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Π.3.2.5 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

Σηκή θαη αηίκσζε ηνπ λεθξνχ: δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε κε αθνξκή ηελ Αληηγόλε ηνπ 

νθνθιή. 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Λάκπξνο Πφιθαο  

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Λάκπξνο Πφιθαο 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Β΄ Λπθείνπ  

Χπονολογία 

Απφ 27-03-2014 έσο 25-5-2014 

Σσολική μονάδα 

1ν Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Αζελψλ, «Γελλάδεην»  

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

νθνθιένπο, «Αντιγόνη»: Α΄ Δπεηζφδην, ζη. 162 – 210 [πξβι. 21-99, 450-470, 999-

1032, 1192-1205].  

Διαθεμαηικό 

Όρη 

Χπονική διάπκεια 

11±12 δηδαθηηθέο ψξεο (ζε δηάζηεκα 4±5 εβδνκάδσλ) 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  
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Δθηφο ζρνιείνπ: θαη’ νίθνλ εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Google Docs – Flickr. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Γηα ηνλ δάζθαιν:  

● Δκπεηξία ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε νκαδνζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ δηά 

δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο.  

● Γεμηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε θαη ηε δεκηνπξγία εγγξάθσλ Google.  

● πζηεκαηηθή πξνεγνχκελε κειέηε, εχξεζε θαη ζχληαμε θεηκεληθνχ θαη 

εηθνληζηηθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθή κνξθή, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο 

ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Γηα ηνλ καζεηή:  

● Γλψζε δηδαγκέλσλ ελνηήησλ θαη ρσξίσλ ηεο «Αντιγόνης» ηνπ νθνθιή πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηηκή θαη αηίκσζε ηνπ λεθξνχ. 

● Δκπεηξία ζηε ζχληαμε ζπλεξγαηηθψλ θεηκέλσλ εμ απνζηάζεσο κέζσ ησλ 

εγγξάθσλ Google. 

● Γεμηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε θαη ηε δεκηνπξγία εγγξάθσλ Google θαη εηθφλσλ 

ζην Flickr 

● Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα Google θαη Flickr κε πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο, 

φπνπ ζπλεπεμεξγάδνληαη πξνδηακνξθσκέλα αξρεία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

● Σερληθέο δεμηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε εηθφλσλ ζην δηαδίθηπν. 

● Καηνρή πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζην ζπίηη. 

Σν ζελάξην απηφ ζπληάρζεθε θαη εθαξκφζηεθε ζε καζεηέο πνπ έρνπλ πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο ζε εξκελεπηηθά ζέκαηα ηνπ θεηκέλνπ ηεο «Αντιγόνης» ηνπ 

νθνθιή, αιιά δελ δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνζπκία λα θαηαζθεπάδνπλ κε πνιιά 

ηερλνινγηθά εξγαιεία δηθέο ηνπο, αλαλεσηηθέο θαη πνιπηξνπηθέο ζπλζέζεηο. 

Αξθνχληαη ζηε κειέηε θαη εξκελεία ησλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ θαη ζηελ 
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εηθνλνγξάθεζή ηνπο, αμηνπνηψληαο πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο γξαθήο κε 

δηαθεηκεληθνχο ζπλδέζκνπο, κε ηα νπνία είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη. 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή ζρνιηθήο κνλάδαο:  

ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο έλαο θεληξηθφο εμππεξεηεηήο, κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαη, κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ, έμη ππνινγηζηηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ. Όινη νη ππνινγηζηέο (κε Windows Xp θαη άλσ) έρνπλ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

Λάκπξνο Πφιθαο: «Σηκή θαη αηίκσζε ηνπ λεθξνχ: δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε κε 

αθνξκή ηελ Αληηγόλε ηνπ νθνθιή», Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, Β΄ 

Λπθείνπ. 

Το ζενάπιο ανηλεί  

- 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην εθαξκνζκέλν απηφ ζελάξην νη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ ζην πεξηβάιινλ ησλ 

εγγξάθσλ Google θαη δεκηνχξγεζαλ αλά νκάδεο (κε βάζε πξνδηακνξθσκέλν θαηά 

θαλφλα θεηκεληθφ θαη εηθνληζηηθφ πιηθφ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ) ςεθηαθά, 

εηθνλνγξαθεκέλα κηθξνθείκελα. Σα ζπλεξγαηηθά κηθξνθείκελα εηθνλνγξαθήζεθαλ 

κε ηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ ζπιινγψλ κε εηθφλεο θαη εζηίαζαλ, θαηά θχξην ιφγν, 

ζην πψο ην δηπιφ ζέκα, ηεο έληηκεο ηαθήο ηνπ Δηενθιή θαη ηεο αηίκσζεο ηνπ λεθξνχ 

Πνιπλείθε, θπθινθνξεί ζε πξνγελέζηεξα θαη κεηαγελέζηεξα ηεο «Αντιγόνης» 

―θείκελα‖ ηεο αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο. Οη θαηαβνιέο ηνπ δηπινχ ζέκαηνο (ζην 

έπνο θαη ελ κέξεη ζηελ αξρατθή ιπξηθή πνίεζε), νη πξνβνιέο ηνπ (ζηελ αηηηθή 
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πεδνγξαθία θαη ηελ ηξαγσδία) θαζψο θαη ε πξφζιεςή ηνπ (ζε ελδεηθηηθέο 

λενειιεληθέο κεηαθξάζεηο) ζπγθξίζεθαλ, άκεζα ή έκκεζα, κε ζρεηηθά ρσξία ηεο 

ζνθφθιεηαο «Αντιγόνης» πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηηκή θαη αηίκσζε ηνπ Δηενθιή θαη 

ηνπ Πνιπλείθε. ηελ εηζαγσγή ζπγθξίζεηο θαη δηαζηαπξψζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο ηηκήο 

θαη αηίκσζεο ησλ λεθξψλ έγηλαλ κε ηε ζχγρξνλε βίαηε θαη πνιεκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Οη ζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ αλαξηήζεθαλ ζην ηζηνιφγην 

ηνπ καζήκαηνο.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Σν δήηεκα ηεο ηηκήο ηνπ Δηενθιή θαη ηεο αηίκσζεο ηνπ Πνιπλείθε, φπσο εθθσλείηαη 

ζηελ «Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή δηπιά, έκκεζα απφ ηελ νκψλπκε εξσίδα θαη άκεζα 

απφ ηνλ Κξένληα, είλαη γηα ηελ έξεπλα ξεπζηφ θαη ακθίζεκν (Hester 1971, Rosivach 

1983, Harris 2006). Απηφ ζεκαίλεη, εηδηθφηεξα, φηη ηφζν ε επηδνθηκαζηηθή ζηάζε ηεο 

Αληηγφλεο, πνπ επηρεηξεί ηελ έληηκε ηαθή ηνπ Πνιπλείθε, φζν θαη απαγφξεπζε ηεο 

ηαθήο ηνπ ηεξφζπινπ θαη πξνδφηε ηεο Θήβαο απφ ηνλ Κξένληα δελ επηδέρνληαη 

βηαζηηθέο θαη κνλνζήκαληεο απαληήζεηο. Ο ηξαγηθφο πνηεηήο ζέηεη ην δηπιφ ζέκα ηεο 

ηηκήο θαη αηίκσζεο ηνπ λεθξνχ ππφ δηαπξαγκάηεπζε, κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ 

πιαίζην (ηδενινγηθφ, πνιηηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ), φπνπ πξν-πνιηηηθέο θαη αξρατθέο 

ηδέεο, αμίεο θαη ιεηηνπξγίεο αληηπαξαηίζεληαη ζηελ αξρή θαη ζπκθηιηψλνληαη εμ 

πζηέξνπ κε ηηο αληίζηνηρεο, νξζνινγηθέο θαη πνιηηηθέο, ηεο πεξίθιεηαο θιαζηθήο 

επνρήο (Kawalko Roselli, 2006: 136).  

Δπηπξφζζεηα, ε δηαπξαγκάηεπζε απηή δελ είλαη κφλν δξακαηηθφ κνηίβν, πνπ 

απνζθνπεί ζηελ πξφθιεζε ζπγθίλεζεο ηνπ ζεαηή, αιιά θαη ζηνηρείν θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο πξαθηηθήο, αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλν ζηε δηπιφηεηά ηνπ (σο ηηκή θαη 

αηίκσζε) κε ηηο βηνγισζζηθέο εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ, πνπ απνηππψζεθαλ ζε 

πξνγελέζηεξα ή κεηαγελέζηεξα ηεο «Αντιγόνης» «θείκελα» κε πνηθίινπο θαη 

http://gennadeio.blogspot.gr/
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ζχλζεηνπο ηξφπνπο. Δίρε βέβαηα παξαηεξεζεί  φηη, σο πξνο ηε ζεαηξηθή ηεο πινθή, ε 

«Αντιγόνη» είλαη απφ ηα πην πξσηφηππα/θαλνληθά έξγα ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

ηξαγσδίαο, ν κχζνο ηεο νπνίαο, ζην ζχλνιφ ηνπ, δελ έρεη πξνθαηφρνπο (Burian, 184). 

Χζηφζν, φπσο ππνδεηθλχεηαη ζην πξνθείκελν ζελάξην, ην δηπιφ ζέκα ηεο ηηκήο θαη 

ηεο αηίκσζεο ηνπ λεθξνχ δελ πξνθαηαβάιιεηαη κφλν (ζε πξνβιεκαηηθή έζησ κνξθή) 

ζηνπο αηζρπιηθνχο «Επτά επί Θήβας». Ο Shapiro (2006) έρεη δείμεη πψο ην ζεαηξηθφ 

ζρήκα ηεο «Αντιγόνης» «ηαθή Δηενθιή - θαθνπνίεζε Πνιπλείθε - ηαθή Πνιπλείθε» 

αληηζηνηρεί, κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ δηαθνξέο, ζην αθεγεκαηηθφ ζρήκα ηεο 

νκεξηθήο «Ιλιάδας» «ηαθή Παηξφθινπ – θαθνπνίεζε Έθηνξα –ηαθή Έθηνξα». Δλψ 

πξνβνιέο ηνπ δηπινχ ζέκαηνο ζπληεξνχληαη ηφζν ζηελ αηηηθή πεδνγξαθία φζν θαη 

ζηελ ηξαγσδία (Rosivach, 1983). Αλ ζηε ζπδεπθηηθή αληίζεζε «ηαθή –αηίκσζε», ν 

ζακκέλνο λεθξφο απνηειεί ην νηθείν, «αζεκάδεπην» (unmarked), θαη γηα απηφ 

αλακελφκελν ζηα «θείκελα» θαη ζηελ «πνιηηηζκέλε» δσή ζθέινο, ν άηαθνο λεθξφο 

είλαη ην εμαηξεηηθφ, ην «ζεκαδεκέλν» (marked) θαη κε αλακελφκελν ζθέινο, πνπ 

κεηαθέξεη ηνλ λεθξφ απφ ηνλ πνιηηηζκφ ζηε θχζε. Χζηφζν, ζε πξαγκαηνινγηθφ 

επίπεδν, ε «ζεκαδεκέλε» αηίκσζε ηνπ λεθξνχ, αλ θαη ζνθαξηζηηθή, δελ πξέπεη λα 

ήηαλ μέλε πξνο ηηο επαηζζεζίεο ηνπ αζελατθνχ αθξναηεξίνπ, θαζψο ν λφκνο 

επέβαιιε νη πξνδφηεο λα κέλνπλ άηαθνη κέζα ζηα φξηα ηεο Αηηηθήο, θαη, παξά ην 

γεγνλφο φηη κηα νηθνγέλεηα κπνξεί λα έζαβε ηνπο λεθξνχο ηεο έμσ απφ ηα φξηα ηεο 

πφιεο, απηνί ραξαθηεξίδνληαλ «άηαθνη» (Griffith 2000: 126).  

Ο δηάινγνο, επνκέλσο, ηεο ζνθφθιεηαο «Αντιγόνης» σο πξνο ην δηπιφ ζέκα κε 

άιια «θείκελα» ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο πθίζηαηαη, θαη, ζε απηφ ην 

πιαίζην, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ηζρπξηζηνχκε θαη λα ππνδείμνπκε ζην ζελάξην φηη 

ην δηπιφ ζέκα «ηηκή θαη αηίκσζε ηνπ λεθξνχ» ζπγθξνηεί πνιχπινθν «κσζατθφ 

παξαζεκάησλ», πνπ «αθνκνηψλεη θαη κεηαζρεκαηίδεη άιια θείκελα, σο 

δηαθεηκεληθφηεηα» (Kristeva, 1980 [1967]: 66). Δμάιινπ, ν εκπξφζεηα άηαθνο θαη 



 

 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική ευαρμογή σεναρίων 

 Β’ Λυκείου «Σιμή και ατίμωςη του νεκροφ: διακειμενική προςζγγιςη με 
αφορμή την Αντιγόνη του οφοκλή»» 

ελίδα 8 από 42 
 

θαθνπνηεκέλνο λεθξφο ζεκάδεςε ην παξειζφλ θαη ζεκαδεχεη ην παξφλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ, δίλνληαο αθνξκέο ηφζν γηα «πςεινχο» ινγνηερληθνχο κεηαπιαζκνχο 

(Steiner, 2001) φζν θαη γηα «ρακειφηεξεο» ζπγθξίζεηο κε ηε, λεφηεξε θαη ζχγρξνλε, 

πνιεκηθή θαη βίαηε πξαγκαηηθφηεηα ‒απφ ην Βηεηλάκ κέρξη ηα πξφζθαηα 

ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα ηνπ Μαξαζσλίνπ ηεο Βνζηψλεο (Trietle 2000, Weiss-Krejci 

2013: 286, Mendelsohn 2013).  

