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 Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ   

Δίλαη ν Πξσηαγφξαο ιατθηζηήο;  

Δημιοςπγόρ  

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο  

(Πποηεινόμενη) Τάξη 

Γ΄ Λπθείνπ 

Χπονολογία  

επηέκβξηνο 2012 

Διδακηική/Θεμαηική Ενόηηηα 

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

Διαθεμαηικό  

ρη 

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα  — 

Χπονική διάπκεια  

6 δηδαθηηθέο ψξεο  

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο:  

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: ηζηνιφγην ηκήκαηνο ή Wiki.  

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Για ηον δάζκαλο:  
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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 ηηρ 

ζςνεπγαηικήρ μάθηζηρ, 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 είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

— 

Το ζενάπιο ανηλεί  

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην ζελάξην απηφ, ην αδίδαθην θείκελν (Πιάησλαο, «Θεαίτητος» 161 b-e)   

πξνζεγγίδεηαη καζεηνθεληξηθά θαη κε ηξφπν πνπ λα αλαδεηθλχεη πξσηίζησο ην λφεκά 

ηνπ, κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε άιια θείκελα γλσζηά ζηνπο καζεηέο θαη ηεο 

αλαγσγήο ηνπ ζην παξφλ.  Ζ πξνζέγγηζε απηή, σζηφζν, δελ απνκαθξχλεηαη απφ ηνπο 

http://users.sch.gr/statpapako/th/kimeno1.bmp


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

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

 Γ΄ Λυκείου «Είναι ο Πρωταγόρασ λαϊκιςτήσ;» 
Σελίδα 5 από 42 

 

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 πνπ απέθηεζαλ 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. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

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

νπνία ηείλεη λα θπζηθνπνηεζεί, δηέπεηαη απφ κηα «θξνληηζηεξηαθνχ» ηχπνπ ινγηθή 

πνπ, κέζσ ηεο εθκάζεζεο 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 ζην πιαίζην ηεο νκαδηθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Ο 

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

κε ηελ πξνζσπηθή αλαδήηεζε θαη απηελέξγεηα ζην πιαίζην ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαηαθηνχλ δπλακηθά ηε γλψζε θαη απνθηνχλ εξεπλεηηθέο 

δεμηφηεηεο. Οη καζεηέο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ (πνπ δηαξθψο 
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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. ΚΔΠΣΗΚΟ - ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Αλακέλεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 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 ηνλ Πξσηαγφξα. 

 Να γλσξίζνπλ αδξνκεξψο ην πεξηερφκελν ηνπ δηαιφγνπ «Θεαίτητος» θαη ηε 

δηαιεθηηθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ δηάινγν «Πρωταγόρας».  

 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, κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο 

πινπνίεζεο 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 κελ έρεη ζσζεί θαλέλα έξγν ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ ην έξγν 

ηνπ Πιάησλα ζψδεηαη ζην ζχλνιφ 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, αληρλεχνληαο νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο κε ηνλ 

ζχγρξνλν δεκαγσγφ, γηα ηνλ νπνίν ηειεπηαία έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο 

«ιατθηζηήο».  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Αλακέλεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο: 

 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 απηφκαηα ην ζηνηρείν 

ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηελ ηειηθή απφδνζε ηνπ λνήκαηνο. 
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 Να αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ κεραληζκφ κεηαηξνπήο ηεο επζείαο 

εξσηεκαηηθήο πξφηαζεο ζε πιάγηα εξσηεκαηηθή πξφηαζε θαη ην αληίζηξνθν, 

ζπγθξίλνληάο ηνλ κε ηνλ αληίζηνηρν κεραληζκφ ηεο λέαο ειιεληθήο. 

Γπαμμαηιζμοί 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο /καζήηξηεο: 

 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, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε 

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 ηελ αιήζεηα.  

 Να νπηηθνπνηνχλ ην πεξηερφκελν κε ηελ παξαγσγή πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, πνπ 

ζα ζπλδπάδεη ηε ζπκππθλσκέλε γλψζε θαη ηε ιαθσληθή δηαηχπσζε κε ηελ 

θαηάιιειε νπηηθναθνπζηηθή «έλδπζε».  

