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30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε 
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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

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

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

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

πξνηεξαηόηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη εζληθνύο 

πόξνπο.  

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθωλα κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε. 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ 

Τπεύζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο δεπηεξνβάζκηαο: Λάκπξνο Πόιθαο, 

Κνζκάο  Σνπινύκεο 

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

http://www.greeklanguage.gr  

Καξακανύλα 1 – Πιαηεία θξα Σ.Κ. 55 132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε 

Σει.: 2310 459101 , Φαμ: 2310 459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr 

  

http://www.greeklanguage.gr/
mailto:centre@komvos.edu.gr
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

Πξνο ηελ ηειηθή ζύγθξνπζε 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Άλλα Υαξαιακπνπνύινπ 

Δημιοςπγόρ  

Άλλα Υαξαιακπνπνύινπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Α΄ Λπθείνπ  

Χπονολογία 

20, 27, 30, 31/3/2015 θαη  1/4/2015 

Σσολική μονάδα 

1
ν
 Γεληθό Λύθεην Καιιηζέαο 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη:  Θνπθπδίδνπ, «Ηζηνξίαη» 3.71-73 

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Χπονική διάπκεια  

Πέληε (5) δηδαθηηθέο ώξεο. 

Χώπορ 

Η. Φπζηθόο ρώξνο: 

Δληόο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθόο ρώξνο: δηαδίθηπν, Wiki ηνπ καζήκαηνο. 

http://mathiteia.pbworks.com/w/browse/#view=ViewFolder&param=%CE%98%CE%9F%CE%A5%CE%9A%CE%A5%CE%94%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Ζ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο, ζην νπνίν ππάξρεη έλαο θεληξηθόο εμππεξεηεηήο θαη δώδεθα 

ππνινγηζηηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο ησλ καζεηώλ. Υξεζηκνπνηήζεθε, επίζεο, ε αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο όπνπ ππάξρεη ππνινγηζηήο κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη 

βηληενπξνβνιέαο.  

Ζ δηδάζθνπζα πξνεηνίκαζε ην θαηάιιειν ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ (Wiki) θαη 

παξνπζίαζε δηεμνδηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

ην ρεηξηζηνύλ θαη λα ην αμηνπνηήζνπλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Ζ πξνεγνύκελε εκπεηξία ηόζν ηεο δηδάζθνπζαο όζν θαη ησλ καζεηώλ ζε 

νκαδνζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο είρε ζεηηθή ζπκβνιή ζηε δηαρείξηζε ησλ καζεηηθώλ 

νκάδσλ θαη ζηελ επηηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. εκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ νη βαζηθέο δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ  Δθαξκνγώλ 

Γξαθείνπ θαη πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν πνπ θαηείραλ νη καζεηέο, νη νπνίνη 

θαηελεκήζεθαλ ζε έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

Άλλα Υαξαιακπνπνύινπ: «Πξνο ηελ ηειηθή ζύγθξνπζε», Αξραία Διιεληθή Γιώζζα 

θαη Γξακκαηεία, Θνπθπδίδνπ, «Ιστορίαι», Α΄ Λπθείνπ.  

Το ζενάπιο ανηλεί 

 - 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ νη εηθνζηηέζζεξηο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

εξγάζηεθαλ ζην ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ ηνπ Wiki, θαηαλεκεκέλνη ζε έμη νκάδεο 

ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνύλ ηα Φύιια Δξγαζίαο. Οη 

νκάδεο κέζσ δηεξεπλεηηθώλ – αλαθαιππηηθώλ δηαδηθαζηώλ κειέηεζαλ ην Κεθάιαην 
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71-73 ησλ «Ιστοριών», όπνπ πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ Κέξθπξα κεηά ηε 

δνινθνλία ησλ εγεηώλ ηεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο από ηνπο νιηγαξρηθνύο.  

ην πιαίζην ηεο καζεηνθεληξηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο ελεξγεηηθήο 

εκπινθήο ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία νη καζεηέο παξήγαγαλ ζπλεξγαηηθά 

κηθξνθείκελα ζηα νπνία:  

 Απνηύπσζαλ ην θνηλσληθνπνιηηηθό πιαίζην ηεο αληηπαξάζεζεο νιηγαξρηθώλ 

θαη δεκνθξαηηθώλ Κεξθπξαίσλ. 

 Καηέγξαςαλ θαη αμηνιόγεζαλ ην ζρέδην δξάζεο ησλ αληηπάισλ.  

 Γηεξεύλεζαλ ηε ζρέζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπληαθηηθώλ όξσλ ηνπ θεηκέλνπ κε 

ηελ απόδνζε ηνπ λνήκαηνο θαη θαηαλόεζαλ ηελ άκεζε ζύλδεζε ηεο 

αθεγεκαηηθήο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 

 Μέζσ δξαζηεξηνηήησλ ελζπλαίζζεζεο ππνδπόκελνη ξόινπο (δεκνθξαηηθνί –

νιηγαξρηθνί – δνύινη) ζηνράζηεθαλ θαη θαηαλόεζαλ ηελ αμία ηεο πεηζνύο, 

απνηέιεζκα πνπ απνηππώζεθε ζηα πνιπηξνπηθά θείκελα πνπ παξήγαγαλ.     

Οη καζεηηθέο εξγαζίεο πεξηέρνληαη ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν θάζε νκάδαο, ζην 

Wiki. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ δηδαθηηθή πξόηαζε βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο θνηλωληνγλωζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

κάζεζεο. Οη καζεηέο ζπλεξγαδόκελνη ζε νκάδεο αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ θνηλσληθό 

πεξίγπξν, ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζνπλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Φύιια Δξγαζίαο. Καζώο πξνρσξά ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζόδνπ, νη καζεηέο κεηαζρεκαηίδνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο ζε πξνζσπηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο. Σν ζελάξην σο πξνο ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ αθνινπζεί ην ζεσξεηηθό κνληέιν ηνπ ξόκβνπ ηεο γιωζζηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζην νπνίν νη γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, νη γλώζεηο γηα ηε γιώζζα, νη γξακκαηηζκνί θαη 

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3


 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

 Α’ Λυκείου «Πξνο ηελ ηειηθή ζύγθξνπζε ελίδα 6 από 37 

 

νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπγθξόηεζε ηεο ηαπηόηεηαο καζεηώλ θαη 

δηδάζθνληα. (Κνπηζνγηάλλεο, 2012). Ζ πηνζέηεζε απηνύ ηνπ δηδαθηηθνύ κνληέινπ 

ππνζηεξίδεηαη θαη κέζσ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ δηεπθνιύλνπλ 

ηελ επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ. δ. 

ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Με ηελ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε επηδηώθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο: 

 Να αληηιεθζνύλ όηη νη νιηγαξρηθνί Κεξθπξαίνη επηβάιινπλ ηηο απόςεηο ηνπο 

ζηελ πόιε παξαβηάδνληαο ηε λόκηκε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηε 

ζπλέιεπζε ηνπ δήκνπ. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ξόιν ησλ «πξνζηαηώλ» ζηε δηακάρε κεηαμύ ησλ 

πνιηηηθώλ παξαηάμεσλ. 

 Να αληηιεθζνύλ όηη ε αλαδήηεζε ζπκκαρηώλ ζηνπο δνύινπο είλαη κηα 

ελέξγεηα ελδεηθηηθή ησλ θνηλσληθώλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Κέξθπξα 

εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ.   

 Να θαηαλνήζνπλ όηη θίλεηξν ηεο πνιηηηθήο δξάζεο ησλ αληηκαρνκέλσλ είλαη 

ε επηδίσμε ηεο ηζρύνο.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ην πνιηηηθό ζπκθέξνλ δεκνθξαηηθώλ θαη 

νιηγαξρηθώλ ηίζεηαη ππεξάλσ ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο πόιεο.  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Με ηελ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε επηδηώθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο:  

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζπλεθηηθή ζρέζε κνξθήο (γιώζζα-δνκή) θαη 

πεξηερνκέλνπ ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο πεηζνύο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. 
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 Να θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε. 

