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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

Ζξφδνηνο – ν παηέξαο ηεο Ηζηνξίαο 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Υξπζνχια Σάηζε 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Υξπζνχια Σάηζε 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία 

Τάξη 

Α΄ Γπκλαζίνπ  

Χπονολογία 

Απφ 15-01-2015 έσο 16-02-2015 

Σσολική μονάδα 

2
ν
 Γπκλάζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ Θεζζαινλίθεο 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Δηζαγσγή ζην ζρνιηθφ βηβιίν ηνπ Ζξνδφηνπ 

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα  

- 

Χπονική διάπκεια  

5 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 
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Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: δηαδίθηπν. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ην ρεηξηζκφ ε/π ηδίσο ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ 

θαη παξνπζηάζεσλ. Δπίζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

είλαη ε πηνζέηεζε απφ ηνλ δάζθαιν ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ πνπ 

πξνσζνχλ έλα λέν κνληέιν κάζεζεο, ζην νπνίν ν καζεηήο αλαθαιχπηεη κφλνο ηνπ ηε 

γλψζε κέζσ νκαδνζπλεξγαηηθψλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο πέξα απφ 

ηελ παξερφκελε γλψζε ζπκβάιινπλ ζηελ φμπλζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

παηδηψλ, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αιιά θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

Υξπζνχια Σάηζε: «Ζξφδνηνο – ν παηέξαο ηεο Ηζηνξίαο», Αξραία Διιεληθή 

Γξακκαηεία, Ζξνδφηνπ Ηζηνξίεο Α΄ Γπκλαζίνπ, 2013  

  ζενάπιο ανηλεί  

- 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη σο κηθξνί επηζηήκνλεο νη νπνίνη εξεπλνχλ ηηο επηκέξνπο 

πηπρέο ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Ζξνδφηνπ. Αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν θαη 

δηαζηαπξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή, ηα ηαμίδηα, ηηο αληηιήςεηο, ην πεξηερφκελν 

ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδεη γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

ρξνλνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ. ηε ζπλέρεηα, δηακνξθψλνπλ ην πιηθφ ηνπο, ην 

ηαμηλνκνχλ θαη ην παξνπζηάδνπλ αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ, ελψ ηαπηφρξνλα επηρεηξνχλ, 
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κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλάο ηνπο, λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα αλ δίθαηα 

ζεσξείηαη ν Ζξφδνηνο «παηέξαο ηεο Ηζηνξίαο». 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Σν ζελάξην ζηνρεχεη ζηελ πξνζέγγηζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ζξνδφηνπ απφ ηνπο καζεηέο έμσ απφ ηα θαζηεξσκέλα πιαίζηα ηεο απνζηήζηζεο ηεο 

χιεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο ζχκθσλα θαη κε ηηο ζεσξίεο ηηρ καθοδηγούμενηρ ανακάλςτηρ ηνπ 

Bruner θαη ηηρ οικοδόμηζηρ ηηρ γνώζηρ από ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ μαθηηέρ ηνπ Vygotsky, 

ελψ, ηαπηφρξνλα, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε θαη άιισλ ζηφρσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε επίπεδν θνηλσληθφ, γισζζηθφ θαη 

γξακκαηηζκψλ, ζχκθσλα κε ην μονηέλο ηος πόμβος ηηρ γλυζζικήρ εκπαίδεςζηρ.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Οη καζεηέο / καζήηξηεο θαινχληαη: 

 Να αζθεζνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

κέζσ πξνζσπηθήο έξεπλαο θαη κειέηεο, ψζηε λα πηνζεηήζνπλ αλάινγεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο.  

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε επηηεχγκαηα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηνλ πλεπκαηηθφ 

ρψξν θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ επηζηεκψλ. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ ηζηνξηνγξαθηθή αληίιεςε ηνπ Ζξνδφηνπ θαη λα 

εθηηκήζνπλ ηελ πξψηε απφπεηξα θαηαγξαθήο νηθνπκεληθήο ηζηνξίαο. 

 Να αληηιεθζνχλ πσο ε αλεχξεζε ηεο αιήζεηαο είλαη πξντφλ ζπλερνχο θαη 

ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο.  
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Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Με ην παξφλ ζελάξην νη καζεηέο / καζήηξηεο επηδηψθεηαη:  

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ην έξγν ελφο κεγάινπ ηζηνξηθνχ ηεο αξραηφηεηαο θαη 

λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινχζεζε ζηε ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ 

ηνπ. 

