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 Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Σίηλορ   

Παξάδνζε θαη πξσηνηππία ζηνλ «Περικλέους Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε 

Γημιοςπγόρ  

Λάκπξνο Πφιθαο 

Γιδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία Γεληθήο Παηδείαο 

(Πποηεινόμενη) Σάξη 

Γ΄ Λπθείνπ 

Υπονολογία  

Αχγνπζηνο 2013 

Γιδακηική/Θεμαηική Δνόηηηα 

Θνπθπδίδεο, «Περικλέους Επιτάφιος», 2. 34 - 47 

Γιαθεμαηικό  

Όρη 

Δμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα  — 

Υπονική διάπκεια  

7 - 8 δηδαθηηθέο ψξεο  

Υώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο:  

Δληφο ζρνιείνπ: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: CmapTools, GoogleDocs / Drive, ηζηνιφγην καζήκαηνο. 

http://cmap.ihmc.us/
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ, απαηηνχληαη: ζηνλ 

θπζηθφ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο έλαο θεληξηθφο εμππεξεηεηήο, κε ηνλ 

νπνίν ζπλδένληαη κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ έμη ππνινγηζηηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο κε 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Όινη νη ππνινγηζηέο (θαηά πξνηίκεζε κε Windows 7) έρνπλ 

εγθαηαζηεκέλα εξγαιεία ηνπ Office. 

 Απαξαίηεηε, επίζεο, είλαη ε εγθαηάζηαζε ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ 

ινγηζκηθνχ CmapTools (version: 5.04.02), πνπ επηθνηλσλεί κε ηνλ εγθαηεζηεκέλν 

CmapServer ηνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή. Οη καζεηέο έρνπλ 

εμαζθαιηζκέλε πξφζβαζε ζε θάθειν ηνπ ινγηζκηθνχ CmapTools («ΔΠΗΣΑΦΗΟ») 

πνπ πεξηέρεη εκηηειψο πξνδηακνξθσκέλνπο ράξηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζρεηηθφ 

πιηθφ σο ππεξζπλδέζκνπο. Ο θάθεινο απηφο, φηαλ νη καζεηέο νινθιεξψζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηον διαδικηςακό ηόπο 

“place” IHMC Public Cmaps (2) ηνπ ινγηζκηθνχ CmapTools. Δίλαη, έηζη, 

πξνζβάζηκνο ζε φινπο, κε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, ελψ νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηνχλ ην πιηθφ γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ή λέεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δμάιινπ, πξνυπνηίζεηαη φηη νη καζεηέο δηαζέηνπλ ινγαξηαζκνχο ζην Google 

θαη έρνπλ κέζσ ινγαξηαζκψλ εμαζθαιηζκέλε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα Google / Drive 

ηνπ καζήκαηνο, φπνπ ζπλεπεμεξγάδνληαη πξνδηακνξθσκέλα αξρεία ηα νπνία ηνπο 

ππνδεηθλχεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηνλ θάθειν «ΔΠΗΣΑΦΗΟ ΛΟΓΟ_ΔΝΑΡΗΟ».  

Λνγαξηαζκνχο πξνυπνηίζεηαη φηη δηαζέηνπλ νη καζεηέο (αηνκηθνχο ή αλά 

νκάδεο) ζηε εηθνληζηηθή βηβιηνζήθε Flickr, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε 

ζεζαπξηζκέλε ζπιινγή εηθφλσλ “group list Epitaph”, πνπ πεξηέρεη αξραηνινγηθέο 

φςεηο ηνπ επηηάθηνπ ιφγνπ. Ζ ζπιινγή απηή έρεη δηακνξθσζεί απφ πξνεγνχκελν 

ζελάξην εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζηνλ Κεξακεηθφ. 

Όιεο, ηέινο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ δεκνζηεχνληαη ζε 

εηδηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο, κε ηίηιν «Περικλέους “Επιτάφιος”: 

http://cmap.ihmc.us/
http://cmap.ihmc.us/
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παξάδνζε θαη πξσηνηππία», ζηνλ ηχπν ησλ ππεξζπλδέζκσλ, ψζηε λα είλαη 

δηαζέζηκνη ζην εθπαηδεπηηθφ θνηλφ θαη ζπγθεληξσκέλνη ζε έλαλ ηφπν, πξνθεηκέλνπ 

λα εκπινπηίδνληαη κε λέεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνυπνηίζεηαη φηη γλσξίδεη λα αμηνπνηεί ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο πφξνπο θαη φηη έρεη ζπζηεκαηηθά πξνεηνηκαζηεί θπξίσο σο πξνο ηα 

ειεθηξνληθά Φχιια Δξγαζίαο θαη ηα ππνζηεξίγκαηα, ηα νπνία έρεη έηνηκα κε ηελ 

έλαξμε ηνπ ζελαξίνπ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εθηειέζνπλ κε βάζε απηά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

Δπίζεο, πξνυπνηίζεηαη φηη νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη, απφ πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πφξσλ. Έρνπλ, αθφκε, 

δηδαρζεί θαη αθνκνηψζεη ηελ χιε ζρεηηθά κε ηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε, έρνπλ 

επηζθεθζεί κάιηζηα ην δεκφζην ζήκα ηνπ Κεξακεηθνχ θαη δέρνληαη λα δνθηκαζηνχλ 

ζε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο δνθηκέο κε ηηο ΣΠΔ. Γελ δηαθέξνπλ, ηέινο, ζεκαληηθά σο 

πξνο ηα γλσζηηθά ηνπο ζηηι, ηα εζλνηηθά θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Δθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.  

Σο ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

— 

Σο ζενάπιο ανηλεί  

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην πξνθείκελν ζελάξην νη καζεηέο, κε βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο ζην 

ζχλνιν ηνπ έξγνπ «Περικλέους Επιτάφιος» ηνπ Θνπθπδίδε (431 π.Υ.), 

αλαπαξηζηάλνπλ, πξψηα, θαη ζπγθξίλνπλ αλά νκάδεο, σο κέιε θνηλνηήησλ 

πξαθηηθήο, ηελ παξαδνζηαθή κνξθή θαη ιεηηνπξγία ηεο ηαθήο, φπσο απηή 
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πεξηγξάθεηαη ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ ηζηνξηθνχ θαη εμηζηνξείηαη ζε δχν επηθήδεηεο 

ηειεηνπξγίεο ηεο «Ιλιάδας» (ξαςσδία Χ) θαη ηεο «Οδύσσειας» (ξαςσδία σ). ηε 

ζπλέρεηα, δηεξεπλνχλ θξίζηκα ζηνηρεία ηεο δηαθεηκεληθήο πξννπηηθήο ηνπ 

«Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε, ζπγθξίλνληάο ηνλ κε πέληε επηηαθίνπο ιφγνπο: ηνλ 

απνζπαζκαηηθφ ηνπ Γνξγία (πηζ. 421 - 416 π.Υ.), ηνπ Λπζία (392 π.Υ.), ηνπ 

«Μενέξενου» ηνπ Πιάησλα (362 π.Υ.), ηνπ Γεκνζζέλε (338 π.Υ.) θαη ηνπ Τπεξείδε 

(322 π.Υ.). Αμηνπνηψληαο ςεθηαθνχο πφξνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζεσξεηηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη δνπιεχνληαο ζε πεξηβάιινληα ελλνηνινγηθήο 

αλαπαξάζηαζεο θαη ζπλεξγαηηθήο γξαθήο, νη καζεηέο δεκνζηεχνπλ ην ηειηθφ ηνπο 

έξγν ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο. Γεκηνπξγνχλ έηζη ηε βάζε, ψζηε ζην εμήο ην 

ελδηαθεξφκελν εθπαηδεπηηθφ θνηλφ λα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην πιηθφ ηνπ ζελαξίνπ 

ζε κηα δηαθνξεηηθή, σζηφζν, πξννπηηθή απφ απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα 

ζήκεξα ζην ζρνιείν (βι. θαη παξαθάησ): ζηελ πξννπηηθή, δειαδή, πνπ αληηκεησπίδεη 

ηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε θαη σο ιφγν πνπ πξνυπνζέηεη ηε δηαιεθηηθή ηνπ 

ζρέζε κε ηελ παξάδνζε, ηε ζχκβαζε θαη, γεληθφηεξα, κε ηελ θνηλνηνπία. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

ύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Χο πξνο ην εξκελεπηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην, κε ην πξνθείκελν ζελάξην 

επηιχνληαη ηα επφκελα δχν, ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο, πξνβιήκαηα: 

1. Ο επηηάθηνο ιφγνο, σο επηηειεζηηθφ θεηκεληθφ είδνο, ραξαθηεξίδεηαη γηα ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηνπ, πξνθνξηθφ θαη ινγνηππηθφ, ραξαθηήξα (Kennedy 1963: 154, 

Ziolkowsky 1985: 52, Derderian 2001: 161, Masek 2011: 21), απνηειψληαο πξντφλ 

καθξφρξνλεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εμέιημεο (ππνθαηάζηαζεο, ελζσκάησζεο θαη 

ακθηζβήηεζεο) ζεκαληηθψλ ηειεηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ι.ρ. ν ζξήλνο, ηα 

εγθψκηα θαη ην ειεγεηαθφ επηηχκβην επίγξακκα, πνπ ζπληεξνχζαλ, αθελφο, ηε 

ζπλνρή ηνπ νίθνπ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο θαη αλαπαξήγαγαλ, αθεηέξνπ, ηνπο 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

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

 Γ΄ Λυκείου «Παράδοςη και πρωτοτυπία ςτον “Περικλέους Επιτάφιο” του 
Θουκυδίδη» 

Σελίδα 7 από 50 

 

ζηελνχο δεζκνχο αλάκεζα ζηνπο δσληαλνχο θαη ηνπο λεθξνχο (Burgess 1902: 147, 

Αλαζηαζίνπ 2000: 5-6, Derderian 2001, Alexiou 2002: 66, Loraux 2006: 77-78, 

Masek 2011: 13-14). 

ην πξνθείκελν ζελάξην νη καζεηέο δηεξεπλνχλ, θαηαξράο, απηήλ ηελ 

ππνηηκεκέλε ζην ζρνιείν εθδνρή ηνπ «Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε, θαηαλνψληαο 

πσο, σο θφξκα θαη πεξηερφκελν, ζηε δηαρξνληθή ηνπ δηάζηαζε, είλαη αγσληζηηθφ 

είδνο επηηειεζηηθνχ ιφγνπ, πνπ δεζκεχεη, ρσξίο λα δηαγξάθεη, ζηνηρεία ηεο 

αξηζηνθξαηηθήο παξάδνζεο ηνπ νίθνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο. Σα παξαδνζηαθά απηά 

ζηνηρεία ηα αμηνπνηεί κεηαζρεκαηηζκέλα, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη λέεο, 

ζπιινγηθέο ζξεζθεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο αλάγθεο ηεο πφιεο - 

θξάηνπο (Derderian 2001: 165-175, Donnison 2009: 10, Loraux 2006: 78-91, 120, 

306, Masek 2011: 14). Δμάιινπ, δείρλεηαη ζην πξνθείκελν ζελάξην κεηαμχ άιισλ φηη 

ν επηηάθηνο ιφγνο ιεηηνχξγεζε σο ζεκαληηθφ εξγαιείν πνιηηηθήο ζπλνρήο, ηελ νπνία, 

γηα λα ππάξμεη, ρξεηάζηεθε, κέζσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο πξνβνιήο γεγνλφησλ θαη 

ηειεηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, λα ηελ απνξξνθήζεη εληάζζνληάο ηελ ζηε ζπιινγηθή 

κλήκε ηεο πφιεσο.  

ην πιαίζην απηφ, ε αλειαζηηθφηεηα ησλ «θνηλψλ ηφπσλ» ζηνλ επηηάθην ιφγν 

φρη κφλν δελ είλαη εκπφδην ή «κνλφηνλν κεηνλέθηεκα» ζηελ έξεπλα ή ηε δηδαζθαιία, 

φπσο ζπλήζσο λνκίδεηαη, αιιά πνιχηηκν ζηνηρείν γηα ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερφκελνπ ηνπ θαη κέζν πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ηήο, ιίγν πνιχ, ζεζκηθά 

θαηνρπξσκέλεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ (Loraux, 2006: 281). 

Δπηπξφζζεηα, θαζψο νη αμίεο πνπ επαηλνχζαλ νη ξήηνξεο θαζφξηδαλ ην ηη ζήκαηλε λα 

είλαη θάπνηνο Αζελαίνο –θαη γηα λα γίλεη, σο γλσζηφλ, θάπνηνο αζελαίνο πνιίηεο 

«δελ ππήξρε άιινο ηξφπνο απφ ην λα έρεη ήδε ππάξμεη» (Loraux, 1992: 157)– o 

παγησκέλoο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο αδηαηάξαθηεο ζρέζεο παξειζφληνο - παξφληνο 

ζηνλ επηηάθην ιφγν, ηνπ έδηλε ην θχξνο ηεο εκηεπίζεκεο εθδνρήο ηεο αζελατθήο 

ηζηνξίαο (Grethlein, 2010: 121). 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

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

 Γ΄ Λυκείου «Παράδοςη και πρωτοτυπία ςτον “Περικλέους Επιτάφιο” του 
Θουκυδίδη» 

Σελίδα 8 από 50 

 

2. Δμάιινπ, ν πξνθνξηθφο, επηηειεζηηθφο ξεηνξηθφο ιφγνο ηνπ Θνπθπδίδε 

«Περικλέους Επιτάφιος» κειεηάηαη, δηδάζθεηαη θαη εμεηάδεηαη σο γξαπηφ θείκελν, 

ζηελ πξννπηηθή κάιηζηα ηεο πξσηφηππεο δηαθνξάο / αλσηεξφηεηάο ηνπ απφ άιινπο, 

«ζπκβαηηθνχο» ή πην παξαδνζηαθνχο, επηηαθίνπο ιφγνπο ηεο θιαζηθήο γξακκαηείαο. 

Καζψο κάιηζηα νη άιινη επηηάθηνη (ησλ Γνξγία, Λπζία, Πιάησλα, Γεκνζζέλε θαη 

Τπεξείδε), φηαλ πεξηζηαζηαθά αλαθέξνληαη, ζπγθξίλνληαη ζπλνπηηθά γηα λα 

απνδεηρζνχλ θαηψηεξνη ή ζπκβαηηθνί, ε δηαθνξά / αλσηεξφηεηα ηνπ «Επιταφίου» 

ηνπ Θνπθπδίδε, σο θεηκεληθνχ είδνπο, πξνθχπηεη ιίγν πνιχ ζην θελφ θαη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή (Ziolkowsky 1985: 7-8, Loraux 2006: 34, 37). 

Μηα πην ηζφηηκε, ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ «Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε κε άιινπο, 

φπσο απηή πνπ δνθηκάδεηαη ζην πξνθείκελν ζελάξην, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ:  

 Με πφζε αθξίβεηα αλαπαξάγεηαη ε παξαδνζηαθφηεηα απηή. 