 Να πξνρσξνχλ επαγσγηθά κε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ ζηελ εμαγσγή ηνπ 

θαλφλα ή ζηελ θαηαγξαθή ησλ αθνινπζεηέσλ βεκάησλ κηαο απζηεξά 

θαζνξηζκέλεο ινγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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 Να εξγάδνληαη νκαδηθά, γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ 

ζηφρνπ, αιιά θαη λα αλαπιεξψλνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπο κε ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηε δηνκαδηθή επίδξαζε. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ αλακέλεηαη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηε 

δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηε ζηάζε ηεο απηελέξγεηαο γηα ηελ επηηπρή 

πξνζπέιαζε ηεο γλψζεο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Καζψο νη δξαζηεξηφηεηεο  

ησλ νκάδσλ είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαη αιιεινηξνθνδνηνχκελεο, αλακέλεηαη ε 

ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο αλάιεςεο  δεκηνπξγηθψλ  

πξσηνβνπιηψλ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θηιφινγνο πνπ δηδάζθεη 

ην κάζεκα ηεο Θεκαηνγξαθίαο ζην ιχθεην είλαη ε αλάγθε λα ζπζηάδεηαη ην λφεκα  

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. ζν 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. 
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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 ζηε 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.  

Γηα λα θαηαζηεί έλα θείκελν ζεκαηνγξαθίαο 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 ηνλ ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Θεκαηνγξαθίαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε γισζζηθή θαηάθηεζε, ηελ θαηαλφεζε ησλ  

γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ δνκψλ ηνπ αξραίνπ ιφγνπ.  
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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, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Φηινζνθηθφο Λφγνο»,   

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

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

πεξηερφκελν, θεηκεληθφ είδνο, αθεγεκαηηθή ηερληθή θιπ.). 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 

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 

«Πρωταγόρα» 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 ηυν ΤΠΕ 

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

πφξνπο αιιά θαη εξγαιεία γηα ηελ άληιεζε απζεληηθνχ πιηθνχ θαη ρξήζηκσλ  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4511,20312/
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πιεξνθνξηψλ. Έηζη, ζα επεμεξγαζηνχλ (απνδφκεζε θαη αλαζχλζεζε) ην αξραίν 

θείκελν, ζα ζπλζέζνπλ, ζα παξνπζηάζνπλ θαη ζα απνηππψζνπλ ςεθηαθά (αλάξηεζε 

ζην δηαδίθηπν) ην πιηθφ πνπ ζα παξαγάγνπλ ζην πιαίζην 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 ην καζεηή θαιφ 

αθξναηή. Έηζη, ν ηειεπηαίνο σζείηαη ζην πεξηζψξην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, πξαθηηθή 

πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο ζπκπιεγάδεο ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη ηελ 

θπξηαξρία ηεο «θξνληηζηεξηαθήο» αληίιεςεο ηνπ καζήκαηνο, ζην πιαίζην ελφο 

γεληθφηεξνπ θιίκαηνο σθειηκηζκνχ θαη ρξεζηκνζεξίαο. 

Κείμενα 

Κείμενα ζσολικών εγσειπιδίων  

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

Φηινζνθηθφο Λφγνο Γ΄ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο 

Φεθηαθφ ρνιείν - Φεθηαθά Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα: Φηινζνθηθφο Λφγνο Γ΄ 

Λπθείνπ.  

Κείμενα εκηόρ ζσολικών εγσειπιδίων  

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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://cmap.ihmc.us/
http://audacity.sourceforge.net/?lang=el
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.study4exams.gr/anc_greek/
http://www.study4exams.gr/anc_greek/
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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. 

Υποζηηπικηικό/εκπαιδεςηικό  ςλικό 

Τπαγούδια/ Ησηηικά αποζπάζμαηα  

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

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

Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν]. 

Ιζηοζελίδερ  

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

Audacity [Διεχζεξνο Δπεμεξγαζηήο Ήρνπ θαη Ζρνγξάθνο] 

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
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=128707
http://audacity.sourceforge.net/?lang=el
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CmapTools [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ] 

Διιεληθή Βηθηπαίδεηα [Διεχζεξε Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα]. 

Google [Μεραλή αλαδήηεζεο] 

Inspiration [Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ]. 

