
 

 

 

Π.3.2.5 Πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε αληηπξνζσπεπηηθνχ 

αξηζκνχ ζελαξίσλ απφ θάζε ηχπν ζε δηαθνξνπνηεκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ηάμεο 

 

Απσαία Δλληνική Γλώζζα και Γπαμμαηεία 

Γ΄ Λςκείος Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 

Θεμαηική ενόηηηα: 

Αδίδακηο κείμενο  

Σίηλορ: 

«Δίναι ο Ππωηαγόπαρ λαϊκιζηήρ;» 

 

ςγγπαθή: ΣΑΘΗ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ  

Δθαπμογή: ΣΑΘΗ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ  
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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΣΠΔ και 

δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και 

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

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

ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ  Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη 

εζληθνχο πφξνπο.  

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.5. Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από 

κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ. 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ 

Τπεχζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο δεπηεξνβάζκηαο: Λάκπξνο Πφιθαο, 

Κνζκάο Σνπινχκεο 

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

http://www.greeklanguage.gr  

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

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

Τίηλορ 

Δίλαη ν Πξσηαγφξαο ιατθηζηήο; 

Εθαπμογή ζεναπίος 

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη Γξακκαηεία Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο 

Τάξη 

Γ΄Λπθείνπ 

Χπονολογία 

Ννέκβξηνο  2012. 

Σσολική μονάδα 

2
ν
 Γεληθφ Λχθεην εξξψλ 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Αδίδαθην θείκελν: Πιάησλαο, «Θεαίτητος» 161 b - e  

Διαθεμαηικό 

Ναη. 

Εμπλεκόμενα γνωζηικά ανηικείμενα 

Η. Φηινινγηθήο Εψλεο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα (Αδίδαθην θείκελν / Θεκαηνγξαθία) 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία  

Νενειιεληθή Γιψζζα 

Χπονική διάπκεια 

6 ψξεο  

Χώπορ 

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

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: ηζηνιφγην ηκήκαηνο ή Wiki.  

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Για ηον δάζκαλο:  

Ο δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηνλ νκαδηθφ ηξφπν εξγαζίαο θαη 

έηνηκνο λα δνθηκάζεη πξαθηηθέο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο κέρξη ηψξα ηζρχνπζεο. Πξέπεη, 

επίζεο, λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηε ρξήζε ησλ αλνηρηψλ ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ  

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (δηαδίθηπν, θεηκελνγξάθνο, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, 

ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο ήρνπ, δηαρείξηζε 

ηζηνινγίνπ ή ηζηνζειίδαο ζε πεξηβάιινλ Wiki). Απαηηείηαη πνιχ θαιή θαη 

ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία, ηθαλφηεηα πξφβιεςεο, ηθαλφηεηα ζχιιεςεο 

ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ, επειημία, πεηζψ αιιά θαη ππνκνλή, ψζηε λα μεπεξάζεη ηηο 

θνβίεο ή ηελ απξνζπκία καζεηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πξνζάιακν ησλ παλειιελίσλ 

εμεηάζεσλ. 

Για ηον μαθηηή:  

Οη καζεηέο ζα πξέπεη θαη απηνί λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ηελ θξηηηθή έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη ηε ρξήζε βαζηθψλ 

εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ (θεηκελνγξάθνο, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ, δηαρείξηζε 

ηζηνινγίνπ). 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δίλαη ν Πξσηαγφξαο ιατθηζηήο;, Αδίδαθην θείκελν Γ΄ 

Λπθείνπ, 2012 

Το ζενάπιο ανηλεί  

‒ 

Β. ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
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ην ζελάξην απηφ, ην αδίδαθην θείκελν (Πιάησλαο, «Θεαίτητος» 161 b-e) 

πξνζεγγίδεηαη καζεηνθεληξηθά θαη κε ηξφπν πνπ λα αλαδεηθλχεη πξσηίζησο ην λφεκα 

ηνπ θεηκέλνπ, κέζα απφ ηε ζχλδεζή ηνπ κε άιια θείκελα γλσζηά ζηνπο καζεηέο θαη 

κέζα απφ ηελ αλαγσγή ηνπ ζην παξφλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή, σζηφζν, δελ 

απνκαθξχλεηαη απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο Θεκαηνγξαθίαο, 

δειαδή ηελ άζθεζε ζηε κεηαθξαζηηθή δεμηφηεηα, ηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ, 

ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ππεξεηεί κε ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ. 

Οη καζεηέο, μεθεχγνληαο απφ ηελ αληαξή κεησπηθή δηδαζθαιία, εκπιέθνληαη 

ελεξγεηηθά ζε ζπγρξνληθέο θαη δηαρξνληθέο, φςεηο αξραηνγλσζίαο θαη 

αξραηνγισζζίαο. Γηεπξχλεηαη ην πεδίν ησλ γλψζεψλ ηνπο, ηηο νπνίεο ζπλδένπλ κε 

εθείλεο απφ ην δηδαγκέλν θείκελν ηνπ εγρεηξηδίνπ «Φηινζνθηθφο Λφγνο». 

Παξάιιεια, νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, αμηνπνηψληαο  

ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ νπζηαζηηθφηεξε πξφζιεςε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 

πγγξάθνληαο θείκελα δνθηκηαθήο κνξθήο θαη αμηνπνηψληαο ηηο  γλψζεηο θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο απφ ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, πξνβαίλνπλ ζηε γφληκε 

ζχδεπμε ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο κε ηελ αξραία, αιιά θαη ην αληίζηξνθν.  

Γ. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ηζρχνπζα δηδαθηηθή πξαθηηθή ζην κάζεκα ηεο Θεκαηνγξαθίαο, 

πξαθηηθή πνπ ηείλεη λα θπζηθνπνηεζεί, δηέπεηαη απφ κηα  «θξνληηζηεξηαθνχ» ηχπνπ 

ινγηθή πνπ, κέζα απφ ηελ εθκάζεζε θαλφλσλ γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ, 

κεραλνπνηεί ηε ζθέςε ηνπ καζεηή θαη αθπδαηψλεη ηειείσο ην θείκελν. Ζ παξνχζα  

δηδαθηηθή πξφηαζε ππνδεηθλχεη κηα ελαιιαθηηθή δηαδξνκή, ηφζν σο πξνο ηελ 

επηινγή ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζήο ηνπ. 

ηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηηρ ςποβοηθούμενηρ ανακαλςπηικήρ μάθηζηρ με ζηαδιακή 

ςποσώπηζη ηηρ ςποζηήπιξηρ ηος διδάζκονηορ. Αλαγθαία ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ καζεηή ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Ο 

δηδάζθσλ παξέρεη εξεζίζκαηα, χιε θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζηνπο καζεηέο πνπ, 

κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή αλαδήηεζε θαη απηελέξγεηα ζηα πιαίζηα ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαηαθηνχλ δπλακηθά ηε γλψζε θαη απνθηνχλ 

http://users.sch.gr/statpapako/th/kimeno1.bmp
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εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο. Οη καζεηέο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ (πνπ 

δηαξθψο δηεπξχλνληαη) γηα αλάιπζε επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηνπ ιφγνπ, 

απνθηνχλ πξφζβαζε ζε πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο, εξεπλνχλ, ζπιιέγνπλ πιηθφ 

θαη πιεξνθνξίεο, αμηνινγνχλ, ζπγθξίλνπλ, ζπλζέηνπλ θαη ηειηθά δεκηνπξγνχλ κέζα 

ζε θιίκα άκηιιαο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο, κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο θαη φρη 

πξνζρεκαηηθήο εκπινθήο ηνπο κε ζπλεξγαηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο, λα 

απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα θξηηηθνχ  ππνθεηκέλνπ.  

Γ. ΚΔΠΣΙΚΟ-ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Αλακέλεηαη νη καζεηέο:  

 Να έξζνπλ ζε επαθή θαη κε έλα άιιν θείκελν ηνπ Πιάησλα, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζα δηεπξχλνπλ ηελ νπηηθή ηνπο θαη ζα ζπκπιεξψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα 

ηελ ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνλ σθξάηε θαη ζηνλ Πξσηαγφξα. 

 Να γλσξίδνπλ αδξνκεξψο ην πεξηερφκελν ηνπ δηαιφγνπ «Θεαίηεηνο» θαη ηε 

δηαιεθηηθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ δηάινγν «Πξσηαγφξαο» 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ δηαιφγνπ σο κέζνπ δηεξεχλεζεο θαη 

αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο, εληνπίδνληαο, παξάιιεια, ηφζν ηα πιενλεθηήκαηα, 

φζν θαη ηα ελδερφκελα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζσθξαηηθήο δηαιεθηηθήο. 

 Να αληηιεθζνχλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή 

πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, φηη ηα θηινζνθηθά δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ 

αξραηφηεηα είλαη δηαρξνληθά θαη φηη πνιιά απφ απηά απνηεινχλ αληηθείκελν 

ζχγρξνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ απαληεζεί πεηζηηθά 

αθφκε θαη ζήκεξα. 

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ θφζκν ησλ ζνθηζηψλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

πψο είλαη δπλαηφλ λα κε ζψζεθε θαλέλα έξγν ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ ην έξγν ηνπ 

Πιάησλα ζψδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ, θαη θαηά πφζν είλαη ζεκηηφ ή αθφκε θαη 

αμηφπηζην ηηο φπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπο λα 

ηηο αληινχκε  κέζα απφ ην πιαησληθφ έξγν. 
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 Να θαηαλνήζνπλ φηη φιεο νη απφςεηο, αθφκε θη αλ δηαηππψλνληαη σο 

αμησκαηηθέο θξίζεηο, επηδέρνληαη ακθηζβήηεζε θαη φηη ν θξηηηθφο έιεγρνο 

είλαη ε ελδεδεηγκέλε ζηάζε απέλαληη ζηηο απζεληίεο. 

 Να εληνπίζνπλ θαη λα επηζεκάλνπλ ηα θίλεηξα, ηα κέζα θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο 

ηνπ αξραίνπ δεκαγσγνχ, εληνπίδνληαο νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο κε ηνλ 

ζχγρξνλν δεκαγσγφ, γηα ηνλ νπνίν ηειεπηαία έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο 

«ιατθηζηήο». 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο:  

 Να ζπλδένπλ ηε κνξθή θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο επηινγέο κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. 

 Να αληρλεχνπλ ηελ παξνπζία ζρεκάησλ ιφγνπ, ζηνηρείσλ ηεο  

ινγνηερληθφηεηαο, ηεο πξνθνξηθφηεηαο αιιά θαη ην εηδηθφ ιεμηιφγην ηνπ  

ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα απνδνκνχλ ηνλ καθξνπεξίνδν ιφγν, εληνπίδνληαο ηα 

ζηνηρεία ηεο κηθξνδνκήο θαη ηεο καθξνδνκήο ηνπ θεηκέλνπ. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηε ρξήζε ηεο 

παξαηαθηηθήο θαη ηεο ππνηαθηηθήο ζχλδεζεο ζην αξραίν θείκελν. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε κέζνδν ηεο «θαηά θψια» κεηαγξαθήο ηνπ αξραίνπ  

θεηκέλνπ. 

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

παξάγσγεο  ή ζχλζεηεο ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο. 

 Να αζθεζνχλ ζηε κεηαθξαζηηθή δεμηφηεηα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αηηηνινγνχλ ηηο κεηαθξαζηηθέο ηνπο επηινγέο. Αλακέλεηαη λα θαηαλνήζνπλ 

φηη απφ κφλε ηεο ε κεηαθξαζηηθή απφπεηξα πξνζδίδεη απηφκαηαηα ην ζηνηρείν 

ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηελ ηειηθή απφδνζε ηνπ λνήκαηνο. 

 Να αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ κεραληζκφ κεηαηξνπήο ηεο επζείαο 

εξσηεκαηηθήο ζε πιάγηα εξσηεκαηηθή πξφηαζε θαη ην αληίζηξνθν, 

ζπγθξίλνληάο ηνλ κε ηνλ αληίζηνηρν κεραληζκφ ηεο λέαο ειιεληθήο. 
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Γπαμμαηιζμοί 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο:  

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

αιιά θαη λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια ςεθηαθά εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγηθή 

πξνζπέιαζε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ. 

 Να αζθεζνχλ ζηελ εξεπλεηηθή αλαδήηεζε, ζηε ζπγθξηηηθή παξάζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ζηελ ηεθκεξίσζε θαη, ηειηθά, ζηελ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε 

αληηθξνπφκελεο ή αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 Να αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ γηα ηελ αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη δηαγξακκαηηθή 

απφδνζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 

 Να αζθεζνχλ ζηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα θαη ζηε δξακαηηθή εθθνξά ηνπ 

ιφγνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνθνξηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ 

είδνπο. 

 Να αληρλεχνπλ ηελ εηξσλεία, ηελ ακθηζβήηεζε θαη λα αμηνινγνχλ ηε 

ζπιινγηζηηθή πνξεία γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλνχ λνεκαηηθνχ άικαηνο πνπ 

απνκαθξχλεη απφ ηελ αιήζεηα. 

 Να νπηηθνπνηνχλ ην πεξηερφκελν κέζα απφ ηελ παξαγσγή πνιπκεζηθνχ  

πιηθνχ πνπ ζα ζπλδπάδεη ηε ζπκππθλσκέλε γλψζε θαη ηε ιαθσληθή 

δηαηχπσζε κε  ηελ θαηάιιειε νπηηθναθνπζηηθή «έλδπζε». 