 Πψο θαη γηαηί ν Θνπθπδίδεο παξαιιάζζεη ηελ παξάδνζε.  

 ε ηη αθξηβψο ζπλίζηαηαη ε πξσηνηππία ηεο δηθήο ηνπ ζπκβνιήο. 

Χο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δφκεζε, ην πξνθείκελν ζελάξην ζπληάζζεηαη κε 

βάζε ηηο αξρέο ηος μαθηζιακού ζσεδιαζμού “learning design”, επηρεηξψληαο λα 

αληηζηνηρίζεη ζεσξία, κεζφδνπο, πφξνπο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε δπλακηθή, αλνηρηή θαη δηαινγηθή, δηαδηθαζία 

κάζεζεο κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ (Πφιθαο & Σνπινχκεο, 

2012: 19).  

Χο πξνο ηηο γεληθέο παηδαγσγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζεσξήζεηο θαη ηα δηδαθηηθά 

κνληέια κάζεζεο, ην ζελάξην εθαξκφδεηαη ππνινγίδνληαο: 

1. Τιρ εποικοδομιζηικέρ (κοινυνικέρ) πποζεγγίζειρ μάθηζηο (Mayes & de Freitas, 

2007: 16-18).  
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2. Tην εγκαθιδπςμένη μάθηζη “situative (situated) learning”, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο νπνίαο, σο εμ νξηζκνχ θνηλσληθή δηαδηθαζία, ε κάζεζε δηεμάγεηαη 

κέζα ζε έλα, ζπγθεθξηκέλν πάληνηε θαη πξαγκαηηθφ, πιαίζην πξαθηηθήο 

(θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ), ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα.  

Καη νη δπν πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο εθαξκφδνληαη ζην πξνθείκελν ζελάξην 

κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ησλ εγγξάθσλ Google 

(GoogleDocs) / Drive (βι. θαη ηελ ελφηεηα Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ)   

3. Σηο γλσζηηθέο ζεσξήζεηο ηεο κάζεζεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη, θαηαξράο, κε ην 

κνληέιν ηηρ πποκαηαβολικήρ οπγάνυζηρ “advance organizers”, πνπ αλάγεηαη 

ζηελ αξρή ηνπ Ausubel φηη ε κάζεζε έρεη λφεκα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κηα 

λέα έλλνηα ή ηδέα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζηε γλσζηηθή δνκή ηνπ καζεηή (γηα ηηο εθαξκνδφκελεο 

ζεσξίεο κάζεζεο, βι. θαη ηελ ελφηεηα Γιδακηικέρ ππακηικέρ). 

Σν εξγαιείν CmapTools (version 5.04.02), πνπ αμηνπνηείηαη ζην πξνθείκελν 

ζελάξην, ρξεζηκνπνηείηαη σο μεηα-οπγανυηήρ “post organizer”: σο νπηηθφ, δειαδή, 

κέζν αλαθεθαιαίσζεο ηεο χιεο, κεηά ην πέξαο ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο κηαο 

καζεζηαθήο ελφηεηαο (εδψ ηνπ «Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε) (Hall, et al. 1999). Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχλ ζην πξνθείκελν ζελάξην νη καζεηέο κε ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε ζηεξίδνληαη ζηελ ηερληθή παξνρήο εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ελφο πξνδηακνξθσκέλνπ, αιιά εκηηεινχο πιαηζίνπ εξγαζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί θαη λα νινθιεξσζεί απφ ηνπο καζεηέο. Απνηξέπεηαη έηζη ν θίλδπλνο 

αθελφο ηεο ζπαηάιεο ρξφλνπ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζε ηερλνινγηθέο εξγαζίεο θαη 

αθεηέξνπ ν απνπξνζαλαηνιηζκφο ηνπο απφ ηελ επίηεπμε ηνπ θχξηνπ ζηφρνπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Chang, et al. 2002) (βι. θαη ηελ ελφηεηα Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ). 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνπιεχνπλ νη καζεηέο, πηνζεηείηαη ηο μονηέλο 

ηηρ ζςνεπγαηικήρ μάθηζηρ με ηην ςποζηήπιξη ηος ςπολογιζηή ζε ομάδερ, θαζψο απηφ 

http://cmap.ihmc.us/
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ζηνηρίδεηαη πξνο ηηο πξνεγνχκελεο εθαξκνδφκελεο ζην ζελάξην ζεσξίεο θαη 

πξνζεγγίζεηο κάζεζεο, ελψ παξάιιεια επλνείηαη απφ ηνπο αμηνπνηνχκελνπο ζην 

πξνθείκελν ζελάξην ςεθηαθνχο πφξνπο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα.  

Σν εθαξκνδφκελν κνληέιν, ζηελ απιή ηνπ, φρη σζηφζν θαη εμ νξηζκνχ 

απνηειεζκαηηθή ηνπ εθδνρή, ζπγθξνηείηαη απφ ηα επνλνκαδφκελα ζενάπια 

ζςνεπγαζίαρ “collaborative / cooperation scripts”, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε δφκεζε 

θαη δηακφξθσζε ηεο δηεπίδξαζεο πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζε νκάδεο καζεηψλ, νη 

νπνίνη ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην ππνζηεξηγκέλσλ (κεξηθψο ή νιηθψο) απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (Weinberger, 2003). Σέηνηνπ 

είδνπο δνκέο ζελαξηαθήο δηεπίδξαζεο ελεξγνπνηνχληαη ζην πξνθείκελν ζελάξην απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνθεηκέλνπ θαη ελφςεη ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηνπ θαζνδήγεζεο λα 

επηηεπρζνχλ ηξεηο θεληξηθέο θαηεγνξίεο δνκεκέλεο ζπλεξγαζίαο: α) ε εκπινθή ησλ 

καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο δηαινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (“specifying”), β) ε 

ηήξεζε πξνθαζνξηζκέλσλ, ιίγν πνιχ, δηαδνρψλ δξάζεσλ (“sequencing”), γ) ε 

αλάιεςε/θαηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ (“assigning 

roles”). 

Θεσξεηηθά ζην πξνθείκελν ζελάξην νη είθνζη ηέζζεξηο καζεηέο θαη καζήηξηεο 

ηεο Γ΄ ηάμεο ελφο ιπθείνπ, κε ηε δηακεζνιαβεηηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

δηαθξίλνληαη ζε έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ κειψλ, πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ, θαηά ην 

δπλαηφλ, σο πξνο ην θχιν, ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ην ζηηι κάζεζεο. Σν 

ζπλεξγαηηθφ απηφ ζρήκα εξγαζίαο πξνυπνηίζεηαη εδψ φηη είλαη νηθείν ζηνπο καζεηέο 

απφ πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο επίζθεςεο ζηνλ Κεξακεηθφ, θαη έρεη θαζνξηζηεί, 

σο εθ ηνχηνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζελαξίνπ. Κάζε νκάδα, ζπκβνπιεχεηαη ην 

δηθφ ηεο ειεθηξνληθφ Φχιιν Δξγαζίαο (Φχιιν Δξγαζίαο 1, Φχιιν Δξγαζίαο 2, 

Φχιιν Δξγαζίαο 3, Φχιιν Δξγαζίαο 4, Φχιιν Δξγαζίαο 5, Φχιιν Δξγαζίαο 6), πνπ 

ππάξρεη ζηα έγγξαθα Google / Drive, εθηειψληαο ην κεξίδην κηαο θνηλήο 
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δξαζηεξηφηεηαο (Δηθφλα 1). Τπάξρεη, έηζη, ζηελή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

εξγαζηψλ πνπ επηηεινχλ νη νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα ηειηθφ απνηέιεζκα, 

θαη, θαη’ επέθηαζε, ζπλππεπζπλφηεηα.  

ην εζσηεξηθφ θάζε νκάδαο νξίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηέζζεξηο 

ξφινη: α) ηνπ εθπξνζψπνπ-ζπληνληζηή, ν νπνίνο αληαιιάζζεη απφςεηο θαη απνξίεο 

γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο ηνπ είηε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ είηε κε κέιε άιισλ 

νκάδσλ, β) ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ, ν νπνίνο θαηαγξάθεη/ζεκεηψλεη εθθξεκή δεηήκαηα 

θαη αληηδξάζεηο ηεο νκάδαο ηνπο ζηα δεηνχκελα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γ) ηνπ ρεηξηζηή, 

ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη ην πιηθφ ηεο νκάδαο ζηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα θαη κέζα, δ) 

ηνπ παξνπζηαζηή, ν νπνίνο αλαιακβάλεη, φπνηε δεηεζεί, ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ 

ηεο νκάδαο ηνπ. 

Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ καζεηψλ γίλεηαη δηπιά: α) 

«δηακνξθσηηθά», κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παίξλνπλ νη νκάδεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, φηαλ εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θαη β) «αζξνηζηηθά», απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ζην ηέινο ηεο εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νκάδσλ, κε δηπιή, 

ειεθηξνληθή θιίκαθα θξηηεξίσλ επίδνζεο, πνπ ειέγρεη ην απνηέιεζκα κάζεζεο αλά 

νκάδα θαη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο αλά καζεηή. 
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κοινή δραστηριότητα

4
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Δηθφλα 1: ρήκα ζπλεξγαζίαο νκάδσλ 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Δπηρεηξείηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν «Επιτάφιος» ηνπ Θνπθπδίδε δελ είλαη κφλν 

πξσηφηππν έξγν θαη κπζηεξηαθφ γέλλεκα κηαο «κεγαινθπΐαο», αιιά θαη 

πξντφλ καθξφρξνλσλ, κεηαζρεκαηηζηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ θαη αιιαγψλ, πνπ επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηε κνξθή θαη ηελ 

επηηειεζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ.  

 Να θαηαλνήζνπλ φηη θεηκεληθά είδε ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηεχνληαη ην ίδην ζέκα, ην δηαρεηξίδνληαη σζηφζν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ ζην πιαίζην ηεο 

επνρήο ηνπο, ππαθνχνληαο ζηηο εθάζηνηε ζπκβάζεηο ηνπ γξακκαηεηαθνχ 

γέλνπο θαη είδνπο, θαζψο επίζεο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αθξναηεξίσλ ηνπο. 
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 Να είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ηηο αλαγθαζηηθέο κεηαιιάμεηο (κνξθήο 

θαη πεξηερνκέλνπ) πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα θνηλά ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα 

δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε (π.ρ. ην έπνο θαη ε ξεηνξηθή) ηεο θιαζηθήο 

γξακκαηείαο κέζα ζηελ εμειηθηηθή δηάξθεηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. 

 Να βηψζνπλ φηη ν ιφγνο ζηα θείκελα δελ εμειίζζεηαη κέζα απφ ηε ζπξξαθή 

εηεξφθιεησλ θαη απζφξκεησλ  πεξηφδσλ – πξνηάζεσλ, αιιά φηη ζπληίζεηαη 

θαη απφ ηππηθψο επαλαιακβαλφκελν πιηθφ, θαηνρπξσκέλν ζηα γνυζηικά 

ζσήμαηα “mental scripts” ηεο βηνγισζζηθήο εκπεηξίαο φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

 Να ηξνπνπνηήζνπλ θνηλφρξεζηεο αληηιήςεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ ζπκβαηηθφ 

θαη κλεκεηαθφ ραξαθηήξα ηνπ επηηαθίνπ ιφγνπ, ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ην 

πιηθφ ηνπ δηεπζεηείηαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλνχο ηφπνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσληαθή θαηαιιειφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηηειεζηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

 Να απνδερηνχλ ηε ζπλαγσληζηηθή ηζνηηκία ησλ επηηαθίσλ ιφγσλ, 

αλαγλσξίδνληαο θαη αμηνινγψληαο πψο κεηαζρεκαηίδνληαη αλάινγα κε ηελ 

ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ 

δεκηνπξγψλ / ζπληαθηψλ ηνπο.  

 Να ζπλαηζζαλζνχλ φηη νη κεραληζκνί αλαπαξαγσγήο ζπιινγηθήο κλήκεο, 

φπσο πξνβάιινληαη ζηνπο επηηαθίνπο ιφγνπο, θαζνξίδνπλ ιίγν πνιχ ην πψο νη 

γεληέο ζηε δηαδνρή ηνπο απνθηνχλ πξφζβαζε ζηε ζπιινγηθή απηή κλήκε θαη 

ην λφεκά ηεο.  

 Να δηαπηζηψζνπλ ηηο ζρέζεηο θαηαγσγήο πνπ ζπληεξνχληαη αλάκεζα ζηνλ 

επηηάθην ιφγν θαη ζηα νκεξηθά έπε σο πξνο ην ζηνηρείν ηνπ επηθήδεηνπ 

ζξήλνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο ππνρξεσηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ θαηά 

ηελ εμειηθηηθή πνξεία πνπ γλψξηζε ε επ-ινγία / εγθψκην ηνπ ελφο, επσλχκνπ 

πεζφληνο ζηε κάρε ήξσα ηεο αξηζηνθξαηηθήο, αξρατθήο επνρήο ζηνπο 
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πνιινχο, αλψλπκνπο πεζφληεο νπιίηεο ηεο δεκνθξαηηθήο πφιεο - θξάηνπο ησλ 

θιαζηθψλ ρξφλσλ.    

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Δπηρεηξείηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 Να εληζρχζνπλ ηηο πξνζιεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο σο πξνο ηε κεηάθξαζε ησλ 

θιαζηθψλ θεηκέλσλ, ζπλεθηηκψληαο ηνλ ζρεηηθφ ηεο θαη απηφλνκν –αλάινγα 

κε ηελ ηζηνξία θαη ηα κεηαθξαδφκελα θεηκεληθά γέλε θαη είδε- ραξαθηήξα. 

 Να εληζρχζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε κεηαθνξά ηνπ γξακκηθνχ θεηκέλνπ 

απφ ηε ρξνληθή / γξακκηθή δηάζηαζή ηνπ ζηε ρσξηθή / ηνπηθή ηνπ. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ησλ 

θιαζηθψλ θεηκέλσλ, ζπλδπάδνληαο ζηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο αμίαο ηνπο 

ηε κνξθή κε ην πεξηερφκελν.  

 Να εθαξκφζνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο 

πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ επηηάθην ιφγν θαη ηε δηάγλσζε ηεο 

ζθνπνζεζίαο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ αγνξεηή.  

 Να αλαπηχμνπλ ηηο εξκελεπηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε ζχγθξηζε ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ (κηθξήο, κεζαίαο θαη κεγάιεο έθηαζεο) αλάκεζα ζηνπο επηηαθίνπο 

ιφγνπο θαη γεληθφηεξα ζηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ. 