 Να θαηαλνήζνπλ, κειεηψληαο ηε ζέζε ησλ εζλνγξαθηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ 

παξεθβάζεσλ ζην ηζηνξηθφ έξγν ηνπ Ζξνδφηνπ, ηε ινγνηερληθή αμία ηνπ 

έξγνπ ηνπ.  

 Να αζθεζνχλ ζηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ 

παξαγσγή θεηκέλνπ ζην νπνίν ζα ζπλζέηνπλ ηα επξήκαηά ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πεηζνχο αζθνχκελνη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία.  

Γπαμμαηιζμοί 

Με ην παξφλ θεθάιαην επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο: 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, αλαδεηψληαο ηελ αιήζεηα γηα ηνλ 

Ζξφδνην θαη ην έξγν ηνπ.  

 Να κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο δίλνληαη 

θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα κε ηελ  πξνζσπηθή ηνπο έξεπλα.  

 Να αζθεζνχλ ζηελ επηινγή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ 

πινήγεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν.  

 Να δηακνξθψζνπλ ειεχζεξε θαη δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Με ην παξφλ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο:  
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 Να εμνηθεησζνχλ κε νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

 Να αζθεζνχλ ζε ηερληθέο αλαθάιπςεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο.  

 Να αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Να αμηνπνηήζνπλ ζχγρξνλα δηδαθηηθά κέζα θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σν ζελάξην αληιεί ηε ζεκαηηθή ηνπ απφ ηελ Δηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηνπ Ζξνδφηνπ, ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν έδεζε θαη απφ ην νπνίν δέρηεθε επηδξάζεηο, 

ηα ηαμίδηα ηνπ θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ νη νπνίεο δηαθαίλνληαη θαη κέζα απφ ην 

έξγν ηνπ. Δπίζεο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα νη καζεηέο γλσξίδνπλ βαζηθέο πηπρέο 

ηνπ έξγνπ ηνπ Ζξνδφηνπ, φπσο είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, ηα 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ ηζηνξηθφ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξνλνινγεί ηα 

γεγνλφηα, ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζεί γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ ηνπ, ηηο 

παξεθβάζεηο πνπ θάλεη παξεθθιίλνληαο απφ ηνλ θαζαξά ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

έξγνπ, ελζσκαηψλνληαο ζηνηρεία γεσγξαθηθά, εζλνγξαθηθά, ιανγξαθηθά. Οη καζεηέο 

έξρνληαη ζε επαθή κε φια απηά κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο έξεπλαο ζην δηαδίθηπν 

ππνδπφκελνη ηνλ ξφιν ησλ εξεπλεηψλ - επηζηεκφλσλ θαη θαινχληαη λα 

παξνπζηάζνπλ ηα επξήκαηά ηνπο αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ, αιιά θαη λα απαληήζνπλ ζην 

εξψηεκα αλ ν Ζξφδνηνο δηθαηνινγεκέλα νλνκάζηεθε απφ ηνλ ξσκαίν ξήηνξα 

Κηθέξσλα «παηέξαο ηεο Ηζηνξίαο».  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ ελφηεηα εληάζζεηαη ζηελ χιε ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ θαη κε ην 

ζελάξην επηρεηξείηαη ε πξαγκάησζε ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ΓΔΠΠ - ΑΠ, θαζψο νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε έλαλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/349/2335,8911/
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-A113/document/4bdfe605r06v/4bdfe605rt87.pdf
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ηεο αξραηφηεηαο θαη ην έξγν ηνπ, θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηζηνξηνγξαθηθή ηνπ 

αληίιεςε θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ πξψηε απφπεηξα θαηαγξαθήο νηθνπκεληθήο ηζηνξίαο. 

Έηζη, εκβαζχλνπλ ζε θαίξηεο επηηεχμεηο ηεο αξραηφηεηαο ζηνλ πλεπκαηηθφ ρψξν θαη 

εθηηκνχλ ηελ πξνζθνξά ησλ αξραίσλ ζηνλ ζχγρξνλν επξσπατθφ πνιηηηζκφ. 

