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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

Πίζσ από ηε βηηξίλα 

Εθαπμογή ζεναπίος 

ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ  

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Βαζηιηθή Μαληδώξνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Γ΄ Λπθείνπ 

Χπονολογία 

Από 21-01-2014 έσο 11-03-2014 

Σσολική μονάδα 

2ν Γεληθό Λύθεην εξξώλ 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Θνπθπδίδε, «Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο», Βηβιίν Β΄, θεθ. 40  

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Χπονική διάπκεια  

7 δηδαθηηθέο ώξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθόο ρώξνο: 

Δληόο ζρνιείνπ: Αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην παξόλ ζελάξην απαηηείηαη ε ζπζηεκαηηθή εμνηθείσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ καζεηώλ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο 
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αξρηθά θαη θαηόπηλ κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ 

(επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ, ηερληθέο αλαδήηεζεο ζην 

δηαδίθηπν) θαη ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή ( ζρνιηθό εξγαζηήξην Ζ/Τ, 

θνξεηόο ππνινγηζηήο, βηληενπξνβνιέαο, πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν). Δπίζεο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο, ηνπιάρηζηνλ από δύν κέιε ησλ νκάδσλ, 

θαζώο είλαη αλαγθαία ε πξόζβαζε ζε μελόγισζζνπο πόξνπο.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

ην νκώλπκν ζελάξην ηεο Βαζηιηθήο Μαληδώξνπ. 

Το ζενάπιο ανηλεί  

ύκθσλα, κε ηε Βαζηιηθή Μαληδώξνπ, ην ζελάξην απνηειεί πξνζσπηθή ηεο επίλνηα 

θαη δελ αληιεί ή ηδέεο ή πιηθό από άιια ζελάξηα ή εξγαζίεο.  

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δλώ έρεη μεθηλήζεη ήδε ν Πεινπνλλεζηαθόο πόιεκνο, ε Αζελατθή δεκνθξαηία 

παξνπζηάδεηαη από ηνλ Πεξηθιή σο ε ηέιεηα θνηλσλία. Πνιηηηθά ξεαιηζηήο ν 

Πεξηθιήο αλαγλσξίδεη πηζαλώο πσο κόλνλ ε δηαξθήο επίδεημε, έκκεζε ή άκεζε, ηεο 

πνιεκηθήο ηζρύνο κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην εγεκνληθό status ησλ Αζελώλ, θαζώο νη 

απνθαινύκελνη ζύκκαρνη δελ είλαη πιένλ νηθεηνζειώο ζην πιεπξό ηεο Αζήλαο. Ζ 

αύμεζε ηεο πνιεκηθήο ηζρύνο είλαη ην κέζν, γηα λα απνιακβάλεη ε πόιε εηξεληθά ηνλ 

πινύην ηεο. Σν παξόλ ζελάξην ζηεξηδόκελν ζην θεθάιαην 40 ηνπ «Δπηηαθίνπ» ηνπ 

Πεξηθιή επηδηώθεη λα δηεηζδύζεη ζηηο ξσγκέο ηεο ηέιεηαο εηθόλαο ηεο  αζελατθήο 

δεκνθξαηίαο θαη λα δηεξεπλήζεη ηε ξεηνξηθή ππεξβνιή απηνύ πνπ ν Πεξηθιήο 

παξνπζηάδεη. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα, ραξαθηεξίδεηαη εμ αξρήο δύζθνιν, θαζώο 

επηρεηξεί νπζηαζηηθά λα αλαηξέςεη ηελ εηθόλα πνπ ηερλεέλησο πξνβάιιεηαη γηα ηελ 

αξραία Αζελατθή δεκνθξαηία, όρη κόλν από ηνλ Πεξηθιή, αιιά θαη από ηηο 

γεληθόηεξεο αληηιήςεηο πνπ δηακνξθώλνληαη ζην πιαίζην ηνπ θπξίαξρνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.  
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Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

«Αθόκα θαη αλ από ηνλ θόζκν ηεο θιαζηθήο Αζήλαο δελ καο είρε ζσζεί ηίπνηε άιιν, 

νύηε θείκελν, νύηε αξρηηεθηόλεκα, νύηε γιππηό, νύηε αγγείν, έμσ από ηνλ επηηάθην 

ιόγν πνπ θαηαρσξίδεη ν Θνπθπδίδεο ζην δεύηεξν βηβιίν ηεο ηζηνξίαο ηνπ, θαη κόλν νη 

ιίγεο απηέο ζειίδεο ζα αξθνύζαλ λα καο απνθαιύςνπλ ζε πόζν ύςνο είρε θηάζεη ν 

αζελατθόο πνιηηηζκόο ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 5νπ π.Υ. αηώλα,·λα καο θαλεξώζνπλ 

αθόκα πόζν δπλαηό έλησζε ν Αζελαίνο πνιίηεο ηνλ δεζκό ηνπ κε ηελ πόιε ηνπ θαη 

πόζν θαιά ήμεξε πνηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ θαη πνηεο νη ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη ηεο. 

Αλ ππάξρεη έλα θείκελν πνπ λα δίλεη ην αιεζηλό λόεκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

παηξησηηζκνύ, απηό είλαη ν Δπηηάθηνο. Καη θάηη άιιν: Έλαο ιόγνο παλεγπξηθόο δελ 

έρεη κνλαδηθό ζθνπό λα πκλήζεη απηά πνπ έγηλαλ, αιιά θαη λα θξνλεκαηίζεη, 

δείρλνληαο απηό πνπ πξέπεη λα γίλεη – λα θξνλεκαηίζεη πιαζκαηηθά ηνπο ζύγρξνλνπο 

αθξναηέο, νπζηαζηηθά όκσο όινλ ηνλ κεηαγελέζηεξν θόζκν, όηαλ κάιηζηα έρνπκε λα 

θάλνπκε κε έλα «κτῆμα ἐς ἀεί», όπσο ε ζπγγξαθή ηνπ Θνπθπδίδε. Καη είλαη βέβαην 

πσο ν κεγάινο ηζηνξηθόο ζέιεζε λα πςώζεη κπξνζηά ζηνλ άλζξσπν όισλ ησλ 

θαηξώλ θαη ηόπσλ έλα ηδαληθό δσήο, πνπ αμίδεη λα παιέςεη θαλείο λα ην 

πξαγκαηώζεη, θαη αο κελ ηνλ αθήλεη ε σκή δσή λα ην πξαγκαηώζεη απόιπηα». (Η.Θ. 

Καθξηδήο, Διιήλσλ ιόγνη, Θεζζαινλίθε 1981, ζει. 173-179). 

Έλα πξαγκαηηθό κάζεκα δεκνθξαηίαο, όπσο ν Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή, 

ζύκθσλα κε όζα θαηαγξάθεη πην πάλσ ν Η. Θ. Καθξηδήο θαη όπσο ζπλεζίδνπκε 

θηιόινγνη θαη κε λα ιέκε, έρεη θαηαδηθαζηεί από ην Ωξνιόγην Πξόγξακκα 

δηδαζθαιίαο, αθνύ δηδάζθεηαη γηα κηα ώξα ηελ εβδνκάδα θαη όρη κε ηηο θαιύηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο. Δίλαη γεληθά παξαδεθηό όηη παξαηεξνύληαη νπζηαζηηθέο 

ειιείςεηο ζηε γισζζηθή θαηάξηηζε ησλ καζεηώλ, νη νπνίεο ηνπο δπζθνιεύνπλ 

εμαηξεηηθά ζηελ θαηαλόεζε ησλ θεηκέλσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη θαζεγεηέο θαη 

καζεηέο λα θαηαβάιινπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο, αλεπηηπρώο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, 

λα ζπληαηξηάμνπλ ην θείκελν, ηε κεηάθξαζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ κε ηε δηδαζθαιία 

ησλ γισζζηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ 
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ηθαλνπνηείηαη θαλέλαο από ηνπο ζθνπνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

αξραίσλ ειιεληθώλ. Ούηε ε αξραία γιώζζα θαηαθηάηαη ζηνλ πξνζδνθώκελν βαζκό 

νύηε ε αλζξσπηζηηθή παηδεία ππεξεηείηαη νπζηαζηηθά. Πνιύ πεξηζζόηεξν, όηαλ ην 

πξνο δηδαζθαιία θείκελν είλαη ν «Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή», όπνπ θαη ε γισζζηθή 

πξνζπέιαζε θαη ε ελαζρόιεζε κε ηνλ θόζκν θαη ηηο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ πξνζθξνύνπλ 

ζε νξηζκέλεο από ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ζύγρξνλνπ Διιεληθνύ Λπθείνπ. Δθηόο από 

απηό πξννξίδεηαη γηα ηε Γ΄ Λπθείνπ, ηάμε ζηελ νπνία όπνην κάζεκα δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ζηελό ππξήλα ησλ θαηεπζύλζεσλ αληηκεησπίδεη ηελ πιήξε 

αδηαθνξία θαη απαμίσζε ησλ καζεηώλ. Δπηπξόζζεηα, ην αξραίν θείκελν 

πξνζεγγίδεηαη δύζθνια από ηνπο καζεηέο πνπ δελ αθνινπζνύλ ηε ζεσξεηηθή 

θαηεύζπλζε, θαζώο ην αληηκεησπίδνπλ κε αξλεηηζκό θη νξηζκέλεο θνξέο, όπσο νη 

ίδηνη δειώλνπλ, σο μέλε γιώζζα.  