 Να αζθεζνχλ ζηελ θαηάιιειε επηινγή, ηε ζχγθξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

θεηκεληθψλ ζεκάησλ θαη νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

 Να δεκηνπξγνχλ πνιπηξνπηθά θείκελα ζηα νπνία ν ιφγνο λα βξίζθεηαη ζε 

ζηνηρεηψδε ζπλάθεηα κε ηηο εηθνληζηηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο. 

Γπαμμαηιζμοί 

Δπηρεηξείηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 Να εληζρχζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο αλαγλσξηζηηθέο ηθαλφηεηεο ζχγθξηζεο 

ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ πνπ πξαγκαηεχνληαη έλα θνηλφ ζέκα, εξκελεχνληαο 
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αλαινγίεο θαη δηαθνξέο ηνπο αλάινγα κε ην είδνο ιφγνπ ζην νπνίν 

εληάζζνληαη θαη ηα ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. 

 Να εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή ιφγνπ, 

δνπιεχνληαο ζε νκάδεο θαη αμηνπνηψληαο δηαδηθηπαθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

πφξνπο (αλάγλσζεο, γξαςίκαηνο θαη νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ). 

 Να ηξνπνπνηήζνπλ παγησκέλεο πξνθαηαιήςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

«αληίζεηα» θαη εηεξνβαξψο αμηνινγεκέλα δεχγε ηεο «ζχκβαζεο- 

πξσηνηππίαο», απνδερφκελνη, αλ φρη ηε ζρέζε ηζνηηκίαο θαη ζπλχπαξμήο ηνπο, 

ηελ εμάξηεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε.  

 Να αληηζηνηρίδνπλ επαθξηβψο (γηα νπζηαζηηθνχο θαη φρη δηαθνζκεηηθνχο 

ιφγνπο) ηα θείκελα κε ηηο εηθφλεο ηνπο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ απηφλνκε 

αιιά θαη φρη εληειψο αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Να απνθηήζνπλ επίγλσζε γηα ηνλ κεραληζκφ παξαγσγήο ησλ ηππηθψλ 

ζηνηρείσλ ζχλζεζεο θαη δηάδνζεο ηνπ επηηαθίνπ ιφγνπ, ζηα νπνία 

ζηεξίδνληαη ηφζν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ξεηνξηθήο ηνπ ηέρλεο – ηερληθήο 

φζν θαη ε πνιηηηθή ιεηηνπξγία θαη ηδενινγία ηνπ.  

 Να αλαζηνραζηνχλ γηα ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο, κέζα απφ ηνλ 

επηηάθην ιφγν, δεκηνπξγήζεθαλ θαη αλαπαξήρζεζαλ ζπγθεθξηκέλα είδε 

ηαπηνηήησλ ησλ πνιηηψλ ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, αλαινγηδφκελνη αλ θαη πψο ζα 

κπνξνχζαλ λα εληάμνπλ ζήκεξα ζηηο ηαπηφηεηεο απηέο θαη ηηο δηθέο ηνπο. 

 Με παξάδεηγκα ηελ αλάγλσζε ησλ επηηαθίσλ ιφγσλ, λα δηαβάδνπλ ηα 

θιαζηθά θείκελα ζηελ πξννπηηθή ηεο θξηηηθήο εξκελεπηηθήο, ρσξίο λα 

απνξξνθψληαη εληειψο απφ ην αμηαθφ πεξηερφκελφ ηνπο, αιιά θαη ρσξίο λα ηα 

πξνζεγγίδνπλ απφ εμαηξεηηθά κεγάιε απφζηαζε. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηα αηζζήκαηα ηεο αιιειεμάξηεζεο, ζπλππεπζπλφηεηαο 

θαη απηνξξχζκηζεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, κε ηελ επίγλσζε φηη απηφ 

έρεη κφληκν θαη δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα.  
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Γιδακηικέρ ππακηικέρ 

ηνλ βαζκφ πνπ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

ζηάζεηο ησλ πηνζεηνχκελσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ζην πξνθείκελν ζελάξην:   

1. Με βάζε ηηο πηνζεηνχκελεο εποικοδομιζηικέρ (κοινυνικέρ) πποζεγγίζειρ 

μάθηζηρ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, νη καζεηέο: 

o Καιιηεξγνχλ δηαινγηθέο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

o Αζθνχληαη δνπιεχνληαο ζε δηεξεπλεηηθά, ζπλεξγαηηθά θαη 

δηακεζνιαβεηηθήο ππνζηήξημεο πεξηβάιινληα κάζεζεο, πνπ επλννχλ 

ηε δνθηκή, ηε δηακνηξαζκέλε εμεξεχλεζε, ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ηελ αλάδπζε λέσλ γλψζεσλ κέζα απφ 

πξνυπάξρνπζεο θαη ηελ εθαξκνζκέλε γλψζε. 

o Δλζαξξχλνληαη ζην λα κπνξνχλ, κε ηε δηακεζνιαβεηηθή ππνζηήξημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ηχπν ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, λα 

θηάζνπλ πέξα απφ απηφ πνπ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ. 

2. Με βάζε ηηο πηνζεηνχκελεο απσέρ ηηρ εγκαθιδπςμένηρ μάθηζηρ πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, νη καζεηέο: 

o Μαζαίλνπλ λα απηελεξγνχλ, δνπιεχνληαο ζε θνηλφηεηεο πξαθηηθήο 

(Lave & Wenger 2005: 79), ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο –δεμηφηεηέο 

ηνπο ζηελ εμειηζζφκελε, εκπξάγκαηε ζπκκεηνρή θαη ιηγφηεξν απφ ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα. 

o Δζίδνληαη ζην λα κεηαηνπίδνπλ ζηελ πξάμε ην ελδηαθέξνλ ηνπο απφ ηε 

κεραληζηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην ζρεδηαζκφ 

ηεο επηηπρνχο πξαθηηθήο ηνπο (Mayes & de Freitas, 2007: 18 -20). 

3. Με βάζε ηηο πηνζεηνχκελεο γνυζηικέρ θευπήζειρ ηηρ μάθηζηρ πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, νη καζεηέο: 
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o Αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ γλψζεσλ ηνπο κε 

εμσηεξηθά κέζα, ζπλδένληάο ην λέν κε ην ήδε εγλσζκέλν. 

o Δκπιέθνληαη ζε δηεξγαζίεο αλαιπηηθέο, ζπλζεηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο, 

ηξνπνπνηψληαο γλψζεηο νη νπνίεο είηε κέλνπλ αδξαλείο θαη αηειείο είηε 

είλαη εζθαικέλεο (Πφιθαο, 2007).  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ αθνξκάηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν 

«Επιτάφιος» ηνπ Θνπθπδίδε, έηζη φπσο απνηππψλεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη, 

θαη’ επέθηαζε, ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ εμέηαζε, αληηκεησπίδεηαη σο «κνλαδηθφ ζε 

παηδεπηηθή ζεκαζία πεξηερφκελν ιφγνπ», ηνπ νπνίνπ «ε κλεκεηαθή κνξθή ηνπ 

δηθαηνινγνχλ απφιπηα ην ζαπκαζκφ πνπ έρεη πξνθαιέζεη απφ ηελ επνρή πνπ 

γξάθεθε σο ζήκεξα» (βι. Δηζαγσγή ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζει. 8-9). Σν έξγν, εδψ, 

ηνπ ηζηνξηθνχ αληηκεησπίδεηαη ζηαηηθά, κε δηαρξνληθήο εκβέιεηαο (ακεηαθίλεηεο θαη 

απαξάιιαρηεο ζηνλ ρξφλν) ηδέεο, θπξίσο πνιηηηθήο πξαθηηθήο, νη νπνίεο δε ρξεηάδεηαη 

λα ζπδεηεζνχλ, αιιά λα γίλνπλ κφλν αληηθείκελν ζαπκαζκνχ θαη κίκεζεο απφ ηνπο 

καζεηέο. Με απηήλ, σζηφζν, ηελ πξνθαηεηιεκκέλε ζέζε ηεο Δηζαγσγήο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ αλαπαξάγεηαη έλα κεγάιν ράζκα αλάκεζα ζηνλ εμηδεαιηζκέλν 

Θνπθπδίδε θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (ηελ ηφηε θαη ηε ζεκεξηλή), εμαηηίαο ηνπ φηη 

ζηεξίδεηαη ζε εξκελείεο επηιεθηηθέο, βηαίσο απνζπαζκέλεο απφ ηα νπνηαδήπνηε 

ζπγθείκελά ηνπο θαη εθηφο ηεο ηζηνξίαο. Σν πξνθείκελν ζελάξην αληηκεησπίδεη, 

θαηαξράο, απηήλ αθξηβψο ηελ πξνβιεκαηηθή αξρή. 

Δπηπξφζζεηα, παξά ην γεγνλφο φηη αλαθέξεηαη ζηελ Δηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, ζει. 12-13 φηη ν «Επιτάφιος» ηνπ Θνπθπδίδε «δελ απνηειεί κεκνλσκέλν 

θείκελν», αιιά εληάζζεηαη ζε «κηα ξεηνξηθή παξάδνζε» θαη «έρεη ζηαζεξή δνκή», ν 

καζεηήο αλαγλψζηεο, ελδερνκέλσο θαη ν εθπαηδεπηηθφο, θαιείηαη λα ππνςηαζηεί 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3981,17804/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3981,17804/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3981,17804/
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κφλν απηήλ ηελ παξάδνζε: άκεζα, κέζσ δχν ππνζεκεηψζεσλ (2 & 4), ε πξψηε απφ 

ηηο νπνίεο εμνλνκάδεη κεξηθνχο ζξήλνπο ησλ νκεξηθψλ επψλ θαη ε δεχηεξε ηνπο 

άιινπο επηηαθίνπο ιφγνπο· έκκεζα, κέζσ ηεο ηδηνηππίαο ηνπ ζνπθπδίδεηνπ επηηαθίνπ.  

Με ην ζέκα ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ αλαδεηθλχεηαη αθξηβψο ε ζεκαζία πνπ 

έρνπλ νη δχν ππνζεκεηψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ηδηνηππίαο ηνπ «Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε. Δθφζνλ, ζηνλ βαζκφ πνπ ν ηζηνξηθφο 

ζηνλ «Επιτάφιό» ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξσηνηππήζεη, ζα έπξεπε λα απνθιίλεη απφ 

ηνπο άιινπο θαζηεξσκέλνπο ιφγνπο, φθεηιε θαη λα παξνπζηάζεη δηθαηνινγεκέλε ηε 

δηθή ηνπ πξνζέγγηζε, αληηπαξαηηζέκελνο πξνο ηα άιια αλακλεζηαθά είδε ιφγνπ, θαη 

θπξίσο πξνο ηνπο άιινπο δεκφζηνπο επηηαθίνπο (Grethlein, 2010: 221). 

ύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο  

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο πξνβιεκαηηθήο, ην πξνθείκελν ζελάξην αλαιακβάλεη 

λα εκπινπηίζεη αθελφο ηελ εξκελεία ηνπ ζνπθπδίδεηνπ επηηαθίνπ κε ηελ αλάιπζε 

ζπκβαηηθψλ ζεκάησλ ηα νπνία, φπσο αλαθέξεηαη ζην Βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ζει. 17 

«ελδερνκέλσο ζα πεξλνχζαλ απαξαηήξεηα, ελψ ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

«Επιταφίου» θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή». Σν ζελάξην, αθεηέξνπ, εμεγεί ηε 

θηινμελνχκελε ζην ίδην βηβιίν, ζει. 31 αλαθνξά ηνπ Η. Θ. Καθξηδή (1981: 175) «πψο 

ν Θνπθπδίδεο θαηνξζψλεη ζηα θνηλφηππα ζέκαηα [ησλ άιισλ επηηαθίσλ] λα δψζεη 

θαηλνχξγηα, απξνζκέηξεηε αμία».  

Ζ θνηλνηνπία, σζηφζν, απηή, αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, δελ είλαη παξά ε 

ζηεξενηππηθή δνκή πνπ εκθαλίδνπλ νη επηηάθηνη, θαη είλαη πνιχηηκν εξκελεπηηθφ 

εξγαιείν φρη γηα λα απνθαιπθζεί «ην κπζηηθφ ηεο κεγαινθπΐαο» ηνπ Θνπθπδίδε, 

φπσο ζπκπιεξψλεη ν Η. Θ. Καθξηδήο (1981: 75), αιιά λα αλαδεηρζεί φηη: ν 

«Επιτάφιος» ηνπ Θνπθπδίδε, σο ζεζκνπνηεκέλν είδνο ιφγνπ ηεο αζελατθήο πφιεο 

(Loraux, 2006: 27), δελ είλαη ηφζν πξσηφηππνο φζν λνκίδεηαη θαη, φπσο ηζρχεη γηα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-C129/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/lyk_c_1.pdf
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ηελ «αληηζπκβαηηθφηεηα» ησλ δεκεγνξηψλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ζήκαηνο (Hornblower 

2003: 113, Masek 2011: 3),  δελ πξέπεη ε πξσηνηππία απηή λα κεγαινπνηείηαη.  

Δμάιινπ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα πεξηερφκελα θαη ζρφιηα ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, ε «κεγαινθπΐα» ηνπ Θνπθπδίδε πξνθχπηεη πξνθαλψο απφ ηελ απφθιηζή 

ηνπ απέλαληη ζηελ παξάδνζε, ηελ νπνία ηεξνχλ, ππνηίζεηαη, νη «άιινη» επηηάθηνη. 

Όκσο, δε δηεπθξηλίδεηαη πνπζελά ζε ηη αθξηβψο ζπλίζηαηαη ε παξάδνζε απηή, γηα λα 

γίλεη θαηαλνεηή ε απφθιηζε. Με ην πξνθείκελν ζελάξην απνθαζίζηαηαη, αλ δελ 

πξνβιεκαηνπνηείηαη, ε ζρέζε παξάδνζεο θαη πξσηνηππίαο ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ 

Θνπθπδίδε. 

Αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ 

Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ησλ εγγξάθσλ Google 

(GoogleDocs / Drive) θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (γξαςίκαηνο θπξίσο θαη ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, κε βάζε έλα πξνδηακνξθσκέλν 

πιαίζην εξγαζίαο, λα ζπλεξγάδνληαη ζηνλ ίδην ρξφλν, ζρνιηάδνληαο ζην πιαίζην ησλ 

νκάδσλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, λα δηνξζψλνπλ θαη λα αλαζηνράδνληαη ην έξγν ηνπο θαη λα 

δεκνζηεχνπλ ζην δηαδίθηπν ην ηειηθφ πξντφλ ηνπο, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

παξαηεξεί ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπο ή λα επεκβαίλεη σο ζχκβνπινο θαη 

θαζνδεγεηήο, φπνηε ρξεηάδεηαη. Οη καζεηέο επηπξφζζεηα -ζε αληίζεζε πξνο φ,ηη 

παξέρεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ «Φεθηαθνχ ρνιείνπ» γηα ην ελ ιφγσ κάζεκα- 

ζπλεξγάδνληαη ζε έλα επαξθψο θαη αθξηβψο δνκεκέλν, ππεξθεηκεληθφ αιιά θαη 

δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ, κε βάζε ην νπνίν κπνξνχλ λα ρηίζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, 

αληαπνθξηλφκελνη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

(Denton, 2012). Σo πεξηβάιινλ, ηέινο, εξγαζίαο ησλ εγγξάθσλ Google  (GoogleDocs 

/ Drive), φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξνθείκελν ζελάξην, δελ είλαη κφλν έλα εχθνιν, 

ζε ζρέζε κε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, πξαθηηθφ εξγαιείν, αιιά θαη έλα ξεπζηφ, 

δηαινγηθφ θαη δηεξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο-καζεηέο 

θαη ηα πάζεο θχζεσο θείκελα.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3980,17803/
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην εξγαιείν CmapTools, ιεηηνπξγψληαο σο ηνπνγξαθηθφο 

νδεγφο ζην πξνθείκελν ζελάξην, ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζε 

έλλνηεο, αληηθείκελα, ιεηηνπξγίεο θαη ηδέεο, νη νπνίεο, νπηηθνπνηνχκελεο ζηνλ 

ππνινγηζηηθφ ράξηε, αλαπαξηζηάλνπλ εμσηεξηθά ηελ ελδηάζεηε γλψζε ησλ καζεηψλ 

ζε κηα δνκεκέλε «νπηηθή» γιψζζα. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

θεηκεληθψλ δνκψλ θαη ηππηθψλ ελνηήησλ κέζσ ηνπ CmapTools: α) ππνζηεξίδεηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα παξνπζηάζεη, νιηζηηθά θαη κε νξγαλσκέλν ηξφπν ζηνπο 

καζεηέο, εθηελείο θαη θαηαθεξκαηηζκέλεο ζην θείκελν πιεξνθνξίεο, β) δίλεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ε δπλαηφηεηα λα δηαγλψζεη / αμηνινγήζεη ηνλ βαζκφ θαη ην είδνο ηεο 

αθνκνησκέλεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο, δηακνξθψλνληαο έηζη ηελ έληαζε θαη ην 

είδνο ηεο δηδαθηηθήο ζπλέρεηαο θαη παξέκβαζήο ηνπ, γ) βνεζηνχληαη νη καζεηέο ζηε 

δνκεκέλε έθθξαζε ηεο γλψζεο ηνπο, θαζψο ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δνπλ 

ηνλ ηξφπν θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζθέςεο ηνπο, δ) θαζνδεγνχληαη ζην λα δηαρσξίδνπλ 

ηηο πξσηεχνπζεο απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο φςεηο ηεο θεηκεληθήο πιεξνθνξίαο, 

νξγαλψλνληαο ηηο ζρέζεηο ηνπο ζε νπηηθνχο κνξθφηππνπο ή θαη ζπλδπάδνληαο ηνλ 

ιφγν κε ην γξαθηθφ ζρήκα, ε) επλνείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζηε δηδαζθαιία, 

ελψ εκπινπηίδεηαη ε εξγαζία ηνπο κε ππεξθείκελα, ηνπηθά ή απφ ην δηαδίθηπν, ψζηε 

λα επλννχληαη αθελφο ε κάζεζε βαζηζκέλε ζε πεγέο θαη, αθεηέξνπ, ε 

πνιππξηζκαηηθή θαη εθθξαζηηθά επέιηθηε πξνζέγγηζε ηνπ απεηθνληδφκελνπ ζέκαηνο. 

Κείμενα 

Κείμενα ζσολικών εγσειπιδίυν  

Γνξγίαο, «Επιτάφιος»: Απφζπαζκα 6. ην Diels, H. & W. Kranz. 
6
1952. Die 

Fragmente der Vorsokratiker, Η-ΗΗΗ: Gorgias (II). Berlin: Weidmannsche 

Buchhandlung. Απφ ην ζπιινγηθφ έξγν ησλ ηεθαλφπνπινπ, Θ. Κ., Σζηηζηξίδε, η., 

Αληδνπιή, Λ. & Γ. Κξηηζέιε, Ανθολογία Απσαίαρ Δλληνικήρ Γπαμμαηείαρ Η-ΗΗΗ. 2002. 

http://cmap.ihmc.us/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=263
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Αζήλα: ΟΔΓΒ, η.1 [Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα - Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο]. 

Θνπθπδίδε, «Περικλέους Επιτάφιος» Γ΄ Λπθείνπ 

-Δηζαγσγή 

-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ  

Καθξηδήο, Η. Θ. 1981. «Διιήλσλ Λφγνη». Θεζζαινλίθε [η. έ.] - Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ 

ηεο «Δζηίαο», 173-179. ην Θνπθπδίδε, «Πεξηθιένπο Δπιηάθιορ» Γ΄ Λπθείνπ: Βηβιίν 

εθπαηδεπηηθνχ, 30-34. 

Κείμενα εκηόρ ζσολικών εγσειπιδίυν  

Γεκνζζέλεο, «Επιτάφιος». ην Οι Δπιηάθιοι λόγοι ηηρ ελληνικήρ απσαιόηηηαρ. 2004. 

Μηθξ. Θ. Γ. Μαπξφπνπινο. Αζήλα: Πφληνο, 204-220. 

Λπζίαο, «Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς». ην Οι Δπιηάθιοι λόγοι ηηρ ελληνικήρ 

απσαιόηηηαρ. 2004. Μηθξ. Θ. Γ. Μαπξφπνπινο. Αζήλα: Πφληνο, 116-139. 

Μαξσλίηεο, Γ. & Λ. Πφιθαο. 2007. «Αξρατθή Δπηθή Πνίεζε: Απφ ηελ Ιλιάδα ζηελ 

Οδύζζεια». Απσαιογνυζία και Απσαιογλυζζία ζηη Μέζη Δκπαίδεςζη. Θεζζαινλίθε: 

ΚΔΔ / ΗΝ (Ίδξπκα Μ. Σξηαληαθπιιίδε) [Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα - 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο] 

«Ομήρου Ιλιάς», ξαςσδία Χ. ην «Ομήρου Ιλιάς». Ραςσδίεο Ν - Χ. 2010. Μηθξ. Γ. 

Ν. Μαξσλίηεο. Αζήλα: Άγξα.  

«Ομήρου Οδύσσεια», ξαςσδία σ. ην «Οκήξνπ Οδύσσεια» 2006. Μηθξ. Γ. Ν. 

Μαξσλίηεο. Θεζζαινλίθε: ΗΝ (Ίδξπκα Μ. Σξηαληαθπιιίδε). 

Πιάησλ, «Μενέξενος». ην Δςθύδημορ επιζηικόρ, αναηπεπηικόρ. Μενέξενορ ή 

επιηάθιορ, ηθικόρ. 1993. Μηθξ. Φηινινγηθή Οκάδα ηνπ Κάθηνπ. Αζήλα: Κάθηνο.  

http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGL-C129
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3981,17804/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-C129/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/lyk_c_1.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-C129/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/lyk_c_1.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-C129/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/lyk_c_1.pdf
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/epos/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/epos/index.html
https://docs.google.com/document/d/1k6ZeaL5ZeBubk0RqPo2FDWphOIxsKDZszqD1Wu0xWI4/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1PkM7n7ljdRsOT6IXhMAcqvW6266HcvQHHVJFPB83h0E/edit?pli=1
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Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα [Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο]: 

-Γεκνζζέλεο, «Επιτάφιος». ην Ανθολόγιο Απσαίυν Δλληνικών Κειμένυν. 2006. 

Μηθξ. Α. Σπθιφπνπινο – Δπηκ. Γ. Ηαθψβ. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο. 

-Λπζίαο, «Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς». ην Λςζίαρ ΗΗΗ, Οι πανηγςπικοί ηος 

λόγοι. 2004. Μεηάθξαζε, πεξίιεςε, ζρφιηα, εξκελεία: Γ.Α. Ράπηεο. Θεζζαινλίθε: 

Εήηξνο. 

-Τπεξείδεο, «Επιτάφιος». ην Ανθολόγιο Απσαίυν Δλληνικών Κειμένυν. 2006. 

Μηθξ. . Σζέιηθαο. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.  

Τπεξείδεο, «Επιτάφιος». ην Οι Δπιηάθιοι λόγοι ηηρ ελληνικήρ απσαιόηηηαρ. 2004. 

Μηθξ. Θ. Γ. Μαπξφπνπινο. Αζήλα: Πφληνο, 232-243. 

Υποζηηπικηικό / εκπαιδεςηικό  ςλικό 

Λογιζμικά  

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην: Οκεξηθά Έπε Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ. [εθαξκνγή 

ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ]. 

Φυηογπαθίερ  /  Δικόνερ  

Group list Epitaph [πεγή: Flickr - Photo Sharing] 

Ιζηοζελίδερ  

CmapTools [Λνγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ] 

GoogleDocs / Drive [πλεξγαηηθά Έγγξαθα Google] 

Γιδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ Φάζη:  

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΙΚΗΓΔΙΑ ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΙΑ 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=64
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=317&m=2
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=572
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A115/HTML/index.html
http://www.flickr.com/groups/2135546@N20/
http://cmap.ihmc.us/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=http://docs.google.com/?hl%3Del%23&followup=http://docs.google.com/?hl%3Del&ltmpl=homepage&hl=el
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Γξαζηεξηφηεηα 1ε: Αναπαπάζηαζη ηηρ επικήδειαρ ηελεηοςπγίαρ ζηην «Ιλιάδα» και ηην 

«Οδύσσεια» - 1 διδακηική ώπα (η 1
η
) ζηο επγαζηήπιο πληποθοπικήρ.   

Πεπιγπαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ δεκηνπξγνχλ έλαλ 

νινθιεξσκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ηππηθά κηθξνζηνηρεία ησλ 

έμη κνηίβσλ κε βάζε ηα νπνία αλαπηχζζνληαη δχν επηθήδεηεο ηειεηνπξγίεο ησλ 

νκεξηθψλ επψλ: ηνπ Έθηνξα ζηε ξαςσδία Χ ηεο «Ιλιάδας» θαη ηνπ Αρηιιέα ζηε 

ξαςσδία σ ηεο «Οδύσσειας». Γηα λα δεκηνπξγεζεί ν ράξηεο απηφο, νη έμη νκάδεο ησλ 

καζεηψλ ζπκβνπιεχνληαη ηα ειεθηξνληθά Φχιια Δξγαζίαο ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζηηο 

εμήο εξγαζίεο:  

α) ηα ηππηθά κηθξνζηνηρεία θάζε κνηίβνπ ηνπ ράξηε ηνπνζεηνχλ σο 

ππεξζπλδέζκνπο αληίζηνηρα ρσξία απφ ηα κεηαθξαζκέλα θείκελα ησλ δχν 

επηθήδεησλ ηειεηνπξγηψλ ηεο «Ιλιάδας» θαη ηεο «Οδύσσειας». 

β) ε έλα ηνπιάρηζηνλ κνηίβν ή ηππηθφ κηθξνζηνηρείν ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε 

ηνπνζεηνχλ σο ππεξζχλδεζκν κηα ζρεηηθή αξραηνινγηθή εηθφλα κε ηε ιεδάληα ηεο, 

πνπ είλαη, θαηά πξνζέγγηζε, ζρεηηθή κε ην ζέκα ηνπ κνηίβνπ ή ηνπ κηθξνζηνηρείνπ 

θαη ηελ επνρή ηνπ (παξάδεηγκα ε Δηθφλα 2 ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). 

Τπόπορ επγαζίαρ ηυν ομάδυν: Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα ζπκπιεξψζεη κε ηα 

ηππηθά κηθξνζηνηρεία ηνπ έλα κνηίβν απφ ηηο δχν επηθήδεηεο ηειεηνπξγίεο ηεο 

«Ιλιάδας» θαη ηεο «Οδύσσειας» ζηνλ ράξηε. πγθεθξηκέλα:  

Ζ πξψηε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ πιήξε αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο 

εηθφλαο θαη θεηκέλσλ) ηνπ κνηίβνπ «Πξνθαηαξθηηθά» θαη ησλ επηκέξνπο ηππηθψλ 

κηθξνζηνηρείσλ ηνπ.  

Ζ δεχηεξε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ πιήξε αλαπαξάζηαζε (κε 

ππεξζπλδέζκνπο εηθφλαο θαη θεηκέλσλ) ηνπ κνηίβνπ «Πξφζεζε» θαη ησλ επηκέξνπο 

ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ ηνπ. 
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Ζ ηξίηε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ πιήξε αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο 

εηθφλαο θαη θεηκέλσλ) ηνπ κνηίβνπ «Δθθνξά» θαη ησλ ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ ηνπ.  

Ζ ηέηαξηε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ πιήξε αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο 

εηθφλαο θαη θεηκέλσλ) ηνπ κνηίβνπ «Καχζε» θαη ησλ επηκέξνπο ηππηθψλ 

κηθξνζηνηρείσλ ηνπ. 

Ζ πέκπηε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ πιήξε αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο 

εηθφλαο θαη θεηκέλσλ) ηνπ κνηίβνπ «Σχκβνο» θαη ησλ επηκέξνπο ηππηθψλ 

κηθξνζηνηρείσλ ηνπ. 

Ζ έθηε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ πιήξε αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο 

εηθφλαο θαη θεηκέλσλ) ηνπ κνηίβνπ «Παξεπφκελα» θαη ησλ επηκέξνπο ηππηθψλ 

κηθξνζηνηρείσλ ηνπ. 

Πόποι: Οη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ έρνπλ πξφζβαζε: 

o ε εκηηειή ελλνηνινγηθφ ράξηε ηνπ CmapTools, ηνλ νπνίν έρεη 

εηνηκάζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη πεξηιακβάλεη ηε δηαδνρή ησλ έμη 

κνηίβσλ ηεο επηθήδεηαο ηειεηνπξγίαο ζηελ «Ιλιάδα» θαη ηελ 

«Οδύσσεια» θαη ησλ ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζνπλ, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, νη καζεηέο. 

o ε δχν κεηαθξαζκέλα απνζπάζκαηα ηεο «Ιλιάδας» θαη ηεο 

«Οδύσσειας» ησλ εγγξάθσλ Google / Drive, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο. Οη καζεηέο, ζπλεξγαδφκελνη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο 

ηνπο, κπνξνχλ λα ζρνιηάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηα κέξε ηνπο ή λα ηα 

ρσξίδνπλ ζε ηππηθέο κηθξνελφηεηεο ζηίδνληάο ηα κε δηαθνξεηηθά 

ρξψκαηα. Δπίζεο, επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο κηθξνελφηεηεο ησλ 

κνηίβσλ θαη ησλ κηθξνζηνηρείσλ ηνπο, κπνξνχλ λα ηηο αληηγξάθνπλ, λα 

δεκηνπξγνχλ λέα θείκελα δηθά ηνπο ζην GoogleDocs / Drive, πνπ λα 

πεξηέρνπλ κνηίβα θαη ηππηθά κηθξνζηνηρεία, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1M1GQLT06-29W6N1V-1PP4/Homeric_buriall_template.cmap
https://docs.google.com/document/d/1k6ZeaL5ZeBubk0RqPo2FDWphOIxsKDZszqD1Wu0xWI4/edit
https://docs.google.com/document/d/1PkM7n7ljdRsOT6IXhMAcqvW6266HcvQHHVJFPB83h0E/edit
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ηνπνζεηνχλ σο ππεξζπλδέζκνπο ζηα κνηίβα ηνπ ράξηε ηνλ νπνίν ζα 

νινθιεξψζνπλ. 

o ε ζπιινγή κε εηθφλεο απφ αγγεία θαη ηνπνγξαθίεο, πνπ βξίζθνληαη 

ζην Flickr, (group list Epitaph). 