Γπαμμαηιζμοί 

Γισζζηθόο – Κιαζηθόο γξακκαηηζκόο 

Με ηελ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε επηδηώθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο:  

 Να εξκελεύνπλ θαη λα αμηνινγνύλ γεγνλόηα θαη «πξόζσπα» πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο ινγηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλέρνπλ ηνπο θύξηνπο κε ηνπο 

δεπηεξεύνληεο όξνπο ηεο κηθξνδνκήο ηνπ θεηκέλνπ. 

Νένη γξακκαηηζκνί 

Με ηελ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε επηδηώθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο:  

 Να ρξεζηκνπνηνύλ ςεθηαθά εξγαιεία γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζπληαθηηθήο 

δνκήο ηνπ θεηκέλνπ. 

 Να αμηνπνηνύλ ςεθηαθνύο πόξνπο γηα αλαδήηεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ.  

 Να παξάγνπλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ πνιπηξνπηθά θείκελα. 

Κξηηηθόο γξακκαηηζκόο 

Με ηελ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε επηδηώθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο:  

 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο ησλ ςεθηαθώλ πεγώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ.  

 Να είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπλ αιιά θαη λα αμηνινγήζνπλ πηζαλέο 

κεηαβνιέο ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.    

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

ην ζπληαγκέλν ζελάξην πξνηείλνληαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

θνηλσληνγλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο. Απηέο νη πξαθηηθέο έρνπλ σο ζηόρν λα 

θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο έλα ζύλνιν δεμηνηήησλ κέζσ δηαδηθαζηώλ παξαηήξεζεο θαη 

θαζνδεγνύκελεο πξαθηηθήο.  
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Με ηελ έθθξαζε θαη ηνλ αλαζηνραζκό κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ζε γλώζε  θαη απνθηνύλ επίγλσζε ησλ καζεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ. Σέινο, κέζσ ηεο δηεξεύλεζεο επηδηώθεηαη ε ελζάξξπλζε ηεο 

καζεζηαθήο απηνλνκίαο θαη απηελέξγεηαο αιιά θαη ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

πξνο επίηεπμε νξηζκέλνπ καζεζηαθνύ ζηόρνπ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Ζ πξόηαζε ηνπ ζελαξίνπ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ησλ Κεθαιαίσλ 71-73, ηνπ 3
νπ

 

Βηβιίνπ ησλ «Ιστοριών» ηνπ Θνπθπδίδε. ηελ ελόηεηα απηή ν ηζηνξηθόο αθεγείηαη 

ηηο εμειίμεηο ζηελ Κέξθπξα κεηά ηε δνινθνλία ησλ εγεηώλ ηεο δεκνθξαηηθήο 

παξάηαμεο από ηνπο νιηγαξρηθνύο θαη πεξηγξάθεη ην θιίκα ςπρνινγηθήο βίαο θαη 

ηξνκνθξαηίαο πνπ απιώλεηαη ζηελ πόιε θαζώο ε εκθύιηα δηακάρε θνξπθώλεηαη. Ζ 

αλαζύλζεζε απηήο ηεο εηθόλαο πξνζθέξεη εξεζίζκαηα γηα αλαζηνραζκό ζρεηηθά κε 

ηε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειώλεη ν άλζξσπνο ζε θαηξό πνιεκηθώλ ζπγθξνύζεσλ, ελώ 

αλαδεηθλύεη ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε σο εξκελεπηηθό εξγαιείν γηα αλάινγα κειινληηθά 

γεγνλόηα.     

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν δηδαθηηθό ζελάξην ιακβάλεη ππόςε ην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Αξραίσλ Διιεληθώλ ηεο Α΄ Λπθείνπ (ΦΔΚ 1562/27-6-2011) , ηηο Οδεγίεο γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο γηα ην ζρ. έηνο 2012-13 θαζώο θαη ην ΠΓ. 

68/2014 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 60/2006 «Αμηνιόγεζε ηωλ 

καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ( Α΄65)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη»». 

Ζ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε αθνινπζεί ζηα βαζηθά ηνπο ζεκεία ηηο εληνιέο/ 

νδεγίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ όζνλ αθνξά ηε δηδαθηέα ύιε ηνπ καζήκαηνο, 

σζηόζν επηρεηξεί ηελ εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηελ αλαθαιππηηθή - θξηηηθή κάζεζε θαη ηε δηαρείξεζε ηεο γλώζεο από 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ.   

http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-A108
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Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) αθελόο παξέρνπλ ηα 

κέζα θαη ηνπο ηξόπνπο ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε πξόζβαζε ζε έλα εηθνληθό 

(“virtual”) πεξηβάιινλ κάζεζεο, αθεηέξνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ζπλεξγαηηθώλ-δηεξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

καζεηώλ. Σα ςεθηαθά κέζα (δηαδίθηπν, Wiki καζήκαηνο) ιεηηνπξγνύλ ζην ζελάξην 

σο ππνζηεξηθηηθό πιαίζην γηα ηελ επηηέιεζε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηελ παξαγσγή καζεζηαθώλ πξντόλησλ 

σο απνηέιεζκα ηνπ δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ.  

Κείμενα  

Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ 

Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη Α΄ Λπθείνπ: (Ξελνθώλ, Θνπθπδίδεο), Α΄ Λπθείνπ: 

Θνπθπδίδνπ, «Ιστορίαι», Βηβι. 3. Κεθ. 71-73 

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ 

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Οξγάλσζε ζηελ Αξραία Διιάδα. Β' Λπθείνπ (επηινγήο). 

ΤΠ.Δ.Π.Θ., ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ, ΟΔΓΒ. ΑΘΖΝΑ. 

Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό  πιηθό 

Ιζηνζειίδεο- 

Κόκβνη Η.Μ.Δ. – Διιεληθή Ηζηνξία ζην δηαδίθηπν [Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ].  

Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο 

-Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα 

-Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα 

Φσηόδεληξν [Απνζεηήξην ηνπ Φεθηαθνύ ζρνιείνπ]. 

Wiki ARXAIA ELLHNIKA 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/224/1634,5195
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/224/1634,5195
http://www.e-history.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources
http://www.greek-language.gr/digitalResources
http://photodentro.edu.gr/lor
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
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Γιδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

Α΄Φάζε: Καηαλόεζε θαη αλαδηήγεζε ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο απηήο ηεο θάζεο δελ εθαξκόζηεθαλ.  

Β΄Φάζε: Σρέζεηο δνκήο  θαη αθεγεκαηηθνύ είδνπο  

Φώξνο: Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Πόξνη: Γηαδίθηπν. Wiki καζήκαηνο θαη Φύιια 

Δξγαζίαο. Γηάξθεηα: 70 ιεπηά (1
ε
 +2

ε
 δηδαθηηθέο ώξεο).   

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα. Γνκή θαη λόεκα 

Οη καζεηέο, ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο, εξγάζηεθαλ θαηά νκάδεο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Wiki ηνπ καζήκαηνο ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ζπλδεδεκέλνπο 

ζην δηαδίθηπν.  

Ζ 1
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ1 άλνημε θαη 

επεμεξγάζηεθε ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗ_Η). ύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο νη καζεηέο κειέηεζαλ ην Κεθ. 71 από ην πξσηόηππν [ζηε ειίδα 

ΚΔΗΜΔΝΟ1] γηα λα εληνπίζνπλ ηηο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο ν ηζηνξηθόο δειώλεη ηηο 

ενέπγειερ ησλ νιηγαξρηθώλ. Αθνύ θαηέγξαςαλ ηνπο θαηάιιεινπο ξεκαηηθνύο 

ηύπνπο, ζηνλ πξνζρεδηαζκέλν πίλαθα ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο, δηεξεύλεζαλ ηελ 

αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη αλαδηεγήζεθαλ γξαπηώο ην ζρέδην δξάζεο ησλ 

νιηγαξρηθώλ. Απνζήθεπζαλ ηελ εξγαζία ηνπο (Φύιιν Δξγαζίαο 2) ζηε ειίδα 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ1 ζηνλ Φάθειν ηεο νκάδαο ηνπο, ζην Wiki. 