Γηα ηνλ ιόγν απηό απαηηείηαη ελόο άιινπ ηύπνπ πξνζέγγηζε πνπ ζα ππεξβαίλεη 

ην θείκελν, ζεσξώληαο ην πεξηζζόηεξν σο αθνξκή, θαη ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, 

ππαθνύνληαο ζε αξρέο, νη νπνίεο επλννύλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ 

ησλ καζεηώλ θαη ηελ εθαξκνγή κεζόδσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμύ ηνπο, λα αλαδείμνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο θαη λα 

αλαπηύμνπλ πνηθίιεο εξκελείεο ζε ό,ηη αθνξά ηα ζπκθξαδόκελα – αιιά θαη ηα κε 

ζπκθξαδόκελα – ηνπ καζήκαηνο. Οη παξαπάλσ αξρέο όρη κόλν εκπινπηίδνπλ ηνπο 

δηδαθηηθνύο ρεηξηζκνύο πνπ αλαπηύζζεη ν εθπαηδεπηηθόο ζην κάζεκα, αιιά κπνξνύλ 

θαη λα εκπιέμνπλ ηνπο καζεηέο ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ μεπεξλνύλ ηνλ 

πιεξνθνξηαθό ραξαθηήξα θαη ηηο ζηεξενηππηθέο πξαθηηθέο. Βνεζνύλ δειαδή ηνπο 

καζεηέο λα πξνζεγγίδνπλ πιεξνθνξίεο ή λα αλαπηύζζνπλ ηδέεο, δεμηόηεηεο, αμίεο, 

ζπλαηζζήκαηα, ηξόπνπο ζθέςεο θαη κέζα έθθξαζεο ηνπ εαπηνύ ηνπο, κε βάζε ηε 

ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή απαίηεζε «λα κάζνπλ πώο λα καζαίλνπλ». Καηά ζπλέπεηα, 

πξνθξίλεηαη ε επξεηηθή, αλαθαιππηηθή κέζνδνο θαηαζθεπήο ηεο γλώζεο πνπ ζα 

πινπνηεζεί κέζα από ηελ νκνδνζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

Οη νκάδεο νξίδνπλ ηνπο ξόινπο ησλ κειώλ ηνπο (ρεηξηζηήο Ζ/Τ, ζπληνληζηήο 

θ.ιπ.) θαη εξγάδνληαη πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν πιηθό (θείκελα, πεγέο, εηθόλεο, 

δηαγξάκκαηα, ράξηεο θ.ιπ.) θξαηώληαο ζεκεηώζεηο, θαηαζέηνληαο απνξίεο, 
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απαληώληαο ζε εξσηήκαηα θαη γεληθά ζπγθξνηώληαο ζε εληαίν πεξίπνπ ζώκα ην 

πξντόλ ηεο δνπιεηάο ηνπο. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε θάζε απηή είλαη λα 

παξαθνινπζεί ηελ νκάδα, λα ελζαξξύλεη δίλνληαο νδεγίεο, λα επηιύεη απνξίεο, λα 

δηαρεηξίδεηαη ην ρξόλν θ.ιπ.  

Οη νκάδεο αλαθνηλώλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ θαη 

πξνβαίλνπλ ζηε ζηνραζηηθή εξκελεία ηνπο, θάλνληαο ζπλνςίζεηο θαη αλαδεηώληαο 

ζπλδέζεηο, πξνεθηάζεηο θ.ιπ. 

ηόρνο είλαη λα εκπιαθνύλ πξνζσπηθά ζε θνηλό πξνβιεκαηηζκό, λα 

θηλεηνπνηεζνύλ θαη λα αλαπηύμνπλ λνεηηθέο δηεξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δώζνπλ 

ιύζεηο ζηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο κε νιόθιεξε ηελ ηάμε ή ζηε δηάξθεηα κηαο δηάιεμεο. 

Οη καζεηέο παξάγνπλ εξσηήζεηο, παξαδείγκαηα ή απαληήζεηο, θαινύληαη λα 

επαλεμεηάζνπλ, λα ζπλνςίζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα ππνβνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ 

ή λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη καδί. Ζ κάζεζε νηθνδνκείηαη ινηπόλ θνηλσληθά θαη 

ηδηνζπγθξαζηαθά, δελ έρεη όκσο ζηαηηθό ραξαθηήξα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από 

ην άηνκν θξηηηθά γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ 

πνπ ηε ζπληζηνύλ (Μαηζαγγνύξαο, 1999) θαη ηαπηίδεηαη κε ην δηαξθώο δεηνύκελν, 

ηελ θαηαλόεζε ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ ησλ καζεηώλ, ηελ απηνγλσζία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ θάζε θνξά πιαηζίνπ κάζεζεο, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ εκπεηξία θαη ηε δσή. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο 

κάζεζεο είλαη εληειώο δηαθνξεηηθόο, ππνζηεξηθηηθόο, ελζαξξπληηθόο. Γελ 

αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο ν απνθιεηζηηθόο θνξέαο ηεο γλώζεο. Αθόκε, είλαη ν 

ζπλεξεπλεηήο πνπ καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζα πξνβιεκαηηζηεί γηα ηε θύζε ηεο 

γλώζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ζα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο, ζα αμηνπνηήζεη θάζε 

απξνζδόθεηε πεξίζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Μηα ηέηνηα ζεώξεζε, ρσξίο λα αγλνεί 

ζηόρνπο θαη πξνζέζεηο, πξνσζεί ηε ρεηξαθέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, δηεπθνιύλεη ηελ 

επίηεπμε θνηλσληθήο αιιαγήο, πξνάγεη ηελ εζσηεξηθή δπλακηθή ηνπ επαγγέικαηνο 

θαη ζπλεηζθέξεη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκό ηεο εθπαίδεπζεο (Ξσρέιιεο 2005). 
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Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ - ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Με ηελ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε νη καζεηέο επηδηώθεηαη:  

 Να αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. 

 Να αλαγλσξίζνπλ πσο « θάζε λόκηζκα έρεη δύν όςεηο » θαη λα εζηζηνύλ ζηε 

κε επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε ησλ πξαγκάησλ αιιά ζηε ζθαηξηθή θαη 

πνιπεπίπεδε αληηκεηώπηζή ηνπο. 

 Να δηαθξίλνπλ ηηο επηκέξνπο αξεηέο ησλ Αζελαίσλ.  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Με ηελ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε νη καζεηέο επηδηώθεηαη:  

 Να αζθεζνύλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ ηεο βξαρπινγίαο θαη 

ησλ αληηζέζεσλ. 

 Να κπνξνύλ λα παξάγνπλ πξνθνξηθό πξνζρεδηαζκέλν ιόγν ζε ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην. 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ηελ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε νη καζεηέο επηδηώθεηαη:  

 Να αμηνπνηνύλ ηηο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. 

 Να αζθεζνύλ ζηε ζύγθξηζε θεηκέλσλ, ηελ θξηηηθή απνηίκεζή ηνπο θαη ηελ 

εμαγσγή πξνζσπηθώλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηα ζώκαηα θεηκέλσλ θαη λα αληρλεύνπλ παξαδείγκαηα 

κέζα από ηα απζεληηθά ζπκθξαδόκελα.  

 Να αζθεζνύλ ζην δηάινγν, ζηελ θξηηηθή απνηίκεζε πεγώλ δηαθνξεηηθνύ 

είδνπο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ ή 

γξαπηνύ ιόγνπ ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό πιαίζην. 

 Να εζηζζνύλ ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ πεγώλ 

πιεξνθόξεζεο.  

 Να αληινύλ από ηνλ πλεπκαηηθό πνιηηηζκό, αξραίν θαη λεόηεξν, εξεζίζκαηα 

γηα ηελ θξηηηθή αληηπαξάζεζε κε ην ζύγρξνλν πεξηβάιινλ.  



 
 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ 

Γ’ Λυκείου «Πίςω από τη βιτρίνα» 
ελίδα 9 από 29 

 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Ζ εκπεηξία, όζσλ δηδάζθνπλ ζηε Γ΄ Λπθείνπ καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

παλειιήληεο εμεηάζεηο, είλαη νδπλεξή, θαζώο πξνζπαζνύλ θάησ από αληίμνεο 

ζπλζήθεο λα κελ απηναθπξσζνύλ, έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ, εθηόο από ηηο εγγελείο 

δπζθνιίεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ αδηαθνξία ησλ καζεηώλ, ζηελ νπνία δηαξθώο 

πξνζθξνύνπλ. Ζ ηδέα γηα πξνζσπηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, εκθαλίδεηαη σο ελδηαθέξνπζα από θάζε άπνςε. Σν γεγνλόο όηη ην 

ζελάξην πηνζεηεί ηελ καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

δεκηνπξγεί απηαπάηεο απηόκαηεο επηηπρίαο θαη επηηπρνύο αληηκεηώπηζεο ρξόλησλ 

παζνγελεηώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο. Ωζηόζν, αλακέλνληαη θαη 

πνιιαπιά νθέιε, αθνύ νη καζεηέο αλαθαιύπηνπλ ηε γλώζε, ππό ηελ θαζνδήγεζε 

βέβαηα ησλ θύιισλ εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα αζθνύληαη ζηελ απηνπεηζαξρία θαη 

ζηελ ππεπζπλόηεηα ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα. 