Δπίηεςξη πποζδοκώμενυν ζηόσυν: Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο 

δνθηκάδνληαη ζην θαηά πφζν θαη πψο αληαπνθξίλνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο 

ζηφρσλ:  

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν…» ζηνπο ζηφρνπο 4 θαη 8. 

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα» ζηνπο ζηφρνπο 1, 2, 3, 5, 6 θαη 

7. 

o Απφ ην πεδίν «Γξακκαηηζκνί» ζηνπο ζηφρνπο 2 θαη 4. 

Γξαζηεξηφηεηα 2ε: Σςγκπιηικέρ παπαηηπήζειρ ζηα μοηίβα και ηα ηςπικά μικποζηοισεία 

ηηρ επικήδειαρ ηελεηοςπγίαρ ζηην «Ιλιάδα» και ηην «Οδύσσεια» - 1 διδακηική ώπα (η 

2
η
) ζηο επγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Πεπιγπαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ πξνβαίλνπλ ζε 

ζπγθξηηηθέο θαη δηθαηνινγεκέλεο δηαπηζηψζεηο φζνλ αθνξά ηηο αλαινγίεο θαη ηηο 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηππνινγία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κνηίβσλ θαη ησλ 

ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ ζηηο δχν επηθήδεηεο ηειεηνπξγίεο ηεο «Ιλιάδας» (Χ) θαη ηεο 

«Οδύσσειας» (σ). 

Τπόπορ επγαζίαρ ηυν ομάδυν: Σα κέιε ησλ έμη νκάδσλ, κε βάζε ηα ειεθηξνληθά 

Φχιια Δξγαζίαο, εξγάδνληαη σο εμήο: 

Ζ πξψηε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Πξνθαηαξθηηθά» θαη ηα επηκέξνπο 

ηππηθά κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Ζ δεχηεξε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Πξφζεζε» θαη ηα επηκέξνπο ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

http://www.flickr.com/photos/42262002@N02/
http://www.flickr.com/groups/2135546@N20/
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Ζ ηξίηε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Δθθνξά» θαη ηα επηκέξνπο ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Ζ ηέηαξηε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Καχζε» θαη ηα επηκέξνπο ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Ζ πέκπηε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Σχκβνο» θαη ηα επηκέξνπο ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Ζ έθηε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Παξεπφκελα» θαη ηα επηκέξνπο ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Όιεο νη νκάδεο νθείινπλ λα ππνινγίζνπλ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ηα εμήο: 

o Σελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ελφο κνηίβνπ ή ηππηθνχ κηθξνζηνηρείνπ. 

o Σε ζχληνκε ή δηεθηακέλε εκθάληζή ηνπ. 

o Σελ αιιαγή ζέζεο ηνπ κνηίβνπ ή ηνπ ηππηθνχ κηθξνζηνηρείνπ ζηελ 

ηππνινγηθή λφξκα. 

o Σνλ δηαζθνξπηζκφ ηνπ κνηίβνπ ή ηνπ ηππηθνχ κηθξνζηνηρείνπ ζε 

δηαθνξεηηθά κέξε ηεο ηππνινγηθήο λφξκαο ή ηε ζπλεθηηθή ηνπ 

εκθάληζε. 

o Σελ πιήξε ή κεξηθή κεηάιιαμε θαη παξαιιαγή ελφο κνηίβνπ ή 

ηππηθνχ κηθξνζηνηρείνπ. 

o Σελ αληαλάθιαζε ηεο ηππνινγηθήο πθήο ησλ κνηίβσλ θαη ησλ ηππηθψλ 

κηθξνζηνηρείσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηδενινγία ηεο επηθήδεηαο 

ηειεηνπξγίαο ησλ δχν νκεξηθψλ επψλ. 

Πόποι: Οη έμη νκάδεο έρνπλ πξφζβαζε ζε πίλαθα ησλ εγγξάθσλ Google 

(GoogleDocs/Drive), φπνπ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζηήιεο «Αλαινγίεο», «Γηαθνξέο», 

https://docs.google.com/document/d/1dxH5p6ys1h95uem_tpg0AefF4MZzaCg3jpUM4X-HoH4/edit?pli=1
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«Γηθαηνιφγεζε», πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κνηίβν. Οη καζεηέο, ζπλεξγαδφκελνη ζην 

πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο, κπνξνχλ λα ζρνιηάδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ παξαηεξήζεψλ 

ηνπο. πκβνπιεχνληαη, επίζεο, ηηο εμήο εηδηθέο θαη γεληθέο δηαδηθηπαθέο πεγέο:  

o Σελ ελφηεηα ηαθηθά έζηκα ζην ινγηζκηθφ «Οκεξηθά έπε». 

o Σηο ελφηεηεο «Ιλιάδα» θαη «Οδύσσεια»: αλαινγίεο θαη δηαθνξέο θαη ην 

θιένο απφ ην ςεθηαθφ εγρεηξίδην «Αξρατθή Δπηθή Πνίεζε». 

Δπίηεςξη πποζδοκώμενυν ζηόσυν: Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο 

δνθηκάδνληαη ζην θαηά πφζν θαη πψο αληαπνθξίλνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο 

ζηφρσλ: 

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν…» ζηνπο ζηφρνπο 3, 4 θαη 8. 

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα» ζηνπο ζηφρνπο 1 θαη 3. 

o Απφ ην πεδίν «Γξακκαηηζκνί» ζηνπο ζηφρνπο 1 θαη 2. 

Γξαζηεξηφηεηα 3ε: Αναπαπάζηαζη ηηρ επικήδειαρ ηελεηοςπγίαρ ζηον «Πεπικλέοςρ 

“Δπιηάθιο”» ηος Θοςκςδίδη - 1 διδακηική ώπα (η 3
η
) ζηο επγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Πεπιγπαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ δεκηνπξγνχλ έλαλ 

νινθιεξσκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε, πνπ πεξηιακβάλεη ηα πεξηερφκελα ησλ επηκέξνπο 

ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ ησλ κνηίβσλ κε ηα νπνία πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε 

ζηνλ «Περικλέους Επιτάφιο» ν «πάηξηνο λφκνο» ηεο ηαθήο ησλ λεθξψλ («Ιστορίες» 

2.34). Γηα λα δεκηνπξγεζεί ν ράξηεο απηφο, νη νκάδεο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηα 

ειεθηξνληθά Φχιια Δξγαζίαο ηνπο, πξνβαίλνπλ ζηηο εμήο θνηλέο εξγαζίεο:  

α) ηα ηππηθά κηθξνζηνηρεία θάζε κνηίβνπ ηνπνζεηνχλ σο ππεξζπλδέζκνπο 

αληίζηνηρα ρσξία απφ ην κεηαθξαζκέλν θείκελν («Ιστορίες» 2. 34) ηνπ «Επιταφίου» 

ηνπ Θνπθπδίδε.  

β) ε έλα ηνπιάρηζηνλ κνηίβν ή ηππηθφ κηθξνζηνηρείν ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε ηνπνζεηνχλ σο ππεξζχλδεζκν κηα ζρεηηθή αξραηνινγηθή εηθφλα κε ηε ιεδάληα 

ηεο, πνπ είλαη θαηά πξνζέγγηζε ζρεηηθή κε ην ζέκα ηνπ κνηίβνπ ή ηνπ κηθξνζηνηρείνπ 

ηνπ θαη ηελ επνρή ηνπ (παξάδεηγκα ε Δηθφλα 3 ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ]. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A115/HTML/tafika_ethima/main.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/epos/page_008.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/epos/page_079.html?prev=true
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/epos/page_079.html?prev=true
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/epos/index.html
https://docs.google.com/document/d/1uhqqu-V0HmROWvD60JMJMq5rl0JdQAJxTrgrkLe_MoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1uhqqu-V0HmROWvD60JMJMq5rl0JdQAJxTrgrkLe_MoQ/edit
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17806/
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Τπόπορ επγαζίαρ ηυν ομάδυν: Δπεηδή ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή ηα κνηίβα ηεο 

επηθήδεηαο ηειεηνπξγίαο, φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε ζηνλ «Επιτάφιο» 

(«Ιστορίες» 2.34 ), ζπξξηθλψλνληαη ζε ηέζζεξα, νη πξψηεο ηέζζεξηο νκάδεο (1
ε
, 2

ε
, 

3
ε
, 4

ε
) αζρνινχληαη κε ηνπο θεηκεληθνχο ππεξζπλδέζκνπο ηνπ ράξηε, ελψ νη 

ππφινηπεο δχν νκάδεο (5
ε
 θαη 6

ε
) ελεξγνπνηνχληαη γηα ηελ έλζεζε (ζε θάζε κνηίβν ή 

ζε έλα ηππηθφ ηνπ κηθξνζηνηρείν) ελφο εηθνληζηηθνχ ππεξζπλδέζκνπ. πγθεθξηκέλα: 

Ζ πξψηε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο 

θεηκέλσλ) ηνπ κνηίβνπ «Πξφζεζε» θαη ησλ επηκέξνπο ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ ηνπ. 

Ζ δεχηεξε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο 

θεηκέλσλ) ηνπ κνηίβνπ «Δθθνξά» θαη ησλ ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ ηνπ. 

Ζ ηξίηε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο 

θεηκέλσλ) ηνπ κνηίβνπ «Σαθή» θαη ησλ επηκέξνπο ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ ηνπ. 

Ζ ηέηαξηε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο 

θεηκέλσλ) ηνπ κνηίβνπ «Παξεπφκελα» θαη ησλ επηκέξνπο ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ 

ηνπ. 

Ζ πέκπηε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο 

εηθφλσλ) ησλ κνηίβσλ «Πξφζεζε», «Δθθνξά». 

Ζ έθηε νκάδα επεμεξγάδεηαη ηελ αλαπαξάζηαζε (κε ππεξζπλδέζκνπο εηθφλσλ) 

ησλ κνηίβσλ «Σαθή» θαη «Παξεπφκελα». 

Πόποι: Οη ηέζζεξηο  πξψηεο νκάδεο ησλ καζεηψλ (1
ε
 , 2

ε
 , 3

ε
 , 4

ε
 ) έρνπλ πξφζβαζε: 

o ε εκηηειή ελλνηνινγηθφ ράξηε ηνπ CmapTools, ηνλ νπνίν έρεη 

δηακνξθψζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη πεξηιακβάλεη ηε δηαδνρή ησλ 

ηεζζάξσλ κνηίβσλ θαη ησλ ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ νη νκάδεο, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

o ην απφζπαζκα ηνπ «Περικλέους Επιταφίου» ιφγνπ ηνπ Θνπθπδίδε 

(«Ιστορίες» 2.34), ην νπνίν ππάξρεη πξνδηακνξθσκέλν ζηα έγγξαθα 

Google (GoogleDocs/Drive). Οη καζεηέο, ζπλεξγαδφκελνη ζην πιαίζην 

https://docs.google.com/document/d/1uhqqu-V0HmROWvD60JMJMq5rl0JdQAJxTrgrkLe_MoQ/edit
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1M1GQLT06-12834R2-1PP5/Epitaphios_template.cmap
https://docs.google.com/document/d/1uhqqu-V0HmROWvD60JMJMq5rl0JdQAJxTrgrkLe_MoQ/edit
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ηεο νκάδαο, κπνξνχλ λα ζρνιηάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηα κέξε ηνπ, 

ή λα ην ρσξίδνπλ ζε ηππηθέο κηθξνελφηεηεο ζηίδνληάο ηα κε 

δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. Δπίζεο, επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο 

κηθξνελφηεηεο ησλ κνηίβσλ θαη ησλ κηθξνζηνηρείσλ ηνπο απφ ηα 

απνζπάζκαηα ηνπ επηηαθίνπ ιφγνπ, κπνξνχλ λα ηα αληηγξάθνπλ, λα 

δεκηνπξγνχλ λέα θείκελα δηθά ηνπο ζην GoogleDocs / Drive, πνπ λα 

πεξηέρνπλ κνηίβα θαη ηππηθά κηθξνζηνηρεία, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα 

επηθνιινχλ σο ππεξζπλδέζκνπο ζηα κνηίβα ηνπ ράξηε. 

Οη δχν ηειεπηαίεο νκάδεο καζεηψλ (5
ε
  θαη 6

ε
) έρνπλ επηπξφζζεηε πξφζβαζε 

ζε: 

o πιινγή κε εηθφλεο απφ αγγεία θαη ηνπνγξαθίεο, πνπ βξίζθνληαη ζην 

Flickr, (group list Epitaph).  Οη εηθφλεο απηέο αληηζηνηρνχλ ιίγν πνιχ 

κε ηελ επνρή θαη ηα κνηίβα/ηππηθά κηθξνζηνηρεία ησλ εζίκσλ ηεο 

ηαθήο πνπ θαηά πξνζέγγηζε πεξηγξάθνληαη ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ 

Θνπθπδίδε («Ιστορίες» 2.34). 

Δπίηεςξη πποζδοκώμενυν ζηόσυν: Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο 

δνθηκάδνληαη ζην θαηά πφζν θαη πψο αληαπνθξίλνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο 

ζηφρσλ:  

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν…» ζηνπο ζηφρνπο 4 θαη 5. 

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα» ζηνπο ζηφρνπο 1, 2, 3, 5, 6 θαη 

7. 

o Απφ ην πεδίν «Γξακκαηηζκνί» ζηνπο ζηφρνπο 2, 4 θαη 5. 