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] 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

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 ηελ 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 

«Πρωταγόρα». 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 ην ρσξηζκφ ηνπ ζε δχν επξχηεξεο λνεκαηηθέο 

ελφηεηεο:  

 Ζ πξψηε νκάδα αλαιακβάλεη λα κεηαθξάζεη ην πξψην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ 

κεηά απφ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο, κε ηξφπν θάπσο ειεχζεξν. 

http://cmap.ihmc.us/
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
https://www.google.gr/
http://www.inspiration.com/
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://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
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 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 

κεηά 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. ην πιαίζην 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 απηφλ ηνλ ιφγν, 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  ζα επηρεηξεζεί  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 «θαυμάζω». 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 νη καζεηέο, γηα λα ηηο 

επηιχζνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο. 

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

πεξηερφκελν, ζηνηρεία πνπ δε ιακβάλνληαη 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 ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο (Έθθξαζε - 

Έθζεζε). 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

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

 Γ΄ Λυκείου «Είναι ο Πρωταγόρασ λαϊκιςτήσ;» 
Σελίδα 17 από 42 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκπέδσζεο θαη ηελ απνηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο, 

πξνβιέπεηαη ε επίιπζε ελφο ζχλζεηνπ ειεθηξνληθνχ ηεζη, ελψ γηα ηελ αμηνιφγεζε νη 

καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ αλψλπκα έλα έληππν ή ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ 

έρεη θπξίσο αλαηξνθνδνηηθφ ραξαθηήξα. 

Αθνινπζεί  ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο: 

ε ηκήκα δεθαέμη (16) καζεηψλ (αξηζκφο απφιπηα θπζηνινγηθφο 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. Τπφ 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 ζην ζρνιείν 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 γηα απηνχο πξνζηηζέκελε αμία πνπ δε 

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.  
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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  

ε απηή ηε θάζε, δηάξθεηαο κίαο 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 ηζηφηνπνπο, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη θαη ηελ αμία ησλ θεηκέλσλ απηψλ.  

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

(σθξάηεο, Πξσηαγφξαο, Θεαίηεηνο), αλαθαιψληαο γλψζεηο γηα 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 δε 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. 

Ήδε νη καζεηέο γλσξίδνπλ απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή ηνπ 

Πξσηαγφξα ζε επίπεδν θαζαξά ζεσξεηηθφ κέζσ ηεο απνκλεκφλεπζεο. Ζ ζρεηηθή  

δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ζρεηηθά απιή ζηνρεχεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη  

ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ηερληθήο, κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο 
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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. ην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο (΄Δθθξαζε- Έθζεζε), θαινχληαη 

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

κέζνδν ηεο ζχγθξηζεο – αληίζεζεο.  

Σα έξγα ηνπ Πιάησλα έρνπλ δηαινγηθή κνξθή θαη, θαηά ζπλέπεηα, θπξίαξρν 

είλαη 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 θιπ.) 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) εθηφο 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. Με ηελ θαηάδεημε ηεο δηαθνξάο αλακέλεηαη λα απνθνκίζνπλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε νξζήο αλάγλσζεο θαη βαζκνχ θαηαλφεζεο. 

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

ηνλ δηάινγν «Θεαίτητος» -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 νη καζεηέο λα έρνπλ κηα 

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

ελδερνκέλσο, κε κηα ακπδξή εηθφλα γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ. Μέζσ ηεο 
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αλαπφδξαζηεο ζχλδεζεο κε ηνλ πιαησληθφ «Πρωταγόρα», αλακέλεηαη λα ηνλσζεί ην 

ελδηαθέξνλ ην καζεηψλ, αθνχ δε ζα ληψζνπλ πσο ην πεξηβάιινλ είλαη «άγλσζην». 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ, πξνζδνθάηαη νη καζεηέο λα δηεπξχλνπλ ηελ 

νπηηθή ηνπο ζηα δηάθνξα θηινζνθηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχνληαη ζηνλ «Πρωταγόρα», 

λα ηεθκεξηψλνπλ ζεσξεηηθά ζρήκαηα, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηδέεο, 

απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο θαη λα πξνβάιινπλ απηά ηα δεηήκαηα ζην παξφλ. 