Παξάιιεια, αληρλεύνληαο ζηνηρεία πίζσ θαη έμσ από ην θείκελν, δηεπξύλνπλ ηελ 

νπηηθή ηνπο θαη ελδπλακώλνπλ ην θξηηηθό ηνπο ππόζηξσκα. Σέινο, αλακέλεηαη ε 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ ηδέα ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

απηνζρεδηαζκνύ. Απηό ζα επηηεπρζεί κε ηελ εκπινθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ή θαη ηεο 

θαληαζία ηνπο ζηελ αλαδήηεζε ιύζεσλ ή ζηελ εμσηεξίθεπζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο 

δηάζεζεο.  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

 Ο «Δπηηάθηνο» ιόγνο ηνπ Πεξηθιή πνπ δηαζώδεη ν Θνπθπδίδεο (αληηπαξέξρνκαη 

βέβαηα ηα δεηήκαηα παηξόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ) έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

εξγαιείν πνιηηηθήο ζθέςεο θαη πξνζθέξεη πνιιέο αθνξκέο γηα θξηηηθή εξκελεία ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ καο πεξηβάιιεη θαη γηα ζύγθξηζε κε 

ζύγρξνλεο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη νηθείεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ. Απηά 

ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, δελ πξέπεη λα αγλνεζνύλ. 

Δπηβάιιεηαη, ινηπόλ, κέζα από πνιιά δηδαθηηθά πεηξάκαηα θαη ελαιιαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο λα επηρεηξεζεί ε πνιιαπιή εθκεηάιιεπζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ εκπινθή ησλ 
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ΣΠΔ θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ, απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε. Ζ επηηπρία ηεο, βέβαηα, ζα εμαξηεζεί από πνιινύο 

παξάγνληεο, θπξίσο όκσο από ηνλ θαιό πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο, από ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππαξρνπζώλ δνκώλ θαη δπλαηνηήησλ θαη θπζηθά από ηηο 

«ηαπηόηεηεο»  θαη ηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ.   

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην  δελ αγλνεί ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα, σζηόζν επηρεηξεί λα ηε 

βειηηώζεη. Δπηρεηξεί λα λνεκαηνδνηήζεη κηα πξνζπάζεηα πνπ δείρλεη a priori 

θαηαδηθαζκέλε. Σν θεθάιαην 40 είλαη κέξνο ηεο δηδαθηέαο ύιεο θαη ε ζηνρνζεζία 

ηνπ ζελαξίνπ ελαξκνλίδεηαη απόιπηα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ ζην Λύθεην. Καηά ζπλέπεηα, ην ζελάξην, 

εκπεξηέρνληαο θαη ζηνηρεία παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, ππαθνύεη απόιπηα ζηε 

ινγηθή ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη δελ πξνζθξνύεη νύηε ζηηο γεληθέο 

αιιά νύηε θαη ζηηο επηκέξνπο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζε έλα ηέηνην κάζεκα αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά, ώζηε 

λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο εκπιέμεη δεκηνπξγηθά ζε 

δξαζηεξηόηεηεο δηεξεπλεηηθνύ ηύπνπ. Δπίζεο ζα ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία θξηηηθώλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν ππόβαζξν, ώζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο επνρήο. Δίλαη ζαθέο όηη νη ΣΠΔ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απιά 

σο πεγέο πιεξνθνξηώλ, αιιά θαη σο εξγαιεία ζπγγξαθήο θαη θπζηθά σο κέζα 

άζθεζεο θαη πξαθηηθήο γξακκαηηζκώλ. 

Κείμενα  

Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Θνπθπδίδε, «Ηζηνξία» βηβιίν 2, θεθάιαην 40 

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Ηζνθξάηε,  «Παλεγπξηθόο». 4.100-109 (Μεηάθξαζε ηέιια Μπαηδάθνπ)  

Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C129/613/3982,17812/
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Ταηλίεο  

Βίληεν   

http://www.youtube.com/watch?v=0bYXbC8_OlQ 

http://www.youtube.com/watch?v=r5ehowcKpvM 

http://www.youtube.com/watch?v=7YDKTLQSs8M 

Τξαγνύδηα-Ηρεηηθά απνζπάζκαηα  

Ιζηνζειίδεο  

http://www.spartans.gr 

http://www.sikyon.com/ 

Πεξζέαο,  

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/ 

http://www.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_more_2.aspx 

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/economy/400civil_misthoi.html 

http://www.youtube.com/watch?v=qxnbVXWX_uk 

http://www.stoa.org/projects/demos/article_law_glossary?page=9&greekEncoding 

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/210years50.html  

http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/contents.htm    

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

ε γεληθέο γξακκέο αθνινύζεζα ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο ζπληάθηξηαο ηνπ ζελαξίνπ, 

σζηόζν έιαβα ππόςε κνπ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ηκήκαηόο κνπ θαη ηηο ππάξρνπζεο 

δνκέο θαη δπλαηόηεηεο. ηε Γ΄ Λπθείνπ δηδάζθσ ηνλ «Δπηηάθην» ζε δπν ηκήκαηα (Γ3 

θαη Γ4). Σν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζην ηκήκα Γ3 πνπ απνηειείηαη από 26 καζεηέο κε 

αγόξηα θαη θνξίηζηα ηζνκνηξαζκέλα. ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δίδαμα θέηνο γηα 

http://www.youtube.com/watch?v=0bYXbC8_OlQ
http://www.youtube.com/watch?v=r5ehowcKpvM
http://www.youtube.com/watch?v=7YDKTLQSs8M
http://www.spartans.gr/
http://www.sikyon.com/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_more_2.aspx
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/economy/400civil_misthoi.html
http://www.youtube.com/watch?v=qxnbVXWX_uk
http://www.stoa.org/projects/demos/article_law_glossary?page=9&greekEncoding
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/210years50.html
http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/contents.htm
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πξώηε θνξά θαη είρα πιεξνθνξεζεί όηη δελ ππήξρε εκπεηξία πξνεγνύκελεο εκπινθήο 

ησλ καζεηώλ ζε παξόκνηεο πξαθηηθέο, αλακέλνληαο ηα ζπλεζηζκέλα ζε παξόκνηεο 

πεξηπηώζεηο πξνβιήκαηα. Σν γεγνλόο, όηη ην κάζεκα γίλεηαη ηελ πξώηε ώξα ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνύξγεζε ηηο πξόζζεηεο δπζθνιίεο ζηηο νπνίεο 

αλαθέξζεθα πην πξηλ. Δίρα απνθαζίζεη εμ αξρήο λα κελ ηξνπνπνηήζσ ην ζελάξην, 

παξά κόλν εάλ εθ ησλ πξαγκάησλ απηό θαζίζηαην αλαγθαίν, πξάγκα πνπ ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο έγηλε. Σελ ίδηα αθξηβώο επνρή εθάξκνδα ζην άιιν ηκήκα (Γ4) παξόκνηα 

δηδαθηηθή πξόηαζε πινπνηώληαο ην  δηθό κνπ ζελάξην κε ηίηιν «Ζ ζύγθξηζε θάλεη ηε 

δηαθνξά» ζηελ ελόηεηα 39 ηνπ επηηαθίνπ, ζηνρεύνληαο ζε έλα άηππν αληαγσληζκό 

κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ θάηη πνπ ηειηθά δελ έγηλε.  

Σν ζελάξην μεθίλεζε ηελ Σξίηε, 21 Ηαλνπαξίνπ 2014, ακέζσο κεηά ηα 

ππνρξεσηηθά δηαγσλίζκαηα θαη ην επίζεκν ηέινο ηνπ 1
νπ

 ηεηξακήλνπ. Δδώ πξέπεη λα 

αλαθέξσ όηη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δηδάζθσ ηελ πξώηε ώξα ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, ν σθέιηκνο δηδαθηηθόο ρξόλνο ηεο νπνίαο δελ ππεξβαίλεη ηα 30 ιεπηά. 

Δθηόο απηνύ θαη νη καζεηέο δελ έρνπλ «μππλήζεη» αθόκε, κε απνηέιεζκα ε 

ζπκκεηνρή ηνπο λα είλαη ππνηνληθή. Γηα ην ιόγν απηό έπξεπε λα πεγαίλσ πνιύ 

λσξίηεξα θαη λα εηνηκάδσ ην εξγαζηήξην, γηα λα κε ράλεηαη πνιύηηκνο ρξόλνο. 

Δίρα ήδε νινθιεξώζεη ηε δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο 39 θαη είρα θάλεη ηηο ζρεηηθέο 

πξνεξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. Γελ δηέβιεπα θαη ηδηαίηεξν δήιν από 

ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ πνπ έδεηρλαλ αξθεηά θαηαπνλεκέλνη ζηνλ ςπρνινγηθό 

ηνκέα θαη είλαη γλσζηό όηη ζθέθηνληαη κόλν ρξεζηκνζεξηθά. Οη αδηάθνξνη καζεηέο 

αγθάιηαζαλ ζεηηθά ηελ ηδέα, αιιά πόζν κπνξεί λα βαζηζηεί θαλείο ζε απηνύο; Πώο 

κπνξεί έλα ζελάξην λα πεηύρεη, όηαλ νη καζεηέο θαηά θάπνην ηξόπν "ζύξνληαη ζε 

απηό εθόληεο- άθνληεο;" Ωζηόζν απηή ζηάζεθε θαη ε πξόθιεζε. Αλ ε ελαζρόιεζή 

ηνπο κε ην ζελάξην ιεηηνπξγνύζε σο βαιβίδα εθηόλσζεο ηνπ άγρνπο, σο κέζν 

ςπρηθήο απνθόξηηζεο θαη σο δεηιή απειεπζέξσζε ηεο θαηαπηεζκέλεο δεκηνπξγηθήο 

ηνπο έθθξαζεο, ζα ην ζεσξνύζα κεγάιε επηηπρία. 