Γξαζηεξηφηεηα 4ε: Σςγκπιηικέρ παπαηηπήζειρ ζηα μοηίβα και ηα ηςπικά μικποζηοισεία 

ηυν δύο επικήδειυν ηελεηοςπγιών ηηρ «Ιλιάδας» και ηηρ «Οδύσσειας» και ηος 

«Επιταφίου» ηος Θοςκςδίδη – 1 διδακηική ώπα (η 4η) ζηο επγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Πεπιγπαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ πξνβαίλνπλ ζε 

ζπγθξηηηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο δηαπηζηψζεηο φζνλ αθνξά ηηο αλαινγίεο θαη ηηο 

http://www.flickr.com/photos/42262002@N02/
http://www.flickr.com/groups/2135546@N20/
https://docs.google.com/document/d/1uhqqu-V0HmROWvD60JMJMq5rl0JdQAJxTrgrkLe_MoQ/edit
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δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηππνινγία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κνηίβσλ θαη ησλ 

ηππηθψλ κηθξνζηνηρείσλ ηνπο αλάκεζα ζηηο δχν επηθήδεηεο ηειεηνπξγίεο ηεο 

«Ιλιάδας» (Χ) θαη ηεο «Οδύσσειας» (σ) θαη ζηνλ «Περικλέους Επιτάφιο» ηνπ 

Θνπθπδίδε («Ιστορίες» 2.34) . 

Τπόπορ επγαζίαρ ηυν ομάδυν: Σα κέιε ησλ έμη νκάδσλ, κε βάζε ηα ειεθηξνληθά 

Φχιια Δξγαζίαο ηνπο, εξγάδνληαη σο εμήο: 

Ζ πξψηε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Πξνθαηαξθηηθά» θαη ηα επηκέξνπο 

ηππηθά κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Ζ δεχηεξε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Πξφζεζε» θαη ηα επηκέξνπο ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Ζ ηξίηε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Δθθνξά» θαη ηα επηκέξνπο ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Ζ ηέηαξηε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Καχζε» θαη ηα επηκέξνπο ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Ζ πέκπηε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Σχκβνο» θαη ηα επηκέξνπο ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Ζ έθηε νκάδα ζπκπιεξψλεη αλαινγίεο, δηαθνξέο θαη ζπληάζζεη 

δηθαηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ην κνηίβν «Παξεπφκελα» θαη ηα επηκέξνπο ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηνπ. 

Πόποι: Οη έμη νκάδεο έρνπλ πξφζβαζε: 

o ηα δχν, ζρνιηαζκέλα ήδε απφ ηνπο καζεηέο, κεηαθξαζκέλα θείκελα 

ηεο «Ιλιάδας» θαη ηεο «Οδύσσειας», πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επηθήδεηεο 

https://docs.google.com/document/d/1uhqqu-V0HmROWvD60JMJMq5rl0JdQAJxTrgrkLe_MoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1k6ZeaL5ZeBubk0RqPo2FDWphOIxsKDZszqD1Wu0xWI4/edit
https://docs.google.com/document/d/1PkM7n7ljdRsOT6IXhMAcqvW6266HcvQHHVJFPB83h0E/edit
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ηειεηνπξγίεο ηνπ Έθηνξα (ξαςσδία Χ) θαη ηνπ Αρηιιέα (ξαςσδία σ) 

αληίζηνηρα. 

o ηελ πεξηγξαθή ηεο επηθήδεηαο ηειεηνπξγίαο ζηελ θιαζηθή Αζήλα, 

φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε ζηνλ «Επιτάφιο» («Ιστορίες» 

2.34). 

o ε πξνδηακνξθσκέλν πίλαθα πξνο ζπκπιήξσζε απφ ηνπο καζεηέο ζηα 

έγγξαθα GoogleDocs / Drive. 

o ηνλ πίλαθα ησλ εγγξάθσλ GoogleDocs / Drive, πνπ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ήδε νη καζεηέο θαη πεξηιακβάλεη ζπγθξηηηθέο 

παξαηεξήζεηο γηα ηηο αλαινγίεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

επηθήδεηεο ηειεηνπξγίεο ηεο «Ιλιάδας» θαη ηεο «Οδύσσειας». 

o ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε CmapTools, πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ήδε νη 

καζεηέο θαη πεξηιακβάλεη ηα κνηίβα θαη ηππηθά κηθξνζηνηρεία ησλ δχν 

επηθήδεησλ ηειεηνπξγηψλ ηεο «Ιλιάδας» θαη ηεο «Οδύσσειας». 

o ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε CmapTools, πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ήδε νη 

καζεηέο θαη πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλα ηα κνηίβα θαη ηα ηππηθά 

κηθξνζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο ηεο επηθήδεηαο ηειεηνπξγίαο ζηνλ 

«Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε («Ιστορίες» 2.34 ). 

Δπίηεςξη πποζδοκώμενυν ζηόσυν: Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο 

δνθηκάδνληαη ζην θαηά πφζν θαη πψο αληαπνθξίλνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο 

ζηφρσλ:  

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν…» ζηνπο ζηφρνπο 1, 2, 3, 4 θαη 

8. 

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα» ζηνπο ζηφρνπο 1 θαη 3. 

o Απφ ην πεδίν «Γξακκαηηζκνί» ζηνπο ζηφρνπο 1, 2, 3, 5, 6 θαη 7. 

Β΄ Φάζη:  

https://docs.google.com/document/d/1uhqqu-V0HmROWvD60JMJMq5rl0JdQAJxTrgrkLe_MoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1uhqqu-V0HmROWvD60JMJMq5rl0JdQAJxTrgrkLe_MoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1vHXz1fdSWR7K51ACshV91YU5lWbfzawM0-79fH0yJsQ/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1dxH5p6ys1h95uem_tpg0AefF4MZzaCg3jpUM4X-HoH4/edit
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1M1GQLT06-29W6N1V-1PP4/Homeric_buriall_template.cmap
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1M1GQLT06-12834R2-1PP5/Epitaphios_template.cmap
https://docs.google.com/document/d/1uhqqu-V0HmROWvD60JMJMq5rl0JdQAJxTrgrkLe_MoQ/edit
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΥΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΔ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΝ «ΕΠΙΤΑΦΙΟ» ΣΟΤ ΘΟΤΚΤΓΙΓΗ 

ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΟΘΔΜΟΤ ΣΩΝ ΓΟΡΓΙΑ, ΛΤΙΑ, ΠΛΑΣΩΝΑ, ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΚΑΙ ΤΠΔΡΔΙΓΗ. 

Γξαζηεξηφηεηα 5ε: Σύγκπιζη ηυν Πποοιμίυν ζηοςρ επιηαθίοςρ λόγοςρ – 1 διδακηική 

ώπα (η 5
η
) ζηο επγαζηήπιο πληποθοπικήρ.  

Πεπιγπαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ εληνπίδνπλ, 

θαηαγξάθνπλ θαη δηθαηνινγνχλ αλαινγίεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζην πξψην, 

εηζαγσγηθφ κέξνο ηνπ Πξννηκίνπ ζηνπο επηηαθίνπο ησλ Θνπθπδίδε, Λπζία, 

Γεκνζζέλε, Πιάησλα θαη Τπεξείδε. Ο επηηάθηνο ηνπ Γνξγία εμαηξείηαη απφ απηήλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα, επεηδή δε δηαζέηεη πξννίκην. 

Τπόπορ επγαζίαρ ομάδυν: Οη έμη νκάδεο, κε βάζε ηα ειεθηξνληθά Φχιια Δξγαζίαο 

ηνπο, εθηεινχλ ηηο εμήο εξγαζίεο ζε πξνδηακνξθσκέλν πίλαθα ησλ εγγξάθσλ Google 

/ Drive:  

 Ζ πξψηε νκάδα εληνπίδεη, θαηαγξάθεη θαη δηθαηνινγεί αλαινγίεο θαη 

δηαθνξέο πνπ εκθαλίδεη ην πξννίκην ηνπ Θνπθπδίδε ζε ζχγθξηζε κε ηα πξννίκηα ησλ 

άιισλ επηηαθίσλ ιφγσλ. 

 Ζ δεχηεξε νκάδα εληνπίδεη, θαηαγξάθεη θαη δηθαηνινγεί αλαινγίεο θαη 

δηαθνξέο πνπ εκθαλίδεη ην πξννίκην ηνπ Λπζία ζε ζχγθξηζε κε ηα πξννίκηα ησλ 

άιισλ επηηαθίσλ ιφγσλ. 

 Ζ ηξίηε νκάδα εληνπίδεη, θαηαγξάθεη θαη δηθαηνινγεί αλαινγίεο θαη δηαθνξέο 

πνπ εκθαλίδεη ην πξννίκην ηνπ Πιάησλα «Μενέξενος» ζε ζχγθξηζε κε ηα πξννίκηα 

ησλ άιισλ επηηαθίσλ ιφγσλ. 

 Ζ ηέηαξηε νκάδα εληνπίδεη, θαηαγξάθεη θαη δηθαηνινγεί αλαινγίεο θαη 

δηαθνξέο πνπ εκθαλίδεη ην πξννίκην ηνπ Γεκνζζέλε ζε ζχγθξηζε κε ηα πξννίκηα ησλ 

άιισλ επηηαθίσλ ιφγσλ. 

 Ζ πέκπηε νκάδα εληνπίδεη, θαηαγξάθεη θαη δηθαηνινγεί αλαινγίεο θαη 

δηαθνξέο πνπ εκθαλίδεη ην πξννίκην ηνπ Τπεξείδε ζε ζχγθξηζε κε ηα πξννίκηα ησλ 

άιισλ επηηαθίσλ ιφγσλ. 
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 Ζ έθηε νκάδα πξνβαίλεη ζηε δηαηχπσζε ελφο γεληθνχ ζπκπεξάζκαηνο κε 

βάζε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ. Ζ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ηεο έθηεο νκάδαο πξνυπνζέηεη φηη νη νκάδεο 1-5 έρνπλ νινθιεξψζεη ην 

έξγν ηνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή. 

 Οη αλαινγίεο, νη δηαθνξέο, νη δηαπηζηψζεηο θαη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο 

έθηεο νκάδαο νθείινπλ λα ππνινγίζνπλ πψο εθαξκφδεηαη ζηνπο επηηαθίνπο ιφγνπο 

ην ηξίπηπρν ρλάξη («νόμος – λόγος - έπαινος»), κε βάζε ην νπνίν εμειίζζεηαη ε 

αλάπηπμε ηνπ Πξννηκίνπ ησλ επηηαθίσλ ιφγσλ (Ziolkowsky, 1985: 66, 72, 175):  

1. Κξίζε γηα ηνλ «πάτριον νόμον» [«νόμος»] 

2. Γλψκε γηα ην θαηάιιειν είδνο ιφγνπ [«λόγος»] 

3. Αλαθνξά ζηνλ έπαηλν ησλ λεθξψλ [«έπαινος»] 

Πόποι:  Οη έμη νκάδεο έρνπλ πξφζβαζε: 

o ε ππνινγηζηηθφ θχιιν ησλ εγγξάθσλ Google / Drive, πνπ 

πεξηιακβάλεη κε ζπλδέζκνπο θαη ηα πξννίκηα ησλ επηηαθίσλ ιφγσλ. 

o ε πξνδηακνξθσκέλν πίλαθα ησλ εγγξάθσλ Google / Drive, ζηνλ 

νπνίν νη νκάδεο ζπληάζζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Δδψ νη καζεηέο, 

ζπλεξγαδφκελνη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο, κπνξνχλ λα ζρνιηάδνπλ 

ζηνλ ίδην ρξφλν ην πεξηερφκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Δπίηεςξη πποζδοκώμενυν ζηόσυν: Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο 

δνθηκάδνληαη ζην θαηά πφζν θαη πψο αληαπνθξίλνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο 

ζηφρσλ:  

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν…» ζηνπο ζηφρνπο 1, 2, 5, 6 θαη 

7. 

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα» ζηνπο ζηφρνπο 1 θαη 4. 

o Απφ ην πεδίν «Γξακκαηηζκνί» ζηνπο ζηφρνπο 1, 2, 3, 5, 6 θαη 7. 

Γξαζηεξηφηεηα 6ε: Η «ηοπολογία» ηος Δπαίνος ζηοςρ επιηαθίοςρ λόγοςρ – 1 

διδακηική ώπα (η 6η ) ζηο επγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApkuRaoNrAXVdEpuMlZPdjlzSmVNa1YtMGNkWlJ2M2c#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1FZ8xeolx7M7BnkLq7O_jP3mTHP4HzmhdkK2yJVwwS7Y/edit
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Πεπιγπαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ δεκηνπξγνχλ κε 

ππεξζπλδέζκνπο ηελ «ηνπνινγία» ηνπ Δπαίλνπ –δεχηεξνπ, βαζηθφηεξνπ θαη 

εθηελέζηεξνπ κέξνπο ησλ επηηαθίσλ ιφγσλ ησλ Γνξγία, Θνπθπδίδε, Λπζία, 

Πιάησλα, Γεκνζζέλε θαη Τπεξείδε. Οη ππεξζχλδεζκνη πνπ δεκηνπξγνχλ νη καζεηέο 

νδεγνχλ ζε θαηάιιεια ρσξία ησλ ηππηθψλ κεξηδίσλ ηνπ κέξνπο ηνπ Δπαίλνπ ζηνπο 

επηηαθίνπο ιφγνπο. 

Δπεηδή ην ρλάξη ηνπ Δπαίλνπ ζε φινπο ηνπο επηηαθίνπο είλαη εθηελέο θαη 

εμαηξεηηθά πνιχπινθν, ε ζπγθξηηηθή θαηαγξαθή ηνπ έρεη ήδε πξνζεκεησζεί ζε 

ςεθηαθφ ππνινγηζηηθφ θχιιν ησλ εγγξάθσλ Google (GoogleDocs / Drive) απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Οη νκάδεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, παξαπέκπνληαη ζε 

θαηάιιεια ρσξία ησλ επηηαθίσλ ιφγσλ θαη, αθνχ ηα κειεηήζνπλ, ηα ηνπνζεηνχλ σο 

ππεξζπλδέζκνπο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ ςεθηαθνχ θχιινπ. 

Τπόπορ επγαζίαρ ηυν ομάδυν: Οη έμη νκάδεο, ζχκθσλα κε ηα ειεθηξνληθά Φχιια 

Δξγαζίαο ηνπο, εθηεινχλ ζε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηηο εμήο εξγαζίεο ζε 

πξνδηακνξθσκέλν ππνινγηζηηθφ θχιιν ησλ εγγξάθσλ Google (GoogleDocs / Drive): 

 Ζ πξψηε νκάδα ηνπνζεηεί ππεξζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε θαηάιιεια ρσξία 

ζην επαηλεηηθφ κέξνο ηνπ απνζπαζκαηηθνχ επηηαθίνπ ιφγνπ ηνπ Γνξγία. 

 Ζ δεχηεξε νκάδα ηνπνζεηεί ππεξζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε θαηάιιεια 

ρσξία ζην επαηλεηηθφ κέξνο ηνπ επηηαθίνπ ιφγνπ ηνπ Θνπθπδίδε. 

Ζ ηξίηε νκάδα ηνπνζεηεί ππεξζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε θαηάιιεια ρσξία 

ζην επαηλεηηθφ κέξνο ηνπ επηηαθίνπ ιφγνπ ηνπ Λπζία. 