Σαπηφρξνλα, κειεηψληαο ηε ζέζε ησλ εζλνγξαθηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ παξεθβάζεσλ 

ζην ηζηνξηθφ έξγν ηνπ Ζξνδφηνπ θαηαλννχλ ηε ινγνηερληθή αμία ηνπ έξγνπ πνπ 

ζπλδπάδεη ηνλ αθεγεκαηηθφ κε ηνλ πξαγκαηνινγηθφ ιφγν, ελψ κέζσ ηεο αλαδήηεζεο 

ηεο αιήζεηαο γηα ηνλ Ζξφδνην θαη ην έξγν ηνπ επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη ε δεκηνπξγία ειεχζεξεο θαη ππεχζπλεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Σν ζελάξην βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, θαζψο νη καζεηέο αλαδεηνχλ ην πιηθφ, ην 

ζπγθξίλνπλ θαη ην αμηνινγνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ην νξγαλψλνπλ θαη ην 

παξνπζηάδνπλ, αμηνπνηψληαο πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη 

παξνπζηάζεσλ. Έηζη, μεθεχγνπλ απφ ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ παξέρνληαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν θαη αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ πεξηζζφηεξεο 

πεγέο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα δηαζηαπξψζνπλ ηελ νξζφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηά 

ηνπο, αιιά θαη λα επεθηείλνπλ ηελ έξεπλά ηνπο ζε ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ 

ηε ζρνιηθή χιε. Αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, απαξαίηεηεο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, θαη καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη θνηλσληθνπνηνχληαη. Ο ξφινο 

ησλ καζεηψλ αιιάδεη, παχνπλ λα είλαη παζεηηθνί δέθηεο θαη γίλνληαη εξεπλεηέο 

αλαπηχζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ελψ ν δάζθαινο δελ απνηειεί απζεληία, 

αιιά απνθηά ηνλ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη εκςπρσηή.  

Κείμενα 

Κείμενα ζσολικών εγσειπιδίυν  

Ζξνδφηνπ, «Ιστορίες» Α΄ Γπκλαζίνπ: 

Δηζαγσγή. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/349/2335,8911/
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Υποζηηπικηικό/εκπαιδεςηικό  ςλικό 

Ιζηοζελίδερ  

Διιεληθά Βηθηθζέγκαηα: Ζξφδνηνο [Γηαδηθηπαθή Δπηηνκή Ρήζεσλ θαη 

Απνθζεγκάησλ]  

Βηθηπαίδεηα [Διεχζεξε Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα]. 

Ζξφδνηνο. [Διιεληθή Ηζηνξία ζην Γηαδίθηπν - Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ]: 

-Ζξφδνηνο, πεξ. 485 – 425 π.Υ  

-Μάρεο [πεγή: «Διιεληθφο Πνιηηηζκφο»: Ηζηνρψξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ - 

Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν]. 

Google [Μεραλή αλαδήηεζεο]. 

Ζξφδνηνο: Γλσκηθά - Απνθζέγκαηα [πεγή: «Γλσκηθνινγηθφλ» - Απνθζέγκαηα, 

Γλσκηθά, Αθνξηζκνί, Ρεηά, Παξνηκίεο θαη άιια]. 

Καθαληάξεο, Σ. «Ζ δηθαίσζε ηνπ Ζξνδφηνπ».[πεγή: εθεκεξίδα «Σν Βήκα», 

10/01/2010].  

         [16/02/2015]. 

Διδακηική ποπεία /ζηάδια /θάζειρ 

Αξρηθά, νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ απφ ηε δηδάζθνπζα γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζελαξίνπ θαζψο θαη γηα ηνπο ξφινπο πνπ έπξεπε λα αλαιάβνπλ. Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ 

λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ Ζξνδφηνπ. 