Αιιά θαη ζηε ζνθφθιεηα «Αντιγόνη» ε πξνβνιή ηεο αηίκσζεο ηνπ πξνζσξηλά 

έζησ άηαθνπ Πνιπλείθε, φζν θη αλ είλαη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έληηκε 

ηαθή ηνπ αδειθνχ ηνπ Δηενθιή, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ππεξέρεη. ην έξγν ν 

δεχηεξνο, ν Δηενθιήο, έρεη ήδε ηαθεί κε ηηο πξέπνπζεο ηηκέο, ελψ ν πξψηνο, ζηνλ 

νπνίν δηεμνδηθφηεξα θαη κε έκθαζε αλαθέξνληαη ηφζν ε Αληηγφλε φζν θαη θπξίσο 

ζην δηάγγεικά ηνπ ν Κξένληαο, παξακέλεη άηαθνο, γηα λα θαηαζπαξαρζεί απφ ζθπιηά 

θαη φξληα. Δμαθηηλσκέλε πξνο πξνεγνχκελα θαη επφκελα «θείκελα» ε πξνβεβιεκέλε 

αηίκσζε ηνπ Πνιπλείθε ππνρξεψλεη ηνλ αλαγλψζηε, φρη αθξηβψο λα κεηψζεη ην 

πξνθίι ηνπ Κξένληα σο απνιπηαξρηθνχ εγέηε, αιιά, επαλαζεκαζηνινγψληαο ηε 

δηαηαγή ηνπ, λα ηνλ επαλαμηνινγήζεη, εξκελεχνληαο ηε ζηάζε ηνπ ηνπιάρηζηνλ ζε 

έλα πην πνιχπινθν επίπεδν πνπ έρεη ηζρπξή παξνπζία ηφζν ζηνλ κχζν φζν θαη ζηα 

«θείκελα» ηνπ ηφηε θαη ηνπ ζήκεξα. 

Ζ δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηνπ δηπινχ ζέκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην 

ππνινγίδεη σζηφζν θαη ζηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο. Ζ νπνία 

ζεσξείηαη (Bloome & Egan-Robertson, 2004: 24) σο θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ εληνπίδεηαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο σο αλαγλψζηεο θαη ζπγγξαθείο, είηε κεηαμχ ηνπο είηε κε ηα 

ίδηα ηα θείκελα θαη γεληθφηεξα κε ηε γιψζζα. Αλ, πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξκελεπηηθνί 

δηαθεηκεληθνί δεζκνί αθνξνχλ αλαινγηθέο, ή νκνησκαηηθέο, ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηε 

γιψζζα, ηελ εηθνλνγξαθία, ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηα ζέκαηα ζε πνηθίια γέλε θαη είδε 

ιφγνπ, νη παηδαγσγηθνί δηαθεηκεληθνί δεζκνί αλαθέξνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζηνλ 
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δηάινγν πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο κέζσ ησλ θεηκέλσλ, δηακνηξαδφκελνη θνηλέο 

εκπεηξίεο θαη γλψζεηο πνπ εληζρχνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο απνθιείνληαο άιιεο πνπ 

δελ ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ.  

ήκεξα, εμάιινπ, ηα ςεθηαθά κέζα θαη νη δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο Web 2.0 

δηακεζνιαβνχλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πνιπκνξθηθψλ δηαθεηκεληθψλ δεζκψλ ζε 

ππεξκεζηθνχο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπλδπάζνπλ, 

ππεξθείκελα θαη πνιπκέζα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, έλλνηεο θαη εξγαιεία, θαζψο επίζεο λα 

δηεξεπλήζνπλ δηαθνξεηηθέο φςεηο θαη πξννπηηθέο δηαπξαγκάηεπζεο ελφο ζέκαηνο 

δνπιεχνληαο ζε νκάδεο. Σα έγγξαθα Google ζπκβάιινπλ, ζε ζεσξεηηθφ θαη 

πξσηνβάζκην αζθαιψο επίπεδν, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, επλνψληαο, ζε κηα 

θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή πξννπηηθή, ηελ εθαξκνγή φςεσλ απφ ηελ εγθαζηδξπκέλε 

κάζεζε πνπ θαιιηεξγείηαη κε ηα νκαδνζπλεξγαηηθά ζρήκαηα γξαθήο (Educause 

Learning Initiative 2008, Conner 2008, Zhou, et al. 2012, Denton, 2012, Oxnevad 

2013). 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

● Να αζθεζνχλ ζηε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ελφο αξραηνειιεληθνχ θεηκεληθνχ 

ζέκαηνο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζε 

δηεζκπαξκέλα, ζηνλ ρξφλν θαη ρψξν, είδε ιφγνπ.  

● Να κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ, ζηα βαζηθά ηνπ ζεκεία, ηελ εμέιημε θαη ηηο 

κεηαιιαγέο πνπ πθίζηαηαη έλα θεηκεληθφ ζέκα, δηαρξνληθά θαη ζπγρξνληθά, 

αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο, ηελ επνρή ηνπ, θαζψο επίζεο ηα κέζα ζηα 

νπνία ζπληεξείηαη θαη κε ηα νπνία πξνβάιιεηαη. 
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● Να γλσξίζνπλ είδε ιφγνπ ηεο αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο εθηφο ηνπ 

θαλφλα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο κεηαμχ ηνπο δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο. 

● Απνζηαζηνπνηνχκελνη απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, αμίεο, εκπεηξίεο θαη 

πξφηππα δσήο, λα θαιιηεξγήζνπλ αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηέηνηεο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θαηαλννχλ πεξηερφκελα απφ παξειζνληηθά θεηκεληθά είδε ιφγνπ 

πνπ πξαγκαηεχνληαη ην ίδην ζέκα, ην δηαρεηξίδνληαη σζηφζν κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ ζην πιαίζην 

ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ. 

● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε «έληηκνπο» θαη «άηηκνπο» 

λεθξνχο απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ ζέηεη 

πξνβιήκαηα θαη δηιήκκαηα ζξεζθεπηηθά, εζηθά, πνιηηηθά. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο:  

● Να αζθεζνχλ ζηε ζπζηεκαηηθή ζπλαλάγλσζε ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ 

κε ηε κεηαθξαζκέλε εθδνρή ηνπ.  

● Να εληζρχζνπλ ηηο πξνζιεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο σο πξνο ηε κεηάθξαζε ησλ 

θιαζηθψλ θεηκέλσλ, ζπλεθηηκψληαο ηνλ ζρεηηθφ ηεο θαη απηφλνκν ραξαθηήξα. 

● Να πξνζιάβνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο σο δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

εκπινπηηζκνχ ηνπ πξσηφηππνπ ιφγνπ κε λέα ζηνηρεία, πνπ ηνλ εληζρχνπλ θαη 

ηνλ αλαδεηθλχνπλ εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ επηβίσζή ηνπ. 

● Να εθαξκφδνπλ ην θαηάιιειν ζπληαίξηαζκα νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

θεηκεληθψλ ζεκάησλ. 

● Να δηαηππψλνπλ ππεχζπλεο απφςεηο γηα ηελ επζηνρία ησλ επηινγψλ ησλ 

κεηαθξαζηψλ θαη, γεληθφηεξα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κεηαθξάζεσλ. 

Γπαμμαηιζμοί 
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Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

● Να αζθεζνχλ ζηε δεκηνπξγηθή ζπλαλάγλσζε θεηκεληθψλ ζεκάησλ κε ηηο 

εηθνληζηηθέο ηνπο εθδνρέο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή απηνλνκία αιιά θαη 

ηηο αλαινγίεο ηεο εηθφλαο πξνο ηε γξαθή.  

● Να εληνπίδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά γέλε θαη είδε ιφγνπ, θαιιηεξγψληαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζην λα 

θαηαζθεπάδνπλ ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα, έλλνηεο θαη κέζα. 

● Να απνθηήζνπλ θξηηηθή επίγλσζε γηα ζρέζεηο θαη δεζκνχο πνπ εληνπίδνπλ νη 

ίδηνη ή ζηνπο νπνίνπο παξαπέπνληαη απφ ηξίηνπο. 

● Να εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή ιφγνπ, 

δνπιεχνληαο ζε νκάδεο θαη αμηνπνηψληαο δηαδηθηπαθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

πφξνπο αλάγλσζεο, γξαςίκαηνο θαη νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

● Να επεμεξγάδνληαη θαη λα ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο λα κπνξνχλ λα 

εκπινπηίδνπλ, λα βειηηψλνπλ θαη λα αλαζεσξνχλ κέζσ ηνπ δηαιφγνπ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηεο αιιεινδηφξζσζεο. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

ην ζπληαγκέλν ζελάξην αλαθεξφηαλ φηη εθαξκφδνληαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κε ηηο 

νπνίεο νη καζεηέο: 

● Δληζρχνπλ θαη βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο ζην 

ζπλεξγαηηθφ γξάςηκν. 

● Καιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο δηαινγηθήο θαη θξηηηθήο επεμεξγαζίαο θαη 

παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ ην νπνίν κειεηνχλ γηα λα δεκνζηεχζνπλ. 

● Γηακνξθψλνπλ αλεθηηθή θαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ άπνςε ησλ άιισλ, 

πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηε δηθή ηνπο. 

● Απηελεξγνχλ, ζην πιαίζην θνηλνηήησλ κάζεζεο, θαη παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα ζπλζέζνπλ θείκελα 

πξσηφηππα πνπ ηνπο εθθξάδνπλ. 
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ην πιαίζην απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο πηνζεηεί αόξαηεο όςεηο παηδαγσγηθήο 

πξαθηηθήο φπνπ, νπηζζνρσξψληαο απφ ην πξνζθήλην ηεο δηδαζθαιίαο, ιεηηνπξγεί 

σο ζρεδηαζηήο ηεο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ θαη ελνξρεζηξσηήο ησλ 

δξαζηεξηφηεησλ ηνπο, παξέρνληάο ηνπο νπζηαζηηθά θίλεηξα γηα ηελ εκπινθή ηνπο 

θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζελαξίνπ.  

Χζηφζν, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πξνέθπςαλ θπξίσο σο πξνο ην 

ζπλεξγαηηθφ γξάςηκν ηα επφκελα δεηήκαηα-πξνβιήκαηα: 

● Οη πεξηζζφηεξεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ γηλφληνπζαλ απφ ηνπο 

καζεηέο, αθνξνχζαλ ηε κνξθή θαη φρη ην πεξηερφκελν ησλ ζπληαγκέλσλ 

κηθξνθεηκέλσλ. 

● Ζ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ζην γξάςηκν ησλ θεηκέλσλ δελ ήηαλ ηφζν 

απζφξκεηε απφ ηα κέιε ησλ νκάδσλ, αιιά γηλφηαλ κάιινλ ζπληνληζκέλα. Οη 

καζεηέο, δειαδή, εξρφληνπζαλ πξψηα ζε ζπλελφεζε κεηαμχ ηνπο γηα ην πφηε 

ζα κπνπλ ζην πεξηβάιινλ ησλ εγγξάθσλ Google, θαη κεηά έγξαθαλ θαηά 

νκάδεο ηα θείκελα πνπ ηνπο αληηζηνηρνχζαλ. 

● Ζ ζπλεξγαζία ηνπο ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ δηαδνρηθή θαη φρη παξάιιειε. 

Γειαδή, πξψηα έλαο καζεηήο έγξαθε θπξίσο κηα παξάγξαθν θαη ζηε 

ζπλέρεηα θάπνηνο άιινο ηεο ίδηαο νκάδαο ζπλέρηδε ή δηφξζσλε ην θείκελν. 

● Τπήξρε κηα γεληθφηεξε έιιεηςε δηάζεζεο ζηελ αιιεινδηφξζσζε. 

Πεξηζζφηεξν ζπρλή ήηαλ ε πξφζζεζε ηκεκάησλ θεηκέλνπ παξά ε δηαγξαθή 

ηνπο. Γεληθφηεξα, νη καζεηέο δελ επηζπκνχζαλ λα δηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

● πρλά νη καζεηέο έδηλαλ ηελ εληχπσζε φηη ηνπο ελδηέθεξε απηφ πνπ νη ίδηνη 

έγξαθαλ παξά ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Αλ θαη γλψξηδαλ 

πσο ηα έγγξαθα Google επλννχλ ηε ζπλεξγαηηθή γξαθή, εληνχηνηο δελ 

θαίλεηαη λα ηελ εκπηζηεχνληαη θαη λα ηελ πηνζεηνχλ ζηελ πξάμε. 
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● ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηαρεηξηζηήο εθπαηδεπηηθφο δελ παξελέβαηλε κε ζρφιηα 

ζηα θείκελα ησλ καζεηψλ, ην πεξηερφκελν απνηέιεζκα ησλ θεηκέλσλ ήηαλ 

εμαηξεηηθά θησρφ. Δπίζεο θαη ε ζπλεξγαζία. Γεληθφηεξα, δηαπηζηψζεθε φηη 

πνηνηηθά θείκελα παξάγνληαη απφ ηνπο καζεηέο κε ηελ έγθαηξε θαη 

ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Καηά ηε δηδαζθαιία ηεο «Αντιγόνης» ηνπ νθνθιή ε ηηκή ηεο ηαθήο πνπ απνδίδεηαη 

απφ ηνλ Κξένληα ζηνλ ππεξαζπηζηή ηεο πφιεο ηνπ Δηενθιή δηαρσξίδεηαη απφ ηελ 

αηηκσηηθή πνπ επηθπιάζζεη ν άξρνληαο ηεο Θήβαο γηα ηνλ πξνδφηε θαη ηεξφζπιν 

αδειθφ ηνπ Πνιπλείθε. Ζ δηάθξηζε απηή αμηνινγείηαη ζεηηθά ππέξ ηεο Αληηγφλεο, 

πνπ αλαιακβάλεη ιαζξαία, κε ηελ πξάμε ηεο ηαθήο, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο ηνπ 

Πνιπλείθε, κε απνηέιεζκα ε δηαηαγή ηνπ Κξένληα λα κείλεη ν ηεξφζπινο θαη 

πξνδφηεο ηεο Θήβαο άηαθνο, ιεία ζηα ζθπιηά θαη ηα φξληα, λα εκθαλίδεηαη εληειψο 

αδηθαηνιφγεηε, αζεβήο, πβξηζηηθή θαη απάλζξσπε. ε απηή ηελ πξννπηηθή, ν 

Κξένληαο είλαη εμ αξρήο κέρξη ηέινπο ζηελ «Αντιγόνη» ηπξαλληθή κνξθή, ζηνλ 

βαζκφ κάιηζηα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ ηαθή ηνπ ηεξφζπινπ θαη πξνδφηε έζησ εθηφο 

ησλ νξίσλ ηεο Θήβαο.  

Σν ελδερφκελν πεξί ηνπ αληηζέηνπ, φηη δειαδή ν Κξένληαο ζα κπνξνχζε παξά 

ηαχηα λα επηηξέςεη ηελ ηαθή έμσ απφ ηα φξηα ηεο πφιεο, ζπληζηά ζνθηζηεία, ζηνλ 

βαζκφ πνπ δελ δειψλεηαη πνπζελά ζην έξγν θάηη ηέηνην θαη δελ αλαθέξεηαη απφ 

θαλέλαλ, αθφκε θαη απφ ηνλ κάληε Σεηξεζία. Δμάιινπ, ε εηθφλα ηνπ απηαξρηθνχ θαη 

απνιπηαξρηθνχ εγέηε ηεο Θήβαο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη γηαηί ηειηθά ν 

Πνιπλείθεο ζάβεηαη απφ ηνλ ίδην ζηελ παηξίδα (Oudemans & Lardinois, 1987: 162). 

Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, νη καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ γηα ην ζέκα ηεο αηίκσζεο ηνπ 

λεθξνχ, θαη γηα ηνλ Κξένληα πνπ ηελ επηβάιιεη, κηα δηαθνξεηηθή, πην ζχλζεηε θαη 
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δηθαηνινγεκέλε απφ ηα θείκελα, άπνςε, πνπ λα ηεθκεξηψλεη ην δηάγγεικά ηνπ γηα ηε 

δηπιή ηνπ δηαηαγή σο πξνο ηνπο δχν αδειθνχο. 

ην ζελάξην απηφ νη καζεηέο, θαηά πξψην ιφγν, αλαιακβάλνπλ λα 

δηεξεπλήζνπλ αλ, θαηά πφζν θαη πψο ζηελ πιήξε δηάδεπμε ηεο ηηκήο ηνπ λεθξνχ 

Δηενθιή απφ ηελ αηίκσζε ηνπ λεθξνχ Πνιπλείθε ππάξρνπλ πεξηζψξηα ζχδεπμεο, θαη, 

θαηά δεχηεξν ιφγν, λα δηεξεπλήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ε 

απφθαζε ηνπ Κξένληα ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί, ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ, 

επηβεβιεκέλε. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δχν απηψλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ γίλεηαη κε 

ηε δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηνπ δηπινχ ζέκαηνο ηεο ηηκήο θαη ηεο αηίκσζεο ηνπ 

λεθξνχ ζε πξνγελέζηεξα θαη κεηαγελέζηεξα θείκελα θαη πφξνπο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γξακκαηείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Καη φρη κφλν απηφ: ελδεηθηηθέο 

αλαθιάζεηο ηνπ δηπινχ ζέκαηνο ζηε ζχγρξνλε «πνιεκηθή» πξαγκαηηθφηεηα / 

επηθαηξφηεηα ζπλεηζθέξνπλ ζην λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ηηκή θαη αηίκσζε ηνπ λεθξνχ 

είλαη δνκηθά ζηνηρεία ηεο «αλζξσπηάο» θαη καδί ηεο «απαλζξσπίαο» ηνπ δπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Θεκαηηθφο ππξήλαο ηεο δηαθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δηπινχ ζέκαηνο ηεο ηηκήο θαη 

ηεο αηίκσζεο ηνπ λεθξνχ ζηελ «Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή απνηειεί θαηαξρήλ ην 

δηάηαγκα ηνπ Κξένληα (ζη. 162-210). Χζηφζν, αληηκεησπίδεηαη απηφ ζηε ζρέζε ηνπ 

ηφζν κε ηελ πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε ηεο Αληηγφλεο ζηελ Ηζκήλε φηη ζα ζάςεη ηνλ 

αδειθφ ηεο Πνιπλείθε (ζη. 21-99) φζν θαη κε ηελ κεηέπεηηα απνινγία ηεο ζηνλ 

Κξένληα φηη ηνλ έζαςε, ππαθνχνληαο ζηνπο λφκνπο ησλ ζεψλ θαη ηνπ θάησ θφζκνπ 

(ζη. 450-470). Λακβάλνληαη, επίζεο, ππφςε ηφζν ε δήισζε ηνπ κάληε Σεηξεζία 

ζρεηηθά κε ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο ηνπ Κξένληα λα αθήζεη ηνλ 

Πνιπλείθε άηαθν (ζη. 999-1032), φζν θαη ε απνθάιπςε ηνπ Αγγέινπ ζηελ Δπξπδίθε 
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(1192-1205) φηη ν βαζηιηάο ηεο Θήβαο, αξγά έζησ, απέδσζε ηηο πξέπνπζεο ηηκέο 

ηαθήο ζε απηφλ. 

ην πξνθείκελν επίζεο ζελάξην πξνβιεκαηνπνηείηαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ 

καζήκαηνο «Να επηζεκάλνπλ [νη καζεηέο] ην βαζηθφ πξφβιεκα ηεο ηξαγσδίαο, πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζηάζε ησλ εξψσλ απέλαληη ζηελ νθεηιφκελε ηηκή πξνο ηνπο 

λεθξνχο» (Οδεγίεο, ζ. 38), ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ηηκή πξνο ηνπο λεθξνχο κέζα ζην 

έξγν δελ είλαη ηειεζίδηθα θαη εμ αξρήο ―νθεηιφκελε‖. Δθαξκφδεηαη, σζηφζν, ν 

ακέζσο επφκελνο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο (Οδεγίεο, απηφζη), ν νπνίνο 

δηνξζψλεη πξνθαλψο ηνλ πξνεγνχκελν: «Να απνθχγνπλ [νη καζεηέο] ηελ εξκελεία 

ηεο ηξαγσδίαο ζε επίπεδν ζρεκαηηθφ θαη αθεξεκέλν-ηδενινγηθφ, σο ζχγθξνπζε π.ρ. 

γξαπηψλ θαη αγξάθσλ λφκσλ, πνιηηείαο θαη νηθνγέλεηαο θ.ά». 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην πξνθείκελν ζελάξην, αλ θαη εμππεξεηεί σο επί ην 

πιείζηνλ θεηκελνθεληξηθέο θαη δηαθεηκεληθέο αλάγθεο, δελ είλαη πξφζζεην βηβιίν, 

αιιά πεξηβάιινλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ, πνπ αιιάδεη ηελ 

ππάξρνπζα ινγηθή δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο «Αντιγόνης», 

επεηδή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο:  

● Να δηαρεηξηζηνχλ πιηθφ κε ηξφπνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα 

παξαδνζηαθά κέζα, αμηνπνηψληαο δηαινγηθά θαη δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα 

εξγαζίαο. 

● Να αλαπηχμνπλ ή λα θαιιηεξγήζνπλ θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θξηηηθήο 

επεμεξγαζίαο, ζχλζεζεο θαη παξνπζίαζήο ηνπ. 

● Να δεκηνπξγήζνπλ εηθνλνγξαθεκέλα θείκελα, αμηνπνηψληαο δχν ζεκαληηθνχο 

ζεκεησηηθνχο πφξνπο (ην θείκελν κε ηελ εηθφλα), πνπ έρνπλ πξαγκαηηθνχο 

απνδέθηεο. 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-B124/document/4e72fe54zozq/4e72fe679ns0.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-B124/document/4e72fe54zozq/4e72fe679ns0.pdf
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● Να ζπλεξγάδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δηαπξαγκαηεπφκελνη ζέκαηα απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. 

● Να δνθηκάδνπλ ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζρήκαηα γξαθήο, ζρνιηάδνληαο 

ζην πιαίζην ησλ νκάδσλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, λα ηηο δηνξζψλνπλ θαη λα 

αλαζηνράδνληαη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Αλαθέξζεθαλ σζηφζν ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα «δηδαθηηθέο πξαθηηθέο» ηα 

δεηήκαηα-πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ σο πξνο ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη εηδηθφηεξα ησλ εγγξάθσλ Google ζηε ζπλεξγαηηθή ζχληαμε 

ησλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Κείμενα  

Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Γξακαηηθή Πνίεζε Β΄ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο - νθνθιένπο, Σξαγσδίαη: 

«Αντιγόνη», Α΄ Δπεηζφδην: ζη. 162-210 [Φεθηαθφ ρνιείν]. Βι., επίζεο, 

κεκνλσκέλνπο ηνπο ζηίρνπο 162-210 απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν ζε κεηάθξαζε Κ. Υ. 

Μχξε [GoogleDocs].  

Θνπθπδίδε, «Περικλέους Επιτάφιος» Γ΄ Λπθείνπ:  

-Κεθάιαην 34 

-Κεθάιαην 37. 

-Μεηάθξαζε θεηκέλνπ 

Οκεξηθά Έπε: «Ιλιάδα» Β΄ Γπκλαζίνπ. Βι., επίζεο, ζην ςεθηαθφ ζρνιηθφ βηβιίν, 

ξαςσδία Χ, ζη. 678-805, Γηαζεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο – ρέδηα Δξγαζίαο: 1, ηξίηνο 

ππεξζχλδεζκνο απφ ην Πξφζζεην ςεθηαθφ πιηθφ ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ 

εκπινπηηζκνχ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: «Σα ηαθηθά 

έζηκα ζηε κπθελατθή επνρή: πιηθφ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα».  

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/627/4043,18197/
https://docs.google.com/document/d/1BtQrW3446CvXn7oTpb-VJ9s_zNvUdVpKwBp0QYpRJ9g/edit?pli=1
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17806/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17809/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/618/3996,17911/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1441,4841/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1462,6748/extras/activities/index_22b.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1462,6748/extras/activities/index_22b.html
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Γξππάξεο. Η. Ν. 1900. Οη ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιένπο. I: Αληηγόλε: ζη. 162-210, 

Ηιέθηξα, Αίαο, Σξαρίληαη. Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο» [GoogleDocs]. 

Καξγάθνο, . 1998. Λπθνύξγνο. «Κατά Λεωκράτους». Δηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα. 

Αζήλα: Κάθηνο. Απφζπαζκα: «Κατά Λεωκράτους» 111-114 [GoogleDocs]. 

Κνπζνπλέινο, Γ. 1992. Πιάησλ. «Νόκνη», ηφκ. 5. Αζήλα: Κάθηνο. Απφζπαζκα: 

Νόκνη  

Κξέσλ θαη Αληηγφλε (εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε). Απφζπαζκα απφ ην έξγν 

ηνπ   Winnington – Ingram, R. P. 1999. νθνθιήο: Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε. Μηθξ. Ν. 

Κ. Πεηξφπνπινο & Υ. Π. Φαξάθιαο. Αζήλα: Καξδακίηζαο [«Δθεβφινο» – 

Ηζηνζειίδα γηα ηνλ Αξραίν Διιεληθφ Πνιηηηζκφ]. 

Μαξσλίηεο, Γ. Ν. 1994. Δπηιεγόκελα, Νέθπηα. Αζήλα: ηηγκή, 65-66: «πλαλάγλσζε 

Οδύζζεηαο θαη Ιιηάδαο» [«Έπεα & γξάκκαηα αξραηνγλσζίαο & λενγλσζίαο» - 

Ηζηνζειίδα ηνπ Λάκπξνπ Πφιθα]. 

— 2006. Οκήξνπ «Οδύζζεηα». Θεζζαινλίθε: ΗΝ: 

 Ραςσδία ι 51-80: πλάληεζε ηνπ λεθξνχ Διπήλνξα κε ηνλ Οδπζζέα 

 Ραςσδία θ 437-477: Μλεζηεξνθνλία 

 Ραςσδία σ 412-437: Αληίδξαζε ησλ ζπγγελψλ ησλ κλεζηήξσλ ζηελ 

εμφλησζή ηνπο.       [GoogleDocs] 

— 2009. Οκήξνπ «Ιιηάο». Μεηάθξαζε, πξνιεγφκελα, επηιεγφκελα. Αζήλα: Άγξα:  

 Πξννίκην «Ιλιάδας»: Α 1-7 

 Ραςσδία Ε 407-430: Οκηιία ηεο Αλδξνκάρεο κε ηνλ Έθηνξα  

 Ραςσδία Ζ 417-437: Αλαίξεζε ησλ λεθξψλ 

 Ραςσδία Π 431-683: Ζ θεδεία ηνπ αξπεδφλα 

 Ραςσδία Υ 33-78: Πξνηξνπή ηνπ Πξηάκνπ ζηνλ Έθηνξα λα κε κνλνκαρήζεη 

κε ηνλ Αρηιιέα 

 Ραςσδία Υ 330-411: Αηθηζκφο ηνπ Έθηνξα 

https://docs.google.com/document/d/1hRe2wqlgN4YP2d5Zd22IkS1CNridIXHwgVxL04LkPBw/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1F-OL429RYY21qn0Y_csSFhNflUgcWvJ_6Pr3uJTVJxA/edit?pli=1
http://h/
http://www.ekivolos.gr/kron%20kai%20antigoni.htm
http://www.epea.gr/content.php?id=216
http://www.epea.gr/content.php?id=216
https://docs.google.com/document/d/1cy-ZMeF_NCYXQ-af0T86n8aHCWPlIVN7r7YlZSZ3XVE/edit
https://docs.google.com/document/d/1FO17Xhe5GySl9LRQvmiPyPEe7EU7XWvvYSgF5Jm3fuU/edit
https://docs.google.com/document/d/1GDF8YvTHrPhU-wmWWGGPj0v-BeUYkNcoQXDb8iH4pm0/edit
https://docs.google.com/document/d/1GDF8YvTHrPhU-wmWWGGPj0v-BeUYkNcoQXDb8iH4pm0/edit
https://docs.google.com/document/d/1bWDUBrNzVZn2aejm2WUojhFs3WLkyWeSiezb1iqSsWw/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1tgs9ym54K37Jjw2Bj4psljXdrXX_akezwVLDqlNIzYo/edit
https://docs.google.com/document/d/18YXEQTyo5qAzCx1yNpSgYuzQATPAuqzeAOqGTC-vH2g/edit
https://docs.google.com/document/d/1VauOZJYzjuHFyu-7VbxrSShnojZbKdHEGge7GztAjOE/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1WirMv8rQOeiasz6-5GhB-jpYrRS4R8x9rsLGYW7eObo/edit
https://docs.google.com/document/d/1WirMv8rQOeiasz6-5GhB-jpYrRS4R8x9rsLGYW7eObo/edit
https://docs.google.com/document/d/1AchqqSVTi0bLFYpEle3_zrZFZ1ZSI6aLStafgce1JVk/edit?pli=1
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 Ραςσδία Φ 59-107: πλάληεζε ηνπ λεθξνχ Παηξφθινπ κε ηνλ ελχπλην 

Αρηιιέα.  

 Ραςσδία Φ 154-261: Ζ θεδεία ηνπ Παηξφθινπ 

 Ραςσδία Χ 576-803: Ζ θεδεία ηνπ Έθηνξα   [GoogleDocs]. 

— 2012. νθνθιήο. «Αίαο». Μεηάθξαζε, επηιεγφκελα. Αζήλα: ΜΗΔΣ. Απφζπαζκα: 

— 2014. νθνθιήο. «Αληηγόλε»: ζη. 162-210. Αζήλα: ππφ έθδνζε [GoogleDocs]. 