Γελ είρα επηιύζεη αθόκε ην ζέκα ηεο εμεύξεζεο ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ. Με 

βάζε ηνπο ξπζκνύο θαη εθόζνλ δελ ραλόηαλ θαη θάπνην κάζεκα ην ζελάξην ζα 

νινθιεξσλόηαλ ζηηο αξρέο Μαξηίνπ. Όκσο, αλ ην ζελάξην απισζεί ζε ηόζν ρξόλν, 
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ράλεηαη ε ελόηεηα θαη ε ζπλνρή ηνπ θαη νη ζηόρνη δελ επηηπγράλνληαη. Δίρα όκσο ηελ 

ειπίδα όηη ζα εμαζθαιίζσ θάπνηεο ώξεο από άιια καζήκαηα, αιιά δελ ην πέηπρα, όρη 

γηαηί νη ζπλάδειθνη ήηαλ απξόζπκνη, αιιά γηαηί νη ίδηνη νη καζεηέο δελ ην δέρνληαλ.  

Σελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα ζπγθεληξσζήθακε ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ. Ο ρξόλνο 

αλαιώζεθε θπξίσο ζε νξγαλσηηθά δεηήκαηα. πδεηήζεθε ν ηξόπνο εξγαζίαο θαη 

ηέζεθε έλα ρξνλνδηάγξακκα. Οη καζεηέο κε δηαβεβαίσζαλ γηα ηελ πξόζεζή ηνπο λα 

εξγαζηνύλ ππεύζπλα θαη έγηλε ν ρσξηζκόο ηνπο ζε έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή ησλ 

πέληε κειώλ. Βέβαηα ε παξνπζία κεγάινπ αξηζκνύ έδηλε ηελ αίζζεζε ηνπ 

"αδηαρώξεηνπ" ζηελ αίζνπζα, ρσξίο σζηόζν λα δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο ράνπο ή 

αζθπμίαο. πκθσλήζεθε επίζεο ην ηειηθό πξντόλ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη, γηα λα ηνπο εκθπζήζσ ηε δηάζεζε γηα εξγαζία ηνπο έδεημα θάπνηεο 

εξγαζίεο παιηόηεξσλ καζεηώλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. πκθσλήζεθε 

επίζεο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα απνζεθεύνπλ πξνζσξηλά ηηο εξγαζίεο (δίζθνο, flash, 

email), ώζηε λα απνηξαπεί ην ελδερόκελν θαθνηνπηάο. Οη καζεηέο θαηέβαζαλ κόλνη 

ηνπο ηα θύιια εξγαζίαο από ηνλ ηζηόηνπν ζηνλ νπνίν ηα είρα αλαξηήζεη θαη άξρηζαλ 

λα ηα κειεηνύλ. 

2ε ώξα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο  

Οη καζεηέο αζρνινύληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ εηζαγσγηθνύ θύιινπ εξγαζίαο. Γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ε ζπληάθηξηα βαζηιηθή Μαληδώξνπ αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο εξγάδνληαη γηα ην εηζαγσγηθό θύιιν εξγαζίαο, 

εθηειώληαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. πγθεθξηκέλα, εηζέξρνληαη ζηνλ 

ηζηόηνπν ηεο Πύιεο εληνπίδνπλ ην θεθάιαην 40 θαη θαηόπηλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

κεηάθξαζεο απνδειηηώλνπλ ζε πίλαθα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αζελαίσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηό. Δίλαη ζαθέο όηη κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή επηρεηξείηαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο αθαηξεηηθήο θαη θξηηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ, ελώ 

ηαπηόρξνλα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηνύλ αβαζάληζηεο γλώκεο πνπ έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί από ηα πξνεγνύκελα καζεηηθά ηνπο ρξόληα. Καηόπηλ ηνπο δεηείηαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ην ζηνηρείν ηνπ ήζνπο ησλ Αζελαίσλ πνπ ζεσξνύλ 

ζεκαληηθό. Μνηξαία ε ζύγθξηζε κε ηε πάξηε, πνπ δηαηξέρεη όιν ηνλ Δπηηάθην, δε ζα 

κπνξνύζε ινηπόλ λα παξαβιεθζεί θη εδώ. Δίλαη γεγνλόο όηη ε παξηηαηηθή θνηλσλία 

http://a1lykserron2011.blogspot.gr/
http://users.sch.gr/statpapako/g3.doc
http://users.sch.gr/statpapako/g3.doc
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αζθεί κεγάιε έιμε ζηνπο καζεηέο θαη θπθινθνξνύλ κεηαμύ ηνπο πνιιά 

ηδενινγήκαηα θαη ζηξεβιώζεηο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο από ην δηαδίθηπν θαη ηε 

ρνιηγνπληηαλή απόδνζε ηεο πάξηεο κε ηε γλσζηή ηαηλία «300». Δπηδηώθνπκε ινηπόλ 

λα αλαηξέμνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ςεθηαθνύο πόξνπο, ώζηε λα αλαθαηαζθεπάζνπλ 

απηή ηελ εηθόλα, λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ δύν ραξαθηήξσλ θαη λα νδεγεζνύλ 

ηειηθά ζηελ ελζπλαίζζεζε, επηιέγνληαο ην ήζνο πνπ ζεσξνύλ όηη ηνπο 

αληηπξνζσπεύεη».  

Δθαρμογή 

ηελ πξάμε γηα ην εηζαγσγηθό θύιιν απαηηήζεθαλ ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο θαη όρη κία. 

Θεσξώ όηη ππήξμε αζηνρία ηεο ζπληάθηξηαο ζηελ νξζή απνηίκεζε ηνπ απαηηνύκελνπ 

ρξόλνπ ζην ζεκείν απηό, όηαλ γηα ηελ επίζθεςε θαη κόλν ζηνπο πξνηεηλόκελνπο 

ηζηόηνπνπο απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ δπν ώξεο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ην ζελάξην 

λα απισζεί ζην ρξόλν θαη λα κελ επηηπγράλνληαη νη επηδησθόκελνη ζηόρνη. Βέβαηα 

εθκεηαιιεύηεθα ηελ απνπζία ελόο ζπλαδέιθνπ θαη αθηέξσζα ηε δηθή ηνπ ώξα ζην 

εηζαγσγηθό θύιιν εξγαζίαο.  

Οη καζεηέο εληόπηζαλ ζηελ Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα ην θείκελν θαη ηηο 

δπν κεηαθξάζεηο θαη ηα κεηέθεξαλ ζην Word. Πνιινί καζεηέο, παξά ηα πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ ζξπινύκελα, ειάρηζηα γλσξίδνπλ γηα ηνπο πίλαθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο 

κνξθνπνίεζεο ηνπ θεηκελνγξάθνπ. Γπζθνιεύηεθαλ λα θαηαλνήζνπλ ηε θξάζε: «λα 

δεκηνπξγήζεηε πίλαθα κε ηξεηο ζηήιεο ζηε κηα εθ ησλ νπνίσλ ζα απνδειηηώζεηε ην 

ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ήζνπο 

ησλ Αζελαίσλ, ε κεηάθξαζή ηνπ, έλα δηθό ζαο επίζεην ή θξάζε πνπ ζα ην απνδίδεη». 

Θεσξώ όηη ε δηαηύπσζε εδώ ζα έπξεπε λα είλαη πην «θηιηθή» πξνο ηνλ καζεηή θαη λα 

ηνλ θαζνδεγεί ζσζηά. Δδώ ππήξραλ πνιιέο απνξίεο θαη ρξεηάζηεθε λα δώζσ 

δηεπθξηλίζεηο ζε όιεο ηηο νκάδεο. Όηαλ έγηλε αληηιεπηό ην πεξηερόκελν ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο, ζηε ζπλέρεηα, πινπνηήζεθε ζρεηηθά εύθνια. Σα επίζεηα πνπ 

δόζεθαλ γηα ηνπο Αζελαίνπο πνηθίινπλ σο πξνο ην εύξνο θαη ηελ πνηόηεηά ηνπο από 

νκάδα ζε νκάδα. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ππνγξακκίζσ κε βάζε ηελ εκπεηξία κνπ, 

όηη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηνύ ηνπ είδνπο δελ επηηπγράλεηαη θακηά θαηάθηεζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζην γισζζηθό επίπεδν. Τπό απηή ηελ έλλνηα, νη ιέμεηο εθόζνλ 
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κεηαθξαζηνύλ δηαθνξεηηθά από ηνπο δηάθνξνπο ζπγγξαθείο, ράλνπλ ην «ζθξίγνο» 

θαη ηελ ηδηαίηεξε δπλακηθή ηνπο, πξάγκα πνπ αληαλαθιά αξλεηηθά ζηε ζπλνιηθή 

πξόζιεςε ηνπ θεηκέλνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ηα πξάγκαηα ήηαλ πην εύθνια, αθνύ δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο 

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα παξάγξαθν κε ηε κέζνδν ηεο αηηηνιόγεζεο, αλαπηύζζνληαο 

έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ήζνπο ησλ Αζελαίσλ ην νπνίν ζα επέιεγαλ νη ίδηνη. Απηό ην 

θάλνπλ ζπρλά ζην κάζεκα ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο θαη σο δξαζηεξηόηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη ζρεηηθά απιή. Ωζηόζν, ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ βξήθε ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο λα κελ έρνπλ νινθιεξώζεη αθόκε ηε δξαζηεξηόηεηα.  