Ζ 2
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ2 άλνημε θαη 

επεμεξγάζηεθε ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗ_2). ύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο νη καζεηέο κειέηεζαλ ην πξσηόηππν απόζπαζκα ηνπ Κεθαιαίνπ 72 

(§ 1-3), [ειίδα ΚΔΗΜΔΝΟ1], αλαδήηεζαλ θαη θαηέγξαςαλ – ζηνλ πξνζρεδηαζκέλν 

πίλαθα – ηηο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο ν ηζηνξηθόο εμνλνκάδεη ηα «πξόζσπα» πνπ έδξαζαλ 

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83205781/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F1
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83205781/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F1
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θαηά ηα γεγνλόηα ζηελ Κέξθπξα. ηε ζπλέρεηα, αλαδηεγήζεθαλ ηα γεγνλόηα απηά θαη 

αμηνιόγεζαλ ηηο ελέξγεηεο ησλ εκπιεθόκελσλ «πξνζώπσλ».  

Σέινο, απνζήθεπζαλ ηελ εξγαζία ηνπο (Φύιιν Δξγαζίαο 2) ζηε ειίδα 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ2 ζηνλ Φάθειν ηεο νκάδαο ηνπο, ζην Wiki. 

Ζ 3
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ3 άλνημε θαη 

επεμεξγάζηεθε ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗ_3). ύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζηνλ πζρεηηθό Πίλαθα ηεο Πύιεο γηα ηελ 

Διιεληθή Γιώζζα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δειώλεηαη ν ρξόλνο θαη 

πξνζδηνξίδνληαη νη ρξνληθέο ζρέζεηο ζηε ζύληαμε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο 

θαη ηνπο θαηέγξαςαλ ζηνλ πξνζρεδηαζκέλν Πίλαθα ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο ηνπο.    

ηε ζπλέρεηα, αθνύ δηάβαζαλ ην πξσηόηππν θείκελν (Κεθ. 71-73) [ειίδα 

ΚΔΗΜΔΝΟ1],  ζεκείσζαλ - ζηνλ πξνζρεδηαζκέλν Πίλαθα ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο - ηηο 

ιέμεηο ή ηα ιεθηηθά ζύλνια κε ηα νπνία δειώλνληαη ρξνληθέο ζρέζεηο ζην 

ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα θαη απνηππώλεηαη ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν ε αιιεινπρία 

ησλ ελεξγεηώλ.   

Σέινο, νη καζεηέο απνζήθεπζαλ ηελ εξγαζία ηνπο (Φύιιν Δξγαζίαο 2) ζηε 

ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ3 ζηνλ Φάθειν ηεο νκάδαο ηνπο, ζην Wiki. 

Ζ 4
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ4 άλνημε θαη 

επεμεξγάζηεθε ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗ_4). ύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζηνλ πζρεηηθό Πίλαθα ηεο Πύιεο γηα ηελ 

Διιεληθή Γιώζζα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δειώλεηαη  ν ζθνπόο ζηε ζύληαμε 

ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη ηνπο θαηέγξαςαλ ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπ 

πξνζρεδηαζκέλνπ Φύιινπ Δξγαζίαο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, αθνύ δηάβαζαλ ην πξσηόηππν θείκελν (Κεθ. 71-73) [ειίδα 

ΚΔΗΜΔΝΟ1], ζεκείσζαλ - ζηνλ πξνζρεδηαζκέλν Πίλαθα ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο – ηηο 

ιέμεηο ή ηα ιεθηηθά ζύλνια, κε ηα νπνία εθθξάδεηαη ν ζθνπόο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/02.html
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83205781/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F1
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/02.html
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83205781/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F1


 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

 Α’ Λυκείου «Πξνο ηελ ηειηθή ζύγθξνπζε ελίδα 12 από 37 

 

ελόηεηα. Αμηνπνίεζαλ ηα ζηνηρεία απηά πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηειηθνύ αηηίνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο ησλ νιηγαξρηθώλ.   

Σέινο, νη καζεηέο απνζήθεπζαλ ηελ εξγαζία ηνπο (Φύιιν Δξγαζίαο 2) ζηε 

ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ4 ζηνλ Φάθειν ηεο νκάδαο ηνπο, ζην Wiki. 

Ζ 5
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ5 άλνημε θαη 

επεμεξγάζηεθε ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗ_5). ύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζηνλ πζρεηηθό Πίλαθα ηεο Πύιεο γηα ηελ 

Διιεληθή Γιώζζα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δειώλεηαη ε αηηία ζηε ζύληαμε ηεο 

Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη ηνπο θαηέγξαςαλ ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπ 

πξνζρεδηαζκέλνπ Φύιινπ Δξγαζίαο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, αθνύ δηάβαζαλ ην πξσηόηππν θείκελν (Κεθ. 71-73) [ειίδα 

ΚΔΗΜΔΝΟ1], ζεκείσζαλ – ζηνλ πξνζρεδηαζκέλν Πίλαθα ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο – 

ηηο ιέμεηο ή ηα ιεθηηθά ζύλνια, κε ηα νπνία εθθξάδεηαη ε αηηία θαη εξκήλεπζαλ ηελ 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ αηηηνινγηθώλ πξνζδηνξηζκώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αθεγεκαηηθή ελόηεηα.  

Σέινο, νη καζεηέο απνζήθεπζαλ ηελ εξγαζία ηνπο (Φύιιν Δξγαζίαο 2) ζηε 

ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ5 ζηνλ θάθειν ηεο Οκάδαο ηνπο, ζην Wiki.  

Ζ 6
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ6 άλνημε θαη 

επεμεξγάζηεθε ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗ_6). ύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζηνλ πζρεηηθό Πίλαθα ηεο Πύιεο γηα ηελ 

Διιεληθή Γιώζζα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δειώλεηαη ν ηόπνο ζηε ζύληαμε ηεο 

Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη ηνπο θαηέγξαςαλ ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπ 

πξνζρεδηαζκέλνπ Φύιινπ Δξγαζίαο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, αθνύ δηάβαζαλ ην πξσηόηππν θείκελν (Κεθ. 71-73) [ειίδα 

ΚΔΗΜΔΝΟ1], ζεκείσζαλ – ζηνλ πξνζρεδηαζκέλν Πίλαθα ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο – 

ηηο ιέμεηο ή ηα ιεθηηθά ζύλνια, κε ηα νπνία πξνζδηνξίδεηαη ν ηόπνο θαη 

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/02.html
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83205781/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F1
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/02.html
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83205781/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F1
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δηθαηνιόγεζαλ ηε ζπρλόηεξε ρξήζε εθείλσλ πνπ δειώλνπλ θίλεζε κέζα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αθεγεκαηηθή ελόηεηα.  

Σέινο, νη καζεηέο απνζήθεπζαλ ηελ εξγαζία ηνπο (Φύιιν Δξγαζίαο 2) ζηε 

ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ6 ζηνλ θάθειν ηεο Οκάδαο ηνπο, ζην Wiki.  

Ζ αμηνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηήο ηεο θάζεο είλαη ηειηθή: αθνξά ζηνλ 

έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ κε θξηηήξην ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ, όπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί ζην ζπληαγκέλν ζελάξην.   

Γ΄ Φάζε: Από ην θείκελν ζηελ εηθόλα 

Φώξνο: Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Πόξνη: Γηαδίθηπν. Wiki καζήκαηνο θαη Φύιια 

Δξγαζίαο. Γηάξθεηα: 70 ιεπηά (3
ε
 +4

ε
δηδαθηηθέο

 
 ώξεο).   

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Σπιινγή δεδνκέλωλ 

1
ε
 νκάδα 

Ζ 1
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ1 άλνημε θαη 

επεμεξγάζηεθε ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗΗ_1). ύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ, νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ηδξύκαηνο Μείδνλνο 

Διιεληζκνύ, ζηε ζειίδα Δηζαγσγή ζηελ θνηλσλία ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε θαη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ δνύισλ ζηελ αξραία Αζήλα. 

Καηέγξαςαλ απηέο ηηο επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζην Φύιιν Δξγαζίαο ηνπο, ζην 

Wiki.  

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Σύλζεζε πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ  

Καηά ηελ 4
ε
 δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο αλαδήηεζαλ, ζηνλ Φάθειν ΠΡΟ ΣΖΝ 

ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ, ηε ειίδα ΔΗΚΟΝΔ ΓΟΤΛΧΝ όπνπ βξήθαλ ζρεηηθό 

πιηθό θαη ην αμηνπνίεζαλ πξνθεηκέλνπ λα εηθνλνγξαθήζνπλ ηηο ζεκεηώζεηο ηεο 

πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κία παξνπζίαζε (Powerpoint) 

ζρεηηθή κε ηε ζέζε ησλ δνύισλ ζηελ αξραηόηεηα. Σελ εξγαζία ηνπο απηή αλήξηεζαλ 

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
http://www.ime.gr/fhw
http://www.ime.gr/fhw
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society
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ππό ηνλ ηίηιν ΠΑΡΟΤΗΑΖ ζηε ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ1 (Φύιιν Δξγαζίαο 3) ζηνλ 

Φάθειν ηεο νκάδαο ηνπο,  ζην Wiki.  