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

Οδύζζεηα». Αξραηνγλσζία θαη Αξραηνγισζζία ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: 

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

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο] 

Μαπξφπνπινο, Θ. 2008. Δπξηπίδεο. «Ηιέθηξα». Θεζζαινλίθε: Εήηξνο. Απφζπαζκα: 

«Ηλέκτρα» ζη. 880-905 [GoogleDocs]. 

— 2008. Δπξηπίδεο. «Ρήζνο». Θεζζαινλίθε: Εήηξνο. Απφζπαζκα: «Ρήσος» ζη. 487-

517 [GoogleDocs]. 

«Μλεκνζχλε»: Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο – 

Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα – Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: 

-Ζξφδνηνο, «Ιστορίες» 9.76.1-9.79.2. ην Ηξνδόηνπ «Ιζηνξίαη». ΟΤΡΑΝΙΑ-

ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 1995. Μεηάθξαζε Ζ. ππξφπνπινο. Αζήλα: Γθνβφζηεο. 

-Ξελνθψλ, «Ελληνικά» 1.1.1.-1.1.26. ην Ξελνθώληνο «Διιεληθά». 2012 [1966]. 

Μεηάθξαζε Ρ. Ρνχθνο. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.  

Μπαδάθνπ – Μαξαγθνπδάθε, η. 1996. Αξραία Διιεληθή Σξαγσδία. νθνθιήο. 

«Αληηγόλε»: ζη. 162-210. Αζήλα: Dian Books. 

Μπάξκπαο, Η. 2003. Λπξηθή πνίεζε: Σπξηαίνο, «Τπνζήθε γηα ηελ παηξίδα» 10.1-14 & 

15-32. Θεζζαινλίθε: Εήηξνο. 

Παλαγησηφπνπινο, Ν. 2006. νθνθιή «Αληηγόλε»: ζη. 162-210. Δπίδαπξνο: Ζ λέα 

ΚΖΝΖ – Θέαηξν Οδνχ Κπθιάδσλ [GoogleDocs]. 

https://docs.google.com/document/d/1xgnpJKjOYFBhvEAChb8jpqL6_foacPVhnbd65_3CjOs/edit
https://docs.google.com/document/d/1xgnpJKjOYFBhvEAChb8jpqL6_foacPVhnbd65_3CjOs/edit
https://docs.google.com/document/d/1MSZMenKoLIQCUGskg_73TfsG2dudyMtaZeOzPcY36Gk/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1z9KImzokIiR0cHfYcVyPjyUikwAAJym61AXtCzfh5HE/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1bfkUB9_mw9DLq5bP9FY7n14rXM3QN9obP_-yhXXCOzk/edit
https://docs.google.com/document/d/1bfkUB9_mw9DLq5bP9FY7n14rXM3QN9obP_-yhXXCOzk/edit?pli=1
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/1Xjd2h7gTps9jJ3RixxDxrB7m5gOGYQc6Afcd3v6LhKI/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1tZzuONOYQQVdAUECS3iGxM9kyDjpxn-DFWIWkWLlCw0/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1tZzuONOYQQVdAUECS3iGxM9kyDjpxn-DFWIWkWLlCw0/edit?pli=1
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=227
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=32&page=9
https://docs.google.com/document/d/12bVEQlZ8zFBN8LDQ-h4ZgV_Q5fn3PtmK2cL6Ccwbr_M/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1RgP3I_hSW8t069ngaUskeDWj2-a8chZy4SumChgyBkg/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1RgP3I_hSW8t069ngaUskeDWj2-a8chZy4SumChgyBkg/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1zfKM4g5nBFvbkL95vlHpLybnQybMPtlz_bFWRp1wido/edit?pli=1
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Παπαραηδήο, Ν. 1974. Παπζαλίνπ «Διιάδνο Πεξηήγεζηο». Αηηηθά. Αζήλα: Δθδνηηθή 

Αζελψλ. Απφζπαζκα: «Ελλάδος Περιήγησις». Αττικά, 1.32.5. 

Perseus Digital Library – Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα: 

-Αηζρχινο, «Επτά επί Θήβας», ζη. 1-38. ην Aeschylus in two volumes. 1926. Engl. 

translation Herbert Weir Smyth. Cambridge, Mass., Harvard University Press / 

London, William Heinemann, Ltd. 

-Γεκνζζέλεο, «Περί της παραπρεσβείας» 246. ην Demosthenis.Orationes. Η-ΗΗΗ. 

1903. Ed. S. H. Butcher. Oxford: Clarendon Press. 

-Γηφδσξνο ηθειηψηεο, «Βιβλιοθήκη» 16.25.1. ην Diodorus of Sicily in Twelve 

Volumes. Vol. 4-8. 1989. Engl. translation C. H. Oldfather. Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press / London: William Heinemann, Ltd. 

-Γηνλχζηνο Αιηθαξλαζζέαο, «Περί συνθέσεως ονομάτων» 1. ην Dionysii 

Halicarnasei Quae Exstant, v. VI. 1904. Dionysius of Halicarnassus. Ed. Ludwig 

Radermacher. Leipzig: In Aedibus B. G. Teubneri.     

-Δπξηπίδεο, «Ηλέκτρα», ζη. 1-49. ην Euripidis Fabulae, v. II & III. 1913. Ed. 

Gilbert Murray. Oxford: Oxford Clarendon Press. 

-Θνπθπδίδεο, «Ιστορίες» 1.1. ην Thucydides. Historiae Η-ΗΗ. 1942. Ed. H. S. Jones & 

J. E. Powell. Oxford: Oxford University Press. 

-Λπθνχξγνο, «Κατά Λεωκράτους» 1.1. ην Minor Attic Orators in two volumes, v. 2. 

1962. Engl. translation by J. O. Burtt. Cambridge, MA, Harvard University Press / 

London, William Heinemann Ltd.   

-Όκεξνο, «Ιλιάδα» Α 1-610. ην Homeri Opera in five volumes. 1920. Ed.  D. B. 

Munro – T. W. Allen. Oxford: Oxford University Press.  

-Όκεξνο, «Οδύσσεια» α 1-444. ην The Odyssey Η-ΗΗ. 1919. Engl. translation A.T. 

Murray. Cambridge, MA., Harvard University Press / London, William Heinemann, 

Ltd. 

https://docs.google.com/document/d/11kawyayT--aPi1wppevuASdAXmHgiCzox9MWH8j-ewY/edit?pli=1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0013%3Acard%3D1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0071%3Aspeech%3D19%3Asection%3D246
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0083%3Abook%3D16%3Achapter%3D25%3Asection%3D1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0586%3Achapter%3D1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=8092FAA71C5D4B0F6D8CC0E1BC015AD6?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0095%3Acard%3D1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Thuc.+1.1&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0199
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0151%3Aspeech%3D1%3Asection%3D1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hom.+Il.+1&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=63BC355DA4D60195C601C70DB13C9A21?doc=Hom.+Od.+1&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0135
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-Πιάησλ, «Νόμοι» 1.624a. ην Platonis Opera. 1903. Ed. John Burnet. Oxford: 

Oxford University Press.  

-Πινχηαξρνο, «Βίοι Δέκα ρητόρων»: 1. Αληηθώλ. ην Plutarch. Moralia. I-VII, v. 5. 

1893. Ed. G. N. Bernardakis. Leipzig: Teubner.  

-νθνθιήο, «Αίας», ζη. 1-35. ην Sophocles. Vol 2: Ajax. Electra. Trachiniae. 

Philoctetes. 1913. Engl. translation F. Storr. The Loeb Classical Library, 21. Francis 

Storr. London; New York. William Heinemann Ltd.; The Macmillan Company.   

-Σπξηαίνο. ην Elegy and Iambus. 1931. Engl. translation J. M. Edmonds. Cambridge, 

MA. Harvard University Press / London. William Heinemann Ltd.    

Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα – Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: 

-Γεκνζζέλεο, «Επιτάφιος» 1-5. ην Demosthenis Orationes Η–III. 1903–31 [αλαη. 

1960–66]. Ed. S. H. Butcher & W. Rennie. Oxford: Clarendon Press. 

-Λπζίαο, «Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς» 1-3, 7. ην Lysias. 1930. Ed. W.R.M. 

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

William Heinemann Ltd. 

-νθνθιήο, «Αντιγόνη». ην Sophoclis Fabulae. 1907. Ed. A.C. Pearson. Oxford: 

Clarendon Press.   

Ρνχζζνο, Σ. 1973. Αηζρύινπ Σξαγσδίεο. Αζήλα: Πιεηάο. 

Ρνχθνο, Ρ. 2000. Ξελνθώληνο «Ελληνικά», ηφκ. 1. Αζήλα: Χθεαλίδα. Απφζπαζκα: 

«Ελληνικά» 1.7.16-1.7.23 [GoogleDocs]. 

θνπηεξφπνπινο, Ν. Μ. 2002. Πιάησλ. «Πολιτεία». Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα, 

κεηάθξαζε, εξκελεπηηθά ζεκεηψκαηα. Αζήλα: Πφιηο. Απφζπαζκα: «Πολιτεία» 469c-

e [GoogleDocs]. 

— 2011. Θνπθπδίδε, «Ιζηνξία». Δηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα. Αζήλα: Πφιηο. 

Απφζπαζκα: «Ιστορία» 4.97-98, 5.74.1-3, 1.126.3-12 & 1.138.3-6 [GoogleDocs]. 

Σνπνχδεο, Κ. 1993. Δπξηπίδεο. Ιθέηηδεο. Αζήλα: Δπηθαηξφηεηα. Απφζπαζκα: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0165%3Abook%3D1%3Apage%3D624
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0344%3Achapter%3D1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0183%3Acard%3D1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0477%3Avolume%3D1%3Atext%3D2
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?m=1&t=317
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/contents.html?author_id=13#toc000
https://docs.google.com/document/d/1t6tJLaM_kiFEXiIDGuBQZG3LHDkeT3H-JgnWQK_fDQQ/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1oXEJeMPfDTU_fg1LJMnaXU0C_0n7W1P4-X6SmHptwQg/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1oXEJeMPfDTU_fg1LJMnaXU0C_0n7W1P4-X6SmHptwQg/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1jkanjgYpDlNc8Ln0mTirYW412lP2fzPvx3_fdgjZb74/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/document/d/1untMrNjbN4jlm851kx9KFbuWE0BtdnFVoPt_MrAw26s/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1sOSUfzyUaS4VivASOQxdQ-lcjxiAz_Md1AjI9y72-Zk/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZE7-8pjMdlBnD83lKKWYgV6Uho9JEwHsUH1R_mfx44I/edit
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Φηινινγηθή νκάδα Κάθηνπ. 1994. Γεκνζζέλεο. «Περί της Παραπρεσβείας». 

Δηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα. Αζήλα: Κάθηνο. Απφζπαζκα: «Περί της 

Παραπρεσβείας» 246-249 [GoogleDocs]. 

— 1995. Πινύηαξρνο. «Ηθικά», ηφκ. 22. Αζήλα: Κάθηνο. Απφζπαζκα: «Ηθικά». Βίοι 

των δέκα ρητόρων: Αντιφών [GoogleDocs]. 

— 1998. Γηόδσξνο ηθειηώηεο. «Βιβλιοθήκη», ηφκ. 12. Αζήλα, Κάθηνο. Απφζπαζκα: 

«Βιβλιοθήκη» 25.1-3 [GoogleDocs]. 

—2003. Γηνλύζηνο Αιηθαξλαζζέαο. «Περί συνθέσεως ονομάτων», ηφκ. 16. Αζήλα: 

Κάθηνο. Απφζπαζκα: «Περί συνθέσεως ονομάτων», 18 [GoogleDocs]. 

Υνπξκνπδηάδεο, Ν. Υ. 2000. Δπξηπίδε «Φοίνισσες». Αζήλα: ηηγκή. Απφζπαζκα: 

«Φοίνισσες», ζη. 1584-1709  [GoogleDocs].  

Υξεζηνκάλνο, Κ. 1942 [1912]. νθνθιένπο «Αληηγόλε»: ζη. 162-210. Αζήλα: ΦΔΞΖ. 

Τπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό  πιηθό 

Βίληεν  

α. Ο ―λεθξψζηκνο λφζηνο‖ ακεξηθαλνχ ζηξαηηψηε ζηελ παηξίδα ηνπ. [GoogleDocs]. 

β. Καθνπνίεζε αθγαλψλ αληαξηψλ απφ ακεξηθαλνχο ζηξαηηψηεο. [GoogleDocs]. 

Φσηνγξαθίεο / Δηθόλεο  

«Έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» [πεγή: Flickr - Photo Sharing] 

Ιζηνζειίδεο 

―Αncient-dromena‖ – Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία [Ηζηνιφγην ηνπ Σ. Πάζρνπ]: 

-Δηζαγσγή ζηελ «Ηλέκτρα» ηνπ Δπξηπίδε, 22/10/2009 

-Δηζαγσγή ζηηο «Ικέτιδες» ηνπ Δπξηπίδε, 31/10/2009 

-Δηζαγσγή ζηηο «Φοίνισσες» ηνπ Δπξηπίδε, 15/11/2009 

ttps://docs.google.com/document/d/1XSRbtpfxIK15dAUCt69CJueN3QnRlNG4s2YR6D8gP4I/edit?pli=1
ttps://docs.google.com/document/d/1XSRbtpfxIK15dAUCt69CJueN3QnRlNG4s2YR6D8gP4I/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1SdCNLESnyYVLEJi-mCYstnzwDoUNufnRWzfc8hzfbVA/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1SdCNLESnyYVLEJi-mCYstnzwDoUNufnRWzfc8hzfbVA/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1lvpBfVk3pgg9FQM2L3tg8Q5IvNe_aeHCPcpv9tbVIhI/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1LUT2vU0MgxWzk532wqFKZ8v8lLL3w5kM7Lj60nvBuvA/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1F9giIcaP8RI17-fXb_pgKBgMJPTAeTXrynIsIxlnGmY/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/12fvnR0xfJH8rKHN0v10tXpfEVBEv0MtDJb2pdfBgDNI/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVS19sOWVpMkRJQkU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVRE0tRjBKTi1tR2c/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
http://ancient-dromena.blogspot.gr/2009/10/blog-post_22.html
http://ancient-dromena.blogspot.gr/2009/10/blog-post_31.html
http://ancient-dromena.blogspot.gr/2009/11/blog-post_15.html
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-Δηζαγσγή ζηνλ «Ρήσο» ηνπ Δπξηπίδε, 24/09/2010. 

