλζεηεο ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο. 

 Να δηαπηζηψζνπλ φηη ην εθάζηνηε ηζηνξηθφ ππνθείκελν πξνθεηκέλνπ λα 

απνδψζεη γξαπηά ζχλζεηεο έλλνηεο, αλαγθαζηηθά αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ νηθείνπ γισζζηθνχ πεξηβάιινληνο, άιινηε επηηπρεκέλα θαη άιινηε 

ιηγφηεξν επηηπρεκέλα. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν κεραληζκφο δεκηνπξγίαο νξνινγίαο δελ είλαη 

νχηε κνλνδηάζηαηνο νχηε ηπραίνο θαη φηη αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

γισζζηθέο ηάζεηο θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά βήκαηα. 

  Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο πνιπηξνπηθήο έθθξαζεο γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηελ νπηηθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ. 
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Γπαμμαηιζμοί 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα θαηαηάζζνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο γλψζεηο ηνπο ζε εθείλεο 

πνπ απνξξένπλ άκεζα απφ ην θείκελν, ζε εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζχγθξηζε ηνπ θεηκέλνπ κε άιια θείκελα, ζε εθείλεο πνπ απνηεινχλ 

ζρνιηαζκφ ή εξκελεία ησλ κειεηεηψλ ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ζε εθείλεο πνπ 

απνηεινχλ θαξπφ ηεο ππνθεηκεληθήο ηνπο πξφζιεςεο. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα επηζεκαίλνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε έλα αθεγεκαηηθφ 

θείκελν θαη ζε έλα θείκελν επηρεηξεκαηνινγίαο εληνπίδνληαο ην ζέκα, ηε ζέζε 

θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζπγγξαθέα. 

 Να αζθεζνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο ελφο απνδεηθηηθνχ 

ζρήκαηνο, ψζηε λα αληρλεχνπλ θαη λα επηζεκαίλνπλ αδπλακίεο, ινγηθέο 

αθξνβαζίεο, άικαηα ή άιιεο παγίδεο πνπ ειινρεχνπλ ζε θάζε απφπεηξα 

αλαγσγήο ή γελίθεπζεο. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγνχλ εκπεξηζηαησκέλα ηηο επηινγέο ηνπο θαη λα 

εμεγνχλ κε επηρεηξήκαηα, γηαηί απέξξηςαλ ή γηαηί ηάρζεθαλ κε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε εθδνρή. 

 Να εληάζζνπλ ηα επηκέξνπο λνήκαηα ζην ζπλνιηθφ λνεκαηηθφ corpus ηνπ 

θεηκέλνπ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ πεηζψ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 Να εζηζζνχλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ψζηε κε ηξφπν ππεχζπλν λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ, αλαπιεξψλνληαο ηηο 

αδπλακίεο ή ηηο ειιείςεηο ηνπο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

αιιά θαη λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια ςεθηαθά εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγηθή 

πξνζπέιαζε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ.  

 Να αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ γηα ηελ αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη δηαγξακκαηηθή 

απφδνζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 
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Γιδακηικέρ ππακηικέρ 

Φηινδνμία ηνπ ζελαξίνπ είλαη λα πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή εκπεηξία ζηνπο καζεηέο 

ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο παξαβηάδνληαο ηηο αξρέο ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

δηδαζθαιίαο, ε νπνία ηείλεη λα παγησζεί σο δηδαθηηθή πξαθηηθή ζε καζήκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. Ζ δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ πξνηείλεηαη 

πηνζεηεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ γλσζηηθνχ επνηθνδνκηζκνχ (Piaget) θαη 

ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο (J. Bruner) αμηνπνηψληαο ηα δπλακηθά 

πεξηβάιινληα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ αιιά θαη ηε γφληκε 

αιιειεπίδξαζε ζην πιαίζην ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ. Έηζη, ινηπφλ, κέζα 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, ν καζεηήο ζα επηρεηξήζεη λα δψζεη απαληήζεηο ζε 

δνζκέλα εξσηήκαηα, αμηνπνηψληαο πιεξνθνξίεο θαη πξνγελέζηεξεο γλψζεηο, θαη λα 

ζπλεηζθέξεη ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ. Ζ δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή απνηειεί βαζηθή 

ζπληζηψζα ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο. Έηζη, κέζα απφ ηελ ππεχζπλε εκπινθή ηνπ ζηηο 

νκαδηθέο εξγαζίεο, αλακέλεηαη ν καζεηήο λα πηνζεηήζεη ηε ζηάζε απηελέξγεηαο, λα 

εληζρχζεη ηε δηάζεζή ηνπ γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη λα ηνλψζεη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην (απφζπαζκα πνπ δπζηπρψο είλαη εθηφο χιεο θαη επνκέλσο 

άγλσζην ζηνπο καζεηέο) δηαβάδνπκε: 

«Ήδε ζηελ αξραηόηεηα ηα έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε ρωξίδνληαλ ζε δύν θπξίωο 

νκάδεο. Τελ πξώηε, ηελ απνηεινύζαλ έξγα κε ηα νπνία ν Αξηζηνηέιεο απεπζπλόηαλ ζε 

έλα πιαηύηεξν αλαγλωζηηθό θνηλό, έλα θνηλό πέξα από ην αθξναηήξηό ηνπ ζηελ 

Αθαδεκία θαη, αξγόηεξα, ζην Λύθεην. Οη αξραίνη νλόκαδαλ ηα έξγα ηεο νκάδαο απηήο, 

αθξηβώο γη' απηόλ ηνλ ιόγν, εμωηεξηθά. Σήκεξα δελ έρνπκε από ηα έξγα απηά ηνπ 

Αξηζηνηέιε παξά κόλν απνζπάζκαηα, θνκκάηηα δειαδή, κηθξόηεξα ή κεγαιύηεξα, πνπ 

δηαζώζεθαλ ζηα έξγα άιιωλ ζπγγξαθέωλ ηεο αξραηόηεηαο. Τε δεύηεξε νκάδα ηελ 
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απνηεινύλ ηα έξγα ηνπ πνπ καο ζώζεθαλ νιόθιεξα. Όια ηνπο ζρεδόλ είλαη ηα 

ρεηξόγξαθα πνπ είρε καδί ηνπ ν Αξηζηνηέιεο ζηα καζήκαηά ηνπ. Μεξηθά κάιηζηα από 

απηά δελ είλαη παξά ζεκεηώζεηο ζηε ζπληνκόηεξε δπλαηή κνξθή, πξέπεη επνκέλωο λα 

είραλ γξαθεί γηα απνθιεηζηηθά πξνζωπηθή ρξήζε, γηα λα βνεζήζνπλ δειαδή ηε κλήκε 

ηνπ Αξηζηνηέιε ηελ ώξα ηεο παξάδνζεο (νη αξραίνη νλόκαδαλ ηα έξγα απηά 

αθξνακαηηθά). Η απνξία είλαη πηα ηόηε δηθαηνινγεκέλε: Τα έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε πνπ 

θπθινθόξεζαλ ζην επξύ θνηλό, ηα έξγα επνκέλωο πνπ πνιιαπιαζηάζηεθαλ ζε πιήζνο 

αληηηύπωλ, είλαη αθξηβώο ηα έξγα ηνπ πνπ ράζεθαλ, αληίζεηα, ηα έξγα ηνπ από ηα νπνία 

δελ ππήξμε θαλ δεύηεξν αληίηππν πέξα από ην πξνζωπηθό ηνπ ρεηξόγξαθν, απηά 

έθηαζαλ ηειηθά ωο εκάο. Τη έγηλε θαη ράζεθαλ ηα πξώηα; Κάηη παξαπάλω: Πώο 

έθηαζαλ ωο εκάο ηα δεύηεξα;» 

Δπνκέλσο, νη ζεκεξηλνί καζεηέο, δηδάζθνληαη ηα ίδηα αθξηβψο πνπ δηδάρζεθαλ 

θαη νη καζεηέο ηνπ ίδηνπ ηνπ Αξηζηνηέιε θαη κάιηζηα κε ηηο ίδηεο δηδαθηηθέο 

ζεκεηψζεηο. Ο Αξηζηνηέιεο, δελ ήηαλ κφλν δηαλνεηήο, ήηαλ πξσηίζησο δάζθαινο. 

Σηο δηδαθηηθέο ηνπ κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο, πνπ αζθαιψο ζα αμηνπνηνχζαλ φια ηα 

πξνζθεξφκελα κέζα θαη ηηο ηερλνινγίεο ηεο επνρήο, δπζηπρψο δελ είκαζηε ζε ζέζε 

λα γλσξίδνπκε ζε ιεπηνκέξεηεο. Σν βέβαην είλαη φηη ν Αξηζηνηέιεο, ζα επέιπε 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο απνξίεο ησλ καζεηψλ ηνπ, αθνχ δίδαζθε δηθά ηνπ πλεπκαηηθά 

πξντφληα θαη πάληα γλψξηδε ηη ελλννχζε, ελ αληηζέζεη κε ηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο 

πνπ αλαγθαζηηθά επηιχνπλ ηηο απνξίεο ηνπο ζε επίπεδν εηθαζίαο θαη θπζηθά δελ 

αζρνινχληαη κφλν κε ηνλ Αξηζηνηέιε, αιιά θαη ηνπο κειεηεηέο ηνπ. Χζηφζν, ζα ήηαλ 

απφ θάζε άπνςε ελδηαθέξνπζα, ε εληχπσζε πνπ ζα ζρεκάηηδε ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο 

– αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ηαμηδέςεη ζην ρξφλν – γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηδάζθνληαη ζήκεξα βαζηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ απφ ηνλ ρψξν ηεο εζηθήο θαη πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο ηνπ. Αλ, ινηπφλ, δεηνχληαλ απφ ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ ηε 

κεζνδνινγία πνπ πηζηεχνπλ φηη αθνινπζνχζε ν Αξηζηνηέιεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ, γηα λα ηε ζπγθξίλνπλ κε ηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηνπο ίδηνπο, είλαη ζαθέο φηη ζα αλαδεηρζεί ε ξερφηεηα θαη ν δηεθπεξαησηηθφο ηξφπνο 
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κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε γλψζε ζην ζχγρξνλν καζεηή, ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα σο 

ππνθεηκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο αγλνείηαη επηδεηθηηθά. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, αθφκε θαη ζε πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη 

σο «θάζηξα» ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, φπσο είλαη ηα καζήκαηα θαηεπζχλζεσλ πνπ 

