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30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη

Απσαία Δλληνική Γλώζζα και Γπαμμαηεία
Α΄ Λςκείος
Θεμαηική ενόηηηα:
Ξενοθώνηορ, «Ελληνικά» Β 2. 19 - 23
Σίηλορ:
«Ζ ηελεςηαία ππάξη»

ΣΑΘΖ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Θεζζαλονίκη 2012

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ
ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και
δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και
Β/βάθμια εκπαίδεςζη» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο
πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε
νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο
πφξνπο.
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με
ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη.
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ
Τπεχζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο δεπηεξνβάζκηαο: Λάκπξνο Πφιθαο,
Κνζκάο Σνπινχκεο
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
http://www.greeklanguage.gr
Καξακανχλα 1 – Πιαηεία θξα Σ.Κ. 55 132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε
Σει.: 2310 459101 , Φαμ: 2310 459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ
& Αζιεηηζκνχ

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ
Α΄ Λυκείου «Η τελευταία πράξη »
Σελίδα 2 από 48

Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

Σίηινο
Ζ ηειεπηαία πξάμε
Δεκηνπξγόο
ηάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ
Δηδαθηηθό αληηθείκελν
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία
(Πξνηεηλόκελε) Σάμε
Α΄ Λπθείνπ
Υξνλνινγία
Ννέκβξηνο 2012
Δηδαθηηθή/Θεκαηηθή Ελόηεηα
Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη: Ξελνθψληνο, «Ελληνικά» Β 2. 19 - 23
Δηαζεκαηηθό
Ναη
Εκπιεθόκελα γλσζηηθά αληηθείκελα
Η. Φηινινγηθήο Εψλεο
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία
Νενειιεληθή Γιψζζα
Υξνληθή δηάξθεηα
5 δηδαθηηθέο ψξεο
Υώξνο
Η. Φπζηθφο ρψξνο:
Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.
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ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki (pbworks.com).
Σν ζελάξην πινπνηείηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο (1ε ψξα / 2ε ψξα / 3ε - 4ε ψξα / 5ε ψξα)
είηε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο είηε ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Δθφζνλ ππάξρεη
ε δπλαηφηεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ Wiki, γηα ηελ
αλάξηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ηνπ
δηδάζθνληνο.
Πξνϋπνζέζεηο πινπνίεζεο γηα δάζθαιν θαη καζεηή
Ζ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή εμνηθείσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ κε ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε βαζηθψλ
εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ (θεηκελνγξάθνο, ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ, δηαδίθηπν,
ηζηνζειίδα θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο αζθήζεσλ Hot
Potatoes) θαη ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή (ζρνιηθφ εξγαζηήξην Ζ/Τ ή
ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξεηνί ππνινγηζηέο, βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθφο πίλαθαο,
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν). Απαηηείηαη, επίζεο, εμνηθείσζε ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ
καζεηψλ κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία.
Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ρσξίο ηδηαίηεξα καζεζηαθά πξνβιήκαηα,
πνπ θαηέρνπλ βαζηθέο γλψζεηο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ θαη έρνπλ πξνεγνχκελε
ζεηεία ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.
Εθαξκνγή ζηελ ηάμε
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ
& Αζιεηηζκνχ

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ
Α΄ Λυκείου «Η τελευταία πράξη »
Σελίδα 4 από 48

Σν ζελάξην ζηεξίδεηαη
—
Σν ζελάξην αληιεί
—
Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε αλαθέξεηαη ζηε ζπλζήθε εηξήλεο θαη ζηελ παξάδνζε ησλ
Αζελψλ. Οη καζεηέο ζα πξνζεγγίζνπλ ην θείκελν γισζζηθά, ζα ην κεηαγξάςνπλ, ζα
ην απνδψζνπλ δηαγξακκαηηθά· ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ ζχληαμε κεηάθξαζεο θαη ζα ηε
ζπγθξίλνπλ κε άιιεο· ζα αλαδεηήζνπλ νκφξξηδεο ιέμεηο· ζα αμηνινγήζνπλ ηνπο
φξνπο ηεο παξάδνζεο θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απφ
ζέζε ηζρχνο ή δξηκείαο αλάγθεο· ζα ζπγθξίλνπλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ·
ηε κεηαηξνπή ηνπ ιανχ ζε φριν· ηελ ηζηνξία θαη ηνλ ζπκβνιηζκφ ησλ Μαθξψλ
Σεηρψλ· ηελ πηψζε θαη ηελ ηαπείλσζε· ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηε κεγάζπκε
αληηκεηψπηζε ηνπ κεγάινπ εηηεκέλνπ· ζα παξαγάγνπλ ιφγν ελζπλαηζζεηηθφ θαη ζα
κειεηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο.
Παξάιιεια, ζην ζελάξην απηφ ζα ελζσκαησζεί θαη ε δηδαζθαιία ηεο 7εο Δλφηεηαο
ηνπ ζρνιηθνχ Δγρεηξηδίνπ Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε
ησλ ζπκπεξαζκαηηθψλ θαη ησλ ελδνηαζηηθψλ πξνηάζεσλ. Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε
απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ην πξσηφηππν. Δπηδηψθεηαη
λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο ην θείκελν αμηνπνηψληαο πφξνπο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη
εξγαιεία ησλ ΣΠΔ, θαζψο θαη ηε κεηαθξαζηηθή κέζνδν «θαηά θψια», θαη λα
πξνζεγγίζνπλ δηαιεθηηθά ην θείκελν κέζσ ηεο έξεπλαο, ησλ ζπγθξίζεσλ θαη
αλαγσγψλ ζηε ζχγρξνλε επνρή.
Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ

ύιιεςε θαη ζεσξεηηθό πιαίζην
Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε φηη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηδάζθνληαη ηα
Αξραία Διιεληθά ζηελ Α΄ Λπθείνπ δίλεη κνλνδηάζηαηα έκθαζε ζηε γισζζηθή

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ
& Αζιεηηζκνχ

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ
Α΄ Λυκείου «Η τελευταία πράξη »
Σελίδα 5 από 48

δηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ, ελψ νη ηδέεο θαη ηα αμηφινγα κελχκαηα ησλ θεηκέλσλ είηε
αγλννχληαη είηε πξνζεγγίδνληαη επηθαλεηαθά θαη κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ. Ζ
επαλάιεςε απηνχ ηνπ ζπκπεξηθνξηζηηθνχ κνηίβνπ αλαπφδξαζηα θνπξάδεη ηνπο
καζεηέο, αθνχ εθηφο ησλ άιισλ ηνπο αθαηξεί ηελ πξσηνβνπιία. Ζ παξνχζα πξφηαζε
θηλείηαη ζηε ινγηθή ηνπ Νένπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Υσξίο λα αγλνεί ην
γισζζηθφ κέξνο, δίλεη έκθαζε ηφζν ζηε κεηάθξαζε φζν θπξίσο ζην λφεκα θαη ζηα
κελχκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ, φηαλ αλαρζνχλ ζηε ζχγρξνλε επνρή, απνθηνχλ άιιε
δηάζηαζε θαη δπλακηθή, θεληξίδνληαο ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.
Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηηρ ςποβοηθούμενηρ ανακαλςπηικήρ
μάθηζηρ με ζηαδιακή ςποσώπηζη ηηρ ςποζηήπιξηρ πος παπέσει ο διδάζκων. Αλαγθαία
ζσξείηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ καζεηή ζηo πιαίζην ηηρ ομαδικήρ
επεςνηηικήρ επγαζίαρ. Ο δηδάζθσλ παξέρεη εξεζίζκαηα, χιε θαη κεζνδνινγηθά
εξγαιεία ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη, κε πξνζσπηθή αλαδήηεζε θαη αςηενέπγεια ζηo
πιαίζην ηηρ ομαδοζςνεπγαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ, θαηαθηνχλ δπλακηθά ηε γλψζε θαη
απνθηνχλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο. Οη καζεηέο, αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ, δεκηνπξγνχλ
απζεληηθά

πεξηβάιινληα

επηθνηλσλίαο,

απνθηνχλ

πξφζβαζε

ζε

πνηθίινπο

ζεκεησηηθνχο πφξνπο, εξεπλνχλ, ζπιιέγνπλ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο, αμηνινγνχλ,
ζπγθξίλνπλ, ζπλζέηνπλ, ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ κέζα ζε θιίκα άκηιιαο.
Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο θαη λα απνθηήζνπλ
ηαπηφηεηα θξηηηθνχ ππνθεηκέλνπ.
Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, αμίεο, πεπνηζήζεηο, πξόηππα, ζηάζεηο δσήο
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / νη καζήηξηεο:


Να θαηαλνήζνπλ φηη ηειηθά ηελ ηζηνξία δηαρξνληθά ηε γξάθνπλ νη ληθεηέο, νη
νπνίνη ζέηνπλ θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεξκαηηζκνχ ηνπ πνιέκνπ.



Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν πφιεκνο δε δηεμάγεηαη κφλν ζην πεδίν ηεο κάρεο
(έξγα) αιιά θαη ζε επίπεδν δηπισκαηηθφ (ιφγνη).
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Να ζπζρεηίζνπλ ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ
ζπρλά ηα πξφζσπα είηε πξφθεηηαη γηα πνιηηηθνχο είηε πξφθεηηαη γηα
ζηξαηησηηθνχο εγέηεο.



Να απνηηκήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ληθεηή απέλαληη ζηνλ κεγάιν εηηεκέλν
θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα αίηηα απηήο ηεο κεγαζπκίαο.



Να θαηαλνήζνπλ φηη ε δχλακε θαη ε επηπρία δε δηαξθνχλ γηα πάληα θαη φηη ε
έπαξζε θαη ε αιαδνλεία ελίνηε νδεγνχλ ζηελ θαηαζηξνθή.



Να εληνπίζνπλ ζην αξραίν θείκελν ζηάζεηο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε
ηελ εηξήλε θαη ηελ ειεπζεξία θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα ηζρχνληα ζην παξφλ.



Να γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία θαη ην ζπκβνιηζκφ ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ.

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:


Να είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκεληθνχ
είδνπο ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο θαη λα αζθεζνχλ ζηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο
παξαγξάθσλ.



Να εληνπίδνπλ ηε δνκή ηεο αθήγεζεο κε βάζε ηνπο ρξνληθνχο
πξνζδηνξηζκνχο, ηα ξήκαηα θαη ηα ππνθείκελα.



Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν θαη ηε ρξήζε ησλ ζπκπεξαζκαηηθψλ θαη ησλ
ελδνηαζηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνλ ιφγν.



Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε ζεκεξηλή γιψζζα απνηειεί ηε θπζηθή ζπλέρεηα
ηεο αξραίαο ηφζν ζε επίπεδν ιέμεο φζν θαη ζε επίπεδν δνκψλ.

Γξακκαηηζκνί
Γλωζζικόρ-Κλαζικόρ γπαμμαηιζμόρ
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:


Να

αζθεζνχλ

ζηελ

θαηαλφεζε

θαη

ζηνλ

εληνπηζκφ

ηεο

γξακκαηηθνζπληαθηηθήο δνκήο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ απφ ην
πξσηφηππν θαη λα ηελ απνδίδνπλ δηαγξακκαηηθά.
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Να ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απφδνζε, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζπειάζνπλ λνεκαηηθά θαη κεηαθξαζηηθά ην θείκελν.



Να αληηιακβάλνληαη θαη λα αηηηνινγνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθήο
αθήγεζεο ηφζν ζε επίπεδν θαζαξά ρξνλνγξαθηθφ φζν θαη ζε επίπεδν
αλαδήηεζεο ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ.



Να εξκελεχνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ επηινγέο, γεγνλφηα θαη ζηάζεηο πξνζψπσλ
ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο.

Νέοι γπαμμαηιζμοί
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:


Να ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ζπγγξαθήο ησλ ΣΠΔ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε
γισζζηθή απνδφκεζε θαη πξνζπέιαζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ.



Να ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα αλνηρηά θαη δηεξεπλεηηθά ςεθηαθά
πεξηβάιινληα κάζεζεο, φπσο ηα ψκαηα Κεηκέλσλ θαη ην Λεμηθφ ηεο
Αξραίαο Διιεληθήο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο.



Να παξάγνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ θαη κε αθνξκή ην αξραίν ειιεληθφ
θείκελν θαη ηηο ηδέεο ηνπ λέα πνιπηξνπηθά θεηκεληθά είδε, πνπ ζα θσηίδνπλ
θαιχηεξα ην θείκελν θαη ζα ην γεθπξψλνπλ κε ην παξφλ.

Κπιηικόρ Γπαμμαηιζμόρ
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο / καζήηξηεο:


Να ζπγθξίλνπλ ηηο κεηαθξαζηηθέο εθδνρέο ελφο θεηκέλνπ, αηηηνινγψληαο ηφζν
ηηο επηινγέο ηνπ αξραίνπ ζπγγξαθέα φζν θαη ησλ κεηαθξαζηψλ.



Να αληηιακβάλνληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γισζζηθέο επηινγέο θαη ε
ζπγθεθξηκέλε

κνξθνζπληαθηηθή

δνκή

ππεξεηνχλ

ηελ

αλάδεημε

ηνπ

πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ε επηινγή ηεο ζπκπεξαζκαηηθήο πξφηαζεο γηα ηελ
απφδνζε ησλ φξσλ ζπλζήθεο, ε επηηάρπλζε ζην ηέινο κε ηε ρξήζε ηεο
παξαηαθηηθήο ζχλδεζεο θιπ.).
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Δηδαθηηθέο πξαθηηθέο
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

Αθεηεξία
Σν απφζπαζκα ησλ «Ελληνικών» ηνπ Ξελνθψληα, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ Θεξακέλε, ζηνπο φξνπο παξάδνζεο ησλ Αζελψλ θαη ζην
γθξέκηζκα ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ, έρεη κηα μερσξηζηή ζπνπδαηφηεηα απφ άπνςε
πεξηερνκέλνπ, ε νπνία σζηφζν δελ αλαδεηθλχεηαη ζην πιαίζην ηνπ παξαδνζηαθνχ
ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ επίζεκν ηεξκαηηζκφ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ
πνιέκνπ, ελφο πνιέκνπ πνπ ζπληάξαμε ηνλ αξραίν θφζκν θαη θιφληζε αλεπαλφξζσηα
ηα ζεκέιηά ηνπ. Ζ ήηηα θαη ε ζπληξηβή ηεο Αζήλαο απνηππψλνληαη εχγισηηα ζηα
γθξεκηζκέλα Μαθξά Σείρε, αιινηηλφ ζχκβνιν έπαξζεο θαη ππεξνρήο, κεηέπεηηα
ζχκβνιν παξαθκήο θαη ηαπείλσζεο. Ζ παξάδνζε ηεο Αζήλαο αλέδεημε ηε γεληθφηεξε
θξίζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, θξίζε αμηαθή, νηθνλνκηθή, αλζξσπηζηηθή θαη ζπζηεκηθή,
απνθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα ηε καηαηφηεηα αιιά θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο
ησλ πνιέκσλ. Σα κελχκαηα, ινηπφλ, ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη πνιιά θαη
εμφρσο δηδαθηηθά, ελψ αμηνπξφζεθηε είλαη θαη ε αθεγεκαηηθή ηερληθή αιιά θαη νη
γισζζηθέο επηινγέο ηνπ ηζηνξηθνχ, κέζσ ησλ νπνίσλ απνδίδεη ηα ζπγθεθξηκέλα
γεγνλφηα. Δπνκέλσο, επηβάιιεηαη νη καζεηέο λα ζηαζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα,
λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ, πξνζεγγίδνληαο ζπγρξνληθά αιιά θαη
δηαρξνληθά ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη αμίεο, φπσο ε ειεπζεξία θαη ε εηξήλε. Ο πφιεκνο
δελ έρεη εθιείςεη, ε αλζξψπηλε θχζε δελ έρεη κεηαβιεζεί θαη, επνκέλσο, ην θείκελν
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πξνζθέξεηαη γηα ζπγθξίζεηο, γηα παξαιιειηζκνχο, γηα αλαζηνραζκφ θαη σο ηξνθή
ζηελ θξηηηθή ζθέςε. Ζ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη ε νκαδηθή δξαζηεξηνπνίεζε
ζην πιαίζην ηεο εκβάζπλζεο ζε έλα ηφζν ζεκαληηθφ απφζπαζκα, πνπ ζα θσηίζεη
νιφπιεπξα ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο άλνημεο ηνπ 404 π.Υ., θαζίζηαηαη σο επηινγή
απφιπηα αλαγθαία. ε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, νη Νέεο
Σερλνινγίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηα εξγαιεία γηα
νπζηαζηηθή θαη πνιχπιεπξε επαηζζεηνπνίεζε θαη γηα ηε δφκεζε θξηηηθήο καζεηηθήο
ηαπηφηεηαο.
ύλδεζε κε ηα ηζρύνληα ζην ζρνιείν
Ζ δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο πξνβιέπεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί κέξνο ηεο
δηδαθηέαο χιεο. Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξφηαζε είλαη απφ θάζε άπνςε ζπκβαηή
κε ηα ηζρχνληα ζην ζρνιείν, θαζψο είλαη εμφρσο θεηκελνθεληξηθή θαη δελ απαηηεί
πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ εθείλνλ πνπ ζα απαηηνχζε κηα ζνβαξή πξφηαζε δηδαζθαιίαο
εληαγκέλε ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν, ε νπνία ζα αμηνπνηνχζε κφλν ηα ζπκβαηηθά
δηδαθηηθά κέζα θαη εξγαιεία. Ζ πξφηαζε απηή ελζσκαηψλεη θαη ηε δηδαζθαιία ελφο
κέξνπο ηεο 7εο ελφηεηαο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο, δεδνκέλνπ φηη νη
δχν απφ ηηο πέληε ψξεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ
ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ πξέπεη κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα λα είλαη
αθηεξσκέλεο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Δθηφο απφ ηελ πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε ηνπ
θεηκέλνπ, νη καζεηέο ζα αζθεζνχλ ζηε κειέηε ησλ ζπκπεξαζκαηηθψλ θαη
ελδνηαζηηθψλ πξνηάζεσλ, αθνχ νδεγεζνχλ επαγσγηθά ζηελ εμαγσγή ηεο ζεσξίαο θαη
ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα είδε. Οη καζεηέο ζα παξαγάγνπλ
πξντφληα ιφγνπ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη, ππφ απηή ηελ έλλνηα, ην ζελάξην
ραξαθηεξίδεηαη δηαζεκαηηθφ, θαζψο απαηηείηαη ζπλδπαζκφο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ,
πνπ θαηαθηψληαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Έθθξαζεο - Έθζεζεο. Δπνκέλσο,
ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ αιιά θαη ηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο
ησλ παξαγξάθσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα έρεη πξνεγεζεί ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη
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άζθεζε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο σο
πεδίν άζθεζεο θαη πξαθηηθήο θαηαθηεκέλσλ ή λέσλ γξακκαηηζκψλ.
Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΕ
Αλακέλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο αξρηθά λα απνδνκήζνπλ γισζζηθά ην
θείκελν θαη λα ην απνδψζνπλ ζρεκαηηθά εληνπίδνληαο ηνπο βαζηθνχο ζεκαηηθνχο
άμνλεο. Μέζσ ηεο γισζζηθήο πξνζπέιαζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ δνκψλ ηνπ
θεηκέλνπ, ζα πεηξακαηηζηνχλ θαη ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ εμαγσγή πνηνηηθήο
κεηάθξαζεο. ηε ζπλέρεηα, κε αθνξκή ην ίδην ην θείκελν νη καζεηέο, αθνχ
εξεπλήζνπλ θαη επεμεξγαζηνχλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, ζα παξαγάγνπλ ςεθηαθφ
πιηθφ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζα ην αλαξηήζνπλ ζην Wiki ή
πξνθαζνξηζκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν.
Θα αμηνπνηεζνχλ επηιεγκέλνη δηθηπαθνί ηφπνη, ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο,
ζχλζεζεο