«Γελλάδεην Πεηξακαηηθφ» [Πξνζσπηθφ ηζηνιφγην ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ ζελαξίνπ 

Λάκπξνπ Πφιθα γηα ηα θηινινγηθά καζήκαηα]. 

Διιεληθή Βηθηπαίδεηα [Διεχζεξε Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα]. 

Μαξσλίηεο, Γ. Ν. «Δίδσια θακόλησλ: Γχν δηάζεκεο θαη ζπγγεληθέο ζθελέο απφ ηελ 

Ηιηάδα θαη απφ ηελ Οδχζζεηα», εθεκ. «Σν Βήκα», 19/08/1998. 

Perseus Digital Library [Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα]  

νθνθιένπο, «Αληηγφλε» - Αλάιπζε [πεγή: «Δθεβφινο» – Ηζηνζειίδα γηα ηνλ 

Αξραίν Διιεληθφ Πνιηηηζκφ]. 

Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν Δζληθνχ Θεάηξνπ [πεγή: Δζληθφ Θέαηξν].  

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

Α΄Φάζε: Δηζαγσγή 

Γραζηηριόηηηα 1η: Σίηινο: «Παξαθνινύζεζε βίληεν». Ρόινη: εθπαηδεπηηθόο. Πόξνη: 

βίληεν ζηα έγγξαθα Google. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 20 ιεπηά (1ε 

ώξα: Σεηάξηε). 

Πεξηγξαθή: ζηελ εηζαγσγηθή απηή δξαζηεξηφηεηα ν εθπαηδεπηηθφο, 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα πξνθαιέζεη 

αληηδξάζεηο ηνπο, ηνπο εμνηθείσζε κε ηε δηαρξνληθή παξνπζία ηνπ δηπινχ ζέκαηνο 

(ηεο ηηκήο θαη ηεο αηίκσζεο ηνπ λεθξνχ), πνπ ηνπο είλαη γλσζηφ σο δηδαγκέλν απφ 

ηελ «Αντιγόνη». Πξνβιήζεθαλ έηζη, σο αθφξκεζε, δχν ζχληνκα βίληεν πνπ 

πεξηειάκβαλαλ ζθελέο απφδνζεο ηηκψλ θαη θαθνπνίεζεο λεθξψλ πνιεκηζηψλ απφ ηε 

ζχγρξνλε επηθαηξφηεηα. πγθεθξηκέλα, ζην πξψην βίληεν πξνβιήζεθε ν 

«λεθξψζηκνο λφζηνο» ελφο ακεξηθαλνχ ζηξαηηψηε απφ ην Αθγαληζηάλ ζηελ παηξίδα 

ηνπ, ηηο ΖΠΑ, ελψ ζην δεχηεξν βίληεν εκθαληδφηαλ ε θαθνπνίεζε λεθξψλ αθγαλψλ 

http://ancient-dromena.blogspot.gr/2010/09/blog-post_9769.html
http://gennadeio.blogspot.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=98406
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.ekivolos.gr/antigoni%28analisi%29.htm
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
https://docs.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVS19sOWVpMkRJQkU/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B5kuRaoNrAXVRE0tRjBKTi1tR2c/edit?pli=1
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αληαξηψλ απφ ακεξηθαλνχο ζηξαηηψηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζχζηεζε θαη ζρνιίαζε, 

φπνπ θαη φηαλ ρξεηαδφηαλ, ην πεξηερφκελν ησλ δχν βίληεν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνβνιήο ηνπο. 

Αμηνιόγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ αμηνινγήζεθε. 

Γραζηηριόηηηα 2η: Σίηινο: «πδήηεζε». Ρόινη: καζεηέο ζε νινκέιεηα. Πόξνη: βίληεν 

ζηα έγγξαθα Google, έληππεο ζεκεηώζεηο. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

Γηάξθεηα: 25 ιεπηά (1ε ώξα: Σεηάξηε). 

Πεξηγξαθή: νη καζεηέο, κε βάζε θαηεπζπληήξηεο εξσηήζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, δηαηχπσζαλ πξνθνξηθά εληππψζεηο θαη θξίζεηο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

παξαθνινχζεζε ησλ δχν βίληεν. Πξνζπάζεηα θαηαβιήζεθε ψζηε νη εληππψζεηο θαη 

θξίζεηο ηνπο λα αθνξκψληαη απφ (θαη λα ζρεηίδνληαη κε) δηδαγκέλα ρσξία ηεο 

«Αντιγόνης», πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηηκή πνπ απνδίδεηαη ζηνλ λεθξφ Δηενθιή θαη 

ζηελ αηίκσζε ηνπ λεθξνχ Πνιπλείθε. 

Αμηνιόγεζε: ν εθπαηδεπηηθφο εθηίκεζε ηελ ηθαλφηεηα θαη εηνηκφηεηα ησλ 

καζεηψλ λα εληνπίδνπλ αθελφο αλαινγίεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζε έλα ζχγρξνλν θαη 

αξραίν ζέκα θαη λα ζπλδένπλ αθεηέξνπ θεηκεληθέο πιεξνθνξίεο, ή αλαγλσζηηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο κε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

Γραζηηριόηηηα 3η: Σίηινο: «ύζηαζε λένπ ζέκαηνο». Ρόινη: εθπαηδεπηηθόο. Πόξνη: 

έγγξαθα Google, flickr. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 45 ιεπηά (2ε 

ώξα: Παξαζθεπή). 

Πεξηγξαθή: ν εθπαηδεπηηθφο ζχζηεζε ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ θαη παξνπζίαζε 

αλαιπηηθά ην ςεθηαθφ πιηθφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επξφθεηην λα εθηειέζνπλ νη 

καζεηέο ζε νκάδεο, θαζψο επίζεο ηα κέζα θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ηνπο. Θχκηζε 

επίζεο ζηνπο καζεηέο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ήδε είραλ γηα πξφζβαζε ζηα έγγξαθα 

Google θαη ζηηο εηθφλεο ζην Flickr, θαζψο επίζεο ηα ζρήκαηα ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, 

κε ηα νπνία νη καζεηέο ήηαλ εμνηθεησκέλνη απφ πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

Οη είθνζη δχν (22), ζπγθεθξηκέλα καζεηέο ηεο ηάμεο, ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο (4) 
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νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ θαη δχν (2) ησλ ηξηψλ. Κάζε νκάδα είρε έλαλ ζπληνληζηή, ν 

νπνίνο είρε απμεκέλεο πξσηνβνπιίεο ζηε δηαρείξηζε ησλ θεηκέλσλ. Οη καζεηέο, 

εληαγκέλνη ζηηο νκάδεο ηνπο, ππέβαιαλ εξσηήζεηο ζε φ,ηη δελ θαηαιάβαηλαλ θαη 

δνθίκαζαλ νη ίδηνη ηελ πξφζβαζε ζην ςεθηαθφ πιηθφ ησλ εγγξάθσλ Google θαη ησλ 

εηθφλσλ ζην Flickr. 

Αμηνιόγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ αμηνινγήζεθε. 

Β΄ Φάζε: Καηαβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο αηίκσζεο ηνπ λεθξνύ ζε θείκελα θαη 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο αξρατθήο επνρήο 

Γραζηηριόηηηα 4η: Σίηινο: «Μειέηε-επεμεξγαζία-ζύληαμε εηθνλνγξαθεκέλσλ 

θεηκέλσλ από ηελ νκεξηθή θαη αξρατθή ιπξηθή πνίεζε». Ρόινη: καζεηέο ζε νκάδεο. 

Πόξνη: έγγξαθα Google, Flickr. Υώξνο: θαη’ νίθνλ. Γηάξθεηα: Παξαζθεπή-Σεηάξηε. 

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη; νκάδεο, κε βάζε γξαπηέο νδεγίεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηηο νπνίεο είραλ θαη είραλ επίζεο αλαξηεζεί ζηα έγγξαθα Google, 

κειέηεζαλ θαη’ νίθνλ ην πιηθφ πνπ ηνπο αλαινγνχζε, ην επεμεξγάζηεθαλ θαη 

εθπφλεζαλ ηηο εμήο εξγαζίεο ζηα έγγξαθα Google: 

Ζ πξψηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνζπάζκαηα ηεο «Ιλιάδας» (ηελ θεδεία ηνπ αξπεδφλα, ηνπ Παηξφθινπ θαη ηνπ 

Έθηνξα) ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε ηνλ ηίηιν «Ζ ηηκή ηνπ λεθξνχ ζηελ Ιιηάδα θαη 

ζηελ Αληηγόλε», ζπγθξίλνληαο ηηο ηιηαδηθέο ζθελέο κε ρσξία ηνπ ζνθφθιεηνπ έξγνπ, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφδνζε λεθξηθψλ ηηκψλ ζηνλ Δηενθιή. Δληφπηζε, επίζεο, 

ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε 

ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε 

ζπληάμεη. 

Ζ δεχηεξε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνζπάζκαηα ηεο «Ιλιάδας» (ην πξννίκην, θαη ηνλ αηθηζκφ ηνπ Έθηνξα απφ ηνλ 

Αρηιιέα) ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε ηνλ ηίηιν «Ζ αηίκσζε ηνπ λεθξνχ ζηελ Ιιηάδα 

https://docs.google.com/document/d/1VauOZJYzjuHFyu-7VbxrSShnojZbKdHEGge7GztAjOE/edit
https://docs.google.com/document/d/1MSZMenKoLIQCUGskg_73TfsG2dudyMtaZeOzPcY36Gk/edit
https://docs.google.com/document/d/1z9KImzokIiR0cHfYcVyPjyUikwAAJym61AXtCzfh5HE/edit
https://docs.google.com/document/d/1z9KImzokIiR0cHfYcVyPjyUikwAAJym61AXtCzfh5HE/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://docs.google.com/document/d/1bWDUBrNzVZn2aejm2WUojhFs3WLkyWeSiezb1iqSsWw/edit
https://docs.google.com/document/d/1AchqqSVTi0bLFYpEle3_zrZFZ1ZSI6aLStafgce1JVk/edit
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θαη ηελ Αληηγόλε», ζπγθξίλνληαο ηηο ηιηαδηθέο ζθελέο κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ 

έξγνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αηίκσζε ηνπ λεθξνχ Πνιπλείθε. Δληφπηζε, επίζεο, 

ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε 

ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε 

ζπληάμεη. 

Ζ ηξίηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνζπάζκαηα ηεο «Ιλιάδας» (ηε ζπλάληεζε ηνπ λεθξνχ Παηξφθινπ κε ηνλ ελχπλην 

Αρηιιέα) θαη «Οδύσσειας» (ηνπ λεθξνχ Διπήλνξα κε ηνλ Οδπζζέα ζηνλ θάησ 

θφζκν) ζπλέηαμε κηθξνθείκελν, κε ηνλ ηίηιν «πλαληήζεηο λεθξψλ κε δσληαλνχο: 

απφ ηελ Ιιηάδα θαη ηελ Οδύζζεηα ζηελ Αληηγόλε ηνπ νθνθιή», ζπγθξίλνληαο ην 

ηιηαδηθφ θαη ην νδπζζεηαθφ επεηζφδην κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ έξγνπ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηηκή πνπ απνδίδεηαη ζηνλ λεθξφ Δηενθιή θαη ηελ αηίκσζε πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηνλ λεθξφ Πνιπλείθε. Δληφπηζε, επίζεο, ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε 

ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη 

λεθξνί» θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη. 

Ζ ηέηαξηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρσξίν 

απφ ηελ «Ιλιάδα» (ηελ πξνηξνπή ηνπ Πξηάκνπ ζηνλ Έθηνξα λα κε κνλνκαρήζεη κε 

ηνλ Αρηιιέα) θαη κηα ειεγεία ηνπ Σπξηαίνπ (ηελ Τπνζήθε γηα ηελ παηξίδα) ζπλέηαμε 

κηθξνθείκελν κε ηνλ ηίηιν «Σηκή θαη αηίκσζε ηνπ λεθξνχ: απφ ηα νκεξηθά έπε ζηε 

ιπξηθή πνίεζε», ζπγθξίλνληαο ηα δχν απηά ρσξία κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ έξγνπ, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αηίκσζε ηνπ λεθξνχ Πνιπλείθε. Δληφπηζε, επίζεο, ζρεηηθέο 

εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν 

«έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε 

ζπληάμεη. 

Ζ πέκπηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνζπάζκαηα απφ ηελ «Ιλιάδα» (ηελ νκηιία ηεο Αλδξνκάρεο κε ηνλ Έθηνξα θαη ηελ 

https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://docs.google.com/document/d/1xgnpJKjOYFBhvEAChb8jpqL6_foacPVhnbd65_3CjOs/edit
https://docs.google.com/document/d/1xgnpJKjOYFBhvEAChb8jpqL6_foacPVhnbd65_3CjOs/edit
https://docs.google.com/document/d/1cy-ZMeF_NCYXQ-af0T86n8aHCWPlIVN7r7YlZSZ3XVE/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://docs.google.com/document/d/1WirMv8rQOeiasz6-5GhB-jpYrRS4R8x9rsLGYW7eObo/edit
https://docs.google.com/document/d/1WirMv8rQOeiasz6-5GhB-jpYrRS4R8x9rsLGYW7eObo/edit
https://docs.google.com/document/d/1RgP3I_hSW8t069ngaUskeDWj2-a8chZy4SumChgyBkg/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/document/d/1RgP3I_hSW8t069ngaUskeDWj2-a8chZy4SumChgyBkg/edit?usp=drive_web
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://docs.google.com/document/d/1tgs9ym54K37Jjw2Bj4psljXdrXX_akezwVLDqlNIzYo/edit
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αλαίξεζε ησλ λεθξψλ απφ Αραηνχο θαη Σξψεο) ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε ηίηιν 

«Δμαηξέζεηο ζηνλ θαλφλα ηεο αηίκσζεο ηνπ λεθξνχ», ζπγθξίλνληαο ηα δχν απηά 

θείκελα κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ έξγνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηηκή πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ λεθξφ Δηενθιή θαη ηελ αηίκσζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ λεθξφ 

Πνιπλείθε. Δληφπηζε, επίζεο, ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» θαη ηηο ελέηαμε κε 

ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη. 