εμεηάδνληαη παλειιαδηθά, αμίδεη λα επηρεηξεζεί, κηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δηδαζθαιία, 

πνπ ζα αμηνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζα εκπιέθεη ελεξγά ηνπο καζεηέο, ψζηε, 

κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, λα θαηαθηήζνπλ βησκαηηθά θαη δπλακηθά ηε γλψζε, 

πινπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαθαιππηηθήο 

κάζεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, πξνζθέξεηαη γηα θάηη ηέηνην, ιφγσ ηεο δνκήο ηεο, 

αιιά θπξίσο ιφγσ ηνπ  ζεκαληηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε δελ ζπληζηά νπζηαζηηθή απφθιηζε σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηεο απφ ηηο αμηψζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην νπνίν 

κάιηζηα εκπινπηίδεη πνηθηινηξφπσο. Απηνλνκείηαη σο πξνο ηηο επηκέξνπο ζηνρεχζεηο 

ηεο, ηα δηδαθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπεη θαη ηελ αθνινπζεηέα κεζνδνινγία. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζπλεηδεηά δελ επηδηψθεη λα αλαηξέςεη ηα δηδαθηηθά εησζφηα, 

παξά κφλν λα ηα αλαηαξάμεη, αθνχ ζπλππνινγίδεηαη θαη ε ηζρπξή αληίζηαζε ηεο 

ηζρχνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, πνπ επηβάιινπλ 

ζπγθεθξηκέλε χιε, ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ θηλνχληαη ζηα φξηα ηεο απνκλεκφλεπζεο ηνπ σθειηκηζκνχ θαη ηεο 

ρξεζηκνζεξίαο. Ζ ζχλδεζε ηεο εζηθήο αξεηήο κε ηε κεζφηεηα, ε γέλλεζε ηεο 

αξηζηνηειηθήο νξνινγίαο θαη ν απζηεξφο έιεγρνο ηεο απνδεηθηηθήο – ζπιινγηζηηθήο 

ηνπ πνξείαο είλαη ζηνηρεία πνπ απφ ην ίδην ην θείκελν αλαδεηθλχνληαη σο θπξίαξρα 

θαη, θπζηθά, απνηεινχλ θαη ηνλ ππξήλα ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο. Θα δνζεί έκθαζε, 

ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, κέζσ εξεπλεηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζα εθαξκνζηνχλ νη αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ. 

Βέβαηα, ππάξρεη ην δήηεκα ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, σζηφζν νη έμη δηδαθηηθέο ψξεο, 

πνπ πξνβιέπνληαη, κπνξνχλ άλεηα λα εμεπξεζνχλ, θαζψο ζπλήζσο ε δηδαζθαιία ηεο 
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χιεο νινθιεξψλεηαη έγθαηξα θαη πεξηζζεχεη αξθεηφο ρξφλνο, ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

αμηνπνηνχλ δηαβάδνληαο κφλνη ηνπο ζην ζπίηη, ιίγν πξηλ ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. 

Αλ ιεθζεί ππφςε ην εχξνο θαη ε πνηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα αλακελφκελα 

δηδαθηηθά νθέιε, θάζε ππφλνηα γηα απψιεηα δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, θαληάδεη 

ηνπιάρηζηνλ αθειήο θαη παληειψο αζηήξηρηε. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ απφ ην πξσηφηππν, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν ζε έλα κάζεκα θαζαξά ζεσξεηηθφ, φπσο 

είλαη ηα θηινζνθηθά θείκελα. Χζηφζν, φκσο νη ΣΠΔ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κνριφο 

απειεπζέξσζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ γηα θξηηηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε. Θα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο εηθνληθνχ ρψξνπ απηελέξγεηαο θαη 

επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα άληιεζεο θαη θξηηηθήο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, σο κέζα ζπζρεηηζκνχ θαη αλάδεημεο ησλ πνιιαπιψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ αξραία θαη ηε λέα ειιεληθή, σο κέζα δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο 

θαη σο κέζα αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ησλ παξαγφκελσλ καζεζηαθψλ πξντφλησλ. 

Κείμενα  

Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ  

Φηινζνθηθφο Λφγνο (Γ Γεληθνχ Λπθείνπ - Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο) - Βηβιίν 

Μαζεηή: Αξηζηνηέιεο, «Ζζηθά Νηθνκάρεηα» ελφηεηα 7
ε
. 

Έθθξαζε Έθζεζε (Γ΄ Λπθείνπ) - Βηβιίν Μαζεηή: Σεχρνο Γ΄. 

Υπνζηεξηθηηθό / εθπαηδεπηηθό πιηθό  

Ιζηνζειίδεο  

Λεμηθφ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο ησλ Liddell θαη Scott [πεγή: Myria. Σκήκα 

Μαζεκαηηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ]. 

Βηθηπαίδεηα [Διεχζεξε Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα].  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/681/4517,20395/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/656/4183,19523/
http://myria.math.aegean.gr/lds/web/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
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Μίισλ απφ ηνλ Κξφησλα (παιαηζηήο) [πεγή: Απφ ηελ αξραία Οιπκπία ζηελ Αζήλα 

ηνπ 1896. Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ]. 

Αξραία Γλσκηθά [πεγή: Γλσκνινγηθφλ].  

Φεκηζκέλνη Οιπκπηνλίθεο [πεγή: Ancient Greek Cities].  

Tagxedo Creator [Διεχζεξν Λνγηζκηθφ κεηαηξνπήο γλσκηθψλ ζε ζπλλεθφιεμα]. 

Text2MindMap [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ] 

Wordle [Διεχζεξν ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ζπλλεθφιεμσλ].  

Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα [Perseus Digital Library. Tufts University]. 

Διιεληθή Δηαηξεία νξνινγίαο 

Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα  

Φεθηαθά εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα  

Φεθηαθφ ζρνιείν  

[Ζ ηειεπηαία πξνζπέιαζε ησλ ηζηνηφπσλ  έγηλε ζηηο 30/04/2014. Κάπνηνη απφ ηνπο 

ζπλδέζκνπο παξαπέκπνπλ ζηελ αξρηθή ζειίδα ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ]. 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια / θάζειρ 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ πξνβιέπνληαη έμη δηδαθηηθέο ψξεο πνπ ελδερνκέλσο 

λα γίλνπλ επηά, ρξφλνο πνπ θξίλεηαη αξθεηφο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αβίαζηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ νκάδσλ. Ο ρψξνο, κπνξεί λα είλαη είηε ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο, 

κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη αζχξκαηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, είηε ην 

εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ. Πξνηείλεηαη κάιηζηα ε πξψηε ιχζε, ψζηε λα κελ ππάξμεη 

ζπλεηξκηθά επηθπξηαξρία ηνπ ηερλνινγηθνχ ζηνηρείνπ πάλσ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, θαζψο κε ηε κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζα 

αλαδεηρζεί ηαπηφρξνλα ε θαζαξά εξγαιεηαθή ηεο δηάζηαζε θαη θπζηθά ζα 

απνθεπρζεί θαη ε αλαζηάησζε. Ήδε απφ ηα πξνεγνχκελα καζήκαηα ν εθπαηδεπηηθφο 

έρεη ελεκεξψζεη ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ην ζελάξην θαη έρεη πξνρσξήζεη ζην 

ζρεκαηηζκφ ησλ νκάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγεί πέληε oκάδεο ησλ ηξηψλ ή 

ησλ ηεζζάξσλ κειψλ, αλάινγα κε ηε δχλακε ηνπ ηκήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

επηζπκίεο ησλ καζεηψλ θαη ηε «δηαζπνξά» ησλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ 

http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/206c.html
http://www.gnomikologikon.gr/ancient-greek-quotes.php?page=1
http://www.sikyon.com/Olympia/athletestories_gr.html#milon
http://www.text2mindmap.com/
http://www.wordle.net/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=E2A3AC18D3C640892B1BEB7F5906B2A8?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0054%3Abekker+page%3D1106a%3Abekker+line%3D20
http://www.eleto.gr/gr/conferences.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.study4exams.gr/anc_greek/
http://ebooks.edu.gr/2013/
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νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ «αμηνπξεπή» ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ. Σαπηφρξνλα 

έρεη νξγαλψζεη ηε δηδαζθαιία ηεο έθηεο ελφηεηαο ησλ «Ζζηθψλ Νηθνκαρείσλ» κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε κεηάβαζε ζηελ έβδνκε ελφηεηα λα έρεη θαηά θάπνην ηξφπν 

πξνεηνηκαζηεί θαη λα ελζσκαησζεί αθψιπηα ζην ξείζξν ηνπ ξπζκνχ ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο. Δίλαη επίζεο ζαθέο, φηη ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη 

ηερλεέλησο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

πξνζδνθηψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε έμαςε ηεο πεξηέξγεηάο θαη ην θέληξηζκα ηνπ 

«θηιφηηκνχ» ηνπο. ε θάπνην απφ ηα πξνεγνχκελα καζήκαηα, ν εθπαηδεπηηθφο 

επηζεκαίλεη φηη ηηο ίδηεο απηέο ελφηεηεο δίδαμε θαη ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο, πξηλ απφ 

αξθεηνχο αηψλεο, ζηνπο δηθνχο ηνπ καζεηέο κε ζηφρν λα δηεγείξεη ηε θαληαζία ηνπο 

θαη λα ηνπο πξνβιεκαηίζεη ζρεηηθά κε ηελ εηθαδνκέλε κεζνδνινγία πνπ εθάξκνδε ν 

ηαγεηξίηεο θαη ηα επνπηηθά κέζα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Αλαπφδξαζηα, ζα πξνθχςεη ε 

αλάγθε ηεο ζχγθξηζεο κε ηα ηζρχνληα ζηηο κέξεο καο θαη θπζηθά ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

κεζφδνπ πνπ, θαηά θαλφλα, εθαξκφδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ θαηεχζπλζεο, πνπ επλνπρίδεη ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ζπλδηακφξθσζε ηεο γλψζεο θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε, πξνζθέξνληαο έηνηκεο θαη 

«αδηακθηζβήηεηεο» γλψζεηο ηηο νπνίεο νη καζεηέο, κέζσ ηεο απνκλεκφλεπζεο, 

θαινχληαη λα εληάμνπλ κεραληθά ζηε γλσζηηθή ηνπο δνκή. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ, κηα ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή δηαδξνκή, ζαλ απηή πνπ πξνηείλεη ην 

παξφλ ζελάξην, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή θαη λα θεληξίζεη ηελ πξνζνρή θαη ην 

ελδηαθέξνλ έλαγρσλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πξνζάιακν ησλ παλειιελίσλ 

εμεηάζεσλ κε ηελ ηδηαίηεξε ςπρνινγία θαη θφξηηζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ηνληζηεί ζηνπο καζεηέο φηη ην ζελάξην ζα θαιχςεη αξθνχλησο φιεο εθείλεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ή ηα ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εμέηαζεο 

ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. 