θαη

γξαθηθήο

απεηθφληζεο

ιφγνπ

(θεηκελνγξάθνο,

θαηαζθεπή

ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ), ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ήρνπ
(Audacity) θαη ινγηζκηθφ θαηαζθεπήο αζθήζεσλ (Hot Potatoes).
Ζ πξνζηηζέκελε αμία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλίζηαηαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ
πξνζθέξνπλ γηα δεκηνπξγία απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη πεδίσλ
ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο ησλ καζεηψλ. Ζ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ ή πνιπκεζηθψλ
πξντφλησλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ δελ αληηκεησπίδεηαη σο απηνζθνπφο (ad hoc),
αιιά σο κηα νπζηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ εκπιέθεη ελεξγά ηνπο καζεηέο, ζην πιαίζην
κηαο ζχλζεηεο θαη δπλακηθήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο.
Κείκελα
Κείμενα ζσολικών εγσειπιδίων
Δγρεηξίδην Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο Α΄ Λπθείνπ: Δλφηεηα 7ε: Γεπηεξεχνπζεο
πξνηάζεηο
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Φεθηαθφ ρνιείν - Φεθηαθά Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα: Φηινζνθηθφο Λφγνο Γ΄
Λπθείνπ:
-Δλδνηαζηηθέο πξνηάζεηο
-πκπεξαζκαηηθέο πξνηάζεηο
Κείμενα εκηόρ ζσολικών εγσειπιδίων
Θνπθπδίδεο, «Ιστορίες», 2.47-54, 1.90-92, 3.62 . ην Θουκυδίδου Ιστορίαι Η–ΗΗ.
2

1960 [11940, Ομθφξδε: Οxford University Press]. Μηθξ. Δ. Κ. Βεληδέινο. Αζήλα:

Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο». [«Μηθξφο Απφπινπο»: Κείκελα ζε ειεθηξνληθή κνξθή
– Τπεχζ. Άγγ. Πεξδηθνχξεο].
Perseus Digital Library [Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα]:
-Γηφδσξνο ηθειηψηεο, «Ιστορική Βιβλιοθήκη», 13.107. 4-5. ην Diodorus of Sicily,
I-XII. 1989. Engl. translation by C. H. Oldfather. Vol. 4-8. Cambridge, MA: Harvard
University Press - London: William Heinemann, Ltd.
-Ξελνθψλ, «Ελληνικά» 2.2.20 θ.ε. ην Xenophontis opera omnia, vol. I-V. 19001921. Ed. E. C. Marchant. Oxford, Clarendon Press.
Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα [Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο]:
-Ξελνθψλ, «Ελληνικά», 2.2.19-23
-Ξελνθψλ, «Ελληνικά», 3.5.8. ην Xenophontis opera omnia, vol. I-V. 1900-1921.
Ed. E. C. Marchant. Oxford, Clarendon Press.
Υποζηηπικηικό/εκπαιδεςηικό ςλικό
Ιζηοζελίδερ
Διιεληθή Βηθηπαίδεηα [Διεχζεξε Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα]
Διιεληθά Βηθηθζέγκαηα [Γηαδηθηπαθή Δπηηνκή Ρήζεσλ θαη Απνθζεγκάησλ]
Καξεκθχιιεο, Κ. «Σξφπνη αλάπηπμεο παξαγξάθσλ» [«e-keimena» : ηζηφηνπνο γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζηελ εθπαίδεπζε].
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Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα [Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο]:
-Βαζηθφ Λεμηθφ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο
-Δλδνηαζηηθέο πξνηάζεηο
-ειεθηξνληθά ιεμηθά
-Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο
-πκπεξαζκαηηθέο πξνηάζεηο
-πκθξαζηηθφο Πίλαθαο Λέμεσλ
Φηινινγηθά Βήκαηα ζην Web [Ηζηνρψξνο ηνπ η. Παπαθσλζηαληίλνπ - Παλειιήλην
ρνιηθφ Γίθηπν]
Δηδαθηηθή πνξεία/ζηάδηα/θάζεηο
Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε πέληε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ ζα πινπνηήζνπλ
ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηα Φχιια Δξγαζίαο, είηε
ζηε ζρνιηθή αίζνπζα είηε ζην εξγαζηήξην κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Σα Φχιια
Δξγαζίαο γηα θάζε νκάδα έρνπλ αλαξηεζεί ζην Wiki (pbworks.com) ή ζε άιιε
ηζηνζειίδα ή ηζηνιφγην, ψζηε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ ςεθηαθή κνξθή ηνπ
Φχιινπ Δξγαζίαο, ην νπνίν θαιφ είλαη λα δηαλεκεζεί ζηηο νκάδεο θαη ζε έληππε
κνξθή γηα ηνπο ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνπο κε ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα. Πξφζβαζε
ζηελ ςεθηαθή κνξθή ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ νη καζεηέο απνθηνχλ είηε κέζσ ησλ
σκάησλ Κεηκέλσλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα είηε κέζσ ηεο ςεθηαθήο
βηβιηνζήθεο ηνπ Πεξζέα. Χζηφζν, γηα ηελ απνθπγή απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ,
ςεθηαθή κνξθή ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζα είλαη δηαζέζηκε είηε ζην Wiki είηε ζε
αξρείν Word. Σν θείκελν απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ, νπφηε δε ρξεηάδεηαη
θάπνηα ζχλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ ζα γίλεη ζε ηξεηο θάζεηο κε ηε
ζπκπιήξσζε δχν Φχιισλ Δξγαζίαο γηα θάζε νκάδα. Σν πξψην ζα είλαη θνηλφ, ψζηε
λα δεκηνπξγεζεί ην αλαγθαίν ζπλεθηηθφ ππφβαζξν, θαη ην δεχηεξν δηαθνξεηηθφ,
ψζηε λα επηηεπρζεί ε πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. Ζ ηξίηε θάζε
ζα αθηεξσζεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ πνπ πινπνίεζαλ νη
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νκάδεο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ Φχιινπ Δξγαζίαο. Αθνινπζεί ε ηέηαξηε
θάζε θαη ην ηξίην Φχιιν Δξγαζίαο πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ θξηηηθή κειέηε θαη
ηελ επαγσγηθή δηεξεχλεζε ελφο ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ, κε αθνξκή ηελ
αληηπξνζσπεπηηθή παξνπζία ηνπ ζην θείκελν ηεο ελφηεηαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά απφ κηα πξψηε επαθή κε ην θείκελν, πνπ ζα γίλεη κε
ηελ αλάγλσζή ηνπ απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο καζεηέο, θαη έπεηηα απφ ζχληνκε
ζπδήηεζε, ην θείκελν ρσξίδεηαη ζε ηφζεο ελφηεηεο φζεο θαη νη νκάδεο. ηε ζπλέρεηα,
θάζε νκάδα αζρνιείηαη κε έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ, έρνληαο ζηε δηάζεζή
ηεο θαη αξθεηνχο βνεζεηηθνχο ςεθηαθνχο πφξνπο, ψζηε λα θαηαζηεί επρεξήο ε
θαηάθηεζε ηνπ θεηκέλνπ. Αθνχ, ινηπφλ, νη καζεηέο ρσξίζνπλ ην θείκελν ζε
πξνηάζεηο, ρξσκαηίζνπλ ηνπο ξεκαηηθνχο ηχπνπο, ηα ππνθείκελα θιπ. ή αιιάμνπλ ηε
ζεηξά ησλ ιέμεσλ πάλσ ζηνλ ζπληαθηηθφ άμνλα, ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ εηθνληζηηθή
αλαπαξάζηαζε ησλ ζπληαθηηθψλ δνκψλ ηνπ θεηκέλνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
θαηαζθεπήο απινχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα
ζπλζέζνπλ ηε δηθή ηνπο κεηάθξαζε θαη λα ηε ζπγθξίλνπλ κε άιιεο ηξεηο, δχν απφ
ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη κία ηνπ δηδάζθνληνο. Μεηά απφ απηφ, νη
νκάδεο ζα ζπλδέζνπλ ηελ αξραία κε ηε λέα ειιεληθή γιψζζα αλαδεηψληαο ηελ
παξνπζία ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ ζηε λέα ειιεληθή. ηελ ηειεπηαία απηή
δξαζηεξηφηεηα ζα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο θαη ζχλζεηεο έξεπλαο, πνπ
παξέρνπλ ηα δηάθνξα ςεθηαθά ηεο Πχιεο ηφζν γηα ηε λέα ειιεληθή φζν θαη γηα ηελ
αξραία ειιεληθή γιψζζα. Ζ πξψηε ψξα ηνπ ζελαξίνπ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ
παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα θαη ηελ αλάξηεζε ζην Wiki ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
νκάδσλ.
Σν δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο, πνπ ζηνρεχεη ζηε λνεκαηηθή θαη ηδενινγηθή
πξνζπέιαζε ηνπ θεηκέλνπ, θαιχπηεη ηηο επφκελεο ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε δηδαθηηθή ψξα, πνπ πξέπεη λα είλαη
ζπλερφκελεο, είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ έξεπλα, ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία θαη ηελ
παξαγσγή δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. Οη ηειεπηαίεο ζα αλαξηεζνχλ θαη ζα
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παξνπζηαζηνχλ ζηελ ηάμε θαηά ηελ ηέηαξηε δηδαθηηθή ψξα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
δεχηεξνπ Φχιινπ Δξγαζίαο έρνπλ σο αθεηεξία ην θείκελν θαη απφιεμε ην παξφλ ησλ
καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ ην αξραίν θείκελν, σο πνιηηηζκηθφ πξντφλ ηεο επνρήο ηνπ, λα
αλαγλσζηεί κε ζχγρξνλνπο φξνπο θαη έηζη λα θαηαδεηρηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη
δηαθνξέο παξειζφληνο - παξφληνο ζε επίπεδν αμηψλ, ζηάζεσλ θαη πνιηηηζκηθήο
ζηάζκεο. ε θάζε νκάδα αληηζηνηρεί ε δεκηνπξγία κηαο πνιπηξνπηθήο παξνπζίαζεο, ε
παξαγσγή ιφγνπ κε ζπγθεθξηκέλεο θεηκεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε θαηαζθεπή ελφο
ειεθηξνληθνχ ζηαπξφιεμνπ, ε επίιπζε ηνπ νπνίνπ ζα απνδεηθλχεη φηη ε θάζε
καζεηηθή νκάδα πξνζέιαβε ηθαλνπνηεηηθά ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πινπνίεζε. Δπεηδή νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζεσξνχληαη ην πην νπζηαζηηθφ θαη
δεκηνπξγηθφ ηκήκα ηνπ ζελαξίνπ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ
νινκέιεηα κε επίζεκν ηξφπν ζην πιαίζην κηαο ηέηαξηεο δηδαθηηθήο ψξαο,
πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αθξφαζεο θαη ηεο
παξνπζίαζεο, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ, αθνχ ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη
εληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ καζεηψλ.
Σν ηξίην Φχιιν Δξγαζίαο, αλ θαη δε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα πξνεγνχκελα,
νινθιεξψλεη ην ζελάξην κε ηε κειέηε ησλ ζπκπεξαζκαηηθψλ θαη ησλ ελδνηαζηηθψλ
πξνηάζεσλ, ψζηε λα ελζσκαησζεί ζην ζελάξην θαη ην Δγρεηξίδην Γισζζηθήο
Γηδαζθαιίαο. Ζ επηινγή δελ είλαη ηπραία, αιιά ππαγνξεχζεθε απφ ηε ζεκαληηθή
παξνπζία ησλ πξνηάζεσλ απηψλ ζην θείκελν. Ηδηαίηεξα ε ζπκπεξαζκαηηθή πξφηαζε,
κέζσ ηεο νπνίαο απνδίδνληαη νη φξνη ηεο εηξήλεο, είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ θαηάθηεζε απηνχ ηνπ ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ δε ζα
γίλεη κε ηνπο παξαδνζηαθνχο φξνπο, αιιά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ηεο
επαγσγηθήο κεζφδνπ.
Α΄ Φάζη
1 διδακηική ώπα: Καηακηώνηαρ γλωζζικά και μεηαθπαζηικά ηο κείμενο
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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.
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη ζρεηηθά απιέο θαη δελ αλακέλεηαη νη καζεηέο λα
ζπλαληήζνπλ θάπνηα αμεπέξαζηε δπζθνιία. Ζ θαηάηκεζε ηνπ θεηκέλνπ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηηο νκάδεο λα αζρνιεζνχλ κε έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ θαη,
θαηά ζπλέπεηα, λα ην επεμεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά. Σφζν ν ρξσκαηηζκφο ησλ
θχξησλ φξσλ ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ε ζρεκαηηθή απφδνζε ηεο ζπληαθηηθήο δνκήο ηνπ
θεηκέλνπ είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο
«εξγαιείσλ» απφ ηνλ καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα «μεθιεηδψζεη» θαη λα θαηαλνήζεη έλα
θείκελν.
Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο
δξαζηεξηφηεηαο είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα κε ραζεί πνιχηηκνο δηδαθηηθφο
ρξφλνο θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη καζεηέο ζα θηλεζνχλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.
Σειηθφο ζηφρνο ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε εμαγσγή ηεο
κεηάθξαζεο θαη ε ζχγθξηζή ηεο κε άιιεο κεηαθξάζεηο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα
ζπδεηήζνπλ θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο κεηαθξαζηηθέο
επηινγέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα θαηαλνήζνπλ φηη θάζε κεηαθξαζηηθή απφπεηξα
ελέρεη αλαπφδξαζηα ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ην αξραίν
θείκελν είλαη έλα πξντφλ ηεο επνρήο ηνπ, ηελ νπνία επηρεηξνχκε λα αλαπιάζνπκε.
Γηα λα θαηαδεηρηεί ε δηαρξνληθή ελφηεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ην 1ν Φχιιν
Δξγαζίαο νινθιεξψλεηαη κε κηα γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα. Εεηείηαη απφ ηνπο
καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ ιέμεηο εηπκνινγηθά ζπγγελείο (νκφξξηδεο, παξάγσγεο,
απιέο, ζχλζεηεο) κε ηηο ιέμεηο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη λα ηηο θαηαγξάςνπλ
ζπκπιεξψλνληαο εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πίλαθα.
Δλ θαηαθιείδη, ζην 1ν Φχιιν Δξγαζίαο νη καζεηέο απνδνκνχλ ην θείκελν, ην
αλαιχνπλ γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά, πξνρσξνχλ ζηε ζχληαμε κεηάθξαζεο θαη
αλαδεηνχλ ηελ παξνπζία ιέμεσλ ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζηε λέα ειιεληθή. Ο ρξφλνο
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ηεο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο είλαη αξθεηφο, ψζηε νη καζεηέο λα νινθιεξψζνπλ έγθαηξα
ηηο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην ζχλνιν ηνπ ηκήκαηνο.
Κξίλεηαη ζθφπηκν ηα ζπκπιεξσκέλα Φχιια ησλ νκάδσλ λα ειεγρζνχλ γηα
ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο θαη, ζηε ζπλέρεηα, είηε λα κνηξαζηνχλ ζε θάζε καζεηή (γηα
ηελ πεξίπησζε καζεηψλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν) είηε λα αλαξηεζνχλ
ζην Wiki ή ζε άιιν δηαδηθηπαθφ ηφπν, ψζηε λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ αλά
πάζα ζηηγκή.
ηελ ίδηα θαηάηκεζε ηνπ θεηκέλνπ ζα βαζηζηεί ην δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο.
Αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο, κπνξνχλ νη νκάδεο λα θξαηήζνπλ θαη γηα ην ηξίην Φχιιν
ην ίδην θείκελν ή λα πάξνπλ θάπνην άιιν είηε κε επηινγή είηε κε θιήξσζε.
Β΄ Φάζη
2 διδακηικέρ ώπερ: Σςνομιλώνηαρ με ηο κείμενο
ηε θάζε απηή, πνπ δηαξθεί δχν ζπλερφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο, νη νκάδεο πινπνηνχλ
πην ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 2νπ
Φχιινπ Δξγαζίαο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε νκάδα, έρνπλ σο αθεηεξία ην
αξραίν θείκελν θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πνιχπιεπξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ κέζσ ηεο
αλαγσγήο ηνπ ζην παξφλ. Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο εξεπλεηηθνχ ηχπνπ, πνπ
θαηαιήγνπλ φιεο ζηε ζχλζεζε δηάθνξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη
γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Βαζηθή
πξνυπφζεζε είλαη νη καζεηέο λα έρνπλ θάπνηα εμνηθείσζε κε ηα δηάθνξα θεηκεληθά
είδε θαη ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο παξαγξάθσλ. Οη αθνξκέο πνπ δίλεη ην θείκελν είλαη
πάξα πνιιέο, αιιά επηιέρζεθαλ απηέο νη ζπγθεθξηκέλεο, ψζηε λα ππάξρεη ηζνξξνπία
θαη θάπνηα νκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νκάδσλ θαη λα κελ
απνκαθξπλφκαζηε απφ ην θείκελν. Άιισζηε, ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ππάξρεη έλα
είδνο πξνιφγνπ πνπ δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε ζθέςε ησλ καζεηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη «θπγφθεληξεο ηάζεηο».
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ε θάζε νκάδα αλαηίζεηαη ε παξαγσγή κηαο πνιπηξνπηθήο παξνπζίαζεο ή ε
ζχλζεζε ελφο θξηηηθνχ θεηκέλνπ θαη ε θαηαζθεπή ελφο ειεθηξνληθνχ ζηαπξφιεμνπ,
σο ην θξηηηθφ επηζηέγαζκα ηεο πξνεγνχκελεο ελαζρφιεζήο ηνπο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη ε ζηνηρεηψδεο εμνηθείσζε κε ην ινγηζκηθφ Hot Potatoes, θάηη πνπ
δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο. Σν πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζπλαξηάηαη άκεζα κε ην θείκελν ηεο ελφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε νκάδα.
ηελ πξψηε νκάδα, κε αθνξκή ηελ αμίσζε ησλ Κνξηλζίσλ θαη ησλ Θεβαίσλ
γηα αθαληζκφ ηεο Αζήλαο, νη δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζην πξφβιεκα ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ παξειζφληνο, ζηε ζρέζε ηζνηηκίαο αλάκεζα ζηνπο ζπκκάρνπο, είηε
αλαθεξφκαζηε ζην παξφλ είηε ζηελ αξραηφηεηα, θαη ζηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο,
ζηνπο νπνίνπο νη Αζελαίνη δηαθξίζεθαλ. Ζ αλαγλψξηζε απηήο ηεο δηάθξηζεο απφ
ηνπο παξηηάηεο απνδεηθλχεηαη απφ ηε κεγάζπκε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο
Αζελαίνπο.
Ζ δεχηεξε νκάδα κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνινγεί ηνπο φξνπο πνπ
επέβαιαλ νη παξηηάηεο γηα ηε ζχλαςε ηεο εηξήλεο, απνηηκά ηελ ζθνπηκφηεηα θάζε
φξνπ αλαπιάζνληαο κηα πηζαλή ζπδήηεζε ησλ πέληε εθφξσλ ζρεηηθή κε ην δήηεκα
θαη, ηέινο, πξνζεγγίδεη δηαρξνληθά ηελ έλλνηα ηεο εηξήλεο, ε νπνία αθφκε θαη ζηηο
κέξεο καο παξακέλεη ην δεηνχκελν.
Ζ ηξίηε νκάδα δηεξεπλά ηε δηαρξνληθή ζρέζε ηνπ πνιέκνπ κε ηηο έλλνηεο
«ιηκφο» θαη «ινηκφο», ηε κεηαηξνπή ηνπ ιανχ ζε φριν ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο ή
παζνγέλεηαο, θαη αλαδεηά νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πνιηνξθία ηεο
Αζήλαο απφ ηνπο παξηηάηεο θαη ηελ πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ απφ ηνπο
Σνχξθνπο.
Ζ ηέηαξηε νκάδα αζρνιείηαη κε ην αλ θαη θαηά πφζν ε πεηζψ θαη ην δίθην έρνπλ
δηαρξνληθά θάπνηα βαξχηεηα ζηε δηεμαγσγή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ή αλ ην
απνηέιεζκα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ θαη ζπκθεξφλησλ.
Παξάιιεια, ε νκάδα απηή θαιείηαη λα ζπλζέζεη ζε γξαπηφ θαη ερεηηθφ αξρείν ηνλ
πηζαλφ ιφγν πνπ εθθψλεζε ν Θεξακέλεο θαη ηνλ πηζαλφ αληίινγν ή ηε ζπκθσλία