2
ε
 νκάδα 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Σπιινγή δεδνκέλωλ 

Ζ 2
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ2 άλνημε θαη 

επεμεξγάζηεθε ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗΗ_2). ύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ, νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ηδξύκαηνο Μείδνλνο 

Διιεληζκνύ, ζηε ζειίδα Δηζαγσγή ζηελ θνηλσλία ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε. Καηέγξαςαλ απηέο ηηο 

επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζην θύιιν εξγαζίαο ηνπο, ζην Wiki.  

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Σύλζεζε πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ 

Καηά ηελ 4
ε
 δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο αλαδήηεζαλ, ζηνλ Φάθειν ΠΡΟ ΣΖΝ 

ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ, ηε ειίδα ΔΗΚΟΝΔ ΠΟΛΗΣΧΝ όπνπ βξήθαλ ζρεηηθό 

πιηθό θαη ην αμηνπνίεζαλ πξνθεηκέλνπ λα εηθνλνγξαθήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο 

πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κία παξνπζίαζε (Powerpoint) 

ζρεηηθά κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε ζηελ αξραηόηεηα. Σελ εξγαζία ηνπο απηή 

αλήξηεζαλ ππό ηνλ ηίηιν ΠΑΡΟΤΗΑΖ ζηε ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ2 (Φύιιν 

Δξγαζίαο 3) ζηνλ Φάθειν ηεο νκάδαο ηνπο,  ζην Wiki.  

3
ε
 νκάδα 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Σπιινγή δεδνκέλωλ 

Ζ 3
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ3 άλνημε θαη 

επεμεξγάζηεθε ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗΗ_3). ύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ, νη καζεηέο βξήθαλ ζην Φσηόδεληξν [Πξνεπηζθόπεζε] έξγα- 

παξαδείγκαηα αληηπνιεκηθήο ζηάζεο ζηε δσγξαθηθή ηνπ 20
νπ

 αηώλα θαη ηα 

αληέγξαςαλ - σο εηθόλεο - καδί κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θαζέλα από απηά 

ζε έλα έγγξαθν Word, ην νπνίν απνζήθεπζαλ ζηνλ θάθειν ηεο νκάδαο ηνπο 

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
http://www.ime.gr/fhw
http://www.ime.gr/fhw
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4398?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4398?locale=el
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ΟΜΑΓΑ3 (ζηε ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ3, Φύιιν Δξγαζίαο 3) κε ηνλ ηίηιν «Ο 

πόιεκνο ζηελ ηέρλε».  

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Σύλζεζε πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ 

Καηά ηελ 4
ε
 δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ ηηο εηθόλεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζεκείσζαλ θαηά ηελ επηηέιεζε ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην θάζε 

δσγξαθηθό έξγν θαη δεκηνύξγεζαλ κία παξνπζίαζε (Powerpoint) κε ζέκα ηνλ πόιεκν 

ζηελ ηέρλε. Σελ εξγαζία ηνπο απηή αλήξηεζαλ ππό ηνλ ηίηιν ΠΑΡΟΤΗΑΖ ζηε 

ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ3 (Φύιιν Δξγαζίαο 3) ζηνλ Φάθειν ηεο νκάδαο ηνπο,  ζην 

Wiki.  

4
ε
 νκάδα 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Σπιινγή δεδνκέλωλ 

Ζ 4
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ4 επεμεξγάζηεθε 

ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗΗ_4). ύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο 

ηνπ, νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζηε ειίδα ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΟΛΗΣΖ κεηαθξαζκέλα 

απνζπάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε από ηα αξηζηνηειηθά έξγα 

«Πολιτικά» θαη «Αθηναίων Πολιτεία» θαη ζηε ειίδα ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΓΟΤΛΟΤ 

απνζπάζκαηα θεηκέλσλ [Αξηζηνθάλεο, Δπξππίδεο, Φεπδν-Ξελνθώλ, Γηνγέλεο ν 

Λαέξηηνο] πνπ πιεξνθνξνύλ έκκεζα γηα ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ 

δνύισλ. Οη καζεηέο, αθνύ κειέηεζαλ απηό ην πιηθό, ζεκείσζαλ ηα ζηνηρεία πνπ 

αμηνιόγεζαλ σο ζεκαληηθά ζε έλα έγγξαθν Word θαη ην απνζήθεπζαλ ζηνλ θάθειν 

ηεο Οκάδαο ηνπο, κε ηνλ ηίηιν ΓΟΤΛΟΗ –ΠΟΛΗΣΔ.  

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Αλαζύλζεζε δεδνκέλωλ  

Καηά ηελ 4
ε
 δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπγθέληξσζαλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ πνπ κειέηεζαλ –θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα – θαη ζπλέηαμαλ έλα άξζξν, κε ηίηιν «Ζ ζέζε πνιηηώλ 

θαη δνύισλ ζηελ αξραία Αζήλα», ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη ηδηόηεηεο πνιίηε - 

δνύινπ θαη ζπγθξίλεηαη ε ζέζε ηνπο ζηελ αζελατθή θνηλσλία. Σν άξζξν απηό 

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83180143/%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%97
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83178265/%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%20%CE%94%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A5
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πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην έγγξαθν ΓΟΤΛΟΗ – ΠΟΛΗΣΔ πνπ απνζήθεπζαλ ζηε 

ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ4, (Φύιιν Δξγαζίαο 3), ζηνλ θάθειν ηεο νκάδαο ηνπο.  

5
ε
 νκάδα 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Αλαπαξάζηαζε ξόιωλ   

Ζ 5
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ5 επεμεξγάζηεθε 

ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗΗ_5). ύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο 

ηνπ, νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζηε ειίδα  ΜΔΣΑΦΡΑΖ θαη κειέηεζαλ ηα Κεθάιαηα 

71-73 από ην Αλζνιόγην Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα.  

Αμηνπνίεζαλ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε θαη αλαδηεγήζεθαλ ζε επζύ ιόγν ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ησλ νιηγαξρηθώλ πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηνπο δνύινπο λα ηνπο 

ζπλδξάκνπλ ελαληίνλ ησλ δεκνθξαηηθώλ. Καηόπηλ, επηλόεζαλ ηελ απάληεζε ησλ 

δνύισλ θαη ηελ αλαδηεγήζεθαλ ζε επζύ ιόγν. Σα θείκελα απηά νη καζεηέο ηα 

έγξαςαλ ζην Φύιιν Δξγαζίαο 3, ζηε ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ5, ζηνλ θάθειν ηεο 

νκάδαο ηνπο ζην Wiki. 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Σύλζεζε πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ 

Καηά ηελ 4
ε
 δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ ηα κηθξνθείκελα πνπ ζπλέηαμαλ 

θαηά ηελ 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα θαη αλαπαξέζηεζαλ ηνλ δηάινγν κεηαμύ νιηγαξρηθώλ 

πνιηηώλ θαη δνύισλ δεκηνπξγώληαο κία παξνπζίαζε (Powerpoint) ηελ νπνία 

αλήξηεζαλ κε ηνλ ηίηιν ΠΑΡΟΤΗΑΖ ζηε ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ5, ζηνλ θάθειν 

ηεο νκάδαο ηνπο ζην Wiki. 

6
ε
 νκάδα 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Αλαπαξάζηαζε ξόιωλ 

Ζ 6
ε
 νκάδα από ηελ αξρηθή ειίδα ηνπ Wiki αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή 

ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ – ΟΜΑΓΑ6 επεμεξγάζηεθε 

ην αληίζηνηρν Φύιιν Δξγαζίαο (ΦΤΛΛΟ_ΗΗΗ_6). ύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο 

ηνπ, νη καζεηέο αλαδήηεζαλ ζηε ειίδα  ΜΔΣΑΦΡΑΖ θαη κειέηεζαλ ηα Κεθάιαηα 

71-73 από ην Αλζνιόγην Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα.  