1
η
 Φάζη 

ηελ πξψηε θάζε δηάξθεηαο δχν ζπλερφκελσλ δηδαθηηθψλ σξψλ, νη καζεηέο, 

εξγαδφκελνη νκαδηθά πινπνηνχλ θνηλφ θχιιν εξγαζίαο πνπ έρεη σο θχξην άμνλα ηε 
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γισζζηθή θαηάθηεζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ κεηάθξαζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Αξηζηνηέιε, 

φπσο ήδε ζα έρνπλ πξνζέμεη νη καζεηέο είλαη θάπσο ειεχζεξε κε ηδηαίηεξα απμεκέλν 

ην βαζκφ ηεο ππνθεηκεληθήο παξεκβαηηθφηεηαο ηνπ κεηαθξαζηή. Δθείλν πνπ ηειηθά 

έρεη ζεκαζία δελ είλαη ην παηρλίδη ησλ ιέμεσλ, αιιά ε αλαδήηεζε ηεο πην θνληηλήο 

ζηελ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λενειιεληθήο απφδνζεο. Γηα λα γίλεη απηφ θαηαλνεηφ, 

ζα πξέπεη νη καζεηέο λα επηρεηξήζνπλ ηελ θαηά ιέμε κεηάθξαζε, λα δηαπηζηψζνπλ 

ηελ ειιεηπηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη λα αμηνινγήζνπλ πξνηεηλφκελεο κεηαθξάζεηο σο 

πξνο ην βαζκφ ειεπζεξηφηεηαο θαη πηζηφηεηαο ζηελ απφδνζή ηνπο. Δπεηδή ν 

Αξηζηνηέιεο, φπσο θαη φινη ζρεδφλ νη θιαζηθνί ζπγγξαθείο, κεηαθξάζηεθαλ πξψηα 

ζε άιιεο γιψζζεο θαη κεηά ζηελ ειιεληθή, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί, αλ 

ε ειεχζεξε κεηάθξαζε, είλαη επίλνηα Διιήλσλ κεηαθξαζηψλ ή απνηέιεζκα επηξξνήο 

πνπ δέρζεθαλ απφ μέλεο κεηαθξάζεηο, ζηηο νπνίεο νχηε ε ειιεηπηηθφηεηα ηνπ 

θεηκέλνπ νχηε ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ δεκηνπξγνχζε εκπφδηα. 

Σν πξψην θχιιν εξγαζίαο πξνβιέπεη ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη ζρεηηθά εχθνιεο θαη  αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζε δηάθνξα επίπεδα.  

ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαθέξνπλ απφ ην 

«ςεθηαθφ ζρνιείν» ην αξραίν θείκελν ζηνλ θεηκελνγξάθν γηα κεηαθξαζηηθή 

επεμεξγαζία, αμηνπνηψληαο πιεξνθνξίεο θαη ππεξζπλδέζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

ςεθηαθή έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ςεθηαθή έθδνζε ηνπ ιεμηθνχ ησλ Liddell 

Scott. ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη λα κεηαηξέςνπλ ην θείκελν ζε πίλαθα, δειαδή ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πίλαθα ζα πξνζηεζεί απηφκαηα θαη κηα ιέμε ηνπ αξραίνπ 

θεηκέλνπ θαη ζηηο άιιεο δπν ζηήιεο νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηε 

κεηάθξαζε θαη νκφξξηδεο ιέμεηο ηεο λενειιεληθήο, δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

είλαη απφιπηα εμνηθεησκέλνη νη καζεηέο. Γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ζε πίλαθα, 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αληίζηνηρε εληνιή ηνπ θεηκελνγξάθνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

πξνζηεζνχλ άιιεο δπν ζηήιεο. Αλακέλεηαη νη καζεηέο λα ζπλαληήζνπλ θάπνηα 

δπζθνιία κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ή ιεθηηθά ζχλνια πνπ θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο «ππφ δηακφξθσζε» λέαο νξνινγίαο. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

http://myria.math.aegean.gr/lds/web/
http://myria.math.aegean.gr/lds/web/
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είλαη νη καζεηέο λα «ζπλνκηιήζνπλ» κε θάζε ιέμε ελφο ειιεηπηηθνχ θεηκέλνπ θαη λα 

απνηηκήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ δφκεζε ησλ λνεκάησλ. Δλδηαθέξεη πξσηίζησο 

λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν καζεηήο ηα πξσηνγελή λνήκαηα ηνπ Αξηζηνηέιε, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο ηνπ επηινγέο θαη λα ηα ζπλδέζεη κε ηα 

λνήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα θξίλεηαη ηδηαίηεξα απιή θαη 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε ηξηάληα πέληε κε ζαξάληα πεξίπνπ ιεπηά. 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξψηεο ζηνρεχεη ζηε 

ζχγθξηζε ηεο δηθήο ηνπο κεηάθξαζεο, αθνχ πξψηα ηελ μαλαγξάςνπλ, ψζηε ην 

θείκελν λα είλαη ξένλ θαη ζπλερέο, πξνζαξκνζκέλν ζηνλ κεραληζκφ ηεο 

λενειιεληθήο, κε δπν άιιεο δφθηκεο κεηαθξάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δηαβάζνπλ 

ηελ αγγιηθή κεηάθξαζε πνπ ζπλνδεχεη ην αξραίν θείκελν ζηελ ηζηνζειίδα Perseus 

Digital Library θαη ζα ηε ζπγθξίλνπλ κε ηε κεηάθξαζε ηνπ Γ. Λππνπξιή πνπ είλαη 

ζρεδφλ φκνηεο. Απηφ ζε πξψηε θάζε ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ν Γ. Λππνπξιήο πηνζέηεζε κε θάπνηεο κηθξναιιαγέο ηελ αγγιηθή κεηάθξαζε ή ζην 

φηη ππήξμε κηα ηπραία ζχκπησζε. Αλ πηνζεηήζνπλ ηελ πξψηε άπνςε, ηφηε είλαη πνιχ 

πηζαλφλ, λα ππνζηεξηρζεί βάζηκα, φηη ε «ειεπζεξηφηεηα» ηεο κεηάθξαζεο ηνπ Γ. 

Λππνπξιή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απηή ηαμίδεςε ζηε λέα ειιεληθή κέζσ ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο. ηε ζπλέρεηα, ε ζχγθξηζε ησλ κεηαθξάζεσλ απηψλ κε ηε 

κεηάθξαζε ηεο νκάδαο, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ 

θεηκέλνπ θαη λα εληνπηζηνχλ εθείλα ηα ζεκεία ζηα νπνία ππήξμε νπζηαζηηθή 

δηαθνξνπνίεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληά ν κεηαθξαζηήο ηνπ Αξηζηνηέιε νη νπνίεο ζπλαξηψληαη 

άκεζα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξηζηνηειηθνχ θεηκέλνπ. Ζ απάληεζε 

δελ είλαη κφλν κηα ή δεδνκέλε, νπφηε νη καζεηέο ζα αζθεζνχλ ζην λα εθθέξνπλ 

ππεχζπλε θαη ηεθκεξησκέλε άπνςε. Ζ δξαζηεξηφηεηα θξίλεηαη ζρεηηθά απιή θαη 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε δεθαπέληε κε είθνζη πεξίπνπ ιεπηά.  

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα έρεη θαη απηή γισζζηθφ ραξαθηήξα θαη επηρεηξεί λα 

θαηαδείμεη ηελ άξξεθηε ελφηεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κέζα απφ ηελ αλίρλεπζε ηεο 
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παξνπζίαο ησλ ιέμεσλ ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζηε λέα ειιεληθή. Ζ αλαδήηεζε 

νκφξξηδσλ ιέμεσλ, δίλεη απηή ηε δπλαηφηεηα, ελψ παξάιιεια εθγπκλάδεη ηνπο 

καζεηέο ζε έλα είδνο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν ζηηο παλειιήληεο 

εμεηάζεηο. Καιφ είλαη ν δηδάζθσλ λα ειέγμεη ηηο ιέμεηο πνπ ζα πξνηείλνπλ νη καζεηέο 

θαη λα ηηο νκαδνπνηήζεη, ψζηε λα ηηο κνηξάζεη θσηνηππεκέλεο ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο. Ζ θαηαζθεπή ζπλλεθφιεμσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

ηζηνζειίδαο tagxedo αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο καζεηέο κηα ραιαξφηεηα, 

παηγληψδε δηάζεζε θαη δεκηνπξγηθή έμαςε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απιή 

θαη, εθφζνλ ζπλεηζθέξνπλ φινη νη καζεηέο, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε δεθαπέληε 

κε είθνζη ιεπηά πεξίπνπ. 

Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα έρεη θαη απηή γισζζηθφ ραξαθηήξα θαη πεξηέρεηαη 

ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Πην ζπγθεθξηκέλα κε αθνξκή ηελ παξνπζία ηεο ιέμεο 

«δηαηξεηφο» ζην αξραίν θείκελν νη καζεηέο ζα κειεηήζνπλ ηα ξεκαηηθά επίζεηα ζε –

ηνο θαη –ηένο ζηελ αξραία θαη ηε λέα ειιεληθή θαη ζα αζθεζνχλ ζηελ επρεξή ρξήζε 

ηνπο ζηνλ ζχγρξνλν ιφγν. Θα αμηνπνηήζνπλ ςεθηαθέο πεγέο, ιεμηθά θαη ζψκαηα 

θεηκέλσλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχληνκν θείκελν πνπ ζα δηαθσηίδεη κε ηξφπν 

επζχλνπην ηνλ αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ ξεκαηηθψλ επηζέησλ θαη ηελ 

εηδηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο ζχληαμεο ηνπ αξραίνπ ή ηνπ ζχγρξνλνπ 

ιφγνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηνρεχεη λα θαηαδείμεη ζηνπο καζεηέο φηη ην 

ζελάξην δελ αγλνεί ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη λα ηνπο παξαθηλήζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν ηα ξεκαηηθά επίζεηα, θάηη πνπ θαηά θαλφλα απνπζηάδεη απφ 

ηνλ καζεηηθφ ιφγν. Ίζσο έλα κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα κελ νινθιεξσζεί θαη λα 

κεηαθεξζεί σο εξγαζία ζην ζπίηη, αλ ν ρξφλνο ηειηθά δελ επαξθέζεη.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 1
νπ

 θχιινπ εξγαζίαο, αλακέλεηαη νη καζεηέο, έρνληαο 

εκπιαθεί νη ίδηνη πξνζσπηθά, λα γλσξίδνπλ ηε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ, νκφξξηδεο 

ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο γηα θάζε ιέμε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη ηε ζεσξία ησλ 

ξεκαηηθψλ επηζέησλ, δειαδή λα έρνπλ θαηαθηήζεη ην θείκελν γισζζηθά.  
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Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξψηνπ θχιινπ εξγαζίαο ζα γίλεη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

δηδάζθνληα κε βάζε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ καζεηηθψλ 

πξντφλησλ, ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα, ηελ εχθνιε θαηαλφεζε ησλ δεηνπκέλσλ απφ ηνπο 

καζεηέο θαη, θπζηθά, απφ ηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. Σα πξντφληα ηεο 

εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, είηε ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο νκάδαο, είηε 

αλαξηψληαη ζε ηζηνιφγην ή wiki, αλάινγα κε ηελ επρέξεηα ηνπ δηδάζθνληα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο θάζε νκάδαο.  