Ζ επόκελε δξαζηεξηόηεηα απαίηεζε ρξόλν πνπ ζηάζεθε δύζθνιν λα εμεπξεζεί. 

Γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζε δήηεζα από ηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

βίληεν ζην ζπίηη ηνπο, θάηη πνπ όκσο δελ έθαλαλ, επηθαινύκελνη έιιεηςε ρξόλνπ ή 

απνπζία δηαδηθηύνπ ζην ζπίηη ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε παξαθνινύζεζε έγηλε ζην 

εξγαζηήξην κε πνιιέο δπζθνιίεο θαη απαηηήζεθε θαη άιιε κηα ώξα γηα ηε ζπγγξαθή 

ηεο απάληεζεο θαη γηα ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηεο ηεθκεξησκέλεο 

απάληεζήο ηνπο ζην εξώηεκα: «ε πνηα από ηηο δπν πόιεηο, ζηελ Αζήλα ή ζηε 

πάξηε, ζα πξνηηκνύζαηε λα δείηε θαη γηαηί;». Σν βίληεν ζεσξήζεθε θνπξαζηηθό, 

πνιύ αθεγεκαηηθό θαη γεληθά δελ άξεζε ζηνπο καζεηέο. Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο 

έδεημαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηε πάξηε, επεηδή, ηαηξηάδεη ζην ραξαθηήξα θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο, ρσξίο πεξαηηέξσ ηεθκεξησηηθή ππνζηήξημε. Ζ ζπκκεηνρή ζην 

πξώην θύιιν εξγαζίαο ππήξμε θαιή, αλ θαη θάπνηνη καζεηέο είηε αξγνύζαλ λα κπνπλ 

ζην εξγαζηήξην, είηε απνπζίαδαλ ηελ 1
ε
 δηδαθηηθή ώξα. Γελ δηέθξηλα ηδηαίηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ηεο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο, κάιινλ έλα είδνο ζλνκπηζκνύ 

εηζέπξαμα από απηνύο. Δληππσζηαθή ζεσξώ ηε ζπκκεηνρή ησλ «κέηξησλ» καζεηώλ, 

πνπ έδεημαλ θηιόηηκν θαη δήιν κεγαιύηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο «θαινύο» καζεηέο. Σα 

παξαγόκελα πξντόληα δελ δηεθδηθνύλ ηδηαίηεξεο δάθλεο θαη εθηηκώ όηη πξέπεη λα 

επαλαδηαηππσζεί ε πξώηε δξαζηεξηόηεηα θαη λα αλαζεσξεζνύλ ηα ρξνληθά πιαίζηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηζαγσγηθνύ θύιινπ εξγαζίαο.  

 



 
 
 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ 

Γ’ Λυκείου «Πίςω από τη βιτρίνα» 
ελίδα 16 από 29 

 

2
ε 
 θάζε (δπν κε ζπλερόκελεο αιιά εληόο ηεο ίδηαο κέξαο ώξεο ζην εξγαζηήξην). 

Δθαρμογή 

Γηα ηε δεύηεξε θάζε θαη εμ αηηίαο ηεο δηαθαηλόκελεο έιιεηςεο ρξόλνπ απνθάζηζα λα 

πινπνηεζνύλ ηαπηόρξνλα ηα ηξία θύιια εξγαζίαο σο εμήο: δπν νκάδεο αζρνιήζεθαλ 

κε ην πξώην θύιιν εξγαζίαο, άιιεο δπν κε ην δεύηεξν θύιιν εξγαζίαο θαη άιιεο δπν 

κε ην ηξίην θύιιν εξγαζίαο. Σελ θαηαλνκή έθαλα εγώ ηπραία, ώζηε λα κε ραζεί 

ρξόλνο θαη λα πξνιεθζνύλ αληηδξάζεηο. Σν πξώην ηέηαξην αλαιώζεθε ζε 

δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα θαη παξαζρέζεθαλ γεληθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο ησλ θύιισλ εξγαζίαο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ νκάδσλ. 

1
ο
 θύλλο επγαζίαρ (Η εηθόλα ηεο πόιεο. Οκάδα α΄ θαη β΄) 

Σν πξώην θύιιν εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ «εηθόλα ηεο πόιεο» θαη ζηόρνο είλαη λα 

θαηαδεηρζνύλ ε «θηινθαιία» θαη ε « επηέιεηα» σο αξεηέο ηνπ θιαζηθνύ αλζξώπνπ 

αιιά θαη ε ξεηνξηθή ππεξβνιή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηώλ. ηόρνο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ήηαλ λα γίλεη θαηαλνεηό πσο ν αξηζκόο θαη ε 

πνιπηέιεηα ησλ νηθνδνκεκάησλ ηεο θιαζηθήο Αζήλαο δελ ζπλάδεη κε ηα ιεγόκελα 

ηνπ Πεξηθιή πνπ θηινδνμεί λα δώζεη κηα ηδεαηή εηθόλα. Οη καζεηέο πεξηεγήζεθαλ 

ζηηο ηζηνζειίδεο θαη έδεημαλ εληππσζηαζκέλνη. Παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο αδπλακίεο 

ζην βίληεν, θαζώο ππήξραλ δηαθνπέο θαη ε έληαζε ηνπ ήρνπ ήηαλ θάπσο 

πξνβιεκαηηθή. Από ηηο δπν νκάδεο κόλν ε κηα παξήγαγε θείκελν, ελώ ε άιιε 

αλαιώζεθε ζε αηέξκνλεο  αλαδεηήζεηο, ρσξίο λα θαηαιήμεη ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν, 

όπσο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο δηαπηζηώζεθε. Βέβαηα, ην άξζξν πνπ παξήγαγε ε νκάδα 

δελ ήηαλ αμηώζεσλ, γηαηί νη καζεηέο δελ έρνπλ εζηζηεί ζηελ ζπκπαξαγσγή θαη ζηελ 

θαηαζθεπή ζπλεξγαηηθώλ πξντόλησλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν θύιιν, δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, σζηόζν πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί όηη νη καζεηέο καο, όπσο θαη νη πεξηζζόηεξνη, ζπάληα βιέπνπλ πέξα 

από ηνλ νξίδνληα θαη «πίζσ από ηε βηηξίλα». Υξεηάζηεθε λα θαηεπζύλσ ηελ έξεπλα 

πξνο ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, δεδνκέλνπ όηη θάπνηα δεηήκαηα παξνπζηάδνληαη 

εμηδαληθεπκέλα. Δθείλν πνπ ηνλίζηεθε βέβαηα ήηαλ ε ξεηνξηθή ππεξβνιή θαη ε 

ζθνπηκόηεηά ηεο. Ωο πξνο ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ππνγξακκίδσ θαη 

πάιη όηη δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα κηαο δηδαθηηθήο ώξαο. 
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Ωο πξνο ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα πνπ παξαπέκπεη ζηελ ηζηνζειίδα Perseus, 

ζα πξνηηκνύζα είηε λα δώζσ εγώ ην ιήκκα, είηε λα ηνπο παξαπέκςσ ζην επίηνκν 

ιεμηθό Liddell Scott πνπ ππάξρεη ζηηο ςεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα. Σα ιεμηθά 

ζηελ ηζηνζειίδα Perseus δελ είλαη ιεηηνπξγηθά θαη εθηόο ησλ άιισλ ππάξρνπλ θαη νη 

δπζθνιίεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

2
ο
 θύλλο επγαζίαρ (Η ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεύκαηνο. Οκάδα γ΄ θαη δ΄) 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θύιινπ απηνύ είλαη ζπγθεθξηκέλεο, σζηόζν είλαη πνιιέο θαη 

θάπνηεο από απηέο ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ. Ζ έλλνηα ηεο 

«απξαγκνζύλεο» δηεξεπλήζεθε ζρεηηθά εύθνια, θπξίσο από ηνπο καζεηέο ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο, νη νπνίνη είραλ θάπνηα εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ 

ιεμηθώλ. Αλακθίβνια νη καζεηέο θαηαλόεζαλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο 

ζπκκεηνρήο σο ππεξεζία θαη δηαθνλία ζην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα. ηε ζπλέρεηα, 

δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ δηαδηθηπαθά αθίζα επαηζζεηνπνίεζεο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, κε ζηόρν λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ηα αξραία ειιεληθά 

θείκελα είλαη δσληαλά θαη κπνξνύλ λα ζρνιηάζνπλ θαη ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. 