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83166001/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83166001/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97
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Αμηνπνίεζαλ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε θαη αλαδηεγήζεθαλ ζε επζύ ιόγν ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ησλ δεκνθξαηηθώλ πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηνπο δνύινπο λα ηνπο 

ζπλδξάκνπλ ελαληίνλ ησλ νιηγαξρηθώλ. Καηόπηλ, επηλόεζαλ ηελ απάληεζε ησλ 

δνύισλ θαη ηελ αλαδηεγήζεθαλ ζε επζύ ιόγν. Σα θείκελα απηά νη καζεηέο ηα 

έγξαςαλ ζην Φύιιν Δξγαζίαο 3, ζηε ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ6, ζηνλ θάθειν ηεο 

νκάδαο ηνπο ζην Wiki. 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Σύλζεζε πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ 

Καηά ηελ 4
ε
 δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ ηα κηθξνθείκελα πνπ ζπλέηαμαλ 

θαηά ηελ 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα θαη αλαπαξέζηεζαλ ηνλ δηάινγν κεηαμύ δεκνθξαηηθώλ 

πνιηηώλ θαη δνύισλ δεκηνπξγώληαο κία παξνπζίαζε (Powerpoint) ηελ νπνία 

αλήξηεζαλ κε ηνλ ηίηιν ΠΑΡΟΤΗΑΖ ζηε ειίδα ΑΠΑΝΣΖΔΗ6, ζηνλ θάθειν 

ηεο νκάδαο ηνπο ζην Wiki. 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηήο ηεο θάζεο έγηλε κε θξηηήξην ηελ 

πιεξόηεηα ησλ παξαρζέλησλ κηθξνθεηκέλσλ, ηελ επζηνρία ηεο επηινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ από ηνπο καζεηέο ζηελ παξαγσγή θαη δηακόξθσζε ησλ πνιπηξνπηθώλ 

θεηκέλσλ. 

Γ΄ Φάζε:Παξνπζίαζε ηωλ καζεηηθώλ εξγαζηώλ – Απηναμηνιόγεζε  

Φώξνο: Αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Πόξνη: Γηαδίθηπν, πξνβνιέαο, νζόλε πξνβνιήο. 

Γηάξθεηα: 40 ιεπηά (5
ε
 ώξα).  

Από ηελ Γ΄ Φάζε ηνπ ζπληαγκέλνπ ζελαξίνπ εθαξκόζηεθε κόλν ε 1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

πνπ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεηηθώλ εξγαζηώλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

Ζ 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα, κε ηελ νπνία πξνηεηλόηαλ ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο, δελ έγηλε.  

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Παξνπζίαζε ηωλ καζεηηθώλ εξγαζηώλ  

Οη καζεηηθέο νκάδεο όξηζαλ ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο ηνπο.  

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
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Κάζε καζεηήο-εθπξόζσπνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν 

ππνινγηζηή ηεο αίζνπζαο, αλαδήηεζε ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο ηνλ Φάθειν ηεο 

Οκάδαο ηνπ θαη από ηα θαηάιιεια αξρεία [δει. ηα έγγξαθα (Word) θαη ηηο 

παξνπζηάζεηο (Powerpoint)], πξνέβαιε θαη παξνπζίαζε - κέζσ ηνπ βηληενπξνβνιέα - 

ηε ζπλνιηθή εξγαζία ηεο νκάδαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

 

 

 

 

http://mathiteia.pbworks.com/w/browse/#view=ViewFolder&param=%CE%A6%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Α΄
 
ΦΑΖ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ Η - Κοινό για όλερ ηιρ ομάδερ 

1. Δηζέιζεηε από ηνλ ηζηόηνπν Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα - Αξραία 

Διιεληθή -  Δξγαιεία, ζηα Σώκαηα Κεηκέλωλ. Αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή 

Αλζνιόγην Κεηκέλωλ Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο – Καηάινγνο Κεηκέλωλ – 

ΘΟΥΚΙΓΙΓΗΣ.  

2. Δπηιέμηε πξώηα ΘΟΤΚ 3.69.1–3.72.1 θαη κεηά εκθάληζε κεηάθξαζεο [Δ. 

Λακπξίδε] ησλ Κεθ. 71, 72 (Αθνύ ηα ’θαλαλ απηά....απίζωζαλ ζηελ Αίγηλα). 

Κξαηήζηε ζεκεηώζεηο κε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηεο αθήγεζεο. Γξάςηε ζην 

πξνζρεδηαζκέλν πιαίζην πάλσ ζην Φύιιν Δξγαζίαο.   

3. Αθνινπζήζηε πάιη ηε δηαδξνκή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 1
ε
 παξάγξαθν ηνπ 

Φύιινπ Δξγαζίαο θαη επηιέμηε ΘΟΤΚ 3.72.2–3.74.3,  εκθάληζε κεηάθξαζεο 

[Δ. Λακπξίδε] ησλ Κεθ. 72-73 (Σην κεηαμύ νη νιηγαξρηθνί...νρηαθόζηνη). 

Κξαηήζηε ζεκεηώζεηο κε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηεο αθήγεζεο. Γξάςηε ζην 

πξνζρεδηαζκέλν πιαίζην πάλσ ζην Φύιιν Δξγαζίαο. 

4. Τπνζέζηε όηη έρεηε ηελ ηδηόηεηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη παξαθνινπζείηε όζα 

δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Κέξθπξα: λα αλαδηεγεζείηε ηα γεγνλόηα απηά ζε έλα 

θείκελν - ξεπνξηάδ (100 πεξίπνπ ιέμεσλ) γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα. Γξάςηε 

ζε έγγξαθν Word θαη απνζεθεύζηε ην ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν ηεο νκάδαο 

ζαο ζην Wiki. 

  

ΖΜΔΗΧΔΗ 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/contents.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/contents.html?author_id=6
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=187
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=188
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
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Β΄ ΦΑΖ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗ  - 1
η
 ομάδα 

ην Wiki, ζηνλ θάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ, αλνίμηε ηε ειίδα ΚΔΗΜΔΝΟ1. 

1. Αθνύ κειεηήζεηε ην πξσηόηππν θείκελν, λα εληνπίζεηε ηηο ιέμεηο πνπ 

δειώλνπλ ηηο ενέπγειερ ησλ νιηγαξρηθώλ, όπσο ηηο αθεγείηαη ν ηζηνξηθόο ζην 

θεθάιαην 71. Καηόπηλ λα θαηαγξάςεηε ηηο ιέμεηο ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ 

επόκελνπ Πίλαθα. 

2. Δμεγήζηε ηε ζρέζε ησλ ιέμεσλ απηώλ κε ηελ αθήγεζε ησλ δηαδνρηθώλ 

ελεξγεηώλ ησλ νιηγαξρηθώλ. Γξάςηε ζηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ επόκελνπ 

Πίλαθα. 

1. 3.Τπνζέζηε όηη αλαδηεγείζηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ην ζρέδην δξάζεο ησλ 

νιηγαξρηθώλ. Γξάςηε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ, ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ 

Πίλαθα.  

3. Απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο ζηνλ Φάθειν ηεο νκάδαο ζαο ζην Wiki.  

 

Δνέπγειερ σέζη λέξηρ - αθήγηζηρ σέδιο δπάζηρ ολιγαπσικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗ - 2
η
 ομάδα 

ην Wiki, ζηνλ θάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ, αλνίμηε ηε ειίδα ΚΔΗΜΔΝΟ1. 

1. Αθνύ κειεηήζεηε ην πξσηόηππν θείκελν ηνπ Κεθαιαίνπ 72 (§ 2- 3), λα 

εληνπίζεηε ηηο ιέμεηο πνπ δειώλνπλ ηα «ππόζωπα» πνπ έδξαζαλ θαηά ηα 

γεγνλόηα ζηελ Κέξθπξα, από ηόηε πνπ έθηαζαλ ζηελ πόιε ην θνξηλζηαθό 

πινίν θαη νη Λαθεδαηκόληνη πξέζβεηο. Να θαηαγξάςεηε ζηελ αξηζηεξή ζηήιε 

ηνπ επόκελνπ Πίλαθα ηηο ιέμεηο πνπ ζεκεηώζαηε. 