Ζ έθηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνζπάζκαηα απφ ηελ «Οδύσσεια» (ηε κλεζηεξνθνλία θαη ηελ αληίδξαζε ησλ 

ζπγγελψλ ησλ κλεζηήξσλ ζηελ εμφλησζή ηνπο), ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε ηίηιν 

«θελέο αραιίλσηεο βίαο ζηε κλεζηεξνθνλία: απφ ηελ Οδύζζεηα ζηελ Αληηγόλε», 

ζπγθξίλνληαο ηα δχν απηά θείκελα κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ έξγνπ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηηκή πνπ απνδίδεηαη ζηνλ λεθξφ Δηενθιή θαη ηελ αηίκσζε πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηνλ λεθξφ Πνιπλείθε. Δληφπηζε, επίζεο, ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε 

ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη 

λεθξνί» θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη. 

Γραζηηριόηηηα 5η: Σίηινο: «Αλαηξνθνδόηεζε». Ρόινη: εθπαηδεπηηθόο. Πόξνη: 

έγγξαθα Google, Flickr. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 20 ιεπηά (3ε 

ώξα: Σεηάξηε). 

Πεξηγξαθή: Ο εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο ειέγμεη ζπζηεκαηηθά ηα ζπληαγκέλα 

εηθνλνγξαθεκέλα θείκελα ησλ έμη νκάδσλ θαη ζπλερίδνληαο, δηά δψζεο ηψξα, ηηο εμ 

απνζηάζεσο παξεκβάζεηο ζηηο εξγαζίεο ηνπο, επεζήκαλε αβιεςίεο θαη 

παξαλαγλψζεηο δίλνληαο νδεγίεο γηα δηνξζψζεηο.  

Αμηνιόγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα δελ αμηνινγήζεθε. 

Γραζηηριόηηηα 6η: Σίηινο: «Βειηίσζε ζπληαγκέλσλ θεηκέλσλ». Ρόινη: καζεηέο ζε 

νκάδεο. Πόξνη: έγγξαθα Google, Flickr. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 

25 ιεπηά (4ε ώξα: Σεηάξηε). 

https://docs.google.com/document/d/18YXEQTyo5qAzCx1yNpSgYuzQATPAuqzeAOqGTC-vH2g/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://docs.google.com/document/d/1FO17Xhe5GySl9LRQvmiPyPEe7EU7XWvvYSgF5Jm3fuU/edit
https://docs.google.com/document/d/1GDF8YvTHrPhU-wmWWGGPj0v-BeUYkNcoQXDb8iH4pm0/edit
https://docs.google.com/document/d/1GDF8YvTHrPhU-wmWWGGPj0v-BeUYkNcoQXDb8iH4pm0/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
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Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, κε βάζε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ πήξαλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, πξνέβεζαλ ζε βειηηψζεηο θαη δηνξζψζεηο ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ 

ζπληάμεη.  

Αμηνιόγεζε: Όηαλ νη καζεηέο νινθιήξσζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεο 

απηήο αμηνινγήζεθαλ ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ εγγξάθσλ Google, κε θνηλή θιίκαθα 

θξηηεξίσλ επίδνζεο σο πξνο: α) ηε δηαδηθαζία κάζεζεο αλά καζεηή, β) ην 

απνηέιεζκα κάζεζεο αλά νκάδα. 

Γ΄ Φάζε: Πξνβνιέο ηνπ ζέκαηνο ηεο ηηκήο θαη αηίκσζεο ηνπ λεθξνύ ζε θείκελα θαη 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο θιαζηθήο θαη κεηαθιαζηθήο επνρήο. 

Γραζηηριόηηηα 7η: Σίηινο: «Παξνπζίαζε λέαο ελόηεηαο». Ρόινη: εθπαηδεπηηθόο. 

Πόξνη: έγγξαθα Google, Flickr. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 45 ιεπηά 

(5ε ώξα: Παξαζθεπή). 

Πεξηγξαθή: Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ηε λέα θάζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εθηεινχζαλ κε ηηο ίδηεο νκάδεο. Δπίζεο, νη καζεηέο, 

εληαγκέλνη ζηηο νκάδεο ηνπο, ππέβαιιαλ εξσηήζεηο ζε φ,ηη δελ αληηιακβάλνληαλ θαη 

δνθίκαζαλ νη ίδηνη ηελ πξφζβαζε ζην ςεθηαθφ πιηθφ ησλ εγγξάθσλ Google θαη ησλ 

εηθφλσλ ζην Flickr. 

Αμηνιόγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα δελ αμηνινγήζεθε.  

Γραζηηριόηηηα 8η: Σίηινο: «Μειέηε-επεμεξγαζία-ζύληαμε εηθνλνγξαθεκέλσλ 

θεηκέλσλ ηεο αηηηθήο πεδνγξαθίαο». Ρόινη: καζεηέο ζε νκάδεο. Πόξνη: έγγξαθα 

Google, Flickr. Υώξνο: θαη’ νίθνλ. Γηάξθεηα: Παξαζθεπή-Σεηάξηε. 

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο, κε βάζε γξαπηέο νδεγίεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ήδε θαηείραλ θαη είραλ επίζεο αλαξηεζεί ζηα έγγξαθα 

Google, κειέηεζαλ θαη’ νίθνλ ην πιηθφ πνπ ηνπο αλαινγνχζε, ην επεμεξγάζηεθαλ 

θαη εθπφλεζαλ ηηο εμήο εξγαζίεο ζηα έγγξαθα Google: 

https://docs.google.com/forms/d/1uQ0tDQp2TXFoffizVy8xFcXKFv_2ciF8LjOi1zvoe5Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1DBvsaTNAM9EJUtNDrj-oD9FU_M3VHaxB0Eprcv8YRVI/edit
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Ζ πξψηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνζπάζκαηα απφ ηελ «Ιστορία» ηνπ Θνπθπδίδε (4.97-98 & 5.74.1-3), ζπλέηαμε 

κηθξνθείκελν κε ηίηιν «Γηεθδίθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αλαίξεζεο λεθξψλ», 

ζπγθξίλνληαο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ Θνπθπδίδε κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ 

έξγνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έληηκε ηαθή ηνπ λεθξνχ Δηενθιή θαη ηελ αηίκσζε ηνπ 

λεθξνχ Πνιπλείθε. Δληφπηζε, επίζεο, ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή 

εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» θαη 

ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη. 

Ζ δεχηεξε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνζπάζκαηα απφ ηνλ Πινχηαξρν («Ηθικά» ), ηνλ Γηφδσξν ηθειηψηε 

(«Βιβλιοθήκη» ) θαη ηνλ Ξελνθψληα («Ελληνικά» ) ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε ηίηιν 

«Φεθίζκαηα γηα ηνπο απφβιεηνπο λεθξνχο: πξνδφηεο θαη ηεξφζπινπο», ζπγθξίλνληαο 

ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αηίκσζε ηνπ λεθξνχ Πνιπλείθε. Δληφπηζε, επίζεο, ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή 

εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» θαη 

ηηο εληάζζνπλ κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ έρνπλ ζπληάμεη. 

Ζ ηξίηε νκάδα, κειεηψληαο απνζπάζκαηα απφ ηνπο «Επιταφίους» ησλ 

Θνπθπδίδε (2.34 & 2.37, ζε κεηάθξαζε εδψ), Λπζία (2.1-3, 2.7), θαη Γεκνζζέλε 

(60.1-5), ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε ηίηιν «Ο πάηξηνο λόκνο ηεο ηηκήο ησλ λεθξψλ 

ζηνπο Δπηηάθηνπο ιφγνπο», ζπγθξίλνληαο εζηκηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ηαθήο ησλ 

ζαλφλησλ πνιεκηζηψλ ζηελ θιαζηθή επνρή, κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ έξγνπ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ απφδνζε ηηκψλ ζηνλ λεθξφ Δηενθιή. Δληφπηζε, επίζεο, ζρεηηθέο 

εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν 

«έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε 

ζπληάμεη. 

https://docs.google.com/document/d/1jkanjgYpDlNc8Ln0mTirYW412lP2fzPvx3_fdgjZb74/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/document/d/1untMrNjbN4jlm851kx9KFbuWE0BtdnFVoPt_MrAw26s/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://docs.google.com/document/d/1SdCNLESnyYVLEJi-mCYstnzwDoUNufnRWzfc8hzfbVA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SdCNLESnyYVLEJi-mCYstnzwDoUNufnRWzfc8hzfbVA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SdCNLESnyYVLEJi-mCYstnzwDoUNufnRWzfc8hzfbVA/edit
https://docs.google.com/document/d/1lvpBfVk3pgg9FQM2L3tg8Q5IvNe_aeHCPcpv9tbVIhI/edit
https://docs.google.com/document/d/1lvpBfVk3pgg9FQM2L3tg8Q5IvNe_aeHCPcpv9tbVIhI/edit
https://docs.google.com/document/d/1lvpBfVk3pgg9FQM2L3tg8Q5IvNe_aeHCPcpv9tbVIhI/edit
https://docs.google.com/document/d/1t6tJLaM_kiFEXiIDGuBQZG3LHDkeT3H-JgnWQK_fDQQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1t6tJLaM_kiFEXiIDGuBQZG3LHDkeT3H-JgnWQK_fDQQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1t6tJLaM_kiFEXiIDGuBQZG3LHDkeT3H-JgnWQK_fDQQ/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17806/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17809/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/618/3996,17911/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=317
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=317
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=64
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
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Ζ ηέηαξηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνζπάζκαηα απφ ηελ «Ιστορία» ηνπ Θνπθπδίδε (1.126.3-12 & 1.138.3-6) θαη ηνλ 

ξήηνξα Λπθνχξγν («Κατά Λεωκράτους» ) ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε ηίηιν 

«Δθαξκνγέο απνθάζεσλ γηα ηνπο πξνδφηεο θαη ηνπο ηεξφζπινπο», ζπγθξίλνληαο ην 

πεξηερφκελν ησλ απνζπαζκάησλ κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αηίκσζε ηνπ λεθξνχ Πνιπλείθε. Δληφπηζε, επίζεο, ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε 

ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη 

λεθξνί» θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη. 

Ζ πέκπηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απφζπαζκα απφ ηνλ Πιάησλα («Πολιτεία» ), ηνπ πεξηεγεηή Παπζαλία («Αττικά» ) 

θαη απφζπαζκα ζην δηαδίθηπν απφ ηηο «Ιστορίες»  ηνπ Ζξνδφηνπ, ζπλέηαμε 

κηθξνθείκελν κε ηίηιν «Ζζηθή θαη ηδενινγήκαηα γηα ηνλ αηηκαζκέλν λεθξφ», 

ζπγθξίλνληαο ηα ζρεηηθά θείκελα κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ηηκή πνπ απνδίδεηαη ζηνλ λεθξφ Δηενθιή ζε αληίζεζε πξνο ηελ αηίκσζε ηνπ 

λεθξνχ Πνιπλείθε. Δληφπηζε, επίζεο, ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή 

εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» θαη 

ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη. 

Ζ έθηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνζπάζκαηα ηνπ Πιάησλα («Νόμοι» ), ηνπ Γηνλπζίνπ Αιηθαξλαζζέα («Περί 

συνθέσεως ονομάτων» ) θαη ηνπ Γεκνζζέλε («Περί της Παραπρεσβείας» ), 

ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε ηίηιν «Πξφζζεηεο καξηπξίεο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 

δηάγγεικα ηνπ Κξένληα γηα ηνλ Πνιπλείθε ζηελ Αληηγόλε», ζπγθξίλνληαο ηα ζρεηηθά 

θείκελα κε ζηίρνπο ηνπ ζνθφθιεηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αηίκσζε ηνπ 

λεθξνχ Πνιπλείθε. Δληφπηζε, επίζεο, ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή 

εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» θαη 

ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη. 

https://docs.google.com/document/d/1sOSUfzyUaS4VivASOQxdQ-lcjxiAz_Md1AjI9y72-Zk/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZE7-8pjMdlBnD83lKKWYgV6Uho9JEwHsUH1R_mfx44I/edit
https://docs.google.com/document/d/1F-OL429RYY21qn0Y_csSFhNflUgcWvJ_6Pr3uJTVJxA/edit
https://docs.google.com/document/d/1F-OL429RYY21qn0Y_csSFhNflUgcWvJ_6Pr3uJTVJxA/edit
https://docs.google.com/document/d/1F-OL429RYY21qn0Y_csSFhNflUgcWvJ_6Pr3uJTVJxA/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://docs.google.com/document/d/1oXEJeMPfDTU_fg1LJMnaXU0C_0n7W1P4-X6SmHptwQg/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/document/d/1oXEJeMPfDTU_fg1LJMnaXU0C_0n7W1P4-X6SmHptwQg/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/document/d/1oXEJeMPfDTU_fg1LJMnaXU0C_0n7W1P4-X6SmHptwQg/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/document/d/11kawyayT--aPi1wppevuASdAXmHgiCzox9MWH8j-ewY/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1SdCNLESnyYVLEJi-mCYstnzwDoUNufnRWzfc8hzfbVA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SdCNLESnyYVLEJi-mCYstnzwDoUNufnRWzfc8hzfbVA/edit
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=227
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=227
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=227
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://docs.google.com/document/d/1UlUZ3imchW6CNsNt0lV7FqHceppEw4GdlF1t18ZUk0g/edit
https://docs.google.com/document/d/1UlUZ3imchW6CNsNt0lV7FqHceppEw4GdlF1t18ZUk0g/edit
https://docs.google.com/document/d/1UlUZ3imchW6CNsNt0lV7FqHceppEw4GdlF1t18ZUk0g/edit
https://docs.google.com/document/d/1LUT2vU0MgxWzk532wqFKZ8v8lLL3w5kM7Lj60nvBuvA/edit
https://docs.google.com/document/d/1LUT2vU0MgxWzk532wqFKZ8v8lLL3w5kM7Lj60nvBuvA/edit
https://docs.google.com/document/d/1LUT2vU0MgxWzk532wqFKZ8v8lLL3w5kM7Lj60nvBuvA/edit
https://docs.google.com/document/d/1LUT2vU0MgxWzk532wqFKZ8v8lLL3w5kM7Lj60nvBuvA/edit
https://docs.google.com/document/d/1LUT2vU0MgxWzk532wqFKZ8v8lLL3w5kM7Lj60nvBuvA/edit
https://docs.google.com/document/d/1XSRbtpfxIK15dAUCt69CJueN3QnRlNG4s2YR6D8gP4I/edit
https://docs.google.com/document/d/1XSRbtpfxIK15dAUCt69CJueN3QnRlNG4s2YR6D8gP4I/edit
https://docs.google.com/document/d/1XSRbtpfxIK15dAUCt69CJueN3QnRlNG4s2YR6D8gP4I/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
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Γραζηηριόηηηα 9η: Σίηινο: «Αλαηξνθνδόηεζε». Ρόινη: εθπαηδεπηηθόο. Πόξνη: 

έγγξαθα Google, Flickr. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 20 ιεπηά (6ε 

ώξα: Σεηάξηε). 