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ
& Αζιεηηζκνχ

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ
Α΄ Λυκείου «Η τελευταία πράξη »
Σελίδα 18 από 48

θάπνηνπ πνιίηε καδί ηνπ, θαηά αλαινγία κε ην ζρήκα ζέζε - αληίζεζε ηνπ
Θνπθπδίδε.
Σέινο, ε πέκπηε νκάδα κειεηά ηελ ηζηνξία ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ θαη ηνλ
ζπκβνιηζκφ ηνπο, θαη αηηηνινγεί ηε ζρεηηθή «ςχρσζε» Αζελαίσλ θαη Λαθεδαηκνλίσλ
ζε ζρέζε κε απηά. Παξάιιεια, αλαδεηά πιεξνθνξίεο γηα ηηο απιεηξίδεο, ζπγθξίλεη
ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη πξνζεγγίδεη δηαρξνληθά ην
πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «ειεπζεξία».
Γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή
απφ θάζε νκάδα ελφο ςεθηαθνχ ζηαπξφιεμνπ, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ ζα θαηαδείμεη
ζηνλ δηδάζθνληα ηε ξερφηεηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ καζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σν θείκελν πξνζθέξεη πνιιέο αθνξκέο γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη άζθεζε
θξηηηθήο ζθέςεο. Θα κπνξνχζε λα γίλεη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο ζεκεξηλέο
ππεξδπλάκεηο θαη ζηηο ππεξδπλάκεηο εθείλεο ηεο επνρήο, πνπ ελαιιάζζνληαη ζηελ
εγεκνλία, γηα ην γφεηξν ησλ ηζρπξψλ πνπ θαηαξξαθψλεηαη, γηα ηε ζεκεξηλή πείλα
ζηνλ Σξίην Κφζκν, γηα πνιηνξθεκέλεο πφιεηο, γηα ηνλ πφιεκν γηα…, αιιά ν ρξφλνο
είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη ππαξθηφο ν θίλδπλνο γηα κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο
απφ ην θείκελν ζε επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο ή πηπρέο. Χζηφζν, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο ηθαλή ηξνθή γηα αλαζηνραζκφ,
επαηζζεηνπνίεζε θαη θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε δηάθνξα δηαρξνληθά δεηήκαηα κέζσ
ηεο

ζπλεξγαζίαο

θαη

ηεο

ζπλ-δεκηνπξγίαο.