 Να πξνρσξνχλ επαγσγηθά κέζα απφ ηα παξαδείγκαηα ζηελ εμαγσγή ηνπ 

θαλφλα ή ζηελ θαηαγξαθή ησλ αθνινπζεηέσλ βεκάησλ κηαο απζηεξά 

θαζνξηζκέλεο ινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Να εξγάδνληαη νκαδηθά, γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ 

ζηφρνπ, αιιά θαη λα αλαπιεξψλνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπο κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε δηνκαδηθή επίδξαζε. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Αθεηηπία 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θηιφινγνο πνπ δηδάζθεη 

ην κάζεκα ηεο Θεκαηνγξαθίαο ζην Λχθεην είλαη ε αλάγθε λα ζπζηάδεηαη ην λφεκα 
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ηνπ θεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε ζηε κεραληθή κεηάθξαζε θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. Αλαγθαζηηθά, ηα θείκελα πνπ ζα 

επηιεγνχλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο: λνεκαηηθή απηνηέιεηα, 

παξνπζία θάπνηνπ γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ, πνπ κέζσ ηνπ θεηκέλνπ ζα 

θσηηζηεί, ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο δπζθνιίαο θ.ά. Όζν πην πνιιέο πξνυπνζέζεηο 

πιεξνί ην απφζπαζκα, ηφζν πην επηηπρεκέλε θξίλεηαη ε επηινγή ηνπ.  

Αλ ξίμεη θαλείο κηα καηηά ζηηο ππάξρνπζεο ζεκαηνγξαθίεο, ζα δηαπηζηψζεη φηη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην θείκελν επηιέγεηαη απφ ηελ αξρή κηαο κεγάιεο 

παξαγξάθνπ θαη δηαθφπηεηαη, κε ηξφπν βίαην, κφιηο ζπκπιεξσζνχλ ελλέα κε δέθα 

ζεηξέο. Αλαπφθεπθηα, ινηπφλ, ην θείκελν απνθφπηεηαη απφ ην θπξίσο ζψκα ηνπ, 

απνλνεκαηνδνηείηαη ηειείσο θαη ε φπνηα απνζπαζκαηηθή κεηάθξαζή ηνπ θαη’ 

αλάγθε απνθηά ραξαθηεξηζηηθά μχιηλνπ ιφγνπ. 

Πξνβιεκαηηθή είλαη, επίζεο, ε ζρέζε ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ  κε ην δηδαγκέλν, 

θαζψο ζην δεχηεξν παξαηεξείηαη ζρνιαζηηθή ελαζρφιεζε αθφκε θαη κε ηελ  

παξακηθξή ιεπηνκέξεηα κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε θάπνηαο πξφζεζεο αθφκε θαη ζην 

«ηπραίν», γεγνλφο πνπ θνπξάδεη ηνπο καζεηέο, εγθισβίδνληάο ηνπο  ηε κειέηε ηεο 

αλψθειεο ιεπηνκέξεηαο. Έηζη, ινηπφλ, βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε δπν δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, αδπλαηψληαο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ελφηεηα ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ 

αιιά θαη ηελ άξξεθηε ζρέζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ ηα 

δεκηνχξγεζε. Σν απνηέιεζκα; γλψζεηο απνζπαζκαηηθέο θαη αζχλδεηεο, γλψζεηο  

αληηθαηηθέο ζπγθερπκέλεο, γλψζεηο πεξηηηέο ή άρξεζηεο ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιιψλ, 

θαηαδηθαζκέλεο  ζηε ιήζε. 

Δπηβάιιεηαη, ινηπφλ, ην αδίδαθην θείκελν λα κπνξεί λα «ζπλνκηιήζεη» θαη κε 

άιια αξραία θείκελα, γλσζηά ήδε ζηνπο καζεηέο. Μφλν έηζη ην αδίδαθην θείκελν ζα 

θαηαζηεί ειθπζηηθφ θαη ε κειέηε ηνπ ιπζηηειήο, θαζψο ην λφεκα, νηθείν πιένλ, δε ζα 

ζπζηάδεηαη ζηνλ βσκφ ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Μηα πξφζζεηε 

πιεξνθνξία, κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή, κηα αληίζεηε γλψκε αζθαιψο ζπκβάιιεη 

πνιιαπιά ζηελ άζθεζε αιιά θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 

ζθέςεο.  
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Γηα λα θαηαζηεί έλα θείκελν Θεκαηνγξαθίαο ειθπζηηθφ, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

δηαιέγεηαη θαη κε ην παξφλ. Πξνβαιιφκελν ζην παξφλ, ην αξραίν θείκελν 

πξνζεγγίδεηαη ζε άιιε δηάζηαζε. Θα απνθηήζεη «πλνή δψζα» πνπ ζα νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγηθή ζχδεπμε παξειζφληνο - παξφληνο κε ηελ θαηαλφεζε φισλ εθείλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο πνπ δηέπνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο ξεπζηφηεηαο θαη 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο αιιά θαη εθείλσλ πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά ή αλαιινίσηα σο 

πάγηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά ή αλαπφδξαζηεο θαηαζηάζεηο ζηελ αέλαε πνξεία  

ηνπ ρξφλνπ. 

Βέβαηα, δελ πξέπεη λα μερλάκε θαη ην ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Θεκαηνγξαθίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε γισζζηθή θαηάθηεζε, ηελ θαηαλφεζε ησλ  

γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ δνκψλ ηνπ αξραίνπ ιφγνπ.  

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε κε ηα εμήο θξηηήξηα: α) Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν  

κπνξεί λα πξνζθέξεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, λα δηεπξχλεη ηελ νπηηθή ησλ καζεηψλ 

θαη γεληθά λα «ζπλνκηιήζεη» κε άιια απνζπάζκαηα θηινζνθηθνχ ιφγνπ πνπ 

δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζηε Γ΄ Λπθείνπ. β) Πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο απνδφκεζεο 

καθξνπεξίνδνπ ιφγνπ. γ) ην θείκελν εκθαλίδνληαη πνιιά είδε δεπηεξεπνπζψλ 

πξνηάζεσλ θαη πνιιέο επζείεο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο, πνιιά επίζεηα θαη πνηθηιία 

ξεκαηηθψλ ηχπσλ. δ) Σν ιεμηιφγην είλαη ζπλεζηζκέλν, νπφηε νη καζεηέο δελ 

απνζαξξχλνληαη, θαζψο επεμεξγάδνληαη έλα θείκελν πνπ είλαη ζηα «κέηξα» ηνπο. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ πξφηαζε απηή δε δηαηαξάζζεη ηα ηζρχνληα ζην ζρνιείν, αλ θαη θηινδνμεί λα ηα 

απνθπζηθνπνηήζεη. Οη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Φηινζνθηθφο Λφγνο» 

δηδάζθνληαη ήδε απνζπάζκαηα απφ ηνλ «Πξσηαγφξα» ηνπ Πιάησλα κε ηα νπνία ην 

εμεηαδφκελν θείκελν κπνξεί λα «δηαιερζεί» ζε δηάθνξα επίπεδα (γιψζζα, 

πεξηερφκελν, θεηκεληθφ είδνο, αθεγεκαηηθή ηερληθή θ.ιπ.). Δθηφο απφ ηελ  

πνιχπιεπξε ζέαζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, νη καζεηέο ζα αζθεζνχλ ζηε 

κεηαηξνπή ησλ επζεηψλ εξσηεκαηηθψλ πξνηάζεσλ ζε πιάγηεο (θαη ην αληίζηξνθν), 

αθνχ νδεγεζνχλ επαγσγηθά ζηελ εμαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ. Ζ ρξνληθή 

ππέξβαζε δεκηνπξγεί βέβαηα θάπνην πξφβιεκα, σζηφζν ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4511,20312/
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ζελαξίνπ δελ είλαη δίθαην λα απνηηκεζεί κε θξηηήξηα πνζνηηθά. Καηαιιειφηεξνο 

ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζεσξείηαη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ 

Ννεκβξίνπ, ψζηε νη καζεηέο λα  έρνπλ κειεηήζεη ήδε ηα απνζπάζκαηα απφ ηνλ 

«Πξσηαγφξα» ηνπ Πιάησλα. Καιφ είλαη, επίζεο, ζηα πξνεγνχκελα καζήκαηα λα 

έρνπλ δηδαρζεί νη δεπηεξεχνπζεο  πξνηάζεηο (ηδηαίηεξα νη πιάγηεο εξσηεκαηηθέο) ζην 

ζπληαθηηθφ θαη ζηε γξακκαηηθή ηα παξαζεηηθά ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ. 

Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ 

Αλακέλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ πνηθίινπο ςεθηαθνχο  

πφξνπο αιιά θαη εξγαιεία γηα ηελ άληιεζε απζεληηθνχ πιηθνχ θαη ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ επεμεξγαζία (απνδφκεζε θαη αλαζχλζεζε) ηνπ αξραίνπ 

θεηκέλνπ, ηε ζχλζεζε, ηελ παξνπζίαζε θαζψο θαη ηελ ςεθηαθή απνηχπσζε 

(αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν) ηνπ πιηθνχ πνπ ζα παξαγάγνπλ ζηα πιαίζηα ηεο 

πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ. 

Θα αμηνπνηεζνχλ επηιεγκέλνη δηθηπαθνί ηφπνη (ε Πχιε γηα ηελ Διιεληθή 

γιψζζα, ε ςεθηαθή βηβιηνζήθε Perseus, ην ειεθηξνληθφ θξνληηζηήξην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ε Βηθηζήθε, ε Βηθηπαίδεηα ), ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο, 

ζχλζεζεο θαη πξνβνιήο (θεηκελνγξάθνο, Inspiration ή CmapTools, ινγηζκηθφ 

παξνπζηάζεσλ) θαη ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ήρνπ (Audacity).  

Ζ πξνζηηζέκελε αμία ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζπλίζηαηαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ γηα απηελέξγεηα θαη ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ. Έρνληαο ζηε δηάζεζή 

ηνπο πιεζψξα πιεξνθνξηψλ αιιά θαη εξγαιείσλ γηα έξεπλα θαη επεμεξγαζία, 

κεηαηξέπνληαη ζε ελεξγά  ππνθείκελα ηεο καζεζηαθήο πξάμεο. Οη Νέεο Σερλνινγίεο 

ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε γισζζηθή πξνζπέιαζε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ, 

νπφηε αλακέλεηαη λα ηνλσζεί ην ελδηαθέξνλ σο ζπλαθφινπζν ηεο πεξηέξγεηαο θαη ηεο 

πξφθιεζεο θαη κε δεδνκέλν φηη ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζέιεη ηνλ καζεηή θαιφ 

αθξναηή, σζψληαο ηνλ ζην πεξηζψξην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, πξαθηηθή πνπ 

ππαγνξεχεηαη απφ ηηο ζπκπιεγάδεο ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη ηελ θπξηαξρία 

ηεο «θξνληηζηεξηαθήο» αληίιεςεο ηνπ καζήκαηνο ζηα πιαίζηα ελφο γεληθφηεξνπ 

θιίκαηνο σθειηκηζκνχ  θαη ρξεζηκνζεξίαο. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.study4exams.gr/anc_greek/
http://el.wikisource.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://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://www.inspiration.com/
http://ftp.ihmc.us/
http://audacity.sourceforge.net/?lang=el
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Κείμενα 

Κείμενα ζσολικών εγσειπιδίων  

Έθθξαζε – Έθζεζε Γ΄ Λπθείνπ: Ζ Πεηζψ – Γ΄: «Δπίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ» 

Φηινζνθηθφο Λφγνο Γ΄ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο 

Κείμενα εκηόρ ζσολικών εγσειπιδίων  

Perseus Digital Library [Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα]: 

-Γηνγέλεο Λαέξηηνο, «Βίοι Φιλοσόφων» 9.8.51 – 52. ην Diogenes Laertius. Lives of 

Eminent Philosophers. 1972 [
1
1925]. Ed. R. D. Hicks, Cambridge, ΜΑ: Harvard 

University Press.    

-Πιάησλ, «Θεαίτητος» 161 b-e. ην Platonis Opera, vol. I-V. 1900-1907. Δd. J. 

Burnet. Oxford University Press. 

Πιάησλ, «Θεαίτητος» 161 b-e.  ην Platonis Opera, vol. I-V. 1900-1907. Δd. J. 

Burnet. Oxford University Press [Βηθηζήθε: Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε] 

Πιάησλ, «Πρωταγόρας» 317e–320c. ην Platonis Opera, vol. I-V. 1900-1907. Δd. J. 

Burnet. Oxford University Press [Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα] 

Πιάησλνο, «Θεαίτητος». 1910. Μηθξ. Κ. Εάκπα. Αζήλα: Γ. Φέμε [“Hellenica 

World”: Iζηνρψξνο γηα ηνλ αξραηνειιεληθφ πνιηηηζκφ – Τπεχζ. M. Lahanas]. 

Πιάησλνο, «Θεαίτητος». ρ.ρ. Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά. [«Ο Λχρλνο» Βηβιηνζήθε 

– Μνπζεία Γξαπηνχ Λφγνπ].  

έμηνο ν Δκπεηξηθφο, «Προς Λογικούς» Α΄. 1998. Μηθξ. Α.-Μ. Καξαζηάζε. Αζήλα: 

Κάθηνο. 

Τποζηηπικηικό/εκπαιδεςηικό  ςλικό 

Σπαγούδια/ Ησηηικά αποζπάζμαηα  

Πιάησλ, «Θεαίτητος» 161 b-e (απφζπαζκα), αλάγλσζε: ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

[πεγή: «Φηινινγηθά Βήκαηα ζην Web». Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ - 

Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν]. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19413/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4509,20305/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0257%3Abook%3D9%3Achapter%3D8
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0257%3Abook%3D9%3Achapter%3D8
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0257%3Abook%3D9%3Achapter%3D8
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0171%3Atext%3DTheaet.%3Apage%3D161
http://el.wikisource.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82#p161b
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=540
http://www.hellenicaworld.com/Greece/Literature/Platon/gr/TheaititosZampa.html
http://olixnosvivliothiki.blogspot.gr/2012/03/blog-post_22.html
http://users.sch.gr/statpapako/th/theaititos.mp3
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Ιζηοζελίδερ  

Αζσλίηεο, Α. «Δίλαη ηα βηβιία άλζξσπνη;», εθεκ. «Διεπζεξνηππία», 05/02/2010. 

Διιεληθή Βηθηπαίδεηα [Διεχζεξε Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα]. 

Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα [Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο]: Αξρέο χληαμεο ηεο 

Αξραηνειιεληθήο Γιψζζαο 

Φηινινγηθά Βήκαηα ζην Web [Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ - Παλειιήλην 

ρνιηθφ Γίθηπν]. [21/11/2012] 

Φεθηαθά Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα: «Αξραία Διιεληθά – Φηινζνθηθφο Λφγνο»  

[Τπνπξγείν Παηδείαο] [21/11/2012]  

Διδακηική ποπεία / ζηάδια / θάζειρ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ αθνινπζήζεθε θαηά γξάκκα ν δηδαθηηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη ε πνξεία πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ ζπληάθηε ηνπ ζελαξίνπ, σζηφζν 

ππήξμαλ θάπνηεο δπζθνιίεο νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ ζηελ ελφηεηα «θξηηηθή». 

Δθαξκφζηεθαλ, επίζεο, ρσξίο αιιαγέο ηα Φχιια Δξγαζίαο πνπ ζπλέηαμε ν 

δεκηνπξγφο ηνπ ζελαξίνπ , φπσο εκθαλίδνληαη παξαθάησ. 

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ πινπνηνχλ  

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηα Φχιια Δξγαζίαο. Πξφζβαζε 

ζηελ ςεθηαθή κνξθή ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ νη καζεηέο απνθηνχλ είηε κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο Βηθηζήθε είηε κέζσ ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο Perseus. Δηδηθφηεξα ε 

δεχηεξε αλακέλεηαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ιεπηνκεξή αιιά 

θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ απφ έλα κε ειιεληθφ παλεπηζηήκην. 

Γηαβάδνληαο ή αθνχγνληαο γηα πξψηε θνξά ην θείκελν νη καζεηέο δελ ην ληψζνπλ 

ηειείσο «μέλν». Τπάξρεη ν δηαινγηθφο ραξαθηήξαο ησλ έξγσλ ηνπ Πιάησλα, 

ιεμηιφγην ζπλεζηζκέλν θαη πξφζσπα πνπ ηα έρνπλ ζπλαληήζεη ζηνλ «Πξσηαγφξα». 

Έηζη, ινηπφλ, δεκηνπξγείηαη κηα γέθπξα, κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε 

ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ κε ηα θηινζνθηθά θείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζπζηεκαηηθά νη 

καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά απφ κηα πξψηε επαθή κε ην θείκελν θαη ηνλ ρσξηζκφ 

ηνπ ζε δχν επξχηεξεο λνεκαηηθέο ελφηεηε: 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=128707
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.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/contents.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/contents.html
http://users.sch.gr/statpapako/
http://www.study4exams.gr/anc_greek/
http://el.wikisource.org/wiki/%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25B1%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582#p161b
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0171:text=Theaet.:page=161
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 Ζ πξψηε νκάδα αλαιακβάλεη λα κεηαθξάζεη ην πξψην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ κέζα 

απφ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο  κε ηξφπν θάπσο ειεχζεξν. 

 Ζ δεχηεξε νκάδα αλαιακβάλεη λα κεηαθξάζεη πηζηά θαηά ιέμε ην πξψην κέξνο 

ηνπ θεηκέλνπ δίλνληαο έκθαζε ζην ζπληαθηηθφ. 

 Ζ ηξίηε νκάδα αλαιακβάλεη λα κεηαθξάζεη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ κέζα 

απφ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο κε ηξφπν θάπσο ειεχζεξν. 

 Ζ ηέηαξηε νκάδα αλαιακβάλεη λα κεηαθξάζεη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ 

δίλνληαο έκθαζε ζην ζπληαθηηθφ. 

ην ηέινο νη νκάδεο αμηνινγνχλ ηε κεηάθξαζή ηνπο θαη ηε ζπγθξίλνπλ κε άιιεο 

ηξεηο, ιακβάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηζρπξή αλαηξνθνδφηεζε. 

ε θάζε νκάδα, εθηφο απφ ηνλ θχξην ζηφρν, πνπ είλαη ε επηηπρήο απφδνζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζηε λέα ειιεληθή, αλαηίζεηαη θαη ε εθπφλεζε ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, αθνχ θνηλνπνηεζνχλ ζηελ 

νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο, κεηά ηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν. 

Δπεηδή ε δηδαζθαιία ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ  ζπλδπάδεηαη θαη κε ηε δηδαζθαιία ελφο 

γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ, βαζηθή επηδίσμε ηνπ ζελαξίνπ απνηειεί ε 

θαηαζθεπή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ελφο δηαγξακκαηηθνχ νδεγνχ κε ηα βήκαηα 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ νξζή κεηάβαζε απφ ηνλ επζχ ζηνλ πιάγην ιφγν. 

Ζ νξζή αλάγλσζε, ηδηαίηεξα ελφο θεηκέλνπ ζην νπνίν θπξηαξρεί ν 

καθξνπεξίνδνο ιφγνο, απνβαίλεη παξάγνληαο δηεπθνιπληηθφο ζηελ πξφζιεςε ηνπ 

αξραίνπ θεηκέλνπ. ηα πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ε αλάγλσζε ηνπ 

θεηκέλνπ γίλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ρσξίο σζηφζν λα εμαζθαιίδεηαη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα, θαζψο νη καζεηέο δελ έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, αλαθαιψληαο 

απηφκαηα θαηαθεξκαηηζκέλεο πιεξνθνξίεο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηα ρσξνρξνληθά 

πιαίζηα ηνπ θεηκέλνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα δνζεί ζηηο νκάδεο ερεηηθφ αξρείν κε 

νξζή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην αθνχζνπλ φζεο 

θνξέο ην επηζπκνχλ. Σέινο, γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο  

δεηείηαη απφ θάζε νκάδα λα θαηαζθεπάζεη ζπλεξγαηηθά ην δηθφ ηεο ερεηηθφ αξρείν 

κε ηελ νξζή αλάγλσζε. 
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Χο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επεμεξγαζίαο επηιέγεηαη ε «θαηά θψια» κεηαγξαθή ηνπ 

θεηκέλνπ κε ζηφρν ηε δηάθξηζε κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ λνεκάησλ θαη ηελ 

αλάδεημε ησλ εκθάζεσλ. Με ηηο θαηάιιειεο επηζεκάλζεηο ή θαη κεηαθηλήζεηο ιέμεσλ  

ζα θσηηζηνχλ νη αξκνί, νη αληηζέζεηο θαη νη ζπκκεηξίεο ηνπ θεηκέλνπ. Θα 

αλαδεηεζνχλ ηα πξσηεχνληα λνήκαηα ζηηο θχξηεο πξνηάζεηο, ηα δεπηεξεχνληα ζηηο  

δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, ηα ηξηηεχνληα ζηηο κεηνρηθέο πξνηάζεηο θαη ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνπο πξνζδηνξηζκνχο. ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθψλ 

θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε επηρεηξείηαη ε δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ 

δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ε ζπληαθηηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ 

πξνηάζεσλ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζσθξαηηθνχ ιφγνπ είλαη ε εξψηεζε θαη ε απνξία. Σν πξψην 

γίλεηαη θαλεξφ απφ ηε ζπρλή παξνπζία ηνπ εξσηεκαηηθνχ θαη ην δεχηεξν κε ηελ 

επξχηαηε ρξήζε ηχπσλ ηνπ ξήκαηνο «ζαπκάδσ». Κξίλεηαη ζθφπηκν, ινηπφλ, λα 

κειεηήζνπλ νη καζεηέο ηηο επζείεο εξσηήζεηο θαη λα αζθεζνχλ ζηε κεηαηξνπή ηνπο  

ζε πιάγηεο, αμηνπνηψληαο ηε ζεσξία ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, αιιά θαη ηνπ πιηθνχ  

πνπ ππάξρεη ζηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Σν θείκελν πξνζθέξεηαη, επίζεο, γηα επαλάιεςε ζηνπο αξρηθνχο ρξφλνπο θαη 

ζηελ θιίζε γλσζηψλ θαη ζπλεζηζκέλσλ ξεκάησλ, αιιά θαη γηα εμάζθεζε ζηα 

παξαζεηηθά επηζέησλ θαη επηξξεκάησλ πνπ ηνπο είλαη ήδε γλσζηά. Απηφ ζα 

επηηεπρζεί κέζσ αζθήζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη καζεηέο γηα λα ηηο 

επηιχζνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Σν αξραίν θείκελν, φκσο, δελ είλαη κφλν γιψζζα, είλαη θαη λφεκα θαη 

πεξηερφκελν, θάηη πνπ  δελ ιακβάλεηαη θαζφινπ ππφςε απφ ηελ ηζρχνπζα δηδαθηηθή 

πξαθηηθή. Μηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, δηαθνξεηηθψλ γηα θάζε νκάδα, πνπ  

πεξηέρνληαη ζην ηειεπηαίν Φχιιν Δξγαζίαο, έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ 

λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ κε ζχγρξνλε νπηηθή. ηε θάζε απηή, 

παξάγνληαη θείκελα δνθηκηαθνχ ηχπνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο (Έθζεζε - 

Έθθξαζε). 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκπέδσζεο θαη ηελ απνηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο πξνβιέπεηαη 

ε επίιπζε ελφο ζχλζεηνπ ειεθηξνληθνχ ηεζη, ελψ γηα ηελ αμηνιφγεζε νη καζεηέο 
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ζπκπιεξψλνπλ αλψλπκα έλα έληππν ή ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη θπξίσο 

αλαηξνθνδνηηθφ ραξαθηήξα. 

Αθνινπζεί  ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο: 

ε ηκήκα δεθαέμη (16) καζεηψλ (πξάγκα απφιπηα θπζηνινγηθφ γηα ηκήκα 

θαηεχζπλζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ) νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο κε θξηηήξην 

ηελ ηζφξξνπε θαη ζπκκεηξηθή θαηαλνκή ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη ηελ επηζπκεηή 

γηα ηνλ δηδάζθνληα δηαζπνξά ησλ δεμηνηήησλ. Ο ρψξνο πινπνίεζεο κπνξεί λα είλαη 

ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην ή αθφκε θαη ε καζεηηθή αίζνπζα, εθφζνλ δηαζέηεη 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή βηληενπξνβνιέα, αζχξκαην δηαδίθηπν θαη ζε  θάζε νκάδα 

αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ επηθξαηεί ην άγρνο ησλ 

παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη, θαη΄ επέθηαζε, ην σθειηκηζηηθφ πλεχκα πνπ εθθξάδεηαη 

κε ηελ επηζπκία γηα δηδαζθαιία «θξνληηζηεξηαθνχ» ηχπνπ. Κάησ απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ πηζαλφλ λα αληηκεησπηζηεί αξλεηηθά απφ ηνπο 

καζεηέο θαη λα κελ ηχρεη ηεο πξνζδνθψκελεο ππνδνρήο, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη 

απνκάθξπλζε απφ ηα παξαδνζηαθά πξφηππα θαη απαηηείηαη πξνζπάζεηα θαη 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή. Γηα ηελ απνθπγή απηνχ ηνπ θηλδχλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο λα πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα κελ 

κεηαθέξνληαη σο εξγαζίεο ζην ζπίηη. 

Έηζη, ινηπφλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πεηζζνχλ νη καζεηέο φηη ην φιν 

εγρείξεκα αμίδεη ηνλ θφπν θαη φηη ζα ππάξμεη γη απηνχο πξνζηηζέκελε αμία πνπ δελ 

ζα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ. ηφρνο είλαη λα 

αλαθαιχςνπλ νη καζεηέο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ γηα κηα πην 

νπζηαζηηθή πξνζπέιαζε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ θαη λα απνιαχζνπλ σο κηα επράξηζηε 

πεξηπέηεηα κηα δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή.  

Ζ πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο γίλεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο κε Φχιια 

πνπ άιινηε είλαη θνηλά θαη άιινηε δηαθνξεηηθά γηα θάζε νκάδα. 

Α΄ Φάζη:  

Γνωπιμία με ηο κείμενο, αναγνωπιζηική πποζέγγιζη, ζςζσεηιζμόρ με ηο γνωζηό  
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ε απηή ηε θάζε, δηάξθεηαο κηαο ψξαο, ην Φχιιν Δξγαζίαο είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο 

νκάδεο κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζεί ην αλαγθαίν θνηλφ ππφβαζξν απφ ην νπνίν ζα 

μεθηλήζνπλ θαη ζην νπνίν ζα θαηαιήμνπλ νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

Αξρηθά, νη νκάδεο κεηαθέξνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο απφ ην δηαδίθηπν ην 

αξραίν θείκελν θαη ην κνξθνπνηνχλ θαηάιιεια. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη απιή 

θαη δελ αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη πάλσ απφ ηξία ιεπηά (3΄). Ο δηδάζθσλ πξνζθέξεη 

βνήζεηα, εάλ θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δνζνχλ πεξηζζφηεξνη 

ηνπ ελφο δηαδηθηπαθνί ζχλδεζκνη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζηνλ 

ππνινγηζηή  ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί απφ ηνπο καζεηέο ε ππθλή 

παξνπζία ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ ζην δηαδίθηπν, θπξίσο ζε αγγιφθσλνπο ηζηνηφπνπο, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη θαη ηελ αμία ησλ θεηκέλσλ απηψλ.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο εχθνια μερσξίδνπλ ηα πξφζσπα  ηνπ θεηκέλνπ, 

(σθξάηεο, Πξσηαγφξαο, Θεαίηεηνο) αλαθαιψληαο γλψζεηο γη απηά απφ ηα 

θηινζνθηθά θείκελα. ηε θάζε απηή, επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

«άγλσζηνπ» θεηκέλνπ κε ην «γλσζηφ» θαη θεληξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

Μπνξεί, κε ππνθίλεζε ηνπ δηδάζθνληνο, λα γίλεη θάπνηα ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ δελ 

ζα μεπεξλά ζε δηάξθεηα ηα πέληε ιεπηά (5΄), κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

«αδχλακσλ» ή αδηάθνξσλ καζεηψλ. 

Ο Πξσηαγφξαο θαη ν Θεαίηεηνο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή. 