Πεξηγξαθή: Ο εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο ειέγμεη ζπζηεκαηηθά ηα ζπληαγκέλα 

εηθνλνγξαθεκέλα θείκελα ησλ έμη νκάδσλ θαη ζπλερίδνληαο δηά δψζεο ηψξα ηηο εμ 

απνζηάζεσο παξεκβάζεηο ζηηο εξγαζίεο ηνπο, επεζήκαλε αβιεςίεο θαη 

παξαλαγλψζεηο δίλνληαο νδεγίεο γηα δηνξζψζεηο.  

Αμηνιόγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα δελ αμηνινγήζεθε. 

Γραζηηριόηηηα 10η: Σίηινο: «Βειηίσζε ζπληαγκέλσλ θεηκέλσλ». Ρόινη: καζεηέο ζε 

νκάδεο. Πόξνη: έγγξαθα Google, Flickr. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 

25 ιεπηά (6ε ώξα: Σεηάξηε). 

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, κε βάζε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ πήξαλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, πξνέβεζαλ ζε βειηηψζεηο θαη δηνξζψζεηο ησλ θεηκέλσλ πνπ είραλ 

ζπληάμεη. 

Αμηνιόγεζε: Όηαλ νη καζεηέο νινθιήξσζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεο 

απηήο αμηνινγήζεθαλ ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ εγγξάθσλ Google, κε θνηλή θιίκαθα 

θξηηεξίσλ επίδνζεο σο πξνο: α) ηε δηαδηθαζία κάζεζεο αλά καζεηή, β) ην 

απνηέιεζκα κάζεζεο αλά νκάδα.  

Γ΄ Φάζε: Πξνβνιέο ηνπ ζέκαηνο ηεο ηηκήο θαη αηίκσζεο ηνπ λεθξνύ ζην 

αξραηνειιεληθό δξάκα. 

Γραζηηριόηηηα 11
η
. Σίηινο: «Παξνπζίαζε λέαο ελόηεηαο». Ρόινη: εθπαηδεπηηθόο. 

Πόξνη: έγγξαθα Google, Flickr, ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ ζεάηξνπ. Υώξνο: εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 45 ιεπηά (7ε ώξα: Παξαζθεπή). 

Πεξηγξαθή: Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ηε λέα θάζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εθηεινχζαλ κε ηηο ίδηεο νκάδεο. Δπίζεο, νη καζεηέο, 

εληαγκέλνη ζηηο νκάδεο ηνπο, ππέβαιιαλ εξσηήζεηο ζε φ,ηη δελ αληηιακβάλνληαλ θαη 

https://docs.google.com/forms/d/1uqWucX7EmvEZz6pjZ8berrj1k_YTu3BNEZZV6yE8tpA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1s03epVQTwj26dEjOBe2f5tbjGgkh3DiqM-yLayXp3lw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1s03epVQTwj26dEjOBe2f5tbjGgkh3DiqM-yLayXp3lw/edit
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δνθίκαζαλ νη ίδηνη ηελ πξφζβαζε ζην ςεθηαθφ πιηθφ ησλ εγγξάθσλ Google θαη ησλ 

εηθφλσλ ζην Flickr. 

Αμηνιόγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα δελ αμηνινγήζεθε. 

Γραζηηριόηηηα 12η. Σίηινο: «Μειέηε-επεμεξγαζία-ζύληαμε εηθνλνγξαθεκέλσλ 

θεηκέλσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο». Ρόινη: καζεηέο ζε νκάδεο. Πόξνη: 

έγγξαθα Google, Flickr, ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ ζεάηξνπ. Υώξνο: θαη’ νίθνλ. 

Γηάξθεηα: Παξαζθεπή-Σεηάξηε. 

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο, κε βάζε γξαπηέο νδεγίεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ήδε θαηείραλ θαη είραλ αλαξηεζεί ζηα έγγξαθα Google, 

κειέηεζαλ θαη’ νίθνλ ην πιηθφ πνπ ηνπο αλαινγνχζε, ην επεμεξγάζηεθαλ θαη 

εθπφλεζαλ ηηο εμήο εξγαζίεο ζηα έγγξαθα Google: 

Ζ πξψηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απφζπαζκα απφ ηελ ηξαγσδία ηνπ Αηζρχινπ «Επτά επί Θήβας» ,ζπλέηαμε 

κηθξνθείκελν κε ηίηιν «Ζ απφθαζε ηεο Αληηγφλεο ζηνλ Αηζρχιν θαη ηνλ νθνθιή», 

ζπγθξίλνληαο ην αηζρχιεην απφζπαζκα κε ηελ απφθαζε θπξίσο ηεο Αληηγφλεο λα 

ζάςεη ηνλ Δηενθιή ζην έξγν ηνπ νθνθιή. Δληφπηζε, επίζεο, είηε ζρεηηθέο εηθφλεο 

απφ ηε ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη 

άηηκνη λεθξνί» είηε θσηνγξαθίεο απφ ζχγρξνλεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηεο 

ηξαγσδίαο ηνπ Αηζρχινπ, θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη.  

Ζ δεχηεξε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απφζπαζκα απφ ηελ ηξαγσδία ηνπ νθνθιή «Αίας» , ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε ηίηιν 

«Απφ ηνλ Αίαληα ζηελ Αληηγόλε», ζπγθξίλνληαο ην ζνθφθιεην απφζπαζκα απφ ηνλ 

«Αίαντα» κε ηνλ ιφγν ηεο θεληξηθήο εξσίδαο θαη ην δηάηαγκα ηνπ Κξένληα ζηελ 

«Αντιγόνη». Δληφπηζε, επίζεο, είηε ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή 

εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» 

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=227
https://docs.google.com/document/d/1HSIPRJlnnidkBZUe65OqBzc_o3Y61c6JKPaHl7jTtL8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HSIPRJlnnidkBZUe65OqBzc_o3Y61c6JKPaHl7jTtL8/edit?usp=sharing
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0183%3Acard%3D1
https://docs.google.com/document/d/1iCUNeFWdtq7Wsjp3UrsolShw5K_CsfYo9ebhGrg8aa0/edit
https://docs.google.com/document/d/1iCUNeFWdtq7Wsjp3UrsolShw5K_CsfYo9ebhGrg8aa0/edit
https://docs.google.com/document/d/1iCUNeFWdtq7Wsjp3UrsolShw5K_CsfYo9ebhGrg8aa0/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
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είηε θσηνγξαθίεο απφ ζχγρξνλεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηεο ηξαγσδίαο ηνπ νθνθιή 

θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη. 

Ζ ηξίηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απφζπαζκα απφ ηελ ηξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε «Φοίνισσες».  ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε 

ηίηιν «Κξέσλ θαη Αληηγφλε: απφ ηνλ νθνθιή ζηνλ Δπξηπίδε», ζπγθξίλνληαο, κε 

βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπο, ην ήζνο ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ ζηηο «Φοίνισσες» θαη 

ζηελ «Αντιγόνη». Δληφπηζε, επίζεο, είηε ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή 

εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» 

είηε θσηνγξαθίεο απφ ζχγρξνλεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Δπξηπίδε 

θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη.  

Ζ ηέηαξηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απφζπαζκα απφ ηελ ηξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε «Ικέτιδες», ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε 

ηίηιν «Ζ Αζήλα πξνζηάηηδα ηνπ παλειιήληνπ λόκνπ ηεο ηαθήο ησλ λεθξψλ», 

επηζεκαίλνληαο αλαινγίεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζην απφζπαζκα ηνπ Δπξηπίδε θαη ηελ 

αηίκσζε ηνπ λεθξνχ Πνιπλείθε ζηελ «Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή. Δληφπηζε, επίζεο, 

είηε ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr 

κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» είηε θσηνγξαθίεο απφ ζχγρξνλεο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Δπξηπίδε θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν 

πνπ είρε ζπληάμεη. 

Ζ πέκπηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απφζπαζκα απφ ηελ ηξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε  «Ηλέκτρα» , ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε 

ηίηιν «Ζ αηζρχλε ηεο αηίκσζεο ηνπ λεθξνχ ζηελ Ηιέθηξα ηνπ Δπξηπίδε», 

επηζεκαίλνληαο αλαινγίεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζην απφζπαζκα ηνπ νθνθιή θαη ηελ 

αηίκσζε ηνπ λεθξνχ Πνιπλείθε ζηελ «Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή. Δληφπηζε, επίζεο, 

είηε ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr 

κε ηίηιν «έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» είηε θσηνγξαθίεο απφ ζχγρξνλεο ζεαηξηθέο 

http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
https://docs.google.com/document/d/1F9giIcaP8RI17-fXb_pgKBgMJPTAeTXrynIsIxlnGmY/edit
https://docs.google.com/document/d/1F9giIcaP8RI17-fXb_pgKBgMJPTAeTXrynIsIxlnGmY/edit
https://docs.google.com/document/d/1F9giIcaP8RI17-fXb_pgKBgMJPTAeTXrynIsIxlnGmY/edit
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
https://docs.google.com/document/d/1Fr_l-ELaLKGhhtHq_1T57VoJZd_cbOEVtDmFPR_Chug/edit?usp=sharing
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
https://docs.google.com/document/d/1Xjd2h7gTps9jJ3RixxDxrB7m5gOGYQc6Afcd3v6LhKI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xjd2h7gTps9jJ3RixxDxrB7m5gOGYQc6Afcd3v6LhKI/edit?usp=sharing
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
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παξαζηάζεηο ηεο ηξαγσδίαο ηνπ νθνθιή θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν 

πνπ είρε ζπληάμεη. 

Ζ έθηε νκάδα, κειεηψληαο πξνδηακνξθσκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απφζπαζκα απφ ηελ ηξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε «Ρήσος» , ζπλέηαμε κηθξνθείκελν κε 

ηίηιν «Ζ επηβίσζε ελφο νκεξηθνχ αηθηζκνχ ζηελ ηξαγσδία», επηζεκαίλνληαο 

αλαινγίεο ή δηαθνξέο αλάκεζα ζην απφζπαζκα ηνπ Δπξηπίδε θαη ηελ αηίκσζε ηνπ 

λεθξνχ Πνιπλείθε ζηελ «Αντιγόνη» ηνπ νθνθιή. Δληφπηζε, επίζεο, είηε ζρεηηθέο 

εηθφλεο απφ ηε ζπιινγή εηθνλνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην Flickr κε ηίηιν 

«έληηκνη θαη άηηκνη λεθξνί» είηε θσηνγξαθίεο απφ ζχγρξνλεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Δπξηπίδε θαη ηηο ελέηαμε κε ιεδάληεο ζην θείκελν πνπ είρε 

ζπληάμεη. 

Γραζηηριόηηηα 13η. Σίηινο: «Αλαηξνθνδόηεζε». Ρόινη: εθπαηδεπηηθόο. Πόξνη: 

έγγξαθα Google, Flickr, ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ ζεάηξνπ. Υώξνο: εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 20 ιεπηά (8
ε
 ώξα: Σεηάξηε). 

Πεξηγξαθή: Ο εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο ειέγμεη ζπζηεκαηηθά ηα ζπληαγκέλα 

εηθνλνγξαθεκέλα θείκελα ησλ 6 νκάδσλ θαη ζπλερίδνληαο δηά δψζεο ηηο εμ 

απνζηάζεσο παξεκβάζεηο ζηηο εξγαζίεο ηνπο, επεζήκαλε αβιεςίεο θαη 

παξαλαγλψζεηο δίλνληαο νδεγίεο γηα δηνξζψζεηο.  

Αμηνιόγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα δελ αμηνινγήζεθε. 

Γραζηηριόηηηα 14
η
. Σίηινο: «Βειηίσζε ζπληαγκέλσλ θεηκέλσλ». Ρόινη: καζεηέο ζε 

νκάδεο. Πόξνη: έγγξαθα Google, Flickr, ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ ζεάηξνπ. Υώξνο: 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 25 ιεπηά (8ε ώξα: Σεηάξηε). 

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, κε βάζε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ πήξαλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, πξνέβεζαλ ζε βειηηψζεηο θαη δηνξζψζεηο ησλ θεηκέλσλ πνπ είραλ 

ζπληάμεη. 

Αμηνιόγεζε: Όηαλ νη καζεηέο νινθιήξσζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεο 

απηήο αμηνινγήζεθαλ ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ εγγξάθσλ Google, κε θνηλή θιίκαθα 

https://docs.google.com/document/d/1tZzuONOYQQVdAUECS3iGxM9kyDjpxn-DFWIWkWLlCw0/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1tZzuONOYQQVdAUECS3iGxM9kyDjpxn-DFWIWkWLlCw0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tZzuONOYQQVdAUECS3iGxM9kyDjpxn-DFWIWkWLlCw0/edit?usp=sharing
https://www.flickr.com/groups/homo_necans/
http://www.nt-archive.gr/plays.aspx
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θξηηεξίσλ επίδνζεο σο πξνο: α) ηε δηαδηθαζία κάζεζεο αλά καζεηή, β) ην 

απνηέιεζκα κάζεζεο αλά νκάδα 

Δ΄ Φάζε: Η πξόζιεςε ηεο ηηκήο θαη αηίκσζεο ηνπ λεθξνύ ζηε λεόηεξε θαη ζύγρξνλε 

κεηαθξαζηηθή παξαγσγή.  

Γραζηηριόηηηα 15η. Σίηινο: «Παξνπζίαζε λέαο ελόηεηαο». Ρόινη: εθπαηδεπηηθόο. 

Πόξνη: έγγξαθα Google. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 45 ιεπηά (9ε 

ώξα: Παξαζθεπή). 

Πεξηγξαθή: Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ηε λέα θάζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εθηεινχζαλ κε ηηο ίδηεο νκάδεο. Δπίζεο, νη καζεηέο, 

εληαγκέλνη ζηηο νκάδεο ηνπο, ππέβαιιαλ εξσηήζεηο ζε φ,ηη δελ αληηιακβάλνληαλ θαη 

δνθίκαζαλ νη ίδηνη ηελ πξφζβαζε ζην ςεθηαθφ πιηθφ ησλ εγγξάθσλ Google. 

Αμηνιόγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα δελ αμηνινγήζεθε. 