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 ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα θαη απφ ην δηδαγκέλν θείκελν. 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 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 θαη αλ ην θείκελν ζα κπνξνχζε λα θαηαηκεζεί ζε επηκέξνπο 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 νη νκάδεο λα γλσξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ησλ άιισλ νκάδσλ, ψζηε 

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

δηδαθηηθήο πξφηαζεο. 
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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 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 νη νπνίεο 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 
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λνεκαηηθά ζχλνια, ππνγξακκίδνληαο ή εκθαίλνληαο ηηο αξζξψζεηο ηνπ θεηκέλνπ, 

αλαδηαηάζζνληαο ην θείκελν κε ηε κέζνδν «θαηά θψια», δεκηνπξγψληαο 

δηαγξάκκαηα θιπ.) 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 κε ζέκα ηηο 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 επηζήκαλζε θαη 

αλάδεημε ησλ θεηκεληθψλ δνκψλ θαη εκθάζεσλ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη θαη ηελ 

εμαγσγή ηεο κεηάθξαζεο.  

Γ΄ Φάζη 

Γπαμμαηική και Σςνηακηικό 

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

ζρεηηθέο κε ζέκαηα γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ πνπ ηνπο είλαη ήδε γλσζηά, 

δεδνκέλνπ φηη ηφζν ζην γπκλάζην φζν θαη ζην ιχθεην ηα θαηλφκελα ηα έρνπλ ήδε 

δηδαρηεί 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 κέζσ ηεο επηινγήο  

ησλ εξσηήζεσλ πξέπεη λα θαιχςνπλ κηα κεγάιε πνζφηεηα δηδαθηέαο χιεο. 

Γ΄ Φάζη  

Μελέηη και καηανόηζη ζςνηακηικού θαινομένος 

ηε θάζε απηή, δηάξθεηαο κίαο ψξαο, νη καζεηέο κέζσ παξαδεηγκάησλ θαη 

εμάζθεζεο νδεγνχληαη επαγσγηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ 
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κεηαηξνπήο ηνπ επζένο ιφγνπ ζε πιάγην. πγθξίλνπλ ην θαηλφκελν κε ην αληίζηνηρν 

θαηλφκελν ηεο λέαο ειιεληθήο θαη, ζηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγνχλ έλαλ νδεγφ κε ηα 

ζηάδηα ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ επζχ ζηνλ πιάγην ιφγν. Παξάιιεια, κέζσ 

παξαδεηγκάησλ 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  

Σύνδεζη με ηο παπόν 

ηε θάζε απηή, δηάξθεηαο κίαο 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 δε ζψζεθε· ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο θαη 

θπθινθνξίαο ησλ βηβιίσλ ζηελ αξραηφηεηα· ηέινο, ηνπνζεηνχληαη κε επηρεηξήκαηα 

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», Έθθξαζε - Έθζεζε, Ηζηνξία) 

ηφζν ζε επίπεδν πξνζέγγηζεο φζν θαη ζε επίπεδν παξαγσγήο ιφγνπ. Οη ΣΠΔ ζηε 
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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 

ειεθηξνληθά ζε έλα απαηηεηηθφ ηεζη εθ’ φιεο ηεο χιεο πνπ δηεμήιζε ε δηδαθηηθή 

πξφηαζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν 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 ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. 

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

ζχλζεηνπ 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. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Α΄ Φάζη (1 διδακηική ώπα)  

Φύλλο Δργαζίας κοινό για όλες ηις ομάδες 

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

ηνλ «Θεαίτητο», 161 b–e ηνπ Πιάησλα: «ΣΩ. Οἶσθ'  οὖν, ὦ Θεόδωρε, […] 

δημούμενον λέγειν τὸν Πρωταγόραν», αθνχ αλαδεηήζεηε ην θείκελν ζηε 

Βηθηζήθε ή ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα. Μνξθνπνηήζηε 

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:  

o Πνηα είλαη ηα δηαιεγφκελα πξφζσπα;  

o Γηα πνην πξφζσπν γίλεηαη ιφγνο; 

o 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 

«Θεαίτητος».  

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

αλαθέξνληαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή ηνπ 

Πιάησλα ζηνλ δηάινγν «Πρωταγόρας». 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 «Θεαίτητο», ζηεξηδφκελνη ζην 

απφζπαζκα πνπ ζαο δφζεθε. Γηαθέξεη ε αθεγεκαηηθή ηερληθή ησλ δχν 

πιαησληθψλ έξγσλ; Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο ζαο λα θαηαγξαθνχλ ζε κία 

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/kimeno2.bmp
http://users.sch.gr/statpapako/th/lesky.jpg
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4511,20312/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=540
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παξάγξαθν (δέθα έσο δεθαπέληε ζεηξψλ) κε ηε κέζνδν ηεο ζχγθξηζεο – 

αληίζεζεο.  