2
η
  Φάζη  

ηε δεχηεξε θάζε δηάξθεηαο δχν ζπλερφκελσλ δηδαθηηθψλ σξψλ, νη καζεηέο, 

εξγαδφκελνη νκαδηθά πινπνηνχλ θαη πάιη θνηλφ θχιιν εξγαζίαο πνπ έρεη σο θχξην 

άμνλα ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε νπζησδψλ λνεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ, φπσο είλαη νη 

παξάγνληεο θαη ηα θξηηήξηα δηαηξεηφηεηαο, ε κεζφηεηα θαη ε δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ 

εζηθή αξεηή. Αλ θαη ηα παξαπάλσ έρνπλ ραξαθηήξα θπξίσο ζεσξεηηθφ, νη καζεηέο 

ζα θηλεζνχλ επαγσγηθά θαη αλαθαιππηηθά, αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ ζε επίπεδν έξεπλαο 

θαη δεκηνπξγηθήο παξνπζίαζεο. ην θχιιν πεξηέρνληαη ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 1
νπ

 θχιινπ εξγαζίαο. 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο θαη 

πχθλσζεο ηνπ θεηκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

νπηηθνπνηήζνπλ κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Τπάξρνπλ πνιιά ινγηζκηθά απηνχ ηνπ είδνπο, νπφηε ν 

δηδάζθσλ ζα επηιέμεη εθείλν ην νπνίν γλσξίδεη θαιχηεξα θαη ζην νπνίν έρεη 

εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο ηνπ. Ζ νπηηθή απφδνζε ελφο θεηκέλνπ πξνυπνζέηεη 

απζηεξή θαηαλφεζε, θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ νπζηψδνπο θαη δεκηνπξγηθή αλαζχλζεζε 

κε ηξφπν απζηεξά θσδηθνπνηεκέλν. Δλλνείηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαη θαιφ είλαη λα 

ζπζρεηίζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κε ηε δηαγξακκαηηθή απφδνζε ελφο 

θεηκέλνπ, θάηη πνπ θάλνπλ ζπρλά ζην κάζεκα ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη φιεο νη γλψζεηο ηνπο σο ην ζεκείν απηφ 
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πξνέξρνληαη κφλν απφ ην ίδην ην θείκελν θαη πξέπεη λα ηηο ζηεξίμνπλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο θεηκεληθέο παξαπνκπέο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

φηη ε απνκλεκφλεπζε δελ ηνπο σθειεί ζε ηίπνηα θαη ζα επηδηψμνπλ λα εληνπίζνπλ ηα 

«θιεηδηά» γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε, θαζψο σο δξαζηεξηφηεηα ζπλαηξεί ζηνηρεία αθαηξεηηθήο θαη ζπλζεηηθήο 

ηθαλφηεηαο, απνκπζνπνηεί ηελ απνκλεκφλεπζε, σο ρξεζηηθή επηινγή θαη 

αλαζεξκαίλεη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε κε ην ίδην ην θείκελν. Χο δξαζηεξηφηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη ζχλζεηε θαη ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

Αλακέλεηαη, λα νινθιεξσζεί ζε είθνζη πεξίπνπ ιεπηά. Γηα φζεο νκάδεο ππάξρεη 

πξφβιεκα ρξήζεο ησλ ινγηζκηθψλ, θαιφ είλαη λα πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζε ραξηί κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα 

ςεθηνπνηεζεί κέζσ ζθαλαξίζκαηνο.  

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, πνπ είλαη ζπλαθήο κε ηελ πξνεγνχκελε, έρεη σο 

ζηφρν ηελ αλάδεημε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο πνπ αθνινπζεί ν 

Αξηζηνηέιεο πξνθεηκέλνπ λα αρζεί ζε θξίζηκα γηα ηνλ ίδην ζπκπεξάζκαηα. Σν 

γεγνλφο φηη νη καζεηέο είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη, απφ ην κάζεκα ηεο λενειιεληθήο 

γιψζζαο, κε ηε ζρεηηθή ζεσξία θαη ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηδαληθφ πεδίν εθαξκνγήο θαη εμάζθεζεο. Έηζη, αληηιακβάλνληαη φηη δελ 

ππάξρεη ζηεγαλφηεηα αλάκεζα ζηα γισζζηθά καζήκαηα, ηα νπνία «ζπλνκηινχλ» 

κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινηξνθνδνηνχληαη. Γηα λα κελ ππάξμνπλ απνθιίζεηο ή 

θπγφθεληξεο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο νκάδεο 

πιεξνθνξίεο απφ ην εγρεηξίδην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί, 

φηη ζηε θάζε απηή, ην θείκελν πεξλά βαζκηαία ζην θφλην θαη φηη ε εζηίαζε 

κεηαθέξεηαη ζηαδηαθά ζην πεδίν ηεο εξκελείαο. Χο ηειηθφ πξντφλ νξίδεηαη ε 

δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε (ζηε θάζε ηεο νινκέιεηαο) πξνζρεδηαζκέλνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζηα πιαίζηα κηαο ζχληνκεο ελεκεξσηηθήο εηζήγεζεο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή, αλ θαη απαηηεί απμεκέλε  νμπδέξθεηα, αλάθιεζε γλψζεσλ απφ 

ην κάζεκα ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο θαη θξηηηθφ πλεχκα, δελ αλακέλεηαη λα ππεξβεί 
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ηα δεθαπέληε κε είθνζη ιεπηά, θαζψο γηα ηελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ζηε θάζε απηή 

αξθνχλ θάπνηεο απιέο ζεκεηψζεηο. 

Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε πην ζεκαληηθή απφ άπνςε νπζίαο, αθνχ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη εξψηεζε ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. Εεηείηαη, δειαδή, 

απφ ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηελ εζηθή αξεηή κε ηελ ππνθεηκεληθή κεζφηεηα, 

αθνχ απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ζθνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ Αξηζηνηέιε. Καη εδψ, 

πεγή ζα απνηειέζεη ε ςεθηαθή έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ κε ηξφπν 

εχγισηην αλαιχεη ηε ζθέςε θαη ηελ πξφζεζε ηνπ θηινζφθνπ. Χο ηειηθφ πξντφλ 

νξίδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο πνιπηξνπηθνχ αξρείνπ παξνπζίαζεο εκπινπηηζκέλνπ κε 

ηα παξαδείγκαηα κεζφηεηαο θαη αθξνηήησλ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε 

απάληεζή ηεο νπνίαο είλαη, ελ πνιινίο, θαηεπζπλφκελε, εθηζηάηαη ε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ, γηαηί απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

λνεκαηηθήο απνδφκεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Χο εχινγνο ρξφλνο πινπνίεζεο θξίλεηαη ε 

κηζή ψξα. 

Ζ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα έρεη ραξαθηήξα παηγληψδε θαη ζηνρεχεη ζηελ 

ραιαξσηηθή εκπέδσζε ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο έλα αξρείν Excel (κε ην επίπεδν αζθάιεηαο 

καθξνεληνιψλ λα έρεη νξηζηεί ζηελ έλδεημε «ρακειφ») εμαζθνχληαη ζηε δηαίξεζε 

«ζπλερνχο θαη δηαηξεηνχ πξάγκαηνο» θαη ζην λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο: πλεῖον, 

ἔλαττον, ἴσον. ηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ αλάκεζα ζε πνιιέο επηινγέο λα επηιέμνπλ 

εθείλε πνπ απνδίδεη κε ηέιεην ηξφπν ηα παξαδείγκαηα έιιεηςεο, ππεξβνιήο θαη 

κεζφηεηαο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αλακέλεηαη λα απνθνξηίζεη ηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

θιίζεη κε ηξφπν ραιαξφ θαη επράξηζην ην δεχηεξν απηφ δίσξν.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 2
νπ

 θχιινπ εξγαζίαο αλακέλεηαη νη καζεηέο λα είλαη 

ζε ζέζε λα αληρλεχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα βήκαηα ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ 

Αξηζηνηέιε, λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο: «κεζφηεηα», «ππεξβνιή» θαη 

«έιιεηςε» θαη  λα κπνξνχλ λα ηαπηίζνπλ επηρεηξεκαηνινγψληαο  ηελ πξψηε, κε ηελ 

εζηθή αξεηή θαη ηηο άιιεο κε ηελ θαθία. 
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Ζ αμηνιφγεζε θαη ηνπ δεχηεξνπ θχιινπ εξγαζίαο ζα γίλεη απνθιεηζηηθά απφ 

ηνλ δηδάζθνληα κε βάζε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

καζεηηθψλ πξντφλησλ, ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα, ηελ εχθνιε θαηαλφεζε ησλ 

δεηνπκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο θαη, θπζηθά, απφ ηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ.  

Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 2
νπ

  θχιινπ εξγαζίαο εγρεηξίδεηαη ζηηο νκάδεο ην ηξίην 

θχιιν εξγαζίαο. Απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε νκάδα θαη ν δηδάζθσλ, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ, επηιέγεη γηα θάζε θχιιν εθείλε ηελ νκάδα πνπ ζεσξεί πην θαηάιιειε γηα 

ηελ επηηπρή πξνζπέιαζή ηνπ. Ζ ελέξγεηα απηή απνζθνπεί, αθελφο κελ ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ίζσο θαη ζε θάπνηα πξνεξγαζία ζην ζπίηη, ψζηε λα 

ππάξμεη θάπνηα πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε θάζε. Σν ηξίην θχιιν εξγαζίαο ην 

αλαξηά θαη ζην δηαδίθηπν, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ ππεξζπλδέζεσλ θαη 

θάζε νκάδα λα γλσξίδεη  ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ άιισλ νκάδσλ. 

3
η
 Φάζη  

ηελ ηξίηε θάζε δηάξθεηαο δχν ζπλερφκελσλ δηδαθηηθψλ σξψλ, νη καζεηέο, 

εξγαδφκελνη νκαδηθά πινπνηνχλ δηαθνξεηηθφ θχιιν εξγαζίαο πνπ πεξηέρεη κφλν δπν 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ινγηθά ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί θαη ζε δηάζηεκα κηαο 

δηδαθηηθήο ψξαο, αλάινγα κε ηελ έθεζε θαη ηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ. Ήδε νη 

καζεηέο γλσξίδνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε ην πεξηερφκελν θαη ηελ εξκελεία ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζηε θάζε απηή, αζρνινχληαη σο εηδηθνί κε πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα 

πνπ άπηνληαη φκσο άκεζα ή έκκεζα ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 

Ζ πξψηε νκάδα κε αθνξκή ηελ αλαθνξά ηνπ Αξηζηνηέιε ζηνλ νιπκπηνλίθε 

Μίισλα θαη ηε δηαηξνθή ησλ αζιεηψλ, ζα παξνπζηάζεη ελ ζπληνκία ην πνξηξαίην 

γλσζηψλ νιπκπηνληθψλ ηεο αξραηφηεηαο, αμηνπνηψληαο ην δηαδίθηπν θαη ζα 

δηεξεπλήζεη ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο ζηε ζσκαηηθή δηάπιαζε θαη ηνλ ξφιν 

ηεο ζηηο αζιεηηθέο επηδφζεηο, θάλνληαο κηα ζχληνκε αλαθνξά θαη ζην «ληφπηλγθ». 

Απηή ζα είλαη ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη σο ζηφρν ηεο ηελ θαηάδεημε ηεο 

δηαρξνληθφηεηαο πνιιψλ θαηλνκέλσλ ή ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

άλζξσπν θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ. Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο νκάδαο 
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έρεη θαζαξά ζπλεηξκηθφ ραξαθηήξα. Εεηείηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα εληνπίζνπλ 

ηζηνξηθά πξφζσπα πνπ ηαπηίζηεθαλ κε ηδέεο, ηδηφηεηεο ή θαηαζηάζεηο, φπσο ν 

Μίισλαο κε ηελ ππεξάλζξσπε δχλακε, θαη αμηνπνηψληαο ην δηαδίθηπν λα ζπλζέζνπλ 

έλα ιηηφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα ην θαζέλα απφ απηά. Μπνξνχλ λα δνζνχλ θαη 

θάπνηα παξαδείγκαηα γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, αιιά απηφ ζα 

ην ρεηξηζηεί απνθιεηζηηθά ν δηδάζθσλ. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο αλακέλεηαη λα 

θαηαλνεζεί φηη ν Αξηζηνηέιεο δελ ήηαλ απνθνκκέλνο απφ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ πεξηέβαιε θαη φηη πνιιά γισζζηθά ή  λνεηηθά ζρήκαηα πνπ 

εθείλνο πηνζέηεζε πξψηνο, εμαθνινπζνχλ θαη ζήκεξα λα παξαηεξνχληαη ζε κηα πην 

εμειηθηηθή  κνξθή ίζσο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζα αζθεζεί ηδηαίηεξα ζην θεηκεληθφ 

είδνο ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν ζην ινγηζκηθφ 

παξνπζηάζεσλ. Θα κπνξνχζε λα ηνπο απνθαιέζεη θαλείο «αλαιπηέο θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ» ή «βηνγξάθνπο». 

Ζ δεχηεξε νκάδα δηθαηνινγεκέλα δηεθδηθεί ηνλ ηίηιν «γισζζνιφγνη». Ήδε νη 

καζεηέο απφ πξνεγνχκελεο ελφηεηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ειιεηπηηθφηεηα ησλ 

θεηκέλσλ ηνπ Αξηζηνηέιε θαη έρνπλ ζρνιηάζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ 

πιεζπληηθνχ ξεκαηηθνχ πξνζψπνπ κε ην ηξίην πξφζσπν, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα 

ηερληθά επαγγέικαηα. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο παξαπέκπεη ζηε κειέηε 

κηαο πξαγκαηείαο ηνπ Β. Κάιθα, ζρεηηθά κε ηε γιψζζα θαη ην χθνο ηνπ Αξηζηνηέιε 

θαη δεηείηαη ε επηβεβαίσζε ή ε απφξξηςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κε θεηκεληθέο 

αλαθνξέο. Σν θείκελν  είλαη αξθεηά θαηαηνπηζηηθφ θαη αλακέλεηαη ηα κέιε ηεο 

νκάδαο λα αζθεζνχλ ζηε δεμηφηεηα ηεο πχθλσζεο ιφγνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

αλάγθε λα απνδέρνληαη ή λα ακθηζβεηνχλ ηηο απζεληίεο εγείξνληαο εκπεξηζηαησκέλν 

αληίινγν ή εληζρπηηθή επηρεηξεκαηνινγία. Με ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο 

θαινχληαη λα βνεζήζνπλ ηνλ Αξηζηνηέιε, ψζηε λα καο δψζεη έλα πιήξεο θείκελν, 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο ιέμεηο πνπ παξαιείπνληαη ή ελλννχληαη. Οη δπν πξψηεο 

γισζζηθέο πξνζζήθεο δίλνληαη παξαδεηγκαηηθά, ψζηε λα ζπλερίζνπλ ζην ίδην κνηίβν 

νη καζεηέο. Μέζσ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη καζεηέο λα 
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θαηαλνήζνπλ ηηο δπζθνιίεο (ειιεηπηηθφηεηα ιφγνπ – εθηεηακέλε ρξήζε λέαο 

νξνινγίαο) πξνζπέιαζεο ησλ αξηζηνηειηθψλ θεηκέλσλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ 

απνπζία απνζπαζκάησλ ηνπ κεγάινπ απηνχ θηινζφθνπ απφ ηηο ζεκαηνγξαθίεο πνπ 

θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην. Παξάιιεια ζα είλαη ζε ζέζε λα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ 

Αξηζηνηέιε θαη σο θηιφζνθν κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο ηνπ επηινγέο.  

Ζ ηξίηε νκάδα ζα κπνξνχζε λα ζηεγαζηεί θάησ απφ ηνλ γεληθφ ηίηιν 

«θηιφζνθνη». Σν αληηθείκελν ην νπνίν θαιείηαη λα δηεμέιζεη είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο νπζίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο έλλνηαο «κεζφηεηα» θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο ηεο κε ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «κέηξν» πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 

αξραίν ιφγν απνθζεγκαηηθά. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, επηρεηξείηαη ε δηαζχλδεζε ηεο 

κεζφηεηαο κε ηελ εζηθή αξεηή, θάηη πνπ ήδε έρεη γίλεη ζην δεχηεξν θχιιν. Χζηφζν 

ηψξα, είλαη ε ψξα ησλ «εηδηθψλ» πνπ ζα ηνπνζεηήζνπλ ην δήηεκα ζε επξχηεξε 

θιίκαθα θαη ζα δψζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηελ αξεηή θαη ηε κεζφηεηα. Αθνχ, ινηπφλ, απνζαθεληζηεί ην λνεκαηηθφ 

πεξίγξακκα ηνπ φξνπ «κεζφηεηα», ζα πξέπεη απηή λα ζπλδπαζηεί θαη κε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απφ ηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα, ηα νπνία θαινχληαη 

λα εληνπίζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Απφ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξαδεηγκάησλ πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα δηαγλσζηεί θαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζα αμηνπνηήζεη πεγέο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, θπξίσο εθείλεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην «δηαδξαζηηθφ» ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, θαη ζα αζθεζεί ζηελ παξαγσγή ηεθκεξησκέλνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

ιφγνπ. Δίλαη ζαθέο φηη σο αλακελφκελν θέξδνο πξνβάιεη ε εμάζθεζε ησλ καζεηψλ 

ζην λα εληνπίδνπλ θαη λα απνκνλψλνπλ ην μέλν ζρφιην θαη λα ην δέρνληαη απιά σο 

κηα ππνθεηκεληθή άπνςε εθείλνπ πνπ ηελ εμέθξαζε, θξίλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε 

ηελ νξζφηεηά ηνπ κε βάζε ηα δηθά ηνπο κέηξα θαη ηελ θνηλή ινγηθή.  

Ζ ηέηαξηε νκάδα έρεη σο απνζηνιή ηεο ηε κειέηε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

εξγαιείσλ ηεο αξηζηνηειηθήο ζθέςεο πνπ επαλέξρνληαη σο παγησκέλεο «ζηαζεξέο» 

ζηηο ελφηεηεο ησλ «Ζζηθψλ Νηθνκαρείσλ». Πξφθεηηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
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ζπιινγηζηηθή δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί, γηα ηα παξαδείγκαηα πνπ θαηά θφξνλ 

ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ απνδεηθηηθή ηνπο ηζρχ, ηηο ζπρλέο γεληθεχζεηο θαη ηε ζπρλή 

παξνπζία ηνπ επηζέηνπ «πᾶς» πνπ αλαπφδξαζηα παξαπέκπεη ζε θάπνηα απνιπηφηεηα. 

Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ηα εληνπίζνπλ ηφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα φζν θαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαιείηαη λα εθαξκφζεη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο γλψζεηο θαη 

ζηνηρεία ζεσξίαο απφ ην κάζεκα «Έθζεζε Έθθξαζε» (ηεχρνο Γ΄ ζει. 12-15) πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ηππηθή κνξθή ηνπ επηρεηξήκαηνο, ζηα είδε επαγσγήο (γελίθεπζε, αίηην 

– απνηέιεζκα, αλαινγία) θαη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο. Γηα ηελ απνθπγή 

άζθνπεο θφπσζεο ή παξαίηεζεο ιφγσ απνγνήηεπζεο, παξέρεηαη σο πεγή ην ςεθηαθφ 

θξνληηζηήξην ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο πνπ αλαιχεη ηθαλνπνηεηηθά ηνλ αξηζηνηειηθφ 

ζπιινγηζκφ. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο νη καζεηέο αλακέλεηαη λα αληρλεχνπλ θαη 

λα απνξξίπηνπλ δνγκαηηθέο απφςεηο θαη λα απνδνκνχλ ηνλ εθθεξφκελν ιφγν κε 

ηξφπν θξηηηθφ ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ θξηηεξίσλ. Ο ηίηινο ηεο νκάδαο, ζα 

κπνξνχζε λα είλαη «αλαιπηέο ιφγνπ» ή «νξζνινγηζηέο». 