Γραζηηριόηηηα 16η. Σίηινο: «ύγθξηζε λενειιεληθώλ κεηαθξάζεσλ ηεο Αληηγόλεο 

ηνπ νθνθιή». Ρόινη: καζεηέο ζε νκάδεο. Πόξνη: έγγξαθα Google. Υώξνο: θαη’ νίθνλ. 

Γηάξθεηα: Παξαζθεπή-Σεηάξηε. 

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζεέμη νκάδεο, κε βάζε γξαπηέο νδεγίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ ήδε θαηείραλ θαη είραλ αλαξηεζεί ζηα έγγξαθα Google, 

κειέηεζαλ θαη’ νίθνλ ην πιηθφ πνπ ηνπο αλαινγνχζε, ην επεμεξγάζηεθαλ θαη 

εθπφλεζαλ ηηο εμήο εξγαζίεο ζηα έγγξαθα Google: 

Ζ πξψηε νκάδα, κειεηψληαο ηηο δχν κεηαθξάζεηο (ησλ Παλαγησηφπνπινπ θαη 

Μαξσλίηε), πνπ απνδίδνπλ ζηε λενειιεληθή ην δηάγγεικα ηνπ Κξένληα ζηελ 

«Αντιγόνη» (162-210), πξνέβεζαλ, ζχκθσλα κε δεηνχκελα ησλ γξαπηψλ νδεγηψλ, 

ζηε ζχγθξηζή ηνπο. Πξνέθπςε έηζη ςεθηαθφ θείκελν κε ηίηιν: «Οη κεηαθξάζεηο ηνπ 

δηαγγέικαηνο ηνπ Κξένληα ζηελ Αληηγόλε ηνπ νθνθιή: ―Παλαγσηφπνπινο-

Μαξσλίηεο‖». Έκθαζε δφζεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαθξάδεηαη θαη 

κεηαθέξεηαη ζηνλ αλαγλψζηε ν ιφγνο, ην ήζνο θαη ην χθνο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο 

https://docs.google.com/forms/d/1eeUAmyIhG00gZau2uhC6dXJywQkMfXbGGNQkM8NHl2U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1neK--Oy1MtoldwizKuR_uUAAYh7zpO4yzgll-6sd568/edit
https://docs.google.com/forms/d/1neK--Oy1MtoldwizKuR_uUAAYh7zpO4yzgll-6sd568/edit
https://docs.google.com/document/d/1zfKM4g5nBFvbkL95vlHpLybnQybMPtlz_bFWRp1wido/edit
https://docs.google.com/document/d/1bfkUB9_mw9DLq5bP9FY7n14rXM3QN9obP_-yhXXCOzk/edit
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φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ηηκήο θαη ηεο αηίκσζεο ησλ δχν αδειθψλ, ηνπ Δηενθιή 

θαη ηνπ Πνιπλείθε. 

Ζ δεχηεξε νκάδα, κειεηψληαο ηηο δχν κεηαθξάζεηο (ησλ Μπαδάθνπ-

Μαξαγθνπδάθε θαη Μχξε), πνπ απνδίδνπλ ζηε λενειιεληθή ην δηάγγεικα ηνπ 

Κξένληα ζηελ «Αντιγόνη» (162-210), πξνέβεζαλ, ζχκθσλα κε δεηνχκελα ησλ 

γξαπηψλ νδεγηψλ, ζηε ζχγθξηζή ηνπο. Πξνέθπςε έηζη ςεθηαθφ θείκελν κε ηίηιν: «Οη 

κεηαθξάζεηο ηνπ δηαγγέικαηνο ηνπ Κξένληα ζηελ Αληηγόλε ηνπ νθνθιή: 

―Μπαδάθνπ-Μαξαγθνπδάθε- Μχξεο‖». Έκθαζε δφζεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κεηαθξάδεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ αλαγλψζηε ν ιφγνο, ην ήζνο θαη ην χθνο ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ηηκήο θαη ηεο αηίκσζεο ησλ δχν 

αδειθψλ, ηνπ Δηενθιή θαη ηνπ Πνιπλείθε. 

Ζ ηξίηε νκάδα, κειεηψληαο ηηο δχν κεηαθξάζεηο (ησλ Υξεζηνκάλνπ θαη 

Γξππάξε), πνπ απνδίδνπλ ζηε λενειιεληθή ην δηάγγεικα ηνπ Κξένληα ζηελ 

«Αντιγόνη» (162-210), πξνέβεζαλ, ζχκθσλα κε δεηνχκελα ησλ γξαπηψλ νδεγηψλ, 

ζηε ζχγθξηζή ηνπο. Πξνέθπςε έηζη ςεθηαθφ θείκελν κε ηίηιν: «Οη κεηαθξάζεηο ηνπ 

δηαγγέικαηνο ηνπ Κξένληα ζηελ Αληηγόλε ηνπ νθνθιή: ―Υξεζηνκάλνο-Γξππάξεο‖». 

Έκθαζε δφζεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαθξάδεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ 

αλαγλψζηε ν ιφγνο, ην ήζνο θαη ην χθνο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο φζνλ αθνξά ην 

δήηεκα ηεο ηηκήο θαη ηεο αηίκσζεο ησλ δχν αδειθψλ, ηνπ Δηενθιή θαη ηνπ 

Πνιπλείθε. 

Ζ ηέηαξηε νκάδα, κειεηψληαο ηηο δχν κεηαθξάζεηο (ησλ Γξππάξε θαη 

Μαξσλίηε), πνπ απνδίδνπλ ζηε λενειιεληθή ην δηάγγεικα ηνπ Κξένληα ζηελ 

«Αντιγόνη» (162-210), πξνέβεζαλ, ζχκθσλα κε δεηνχκελα ησλ γξαπηψλ νδεγηψλ, 

ζηε ζχγθξηζή ηνπο. Πξνέθπςε έηζη ςεθηαθφ θείκελν κε ηίηιν: «Οη κεηαθξάζεηο ηνπ 

δηαγγέικαηνο ηνπ Κξένληα ζηελ Αληηγόλε ηνπ νθνθιή: ―Γξππάξεο-Μαξσλίηεο‖». 

Έκθαζε δφζεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαθξάδεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ 

https://docs.google.com/document/d/12bVEQlZ8zFBN8LDQ-h4ZgV_Q5fn3PtmK2cL6Ccwbr_M/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/12bVEQlZ8zFBN8LDQ-h4ZgV_Q5fn3PtmK2cL6Ccwbr_M/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1BtQrW3446CvXn7oTpb-VJ9s_zNvUdVpKwBp0QYpRJ9g/edit
https://docs.google.com/document/d/12fvnR0xfJH8rKHN0v10tXpfEVBEv0MtDJb2pdfBgDNI/edit
https://docs.google.com/document/d/1hRe2wqlgN4YP2d5Zd22IkS1CNridIXHwgVxL04LkPBw/edit
https://docs.google.com/document/d/1hRe2wqlgN4YP2d5Zd22IkS1CNridIXHwgVxL04LkPBw/edit
https://docs.google.com/document/d/1bfkUB9_mw9DLq5bP9FY7n14rXM3QN9obP_-yhXXCOzk/edit
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αλαγλψζηε ν ιφγνο, ην ήζνο θαη ην χθνο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο φζνλ αθνξά ην 

δήηεκα ηεο ηηκήο θαη ηεο αηίκσζεο ησλ δχν αδειθψλ, ηνπ Δηενθιή θαη ηνπ 

Πνιπλείθε. 

Ζ πέκπηε νκάδα, κειεηψληαο ηηο δχν κεηαθξάζεηο (ησλ Παλαγησηφπνπινπ θαη 

Μπαδάθνπ-Μαξαγθνπδάθε), πνπ απνδίδνπλ ζηε λενειιεληθή ην δηάγγεικα ηνπ 

Κξένληα ζηελ «Αντιγόνη» (162-210), πξνέβεζαλ, ζχκθσλα κε δεηνχκελα ησλ 

γξαπηψλ νδεγηψλ, ζηε ζχγθξηζή ηνπο.  Πξνέθπςε έηζη ςεθηαθφ θείκελν κε ηίηιν: «Οη 

κεηαθξάζεηο ηνπ δηαγγέικαηνο ηνπ Κξένληα ζηελ Αληηγόλε ηνπ νθνθιή: 

―Παλαγησηφπνπινο-Μπαδάθνπ Μαξαγθνπδάθε‖».  Έκθαζε δφζεθε ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κεηαθξάδεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ αλαγλψζηε ν ιφγνο, ην ήζνο θαη ην 

χθνο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ηηκήο θαη ηεο αηίκσζεο ησλ 

δχν αδειθψλ, ηνπ Δηενθιή θαη ηνπ Πνιπλείθε. 

Ζ έθηε νκάδα, κειεηψληαο ηηο δχν κεηαθξάζεηο (ησλ Υξεζηνκάλνπ θαη Μχξε), 

πνπ απνδίδνπλ ζηε λενειιεληθή ην δηάγγεικα ηνπ Κξένληα ζηελ «Αντιγόνη» (162-

210), πξνέβεζαλ, ζχκθσλα κε δεηνχκελα ησλ γξαπηψλ νδεγηψλ, ζηε ζχγθξηζή ηνπο. 

Πξνέθπςε έηζη ςεθηαθφ θείκελν κε ηίηιν: «Οη κεηαθξάζεηο ηνπ δηαγγέικαηνο ηνπ 

Κξένληα ζηελ Αληηγόλε ηνπ νθνθιή: ―Υξεζηνκάλνο-Μχξεο‖». Έκθαζε δφζεθε 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαθξάδεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ αλαγλψζηε ν ιφγνο, ην 

ήζνο θαη ην χθνο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ηηκήο θαη ηεο 

αηίκσζεο ησλ δχν αδειθψλ, ηνπ Δηενθιή θαη ηνπ Πνιπλείθε. 

Γραζηηριόηηηα 17η. Σίηινο: «Αλαηξνθνδόηεζε». Ρόινη: εθπαηδεπηηθόο. Πόξνη: 

έγγξαθα Google. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 20 ιεπηά (10
ε
 ώξα: 

Σεηάξηε). 

Πεξηγξαθή: Ο εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο ειέγμεη ζπζηεκαηηθά ηα ζπληαγκέλα 

εηθνλνγξαθεκέλα θείκελα ησλ έμη νκάδσλ θαη ζπλερίδνληαο δηά δψζεο ηψξα ηηο εμ 

απνζηάζεσο παξεκβάζεηο ζηηο εξγαζίεο ηνπο, επεζήκαλε αβιεςίεο θαη 

παξαλαγλψζεηο δίλνληαο νδεγίεο γηα δηνξζψζεηο.  

https://docs.google.com/document/d/1zfKM4g5nBFvbkL95vlHpLybnQybMPtlz_bFWRp1wido/edit
https://docs.google.com/document/d/12bVEQlZ8zFBN8LDQ-h4ZgV_Q5fn3PtmK2cL6Ccwbr_M/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/12fvnR0xfJH8rKHN0v10tXpfEVBEv0MtDJb2pdfBgDNI/edit
https://docs.google.com/document/d/1BtQrW3446CvXn7oTpb-VJ9s_zNvUdVpKwBp0QYpRJ9g/edit
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Αμηνιόγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα δελ αμηνινγήζεθε. 

Γραζηηριόηηηα 18
η
. Σίηινο: «Βειηίσζε ζπληαγκέλσλ θεηκέλσλ». Ρόινη: καζεηέο ζε 

νκάδεο. Πόξνη: έγγξαθα Google. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Γηάξθεηα: 25 

ιεπηά (11ε ώξα: Σεηάξηε). 

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, κε βάζε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ πήξαλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, πξνέβεζαλ ζε βειηηψζεηο θαη δηνξζψζεηο ησλ θεηκέλσλ πνπ είραλ 

ζπληάμεη.  

Αμηνιόγεζε: Όηαλ νη καζεηέο νινθιήξσζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεο 

απηήο αμηνινγήζεθαλ ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ εγγξάθσλ Google, κε θνηλή θιίκαθα 

θξηηεξίσλ επίδνζεο σο πξνο: α) ηε δηαδηθαζία κάζεζεο αλά καζεηή, β) ην 

απνηέιεζκα κάζεζεο αλά νκάδα . 

Γραζηηριόηηηα 19
η
. Σίηινο: «Αλάξηεζε εξγαζηώλ ζην ηζηνιόγην». Ρόινη: καζεηέο ζε 

νκάδεο. Πόξνη: έγγξαθα Google, ηζηνιόγην καζήκαηνο. 

Πεξηγξαθή: νη καζεηέο, αθνχ νινθιήξσζαλ ηελ επηκέιεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο 

αλά νκάδεο, ηηο αλάξηεζαλ, κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπληνληζηή θάζε νκάδαο, ζην 

ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο. 

Αμηνιόγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ αμηνινγήζεθε. 

https://docs.google.com/forms/d/1kTb2LKJZ1da4jfGzt-t5ElR8YBzzR6f0Y4LECAkD1-Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OAzPd5XkA1IIHyIuM_y-N7J8pWW9TAhg164Y5L5XT-c/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OAzPd5XkA1IIHyIuM_y-N7J8pWW9TAhg164Y5L5XT-c/edit
http://gennadeio.blogspot.gr/
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Β΄ ΦΑΗ  

Οδεγίεο γηα ηελ 1
ε
 νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηε 2
ε
 νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 3
ε
 νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 4
ε
 νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 5
ε
 νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 6
ε
 νκάδα 

Γ΄ ΦΑΗ  

Οδεγίεο γηα ηελ 1
ε
 νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηε 2
ε
 νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 3
ε
 νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 4
ε
 νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 5
ε
 νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 6
ε
 νκάδα 

Γ΄ ΦΑΗ  

Οδεγίεο γηα ηελ 1ε νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηε 2ε νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 3ε νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 4ε νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 5ε νκάδα 

Οδεγίεο γηα ηελ 6ε νκάδα 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν ζελάξην ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί κε πξνβνιέο ηνπ δηπινχ ζέκαηνο ηεο ηηκήο 

θαη ηεο αηίκσζεο ηνπ λεθξνχ απφ ηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε ηζηνξία. Μέξε, επίζεο, 

ηνπ ζελαξίνπ, φπσο απηφ ηεο Γ΄ Φάζεο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ, εθηφο απφ 

θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο ή εηθφλεο απφ λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο 

παξαζηάζεηο ηνπο, θαη ζρεηηθά βίληεν. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σα δεηήκαηα-πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα «δηδαθηηθέο πξαθηηθέο».  
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