2. Τπνζέζηε όηη αλαδηεγείζηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ηα γεγνλόηα πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πόιε. Γξάςηε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπο ζηε 

δεύηεξε ζηήιε ηνπ Πίλαθα.      

3. Να γξάςεηε έλα ζρόιην – ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα - ζην νπνίν λα 

αμηνινγείηε ηηο ελέξγεηεο θαζελόο από ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηα γεγνλόηα πνπ 

αθεγεζήθαηε. 

4. Απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο ζηνλ Φάθειν ηεο νκάδαο ζαο ζην Wiki. 

 

Λέξειρ Αναδιήγηζη   σόλιο 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗ – 3
η
 ομάδα 

1. Να εηζέιζεηε ζηελ Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. Αθνινπζώληαο ηε 

δηαδξνκή Αξραία Διιεληθή - Δξγαιεία - Αξρέο Σύληαμεο ηεο Αξραηνειιεληθήο 

Γιώζζαο, λα αλνίμεηε ηνλ πζρεηηθό Πίλαθα. Κάησ από ηνλ ηίηιν ΥΡΟΝΟ 

θαηαγξάθνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο πξνζδηνξίδεηαη ν ρξόλνο ζηε 

ζύληαμε ηεο αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο. Παηήζηε πάλσ ζηνπο ζπλδέζκνπο 

γηα λα δείηε ηελ πεξηγξαθή θαη ηα παξαδείγκαηα γηα θάζε πεξίπησζε. 

Αληηγξάςηε ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ επόκελνπ Πίλαθα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο εθθξάδνληαη νη ρξνληθέο ζρέζεηο.  

1. 2. Να εληνπίζεηε ηνλ θάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ θαη λα αλνίμεηε ηε ειίδα 

ΚΔΗΜΔΝΟ1 όπνπ ζα βξείηε ην πξσηόηππν θείκελν ησλ Κεθαιαίσλ 71-73. 

Αθνύ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην θείκελν, λα βξείηε θαη λα ζεκεηώζεηε ζηνλ 

επόκελν Πίλαθα (ζηελ πξώηε ζηήιε) ιέμεηο ή ιεθηηθά ζύλνια κε ηα νπνία 

δειώλεηαη ο σπόνορ. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε έλλνηα ηνπ ρξόλνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα, 

ζεκεηώλνληαο ζηε δεύηεξε ζηήιε ζέζε ηνπ Πίλαθα. 

2. Να αμηνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζεκεηώζαηε πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεηε 

ηε ζρέζε ησλ ρξνληθώλ πξνζδηνξηζκώλ κε ηε ρξνληθή αθνινπζία ησλ 

ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη νιηγαξρηθνί κεηά ηε δνινθνλία ηνπ εγέηε 

ηεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο, αιιά θαη ηε ρξνληθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη κεηαμύ 

ηνπο απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

3. Γξάςηε ην θείκελό ζαο ζε Word, δώζηε ηνπ έλα ηίηιν θαη απνζεθεύζηε ην 

ζηνλ θάθειν ηεο νκάδαο ζαο, ζην Wiki.  

 

ΛΔΞΔΗ /λεκηικά ζύνολα  Τξόπνη πξνζδηνξηζκνύ ηνπ 

ρξόλνπ 

   

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/02.html
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗ – 4
η
 ομάδα 

1. Να εηζέιζεηε ζηελ Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. Αθνινπζώληαο ηε 

δηαδξνκή Αξραία Διιεληθή - Δξγαιεία - Αξρέο Σύληαμεο ηεο Αξραηνειιεληθήο 

Γιώζζαο, λα αλνίμεηε ηνλ πζρεηηθό Πίλαθα. Κάησ από ηνλ ηίηιν ΚΟΠΟ 

θαηαγξάθνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο πξνζδηνξίδεηαη ν ζθνπόο ζηε 

ζύληαμε ηεο αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο. Παηήζηε πάλσ ζηνπο ζπλδέζκνπο 

γηα λα δείηε ηελ πεξηγξαθή θαη ηα παξαδείγκαηα γηα θάζε πεξίπησζε. 

Αληηγξάςηε ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ επόκελνπ Πίλαθα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο δειώλεηαη ν ζθνπόο.  

2. Να εληνπίζεηε ηνλ θάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ θαη λα αλνίμεηε ηε ειίδα 

ΚΔΗΜΔΝΟ1 όπνπ ζα βξείηε ην πξσηόηππν θείκελν ησλ Κεθαιαίσλ 71-73. 

Αθνύ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην θείκελν, λα βξείηε θαη λα ζεκεηώζεηε ζηνλ 

επόκελν Πίλαθα (ζηελ πξώηε ζηήιε) ιέμεηο ή ιεθηηθά ζύλνια κε ηα νπνία 

δειώλεηαη ο ζκοπόρ. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα, ζεκεηώλνληαο ζηε δεύηεξε 

ζηήιε ηνπ Πίλαθα. 

3. Να αμηνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζεκεηώζαηε πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεηε 

ηε  ιεηηνπξγία ηνπ ηειηθνύ αηηίνπ (ζθνπνύ) ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο ησλ 

νιηγαξρηθώλ.  

4. Να γξάςεηε ην θείκελό ζαο ζε έγγξαθν Word, λα δώζεηε έλα όλνκα θαη λα ην 

απνζεθεύζεηε ην ζηνλ Φάθειν ηεο νκάδαο ζαο, ζην Wiki.  

ΛΔΞΔΗ /λεκηικά ζύνολα  Τξόπνη πξνζδηνξηζκνύ ηνπ 

ζθνπνύ 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗ – 5
η
 ομάδα 

1. Να εηζέιζεηε ζηελ Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. Αθνινπζώληαο ηε 

δηαδξνκή Αξραία Διιεληθή - Δξγαιεία - Αξρέο Σύληαμεο ηεο Αξραηνειιεληθήο 

Γιώζζαο, λα αλνίμεηε ηνλ πζρεηηθό Πίλαθα. Κάησ από ηνλ ηίηιν ΑΗΣΗΑ 

θαηαγξάθνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο πξνζδηνξίδεηαη ε αηηία ζηε ζύληαμε 

ηεο αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο. Παηήζηε πάλσ ζηνπο ζπλδέζκνπο γηα λα 

δείηε ηελ πεξηγξαθή θαη ηα παξαδείγκαηα γηα θάζε πεξίπησζε. Αληηγξάςηε 

ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ επόκελνπ Πίλαθα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

δειώλεηαη ε αηηία.  

2. Να εληνπίζεηε ηνλ θάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ θαη λα αλνίμεηε ηε ειίδα 

ΚΔΗΜΔΝΟ1 όπνπ ζα βξείηε ην πξσηόηππν θείκελν ησλ Κεθαιαίσλ 71-73. 

Αθνύ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην θείκελν, λα βξείηε θαη λα ζεκεηώζεηε ζηνλ 

επόκελν Πίλαθα (ζηελ πξώηε ζηήιε) ιέμεηο ή ιεθηηθά ζύλνια κε ηα νπνία 

δειώλεηαη η αιηία. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν εθθξάδεηαη ε αηηία ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα, ζεκεηώλνληαο ζηε 

δεύηεξε ζηήιε ηνπ Πίλαθα. 

3. Να αμηνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζεκεηώζαηε πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεηε 

ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ πξνζδηνξηζκώλ ηεο αηηίαο ζε ζύγθξηζε πξνο ηνλ 

αξηζκό ησλ ρξνληθώλ, ηειηθώλ θαη ηνπηθώλ πξνζδηνξηζκώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ελόηεηα.  

4. Γξάςηε ην θείκελό ζαο ζε έγγξαθν Word, δώζηε ηνπ έλα ηίηιν θαη 

απνζεθεύζηε ην ζηνλ θάθειν ηεο νκάδαο ζαο, ζην Wiki. 

 

ΛΔΞΔΗ /λεκηικά ζύνολα  Τξόπνη πξνζδηνξηζκνύ ηεο 

αηηίαο 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗ – 6
η
 ομάδα 

1. Να εηζέιζεηε ζηελ Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. Αθνινπζώληαο ηε 

δηαδξνκή Αξραία Διιεληθή - Δξγαιεία - Αξρέο Σύληαμεο ηεο Αξραηνειιεληθήο 

Γιώζζαο, λα αλνίμεηε ηνλ πζρεηηθό Πίλαθα. Κάησ από ηνλ ηίηιν ΣΟΠΟ 

θαηαγξάθνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο πξνζδηνξίδεηαη ν ηόπνο ζηε 

ζύληαμε ηεο αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο. Παηήζηε πάλσ ζηνπο ζπλδέζκνπο 

γηα λα δείηε ηελ πεξηγξαθή θαη ηα παξαδείγκαηα γηα θάζε πεξίπησζε. 