΄Ζδε νη καζεηέο γλσξίδνπλ απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή ηνπ 

Πξσηαγφξα ζε επίπεδν θαζαξά ζεσξεηηθφ κέζσ ηεο απνκλεκφλεπζεο. Ζ ζρεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ είλαη αξθεηά απιή, ζηνρεχεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ηερληθήο, κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο 

έξεπλαο θαη ηεο ζπλζεηηθήο απεηθφληζεο ησλ πνξηζκάησλ. Οη ΣΠΔ εδψ αμηνπνηνχληαη 

ζε κνξθή θαζαξά εξγαιεηαθή. Αλακέλεηαη νη καζεηέο λα κάζνπλ λα επηβεβαηψλνπλ 

κε ζηνηρεία ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο θαη λα αμηνπνηνχλ ηνλ θεηκελνγξάθν ή ηα 

ππνινγηζηηθά θχιια γηα ζχγθξηζε, ηεθκεξίσζε, εμαγσγή θαη παξνπζίαζε αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. ηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο (Έθζεζε –Έθθξαζε), θαινχληαη 

νη καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπο ζε κηα παξάγξαθν αλαπηπγκέλε κε ηε 

κέζνδν ηεο ζχγθξηζεο – αληίζεζεο.  
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Σα έξγα ηνπ Πιάησλα έρνπλ δηαινγηθή κνξθή θαη, θαηά ζπλέπεηα, θπξίαξρν ην 

ζηνηρείν ηεο πξνθνξηθφηεηαο. Με δεδνκέλν φηη θάζε γέλνο θαη είδνο αξραίνπ 

θεηκέλνπ εκπεξηέρεη, ιίγν πνιχ, θαη ηε "κέζνδν" αλάγλσζήο ηνπ, δεηείηαη απφ ηνπο 

καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη ηεο δηαινγηθφηεηαο  

(θιεηηθέο πξνζθσλήζεηο, β΄ εληθφ θαη πιεζπληηθφ πξφζσπν, αηειείο πξνηάζεηο, ήπηα 

ή έληνλα εξσηήκαηα θ.ιπ.) θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνχλ ζε αληίζηνηρνπ ηχπνπ 

αλαγλψζεηο, ππνδπφκελνη ξφινπο. Γηα θάζε ελδερφκελν πξνζθέξεηαη θαη κηα 

αλάγλσζε έηνηκε. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζηνρεχεη λα κπήζεη ηνπο καζεηέο θαη ζε 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αλαγλψζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ (αλάινγα 

πάληα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ) πέξα απφ ηε γξακκαηηθνζπληαθηηθή 

αλάιπζε. Ζ θαιχηεξε αλαγλσζηηθή «εθδνρή» θάζε νκάδαο ζα θαηαγξαθεί ζε 

ερεηηθφ αξρείν. Σν ίδην ζα επαλαιεθζεί θαη ζην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ, δειαδή νη 

νκάδεο ζα μαλαδηαβάζνπλ ην αξραίν θείκελν, γλσξίδνληαο πιένλ ην πεξηερφκελν θαη 

ην λφεκά ηνπ. Μέζα απφ ηελ θαηάδεημε ηεο δηαθνξάο αλακέλεηαη λα απνθνκίζνπλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε νξζήο αλάγλσζεο θαη βαζκνχ 

θαηαλφεζεο. 

Ζ πξψηε γλσξηκία κε ην θείκελν ηειεηψλεη κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα  

ηνλ δηάινγν «Θεαίηεηνο» - ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζρέζε ηνπ απνζπάζκαηνο κε 

ην φινλ - θαη ζχληνκν βηνγξαθηθφ, γηα ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο ψξαο αλακέλεηαη λα έρνπλ νη καζεηέο κηα 

πξψηε επαθή κε ην θείκελν, ηα δηαιεγφκελα πξφζσπα, ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή θαη, 

ελδερνκέλσο, κηα ακπδξή εηθφλα γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ. Μέζα απφ ηελ 

αλαπφδξαζηε ζχλδεζε κε ηνλ δηάινγν ηνπ Πιάησλα «Πξσηαγφξαο», αλακέλεηαη λα 

ηνλσζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, αθνχ δελ ζα ληψζνπλ πσο ην πεξηβάιινλ είλαη 

«άγλσζην». Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ πξνζδνθάηαη λα δηεπξχλνπλ νη 

καζεηέο ηελ νπηηθή ηνπο ζηα δηάθνξα θηινζνθηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχνληαη ζηνλ 

«Πξσηαγφξα», λα ηεθκεξηψλνπλ ζεσξεηηθά ζρήκαηα, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα 

αμηνινγνχλ ηδέεο, απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο θαη λα πξνβάιινπλ απηά ηα 

δεηήκαηα ζην παξφλ. 
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Δλδερνκέλσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο λα δίλνπλ ηελ 

εληχπσζε φηη μεθεχγνπλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο αθνινπζνχκελεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθνχ ηχπνπ πξαθηηθέο, σζηφζν επηιχνπλ δπν εγγελή πξνβιήκαηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ: ηελ απνζχλδεζή ηνπ απφ ην δηδαγκέλν θείκελν 

θαη ηνλ απνζπαζκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ζ γισζζηθή θαηάθηεζε ηνπ θεηκέλνπ απφ 

ηνπο καζεηέο ζα γίλεη ζην επφκελν δηδαθηηθφ δίσξν, πνπ γηα ιφγνπο κεζνδνινγίαο  

πξέπεη λα είλαη ζπλερέο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε κεηάβαζε απφ ην πξψην Φχιιν 

Δξγαζίαο πνπ είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο ζην δεχηεξν πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ γηα 

θάζε νκάδα λα γίλεη νκαιά θαη κεζνδηθά.  

Μεηαβαίλνληαο απφ ην πξψην ζην δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο 

Πξηλ λα παξαδψζνπλ νη νκάδεο ζηνλ δηδάζθνληα ή λα αλαξηήζνπλ ζε 

θαζνξηζκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηα ζπκπιεξσκέλα Φχιια Δξγαζίαο απαληνχλ 

εκπεξηζηαησκέλα ζε απιέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ ν ιφγνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη 

καθξνπεξίνδνο ή βξαρππεξίνδνο, αλ θπξηαξρεί ε παξαηαθηηθή ή ε ππνηαθηηθή 

ζχλδεζε θη αλ ην θείκελν ζα κπνξνχζε λα θαηαηκεζεί ζε επί κέξνπο ελφηεηεο κε 

βάζε θάπνην ζθεπηηθφ ή θξηηήξην. Αθνχ δνζνχλ νη ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη ην 

θείκελν ρσξηζηεί εχθνια ζε δχν ελφηεηεο, δίλνληαη ηα Φχιια Δξγαζίαο ζηηο νκάδεο 

κεηά απφ θιήξσζε, ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ νη νκάδεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ησλ άιισλ νκάδσλ, ψζηε 

λα απνθηήζνπλ κηα νιηζηηθή αληίιεςε γηα ην εχξνο θαη ηε ζθνπνζεζία ηεο 

δηδαθηηθήο πξφηαζεο. 

Δπεηδή νη καζεηέο κε βάζε ηελ αθνινπζνχκελε δηδαθηηθή πξαθηηθή ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ κεηαθέξνπλ έλα κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζην 

ζπίηη, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαηεζεί γηα ην ζπίηη ε κειέηε θάπνησλ απιψλ ζηνηρείσλ ή 

πεγψλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Καιή είλαη, 

επίζεο, θαη κηα πξψηε, έζησ επηδεξκηθή, επαθή κε ην ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηε ζρεηηθή εμνηθείσζε κε ηελ αηκφζθαηξα ηνπ θεηκέλνπ. Ζ αηνκηθή 

ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα θηλείηαη ζε 

πξναηξεηηθή βάζε, σζηφζν πξέπεη λα είλαη ζχληνκε, ψζηε λα κελ απνβεί θνπηαζηηθή, 

αθνχ ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ επέθηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ αηνκηθψλ 
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ζπλεηζθνξψλ ζηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηειεί θαη ηε βαζηθή παξάκεηξν 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο. 

Β΄ Φάζη  

Αποδόμηζη ηος κειμένος και μεηαθπαζηική απόπειπα  

ηε θάζε απηή, πνπ δηαξθεί δπν ζπλερφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο, νη νκάδεο επηρεηξνχλ 

λα απνδνκήζνπλ ην θείκελν θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα πξνρσξήζνπλ ζηε κεηάθξαζε. Ζ 

πξψηε θαη ε δεχηεξε νκάδα αζρνιείηαη κε ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, ελψ ε 

ηξίηε θαη ε ηέηαξηε νκάδα κε ηε δεχηεξε ελφηεηα. Έλα κέινο θάζε νκάδαο 

ελεκεξψλεη πξνθνξηθά ηνλ θαζεγεηή αιιά θαη ηηο άιιεο νκάδεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξψηεο εθηηκήζεηο θαη ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα επηκέξνπο 

ζπλδένληαη κε ην φινλ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δηδάζθνληνο, ν νπνίνο ελζαξξχλεη, 

ππνβνεζά θαη θαηεπζχλεη ηε δηαδηθαζία. ηηο νκάδεο δίλεηαη έλα βνεζεηηθφ αξρείν  

πνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιέμεηο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα δπζθνιέςνπλ ηνπο 

καζεηέο θαη πξνβιέπεη θαη κηα ζχληνκε δξαζηεξηφηεηα γηα θάζε νκάδα. Δθφζνλ νη 

καζεηέο δελ θαιχπηνληαη απφ ην βνεζεηηθφ αξρείν, κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο  

ςεθηαθέο πεγέο πνπ ηνπο πξνηείλνληαη. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ςεθηαθήο γξαθήο πξνθεηκέλνπ λα απνδνκήζνπλ ηνλ καθξνπεξίνδν  

ιφγν (κεηαθηλψληαο ιέμεηο ή λνεκαηηθά ζχλνια, ππνγξακκίδνληαο ή εκθαίλνληαο ηηο  

αξζξψζεηο ηνπ θεηκέλνπ, αλαδηαηάζζνληαο ην θείκελν κε ηε κέζνδν «θαηά θψια», 

δεκηνπξγψληαο δηαγξάκκαηα θ.ιπ.) θαη λα νδεγεζνχλ ζηε κεηάθξαζε. ηε ζπλέρεηα, 

ζπγθξίλνπλ ηε κεηάθξαζή ηνπο κε άιιεο ηξεηο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηζρπξή 

αλαηξνθνδφηεζε. Καιφ είλαη λα πξνθιεζεί θαη θάπνηνο δηάινγνο πάλσ ζε δηάθνξεο 

κεηαθξαζηηθέο εθδνρέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί θαλεξή ε ππνθεηκεληθφηεηα πνπ 

αλαπφδξαζηα ελέρεη θάζε κεηαθξαζηηθή απφπεηξα. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή 

αλακέλεηαη λα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο εμνηθεηψζεη κε ηε 

ρξήζε ησλ  δηάθνξσλ εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο  θαη ζρεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

θεηκέλσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο αλακέλεηαη νη καζεηέο λα είλαη 

ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ ζηελ  
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επηζήκαλζε θαη αλάδεημε ησλ θεηκεληθψλ δνκψλ θαη εκθάζεσλ, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη θαη ηελ εμαγσγή ηεο κεηάθξαζεο. 

Γ΄ Φάζη 

Γπαμμαηική και ςνηακηικό 

ηε θάζε απηή, δηάξθεηαο κηαο ψξαο, νη καζεηέο πινπνηνχλ εχθνιεο δξαζηεξηφηεηεο 

πάλσ ζε ζέκαηα γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ πνπ ηνπο είλαη ήδε γλσζηά, δεδνκέλνπ 

φηη ηφζν ζην γπκλάζην φζν θαη ζην ιχθεην ηα θαηλφκελα έρνπλ ήδε δηδαρζεί θαη΄ 

επαλάιεςε. Παξάιιεια θάζε νκάδα δεκηνπξγεί θαη έλα αξρείν κε αζθήζεηο 

γξακκαηηθήο ή ζπληαθηηθνχ θαη ην πξνσζεί γηα επίιπζε ζηηο άιιεο νκάδεο. ηε θάζε 

απηή, νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη, απηελεξγνχλ, αλαπηχζζνπλ έλα είδνο άηππεο 

άκηιιαο θαη αζθνχλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, αθνχ κέζα απφ ηηο επηινγέο ησλ 

εξσηήζεσλ  πξέπεη λα θαιχςνπλ κηα κεγάιε πνζφηεηα δηδαθηέαο χιεο. 

Γ΄ Φάζη  

Μελέηη και καηανόηζη ζςνηακηικού θαινομένος 

ηε θάζε απηή, δηάξθεηαο κηαο ψξαο, νη καζεηέο κέζα απφ παξαδείγκαηα θαη 

εμάζθεζε νδεγνχληαη επαγσγηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ 

κεηαηξνπήο ηνπ επζένο  ιφγνπ ζε πιάγην.  πγθξίλνπλ ην θαηλφκελν κε ην αληίζηνηρν 

θαηλφκελν ηεο λενειιεληθήο θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχλ έλαλ νδεγφ κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ επζχ ζηνλ πιάγην ιφγν. Παξάιιεια, κέζα απφ 

παξαδείγκαηα πξνρσξνχλ θαη ζηελ εμαγσγή ηνπ θαλφλα πνπ νξίδεη πφηε νη 

δεπηεξεχνπζεο ηειηθέο πξνηάζεηο εθθέξνληαη κε νξηζηηθή ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. 

Δλδερνκέλσο νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ ήδε ηα θαηλφκελα απηά, νπφηε ε  

δξαζηεξηφηεηα ζα πινπνηεζεί πην εχθνια. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη νη αζθήζεηο κεηαηξνπήο ή κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη 

ζπλεζηζκέλεο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, αθνχ δελ πξέπεη λα μερλνχκε φηη νη 

καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ηηο έρνπλ κφληκα ζην κπαιφ. 

Δ΄ Φάζη  

ύνδεζη με ηο παπόν 
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ηε θάζε απηή, δηάξθεηαο κηαο ψξαο, νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζην λφεκα θαη 

ζηα κελχκαηα ηνπ θεηκέλνπ. Κάζε νκάδα πινπνηεί θαη δηαθνξεηηθφ Φχιιν Δξγαζίαο. 

ηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε ζχλδεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ επνρή ηνπ θαη κε 

ην παξφλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ σο ζηφρν ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ θαη 

ηελ νπζηαζηηθή εκπινθή ηνπο ζε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο ηδεψλ, αμηψλ, ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. Αλαδεηνχλ  ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο, 

αλαγλσξίδνπλ ηε δηαιεθηηθή κέζνδν ηνπ σθξάηε, ππεξαζπίδνληαη ηνλ απφληα απφ 

ηε ζπδήηεζε Πξσηαγφξα, πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην γεγνλφο φηη θαλέλα έξγν ησλ 

ζνθηζηψλ δελ ζψζεθε, ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο θαη 

θπθινθνξίαο ησλ βηβιίσλ ζηελ αξραηφηεηα θαη ηέινο ηνπνζεηνχληαη κε επηρεηξήκαηα 

πάλσ ζην εξψηεκα πνπ απνηειεί θαη ηνλ ηίηιν ηνπ ζελαξίνπ, αλ δειαδή ν 

Πξσηαγφξαο είλαη ιατθηζηήο, φπσο ηνλ ραξαθηήξηζε έκκεζα ν σθξάηεο. Έηζη ην 

θείκελν απνθηά άιιε δηάζηαζε θαη πξνβάιιεηαη δπλακηθά ζην παξφλ. ηε θάζε 

απηή, ππάξρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, (Φηινζνθηθφο Λφγνο , Έθζεζε- 

Έθθξαζε, Ηζηνξία) ηφζν ζε επίπεδν πξνζέγγηζεο φζν θαη ζε επίπεδν παξαγσγήο 

ιφγνπ. Οη ΣΠΔ ζηε θάζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξεπλεηηθά εξγαιεία αιιά θαη 

σο εξγαιεία ζπγγξαθήο θαη παξνπζίαζεο ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ. Με ην πέξαο ησλ 

εξγαζηψλ νη καζεηέο γλσζηνπνηνχλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηηο εξγαζίεο, θαη 

απαληνχλ ζε έλα απαηηεηηθφ ειεθηξνληθφ ηεζη εθ΄ φιεο ηεο χιεο πνπ δηεμήιζε ε 

δηδαθηηθή πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη καζεηέο θαηαλφεζαλ 

ηα δηάθνξα θαηλφκελα ή δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη κέζσ 

έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Μπνξεί λα πξνθιεζεί θαη ζχληνκε 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη θαηάζεζε ηεο θηεζείζαο 

εκπεηξίαο θαη πξνηάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε ηελ επίιπζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ελφο ζχλζεηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηεζη θαη ηε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαη λα αλαδεηρζνχλ νη 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζεθαλ. Καιφ είλαη, επίζεο, ζηε θάζε απηή λα πξνθιεζεί 

ζχληνκνο δηάινγνο γηα ην αλ ζα κπνξνχζε λα εγεξζεί γφληκνο αληίινγνο ζηελ άπνςε 

ηνπ σθξάηε. 
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Α΄ Φάζη (1 διδακηική ώπα)  

Φύλλο Δπγαζίαρ κοινό για όλερ ηιρ ομάδερ 

1. Να κεηαθέξεηε ζηνλ θεηκελνγξάθν ηνπ ππνινγηζηή ζαο ην απφζπαζκα απφ ηνλ 

«Θεαίηεην» ηνπ Πιάησλα (161b-e): «ΣΩ. Οἶσθ' οὖν, ὦ Θεόδωρε, <<<.. 

δημούμενον λέγειν τὸν Πρωταγόραν», αθνχ αλαδεηήζεηε ην θείκελν ζηε 

Βηθηζήθε ή ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα. θαη λα ην κνξθνπνηήζεηε 

θαηάιιεια ην θείκελν (γπαμμαηοζειπά Palatino Linotype 16, διάζηισο 1,5) 

αθαηξψληαο ηηο ππεξζπλδέζεηο, εάλ ππάξρνπλ.  

2. Αλαγλψζηε πξνζεθηηθά ην θείκελν θαη απαληήζηε ζχληνκα ζηα παξαθάησ: 

 Πνηα είλαη ηα δηαιεγφκελα πξφζσπα;  

 Γηα πνην πξφζσπν γίλεηαη ιφγνο 

 Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα;  

3. Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην δηαδίθηπν, γξάςηε έλα πνιχ ζχληνκν βηνγξαθηθφ γηα 

ηα πξφζσπα πνπ ζαο είλαη άγλσζηα (Θεαίηεηνο, Θεφδσξνο) θαη έλα πνιχ ζπλνπηηθφ 

θείκελν γηα ην πεξηερφκελν ηνπ  πιαησληθνχ δηαιφγνπ  «Θεαίηεηνο»  

4. ηε ζειίδα 49 ηνπ ζρνιηθνχ ζαο εγρεηξηδίνπ (Δηζαγσγή ζηνλ «Πξσηαγφξα») 

αλαθέξνληαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή ηνπ Πιάησλα 

ζηνλ δηάινγν «Πξσηαγφξαο». Αμηνπνηψληαο ηα ψκαηα θεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ 

Διιεληθή γιψζζα, λα ηεθκεξηψζεηε ηηο ζεσξεηηθέο ζαο γλψζεηο παξαζέηνληαο ηηο 

ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα, λα θάλεηε ην ίδην θαη γηα ηνλ 

«Θεαίηεην» ζηεξηδφκελνη ζην απφζπαζκα πνπ ζαο δφζεθε. Γηαθέξεη ε αθεγεκαηηθή 

ηερληθή ησλ δχν πιαησληθψλ έξγσλ; Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλά ζαο λα θαηαγξαθνχλ 

ζε κηα παξάγξαθν (δέθα έσο δεθαπέληε ζεηξψλ) κε ηε κέζνδν ηεο ζχγθξηζεο-

αληίζεζεο.  

5. Σα έξγα ηνπ Πιάησλα, σο γλσζηφλ, έρνπλ δηαινγηθή κνξθή θαη θαηά ζπλέπεηα 

θπξίαξρν ην ζηνηρείν ηεο  πξνθνξηθφηεηαο θαη ηεο δηαινγηθφηεηαο. Δληνπίζηε  ζην 

θείκελν ηα ζηνηρεία απηά (π.ρ. θιεηηθή πξνζθψλεζε) θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

http://el.wikisource.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82#p161b
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0171%3Atext%3DTheaet.%3Apage%3D161
http://users.sch.gr/statpapako/th/kimeno1.bmp
http://users.sch.gr/statpapako/th/kimeno1.bmp
http://users.sch.gr/statpapako/th/kimeno1.bmp
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πξνζπαζήζηε πεηξακαηηδφκελνη ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο λα δηαβάζεηε κε 

«πξνθνξηθφ» ηξφπν ην θείκελν ππνδπφκελνη ηα δηαιεγφκελα πξφζσπα (κπνξείηε λα 

βνεζεζείηε θαη απφ κηα άιιε αλάγλσζε),. Σελ θαιχηεξε αλαγλσζηηθή εθδνρή λα ηελ 

θαηαγξάςεηε ζε έλα  αξρείν (είηε κε ην ινγηζκηθφ ερνγξάθεζεο ησλ Windows είηε 

κε ην ινγηζκηθφ Audacity) θαη λα ην απνζεθεχζεηε πξνζσξηλά, ψζηε λα ην 

ζπγθξίλεηε ζηε ζπλέρεηα  κε ην αξρείν πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε σο νκάδα ζε επφκελε 

θάζε, φηαλ πιένλ ζα γλσξίδεηε αθξηβψο ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ.  

Ζ ζχλδεζε ηεο Α΄ κε ηε Β΄ Φάζε επηηπγράλεηαη κε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ηνπ 

δηδάζθνληνο πξνο ηνπο καζεηέο: 

 Ο ιφγνο ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα είλαη καθξνπεξίνδνο ή  

βξαρππεξίνδνο; 

 Κπξηαξρεί ε παξαηαθηηθή ή ε ππνηαθηηθή ζχλδεζε; 

 Θα κπνξνχζε  λα ρσξηζηεί ην θείκελν ζε ελφηεηεο. Πνην είλαη ην θξηηήξην ζην 

νπνίν ζηεξίδεηαη ε πξφηαζή ηεο νκάδαο ζαο; 

Όινη ζπκθσλνχλ, φηη θπξηαξρεί ν καθξνπεξίνδνο ιφγνο, ε ππνηαθηηθή ζχλδεζε  θαη  

ην θείκελν ρσξίδεηαη ζε δπν κεγάιεο ελφηεηεο.  

Λεπηομεπείρ οδηγίερ:  

Ο δηδάζθσλ ηνλίδεη φηη θαηά ηελ επφκελε δηεξεπλεηηθή θάζε νη νκάδεο ζα 

πινπνηήζνπλ δηαθνξεηηθά Φχιια Δξγαζίαο κέζσ θιήξσζεο. Αθνινπζεί θιήξσζε 

γηα ηα Φχιια Δξγαζίαο ηεο Β΄ Φάζεο θαη θάζε νκάδα επηιέγεη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο ν 

νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε ηνλ δηδάζθνληα γηα ηπρφλ 

ειιείςεηο, πξνβιήκαηα θαη απνξίεο.  

Οη νκάδεο παξαδίδνπλ ζηνλ δηδάζθνληα ηα ζπκπιεξσκέλα  Φχιια Δξγαζίαο (ή ηα  

αλεβάδνπλ ζε ηζηνιφγην ή ζε Wiki) θαη παξαιακβάλνπλ ην λέν Φχιιν ζε έληππε 

κνξθή, ην νπνίν απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηεο 

θάζε νκάδαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φιεο νη νκάδεο λα γλσξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα πινπνηήζνπλ νη άιιεο νκάδεο. 

http://users.sch.gr/statpapako/th/theaititos.mp3
http://audacity.sourceforge.net/?lang=el
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
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 Καιφ είλαη ζηελ πξψηε ψξα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ λα ελζσκαησζνχλ θαη ηα 2 

δηαιείκκαηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ψζηε ην ζελάξην λα πινπνηείηαη  

νκαιά θαη ρσξίο πίεζε. 
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Β΄ Φάζη (2 ζςνεσόμενερ διδακηικέρ ώπερ)  

Φύλλο Δπγαζίαρ διαθοπεηικό για κάθε ομάδα 

1.. ηηο ζειίδεο 24-5 (νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηδαθηέα χιε) ηνπ ζρνιηθνχ 

ζαο εγρεηξηδίνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θξίζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αδίδαθηνπ 

θεηκέλνπ. Να απνδψζεηε  δηαγξακκαηηθά ηηο  πιεξνθνξίεο απηέο (ηνπιάρηζηνλ πέληε) 

θαη λα ηηο ηεθκεξηψζεηε κε αλαθνξέο απφ ην θείκελν ηνπ Γηνγέλε Λαέξηηνπ, 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Α/α Πληποθοπία Κειμενική αναθοπά 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

2. Αθνχ ζπκβνπιεπηείηε ην ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ γηα γισζζηθή εμνκάιπλζε (γηα 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ) λα πινπνηήζεηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ: 

ε πξψηε νκάδα ηελ 1
ε 

δξαζηεξηφηεηα, ε δεχηεξε ηε 2
ε
 θ.ν.θ. Σν ςεθηαθφ αξρείν κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα παξαγάγεηε λα ην αλεβάζεηε ζην δηθηπαθφ ρψξν ηνπ 

καζήκαηνο. 

3. Υξσκαηίζηε έληνλα ζην θείκελν ηα ξήκαηα (κε θφθθηλν ρξψκα), ηηο κεηνρέο (κε 

κπιε ρξψκα) θαη ηα νπζηαζηηθά επίζεηα ή αλησλπκίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πηψζε 

νλνκαζηηθή (θαθέ ρξψκα) [κπνξείηε λα δείηε εδψ θαη εδψ]. Γεκηνπξγήζηε πίλαθα κε 

ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 2 θνξέο ζην θείκελν.  

4. πδεηήζηε ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ηη κπνξεί λα είλαη απφ ζπληαθηηθή άπνςε 

θάπνηνο φξνο πνπ βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθή θαη, κε βάζε ηηο παξαδνρέο ζαο, 

αλαγλσξίζηε ζπληαθηηθά ηνπο φξνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ βξίζθνληαη ζε νλνκαζηηθή. 

Παξάιιεια, λα ηνπνζεηήζεηε, εθφζνλ δελ ππάξρεη, ην ινγηθφ ππνθείκελν ζηα 

ξήκαηα ηνπ θεηκέλνπ α΄ θαη β΄ πξνζψπνπ εληθνχ θαη πιεζπληηθνχ. (ἐγώ, σύ οὗτος 

ἡμεῖς ὑμεῖς οὗτοι) [δείηε εδψ θαη εδψ]. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4510,20306/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-C128/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/01_FILOSOFIKOS_LOGOS_Eisagogi.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-C128/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/01_FILOSOFIKOS_LOGOS_Eisagogi.pdf
http://users.sch.gr/statpapako/th/diolaert.jpg
http://users.sch.gr/statpapako/th/ylik.pdf
http://users.sch.gr/statpapako/th/xromat1.jpg
http://users.sch.gr/statpapako/th/xromat2.jpg
http://users.sch.gr/statpapako/th/epanalamb.jpg
http://users.sch.gr/statpapako/th/ypok.jpg
http://users.sch.gr/statpapako/th/ypok2.jpg
http://users.sch.gr/statpapako/th/ypok3.jpg
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5. Να επεμεξγαζηείηε ην θείκελν ηεο ελφηεηαο κε ηε κέζνδν «θαηά θψια» 

αλαδηαηάζζνληαο ην θείκελν ή κεηαθηλψληαο ηηο ιέμεηο. Με ηελ θαηάιιειε δηάηαμε 

ησλ ιέμεσλ θαη ηηο ρξσκαηηθέο επηζεκάλζεηο λα αλαδείμεηε ηηο αξζξψζεηο, ηηο  

αληηζέζεηο θαη ηηο εκθάζεηο, εληνπίδνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο γισζζηθνχο δείθηεο. 