Σέινο, κέζσ ηεο επόκελεο δξαζηεξηόηεηαο επηρεηξήζεθε ε ζύλδεζε ηεο 

επαγγεικαηνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο κε ηελ παξαθκή ηεο δεκνθξαηίαο. Με ηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνπο κηζζνύο ησλ δεκόζησλ αξρόλησλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε 

βίληεν από ηελ παξάζηαζε ησλ Αραξλέσλ (ΚΘΒΔ, 2010 ), όπνπ ν Γηθαηόπνιηο 

πεξηγξάθεη ηε δνθεξή θαηάζηαζε ηεο Αζήλαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ, 

επηδηώρζεθε λα γίλνπλ ζπλεηξκνί κε ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα, ώζηε νη καζεηέο  

λα εληνπίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο. Σν ηειεπηαίν βίληεν δελ 

θαηέζηε δπλαηό λα ην παξαθνινπζήζνπλ νη καζεηέο γηα ηερληθνύο ιόγνπο θαη 

δεηήζεθε λα ην δνπλ ζην ζπίηη, ρσξίο απηό λα κπνξεί λα ειεγρζεί. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

ιεμηθνγξαθηθνύ ιήκκαηνο απνδείρζεθε δύζθνιε γηα ηνπο καζεηέο θαη ρξεηάζηεθε λα 

πξνζθέξσ νδεγίεο θαη γεληθέο θαηεπζύλζεηο. Γηα ηε ζπλέρεηα ππήξμε δσεξή 

ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ γηα  ηε δηαθζνξά ησλ δεκόζησλ αξρόλησλ. Αθόκε θαη 

γηα ηελ ππόζεζε «Είκελο» θαη ηε ιίζηα «Λαγθάξλη» έγηλε ιόγνο. Τπήξρε γεληθά κηα 

ηάζε απαμίσζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ζθέθηεθα όηη ζα έπξεπε λα παξέκβσ θαη λα 

θιείζσ ηερλεέλησο ηε ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε, πξηλ εθηξαπεί ζε αλεπηζύκεηνπο 
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αηξαπνύο. Ζ αθίζα επαηζζεηνπνίεζεο (picasa) πνπ δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηηο 

δπλαηόηεηεο θαη ηα εξγαιεία ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. ρεηηθά κε ηνλ ρξόλν, ζεσξώ 

όηη κηα δηδαθηηθή ώξα είλαη απεηξνειάρηζηε. Ίζσο κηα πξόβιεςε γηα ηξεηο ώξεο, λα 

είλαη πην ξεαιηζηηθή. Πνπ λα βξεζνύλ όκσο; Ωζηόζν, αλ δελ ππάξρεη επάξθεηα 

ρξόλνπ, πώο λα παξαρζνύλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα ππεξεηεζεί ε 

ζηνρνζεζία; 

3
ο
 θύλλο επγαζίαρ (Η ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ζπκκάρνπο. Οκάδα ε΄ θαη ζη΄) 

ην θύιιν απηό νη καζεηέο θιήζεθαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε κεηαηξνπή ηεο αζελατθήο 

ζπκκαρίαο ζε εγεκνλία εληνπίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηό. ηελ 

θαηεύζπλζε απηή κειέηεζαλ ηνλ δηάινγν Αζελαίσλ – Μειίσλ, πνπ παξαζέηεη ν ίδηνο 

ν Θνπθπδίδεο, έλα αζπλήζηζην απόζπαζκα γξακκέλν ζε κνξθή πνπ ζπκίδεη ζεαηξηθό 

έξγν. Οη Αζελαίνη σκά θαη θπληθά αξλνύληαη ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ή 

ηνπιάρηζηνλ νπδεηεξόηεηαο ζηνπο Μειίνπο. Σα ζηνηρεία απηά απνηεινύλ θόιαθν γηα 

ηελ εηθόλα ηεο Αζελατθήο εγεκνλίαο θαη είλαη δηακεηξηθά αληίζεηα κε όζα ν 

Πεξηθιήο εδώ παξαζέηεη. Πίζσ από ηε βηηξίλα, ινηπόλ, ππάξρεη κηα άιιε 

πξαγκαηηθόηεηα, επηκειώο θαιπκκέλε. Σν άξζξν ηνπ θαζεγεηή Μ. Σηβέξηνπ έδσζε 

θάπνηα ηξνθή γηα ηε ζπδήηεζε, σζηόζν ην ηειηθό πξντόλ, ε θαηαγξαθή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηνπο  ζε έλα ηειηθό θείκελν κε ηνλ ηίηιν «Αιήζεηεο θαη ςεύδε γηα ηε 

ζρέζε ησλ Αζελαίσλ κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο » δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία, 

αθνύ νη καζεηέο επηθαιέζηεθαλ «έιιεηςε ρξόλνπ». Ωζηόζν εθθξάζηεθαλ 

πξνθνξηθά θαη δηαηππώζεθαλ πνιιέο ελδηαθέξνπζεο απόςεηο, θάπνηεο από ηηο νπνίεο 

είλαη πνιύ απιντθέο. Μάιηζηα θάπνηνη παξνκνίαζαλ ηελ Αζελατθή εγεκνλία κε ηε 

ζεκεξηλή ακεξηθαληθή θπξηαξρία, εληνπίδνληαο πνιιέο νκνηόηεηεο. Γηαηππώζεθαλ 

πνιιά παξάπνλα, όηη ε δξαζηεξηόηεηα είλαη ζύλζεηε θαη απαηηεηηθή, σζηόζν 

δηέγλσζα θαη θάπνηα θόπσζε ησλ καζεηώλ από ηε ζπλερή αλαθύθισζε γύξσ από ην 

ίδην ζέκα, γεγνλόο πνπ κνπ έδσζε ην πξνκήλπκα λα ζπληνκεύζσ ηε δηαδηθαζία, πξηλ 

ε θσιπζηεξγία ησλ καζεηώλ παγησζεί  σο ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά. 

3
η
 θάζη ( Δπηινγηθό θύιιν εξγαζίαο θαη νινκέιεηα ηκήκαηνο. 1 ώξα ζην εξγαζηήξην 

θαη 1 ώξα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ) 
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ην επηινγηθό θύιιν από ηηο δπν δξαζηεξηόηεηεο παξέιεηςα ηε δεύηεξε πνπ είλαη 

αξθεηά ρξνλνβόξα θαη αζρνιήζεθα κόλν κε ηελ πξώηε, δειαδή κε ηε βξαρπινγία. Ζ 

δξαζηεξηόηεηα απηή θαληάδεη παξάηαηξε κε ην όιν θιίκα ηνπ ζελαξίνπ θαη 

δπζθνιεύζεθα λα εμεγήζσ ηε ζθνπηκόηεηά ηεο ζηνπο καζεηέο. ηελ νινκέιεηα νη 

νκάδεο ζε πέληε ιεπηά ε θάζε κηα αλέθεξε επηγξακκαηηθά ηα ζέκαηα κε ηα νπνία 

αζρνιήζεθε ζηε δεύηεξε θάζε θαη παξνπζίαζε ζε γεληθέο γξακκέο ηηο εξγαζίεο ηεο. 

Αθνινύζεζε ζπδήηεζε θαη δηάινγνο γηα αλαηξνθνδόηεζε θαη απνηίκεζε. Οη καζεηέο 

αλέιαβαλ ηελ επζύλε γηα ηε κεησκέλε ζπκκεηνρή, αθνύ νη παλειιήληεο ιεηηνπξγνύλ 

σο «θνιπκβήζξα ηνπ ηισάκ» γηα θάζε θπγνπνλία. ηε ζπλέρεηα, εζηίαζαλ ζηηο 

πνιιέο παξαγξάθνπο πνπ έπξεπε λα θάλνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ θαη απηό ην 

ζεώξεζαλ πνιύ αξλεηηθό. Κάπνηνο κάιηζηα αλέθεξε όηη απηό κνηάδεη κε κάζεκα 

λενειιεληθήο γιώζζαο πην πνιύ, παξά κε κάζεκα αξραίσλ ειιεληθώλ. Γελ 

παξέιεηςαλ βέβαηα λα επηζεκάλνπλ θαη θάπνηα ζεηηθά, όπσο ε απηελέξγεηα, ην 

ζπλεξγαηηθό θιίκα, ε δηεύξπλζε ηεο νπηηθήο θ.ιπ.  

Απνηηκώληαο ζπλνιηθά ην ζελάξην, ζεσξώ όηη ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρξόλν, 

ιηγόηεξεο αζθήζεηο παξαγσγήο δνθηκηαθνύ ιόγνπ θαη θαινύο ρεηξηζκνύο από ηελ 

πιεπξά ηνπ δηδάζθνληα. ε θάζε πεξίπησζε θαη ππό ηηο παξνύζεο απνηξεπηηθέο 

ζπλζήθεο ζεσξώ ηε βαζηθή ζηνρνζεζία δπζεπίηεπθηε. 
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Διζαγφγικό θύλλο εργαζίας 

1. Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο πύιεο γηα ηελ Διιεληθή γιώζζα θαη 

αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή : Αξραία ειιεληθά, Δξγαιεία, Καηάινγνο θεηκέλσλ λα 

εληνπίζεηε ην θεθ.40. Να αλνίμεηε θαη λα κειεηήζεηε ηηο δύν παξαηηζέκελεο 

κεηαθξάζεηο ηνπ Δ. Βεληδέινπ θαη ηνπ Δ. Λακπξίδε. Καηόπηλ λα δεκηνπξγήζεηε 

πίλαθα κε ηξεηο ζηήιεο, ζηε κηα εθ ησλ νπνίσλ ζα απνδειηηώζεηε ην ζεκείν ηνπ 

θεηκέλνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ήζνπο ησλ 

Αζελαίσλ, ε κεηάθξαζή ηνπ, έλα δηθό ζαο επίζεην ή θξάζε πνπ ζα ην απνδίδεη.  