Ζ πέκπηε νκάδα. ααπνηειείηαη απφ ηνπο «γισζζνιφγνπο». ηελ ελφηεηα απηή 

ν Αξηζηνηέιεο «ζπιιακβάλεη» γηα πξψηε θνξά ηηο έλλνηεο «ππνθεηκεληθφηεηα» θαη 

«αληηθεηκεληθφηεηα» θαη κάιηζηα είλαη θαλεξή ε δπζθνιία ηνπ ζηελ εμεχξεζε ηνπ 

ηξφπνπ γηα ηελ θαηάιιειε γισζζηθή ηνπο απφδνζε. Σα κέιε απηήο ηεο νκάδαο 

θαινχληαη, αξρηθά λα ραξαθηεξίζνπλ σο επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε ηελ ηαχηηζε 

ησλ φξσλ «κατά τό πρᾶγμα // πρός ἡμᾶς» κε ηνπο ζχγρξνλνπο φξνπο 

αληηθεηκεληθφηεηα» θαη «ππνθεηκεληθφηεηα» αληίζηνηρα. Δίλαη ζαθέο φηη ζα πξέπεη 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο λα ηνλ ζπλνδεχνπλ θαη κε ηελ αληίζηνηρε επηρεηξεκαηνινγία. 

ηε ζπλέρεηα, αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθία ηνπ 

δηαδηθηχνπ, θαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κέζα απφ κηα 

πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε ησλ ηξφπσλ ζρεκαηηζκνχ ηεο νξνινγίαο, πνπ θαίλεηαη λα 

έρεη εμειηρζεί απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε θαη λα ππαθνχεη ζε θάπνηνπο θαλφλεο 

πνπ έρνπλ ηε δηθή ηνπο δπλακηθή. Ζ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο νξνινγίαο, 
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αλακέλεηαη λα βνεζήζεη  ηνπο καζεηέο λα εληνπίδνπλ ηηο ιέμεηο πνπ θέξνπλ πξφζζεην 

ελλνηνινγηθφ ή ζεκαζηνινγηθφ θνξηίν θαη λα πηζαλνινγνχλ ηελ αθξηβή ζεκαζία 

ηνπο. 

Με ηελ νινθιήξσζε θαη ηνπ ηξίηνπ θχιινπ εξγαζίαο, αλακέλεηαη νη καζεηέο 

λα έρνπλ ζρεκαηίζεη κηα πην ζθαηξηθή άπνςε γηα ην θείκελν ηεο ελφηεηαο θαη γηα ηνλ 

ίδην ηνλ Αξηζηνηέιε. Αλ ληψζνπλ θαη θάπνηα ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο θαη θάπνηα πεξεθάληα γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ παξήγαγαλ, πξάγκα επθηαίν, ην 

ζελάξην ζα έρεη πεηχρεη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ, δειαδή ηελ ελεξγή 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

4
η
  Φάζη   

ηελ ηειεπηαία θάζε ζπγθαιείηαη ε νινκέιεηα θαη νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο, θπξίσο ην ηξίην θχιιν πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε νκάδα. Οη 

παξνπζηαζηέο απαληνχλ θαη ζε εξσηήζεηο ή επηιχνπλ απνξίεο, εθφζνλ απηέο ηεζνχλ 

απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Καιφ είλαη λα αθνινπζήζεη κηα αλαηξνθνδνηηθή 

ζπδήηεζε κε πξσηνβνπιία ηνπ δηδάζθνληα γηα ηνλ εληνπηζκφ, αζηνρηψλ, ζθαικάησλ, 

δπζρεξεηψλ θαη γηα ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ ζελαξίνπ. Δλδερνκέλσο, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή λα βνεζνχζε θαη ε ζχληαμε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, γηα λα 

απαληεζεί αλψλπκα απφ ηνπο καζεηέο. Σα ηειηθά πξντφληα ηνπ ζελαξίνπ 

ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη, κεηά απφ θάπνηα επηκέιεηα, αλαξηψληαη 

ζην δηαδίθηπν, γηα ηε ράξαμε κφληκνπ απνηππψκαηνο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ.  
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Σ. ΦΤΛΛΑ  ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο επγαζίαρ 1
ο
 (Οι δπαζηηπιόηηηερ να αποθηκεςθούν ζηον θάκελο ηηρ 

ομάδαρ) 

1. Να κεηαθέξεηε απφ ην ειεθηξνληθφ βηβιίν ην θείκελν ηνπ Αξηζηνηέιε 

(Δλφηεηα 7
ε
) ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κε ηε κέζνδν «αληηγξαθή – 

επηθφιιεζε». Αθνχ ην επηιέμεηε, λα ην κεηαηξέςεηε ζε πίλαθα κε ηε βνήζεηα 

ηνπ εξγαιείνπ «κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ζε πίλαθα» (ην εξγαιείν εκθαλίδεηαη 

ζηε γξακκή εξγαιείσλ Πίλαθα. Να νξίζεηε σο αξηζκφ ζηειψλ κία ζηήιε). 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ δεκηνπξγεζεί ν πίλαθαο, λα πξνζζέζεηε θαη κηα δεχηεξε 

ζηήιε ζηελ νπνία ζα θαηαγξάςεηε ηε κεηάθξαζε ηεο ιέμεο πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ αξηζηεξή ζηήιε, αμηνπνηψληαο ηηο ιεμηινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη 

ε ςεθηαθή έθδνζε ηνπ βηβιίνπ. πνπ ππάξρεη αλάγθε, ελψζηε ηηο ιέμεηο γηα 

ην ζρεκαηηζκφ επξχηεξσλ ιεθηηθψλ ζπλφισλ. Μπνξείηε επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ηελ ςεθηαθή έθδνζε ηνπ ιεμηθνχ Liddell Scott 

(ηδηαίηεξα λα πξνζέμεηε ζην ιεμηθφ ηελ εξκελεία ησλ φξσλ: ἀναλογίαν, ὁ 

ἀλείπτης, ἐπιστήμων). 

2. Γηαβάζηε ηψξα ηελ Αγγιηθή κεηάθξαζε (J. Bywater) (Αλ ππάξρεη πξφβιεκα 

θαηαλφεζεο, λα απεπζπλζείηε ζηνλ θαζεγεηή ησλ Αγγιηθψλ ή λα θάλεηε θιηθ 

εδψ) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζπάζκαηνο θαη ηε κεηάθξαζε ηνπ Γ. Λππνπξιή 

(ζει. 156) θαη λα ηηο ζπγθξίλεηε κεηαμχ ηνπο, εζηηάδνληαο πξσηίζησο ζηελ 

απφδνζε βαζηθψλ φξσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ απφδνζε ησλ 

λνεκάησλ. Αλ ζεσξείηε φηη νη κεηαθξάζεηο είλαη θνληηλέο ή φκνηεο, πνηνο 

πηζηεχεηε φηη επεξεάζηεθε απφ πνηφλ; ηε ζπλέρεηα, λα ηηο ζπγθξίλεηε κε ηε 

δηθή ζαο κεηάθξαζε (αθνχ ηε κεηαγξάςεηε ζε ξένλ θείκελν ηεο 

λενειιεληθήο) θαη λα επηζεκάλεηε ηα ζεκεία ζηα νπνία δηαθνξνπνηεζήθαηε 

αηζζεηά).  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20343/
http://myria.math.aegean.gr/lds/web/
http://myria.math.aegean.gr/lds/web/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=E2A3AC18D3C640892B1BEB7F5906B2A8?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0054%3Abekker+page%3D1106a%3Abekker+line%3D20
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C128/document/4e57ad212y0y/4e57ad32wiii/4e57b11a6kp6.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C128/document/4e57ad212y0y/4e57ad32wiii/4e57b11a6kp6.pdf
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3. ηε ζπλέρεηα, λα πξνζζέζεηε ζηνλ πίλαθα ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο, αθφκε 

κηα ζηήιε ζηελ νπνία ζα θαηαγξάςεηε γηα θάζε ιέμε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ 

φζεο πεξηζζφηεξεο νκφξξηδεο ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο (εθφζνλ ππάξρνπλ) 

κπνξείηε. Αλ δελ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο, λα κεηαηξέςεηε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εγγξάθνπ απφ «θαηαθφξπθν» ζε «νξηδφληην». Γηαιέμηε 

πέληε ιέμεηο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, θαηά πξνηίκεζε εθείλεο γηα ηηο νπνίεο 

βξήθαηε πάλσ απφ πέληε νκφξξηδεο θαη απνηππψζηε ηα νκφξξηδά ηνπο ζε 

κνξθή «ζπλλεθφιεμνπ», αμηνπνηψληαο ηελ ηζηνζειίδα tagxedo. Με ηε βνήζεηα 

ηεο ηζηνζειίδαο λα επηθνιιήζεηε ηα ζπλλεθφιεμα ζε δηαθεκηζηηθά κπινπδάθηα 

θαη λα ηα θνηλνπνηήζεηε ζηηο άιιεο νκάδεο.  