[ζπκβνπιεπηείηε ηα 1, 2 θαη 3].  

6. Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ (CmapTools, 

Inspiration) λα απνδψζεηε ζρεκαηηθά ηνπο βαζηθνχο λνεκαηηθνχο άμνλεο ηνπ 

θεηκέλνπ. 

7. Γξάςηε ηψξα ηε κεηαθξαζηηθή ζαο εθδνρή, πξνηείλνληαο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο  

ζηα ζεκεία πνπ είλαη ζθνηεηλά ή ακθηιεγφκελα. Ζ πξψηε θαη ε ηξίηε νκάδα λα 

απνδψζεη ηε κεηάθξαζε θαηά ιέμε θαη κε βάζε ηε ζχληαμε, ελψ ε δεχηεξε θαη ε 

ηέηαξηε θάπσο πην ειεχζεξα, δίλνληαο έκθαζε ζηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ζε  

ξένλ θείκελν ηεο λέαο ειιεληθήο. Αθνχ δηαβάζεηε ηε κεηάθξαζή ζαο ζηελ νινκέιεηα 

ηνπ ηκήκαηνο, λα ηε ζπγθξίλεηε, ζηε ζπλέρεηα, κε άιιεο κεηαθξάζεηο πην ειεχζεξεο 

απφ ην δηαδίθηπν [δείηε ελδεηθηηθά 1 θαη 2] θαη κία ηνπ δηδάζθνληνο πνπ απνδίδεη ην 

πεξηερφκελν θαηά ιέμε . 

http://users.sch.gr/statpapako/th/kola1.bmp
http://users.sch.gr/statpapako/th/kola3.jpg
http://users.sch.gr/statpapako/th/kola2.bmp
http://ftp.ihmc.us/
http://www.inspiration.com/
http://www.hellenicaworld.com/Greece/Literature/Platon/gr/TheaititosZampa.html
http://olixnosvivliothiki.blogspot.gr/2012/03/blog-post_22.html
http://users.sch.gr/statpapako/th/trans.jpg
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Γ΄ Φάζη (1 διδακηική ώπα)  

Φύλλο Δπγαζίαρ διαθοπεηικό για κάθε ομάδα 

1
η
 ομάδα 

1. Γεκηνπξγήζηε αζθήζεηο γξακκαηηθήο, θαηά ην πξφηππν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

ηίζεληαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, ζε έλα αξρείν Word. Πην ζπγθεθξηκέλα 

επηιέμηε είθνζη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ (ηέζζεξα νπζηαζηηθά, ηέζζεξηο 

αλησλπκίεο ηξία επίζεηα, θαη ελλέα ξεκαηηθνχο ηχπνπο ) θαη γηα ηελ θαζεκία 

λα δεηάηε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν, ψζηε λα θαιχπηεηε φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν εχξνο ηεο χιεο. Παξάιιεια, λα ζεκεηψζεηε θαη ηηο ζσζηέο 

απαληήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζα δεηήζεηε ηελ έγθξηζε ηνπ θαζεγεηή. ηε 

ζπλέρεηα, λα εθηππψζεηε (ή λα ην δψζεηε θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, εθφζνλ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα γξαθήο ζε πνιπηνληθφ) ην αξρείν  θαη λα ην πξνσζήζεηε 

πξνο επίιπζε ζηε δεχηεξε νκάδα.  

2. Γηαηππψζηε πξψηα πξνθνξηθά ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

αμηνπνηψληαο ςεθηαθέο πεγέο έλαλ θαηάινγν κε ηνπο αξρηθνχο ρξφλνπο ησλ 

ξεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ θαη θνηλνπνηήζηε ηνλ θαη ζηηο άιιεο νκάδεο.  

3. Απαληήζηε ζηηο αζθήζεηο πνπ  εηνίκαζε γηα ζαο ε δεχηεξε νκάδα 

http://users.sch.gr/statpapako/systemofancientwriting_1.htm
http://users.sch.gr/statpapako/arxikixroni1.htm
http://users.sch.gr/statpapako/th/xronoi.bmp
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2
η
 ομάδα 

1. Γεκηνπξγήζηε αζθήζεηο γξακκαηηθήο, θαηά ην πξφηππν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

ηίζεληαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, ζε έλα αξρείν Word. Πην ζπγθεθξηκέλα 

επηιέμηε είθνζη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ (ηέζζεξα νπζηαζηηθά, ηέζζεξηο 

αλησλπκίεο ηξία επίζεηα, θαη ελλέα ξεκαηηθνχο ηχπνπο) θαη γηα ηελ θαζεκία  

λα δεηάηε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν, ψζηε λα θαιχπηεηε φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν εχξνο ηεο χιεο. Παξάιιεια, λα ζεκεηψζεηε θαη ηηο ζσζηέο 

απαληήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα δεηήζεηε ηελ έγθξηζε ηνπ θαζεγεηή. ηε 

ζπλέρεηα, λα εθηππψζεηε (ή λα ην δψζεηε θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, εθφζνλ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα γξαθήο ζε πνιπηνληθφ) ην αξρείν θαη λα ην πξνσζήζεηε 

πξνο επίιπζε ζηελ πξψηε νκάδα.  

2. Γεκηνπξγήζηε έλα πίλαθα κε ηνπο ηξεηο βαζκνχο ησλ επηζέησλ θαη ησλ 

επηξξεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ θαη θνηλνπνηήζηε ηνλ θαη ζηηο άιιεο νκάδεο. ε 

πεξίπησζε δπζθνιίαο, ππνβνεζήζηε ηε κλήκε ζαο αμηνπνηψληαο ηηο 

παξαθάησ πεγέο: ηε ζρνιηθή γξακκαηηθή  θαη ην ςεθηαθφ θξνληηζηήξην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο [κπνξείηε λα δείηε θαη εδψ]. 

3. Απαληήζηε ζηηο αζθήζεηο πνπ εηνίκαζε γηα ζαο ε πξψηε νκάδα 

http://users.sch.gr/statpapako/systemofancientwriting_1.htm
http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGL-C128
http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=67
http://users.sch.gr/statpapako/th/parathetika.bmp
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3
η
 ομάδα 

1. Γεκηνπξγήζηε αζθήζεηο ζπληαθηηθνχ, θαηά ην πξφηππν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

ηίζεληαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο  ζε έλα αξρείν Word . Πην ζπγθεθξηκέλα 

επηιέμηε δέθα ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ θαη δεηήζηε λα εληνπίζνπλ ηνλ ζπληαθηηθφ 

ηνπο ξφιν. Φξνληίζηε λα θαιχςεηε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα ζπληαθηηθά 

θαηλφκελα. Δπίζεο, λα θαηαζθεπάζεηε κία άζθεζε κεηαζρεκαηηζκνχ 

(ππνζεηηθνί ιφγνη, αλάιπζε κεηνρή ζε δεπηεξεχνπζα πξφηαζε, επζχο θαη 

πιάγηνο ιφγνο). Παξάιιεια, λα ζεκεηψζεηε θαη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο γηα ηηο 

νπνίεο ζα δεηήζεηε ηελ έγθξηζε ηνπ θαζεγεηή. ηε ζπλέρεηα, λα εθηππψζεηε 

ην αξρείν θαη λα ην πξνσζήζεηε πξνο επίιπζε ζηελ ηέηαξηε νκάδα. 

2. Να εληνπίζεηε ηέζζεξηο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο (δηαθνξεηηθνχ είδνπο) θαη 

λα ηηο αλαιχζεηε πιήξσο απφ ζπληαθηηθή άπνςε. Σν απνηέιεζκα λα ην 

παξνπζηάζεηε ζρεκαηηθά κε ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε 

(CmapTools) ή κε ηξφπν ηεο επηινγήο ζαο. Κνηλνπνηήζηε ηελ εξγαζία ζαο θαη 

ζηηο άιιεο νκάδεο. 

3. Απαληήζηε ζηηο αζθήζεηο πνπ εηνίκαζε γηα ζαο ε ηέηαξηε νκάδα 

http://ftp.ihmc.us/
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4
η
 ομάδα 

1. Γεκηνπξγήζηε αζθήζεηο ζπληαθηηθνχ, θαηά ην πξφηππν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

ηίζεληαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο  ζε έλα αξρείν Word. Πην ζπγθεθξηκέλα 

επηιέμηε δέθα ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ θαη δεηήζηε λα εληνπίζνπλ ηνλ ζπληαθηηθφ 

ηνπο ξφιν. Φξνληίζηε λα  θαιχςεηε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα ζπληαθηηθά 

θαηλφκελα. Δπίζεο, λα θαηαζθεπάζεηε κία άζθεζε κεηαζρεκαηηζκνχ 

(ππνζεηηθνί ιφγνη, αλάιπζε κεηνρή ζε δεπηεξεχνπζα πξφηαζε, επζχο θαη  

πιάγηνο ιφγνο). Παξάιιεια, λα ζεκεηψζεηε θαη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο γηα ηηο 

νπνίεο ζα δεηήζεηε ηελ έγθξηζε ηνπ θαζεγεηή. ηε ζπλέρεηα, λα εθηππψζεηε 

ην αξρείν θαη λα ην πξνσζήζεηε πξνο επίιπζε ζηελ ηξίηε νκάδα. 

2. Να βξείηε ζην θείκελν κία πεξίπησζε ππνζεηηθνχ ιφγνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα 

ηνλ κεηαηξέςεηε ζε φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο, ηνλίδνληαο κε ηδηαίηεξν 

ρξσκαηηζκφ ην ζχλδεζκν εηζαγσγήο θαη ηελ έγθιηζε ηεο εθθνξάο. 

Κνηλνπνηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζηνλ θαζεγεηή θαη ζηηο άιιεο νκάδεο. 

3. Απαληήζηε ζηηο αζθήζεηο πνπ εηνίκαζε γηα ζαο ε ηξίηε νκάδα. 
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Γ΄ Φάζη (1 διδακηική ώπα)  

Φύλλο Δπγαζίαρ κοινό για κάθε ομάδα 

1. Αθνχ κειεηήζεηε κε πξνζνρή  ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα Πιάγηνο ιφγνο 1 θαη 

Πιάγηνο ιφγνο 2, λα κεηαηξέςεηε ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ζε πιάγην ιφγν, 

εμαξηψληαο ηεο πξψηα απφ αξθηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηζηνξηθφ ρξφλν: 

 Εὐκλείδης: Ἄρτι, ( ἥκεις) ὦ Τερψίων, ἢ πάλαι ἐξ ἀγροῦ; 

 Τερψίων: Τίνες ἦσαν, ὦ Εὐκλείδη, οἱ λόγοι; ἔχοις ἂν  μοι 

διηγήσασθαι ; 

 Θεαίτητος: Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; 

2. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζηε έλαλ δηαγξακ3. καηηθφ νδεγφ κε ηα βήκαηα ηεο 

κεηαηξνπήο ησλ επζεηψλ εξσηεκαηηθψλ πξνηάζεσλ ζε πιάγηεο. 

3. Αθνχ ιάβεηε ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθθέξεηαη ε ηειηθή πξφηαζε ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα «Ἐβουλόμην δ’ ἂν Σίμωνα τὴν αὐτὴν 

γνώμην ἐμοὶ ἔχειν, ἵνα ῥᾳδίως ἔγνωτε τὰ δίκαια» (κηθξ. Θα ήθελα να έσει ο 

ίμων ηην ίδια γνώμη με μένα, για να ανηιλαμβανόζαζηαν εύκολα ηα δίκαια) λα 

ζπληάμεηε ηνλ θαηάιιειν θαλφλα ζπληαθηηθνχ, αθνχ ζπγθξίλεηε ην λφεκα ησλ δχν 

πεξηπηψζεσλ.  

ΠΡΟΘΔΣΑ 

Δπίζεο, θαιφ είλαη λα γίλεη θαη κηα εηδηθή αλαθνξά ζηε ζχληαμε ησλ ξεκαηηθψλ 

επηζέησλ, ε κειέηε ησλ νπνίσλ πξνηείλεηαη γηα ην επφκελν θείκελν ζεκαηνγξαθίαο.  

Γηα εκπέδσζε θάπνησλ θαηλνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν πξνηείλεηαη 

ε αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζην 

ειεθηξνληθφ θξνληηζηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

o Αξρέο χληαμεο ηεο Αξραηνειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή 

Γιψζζα: Δπηξξεκαηηθέο δεπηεξεχνπζεοπξνηάζεηο, ξεκαηηθά επίζεηα ζε -τέος, 

νη εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο ζηνλ πιάγην ιφγν, νη ηειηθέο πξνηάζεηο.  

o Ζιεθηξνληθφ θξνληηζηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο: ξεκαηηθά επίζεηα ζε -

τέος, επζχο θαη πιάγηνο ιφγνο, παξαζεηηθά επηζέησλ θαη επηξξεκάησλ.  

http://users.sch.gr/statpapako/th/plagios1.bmp
http://users.sch.gr/statpapako/th/plagios2.bmp
http://users.sch.gr/statpapako/th/steps.jpg
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_071.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_049.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_091.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_075.html
http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=125
http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=125
http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=123
http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=67
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Δ΄ Φάζη  

Φύλλο Δπγαζίαρ διαθοπεηικό για κάθε ομάδα 

1
η
 Ομάδα 

1. Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην θείκελν, λα  εληνπίζεηε  ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη ηε κέζνδν κε ηελ 

νπνία δηαιέγεηαη ν σθξάηεο. Παξάιιεια, λα εληνπίζεηε ηνλ απξνθάιππην 

εηξσληθφ ηφλν ηνπ θεηκέλνπ θαη λα εξκελεχζεηε ηε ζθνπηκφηεηά ηνπ.  

2. Γεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα κε δπν ζηήιεο. ηελ πξψηε ζηήιε ζα γξάςεηε  

δέθα ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζηε λέα ειιεληθή 

κε ηελ ίδηα ζεκαζία θαη ζηε δεχηεξε δέθα ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ππάξρνπλ 

κελ ζηε λέα ειιεληθή αιιά ε ζεκαζία ηνπο έρεη δηαθνξνπνηεζεί. 