 Ζ ηέηαξηε νκάδα ηνπνζεηεί ππεξζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε θαηάιιεια 

ρσξία ζην επαηλεηηθφ κέξνο ηνπ «Μενέξενου» ηνπ Πιάησλα. 

 Ζ πέκπηε νκάδα ηνπνζεηεί ππεξζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε θαηάιιεια 

ρσξία ζην επαηλεηηθφ κέξνο ηνπ επηηαθίνπ ιφγνπ ηνπ Γεκνζζέλε. 

 Ζ έθηε νκάδα ηνπνζεηεί ππεξζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε θαηάιιεια ρσξία 

ζην επαηλεηηθφ κέξνο ηνπ επηηαθίνπ ιφγνπ ηνπ Τπεξείδε. 
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Σα ηππηθά ζέκαηα ζηα νπνία νη νκάδεο ηνπνζεηνχλ ππεξζπλδέζκνπο κε ηα 

θαηάιιεια ρσξία ησλ επηηαθίσλ ιφγσλ είλαη (Ziolkowsky, 1985: 176-178):  

 Σν «γένος»: Πξφθεηηαη γηα ην εθηελέζηεξν κεξίδην ηνπ Δπαίλνπ, πνπ 

αλαθέξεηαη ζην πξνγνληθφ παξειζφλ (κπζνινγηθφ, κπζνπνηεκέλν θαη 

ηζηνξηθφ) θαη ζπλδέεηαη κε ηε δνμαζκέλε αλσηεξφηεηα ηεο Αζήλαο. 

Δπηκεξίδεηαη ζε δχν ππνζέκαηα: α) ηελ επγεληθή θαηαγσγή ησλ 

πξνγφλσλ («εὐγένεια») θαη β) ηα έλδνμα θαηνξζψκαηά ηνπο («τὰ 

ἔργα»), ηα νπνία ζηνλ Γεκνζζέλε αλαθέξνληαη «κατὰ φυλάς». 

 Ζ «πατρίς»: Αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ θαη, γεληθφηεξα, ζηηο θάζε 

είδνπο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθαλ νη πεζφληεο θαη αλαδείρηεθαλ γελλαίνη 

ζηηο κάρεο. Πεξηιακβάλεη ηε κνξθή δηαθπβέξλεζεο («πολίτευμα»), ηα 

ηδεψδε θαη ηηο ζπλήζεηεο («ἐπιτήδευσις», «τρόποι»), ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ («παιδεία») θαη ηελ «ανα-τροφή» (θπζηθή θαη 

πλεπκαηηθή). 

 Ζ «πράξις» αλαθέξεηαη ζηα έξγα ησλ ηηκψκελσλ λεθξψλ ζηνλ πφιεκν 

θαη ζπγθξνηεί ην θχξην κέξνο ηνπ Δπαίλνπ. Πξνβάιινληαη ζην κέξνο 

απηφ ε αξεηή, ηα έκπξαθηα ηδαληθά, ε ζηάζε δσήο θαη νη δεζκεχζεηο 

πνπ νδήγεζαλ ηνπο ηηκψκελνπο λεθξνχο λα ζπζηαζηνχλ γηα ηελ Αζήλα. 

Πόποι: Οη έμη νκάδεο έρνπλ πξφζβαζε: 

o ε ππνινγηζηηθφ θχιιν ησλ εγγξάθσλ GoogleDocs / Drive, πνπ 

πεξηιακβάλεη κε ζπλδέζκνπο ην κέξνο ηνπ επαίλνπ ησλ επηηαθίσλ 

ιφγσλ. Απφ εδψ νη νκάδεο νδεγνχληαη ζηα θαηάιιεια ρσξία ησλ 

επηηαθίσλ ιφγσλ. 

o ε ππνινγηζηηθφ θχιιν ησλ εγγξάθσλ GoogleDocs / Drive, ζην νπνίν 

νη νκάδεο ηνπνζεηνχλ σο ππεξζπλδέζκνπο ηα θαηάιιεια ρσξία ησλ 

επηηαθίσλ ιφγσλ. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApkuRaoNrAXVdEpuMlZPdjlzSmVNa1YtMGNkWlJ2M2c#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApkuRaoNrAXVdFN2RzBEMGk2OGJpNzRIN0hwYVZwQ3c#gid=0
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Δπίηεςξη πποζδοκώμενυν ζηόσυν: Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο 

δνθηκάδνληαη ζην θαηά πφζν θαη πψο αληαπνθξίλνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο 

ζηφρσλ:  

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν…» ζηνπο ζηφρνπο 1, 2, 5, 6 θαη 

7. 

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα» ζηνπο ζηφρνπο 1, 3, 4, 5 θαη 6. 

o Απφ ην πεδίν «Γξακκαηηζκνί» ζηνπο ζηφρνπο 1, 2, 3, 5, 6 θαη 7. 

Γξαζηεξηφηεηα 7
ε
: Σύγκπιζη ηηρ Παπαμςθίαρ ζηοςρ επιηαθίοςρ λόγοςρ – 1 διδακηική 

ώπα (η 7
η
 ) ζηο επγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Πεπιγπαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ηνπ ζελαξίνπ νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ 

ηνπνζεηνχλ θαη ζρνιηάδνπλ ζε πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ππνινγηζηηθφ 

θχιιν ησλ εγγξάθσλ Google (GoogleDocs / Drive) ζέκαηα θαη θνηλνχο ηφπνπο πνπ 

απαληνχλ ζην κέξνο ηεο Παξακπζίαο ζηνπο επηηαθίνπο ιφγνπο ησλ Θνπθπδίδε, 

Λπζία, Πιάησλα, Γεκνζζέλε θαη Τπεξείδε. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ 

ππνινγίδεηαη ν απνζπαζκαηηθφο επηηάθηνο ιφγνο ηνπ Γνξγία, επεηδή δελ 

πεξηιακβάλεη ην κέξνο ηεο Παξακπζίαο. 

Τπόπορ επγαζίαρ ηυν ομάδυν: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη πέληε νκάδεο ησλ καζεηψλ 

(2
ε
 - 6

ε
), ππνινγίδνληαο ζε πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θεηκεληθφ 

πιαίζην ζηα έγγξαθα Google / Drive «Παξάξηεκα», ην νπνίν πεξηέρεη δεθαηξείο 

αξηζκεκέλνπο θνηλνχο ηφπνπο ηνπ κέξνπο ηεο Παξακπζίαο ζηνπο επηηαθίνπο ιφγνπο 

(Ziolkowsky, 1985: 163-164), αληηζηνηρίδνπλ ηνπο αξηζκεκέλνπο θνηλνχο ηφπνπο κε 

ην κέξνο ηεο Παξακπζίαο ζηνπο επηηαθίνπο ιφγνπο ησλ Θνπθπδίδε, Λπζία, Πιάησλα, 

Γεκνζζέλε θαη Τπεξείδε. Έηζη, κε βάζε ηα ειεθηξνληθά Φχιια Δξγαζίαο: 

 Ζ δεχηεξε νκάδα αληηζηνηρίδεη ηνπο αξηζκεκέλνπο θνηλνχο ηφπνπο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο κε ηελ Παξακπζία ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε. 

 Ζ ηξίηε νκάδα αληηζηνηρίδεη ηνπο αξηζκεκέλνπο θνηλνχο ηφπνπο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο κε ηελ Παξακπζία ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Λπζία. 
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 Ζ ηέηαξηε νκάδα αληηζηνηρίδεη ηνπο αξηζκεκέλνπο θνηλνχο ηφπνπο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο κε ηελ Παξακπζία ζηνλ «Μενέξενο» ηνπ Πιάησλα. 

 Ζ πέκπηε νκάδα αληηζηνηρίδεη ηνπο αξηζκεκέλνπο θνηλνχο ηφπνπο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο κε ηελ Παξακπζία ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Γεκνζζέλε. 

 Ζ έθηε νκάδα αληηζηνηρίδεη ηνπο αξηζκεκέλνπο θνηλνχο ηφπνπο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο κε ηελ Παξακπζία ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Τπεξείδε. 

 Σέινο, Ζ πξψηε νκάδα, κφιηο νινθιεξψζνπλ νη νκάδεο 2-6 ηηο εξγαζίεο ηνπο, 

πξνβαίλεη, ζην πξνδηακνξθσκέλν θχιιν εγγξάθσλ Google (GoogleDocs / Drive), ζε 

γεληθέο δηαπηζηψζεηο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ ηφπσλ ηνπ κέξνπο ηεο 

Παξακπζίαο ζε φινπο ηνπο επηηαθίνπο ιφγνπο. 

 Σν πξνδηακνξθσκέλν ππνινγηζηηθφ θχιιν ησλ εγγξάθσλ Google 

(GoogleDocs / Drive), κε βάζε ην νπνίν εξγάδνληαη νη νκάδεο, πεξηιακβάλεη ζε 

πίλαθα δχν κέξε πνπ ζηνηρίδνληαη θάζεηα: α) ην παξεγνξεηηθφ κέξνο ηεο 

Παξακπζίαο (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ), πνπ εμνλνκάδεηαη σο «τύχη ἀγαθή» θαη «τύχη 

κακή» θαη β) ην πξνηξεπηηθφ κέξνο ηεο Παξακπζίαο, πνπ εμνλνκάδεηαη «τὸ 

προτρεπτικόν». Αλάινγα κε ηνλ ζπληάθηε ηνπ επηηαθίνπ ιφγνπ, ηα δχν 

πξνεγνχκελα κέξε ηεο Παξακπζίαο απεπζχλνληαη είηε ζηνπο «ἀποθανόντες» είηε 

ζηνπο «λοιπούς» (παηέξεο, ζπδχγνπο, παηδηά, ζπγγελείο). Σα κέξε απηά ζα ηα  

ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο. 

Πόποι: Οη έμη νκάδεο έρνπλ πξφζβαζε: 

o ε ππνινγηζηηθφ θχιιν ησλ εγγξάθσλ Google (GoogleDocs / Drive), 

πνπ νδεγεί κε ππεξζπλδέζκνπο ζηα ρσξία ηεο Παξακπζίαο ζηνπο 

επηηαθίνπο ιφγνπο ησλ Θνπθπδίδε, Λπζία, Πιάησλα, Γεκνζζέλε θαη 

Τπεξείδε. 

o ε ππνινγηζηηθφ θχιιν ησλ εγγξάθσλ Google (GoogleDocs / Drive), 

πνπ πεξηιακβάλεη: α) ηνλ πίλαθα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ κε 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApkuRaoNrAXVdEpuMlZPdjlzSmVNa1YtMGNkWlJ2M2c#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApkuRaoNrAXVdEY2MGIxT2VHTGM4M3g4XzJNN2pCbFE#gid=0
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αξηζκνχο νη πέληε νκάδεο αλά ζπγγξαθέα, β) ην κέξνο «γεληθέο 

δηαπηζηψζεηο», φπνπ ε πξψηε νκάδα ζα δηαηππψζεη ηελ ηειηθή ηεο 

θξίζε γηα ην κέξνο ηεο Παξακπζίαο ζε φινπο ηνπο επηηαθίνπο ιφγνπο 

θαη γ) ην «Παξάξηεκα», πνπ αλαθέξεη αξηζκεκέλνπο ηνπο δεθαηξείο 

θνηλνχο ηφπνπο ηνπ κέξνπο ηεο Παξακπζίαο ζηνπο επηηαθίνπο ιφγνπο. 

Δπίηεςξη πποζδοκώμενυν ζηόσυν: Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο 

δνθηκάδνληαη ζην θαηά πφζν θαη πψο αληαπνθξίλνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο 

ζηφρσλ:  

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν…» ζηνπο ζηφρνπο 1, 2, 5, 6 θαη 

7. 

o Απφ ην πεδίν «Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα» ζηνπο ζηφρνπο 1, 3, 4, 5 θαη 6. 

o Απφ ην πεδίν «Γξακκαηηζκνί» ζηνπο ζηφρνπο 1, 2, 3, 5, 6 θαη 7. 

Γ΄ Φάζη:  

ΈΚΓΟΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Γξαζηεξηφηεηα 8
ε
: Γημοζίεςζη δπαζηηπιοηήηυν - 20 λεπηά ζηο επγαζηήπιο 

πληποθοπικήρ. 

Πεπιγπαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ αλαξηνχλ, ζηνλ 

ηχπν ησλ ππεξζπλδέζκσλ, φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ εθηειέζεη ζην 

ινγηζκηθφ CmapTools θαη ζηα έγγξαθα Google (GoogleDocs / Drive) ζε εηδηθή 

ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο κε ηίηιν «Περικλέους Επιτάφιος: παξάδνζε 

θαη πξσηνηππία». Οη εξγαζίεο, έηζη, ησλ νκάδσλ δελ είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζην 

δηαδίθηπν αιιά ζπγθεληξσκέλεο ζε έλαλ «ηφπν», φπνπ κπνξεί λα εκπινπηίδνληαη κε 

λέν πιηθφ απφ πξφζζεηα ζελάξηα (βι. ηελ ελφηεηα Ε. Άιιεο εθδνρέο). Δμάιινπ, ε 

ηερληθήο θχζεσο απηή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα αμηνινγείηαη, έρεη λφεκα ππφ ηελ 

έλλνηα φηη: α) θαιιηεξγεί ην αίζζεκα ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο 

δίλεη θίλεηξα ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο απηέο εθηίζεληαη δεκφζηα, 
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ελψ β) ην ζψκα φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπγθξνηεί, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, έλα είδνο 

portfolio γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο κε ηα λέα έξγα πνπ πξνζηίζεληαη κπνξεί λα 

παξαθνινπζεί ηελ πξννδεπηηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο. 

Τπόπορ επγαζίαρ ομάδυν: Σνλ πξψην ιφγν ζηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο 

έρνπλ νη «ρεηξηζηέο» ησλ έμη νκάδσλ, πνπ θξνληίδνπλ λα κεηαθέξνπλ ηηο θαηάιιειεο 

δηεπζχλζεηο ησλ αξρείσλ θαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ σο ππεξζπλδέζκνπο ζηελ εηδηθή 

ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα ειεθηξνληθά 

Φχιια Δξγαζίαο: 

 Ζ πξψηε νκάδα αλαξηά ζηελ εηδηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο 

ζηνλ ηχπν ππεξζπλδέζκσλ ην πξντφλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 1 θαη 2. 

 Ζ δεχηεξε νκάδα αλαξηά ζηελ εηδηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο 

ζηνλ ηχπν ππεξζπλδέζκσλ ην πξντφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 3. 

 Ζ ηξίηε νκάδα αλαξηά ζηελ εηδηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο 

ζηνλ ηχπν ππεξζπλδέζκσλ ην πξντφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 4. 

 Ζ ηέηαξηε νκάδα αλαξηά ζηελ εηδηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο 

ζηνλ ηχπν ππεξζπλδέζκσλ ην πξντφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 5. 