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

ζπλέπεηα, θπξίαξρα είλαη ηα ζηνηρεία ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαινγηθφηεηαο. Δληνπίζηε ζην θείκελν ηα ζηνηρεία απηά (π.ρ. θιεηηθή 

πξνζθψλεζε) θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξνζπαζήζηε πεηξακαηηδφκελνη ζην πιαίζην 

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 πεξηερφκελνπ ηνπ θεηκέλνπ.  

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

ηνπ δηδάζθνληνο πξνο ηνπο καζεηέο: 

o Ο ιφγνο ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα είλαη καθξνπεξίνδνο ή 

βξαρππεξίνδνο;  

o Κπξηαξρεί ε παξαηαθηηθή ή ε ππνηαθηηθή ζχλδεζε;  

o Θα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί ην θείκελν ζε ελφηεηεο. Πνην είλαη ην 

θξηηήξην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε πξφηαζε ηεο νκάδαο ζαο;  

ινη 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 βξίζθεηαη ζε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε ηνλ δηδάζθνληα γηα ηπρφλ ειιείςεηο, 

πξνβιήκαηα θαη απνξίεο. 

http://users.sch.gr/statpapako/th/theaititos.mp3
http://audacity.sourceforge.net/?lang=el
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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 θάζε 

νκάδαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φιεο νη νκάδεο λα γλσξίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα πινπνηήζνπλ νη άιιεο νκάδεο.  

Καιφ είλαη ζηελ πξψηε ψξα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ λα ελζσκαησζνχλ θαη ηα 

δχν δηαιείκκαηα, γηα λα απμεζεί ν δηδαθηηθφο ρξφλνο θαη ην ζελάξην λα πινπνηεζεί 

νκαιά θαη ρσξίο πίεζε.   
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Β΄ Φάζη (1 διδακηική ώπα)  

Φύλλο Δργαζίας διαθορεηικό 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 θείκελν ηνπ Γηνγέλε Λαέξηηνπ, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

α/α Πληροθορία Κειμενική αναθορά 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

2. Αθνχ ζπκβνπιεπηείηε ην ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ γηα γισζζηθή εμνκάιπλζε 

γηα λα εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν, 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 ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ καζήκαηνο.  

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

(κε κπιε ρξψκα) θαη ηα νπζηαζηηθά, ηα επίζεηα ή ηηο αλησλπκίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε πηψζε νλνκαζηηθή (θαθέ ρξψκα) [κπνξείηε λα δείηε εδψ θαη 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4510,20306/
http://users.sch.gr/statpapako/th/diolaert.jpg
http://users.sch.gr/statpapako/th/ylik.pdf
http://users.sch.gr/statpapako/th/xromat1.jpg
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εδψ]. Γεκηνπξγήζηε πίλαθα κε ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 

δχν θνξέο ζην θείκελν.  

4. πδεηήζηε ζην πιαίζην 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].  

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/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
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://cmap.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 Δργαζίας διαθορεηικό για κάθε ομάδα 

1
η
 ομάδα 

1. Γεκηνπξγήζηε αζθήζεηο γξακκαηηθήο ζε έλα αξρείν Word, θαηά ην πξφηππν 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

επηιέμηε είθνζη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ (ηέζζεξα νπζηαζηηθά, ηέζζεξηο 

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

λα δεηήζεηε 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 ην αξρείν  (ή λα ην δψζεηε θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, 

εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα γξαθήο ζε πνιπηνληθφ) θαη λα ην πξνσζήζεηε 

πξνο επίιπζε ζηε δεχηεξε νκάδα.  

2. Γηαηππψζηε πξψηα πξνθνξηθά ζην πιαίζην 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 εζάο 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 ζε έλα αξρείν Word, θαηά ην πξφηππν 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

επηιέμηε είθνζη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ (ηέζζεξα νπζηαζηηθά, ηέζζεξηο 

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

λα δεηήζεηε 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 ην αξρείν  (ή λα ην δψζεηε θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, 

εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα γξαθήο ζε πνιπηνληθφ) θαη λα ην πξνσζήζεηε 

πξνο επίιπζε ζηελ πξψηε νκάδα.  