3. Γεκηνπξγήζηε έλα  ερεηηθφ αξρείν κε λέα αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ζπγθξίλεηε ηελ αλάγλσζε απηή κε ηελ αλάγλσζε πνπ θάλαηε ηελ πξψηε 

θνξά. Αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο, πνπ ηηο απνδίδεηε; Καηαζέζηε πξνθνξηθά ηηο 

απφςεηο ζαο ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα επαθνινπζήζεη. 
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2
η
 Ομάδα 

1. ην απφζπαζκα ηνπ «Θεαίηεηνπ» ν σθξάηεο ζρνιηάδεη επηθξηηηθά ηηο 

απφςεηο πνπ εμέζεζε ν (απψλ απφ ηε ζπδήηεζε) Πξσηαγφξαο ζην πξννίκην 

ηνπ έξγνπ ηνπ «Αιήζεηα», πνπ θαίλεηαη φηη απνηεινχζε γηα ηελ επνρή 

«εθδνηηθφ γεγνλφο». Αθνχ κειεηήζεηε ην άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ 

«Διεπζεξνηππία» κε ηίηιν «Δίλαη ηα βηβιία άλζξσπνη;» θαη ηνπο ηζηνηφπνπο 

ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ ηα ηξία πξψηα απνηειέζκαηα ηεο κεραλήο 

αλαδήηεζεο Google κε φξν αλαδήηεζεο «ηα βηβιία ζηελ αξραηφηεηα», λα  

γξάςεηε σο νκάδα έλα ζχληνκν δνθηκηαθνχ ραξαθηήξα θείκελν θαη λα ην 

αλαξηήζεηε ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο. ην θείκελφ ζαο λα αλαθεξζείηε 

ζηα κέζα θαη ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο βηβιίσλ ζηελ αξραηφηεηα θαη, 

παξάιιεια, λα  νπνζεηεζείηε κε επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ην εξψηεκα αλ 

θαηά ζχκπησζε ή ηχρε ζψζεθε ην ζχλνιν ηνπ πιαησληθνχ έξγνπ θαη κφλν 

κεκνλσκέλεο θξάζεηο απφ ηνπο ζνθηζηέο ή ηνπο πξνζσθξαηηθνχο 

θηινζφθνπο. 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα ερεηηθφ αξρείν κε λέα αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ζπγθξίλεηε ηελ αλάγλσζε απηή κε ηελ αλάγλσζε πνπ θάλαηε ηελ πξψηε 

θνξά. Αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο, πνπ ηηο απνδίδεηε; Καηαζέζηε πξνθνξηθά ηηο 

απφςεηο ζαο ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα επαθνινπζήζεη. 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=128707
https://www.google.gr/
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3
η
 Ομάδα 

1. Ο Πξσηαγφξαο δελ είλαη παξψλ ζηε ζπδήηεζε γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο απφςεηο 

ηνπ, νη νπνίεο ακθηζβεηνχληαη έληνλα θαη ινηδνξνχληαη απφ ηνλ σθξάηε. 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πεηζνχο, φπσο γλσξίδεηε είλαη θαη ε «επίζεζε ζην 

ήζνο ηνπ αληηπάινπ». ηνηρεηνζεηείηαη θάηη ηέηνην ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

σθξάηε; Απαληήζηε κε επηρεηξήκαηα ζε κηα ζχληνκε παξάγξαθν κε ηε 

κέζνδν ηεο αηηηνιφγεζεο. 

2. Γξάςηε έλα ζχληνκν θείκελν γηα λα ππεξαζπίζεηε ηνλ Πξσηαγφξα 

απνδνκψληαο ηνλ ιφγν ηνπ σθξάηε; ηελ εκβάζπλζε ζηε θηινζνθηθή 

ζθέςε κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη θαη ην θείκελν ηνπ έμηνπ Δκπεηξηθνχ («Προς 

Λογικούς» Α΄), ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην παξάδνμν ηνπ Πξσηαγφξα. Σα 

θείκελά ζαο λα αλαξηεζνχλ ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο. 

3. Γεκηνπξγήζηε έλα ερεηηθφ αξρείν κε λέα αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ζπγθξίλεηε ηελ αλάγλσζε απηή κε ηελ αλάγλσζε πνπ θάλαηε ηελ πξψηε 

θνξά. Αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο, πνπ ηηο απνδίδεηε; Καηαζέζηε πξνθνξηθά ηηο 

απφςεηο ζαο ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα επαθνινπζήζεη. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19413/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19413/
http://users.sch.gr/statpapako/th/sextos.jpg
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4
η
 Ομάδα 

I. Ο σθξάηεο ηζρπξίδεηαη ζην θείκελν φηη ν Πξσηαγφξαο δηαηππψλεη ηηο απφςεηο 

ηνπ «δεκνχκελνο». Γηα ηελ εξκελεία ηεο ιέμεηο ππάξρνπλ νη παξαθάησ 

εθδνρέο: 

 α) δημοῦσθαι: δημοκοπεῖν καὶ ἀντιπαίζειν (Λεμηθφ 

ηεο νχδαο) 

 β) δημοῦται: παίζει, θωπεύει (Ζζχρηνο).  

II. Ο Αξηζηνηέιεο ζηα «Πολιτικά» ηνπ (Γ 4, 22-26), ελφηεηα 19 ηνπ ζρνιηθνχ ζαο 

βηβιίνπ «Φηινζνθηθφο Λφγνο», αλαθέξεη: «ηηο δεκνθξαηηθέο πφιεηο πνπ  

θπβεξληνχληαη θαηά ηνλ λφκν, δελ θάλεη πνηέ ηελ εκθάληζή ηνπ δεκαγσγφο, 

αιι’ είλαη νη άξηζηνη πνιίηεο πνπ έρνπλ ηελ πξσηνθαζεδξία. .Οη δεκαγσγνί 

θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο εθεί φπνπ νη λφκνη δελ απνηεινχλ ηελ ππέξηαηε 

αξρή.» 

III. ην ζρνιηθφ ζαο εγρεηξίδην «Έθθξαζε – Έθζεζε» Γ΄ Λπθείνπ, ζ. 176 ππάξρεη 

ην θείκελν «Λατθφηεηα θαη ιατθηζκφο».  

1. Αθνχ κειεηήζεηε ηα παξαπάλσ ή θαη άιιεο πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν, 

λα  γξάςεηε σο νκάδα έλα ζχληνκν απνδεηθηηθφ δνθίκην θαη λα ην αλαξηήζεηε 

ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο (έσο 300 ιέμεηο) ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηε ηα 

θίλεηξα θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ αξραίνπ δεκαγσγνχ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ 

ιατθηζηή, εμεγψληαο παξάιιεια γηαηί ν φξνο  «ιατθηζηήο» θξίλεηαη ηειείσο 

αδφθηκνο γηα ηελπεξίπησζε ελφο θηινζφθνπ. 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα ερεηηθφ αξρείν κε λέα αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ζπγθξίλεηε ηελ αλάγλσζε απηή κε ηελ αλάγλσζε πνπ θάλαηε ηελ πξψηε 

θνξά. Αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο, πνπ ηηο απνδίδεηε; Καηαζέζηε πξνθνξηθά ηηο 

απφςεηο ζαο ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα επαθνινπζήζεη. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20356/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4164,19427/
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

- 

Η. ΚΡΙΣΙΚΗ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ κε καζεηέο ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο πνπ ηεινχλ ππφ 

ην άγρνο ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ απνδείρζεθε θνπηαζηηθή θαη επίπνλε, φκσο  

βνήζεζε, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά έπξεπε λα μεπεξαζηεί ε 

αξλεηηθή δηάζεζε ησλ καζεηψλ, δηάζεζε πνπ εθπνξεχεηαη απφ ην πλεχκα ηεο 

ρξεζηκνζεξίαο θαη ηνπ σθειηκηζκνχ πνπ, σο γλσζηφλ, δηαθαηέρεη ηελ πιεηνςεθία 

ησλ ππνςεθίσλ. ηε ζπλέρεηα έπξεπε λα εμεπξεζεί θαη ν ρξφλνο ηεο πινπνίεζεο, θαη 

λα εμαζθαιηζηεί ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, δεδνκέλνπ φηη νη 

πξνβιεπφκελεο  δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ θάζκα 6 δηδαθηηθψλ σξψλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δήισζαλ φηη έρνπλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη, ηνλ νπνίν 

φκσο είραλ αλελεξγφ , γηα επλφεηνπο ιφγνπο ελ φςεη ησλ εμεηάζεσλ. Έηζη, ινηπφλ, 

θξίζεθε  ζθφπηκν λα κε κεηαθεξζεί θακηά δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζπίηη, παξά κφλν ζε 

πξναηξεηηθή βάζε. Γελ ππήξρε παξά κφλν ζε κεκνλσκέλνπο καζεηέο πξνεγνχκελε 

εκπεηξία εθαξκνγήο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ή νκαδνζπλεξγαηηθήο δξάζεο. Ζ δχλακε 

ηνπ ηκήκαηνο αξηζκεί 20 καζεηέο (18 θνξίηζηα + 2 αγφξηα). Έηζη, ινηπφλ, έγηλε ν 

ρσξηζκφο ζε ηέζζεξηο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηνπ ζελαξίνπ. Οη καζεηέο 

ρσξίζηεθαλ κφλνη ηνπο ζε νκάδεο κε θξηηήξην κάιινλ ηε θηιία θαη ηελ νηθεηφηεηα. 

Δπεηδή ε πιεηνλφηεηα ηνπ ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ θνξίηζηα, δηαπηζηψζεθε 

φηη δελ ππήξρε επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ ή θαηνρή ηεο 

εξεπλεηηθήο δεμηφηεηαο. Έηζη, ινηπφλ, θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπεη ην 

ζελάξην (ρσξηζκφο ηνπ θεηκέλνπ κε ηε κέζνδν «θαηά θψια», θαηαζθεπή 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ή θαηαζθεπή πηλάθσλ κε 

πνιπηνληθή γξαθή) θάλεθε φηη μεπεξλνχζαλ ηηο δπλαηφηεηεο  πνιιψλ καζεηψλ, αλ 

θαη δελ ήηαλ νχηε ππεξβνιηθέο νχηε εμεδεηεκέλεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, θαιφ ζα 

ήηαλ λα πξνεγεζεί εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη 

πξαθηηθέο, αιιά απηφ ζα απαηηνχζε ρξφλν πνπ ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε δελ 

ππήξρε. Έηζη, ινηπφλ, θξίζεθε ζθφπηκν ε ελεκέξσζε γηα ηα εξγαιεία απηά λα γίλεη 

ηελ ψξα ηνπ ζελαξίνπ απφ ηνλ δηδάζθνληα ζε κία εθπξφζσπν απφ θάζε νκάδα, ψζηε 
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λα κελ παξαθσιχεηαη ε εξγαζία ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο. Κάπνηεο 

καζήηξηεο κάιηζηα δήισζαλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα παξαδψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο ζε ραξηί, γηαηί ηνπο ήηαλ ηξνκεξά δχζθνιν λα παξαγάγνπλ ςεθηαθά πξντφληα 

θαη ε επηζπκία ηνπο έγηλε δεθηή. Με  απηφ ην δεδνκέλν αληηθαηαζηάζεθε ην 

ινγηζκηθφ CmapTools πνπ θξίζεθε δχζρξεζην κε ην Text2MindMap ην νπνίν είλαη 

πνιχ πην εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, πεξηνξηζκέλσλ φκσο δπλαηνηήησλ.  

Σν ζελάξην πινπνηήζεθε ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην, ην νπνίν δηέζεηε δψδεθα 

κνλάδεο Ζ/Τ απφ ηηο νπνίεο κφλν νη ηέζζεξηο πιεξνχλ ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο, 

βηληενπξνβνιέα θαη ηειεφξαζε. Αλ θαη δελ πξνβιεπφηαλ απφ ην ζελάξην, ν 

δηδάζθσλ μεθίλεζε κία ζχληνκε παξνπζίαζε κε βηληενπξνβνιέα ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο, ηελ αθνινπζεηέα πνξεία θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Σφληζα 

ηδηαίηεξα φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε νπζηαζηηθά «παληξεχεη» ην δηδαγκέλν κε ην 

αδίδαθην θείκελν, επηιχνληαο θάπνηεο αδπλακίεο  ηεο δηδαθηηθήο «πεπαηεκέλεο» θαη 

φηη σο πξνο ηα άιια ε πξφηαζε ππεξθάιππηε ηηο θηινδνμίεο κηαο δηδαζθαιίαο ελφο 

αγλψζηνπ ζέκαηνο κε ηηο ηζρχνπζεο πξαθηηθέο. Ζ ζχδεπμε αδίδαθηνπ-δηδαγκέλνπ, 

θάλεθε λα θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ Σα Φχιια 

Δξγαζίαο είραλ αλαξηεζεί ζε ςεθηαθή κνξθή ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο γηα θάζε 

νκάδα θαη κνηξάζηεθαλ θαη ζε έληππε κνξθή ζε φινπο ηνπο καζεηέο.  