4. Αθνινπζψληαο ηελ πξνηξνπή ηνπ ζρνιηθνχ ζαο εγρεηξηδίνπ, λα γξάςεηε έλα 

ζχληνκν θείκελν κε ηε ζεσξία ησλ ξεκαηηθψλ επηζέησλ (κε άμνλα ηε λέα 

ειιεληθή) θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ επηιέμεηε πέληε ξεκαηηθνχο ηχπνπο ηνπ 

αξραίνπ θεηκέλνπ, λα γξάςεηε ηα αληίζηνηρα ξεκαηηθά επίζεηα ζε –ηφο θαη –

ηένο. Γηα ην θαζέλα απφ απηά λα εληνπίζεηε έλα παξάδεηγκα ρξήζεο απφ ηα 

ζψκαηα θεηκέλσλ ηεο πχιεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζηα ζψκαηα 

θεηκέλσλ ΗΔΛ. 

http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_047.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html
http://hnc.ilsp.gr/find.asp
http://hnc.ilsp.gr/find.asp
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Φύλλο επγαζίαρ 2
ο
 (Οι δπαζηηπιόηηηερ να αποθηκεςθούν ζηο θάκελο ηηρ 

ομάδαρ) 

1. Με ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε (Inspiration, Cmap, 

iMindMap, bubbl.us, text2mindmap (πξνηείλεηαη) ή αθφκε θαη ηε ρεδίαζε ηνπ 

Word), λα απνδψζεηε ζρεκαηηθά θαη δηαγξακκαηηθά ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο 

δηαίξεζεο ελφο «συνεχοῦς» θαη «διαιρετοῦ» πράγματος». ηε ζπλέρεηα, κε ηνλ 

ίδην ηξφπν λα απνδψζεηε ηελ έλλνηα ηεο κεζφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δπν είδε 

θξηηεξίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ιέμεηο: α) «κατ' αὐτό τό πρᾶγμα», 

«πλεῖον, ἔλαττον, ἴσον» β) «πρός ἡμᾶς», «πλεονάζει ἐλλείπει» θαη λα 

παξαζέζεηε ην αληίζηνηρν παξάδεηγκα ηνπ Αξηζηνηέιε γηα θάζε πεξίπησζε.  

2. Δίλαη ζαθέο φηη ν Αξηζηνηέιεο ελλνεί κηα κφλν δηαίξεζε ζε δπν ηκήκαηα θαη φρη 

κηα δηαίξεζε ζε πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ή ίζα ηκήκαηα. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο βάζεο ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπ λα κειεηήζεηε ηε 

ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο δηαίξεζεο ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζειίδα 157, 

πξψην εξκελεπηηθφ ζρφιην) θαη λα εηνηκάζεηε κηα ζχληνκε πξνθνξηθή εηζήγεζε, 

γηα λα δηαθσηίζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, ζηε θάζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ νινκέιεηα.  

3. Αθνχ κειεηήζεηε ην δεχηεξν εξκελεπηηθφ ζρφιην απφ ην βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζχληνκν αξρείν παξνπζίαζεο ζην νπνίν ζα 

αλαθέξεζηε ζηε ζρέζε ηεο κεζφηεηαο κε ηελ αξεηή θαη ησλ αθξνηήησλ κε ηελ 

θαθία, πηνζεηψληαο ηελ αληίζηνηρε επηρεηξεκαηνινγία.  

4. Αζθεζείηε ζην αξρείν Excel θάλνληαο δηαηξέζεηο (παηψληαο ηα πιήθηξα εληνιήο 

θάησ απφ απηφ) ζε ζπλερέο θαη δηαηξεηφ αληηθείκελν, γηα λα αληηιεθζείηε ηνπο 

φξνπο: πλεῖον, ἔλαττον, ἴσον κε θξηηήξηα αληηθεηκεληθά. ηε ζπλέρεηα, θάλνληαο 

δηαδνρηθά θιηθ ζην πιήθηξν «Γνθηκέο» λα εληνπίζεηε ηελ απεηθφληζε εθείλε πνπ 

απνδίδεη νξζά θαη ηα 14 παξαδείγκαηα (ππεξβνιήο, έιιεηςεο θαη κεζφηεηαο) ηνπ 

Αξηζηνηέιε κε θξηηήξηα ππνθεηκεληθά. (Γηα λα ιεηηνπξγήζεη φκσο πξέπεη λα έρεηε 

../AppData/Local/Temp/Inspiration
http://cmap.ihmc.us/
http://thinkbuzan.com/products/imindmap/
https://bubbl.us/
https://www.text2mindmap.com/
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C128/document/4e57ad212y0y/4e57ad32wiii/4e57b11a6kp6.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C128/document/4e57ad212y0y/4e57ad32wiii/4e57b11a6kp6.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C128/document/4e57ad212y0y/4e57ad32wiii/4e57b11a6kp6.pdf
http://users.sch.gr/statpapako/akromesoyperbolh.xls
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ηνπνζεηήζεη ζην excel ηνπ ππνινγηζηή ζαο ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ησλ 

καθξνεληνιψλ ζηελ έλδεημε «ρακειφ». Γεο νδεγίεο ζην παξάξηεκα).  
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Φύλλο επγαζίαρ 3
ο
 ( Οι δπαζηηπιόηηηερ να αποθηκεςθούν ζηο θάκελο ηηρ 

ομάδαρ) 

Ομάδα 1
η 

1. ην θείκελν ηεο ελφηεηαο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ππεξαζιεηή ηεο αξραηφηεηαο 

Μίισλα θαη ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο δηαηξνθήο ζηηο αζιεηηθέο επηδφζεηο θαη 

ζηελ εμέιημε ησλ αζιεηψλ. Αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δήκνπ ηθπψλαο, λα δεκηνπξγήζεηε (κε ηε βνήζεηα ηεο ηζηνζειίδαο Wordle) 

έλα ζπλλεθφιεμν κε ηα νλφκαηα δηάζεκσλ νιπκπηνληθψλ ηεο αξραηφηεηαο. 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ αληιήζεηε πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ηε 

δηαηξνθή (θαη ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο) ησλ ζεκεξηλψλ αζιεηψλ, λα 

ελεκεξψζεηε ζρεηηθά ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο κε έλα ζχληνκν πνιπηξνπηθφ 

πιεξνθνξηαθφ θείκελν.  

Δλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα: Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθφ 

«Γεκφζηνο θαη ηδησηηθφο βίνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ» γηα ηελ άληιεζε θαη θξηηηθή 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ελφηεηεο «Γηαηξνθή» θαη «Αζιεηηθνί αγψλεο». 

Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη θάπνηα κλεία γηα ηε δηαηξνθή ησλ ππνςεθίσλ ηελ 

πεξίνδν ησλ παλειιελίσλ, γηα ζεξκίδεο θ.ιπ., θαζψο επίζεο θαη γηα ηε μνα σο 

κνλάδα βάξνπο ( φγθνπ) θαη  σο λνκηζκαηηθή κνλάδα.  

2. ε θάζε επνρή, δηάθνξα πξφζσπα ηαπηίδνληαη κε γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο. Ο 

αξραίνο αζιεηήο Μίισλαο ηαπηίδεηαη κε ηνλ επκεγέζε άλζξσπν θαη ηελ 

ππεξάλζξσπε δχλακε θαη ε αλαθνξά ηνπ Αξηζηνηέιε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

αζιεηή, δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπ. Μπνξείηε λα 

ηαπηίζεηε ζεκεξηλά ή ηζηνξηθά πξφζσπα κε γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο; 

Γεκηνπξγήζηε κηα πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε κε κηα δηαθάλεηα γηα θάζε 

πξφζσπν ε νπνία ζα πεξηέρεη ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηνπ θαη ην γεγνλφο, ηελ 

θαηάζηαζε, ή ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ηαπηίδεηαη (Παξάδεηγκα: Ατλζηάηλ, 

Φξαλθεζηάηλ, νπκάρεξ, Δθηάιηεο, Κνπαζηκφδνο, Μέζη, Μνπξίλην, Πάπαο, 

άπισθ, Ηαβέξεο, Κξνίζνο, Χλάζεο). 

http://www.sikyon.com/Olympia/athletestories_gr.html#milon
http://www.wordle.net/create
http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/206c.html
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Ομάδα 2
η   

1. Απφ ηε κέρξη ηψξα ελαζρφιεζή καο κε ηα θείκελα ηνπ Αξηζηνηέιε έρεηε 

ζρεκαηίζεη θάπνηα αθεξεκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ ειιεηπηηθφηεηα ηνπ 

ιφγνπ, ηε ρξήζε ησλ ξεκαηηθψλ πξνζψπσλ θαη γεληθφηεξα ην χθνο ηνπ 

Αξηζηνηέιε. Αθνχ κειεηήζεηε ην θείκελν ηνπ Βαζίιε Κάιθα (ελφηεηα 3) πνπ 

αλαθέξεηαη ζην χθνο θαη ζηε γιψζζα ηνπ Αξηζηνηέιε, λα επηβεβαηψζεηε κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζην θείκελν ηνπ Αξηζηνηέιε ηηο απφςεηο ηνπ ή λα ηηο 

απνξξίςεηε ηεθκεξηψλνληαο ηελ επηινγή ζαο. Ζ απάληεζή ζαο λα γξαθεί ζε 

έλα ζχληνκν  θείκελν επηρεηξεκαηνινγίαο ζηνλ θεηκελνγξάθν. 

2. Να ζπκπιεξψζεηε ην θείκελν ηνπ Αξηζηνηέιε κε φιεο εθείλεο ηηο ιέμεηο πνπ 

ελλννχληαη, γηα λα άξεηε ηελ ειιεηπηηθφηεηα ηνπ. Οη πξνζζήθεο ζαο λα 

εκθαίλνληαη κε ηδηαίηεξν ρξσκαηηζκφ. Γείηε ην παξάδεηγκα θαη ζπλερίζηε… 

Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ (πράγματι) ἔστι (ἡμῖν) λαβεῖν…. 

Μεηά απφ φια απηά, κήπσο αξρίζαηε λα αληηιακβαλφζαζηε, γηαηί ζηηο 

ζεκαηνγξαθίεο αξραίσλ θεηκέλσλ ν Αξηζηνηέιεο ζπάληα εθπξνζσπείηαη;  

Ομάδα 3
η 

1. Ζ έλλνηα ηεο κεζφηεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε 

θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ αξεηή. Αθνχ κειεηήζεηε ηηο ππεξζπλδέζεηο ηνπ 

ςεθηαθνχ βηβιίνπ (1, 2), λα εηνηκάζεηε κηα πξνθνξηθή εηζήγεζε γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ζπκκαζεηψλ ζαο ζηνπο νπνίνπο ζα απνζαθελίζεηε ην 

πεξηερφκελν ησλ αξηζηνηειηθψλ φξσλ «ππεξβνιή, κέζνλ, έιιεηςε» θαη ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηελ αξεηή. Παξάιιεια λα δηεξεπλήζεηε ηε ζρέζε ηεο 

αξηζηνηειηθήο κεζφηεηαο κε ηελ έλλνηα ηνπ «κέηξνπ», φπσο απηφ εθθξάδεηαη 

ζηηο αξραίεο απνθζεγκαηηθέο θξάζεηο: «μηδέν ἄγαν» θαη «κέηξνλ ἄξηζηνλ». 