Οη

ΣΠΔ

ζην

Φχιιν

απηφ

ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη σο πεξηβάιινληα πξαθηηθήο
γξακκαηηζκνχ. Οη εξγαζίεο ηνπ 2νπ Φχιινπ πινπνηνχληαη ζε έλα ζπλερφκελν
δηδαθηηθφ δίσξν, ψζηε λα αμηνπνηεζεί θαη ν ρξφλνο ησλ δηαιεηκκάησλ, είηε ζην
ζρνιηθφ εξγαζηήξην είηε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε ηελ πξφβιεςε νη νκάδεο λα
ηξνπνπνηήζνπλ ή λα βειηηψζνπλ απφ ην ζπίηη ηηο εξγαζίεο ηνπο.
Γ΄ Φάζη
1 διδακηική ώπα: Παποςζίαζη δπαζηηπιοηήηων
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ηε θάζε απηή, δηάξθεηαο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο, νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ζηελ
νινκέιεηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 2νπ Φχιινπ Δξγαζίαο. Ζ παξνπζίαζε ζα γίλεη κε
ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Κάζε νκάδα ζα έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο ρξφλν δέθα ιεπηψλ (10΄) γηα λα παξνπζηάζεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ, ν δηδάζθσλ κπνξεί λα εκπιέθεη ζε γφληκν δηάινγν
αθξναηέο θαη παξνπζηαζηέο, κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή κεηαθέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Κάζε δξαζηεξηφηεηα, αθνχ ειεγρζεί απφ ηνλ δηδάζθνληα γηα
ηπρφλ νξζνγξαθηθά ή εθθξαζηηθά ιάζε, αλαξηάηαη νξηζηηθά ζην Wiki ή ζηελ
ηζηνζειίδα (ή ζην ηζηνιφγην) ηνπ καζήκαηνο. Αλ δελ εμαξθέζεη ν ρξφλνο, ζα πξέπεη ν
δηδάζθσλ λα έρεη εμαζθαιίζεη θαη κέξνο ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ επφκελε ψξα, ψζηε λα
νινθιεξσζεί ε παξνπζίαζε.
Γ΄ Φάζη
1 διδακηική ώπα: Μελέηη και καηανόηζη ζςνηακηικού θαινομένος
ηε θάζε απηή, δηάξθεηαο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην, νη ηξεηο
πξψηεο νκάδεο κειεηνχλ ηηο ζπκπεξαζκαηηθέο πξνηάζεηο θαη νη δχν ηειεπηαίεο ηηο
ελδνηαζηηθέο πξνηάζεηο. χκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηελ Α΄
Λπθείνπ, ηα Αξραία Διιεληθά δηδάζθνληαη πέληε ψξεο εβδνκαδηαίσο. Απφ απηέο, νη
ηξεηο αθηεξψλνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ θαη νη δχν ζηε κειέηε ηεο
γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, γηα ηα νπνία ππάξρεη θαη εηδηθφ εγρεηξίδην. Δπεηδή
ζην θείκελν ηνπ ζελαξίνπ δεζπφδεη ε ζπκπεξαζκαηηθή πξφηαζε, πνπ πεξηέρεη ηνπο
φξνπο ηεο παξάδνζεο θαη είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ,
πξνθεηκέλνπ λα κε δηαηαξαρζεί απηή ε ζρέζε, θξίζεθε ζθφπηκν ην ζελάξην λα
δηεμαρζεί ζηα ρξνληθά φξηα κίαο εβδνκάδαο κε ηελ πξψηε ψξα λα αθηεξψλεηαη ζηε
γισζζηθή πξνζπέιαζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηε κεηάθξαζε· ηε δεχηεξε, ζηελ
αλαδήηεζε πξαγκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε λνεκαηηθή θαη ηδενινγηθή
εκβάζπλζε κε θφλην ην παξφλ· ηελ ηξίηε, ζε δξαζηεξηφηεηεο ελζπλαίζζεζεο θαη
θξηηηθήο δηεξεχλεζεο· ηελ ηέηαξηε ψξα, ζηελ παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
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δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο ψξαο ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο· θαη ηελ πέκπηε ψξα, ζηε
κειέηε ησλ δεπηεξεπνπζψλ ζπκπεξαζκαηηθψλ θαη ελδνηαζηηθψλ πξνηάζεσλ.
Δηδηθφηεξα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 3νπ Φχιινπ Δξγαζίαο αμηνπνηνχλ
πνιχπιεπξα ηηο ΣΠΔ ηφζν ζε επίπεδν δηεξεχλεζεο φζν θαη ζε επίπεδν παξαγσγήο
θεηκέλνπ. Κηλνχληαη ζηελ θαηεχζπλζε δφκεζεο θξηηηθήο ηαπηφηεηαο, είλαη ζρεηηθά
εχθνιεο θαη εθηηκάηαη φηη ν ρξφλνο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θεηκελνγξάθνπ, ζα
κειεηήζνπλ

ελδεηθηηθά

παξαδείγκαηα

ζπκπεξαζκαηηθψλ

θαη

ελδνηαζηηθψλ

πξνηάζεσλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα δηακνξθψζνπλ επαγσγηθά ηε ζεσξία θαη ηνπο
θαλφλεο. Θα αθνινπζήζεη ε επηβεβαίσζε θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ
δηάρπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα γίλεη κε ηελ αληαιιαγή Φχιισλ Δξγαζίαο, αθνχ
πξνεγεζεί ε ηεθκεξίσζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπο. Ζ επηινγή ήηαλ λα δνζνχλ ζηνπο
καζεηέο πνιιά παξαδείγκαηα (φρη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπληαθηηθά),
πξνθεηκέλνπ, κε ηε ρξήζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο ζήκαλζεο, λα
εληνπίζνπλ ηα θνηλά ζηνηρεία θαη επαγσγηθά λα νδεγεζνχλ ζηε ζχληαμε ηνπ θαλφλα.
Θα κπνξνχζε ηα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο λα είλαη φια
ακεηάθξαζηα, σζηφζν απηφ ζα δπζθφιεπε θαη, ελδερνκέλσο, ζα απνγνήηεπε ηνπο
καζεηέο, θαη ζα ραλφηαλ πνιχηηκνο δηδαθηηθφο ρξφλνο. Οη γλψζεηο πνπ ζα
απνθνκίζνπλ ζα έρνπλ άκεζε εθαξκνγή ζην θείκελν ηεο ελφηεηαο, πνπ έρνπλ ήδε
κειεηήζεη, θαη έηζη ζα γίλεη ε ζχδεπμε ζεσξίαο θαη πξάμεο. Αλακέλεηαη νη καζεηέο λα
αληηιεθζνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θεηκελνγξάθνπ γηα ηελ αλάδεημε ηεο δηάξζξσζεο
ηνπ θεηκέλνπ, λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα έξεπλα θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ,
πνπ πξνζθέξεη ε Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, λα ζπλεξγάδνληαη, λα ζπγθξίλνπλ,
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαγσγή γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη, ηέινο, λα
ηεθκεξηψλνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.
Ζ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζελαξίνπ ζα γίλεη κε δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε ηελ
αλψλπκε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο, αιιά θαη απφ ηελ
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πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξαρζνχλ, θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ησλ δπζθνιηψλ
ηεο πινπνίεζήο ηνπ.
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ

Σο κείμενο ηηρ ενόηηηαρ
1η ομάδα. ἐπεὶ δ' ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι
μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν ῾Ελλήνων, μὴ σπένδεσθαι ᾿Αθηναίοις, ἀλλ'
ἐξαιρεῖν Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν
εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι,
2η ομάδα. ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ
καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας
τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ
κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται.
3η ομάδα. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς
Ἀθήνας. εἰσιόντας δ᾽ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι
ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τ λιμ.
4η ομάδα. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ᾽ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο
τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι
Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. ἀντειπόντων δέ τινων αὐτ, πολὺ δὲ
πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.
5η ομάδα. μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες
κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ᾽ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες
ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

Ξελνθψλ, «Ελληνικά» 2. 2. 19 - 23
Έρεη πξνεγεζεί ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ν ρσξηζκφο ηνπ ζε
ηφζεο ελφηεηεο φζεο θαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ. Πξνθεηκέλνπ ν αξηζκφο ησλ
ελνηήησλ λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ, ηα θξηηήξηα κπνξνχλ λα
αλαπξνζαξκφδνληαη ή λα κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο.
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1ο Φύλλο Δπγαζίαρ κοινό για όλερ ηιρ ομάδερ
1 διδακηική ώπα
1. Να κεηαθέξεηε ην αξραίν θείκελν απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα ή
ηνλ Πεξζέα ζε έλα αξρείν Word. ηε ζπλέρεηα, κεηαθηλψληαο, ηνλίδνληαο ή
ρξσκαηίδνληαο ιέμεηο, λα ην ρσξίζεηε ζε πξνηάζεηο θαη λα επηζεκάλεηε ηνπο
ξεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηα ππνθείκελά ηνπο, αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο φηη ε
θχξηα πξφηαζε πεξηέρεη πξσηεχνληα λνήκαηα, ε δεπηεξεχνπζα δεπηεξεχνληα
λνήκαηα θαη ε κεηνρή απνδίδεη ζπκπιεξσκαηηθά λνήκαηα. Σν αξρείν απηφ λα
ην κεηνλνκάζεηε «πξφρεηξν ..εο νκάδαο» θαη λα ην αλεβάζεηε ζην Wiki. Γηα
λα πάξεηε κηα ηζρπξή αλαηξνθνδφηεζε, θάληε θιηθ εδψ.
2. Να κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα Text2MindMap
θάλνληαο
ζρεκαηηθά