Αληηγξάςηε ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ επόκελνπ Πίλαθα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο δειώλεηαη ν ηόπνο.  

2. Να εληνπίζεηε ηνλ θάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ θαη λα αλνίμεηε ηε ειίδα 

ΚΔΗΜΔΝΟ1 όπνπ ζα βξείηε ην πξσηόηππν θείκελν ησλ Κεθαιαίσλ 71-73. 

Αθνύ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην θείκελν, λα βξείηε θαη λα ζεκεηώζεηε ζηνλ 

επόκελν Πίλαθα (ζηελ πξώηε ζηήιε) ιέμεηο ή ιεθηηθά ζύλνια κε ηα νπνία 

δειώλεηαη ο ηόπορ. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ν ηόπνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα, ζεκεηώλνληαο ζηε 

δεύηεξε ζηήιε ηνπ Πίλαθα. 

3. Να αμηνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζεκεηώζαηε πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεηε 

ηε ζπρλόηεξε ρξήζε ηνπηθώλ πξνζδηνξηζκώλ πνπ δειώλνπλ θίλεζε, θαηά ηελ 

αθήγεζε ησλ ελεξγεηώλ ησλ αληηκαρόκελσλ παξαηάμεσλ.    

4. Γξάςηε ην θείκελό ζαο ζε Word, δώζηε ηνπ έλα ηίηιν θαη απνζεθεύζηε ην 

ζηνλ θάθειν ηεο νκάδαο ζαο ζην Wiki. 

ΛΔΞΔΗ /λεκηικά ζύνολα  Τξόπνη πξνζδηνξηζκνύ ηνπ 

ηόπνπ 
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Γ΄ ΦΑΖ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗΗ – 1
η 

ομάδα 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

 Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ηδξύκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνύ, ζηε ζειίδα 

Δηζαγσγή ζηελ θνηλσλία ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, λα επηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν 

δνύινη θαη λα αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηεγνξίεο ηαμηλόκεζεο ησλ 

δνύισλ ζηελ αξραία Αζήλα. ηε ζπλέρεηα, από ηελ επηινγή νηθηαθνί δνύινη 

αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο απηνί απαζρνινύληαλ. 

Να θαηαγξάςεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζε έλα έγγξαθν Word πνπ ζα απνζεθεύζεηε 

ζηνλ θάθειν ηεο νκάδαο ζαο ζην Wiki. 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

 ην Wiki, ζηνλ Φάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ, επηιέγεηε ηε ειίδα ΔΗΚΟΝΔ 

ΓΟΤΛΧΝ. Θα βξείηε εηθόλεο κε ζέκα ηε δνπιεία θαη ηνπο δνύινπο ζηελ 

αξραηόηεηα. Να δώζεηε έλα δηθό ζαο ηίηιν ζηηο εηθόλεο ηηο νπνίεο ζα εληάμεηε 

ζε κία παξνπζίαζε (Powerpoint) πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε κε ζθνπό λα 

πιεξνθνξήζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο γηα ηε ζέζε ησλ δνύισλ ζηελ 

αξραηόηεηα.   

 Να απνζεθεύζεηε ηελ παξνπζίαζε ζηνλ Φάθειν ΟΜΑΓΑ1 ζην Wiki. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗΗ – 2
η 

ομάδα 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

 Αθνύ εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ηδξύκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνύ ζηε 

ζειίδα Δηζαγσγή ζηελ θνηλσλία ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, επηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν 

πνιίηεο θαη αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ αζελαίνπ πνιίηε. 

Καηαγξάςηε ηηο πιεξνθνξίεο ζε έλα έγγξαθν Word πνπ ζα απνζεθεύζεηε 

ζηνλ θάθειν ηεο νκάδαο ζαο, ζην Wiki. 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

 ην Wiki, ζηνλ Φάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ, λα επηιέμεηε ηε ειίδα ΔΗΚΟΝΔ 

ΠΟΛΗΣΧΝ. Θα βξείηε εηθόλεο κε ζέκα ηε ζέζε θαη ηνλ ξόιν ηνπ πνιίηε ζηελ 

αξραηόηεηα. Να δώζεηε έλα δηθό ζαο ηίηιν ζηηο εηθόλεο ηηο νπνίεο ζα εληάμεηε 

ζε κία παξνπζίαζε (Powerpoint), ηελ νπνία ζα δεκηνπξγήζεηε κε ζθνπό λα 

ελεκεξώζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε ζηελ 

αξραηόηεηα.   

 Να απνζεθεύζεηε ηελ παξνπζίαζε ζηνλ Φάθειν ΟΜΑΓΑ2 ζην Wiki. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗΗ – 3
η 

ομάδα 

1
ε 
δξαζηεξηόηεηα 

 Δηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν Φσηόδεληξν ζην Μαζεζηαθό Αληηθείκελν κε ηίηιν 

«Η ηέρλε ηνπ πνιέκνπ. Παξαδείγκαηα αληηπνιεκηθήο ζηάζεο ζηε δωγξαθηθή», 

επηιέμηε ηελ Πξνεπηζθόπεζε . Κάληε θιηθ πάλσ ζε θάζε πίλαθα 

δσγξαθηθήο γηα λα εκθαληζηνύλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηόλ θαη 

δηαβάζηε ηεο.  

 Κξαηήζηε ζεκεηώζεηο γηα ην ζέκα θάζε πίλαθα, ζε έλα έγγξαθν Word πνπ ζα 

απνζεθεύζεηε ζηνλ θάθειν ηεο νκάδαο ζαο. 

 Απνζεθεύζηε, επίζεο, θάζε εηθόλα-πίλαθα ζηνλ ίδην θάθειν. 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

 Αλαδεηείζηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ηα απνζεθεπκέλα αξρεία κε ηηο ζεκεηώζεηο 

θαη ηνπο πίλαθεο πνπ επεμεξγαζηήθαηε θαηά ηελ πξνεγνύκελε 

δξαζηεξηόηεηα.  

 Αλνίμηε ην Powerpoint θαη δεκηνπξγήζηε κία παξνπζίαζε κε ζέκα ηνλ πόιεκν 

ζηελ ηέρλε. Αμηνπνηείζηε ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ έρεηε απνζεθεύζεη 

ζηνλ θάθειν πνπ δεκηνπξγήζαηε, ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γώζηε έλα δηθό ζαο 

ηίηιν ζε θάζε πίλαθα. Δλζσκαηώζηε ζηελ παξνπζίαζή ζαο θαη ζηνηρεία από 

ηηο ζεκεηώζεηο πνπ θξαηήζαηε θαηά ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα. 

 Καηόπηλ, απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο ζηνλ  Φάθειν ηεο νκάδαο ζαο ζην 

Wiki.  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗΗ – 4
η 

ομάδα 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

 Να εηζέιζεηε ζηνλ Φάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ, ζηηο ειίδεο  ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ΠΟΛΗΣΖ θαη ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΓΟΤΛΟΤ. 

 Αθνύ κειεηήζεηε ηα απνζπάζκαηα ησλ κεηαθξαζκέλσλ θεηκέλσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο παξαπάλσ ειίδεο, λα αλαδεηήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα πνπ απνδίδνληαλ ζηνλ πνιίηε θαη ζηνλ δνύιν αληηζηνίρσο, ζηελ 

αξραηόηεηα. Να ζεκεηώζεηε απηά ηα ζηνηρεία ζε Πίλαθα πνπ ζα εηζάγεηε ζε 

έλα έγγξαθν Word. 