Σν πξψην Φχιιν Δξγαζίαο πινπνηήζεθε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζρεηηθά 

εχθνια, θαζψο κεηέθεξαλ θαη κνξθνπνίεζαλ ην θείκελν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, 

αλαγλψξηζαλ κε επθνιία ηα πξφζσπα, έθαλαλ έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ, 

δπζθνιεχηεθαλ φκσο λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ αθεγεκαηηθή 

ηερληθή, ζπγθξίλνληαο ην απφζπαζκα ηνπ «Θεαίηεηνπ» κε ηνλ «Πξσηαγφξα» θαη 

ρξεηάζηεθε λα δψζσ νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ρεηηθά κε ηελ 

αλάγλσζε θαηαζθεπάζηεθαλ ερεηηθά αξρεία απφ ηηο ηξεηο νκάδεο, ελψ ε κία νκάδα 

απέθπγε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηελ ερνγξάθεζε ηνπο δηέζεζα ηνλ 

δηθφ κνπ θνξεηφ ππνινγηζηή ζε παξαθείκελε αίζνπζα. ην πξνβιεπφκελν απφ ην 

ζελάξην κεηαβαηηθφ ζηάδην, νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ άλεηα, δεδνκέλνπ φηη ν 

ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε θάζε απηή ήηαλ πεξηνξηζκέλνο.  

https://www.text2mindmap.com/
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Δμ αξρήο νη καζεηέο ηάρζεθαλ κε ηελ άπνςε λα κελ ππάξρεη ρψξνο αλάξηεζεο 

(ηζηνιφγην, Wiki θ.ιπ.) θαη φηη επηζπκνχζαλ απιά λα απνζεθεχνπλ ζηνλ ππνινγηζηή 

ή λα θαηαγξάθνπλ ζε ραξηί ηα παξαγφκελα «πξντφληα». Ο δηδάζθσλ, εθψλ-άθσλ, 

απνδέρζεθε απηή ηελ επηζπκία ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ην νκαιφ 

θιίκα θαη ηε ζπλαίλεζεηνπο. Αληί κίαο δηδαθηηθήο ψξαο ηειηθά γηα ηελ Α΄Φάζε 

ρξεηάζηεθαλ δχν ψξεο, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα θαη λα 

γίλεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία.  

Σν δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο πινπνηήζεθε ζε ζπλερφκελν δίσξν πνπ ήηαλ 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα εμαζθαιηζζεί. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ηα Φχιια 

κνηξάζηεθαλ θαη ζε έληππε κνξθή, βνήζεζε ηε δηαδηθαζία, αθνχ  ππήξμε έλα είδνο 

πξνεξγαζίαο ζην ζπίηη. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε ζρεηηθά εχθνια, 

δηαπίζησζα σζηφζν, φηη ν ζεκεησηηθφο πφξνο ηνπ ζελαξίνπ είλαη ζε αξρείν Pdf πνπ 

δελ επλνεί ηελ αληηγξαθή ηεο θεηκεληθήο αλαθνξάο ζηνλ θαηάιιειν πίλαθα. Σν 

ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ δφζεθε βνήζεζε ζε θάπνην βαζκφ ηελ θαηαλφεζε, 

σζηφζν φκσο δπζθνιεχηεθαλ ζηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πνιπηνληθή γξαθή. Δίλαη ην ζεκείν πνπ ην 

ρεηξφγξαθν έκνηαδε πιένλ σο κνλφδξνκνο. Χζηφζν δελ έιεηςε θαη ε πξνζπάζεηα γηα 

παξαγσγή ςεθηαθψλ θεηκέλσλ. Γε δπζθνιεχηεθαλ λα ρξσκαηίζνπλ ηα ξήκαηα θαη 

ηνπο αξκνχο ηνπ θεηκέλνπ, σζηφζν φκσο ζηε κέζνδν «θαηά θψια» δπζθνιεχηεθαλ 

θαη ε θάζε νκάδα επέζηξεςε ηειείσο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. Κξίλεηαη, ινηπφλ, 

απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ηεο Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ε νπνία είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ πξνζπέιαζε 

ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ κε ηε βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

Γπζθνιεχηεθαλ, επίζεο, λα απνδνκήζνπλ ην καθξνπεξίνδν ηκήκα θαη εθεί 

ρξεηάζηεθε λα βνεζήζσ δίλνληαο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ  

θαηαζθεπή ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, αλ θαη θάπνηνη ζεψξεζαλ πξνζθνξφηεξν λα 

ηνπο θαηαζθεπάζνπλ ζε ραξηί, γηα ιφγνπο επθνιίαο. Γηα ηε κεηάθξαζε κπνξψ λα πψ 

φηη ην πξψην ηκήκα ην ρεηξίζηεθαλ κε επηηπρία, σζηφζν φκσο δε ζπλέβε ην ίδην θαη 

κε ην δεχηεξν ηκήκα ην νπνίν ήηαλ πνιχ ζχλζεην θαη απαηηνχζε γλψζεηο, ιεπηνχο 

ρεηξηζκνχο, ζπζηεκαηηθή εξγαζία θαη ζε βάζνο δνπιεηά. Ίζσο ζα ήηαλ θαιφ κφλν ε 
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πξψηε ελφηεηα λα δνζεί γηα επεμεξγαζία θαη ε δεχηεξε λα δνζεί κεηαθξαζκέλε γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ λνήκαηφο ηεο. Ζ ζχγθξηζε πνπ αθνινχζεζε αλάκεζα ζηε δηθή 

ηνπο κεηάθξαζε θαη ζηηο άιιεο ηξεηο κεηαθξάζεηο ζεσξψ φηη ήηαλ επηδεξκηθή, θαζψο 

νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ γεληθφινγεο. Οη κεηαθξάζεηο πνπ δηαβάζηεθαλ είραλ θάπνηα 

νκνηφηεηα, γεγνλφο πνπ καξηπξά, δηνκαδηθή ζπλεξγαζία. Χο πξνο ηνλ ρξφλν 

δηαπηζηψζεθε φηη νη δπν πξνβιεπφκελεο ψξεο δελ αξθνχλ γηα ηελ πινπνίεζε φισλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο ζε θάπνηεο νκάδεο δελ πινπνηήζεθε ε θαηά «θψια» 

κεηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ή ε ζρεκαηηθή απφδνζε ηεο δνκήο ηνπ κε ηελ θαηαζθεπή 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. 

Ζ Γ΄ Φάζε, δηάξθεηαο κηαο ψξαο, ζεσξήζεθε εχθνιε απφ ηνπο καζεηέο , θαζψο 

θαηαζθεχαζαλ αζθήζεηο ζην πξφηππν ησλ εξσηήζεσλ ησλ παλειιελίσλ. Φάλεθε φηη 

πξνηηκνχζαλ ηελ πεξίηερλε εθθψλεζε θαη ηηο εμαηξέζεηο. Βέβαηα, θαη εδψ θάλεθε ε 

κεγάιε αδπλακία ηεο ρξήζεο πνιπηνληθήο γξαθήο θαη ε έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ 

καζεηψλ κε παξφκνηεο πξσηνβνπιίεο. Πξνηηκήζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή γηα 

πνιινχο ην ραξηί. Οη αζθήζεηο κνηξάζηεθαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα ηηο 

ιχζνπλ ζην ζπίηη θαη ζηελ επφκελε ψξα κνηξάζηεθαλ θαη νη ζσζηέο απαληήζεηο. 

Βέβαηα, δελ έιεηςαλ νη πεξηπηψζεηο απνηπρεκέλεο εθθψλεζεο ή ιαλζαζκέλεο 

απάληεζεο, σζηφζν φκσο σο δξαζηεξηφηεηα άξεζε ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. 

ηε Γ΄ Φάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ κεηαηξνπήο ηνπ επζένο ζε 

πιάγην ιφγν θαη γηα λα κε ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο , θηλνχζα ηα λήκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο εγψ, πξνβάιινληαο ηα ζρήκαηα θαη θαηεπζχλνληαο ηε ζθέςε ησλ 

καζεηψλ. Έηζη, αλ θαη ε δηαδηθαζία έγηλε θαηαλνεηή θαη απαληήζεθαλ νη αζθήζεηο, 

ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ νδεγνχ κε ηα βήκαηα ηεο κεηαηξνπήο δελ ήηαλ παξά ζε 

κηα πεξίπησζε ην αλακελφκελν. Γε δπζθνιεχηεθαλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ηειηθήο 

πξφηαζεο, θαζψο εθηηκψ φηη ππήξρε ήδε ε ζρεηηθή γλψζε ε νπνία απιψο 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Γηα ηε κεηάβαζε ζηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζην 

ςεθηαθφ θξνληηζηήξην ηνπ Τπνπξγείν, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ ηα πνξίζκαηά 

ηνπο, έδεημαλ θάπνην ελδηαθέξνλ, δειψλνληαο φηη γλψξηδαλ ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο , 

θπξίσο ηνλ δεχηεξν. ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, εθηηκψ φηη ζα ππήξραλ πνιχ 

θαιά απνηειέζκαηα, αλ νη καζεηέο είραλ ηελ θαηάιιειε εξγαιεηαθή ππνδνκή. 



 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Τποςπγείο Παιδείαρ & Θπηζκεςμάηων, 

Πολιηιζμού & Αθληηιζμού 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 
Γ΄ Λυκείου «Είναι ο Πρωταγόρασ λαϊκιςτήσ;» 

Σελίδα 42 από 45 

 

ηελ Δ΄, θαη ηειεπηαία, Φάζε, ηελ νπνία νη ίδηνη καζεηέο ζεψξεζαλ πην  

ελδηαθέξνπζα θαη πην νπζηαζηηθή, ηα πξάγκαηα θχιεζαλ πην νκαιά. Αμηνπνηψληαο 

γλψζεηο απφ ην αδίδαθην, ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ ην 

κάζεκα ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο, εξγάζηεθαλ πην άλεηα, έρνληαο θάζε νκάδα  

μερσξηζηφ Φχιιν Δξγαζίαο. ε θάζε νκάδα ππήξρε κφλν κία δξαζηεξηφηεηα θαη ε 

θαηαζθεπή ελφο ερεηηθνχ αξρείνπ κε ηελ νξζή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζρεηηθά 

αξρεία παξέδσζαλ νη ηξεηο νκάδεο, νη νπνίεο  είραλ παξαδψζεη ηα αξρεία ζηελ αξρηθή 

θάζε ηνπ ζελαξίνπ. Ζ ζχγθξηζε ησλ αξρείσλ ζηηο δπν πεξηπηψζεηο έδεημε  θάπνηα 

ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε, νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε θάλεθε ζηε κία απφ ηηο ηξεηο. 

Δθηηκψ φηη ε δξαζηεξηφηεηα ζα ήηαλ πην απνθαιππηηθή γηα ηε ζρέζε αλάγλσζεο 

θαηαλφεζεο, αλ ηελ πξψηε θνξά δελ πξνεγνχληαλ εμάζθεζε, αιιά γίλνληαλ ζε 

ηειείσο άγλσζην πεξηβάιινλ. Οη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο απνθάιπςαλ φηη νη καζεηέο ηεο  

Γ΄ Λπθείνπ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε θαη κπνξνχλ λα  

αξζξψζνπλ ζχλζεην αιιά θαη θξηηηθφ ιφγν. Ζ παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ηειεπηαίαο θάζεο έγηλε ηελ επφκελε ψξα θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εκπεηξία, ηηο δπζθνιίεο ή ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζέζνπλ. ηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο δήισζαλ φηη ηνπο άξεζε ην φιν εγρείξεκα, απνθαιχπηνληαο θαη 

θάπνηα ελνρή πνπ δελ κπφξεζαλ λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ζηε ζπιινγηθή 

πξνζπάζεηα, θαζψο θαηά δήισζή ηνπο θηλήζεθαλ πξσηίζησο αηνκηθά. Ηζρπξίζηεθαλ 

πσο, αλ δελ ππήξραλ νη ζπκπιεγάδεο ησλ εμεηάζεσλ, ζα ήζειαλ λα εξγάδνληαη κε 

παξφκνην ηξφπν πνπ επλνεί ηελ ππέξβαζε ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηνλ εζηζκφ ζε 

δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Απνηηκψληαο ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο, ζεσξψ φηη ππήξμε πνιχπιεπξν 

θέξδνο γηα ηνπο καζεηέο, σζηφζν ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε θαη πην 

νπζηαζηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, αλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλν ην 

Λχθεην δελ ήηαλ αλειέεηα εμεηαζηνθεληξηθφο. Απηφ φκσο θαηαπλίγεη θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ εγθισβίδνληάο ηνπο ζε «θξνληηζηεξηαθνχ» ηχπνπ 

πξαθηηθέο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο δηεπξχλζεθε ε νπηηθή ησλ καζεηψλ, 

απνθηήζεθαλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη ππήξμε ζηξνθή πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Σν ζελάξην ζεσξψ φηη είλαη ξεαιηζηηθφ θαη 
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εθαξκφζηκν, αιιά λνκίδσ φηη πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ηφζν σο πξνο ηε ζηφρεπζε φζν 

θαη σο πξνο ηελ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γηα πην απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζα πξφηεηλα είηε λα 

πεξηνξηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεχηεξνπ Φχιινπ είηε λα θαηαξγεζεί ηειείσο ε 

γισζζηθή θαη κεηαθξαζηηθή πξνζπέιαζε ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο θαη απιψο λα δνζεί 

κφλν ε κεηάθξαζε ή θάπνην θείκελν πνπ ζα αλαδεηθλχεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 

Απαξαίηεηα πξέπεη νη καζεηέο ή θάπνην κέινο ηεο νκάδαο λα αζθεζεί ζηελ  

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο πνιπηνληθήο γξαθήο θαη ζηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ, ψζηε ζηηο εξγαζίεο λα ππεηζέξρεηαη θαη ε ζπληζηψζα «αηζζεηηθή». Θα 

πξφηεηλα ηδηαίηεξα γηα ηελ πνιπηνληθή γξαθή ηε κέζνδν πνπ ππάξρεη ζην χζηεκα 

εχθνιεο θαη γξήγνξεο γξαθήο ζε πνιπηνληθφ. ή θάπνην απηφκαην πνιπηνληζηή, φπσο 

ην ινγηζκηθφ Διιελνγλσζία Δπαγγειακηηθή. Χζηφζν δίλσ έλα πξνβάδηζκα ζην 

πξψην, γηαηί ηα πλεχκαηα θαη ηνπ ηφλνπο ηνπο επηιέγνπλ νη ίδηνη καζεηέο. Ζ ξχζκηζε 

ησλ Windows ζε πνιπηνληθή ζεσξψ φηη είλαη αιπζηηειήο, γηαηί απαηηεί ζχλζεηνπο 

ζπλδπαζκνχο. Δλδερνκέλσο θαη θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αλάδεημε ηεο 

πξνθνξηθφηεηαο ηνπ θαη ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο ηνπ θεηκέλνπ λα έπξεπε λα 

ζπλνδεχνληαη απφ έλα πην θαζνδεγεηηθφ πιαίζην πνπ λα πξνζαλαηνιίδεη θαηάιιεια 

ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ 
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