ε πξψηε θάζε λα ζεκεηψζεηε επηγξακκαηηθά ηνπο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα 

επηθεληξσζείηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπδεηήζεηε ηα επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία 

ν παξνπζηαζηήο ηεο νκάδαο ζαο ζα ππνζηεξίμεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο.  

http://www.eleto.gr/download/Conferences/7th%20Conference/7th_00a-KalfasVassilis_Aristotle%27s-Language2_V02.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20343/extras/texts/indexE_09/indexE_09_mesotita.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/464/3085,12346/
http://www.gnomikologikon.gr/ancient-greek-quotes.php?page=1
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2. Με πνην ηξφπν έλαο παηέξαο ζα κνίξαδε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηα δπν παηδηά 

ηνπ (ην έλα απφ ηα δπν δελ είλαη αξηηκειέο), εάλ ζηφρεπε ζην ππνθεηκεληθφ 

κέζν θαη κε πνηνλ ηξφπν, αλ ζηφρεπε ζην αληηθεηκεληθφ; Βξείηε άιια ηξία 

ζρεηηθά παξαδείγκαηα θαη απνδψζηε ζρεκαηηθά ηηο απαληήζεηο ζαο ζε έλα 

θαινζρεδηαζκέλν πίλαθα ηνπ θεηκελνγξάθνπ.  

Ομάδα 4
η 

1. Έρνληαο ήδε κειεηήζεη θάπνηεο ελφηεηεο ησλ «Ζζηθψλ Νηθνκαρείσλ» 

κπνξείηε λα πξνβείηε ζε θάπνηεο αξρηθέο δηαπηζηψζεηο, ζρεηηθά κε ηε 

ζπιινγηζηηθή πνξεία, ηνλ απνδεηθηηθφ ξφιν ηνπ παξαδείγκαηνο, ηηο 

γεληθεχζεηο θαη ηελ παξνπζία θάπνησλ απφιπησλ θξίζεσλ, πνπ εθθξάδεηαη κε 

ηε ζπρλή παξνπζία ηεο ιέμεο «πψο». Γηα πεξαηηέξσ θαηαλφεζε, λα ιάβεηε 

ππφςε ζαο θαη φζα γλσξίδεηε απφ ην κάζεκα ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο γηα 

ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πεηζνχο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επαγσγηθψλ 

ζπιινγηζκψλ. Αθνχ ζπδεηήζεηε κεηαμχ ζαο απηά ηα δεηήκαηα θαη 

αλαθαιέζεηε γλψζεηο απφ πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, πξνζζέηνληαο θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο ή 

ζπγθεθξηκελνπνηψληαο ζηε δεμηά ζηήιε ην πεξηερφκελν ηεο αξηζηεξήο 

ζηήιεο.  

Βαζικά σαπακηηπιζηικά ηος Απιζηοηελικού λόγος 

 

 

ςλλογιζηική ποπεία 

 

 

 

Παπαηήπηζη 

Παπαδείγμαηα 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/656/4183,19523/
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2. Αθνχ κειεηήζεηε θαη ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ βνήζεκα ηνπ ππνπξγείνπ 

παηδείαο, λα απνδψζεηε ζρεκαηηθά (κε ηε κνξθή ηππηθνχ ζπιινγηζκνχ) ην 

επηρείξεκα κε ην νπνίν ν Αξηζηνηέιεο θαηαιήγεη φηη ε εζηθή αξεηή είλαη 

κεζφηεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε θξηηήξηα ππνθεηκεληθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ην αμηνινγήζεηε σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αιήζεηα ηνπ.  

Ομάδα 5
η  

1. Ο Αξηζηνηέιεο, σο ν πξψηνο πνπ ζπλέιαβε ηηο έλλνηεο ηεο 

«ππνθεηκεληθφηεηαο» θαη ηεο «αληηθεηκεληθφηεηαο» βξέζεθε ζηελ αλάγθε λα 

βξεη θαη ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο, γηα λα ηηο απνδψζεη. Σελ ππνθεηκεληθή 

ζηάζε ηελ απνδίδεη κε ην ιεθηηθφ ζχλνιν «πρὸς ἡμᾶς», ελψ ηελ 

αληηθεηκεληθή κε ην ιεθηηθφ ζχλνιν «κατά τό πράγμα». Νηψζεη κάιηζηα ηελ 

αλάγθε λα απνζαθελίζεη ην πεξηερφκελν ησλ ιεθηηθψλ απηψλ ζπλφισλ κε ηε 

θξάζε: «Λέγω δε…». Ο Πξσηαγφξαο επηλφεζε ηνλ φξν «εὐβουλία» θαη ν 

Αξηζηνηέιεο ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα είδακε φηη επηλφεζε ηνλ φξν «ἕξις». 

πκθσλείηε κε ηελ άπνςε φηη ν Αξηζηνηέιεο κε ηα παξαπάλσ ιεθηηθά ζχλνια 

ελλννχζε απηφ πνπ ζήκεξα απνδίδεηαη σο «ππνθεηκεληθφηεηα» θαη 

«αληηθεηκεληθφηεηα»; Να θαηαγξάςεηε ζε έλα ζχληνκν θείκελν 

επηρεηξεκαηνινγίαο (κηαο παξαγξάθνπ) ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ζαο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε απφδνζε. 

 

Αναλογίερ ( ή  

Γενίκεςζη) 

 

 

 

 ςμπέπαζμα  

(ή Απόλςηη  κπίζη) 

 

 

http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=134
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2. Αθνχ κειεηήζεηε κε πξνζνρή ην θείκελν ηνπ παξαθάησ ζπλδέζκνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ιεπηνκεξεηαθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεκαηίδεηαη ε νξνινγία, 

λα δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν παξνπζίαζεο πνπ λα απνδίδεη αδξνκεξψο ην 

πεξηερφκελν ηεο 4
εο

 ελφηεηαο («χλδεζε ελλνηψλ κε φξνπο») γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ζπκκαζεηψλ ζαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

ηξφπσλ ζρεκαηηζκνχ ηεο νξνινγίαο λα εληάμεηε, σο παξάδεηγκα, θαη ηελ 

πξαθηηθή πνπ αθνινχζεζε ν Αξηζηνηέιεο, φηαλ αλαθεξζείηε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.  

http://www.eleto.gr/download/BooksAndArticles/HAU-Conference2006-ValeontisMantzari_GR.pdf
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν ζελάξην ζα κπνξνχζε λα πξνζιάβεη θαη δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα κε ηελ 

νπζηαζηηθή εκπινθή δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ε λενειιεληθή γιψζζα, ε 

Λνγηθή, ε Φηινζνθία, ε Κνηλσληνινγία θαη ηα Μαζεκαηηθά (αξηζκεηηθή αλαινγία). 

Θα κπνξνχζε επίζεο λα ζηνρεχεη ζηελ αλαβίσζε κηαο θαληαζηηθήο δηδαζθαιίαο κε 

δάζθαιν ηνλ Αξηζηνηέιε. Δπίζεο ην ζελάξην ζα κπνξνχζε λα πιαηζησζεί απφ 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο κίκεζε ξφισλ (π.ρ. αο θαληαζηνχκε ηνλ Αξηζηνηέιε 

λα δηδάζθεη), ελζπλαίζζεζεο, εηθαζηηθήο απεηθφληζεο κηαο θαληαζηηθήο δηδαζθαιίαο 

ηνπ Αξηζηνηέιε, αλαδήηεζεο ηεο εζηθήο αξεηήο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, αμηνπνίεζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, 

θηινζνθηθήο πξνζέγγηζεο ηεο νξνινγίαο ηνπ θεηκέλνπ, απαληήζεηο ζε 

θαηαζθεπαζκέλεο αζθήζεηο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο νιηγφιεπηεο δνθηκαζίεο (test) 

θ.ιπ.  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

πσο ηνλίζηεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο νη ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλνη, εμ αηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ καζήκαηνο. Δλδερνκέλσο θάπνηνο λα 

ηζρπξηζηεί φηη ε πξνζηηζέκελε δηδαθηηθή αμία ησλ ΣΠΔ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

πξφηαζε είλαη ειάρηζηε, ζεσξψληαο ηε ρξήζε ηνπο επηδεξκηθή ή αθφκε θαη 

πξνζρεκαηηθή, ή λα επηθαιεζηεί ηνλ παξάγνληα «θφπσζε» ησλ καζεηψλ, εμ αηηίαο 

ηεο πνιχσξεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ην θείκελν κηαο πνιχ κηθξήο ελφηεηαο. 

Δλδερνκέλσο θαη νη ίδηνη νη καζεηέο, λα κελ αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζελαξίνπ, δέζκηνη ησλ πξνθαηαιήςεσλ, θαη ησλ παγησκέλσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, 

ππνλνκεχνληαο θάζε πξνζπάζεηα γηα ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία πνπ πξνσζεί ηελ 

απηελέξγεηα, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ πνηνηηθή κάζεζε. Χζηφζν, εθφζνλ ην ζελάξην 

πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ζα πξνθχςνπλ 

πνιιαπιά δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά νθέιε.  
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Παπάπηημα 

Οδεγίεο ελεξγνπνίεζε καθξνεληνιψλ. 

Μακποενηολέρ για Δxcel 2010 

Αλνίγνπκε ην word θαη επηιέγνπκε ηελ θαξηέια «Απσείο» 

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε «Δπιλογέρ» 

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε  «Κένηπο αξιοπιζηίαρ» θαη ζηα δεμηά επηιέγνπκε 

«Ρςθμίζειρ κένηπος αξιοπιζηίαρ» θαη κεηά θάλνπκε ηελ επηινγή ηεο παξαθάησ 

εηθφλαο θαη ΟΚ. 
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Για ηο Excel 2007 ηζρχεη αθξηβψο ην ίδην, κφλν πνπ αληί λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ 

θαξηέια «Αξρείν» μεθηλάκε κε ην εηθνλίδην ηνπ office πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ 

αξηζηεξά ηκήκα. Οη Δπηινγέο δελ θαίλνληαη ζην αξηζηεξφ ηκήκα, αιιά ζην θάησ. Ζ 

ζπλέρεηα είλαη ε ίδηα. 

Για  ηο  Excel 2003 Δξγαιεία < Δπηινγέο < Αζθάιεηα Μαθξνεληνιψλ < Υακειφ 

Παπάδειγμα  (ομόππιζερ λέξειρ ιαβεῖλ )  
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Δνδεικηικό ζσήμα: 
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