Δπίζεο, κέζσ ηεο έξεπλαο νη καζεηέο έπξεπε λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ εγθπξφηεηα ηνπ Ζξνδφηνπ σο ηζηνξηθνχ, θαζψο θαη γηα ην αλ επάμηα θαηέρεη ηνλ 

ηίηιν ηνπ «παηέξα ηεο Ηζηνξίαο». Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζηηο αθφινπζεο νκάδεο: 

Βηνγξάθνη, Γεσγξάθνη, Φηιφινγνη, Ηζηνξηθνί, Φηιφζνθνη θαη Λανγξάθνη θαη ε 

θαζεκία αλέιαβε λα εξεπλήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

http://el.wikiquote.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/2130herodot.html
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Hrodotos.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/maxes/maxes.htm
http://www.google.gr/
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1005
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=308671
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Έηζη ε πξψηε νκάδα αλέιαβε λα εξεπλήζεη ζην δηαδίθηπν θαη λα ζπιιέμεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηνπ Ζξνδφηνπ (πφηε θαη πνχ γελλήζεθε, πνηα ήηαλ ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, πνηα ήηαλ ε θαηαγσγή ηνπ, γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηε δσή 

ηνπ). Οη καζεηέο πξνηίκεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο ηηο 

πξνηεηλφκελεο απφ ην Φχιιν Δξγαζίαο ηζηνζειίδεο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ην πιηθφ 

πνπ ζπλέιεμαλ, δεκηνχξγεζαλ κία παξνπζίαζε κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο ζηελ ηάμε.  

Οη Γεσγξάθνη αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν ζρεηηθέο κε ηα ηαμίδηα 

ηνπ Ζξνδφηνπ. Αμηνπνίεζαλ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Φχιιν 

Δξγαζίαο θαη δεκηνχξγεζαλ κία παξνπζίαζε κε ην πιηθφ πνπ ζπγθέληξσζαλ.  

Οη Φηιφινγνη αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ρσξηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ Ζξνδφηνπ ζε βηβιία, 

ζπγθεληξψλνληαο παξάιιεια θαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ην πεξηερφκελν θαζελφο απφ 

απηά θαη δεκηνχξγεζαλ αλάινγε παξνπζίαζε.  

Οη Ηζηνξηθνί εξεχλεζαλ ηνλ ηξφπν θαη ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινχζεζε ν 

Ζξφδνηνο γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ ηνπ θαη ηε ρξνλνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ 

πνπ παξαζέηεη. Γηαζηαχξσζαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαλ, αλαηξέρνληαο ζε 

δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη δεκηνχξγεζαλ κε απηέο κία παξνπζίαζε.  

Οη Φηιφζνθνη πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ηδέεο 

ηνπ Ζξνδφηνπ, φπσο απηέο δηαθαίλνληαη κέζα ζην έξγν ηνπ. Οη καζεηέο 

αζρνιήζεθαλ αξθεηά επηθαλεηαθά κε ην ζέκα, θαζψο δπζθνιεχηεθαλ ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ηδεψλ ηνπ Ζξνδφηνπ θαη ζηελ εχξεζε πιηθνχ γηα ηελ παξνπζίαζή 

ηνπο.  

Οη Λανγξάθνη αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεθβάζεηο ζην έξγν ηνπ 

Ζξνδφηνπ, ηηο λνπβέιεο θαη ηα αλέθδνηα θαη ηηο νξγάλσζαλ ζε κία παξνπζίαζε.  

Οη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, ψζηε λα έρνπλ 

φινη νη καζεηέο πιήξε ελεκέξσζε γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Ζξνδφηνπ. Καηφπηλ, 

ρσξίζηεθαλ ζε λέεο νκάδεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ καζεηέο πνπ αλήθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηελ πξψηε θάζε. Έηζη, ζε θάζε νκάδα ζπκκεηείρε έλαο 
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βηνγξάθνο, έλαο γεσγξάθνο, έλαο θηιφινγνο, έλαο ηζηνξηθφο, έλαο θηιφζνθνο θαη 

έλαο ιανγξάθνο. ηε δεχηεξε θάζε νη καζεηέο θιήζεθαλ λα εξεπλήζνπλ αλ 

δηθαηνινγεκέλα απνθαιείηαη ν Ζξφδνηνο «παηέξαο ηεο Ηζηνξίαο». Δπηρείξεζαλ, 

ινηπφλ, λα ειέγμνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαζέηεη ζην 

έξγν ηνπ, αλαδεηψληαο ζε αξραηνινγηθά επξήκαηα ηε δηάςεπζε ή ηελ επηβεβαίσζε 

ηνπ Ζξνδφηνπ. Αμηνπνίεζαλ, ινηπφλ, ηα επξήκαηα ζχγρξνλσλ αξραηνινγηθψλ 

αλαθαιχςεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζνχλ γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαζέηεη ζην έξγν ηνπ ν Ζξφδνηνο. Οη νκάδεο 