2.Από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθεληξώζαηε λα επηιέμεηε απηό πνπ, θαηά ηελ θξίζε 

ζαο, είλαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεηε γηα ηελ επηινγή ζαο 

ζε κηα παξάγξαθν 120 ιέμεσλ. 

3.ε αξθεηά ζεκεία ηνπ ιόγνπ κέρξη ηώξα ν ξήηνξαο πξνβαίλεη ζε αλνηθηέο ή 

ζπγθαιπκκέλεο ζπγθξίζεηο κε ηε κεγάιε αληίπαιν ησλ Αζελαίσλ, ηε πάξηε. 

Θπκεζείηε όζα ζπδεηήζεθαλ ζηα θεθ.37 θαη θεθ. 39. 

Να πεξηεγεζείηε ζηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξραία πάξηε  

http://www.spartans.gr 

http://www.sikyon.com/ 

Να δείηε έλα από ηα παξαθάησ βίληεν, δηάξθεηαο 18 ιεπηώλ ην θαζέλα πνπ επίζεο 

αλαθέξνληαη ζηελ αξραία πάξηε. Ζ επηινγή είλαη δηθή ζαο ,ηα ζηνηρεία πνπ δίδνληαη 

είλαη παξόκνηα. 

http://www.youtube.com/watch?v=0bYXbC8_OlQ 

http://www.youtube.com/watch?v=r5ehowcKpvM 

Αθνύ ιάβεηε ππόςε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζαηε γηα ην ραξαθηήξα ησλ 

Αζελαίσλ ζηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα θαη ην πιηθό πνπ ζπιιέμαηε γηα ηελ αξραία 

πάξηε λα παξνπζηάζεηε ζε έλα θείκελν δύν παξαγξάθσλ ηηο δηαθνξέο ζην ήζνο ησλ 

πνιηηώλ ησλ δύν πόιεσλ, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζαο ζηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην θεθ.40 

http://www.greek-language.gr/
http://www.spartans.gr/
http://www.sikyon.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0bYXbC8_OlQ
http://www.youtube.com/watch?v=r5ehowcKpvM
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Αλ ππνζέηακε όηη κε κηα κεραλή ηνπ ρξόλνπ κεηαθεξόκαζηαλ ζην παξειζόλ ζε πνηα 

από ηηο δύν πόιεηο λνκίδαηε όηη ζα ηαίξηαδε πεξηζζόηεξν ζην ραξαθηήξα ζαο λα δείηε ; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο ζε πξνζρεδηαζκέλν πξνθνξηθό ιόγν πνπ δε ζα 

μεπεξλά ηα 3 ιεπηά γηα ηνλ θαζέλα. 
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Φύλλο Δργαζίας 1 

Ζ εικόνα ηης πόλης 

«Αγαπνύκε δειαδή θαη δνπιεύνκε ηελ νκνξθηά, ρσξίο λα ηε ζπγρένκε κε ηελ 

πνιπηέιεηα, θαη θπλεγνύκε ηε γλώζε θαη ηε ζνθία ρσξίο γηα ηνύην λα ράλνκε ηνλ 

αληξηζκό καο, γηαηί ρξεζηκνπνηνύκε ηα πινύηε καο κάιινλ ζαλ επθαηξία γηα έξγα παξά 

γηα θαπρεζηάξηθα ιόγηα». 

1.Να εηζέιζεηε ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα, λα εληνπίζεηε ην έξγν ηνπ 

Θνπθπδίδε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ιεμηθνύ Liddell-Scott λα πξνζδηνξίζεηε ηε ζεκαζία 

ησλ παξαθάησ ιέμεσλ: φιλοκαλοῦμεν, εὐτελείας. 

2. Να αλαηξέμεηε ζηνπο παξαθάησ ππεξδεζκνύο  

http://www.youtube.com/watch?v=7YDKTLQSs8M 

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/ 

http://www.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_more_2.aspx 

ηνλ πξώην, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεηε κηα εληππσζηαθή 

αλαθαηαζθεπή ηνπ Παξζελώλα, ζηνλ δεύηεξν, ζα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο θαη πιηθό 

γηα ηελ πνιηηηζκηθή αθηηλνβνιία ησλ Αζελώλ ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή θαη ζηνλ ηξίην, 

ζα δείηε αλαιπηηθά ηα αξρηηεθηνλήκαηα ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ ηεο θιαζηθήο 

πεξηόδνπ. 

3.Αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο όια ηα παξαπάλσ θαζώο θαη όζα ιέγνληαη από ηνλ 

Πεξηθιή ζηνλ Δπηηάθην ζα γξάςεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζε έλα άξζξν κε ηίηιν: 

« Δπηέιεηα, απιόηεηα θαη ππεξβνιή ζηελ Αζήλα ηνπ Πεξηθιή». 

http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.youtube.com/watch?v=7YDKTLQSs8M
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_more_2.aspx
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Φύλλο Δργαζίας 2 

Ζ λειηοσργία ηοσ πολιηεύμαηος 

«Καη λνηάδνληαη νη ίδηνη άλζξσπνη θαη ηηο ηδησηηθέο ηνπο δνπιεηέο θαη ηα πνιηηηθά, θ' 

ελώ άιινη ζ' άιια επαγγέικαηα αζρνινύληαη, όκσο γλσξίδνπλ όινη ηα πνιηηηθά 

δεηήκαηα θαηά βάζνο, γηαηί κόλνλ εκείο ζεσξνύκε όπνηνλ δελ αλαθαηεύεηαη ζ' απηά, 

όρη ζαλ άλζξσπν πνπ θνηηάδεη ηε δνπιεηά ηνπ, αιιά ζαλ άλζξσπν άρξεζην·θ' νη ίδηνη 

άλζξσπνη θξίλνπλε γηα ηηο πνιηηηθέο πξάμεηο, θαη πξνζπαζνύλ λα επηλνήζνπλε ζσζηέο 

ιύζεηο γηα ηα πνιηηηθά δεηήκαηα·» 

1.Να αλαδεηήζεηε ηνλ ηύπν «απξάγκνλεο» ζην Λεμηθό ηεο Ν. Διιεληθήο ηνπ 

Σξηαληαθπιιίδε πνπ ζα βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Πύιεο  

Να εηζέιζεηε ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα, όπνπ κεηαμύ άιισλ λνκηθώλ όξσλ πνπ 

αθνξνύλ ην αζελατθό πνιίηεπκα αληρλεύεηαη ν ηύπνο «απξάγκσλ» 

http://www.stoa.org/projects/demos/article_law_glossary?page=9&greekEncoding.  

Από ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα λα αληρλεύζεηε ζην ιεμηθό Liddell-Scott ηε 

ζεκαζία ηεο ιέμεο απξάγκσλ, αθνύ αλαηξέμεηε θαη ζηα θείκελα πνπ παξαηίζεληαη 

εθεί. 

Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ : 

α. Να ζπληάμεηε εξκελεπηηθό ιήκκα γηα ηε ιέμε θαηάιιειν λα δεκνζηεπζεί ζε 

ειεθηξνληθό ιεμηθό. 

β. Να εμεγήζεηε, γηαηί ε απξαγκνζύλε δελ ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Αζελαίνπ 

πνιίηε ζε έλα ζύληνκν θείκελν 150 ιέμεσλ. 

2. Λακβάλεηε κέξνο ζε κηα εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε καζεηηθή θνηλόηεηα. 

Αλαιακβάλεηε λα θαηαζθεπάζεηε κε όπνην ειεθηξνληθό κέζν επηζπκείηε ή γλσξίδεηε 

θαιύηεξα ηε ρξήζε ηνπ ( π.ρ. vuvox, prezi, movie maker) κηα αθίζα παξαθίλεζεο, 

ζηελ νπνία ζα αμηνπνηήζεηε όζα γξάθεη εδώ ν Θνπθπδίδεο θαη ε νπνία ζα αλαξηεζεί 

ζην blog ηνπ ζρνιείνπ. 

http://www.stoa.org/projects/demos/article_law_glossary?page=9&greekEncoding
http://www.perseus.tufts.edu/
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3.Να αλαηξέμεηε ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα πνπ αθνξά ηε δεκόζηα νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή  ηεο Αζήλαο 

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/economy/400civil_misthoi.html.  

Να παξαθνινπζήζεηε ην παξαθάησ βίληεν από ηελ θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε 

«Αραξλήο» http://www.youtube.com/watch?v=qxnbVXWX_uk, όπνπ ν Γηθαηόπνιηο 

θαπηεξηάδεη ηελ απξνζπκία ησλ βνπιεπηώλ λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηνλ πόιεκν θαη 

ζηειηηεύεη ηε δηαθζνξά. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ζα πξνεηνηκάζεηε ηα θύξηα ζεκεία κηαο νκηιίαο 

πνπ ζα δηαξθεί επηά ιεπηά θαη ζα αλαθέξεηαη ζηα κειαλά ζεκεία ηνπ αζελατθνύ 

πνιηηεύκαηνο.  