2. Γεκηνπξγήζηε έλαλ 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 εζάο ε πξψηε νκάδα. 

http://users.sch.gr/statpapako/systemofancientwriting_1.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGL-C128&openDir=/4e57ad212y0y/4e97cd74zn0g
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 ζε έλα αξρείν Word, θαηά ην πξφηππν 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. 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 κηα άζθεζε κεηαζρεκαηηζκνχ 

(ππνζεηηθνί ιφγνη, αλάιπζε κεηνρήο 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 εζάο ε ηέηαξηε νκάδα.  

http://cmap.ihmc.us/
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4
η
 ομάδα 

1. Γεκηνπξγήζηε αζθήζεηο ζπληαθηηθνχ ζε έλα αξρείν Word, θαηά ην πξφηππν 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. 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 κηα άζθεζε κεηαζρεκαηηζκνχ 

(ππνζεηηθνί ιφγνη, αλάιπζε κεηνρήο 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 κηα πεξίπησζε ππνζεηηθνχ ιφγνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα 

ηνλ κεηαηξέςεηε ζε φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο, ηνλίδνληαο κε ηδηαίηεξν 

ρξσκαηηζκφ ηνλ ζχλδεζκν εηζαγσγήο θαη ηελ έγθιηζε εθθνξάο.  

Κνηλνπνηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζηνλ θαζεγεηή θαη ζηηο άιιεο νκάδεο. 

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

Φύλλο Δργαζίας κοινό για κάθε ομάδα 

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

ιφγνο 2, λα κεηαηξέςεηε ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ζε πιάγην ιφγν, εμαξηψ-

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

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

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

Θεαίηεηνο: Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; 

2. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζηε έλαλ δηαγξακκαηηθφ 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 Σίμων ηην ίδια γνώμη με μένα, για να ανηιλαμβανόζαζηαν εύκολα ηα 

δίκαια], λα ζπληάμεηε ηνλ θαηάιιειν θαλφλα ζπληαθηηθνχ, αθνχ ζπγθξίλεηε 

ην λφεκα ησλ δπν 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 δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, 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/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_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 Δργαζίας διαθορεηικό 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 απξνθάιππηα 

εηξσληθφ ηφλν ηνπ θεηκέλνπ θαη λα εξκελεχζεηε ηε ζθνπηκφηεηά ηνπ 

[κπνξείηε λα δείηε θαη εδψ].   

2. Γεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα κε δχν 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, πνχ ηηο απνδίδεηε; Καηαζέζηε πξνθνξηθά ηηο 

απφςεηο ζαο ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

http://users.sch.gr/statpapako/th/eironia.jpg
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2
η
 Ομάδα 

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

απφςεηο πνπ εμέζεζε ν -απψλ απφ ηε ζπδήηεζε- Πξσηαγφξαο ζην πξννίκην 

ηνπ έξγνπ ηνπ «Αλήθεια», ην νπνίν θαίλεηαη φηη απνηεινχζε γηα ηελ επνρή 

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

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

φπνπ 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 

ηνπνζεηεζείηε κε επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ην εξψηεκα αλ ζψζεθε θαηά 

ζχκπησζε ή θαηά ηχρε ην ζχλνιν ηνπ πιαησληθνχ έξγνπ, αιιά κφλν 

κεκνλσκέλεο θξάζεηο ή ειάρηζηα απνζπάζκαηα 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, πνχ ηηο απνδίδεηε; Καηαζέζηε πξνθνξηθά ηηο 

απφςεηο ζαο ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

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 κία 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 ζα κπνξνχζε 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, πνχ ηηο απνδίδεηε; Καηαζέζηε πξνθνξηθά ηηο 

απφςεηο ζαο ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19413/
http://digitalschool.minedu.gov.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 

1. α) Ο σθξάηεο ηζρπξίδεηαη ζην θείκελν φηη ν Πξσηαγφξαο δηαηππψλεη ηηο 

απφςεηο ηνπ «δημούμενος». Γηα ηελ εξκελεία ηεο ιέμεο ππάξρνπλ νη 

παξαθάησ εθδνρέο:  

α. δημοῦσθαι· δημοκοπεῖν καὶ ἀντιπαίζειν (Λεμηθφ ηεο νχδαο) 

β. δημοῦται· παίζει, θωπεύει (Ζζχρηνο).  