 Ζ πέκπηε νκάδα αλαξηά ζηελ εηδηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο 

ζηνλ ηχπν ππεξζπλδέζκσλ ην πξντφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 6. 

 Ζ έθηε νκάδα αλαξηά ζηελ εηδηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο ζηνλ 

ηχπν ππεξζπλδέζκσλ ην πξντφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 7. 

Πόποι: Οη έμη νκάδεο έρνπλ πξφζβαζε: 

o Ζ πξψηε νκάδα ζηνλ -δεκνζηεπκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηον 

διαδικηςακό ηόπο “place” IHMC Public Cmaps (2) ηνπ ινγηζκηθνχ 

CmapTools- νινθιεξσκέλν ράξηε ηνπ θαθέινπ «ΔΠΗΣΑΦΗΟ» κε 

ηνλ ηίηιν «Homeric_burial_template», θαζψο επίζεο ζηνλ 

ζπκπιεξσκέλν πίλαθα ησλ εγγξάθσλ Google/ Drive. 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1M1GQLT06-29W6N1V-1PP4/Homeric_burial_template.cmap
https://docs.google.com/document/d/1dxH5p6ys1h95uem_tpg0AefF4MZzaCg3jpUM4X-HoH4/edit?pli=1


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

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

 Γ΄ Λυκείου «Παράδοςη και πρωτοτυπία ςτον “Περικλέους Επιτάφιο” του 
Θουκυδίδη» 

Σελίδα 40 από 50 

 

o Ζ δεχηεξε νκάδα ζηνλ -δεκνζηεπκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηον 

διαδικηςακό ηόπο “place” IHMC Public Cmaps (2) ηνπ ινγηζκηθνχ 

CmapTools- νινθιεξσκέλν ράξηε ηνπ θαθέινπ «ΔΠΗΣΑΦΗΟ» κε 

ηνλ ηίηιν «Epitaphios_template». 

o Ζ ηξίηε νκάδα ζηνλ ζπκπιεξσκέλν πίλαθα ησλ εγγξάθσλ Google 

(GoogleDocs / Drive). 

o Ζ ηέηαξηε νκάδα ζηνλ ζπκπιεξσκέλν πίλαθα ησλ εγγξάθσλ Google 

(GoogleDocs / Drive). 

o Ζ πέκπηε νκάδα ζην ζπκπιεξσκέλν ππνινγηζηηθφ θχιιν ησλ 

εγγξάθσλ Google (GoogleDocs / Drive). 

o Ζ έθηε νκάδα ζην ζπκπιεξσκέλν ππνινγηζηηθφ θχιιν εγγξάθσλ 

Google (GoogleDocs / Drive). 

Δπίηεςξη πποζδοκώμενυν ζηόσυν: Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο 

δνθηκάδνληαη ζην θαηά πφζν θαη πψο αληαπνθξίλνληαη ζηελ επίηεπμε θπξίσο ηνπ 

ζηφρνπ 8 ηεο ελφηεηαο «Γξακκαηηζκνί». 

Γξαζηεξηφηεηα 9
ε
 : Αξιολόγηζη δπαζηηπιοηήηυν 

Με ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο, ν εθπαηδεπηηθφο απνηηκά ζε 

ειεχζεξν αιιά ζχληνκν ρξφλν ην έξγν ησλ καζεηψλ, ζηέιλνληάο ηνπο ειεθηξνληθά 

κέζσ ησλ εγγξάθσλ Google / Drive, θφξκα κε θνηλή θιίκαθα θξηηεξίσλ επίδνζεο, 

πνπ αμηνινγεί: α) ην απνηέιεζκα κάζεζεο αλά νκάδα (1
ε
 νκάδα, 2

ε
  νκάδα, 3

ε
  

νκάδα, 4
ε
 νκάδα, 5

ε
 νκάδα, 6

ε
 νκάδα) θαη β) ηε δηαδηθαζία κάζεζεο αλά καζεηή. 

 

    

 

 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1M1GQLT06-12834R2-1PP5/Epitaphios_template.cmap
https://docs.google.com/document/d/1vHXz1fdSWR7K51ACshV91YU5lWbfzawM0-79fH0yJsQ/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1FZ8xeolx7M7BnkLq7O_jP3mTHP4HzmhdkK2yJVwwS7Y/edit?pli=1
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApkuRaoNrAXVdFN2RzBEMGk2OGJpNzRIN0hwYVZwQ3c#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApkuRaoNrAXVdEY2MGIxT2VHTGM4M3g4XzJNN2pCbFE#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1hcmrNtgLxHwaOZozNyj4XrDiNV94G67QG_WtDJL2BKo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YYnR4lPW2lrzW2siqc7OkEaP2_zntw6scZTXA7G6nWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sktA1fp0JA8-GyAR0N6zvs6DZm40dIRSISA-0wOK5kc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sktA1fp0JA8-GyAR0N6zvs6DZm40dIRSISA-0wOK5kc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1LmnPOhEH1HS3ZZOiDmuLqI8VSdRrooXPYzr-RNj5P2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1t_lJ7YlWEJeT12poNWqLKe2OZdTde2ps-bdEhVTWJus/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1GSKhJ9VA1IEEbZGO5gtKXB40uPaiCTocqXQtCzflrS4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1FcwA-S9L5iokfVVsBHBkxufR4SV_KwAiC3J1C1igUOE/viewform
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο εργαζίας 1: Πρώηη ομάδα 

 

Φύλλο εργαζίας 2: Γεύηερη ομάδα 

 

Φύλλο εργαζίας 3: Σρίηη ομάδα 

 

Φύλλο εργαζίας 4: Σέηαρηη ομάδα 

 

Φύλλο εργαζίας 5: Πέμπηη ομάδα 

 

Φύλλο εργαζίας 6: Έκηη ομάδα. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1BiIBu0R5adBROUMQUs6p0xbLNPPy0t5h81uwCYRYwlQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1z9VNqgFh3z06ljgfq6H_ribfd-p-mwxsfIgIwU9ALKg/edit
https://docs.google.com/document/d/1QW0VnuMr6rPisKROZ8eCuyKt4NQLYdP6wyTSMCm482M/edit
https://docs.google.com/document/d/15wB4FDENoQTFknGkuXmCUAPn72wQAtwDJiGZ_Rc67yE/edit
https://docs.google.com/document/d/1JoISGTT5udIJ5ya5dUfaX9JwO_s48ux2V-IA7k0PoEw/edit
https://docs.google.com/document/d/1fEY1rmMRv9UEBRmNYsOpRH7CyLoP3tzL2FNykL56J2Y/edit
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

ε ζπκπιεξσκαηηθέο εθδνρέο ηνπ ην πξνθείκελν ζελάξην ζα κπνξνχζε:  

1. Να ππνβάιεη ζηνπο καζεηέο κηα πην εμεηδηθεπκέλε κειέηε θαη δηεξεχλεζε 

ζεκάησλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε θαη ηνπο 

άιινπο επηηαθίνπο ιφγνπο, ι.ρ. ηνπ ζέκαηνο «ηεο απηνρζνλίαο», ηεο ζρέζεο 

«κχζνπ θαη ηζηνξίαο» ζηνπο επηηαθίνπο ιφγνπο, ην κέξνο ηνπ Δπαίλνπ ή ηνπ 

ζέκαηνο ηνπ ζξήλνπ, πνπ απαζρνιεί ηνλ Λπζία φρη φκσο θαη ηνπο άιινπο 

ζπγγξαθείο.  

2. Να εληζρπζεί κε ηελ μελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Κεξακεηθνχ, 

φπνπ νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαζηαπξψζνπλ (πην ζπζηεκαηηθά απφ φ,ηη γίλεηαη ζην 

πξνθείκελν ζελάξην θαη θπξίσο ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην) ην θείκελν ηνπ 

«Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε κε νπηηθνπνηεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο 

αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Σν ηειηθφ πξντφλ ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο εηθνληζηηθήο βηβιηνζήθεο πνπ ζα 

δεκνζηεπφηαλ ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο θαη φπνπ ην θείκελν ηνπ 

«Επιταφίου» ζα ζρνιηαδφηαλ κέζσ ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ.  

3. Να θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζεκεξηλέο πξσηνβνπιίεο 

θνξέσλ, πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε, ηελ 

πξνβνιή θαη θπξίσο ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο θαη αλαζηήισζεο ηεο 

πεξηνρήο εθηφο ηνπ Κεξακεηθνχ, φπνπ ζεσξείηαη ζήκεξα φηη εληνπίδεηαη ην 

«δημόσιο σήμα». 

4. Μηα δεχηεξε ελαιιαθηηθή εθδνρή ηνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπεξηιάβεη, εθηφο απφ ηηο εμσηεξηθέο δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο ηνπ 

«Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε κε άιινπο, ηηο ελδνθεηκεληθέο ζρέζεηο ηνπ έξγνπ 

απηνχ κε άιιεο ελφηεηέο ηνπ, φπσο ν ιφγνο ηνπ Αξρίδακνπ, πνπ επαηλεί ηνπο 
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παξηηάηεο ζην πξψην βηβιίν ή ε πεξηγξαθή ηνπ ινηκνχ, πνπ αθνινπζεί ηνλ 

επηηάθην ιφγν ηνπ Πεξηθιή.  

5. Απφ ην πξνθείκελν ζελάξην έκεηλε εθηφο ην δήηεκα ηεο πξφζιεςεο ηνπ 

«Επιταφίου». ε κηα πξψηε ηέηνηα εθδνρή ηνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

δηαζηαπξσζεί ην θείκελν ηνπ «Επιταφίου» κε κεηαγελέζηεξνπο ιφγνπο 

πνιηηηθψλ αλδξψλ, φπσο ν θιαζηθφο ιφγνο ηνπ Αβξαάκ Λίλθνιλ ζην 

Gettysburg ή λα εμεηαζηνχλ αλαινγίεο ή δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ νη 

«κοινοί» επηηάθηνη (ππέξ ησλ πνιιψλ, αλσλχκσλ πεζφλησλ), φπσο ηνπ 

Θνπθπδίδε, κε ηνπο «ἰδίους», φπσο ν επηθήδεηνο πνπ εθθσλεί ν Αληψληνο 

πξνο ηηκήλ ηνπ δνινθνλεζέληνο Ηνχιηνπ Καίζαξα απφ ηνλ Βξνχην θαη ηνλ 

φκηιφ ηνπ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Ηνχιηνο Καίζαξ» ηνπ Μάλθηεβηηο, ην 

1953 (ην πεξηερφκελν ηνπ επηθήδεηνπ ιφγνπ θαη εδψ).   

ε κηα δεχηεξε πξνζιεπηηθή εθδνρή, κε αθνξκή ηνλ «Επιτάφιο» ηνπ 

Θνπθπδίδε, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ε θπθινθνξία ηνπ επηθήδεηνπ, 

γεληθφηεξα, ηειεηνπξγηθνχ ή κε, ιφγνπ ζηελ ειιεληθή παξάδνζε ή 

γξακκαηεία (θπξίσο ινγνηερληθή). 

ε κηα ηξίηε εθδνρή, κε αθνξκή ην «δημόσιο σήμα» ηνπ Κεξακεηθνχ, 

ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί απφ ηνπο καζεηέο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 

ζχγρξνλα θξάηε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ έζηεζαλ κλεκεία, σο ζήκαηα 

αλάκλεζεο ησλ δηθψλ ηνπο πεζφλησλ απφ ηνπο πνιέκνπο.  

Ζ πξφζιεςε, ηέινο, ηνπ «Επιταφίου» ζα κπνξνχζε, ζε πην 

ζπλεζηζκέλεο εθδνρέο, λα ζπκπεξηιάβεη είηε ηε ζχγθξηζε δηαθφξσλ 

λενειιεληθψλ κεηαθξάζεψλ ηνπ, είηε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ (ρξεζηηθνχ ή 

θαηαρξεζηηθνχ) κε ηνλ νπνίν ηδέεο ηνπ «Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε 

θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζην δηαδίθηπν.  

http://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
http://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
http://www.youtube.com/watch?v=7X9C55TkUP8
http://www.youtube.com/watch?v=5-iMlXTr03o
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Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ εθαξκνζηηθή εκβέιεηα ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ εμαξηάηαη απφ ηα αζθπθηηθά 

ρξνληθά πιαίζηα ζηα νπνία δηεμάγεηαη ζήκεξα ε δηδαζθαιία ηνπ «Επιταφίου» ηνπ 

Θνπθπδίδε ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ ιπθείνπ σο κάζεκα γεληθήο παηδείαο (κία ψξα ηελ 

εβδνκάδα). ρεδηάζηεθε, σο εθ ηνχηνπ, κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα 

κπνξεί λα εθαξκφζεη, φπνηε ν ίδηνο θξίλεη, ζπγθεθξηκέλα κφλν κεξίδηά ηνπ. Δπίζεο, ν 

ραξαθηήξαο ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί σο αθξαία πεξηνξηζηηθφο 

θαη θνξκαιηζηηθφο, ζηνλ βαζκφ πνπ θαηαπηάλεηαη κε έλα θάπσο εηδηθφ, εμεδεηεκέλν 

θαη κηθξνζθνπηθφ ζέκα. Χζηφζν, ην πξνθείκελν ζελάξην δελ είλαη παξά ε αθεηεξία-

βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα νηθνδνκεζνχλ εξκελεπηηθά δεηήκαηα, κε 

πξφζζεηε αμία θαη ζεκαζία, ηα νπνία γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο εδψ καηαηψζεθαλ. Χο 

πξνο ηνλ εηδηθφ θάπσο ραξαθηήξα ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ, πεπνίζεζε ηνπ 

ζπληάθηε ηνπ είλαη φηη ηα ζελάξηα δελ νθείινπλ, απιψο, λα πξνζζέηνπλ ή λα 

«θνιιάλε» ηηο ΣΠΔ ζε ζπκβαηηθά, θαηά άιια, ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα θαη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, αιιά λα εθθηλνχλ απφ ηε ζέζε ελφο πξνο επίιπζε θηινινγηθνχ, 

εξκελεπηηθνχ θαη κεζνδνινγηθνχ πξνβιήκαηνο θαη λα εμεηάδνπλ, ζηε ζπλέρεηα, αλ 

θαη πψο νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ έκπξαθηα ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ σο πξνο απηφ ην ζεκείν κέλεη λα θξηζεί απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ. 
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Δηθφλα 2: Έλζεην θείκελν θαη εηθφλα (δεμηά) σο ππεξζχλδεζκνο ζην κνηίβν 2 (ΠΡΟΘΔΖ), ηππηθφ κηθξνζηνηρείν 2.1 (Θξήλνο) 
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Δηθφλα 3: Έλζεην θείκελν θαη εηθφλα (δεμηά) σο ππεξζχλδεζκνο ζηα ηππηθά κηθξνζηνηρεία 1.1  & 1.3 – κνηίβν 1(ΠΡΟΘΔΖ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 