 Να απνζεθεύζεηε ην έγγξαθν πνπ δεκηνπξγήζαηε ζηνλ θάθειν ηεο νκάδαο 

ζαο ζην Wiki. 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

 Τπνζέζηε όηη ζην ηζηνιόγην ηνπ ζρνιείνπ ζαο – ζην πιαίζην ζρεηηθνύ 

αθηεξώκαηνο – ζα αλαξηεζνύλ καζεηηθέο εξγαζίεο κε πεξηερόκελν ζρεηηθό κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο ζηελ αξραηόηεηα. Ζ νκάδα ζαο 

έρεη αλαιάβεη λα δηεξεπλήζεη κηα πηπρή ηνπ ππνζέκαηνο «Ζ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε ηεο θιαζηθήο Αζήλαο». Γηα ηνλ ζθνπό απηό αλνίμηε ην 

απνζεθεπκέλν έγγξαθν Word πνπ δεκηνπξγήζαηε θαηά ηελ πξνεγνύκελε 

δξαζηεξηόηεηα θαη δηαβάζηε ηηο ζεκεηώζεηο ζαο.  

 Να αμηνπνηήζεηε απηέο ηηο ζεκεηώζεηο γηα λα ζπληάμεηε έλα άξζξν ζην νπνίν 

ζα πεξηγξάθεηε ηηο ηδηόηεηεο πνιίηε - δνύινπ θαη ζα ζπγθξίλεηε ηε ζέζε ηνπο 

ζηελ αζελατθή θνηλσλία.  

 Απνζεθεύζηε ην έγγξαθό ζαο ζηνλ Φάθειν ηεο ΟΜΑΓΑ 4 ζην Wiki.  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗΗ – 5
η 

ομάδα 

1ε δξαζηεξηόηεηα 

 Να εηζέιζεηε ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο, ζηνλ Φάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ, ζηε 

ειίδα ΜΔΣΑΦΡΑΖ. Δληνπίζηε ην απόζπαζκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε ζπκκάρσλ από ηηο αληίπαιεο παξαηάμεηο ησλ Κεξθπξαίσλ 

πνιηηώλ.   

 Τπνζέζηε όηη είζηε νιηγαξρηθνί πνιίηεο πνπ πιεζηάδεηε ηνπο δνύινπο γηα λα 

ηνπο πξνζεηαηξηζηείηε. Γξάςηε έλα θείκελν ζην νπνίν ζα δηαηππώζεηε ζε 

επζύ ιόγν ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπο πείζεηε λα ζαο βνεζήζνπλ.  

 ηε ζπλέρεηα κε ηνλ ίδην ηξόπν ζπλζέζηε ηελ απάληεζε πνπ ζεσξείηε όηη ζα 

έδηλαλ νη δνύινη ζηνπο νιηγαξρηθνύο.  

 Γξάςηε ηελ εξγαζία ζαο ζε έγγξαθν Word θαη απνζεθεύζηε ην ζηνλ 

αληίζηνηρν θάθειν ηεο νκάδαο ζαο ζην Wiki.      

2ε δξαζηεξηόηεηα 

 Να αλαδεηήζεηε, ζηνλ θάθειν εξγαζίαο ηεο Οκάδαο ζαο ζην Wiki, ην 

έγγξαθν ην νπνίν ζπληάμαηε θαηά ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα.  

 Να αληιήζεηε από απηό ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεζηε πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζεηε κία παξνπζίαζε (Powerpoint) όπνπ ζα αλαπαξηζηάλεηαη ν 

δηάινγνο νιηγαξρηθώλ – δνύισλ.  

 Απνζεθεύζηε ην Powerpoint ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν ηεο Οκάδαο ζαο ζην 

Wiki.      
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΗΗΗ – 6
η 

ομάδα 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

 Να εηζέιζεηε ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο, ζηνλ Φάθειν ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ, ζηε 

ειίδα ΜΔΣΑΦΡΑΖ. Δληνπίζηε ην απόζπαζκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε ζπκκάρσλ από ηηο αληίπαιεο παξαηάμεηο ησλ Κεξθπξαίσλ 

πνιηηώλ.  

 Τπνζέζηε όηη αλήθεηε ζηε δεκνθξαηηθή παξάηαμε θαη πιεζηάδεηε ηνπο 

δνύινπο γηα λα ηνπο πξνζεηαηξηζηείηε. Γξάςηε έλα θείκελν ζην νπνίν ζα 

δηαηππώζεηε ζε επζύ ιόγν ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πείζεηε λα ζαο βνεζήζνπλ.  

 ηε ζπλέρεηα κε ηνλ ίδην ηξόπν ζπλζέζηε ηελ απάληεζε πνπ ππνζέηεηε όηη ζα 

έδηλαλ νη δνύινη ζηνπο δεκνθξαηηθνύο.  

 Γξάςηε ηελ εξγαζία ζαο ζε έγγξαθν Word θαη απνζεθεύζηε ην ζηνλ 

αληίζηνηρν θάθειν ηεο νκάδαο ζαο ζην Wiki.      

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

 Να αλαδεηήζεηε,  ζηνλ θάθειν εξγαζίαο ηεο νκάδαο ζαο ζην Wiki, ην 

έγγξαθν ην νπνίν ζπληάμαηε θαηά ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα.  

 Να αληιήζεηε από απηό ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεζηε πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζεηε κία παξνπζίαζε (Powerpoint) όπνπ ζα αλαπαξηζηάλεηαη ν 

δηάινγνο δεκνθξαηηθώλ – δνύισλ.  

 Απνζεθεύζηε ην Powerpoint ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν ηεο νκάδαο ζαο ζην 

Wiki.  

http://mathiteia.pbworks.com/w/session/login
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/83166001/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
http://mathiteia.pbworks.com/w/session/login
http://mathiteia.pbworks.com/w/page/23689926/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3


 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

 Α’ Λυκείου «Πξνο ηελ ηειηθή ζύγθξνπζε ελίδα 36 από 37 

 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

ε κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή ηνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνύζε λα ζρεδηαζηνύλ 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο πξόζιεςεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηα 

ινγνηερληθά έξγα ηεο κεηαθαηνρηθήο πεξηόδνπ ζηελ Διιάδα (ζηελ πνίεζε θαη ηελ 

πεδνγξαθία, π.ρ. Σ. ηλόπνπινο, Μ. Αλαγλσζηάθεο, Σ. Παηξίθηνο – Α. Αιεμάλδξνπ, 

Θ. Βαιηηλόο, Α. Εέε). Αθόκα, ζα κπνξνύζε λα δηεξεπλεζεί θαη ην ζέκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ ζε πεξηόδνπο πνιηηηθώλ/ θνηλσληθώλ θξίζεσλ 

κε αθνξκή ηελ θαηαλαγθαζηηθή απόθαζε ηεο εθθιεζίαο ηνπ θεξθπξατθνύ δήκνπ γηα 

νπδεηεξόηεηα απέλαληη ζε Αζήλα θαη πάξηε.    

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Καηά ηελ εθαξκνγή έγηλε θαλεξό όηη νη πξνβιεπόκελεο ζην ζπληαγκέλν ζελάξην 

επηά δηδαθηηθέο ώξεο κάιινλ δελ επαξθνύλ γηα ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Φύιια Δξγαζίαο. Απηόο ήηαλ έλαο 

ζεκαληηθόο ιόγνο πνπ εγθαηαιείθζεθε νιόθιεξε ε Α΄ Φάζε θαη ε δεύηεξε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο Γ΄ Φάζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο δηαπηζηώζεθε όηη 

ήηαλ αλαγθαίν νη καζεηέο λα εξγαζηνύλ θαη εθηόο ηάμεο, δειαδή έπξεπε λα 

αζρνιεζνύλ επηπιένλ ώξα/ ώξεο ζην ζπίηη, θαζώο θάπνηεο κέξεο ππήξμαλ ηερληθά 

πξνβιήκαηα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο (δηαθνπή ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν, 

πξνβιήκαηα κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαζέζηκσλ ππνινγηζηώλ). Δπίζεο, θαηά ηελ 

επηηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνθαιύθζεθε όηη ε πνιπζξύιεηε εμνηθείσζε ησλ 

καζεηώλ κε ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν ή ε επάξθεηά ηνπο ζηνλ ρεηξηζκό 

Δθαξκνγώλ Γξαθείνπ είλαη πξνβιεκαηηθή θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο αλύπαξθηε. 

Έηζη, ρξεηάζηεθε αξθεηέο θνξέο ε βνήζεηα ηεο δηδάζθνπζαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπζεηεζνύλ «ηερληθέο» δπζθνιίεο, θπξίσο θαηά ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ 

θεηκέλσλ.   
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