ζπγθέληξσζαλ ην πιηθφ πνπ βξήθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ παξνπζηάζεηο κε ζέκα, απηή 

ηε θνξά, ηελ εγθπξφηεηα ή κε ηνπ Ζξνδφηνπ σο ηζηνξηθνχ. Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 

σο πξνο ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ 

είραλ αξθεηέο νκνηφηεηεο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, θαη φινη ζεψξεζαλ φηη ηειηθά  

δηθαηνινγεκέλα ν Ζξφδνηνο ζεσξείηαη «παηέξαο ηεο Ηζηνξίαο».   
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ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Βιογράθοι 

1. Να εξεπλήζεηε ζην δηαδίθηπν θαη λα ζπιιέμεηε πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηνπ 

Ζξνδφηνπ (πφηε θαη πνχ γελλήζεθε, πνηα ήηαλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, 

πνηα ήηαλ ε θαηαγσγή ηνπ, γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηε δσή ηνπ, γλσξηκίεο, 

αζρνιίεο – δξαζηεξηφηεηεο). 

2. πγθξίλεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαηε κε απηέο πνπ παξαηίζεληαη θαη ζε 

άιιεο πεγέο, γηα λα ειέγμεηε ηελ νξζφηεηά ηνπο. 

o Ζξφδνηνο 

o Κιαζηθή πεξίνδνο: Ζξφδνηνο. 

o Ζξφδνηνο (πεξ. 485-425 π.Υ.)  

o Δηζαγσγή ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

3. Με βάζε ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ζπιιέμαηε, δεκηνπξγήζηε κία 

παξνπζίαζε, γηα λα ηελ πξνβάιεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/2130herodot.html
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Hrodotos.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/349/2335,8911/
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Ηζηορικοί 

1. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλέγξαςε ν Ζξφδνηνο ηελ «Ιστορία» ηνπ, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

αθνινχζεζε. 

2. πγθξίλεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαηε κε απηέο πνπ παξαηίζεληαη θαη ζε 

άιιεο πεγέο, γηα λα ειέγμεηε ηελ νξζφηεηά ηνπο. 

o Ζξφδνηνο 

o Κιαζηθή πεξίνδνο: Ζξφδνηνο. 

o Ζξφδνηνο (πεξ. 485-425 π.Υ.)  

o Δηζαγσγή ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

3. Με βάζε ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ζπιιέμαηε, δεκηνπξγήζηε κία 

παξνπζίαζε, γηα λα ηελ πξνβάιεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/2130herodot.html
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Hrodotos.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/349/2335,8911/
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Φιλόζοθοι 

1. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ηδέεο πνπ 

απερεί ην έξγν ηνπ Ζξνδφηνπ. 

2. πγθξίλεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαηε κε απηέο πνπ παξαηίζεληαη θαη ζε 

άιιεο πεγέο, γηα λα ειέγμεηε ηελ νξζφηεηά ηνπο. 

o Ζξφδνηνο 

o Κιαζηθή πεξίνδνο: Ζξφδνηνο. 

o Ζξφδνηνο (πεξ. 485-425 π.Υ.)  

o Ζξφδνηνο: Γλσκηθά - Απνθζέγκαηα 

o Ζξφδνηνο: Απνθζέγκαηα 

o Δηζαγσγή ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

3. Με βάζε ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ζπιιέμαηε, δεκηνπξγήζηε κία 

παξνπζίαζε, γηα λα ηελ πξνβάιεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/2130herodot.html
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Hrodotos.htm
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1005
http://el.wikiquote.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/349/2335,8911/
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Φιλόλογοι 

1. Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ζξνδφηνπ θαη ηνλ ρσξηζκφ ηνπ ζε βηβιία. 

2. πγθξίλεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαηε κε απηέο πνπ παξαηίζεληαη θαη ζε 

άιιεο πεγέο, γηα λα ειέγμεηε ηελ νξζφηεηά ηνπο. 

o Ζξφδνηνο 

o Κιαζηθή πεξίνδνο: Ζξφδνηνο. 

o Ζξφδνηνο (πεξ. 485-425 π.Υ.)  

o Δηζαγσγή ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

3. Με βάζε ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ζπιιέμαηε, δεκηνπξγήζηε κία 

παξνπζίαζε, γηα λα ηελ πξνβάιεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/2130herodot.html
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Hrodotos.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/349/2335,8911/
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Γεωγράθοι 

1. Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν ζρεηηθέο κε ηα ηαμίδηα ηνπ Ζξνδφηνπ. 

2. πγθξίλεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαηε κε απηέο πνπ παξαηίζεληαη θαη ζε 

άιιεο πεγέο, γηα λα ειέγμεηε ηελ νξζφηεηά ηνπο. 

o Ζξφδνηνο 

o Κιαζηθή πεξίνδνο: Ζξφδνηνο. 

o Ζξφδνηνο (πεξ. 485-425 π.Υ.)  

o Δηζαγσγή ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

3. Με βάζε ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ζπιιέμαηε, δεκηνπξγήζηε κία 

παξνπζίαζε, γηα λα ηελ πξνβάιεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/2130herodot.html
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Hrodotos.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/349/2335,8911/
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Λαογράθοι 

1. Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν ζρεηηθέο κε ηηο παξεθβάζεηο θαη ηηο 

λνπβέιεο ζην έξγν ηνπ Ζξνδφηνπ. 

2. πγθξίλεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαηε κε απηέο πνπ παξαηίζεληαη θαη ζε 

άιιεο πεγέο, γηα λα ειέγμεηε ηελ νξζφηεηά ηνπο. 

o Ζξφδνηνο 

o Κιαζηθή πεξίνδνο: Ζξφδνηνο. 

o Ζξφδνηνο (πεξ. 485-425 π.Υ.)  

o Δηζαγσγή ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

3. Με βάζε ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ζπιιέμαηε, δεκηνπξγήζηε κία 

παξνπζίαζε, γηα λα ηελ πξνβάιεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/2130herodot.html
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Suggrafeis/Hrodotos.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/349/2335,8911/
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Β΄ Φάζη 

Δίλαη πξάγκαηη ν Ζξφδνηνο ν παηέξαο ηεο Ηζηνξίαο;  

1. Αμηνπνηήζηε ηα επξήκαηα ζχγρξνλσλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα εμάγεηε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξαζέηεη ν Ζξφδνηνο ζην έξγν ηνπ: 

o Ζ δηθαίσζε ηνπ Ζξνδφηνπ 

o Μάρε ησλ Πιαηαηψλ  

o Μάρεο 

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=308671
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/maxes/maxes.htm
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζα κπνξνχζαλ νη νκάδεο λα επεθηείλνπλ ηελ έξεπλά ηνπο 

κειεηψληαο ζπγθεθξηκέλα θείκελα ηνπ Ζξνδφηνπ κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν 

πξνθεηκέλνπ λα εμαγάγνπλ πην ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ην έξγν ηνπ θαη αλ 

δηθαηνινγεκέλα έρεη θαηαθηήζεη ηνλ ηίηιν ηνπ «παηέξα ηεο Ηζηνξίαο». Δπίζεο, ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ θαη κε άιιεο πξνζσπηθφηεηεο αξραίσλ Διιήλσλ πνπ 

έζεζαλ ηηο βάζεηο άιισλ επηζηεκψλ.  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ο ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ μεπεξλά ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ δηδαθηηθφ ρξφλν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο θαη 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηδίσο πξνγξακκάησλ πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν, επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ θαη παξνπζίαζεο. Οξηζκέλεο νκάδεο ηειείσζαλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο 

δφζεθαλ λσξίηεξα ζε ζρέζε κε άιιεο. ε θάπνηεο απφ απηέο ε ηαρχηεηα ήηαλ 

απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο, κεζνδηθφηεηαο, θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη 

θαιήο γλψζεο Ζ/Τ, ζε άιιεο φκσο ήηαλ απνηέιεζκα επηπνιαηφηεηαο θαη βηαζχλεο, 

θαζψο θαηέθπγαλ ζηελ εχθνιε κέζνδν Ανηιγπαθήρ - Δπικόλληζηρ φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έβξηζθαλ. Όιεο νη νκάδεο έδσζαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ ηνπο θαη δελ αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ην πεξηερφκελν.  
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