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/economy/400civil_misthoi.html
http://www.youtube.com/watch?v=qxnbVXWX_uk
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Φύλλο Δργαζίας 3 

Ζ ζσμπεριθορά απένανηι ζηοσς ζσμμάτοσς 

«Καη είκαζηε αληίζεηνη πξνο ηνπο πεξηζζόηεξνπο θαη ζηηο θαιέο καο πξάμεηο, γηαηί δελ 

θάλνκε θίινπο εθείλνπο πνπ καο επεξγεηνύλ, αιιά εθείλνπο πνπ επεξγεηνύκε εκείο. Πην 

ζίγνπξνο θίινο είλαη όπνηνο έρεη θάλεη ην θαιό, έηζη ώζηε λα ην δηαηεξεί ζα ρξένο από 

ηνλ άιινλ κε ηελ θαιή ηνπ πξναίξεζε ζ' εθείλνλ πνπ απηόο ηελ έδσζε. Δθείλνο όκσο, 

πνπ ρξσζηάεη αληίραξε, δελ είλαη ηόζν πξόζπκνο, μέξνληαο πσο ζ' αληαπνδώζεη κηα 

παιηά γελλαηνςπρία, θη όρη γηα λα ηνπ ρξσζηνύλε ράξε αιιά ζα ρξένο. [2.40.5] Καη 

κόλνη εκείο παξέρνκε ηελ επεξγεηηθή καο βνήζεηα ρσξίο δηζηαγκό ζηεξίδνληάο ηελ όρη 

ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπκθέξνληνο, αιι' από πίζηε ζηελ ειεπηεξία.» 

1. Σηαδηαθά ε Γειηαθή ζπκκαρία κεηαηξάπεθε ζε Αζελατθή εγεκνλία .Να εηζέιζεηε 

ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/210years50.html 

θαη αλνίγνληαο όινπο ηνπο ππεξδεζκνύο πνπ εκθαλίδνληαη λα απνδειηηώζεηε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θπξηαξρία ησλ Αζελαίσλ  

2. Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν 

http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/contents.htm, λα εληνπίζεηε θαη λα 

κειεηήζεηε ηε κεηάθξαζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζην δηάινγν Αζελαίσλ - Μειίσλ. 

Καηόπηλ λα δεκηνπξγήζεηε πίλαθα κε ηξεηο ζηήιεο εθ ησλ νπνίσλ ζηελ πξώηε ζα 

θαίλεηαη ην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ, ζηε δεύηεξε ε κεηάθξαζή ηνπ θαη ζηελ ηξίηε έλα 

δηθό ζαο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ήζνπο ησλ Αζελαίσλ. Να ζπγθξίλεηε ηνλ πίλαθα κε 

εθείλνλ πνπ δεκηνπξγήζαηε ζην εηζαγσγηθό θύιιν εξγαζίαο. 

3.Να δηαβάζεηε ην θείκελν http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=149992. 

Πξόθεηηαη γηα έλα άξζξν ηνπ θαζεγεηή Μ. Σηβέξηνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

Αζελαίσλ ζην απόγεην ηεο δύλακήο ηνπο. Λακβάλνληαο ππόςε ηα δεδνκέλα ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο 2, όζα δηαβάζαηε θαη ηα ιεγόκελα ηνπ Πεξηθιή λα ζπγθεληξώζεηε 

ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζε έλα θείκελν κε ηίηιν : 

«Αλήθειερ και τεύδη για ηη ζσέζη ηυν Αθηναίυν με ηοςρ ζςμμάσοςρ ηοςρ».  

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/210years50.html
http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/contents.htm
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=149992
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Δπιλογικό θύλλο εργαζίας 

1. Να αλαδεηήζεηε ζην ιεμηθό ηνπ Σξηαληαθπιιίδε, πνπ ζα βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 

Πύιεο, ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο «βξαρπινγία». Καηόπηλ λα θάλεηε «απνζηνιή ζηα 

ζώκαηα» θαη λα δηαβάζεηε ηηο δύν αλαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ .Σέινο, λα εληνπίζεηε 

θαη λα απνθαηαζηήζεηε ηηο βξαρπινγίεο κε δηαθνξεηηθό ρξώκα ζην θείκελό καο, 

αθνύ ην αληηγξάςεηε θη επηθνιιήζεηε ζην Word. 

2.Να εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή γιώζζα θαη 

αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή: Αξραία ειιεληθά, Δξγαιεία, Καηάινγνο θεηκέλσλ λα 

εληνπίζεηε ην έξγν ηνπ Ηζνθξάηε, «Παλεγπξηθόο». Να κειεηήζεηε από ηε κεηάθξαζε 

ηεο ηέιιαο Μπαηδάθνπ ην ηκήκα 4.100-109. Να ζπγθεληξώζεηε ζε πίλαθα ηηο 

νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δύν θεηκέλσλ. 

3.Αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο όια όζα κειεηήζακε λα ζπγθεληξώζεηε ηα ζπκπεξάζκαηά 

ζαο ζε έλα άξζξν κε ηίηιν: «Οι δύο όυεις ηης Αθηναχκής δημοκραηίας».  

http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν ζελάξην ζα κπνξνύζε λα επεθηαζεί θαη λα εκπινπηηζζεί κε ηελ παξεκβνιή άιισλ 

αξραίσλ θεηκέλσλ πνπ είηε ζρεηίδνληαη κε ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα ζεσξεηηθά (π.ρ. 

Αξηζηνηέιεο, «Πνιηηηθά», Πιάησλ, «Πξσηαγόξαο») είηε απνηππώλνπλ ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πνιηηεύκαηνο θαη ησλ ζεζκώλ από ηνπο απινύο πνιίηεο (π.ρ. 

θσκσδία, ξεηνξηθνί ιόγνη), ώζηε λα δνζεί κηα πην ζθαηξηθή εηθόλα. Δπίζεο, νη 

καζεηέο ζα κπνξνύζαλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα ειεθηξνληθό θόξνπκ δηαιόγνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία. Ο ξόινο 

ηνπ θαζεγεηή ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ζπλνςηδόηαλ ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ 

αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ πνπ ζα απνηεινύζαλ ηε βάζε ηηο δηαδηθηπαθήο 

ζπδήηεζεο. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ ζπληάθηξηα ζεσξεί όηη νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη «ιίγεο ζηνλ αξηζκό, γηα λα κπνξνύλ 

λα πινπνηεζνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ ζε κηα δηδαθηηθή ώξα, έηζη ώζηε λα ππάξρεη 

ζρεηηθή απηνηέιεηα κε δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη ην κάζεκα δηδάζθεηαη γηα κηα ώξα 

εβδνκαδηαίσο». ηελ πξάμε απνδεηθλύνληαη πνιιέο θαη απηό απνηειεί θαη ηε βαζηθή 

αδπλακία ηνπ ζελαξίνπ θαηά ηε γλώκε κνπ. Σν ζελάξην ηειηθά απιώζεθε ζε 

δηάζηεκα έμη εβδνκάδσλ θαη ν ρξόλνο θπινύζε ρσξίο νξαηό ηέινο. Οη καζεηέο δελ 

ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ, σζηόζν, όκσο κνπ 

έδσζαλ ηελ εληύπσζε όηη θάλνπλ «αγγαξεία», ηελ εληύπσζε όηη θσιπζηεξγνύλ θαη 

όηη αζθνύλ παξειθπζηηθή ηαθηηθή, γηα λα αλαθπθιώλνληαη νη ίδηεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Δπράξηζηε έθπιεμε απνηέιεζε ε παξνπζία καζεηώλ πνπ αγθάιηαζαλ πην ζεξκά ηελ 

πξνζπάζεηα, καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ηελ εηηθέηα ηνπ «αξηζηνύρνπ». Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

«θαιώλ» καζεηώλ ππήξμε αξθεηά πεξηνξηζκέλε, γεγνλόο πνπ απνθαιύπηεη ην 

κέγεζνο ηεο ρξεζηκνζεξίαο θαη ηεο αιινηξίσζεο. Σν γεγνλόο όηη δαλείζηεθα ρξόλν 

θαη από θάπνηα άιια καζήκαηα, απνηππώλεη εύγισηηα θαη ηνπο ξπζκνύο κε ηνπο 

νπνίνπο θηλήζεθαλ ζπλνιηθά νη καζεηέο. Βέβαηα, ε πξνζπάζεηα άμηδε ηνλ θόπν, αθνύ 

ππήξμε εκπινθή (όρη ίζσο ζηα επηζπκεηά επίπεδα) ησλ καζεηώλ, ζε έλα κάζεκα πνπ 
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νύησο ή άιισο ην κάζεκα είλαη θπξηνιεθηηθά θαηαδηθαζκέλν. ηα ζεηηθά θαηαηάζζσ 

θαη ηνλ γόληκν πξνβιεκαηηζκό πνπ αλαπηύρζεθε γύξσ από πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

δεηήκαηα, θαζώο νη καζεηέο ήηαλ επεπίθνξνη ζε δηάινγν θαη ζπδεηήζεηο θαη ιηγόηεξν 

ελζνπζηώδεηο γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ ζπγγξαθή επξύηεξσλ θεηκέλσλ, ζηε 

βάζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθώλ.  
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