β) 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 εκθάληζή ηνπο εθεί φπνπ νη λφκνη δελ απνηεινχλ ηελ ππέξηαηε 

αξρή».  

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

ππάξρεη ην θείκελν «Λατθφηεηα θαη ιατθηζκφο».  

2. 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), φπνπ 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 ηελ πεξίπησζε ελφο θηινζφθνπ. 

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, πνχ ηηο απνδίδεηε; Καηαζέζηε πξνθνξηθά ηηο 

απφςεηο ζαο ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

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 

Σν ζελάξην απηφ ζπλδπάδεη ηε δηδαζθαιία ελφο αδίδαθηνπ θεηκέλνπ ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Θεκαηνγξαθίαο ηφζν κε ηα παξαδνζηαθά 

ζπκβαηηθά φζν θαη κε ηα ειεθηξνληθά κέζα δηδαζθαιίαο. Δπαθίεηαη, ινηπφλ, ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα πεξηνξίδεη ή λα δηεπξχλεη ηνλ ξφιν ησλ ΣΠΔ, αλάινγα κε ηε 

δεθηηθφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ καζεηψλ, αλαπξνζαξκφδνληαο ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ. Θα κπνξνχζε, επίζεο, ππαθνχνληαο ζε κηα θαλνληζηηθνχ ή 

ρξεζηκνζεξηθνχ ηχπνπ ινγηθή, λα αθαηξέζεη ηειείσο ηελ 1
ε
 θαη ηελ 5

ε
 θάζε. ηελ 

πεξίπησζε, φκσο, απηή, ζα ζηεξνχζε απφ ην ζελάξην ηα ζπγθξηηηθά ηνπ 

πιενλεθηήκαηα: ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ 

ζπληαθηηθνχ θαη ηελ έκθαζε ζηελ αλάδεημε ηεο ζρέζεο θεηκεληθνχ είδνπο θαη 

γιψζζαο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σα πξντφληα πνπ ζα παξαγάγνπλ νη 

καζεηέο κπνξνχλ είηε λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ 

πξνζζήθε κίαο αθφκε δηδαθηηθήο ψξαο ή κε ηελ αλάξηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε εηθνληθφ ρψξν (ηζηνιφγην, Wiki, πεξηβάιινλ Moodle). Μπνξεί, 

επίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο λα κειεηήζεη θαη άιια θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη ζην 

θείκελν, φπσο εηδηθέο θαη αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο, ηειηθέο πξνηάζεηο, ππνζεηηθέο 

πξνηάζεηο, πξνζσπηθή θαη απξφζσπε ζχληαμε ησλ ξεκαηηθψλ επηζέησλ, ηα 

παξαζεηηθά ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ ή αθφκε θαη λα θάλεη κηα θαιή 

επαλάιεςε ζε φια ηα παξαπάλσ. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Αλακθίβνια, ε  δηδαζθαιία ελφο αξραίνπ ειιεληθνχ  θεηκέλνπ απφ ην πξσηφηππν  κε 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ κπνξεί παξά λα ελζσκαηψλεη θαη ζηνηρεία παξαδνζηαθψλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ θπξίσο ζην ηειεπηαίν 

Φχιιν Δξγαζίαο, φπνπ νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ηειείσο εξγαιεηαθά γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ θεηκέλσλ. Δλδερνκέλσο ν  ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη 
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γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ λα είλαη ππεξβνιηθφο, σζηφζν δηθαηνινγείηαη 

απφιπηα απφ ην είδνο θαη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη ζαθέο πσο ζε κηα 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ δηδαθηηθή πξαθηηθή ην πξψην θαη ην ηειεπηαίν Φχιιν δε ζα  

είραλ ζέζε, σζηφζν αθξηβψο εδψ ζπλίζηαηαη ηφζν ε δηαθνξνπνίεζε φζν θαη ε 

πξφθιεζε. Βέβαηα, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ην ζελάξην είλαη πνιχ  

απαηηεηηθφ θαη γηα ηνλ δηδάζθνληα θαη γηα ηνπο καζεηέο θαη φηη ηα ρξνληθά  

πεξηζψξηα πνπ δηαζέηεη ν θαζεγεηήο ν νπνίνο δηδάζθεη ηε Θεκαηνγξαθία ζηε 

ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε ηεο Γ΄ Λπθείνπ είλαη αζθπθηηθά.   
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