θιηθ

εδψ

ηνπο

θαη

βαζηθνχο

λα

απνδψζεηε
ζπληαθηηθνχο

άμνλεο ηνπ θεηκέλνπ, κε νδεγφ ηα θαηάιιεια
εξσηήκαηα γηα θάζε πεξίπησζε (ηη, πνηνο, πνχ,
πφηε, πψο, γηαηί, κε πνην ζθνπφ θιπ.). H
δηπιαλή εηθφλα κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζηε δξαζηεξηφηεηά ζαο. Σα
δηαγξάκκαηα πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, λα ηα
απνζεθεχζεηε κε ηελ θαηάιιειε νλνκαζία είηε ζε κνξθή PDF είηε ζε κνξθή
αξρείνπ εηθφλαο θαη λα ηα αλαξηήζεηε ζην Wiki. Σε πεπίπηωζη πος
δςζκολεύεζηε να κάνεηε σπήζη ηηρ πανεύκοληρ ιζηοζελίδαρ, ζηείληε ένα μέλορ
ηηρ ομάδαρ ζαρ ζηον καθηγηηή για ηιρ ζσεηικέρ οδηγίερ.
3. Αμηνπνηψληαο ηα ιεμηινγηθά ζρφιηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην, αιιά θαη απηά πνπ ζαο δίλνληαη εδψ, πξνρσξήζηε ζηε κεηάθξαζε
ζπδεηψληαο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηηο δηάθνξεο εθδνρέο θαη θαηαιήμηε ζηε
βέιηηζηε επηινγή. Αθνινχζσο, λα ζπγθξίλεηε ηε κεηάθξαζή ζαο κε ηελ
παξαθάησ κεηάθξαζε, αιιά θαη ηηο δχν κεηαθξάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ην
αξραίν θείκελν ζηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. Πξνζπαζήζηε λα
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αληηιεθζείηε ηελ νπηηθή αιιά θαη ηε ζθνπηκφηεηα θάζε κεηαθξαζηηθήο
επηινγήο. Γξάςηε ηψξα κηα κεηάθξαζε θαη ζηα ακθηιεγφκελα ζεκεία ηεο λα
παξαπέκπεηε κε ππνζεκείσζε θαη ζηηο άιιεο πηζαλέο κεηαθξαζηηθέο εθδνρέο.
πλνςίζηε ζε έλαλ πιαγηφηηηιν ην πεξηερφκελν ηνπ απνζπάζκαηφο ζαο.
4. Δπηιέμηε ηνπιάρηζηνλ νθηψ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ θαη γηα ηελ θαζεκία απφ
απηέο λα δψζεηε φζν κπνξείηε πεξηζζφηεξεο νκφξξηδεο ηεο λέαο ειιεληθήο,
δεκηνπξγψληαο έλαλ πίλαθα ζε θεηκελνγξάθν ή ππνινγηζηηθφ θχιιν. ε ηξεηο
ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο λα αμηνπνηήζεηε ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ησλ
ιεμηθψλ ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ
ζέκαηνο θαη ηνλ ηειεζηή οηιδήποηε (%) πξηλ απφ ή κεηά ην ζέκα (π.ρ. %απξ%
γηα ην ξήκα ἄρχω θαη %ζπονδ% γηα ην ξήκα σπένδομαι). Πξνζνρή! Πξέπεη
ζηα απνηειέζκαηα λα κειεηάηε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά θαη λα
θαηαγξάθεηε κφλν ηηο ιέμεηο πνπ απνδεδεηγκέλα ζρεηίδνληαη κε ηε ιέμε ηνπ
θεηκέλνπ.
α/α

Λέξη κειμένος

Ομόππιζερ λέξειρ ηηρ νέαρ ελληνικήρ

1
2
3
4
5
6
7
8
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Σα Φχιια παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα, ειέγρνληαη, δηνξζψλνληαη, αλεβαίλνπλ
ζην Wiki ή ζε άιιν ηζηφηνπν ή ηζηνιφγην ή απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ζηηο νκάδεο. Καιφ είλαη λα θσηνηππεζνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ ζηνπο
καζεηέο, ψζηε θάζε καζεηήο λα έρεη πέληε Φχιια θαη δπλαηφηεηα νιηζηηθήο
ζχιιεςεο κέζσ ηεο έληαμεο ηνπ εηδηθνχ, ηνπ επηκέξνπο, ζην γεληθφ.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ
& Αζιεηηζκνχ

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ
Α΄ Λυκείου «Η τελευταία πράξη »
Σελίδα 26 από 48

2ο Φύλλο Δπγαζίαρ
1Ζ ΟΜΑΓΑ
ἐπεὶ δ' ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα,
πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν ῾Ελλήνων, μὴ σπένδεσθαι ᾿Αθηναίοις, ἀλλ' ἐξαιρεῖν
Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν
εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι,

1. «ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα»:
χκθσλα κε ηνλ Ξελνθψληα, νη παξηηάηεο έθαλαλ έλα είδνο «εθθιεζίαο»,
γηα λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ κε ηνπο ζπκκάρνπο πεξί ηνπ πξαθηένπ. Γχν
ηζρπξνί ζχκκαρνη αμηψλνπλ ηνλ αθαληζκφ ηεο Αζήλαο, σζηφζν νη παξηηάηεο
θάλνπλ απηφ πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ ή έρνπλ απνθαζίζεη, αγλνψληαο ηνπο
ζπκκάρνπο. Μήπσο, ινηπφλ, δελ πξφθεηηαη γηα ζπκκαρία, αιιά γηα εγεκνλία
ηεο πην ηζρπξήο πφιεο; Μήπσο θαη ε Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία
ιεηηνπξγνχζε κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχζε θαη ε Αζελατθή;
Χζηφζν, θαη ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ ζπκκαρίεο (π.ρ. ΝΑΣΟ). Αληιψληαο
ζηνηρεία απφ ηελ εκπεηξία ζαο ή απφ ην δηαδίθηπν λα ζπληάμεηε σο νκάδα έλα
θείκελν επηρεηξεκαηνινγίαο, φπνπ ζα θαηαδεηθλχεηε ηελ νκνηφηεηα ηνπ ρζεο
κε ην ζήκεξα.
2. «ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα»: Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ελέξγεηα νη Θεβαίνη ζην κέιινλ ζα «απνινγεζνχλ» ζηνπο Αζελαίνπο.
Μειεηήζηε ην ζρεηηθφ απφζπαζκα ηνπ Ξελνθψληα («Ελληνικά» 3.5.8) απφ
ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη αμηνινγήζηε ην επηρείξεκα πνπ
πξνβάιινπλ.
Οη Μεδηθνί πφιεκνη απνηεινχλ γηα ηνπο Αζελαίνπο πεδίν ηηκήο θαη δφμαο,
ελψ γηα ηνπο Θεβαίνπο ζηίγκα θαη φλεηδνο, αθνχ θαηεγνξήζεθαλ γηα
«κεδηζκφ». Αλαδεηήζηε ζε έγθξηηα ειεθηξνληθά ιεμηθά ην πεξηερφκελν ηνπ
φξνπ «κεδηζκφο», αιιά θαη ην πψο νη κεηαγελέζηεξνη Θεβαίνη έθεξαλ απηφ
ην βάξνο. ηε δίθε ησλ Πιαηαηέσλ νη Θεβαίνη παίξλνπλ ζέζε ζρεηηθά κε ην
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δήηεκα ηνπ κεδηζκνχ θαη απνθαιχπηνπλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ εμεγνχλ ηελ
έρζξα ηνπο πξνο ηνπο Αζελαίνπο. Αθνχ κειεηήζεηε ην ζρεηηθφ απφζπαζκα
απφ ηνλ Θνπθπδίδε («Ιστορίες», 3.62) ζε κεηάθξαζε Δι. Βεληδέινπ θαη
γλσξίζεηε θαη ηα επηρεηξήκαηα ηεο άιιεο πιεπξάο, γξάςηε έλα ζχληνκν
θείκελν, φπνπ θαηαγξάθεηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζαο ζρεηηθά κε ην πφζν ην
παξειζφλ επεξεάδεη ην παξφλ, ηνλίδνληαο ην ηδηαίηεξν βάξνο πνπ ζπλνδεχεη
ηε δηαρείξηζε ηνπ παξειζφληνο απφ ηελ εθάζηνηε λέα γεληά κε αλαθνξέο ζηε
ζχγρξνλε επνρή. Έρεη ην παξειζφλ, σο θνξέαο ηνπ πξναηψληνπ κίζνπο,
θάπνηα ζρέζε κε ηελ ησξηλή έρζξα ησλ Θεβαίσλ;
3. «οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν
τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι»: Γηα ηνπο Αζελαίνπο,

αληίζεηα, ην έλδνμν παξειζφλ απνβαίλεη πεγή ζσηεξίαο γηα ην παξφλ, αθνχ νη
παξηηάηεο, αγλνψληαο επηδεηθηηθά ηηο πξνηάζεηο Θεβαίσλ θαη Κνξηλζίσλ,
αληηκεησπίδνπλ ηνπο Αζελαίνπο κε κεγαζπκία. Δίλαη πξνθαλέο φηη κε ηνλ φξν
«μέγιστοι κίνδυνοι τῇ Ἑλλάδι» ελλννχληαη νη Πεξζηθνί πφιεκνη. Δξεπλψληαο

ζην

δηαδίθηπν,

δεκηνπξγήζηε

έλα

αξρείν

ινγηζκηθνχ

παξνπζίαζεο

εκπινπηηζκέλν κε εηθνληζηηθφ πιηθφ, πνπ λα απνδίδεη επηγξακκαηηθά ηα
ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ, ηα πξφζσπα πνπ
πξσηαγσλίζηεζαλ θαη ηελ ηειηθή έθβαζε. Παξάιιεια, αλαδεηήζηε ζηελ
ηζηνξία πεξηπηψζεηο κεγάζπκεο αληηκεηψπηζεο ηνπ εηηεκέλνπ αληηπάινπ.
4. ηεξηγκέλνη ζην πεξηερφκελν ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πινπνηήζαηε σο νκάδα, δεκηνπξγήζηε έλα ςεθηαθφ ζηαπξφιεμν (είθνζη
νξηζκψλ) κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Hot Potatoes, πνπ ζα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ ζρνιείνπ γηα επίιπζε απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο ζαο. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο, απιψο δεκηνπξγήζηε έλα ςεθηαθφ
αξρείν κε είθνζη φξνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο θαη παξαδψζηε ην
ζηνλ δηδάζθνληα.
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2Ζ ΟΜΑΓΑ
ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ
τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν
καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν
ὅποι ἂν ἡγῶνται.

1. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη Λαθεδαηκφληνη γηα ηε ζχλαςε εηξήλεο
απνδίδνληαη κε ηε ζπκπεξαζκαηηθή πξφηαζε «ἐφ᾽ ᾧ τά … κατὰ
θάλατταν». Αλαιχνληαο ηελ πξφηαζε, δηαπηζηψλνπκε φηη έλαο φξνο

δηαηππψλεηαη κε ην απαξέκθαην ἕπεσθαι (ξήκα ηεο πξφηαζεο) θαη νη άιινη
φξνη δηαηππψλνληαη κε ηηο κεηνρέο καθελόντας, παραδόντας, καθέντας,
νομίζοντας. Πηζηεχεηε φηη φινη νη φξνη είλαη ηεο ίδηαο βαξχηεηαο γηα ηνπο

Λαθεδαηκνλίνπο θαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ Ξελνθψληα είλαη ηπραία
ή κήπσο ππάξρεη θάπνηα δηαβάζκηζε ή θιηκάθσζε πνπ απνδίδεηαη κε ηε
ζπγθεθξηκέλε επηινγή; Αλακθίβνια, φινη νη φξνη είλαη επαρζείο γηα ηνπο
Αζελαίνπο, σζηφζν ην απνηέιεζκα είλαη αζξνηζηηθφ. Πνηα εθηηκάηε φηη ζα
είλαη ε ζπλνιηθή ηνπο κειινληηθή επίπησζε ηφζν γηα ηνπο Αζελαίνπο φζν θαη
γηα ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο; Αθνχ δηαζηαπξψζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ
Ξελνθψληα κε εθείλεο ηνπ Γηφδσξνπ («Ιστορική Βιβλιοθήκη», 13.107. 4-5),
απαληήζηε ζηα παξαπάλσ, ζπληάζζνληαο σο νκάδα έλα ζχληνκν θείκελν
επηρεηξεκαηνινγίαο, αθνχ

φκσο

πην

πξηλ

πινπνηήζεηε ηε δεχηεξε

δξαζηεξηφηεηα.
2. Οη φξνη ηεο παξάδνζεο είλαη πέληε, νη έθνξνη ήηαλ πέληε θαη ζηελ νκάδα ζαο
είζηε πέληε. Τπνδπζείηε ν θαζέλαο ζαο έλαλ έθνξν θαη ζπλεδξηάζηε γηα ηνπο
φξνπο πνπ ζα πξνηείλεηε. ηφρνο ζαο είλαη λα κελ εμαλδξαπνδηζηεί ε Αζήλα,
αιιά λα θαηαζηεί ηειείσο αλίζρπξε θαη ρεηξαγσγήζηκε. Ο θαζέλαο εηζεγείηαη
απφ έλαλ φξν, ηνλ απνζαθελίδεη, εμεγεί ην ζθεπηηθφ ηνπ θαη πηζαλνινγεί ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Έλα κέινο πνπ πξνεδξεχεη αξρίδεη ηε ζπδήηεζε,
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δίλεη ηνλ ιφγν ζηνπο εθφξνπο θαη θιείλεη ηνλ ιφγν θαηαζέηνληαο ηε δηθή ηνπ
εηζήγεζε. Σηο εηζεγήζεηο ζαο λα ηηο θαηαγξάςεηε ζε: α) αξρείν
θεηκελνγξάθνπ θαη β) ζε ερεηηθφ αξρείν.
3. «ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνην»: Αθφκε θαη ζήκεξα γίλεηαη ιφγνο γηα
«εχζξαπζηεο ηζνξξνπίεο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο» θαη είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε
παγθφζκηα εηξήλε δελ έρεη εδξαησζεί θαη ηειεί ππφ δηαξθή απεηιή.
Αμηνπνηψληαο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, επηιέμηε ηηο
θαηάιιειεο πεγέο γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεηε
κηα πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε πνπ ζα αλαθέξεηαη δηαρξνληθά ζηελ έλλνηα ηεο
εηξήλεο. ηελ παξνπζίαζή ζαο λα πεξηιακβάλνληαη: νξηζκφο, ηα ζχκβνια ηεο
εηξήλεο, εηθφλεο, ζπζρεηηζκφο κε άιινπο φξνπο (αλαθσρή, εθερεηξία) θιπ.,
ινγνηερληθά έξγα κε ηίηιν ή κε ζέκα ηελ εηξήλε, απνθζέγκαηα γηα ηελ εηξήλε
θαη φ,ηη άιιν θξίλεηε ζθφπηκν θαη ζαο εθθξάδεη σο νκάδα. Ζ παξνπζίαζε λα
θιείλεη κε αλαθνξά ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ηη ηειηθά είλαη γηα
εζάο ε εηξήλε.
4. ηεξηγκέλνη ζην πεξηερφκελν ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πινπνηήζαηε σο νκάδα, δεκηνπξγήζηε έλα ςεθηαθφ ζηαπξφιεμν (είθνζη
νξηζκψλ) κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Hot Potatoes, πνπ ζα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ ζρνιείνπ γηα επίιπζε απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο ζαο. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο, απιψο δεκηνπξγήζηε έλα ςεθηαθφ
αξρείν κε είθνζη φξνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο θαη παξαδψζηε ην
ζηνλ δηδάζθνληα.
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3Ζ ΟΜΑΓΑ
Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
εἰσιόντας δ᾽ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ
γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τ λιμ.

1. Οη Αζελαίνη ζηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ επιήγεζαλ απφ ηνλ ινηκφ θαη ζην ηέινο
ηνπ πνιέκνπ απφ ηνλ ιηκφ. Αθνχ κειεηήζεηε ζε κεηάθξαζε Δι. Βεληδέινπ ην
απφζπαζκα ηνπ Θνπθπδίδε («Ιστορίες», 2.47 - 54), πνπ πεξηγξάθεη κε ηα πην
κειαλά ρξψκαηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ινηκνχ, λα ζπλδέζεηε ηηο έλλνηεο «ιηκφο»
- «ινηκφο» σο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ησλ πνιέκσλ δηαρξνληθά. Γηα ην ζέκα
απηφ, αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο θαη ζθελέο απφ ηελ πξφζθαηε ηζηνξία καο
(θαηνρή, πείλα θ.ιπ.), γξάςηε σο νκάδα έλα ζχληνκν θείκελν αληηπνιεκηθνχ
ραξαθηήξα κε αλαθνξά ζηηο νιέζξηεο επηπηψζεηο ησλ πνιέκσλ, αιιά θαη ζηελ
ππνθξηζία ησλ ηζρπξψλ, πνπ αλέρνληαη αθφκε θαη ζήκεξα λα ιηκνθηνλνχλ
ρψξεο νιφθιεξεο, εκπινπηίδνληάο ην κε αλάινγεο εηθφλεο.
2. «ὄχλος περιεχεῖτο πολύς»: Οη Αζελαίνη πηεδφκελνη απφ ηε δξηκεία αλάγθε
έρνπλ κεηαηξαπεί ζε φριν. Ζ αηνκηθή ζπλείδεζε έρεη εμνπδεηεξσζεί θαη καδί
ε αμηνπξέπεηα θαη ε πεξεθάληα. Γελ εμνπζηάδεη πιένλ ν Λφγνο, αιιά ην
έλζηηθην ηεο επηβίσζεο θαη ε αγειαία απξφζσπε κάδα. Χζηφζν, θαη ζήκεξα,
ρσξίο λα ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ζπλζήθεο, νη άλζξσπνη δελ έπαςαλ λα
ιεηηνπξγνχλ σο φρινο. Αμηνπνηψληαο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ,
επηιέμηε ηηο θαηάιιειεο πεγέο γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγήζεηε κηα πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε, πνπ ζα αλαθέξεηαη δηαρξνληθά
ζηελ έλλνηα ηνπ φρινπ. ηελ παξνπζίαζή ζαο λα πεξηιακβάλνληαη: νξηζκφο
(λα γίλεη αλαθνξά ζηελ εηπκνινγηθή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο), ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα θαη εθδειψζεηο ηνπ φρινπ, εηθφλεο, απνθζέγκαηα γηα ηνλ φριν
θαη φ,ηη άιιν θξίλεηε ζθφπηκν θαη ζαο εθθξάδεη σο νκάδα. Ζ παξνπζίαζε λα
θιείλεη κε αλαθνξά ζε ζχγρξνλεο νρινθξαηηθέο εθδειψζεηο θαη ζπζρεηηζκφ
ησλ φξσλ «φρινο» θαη «καδνπνίεζε».
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ
& Αζιεηηζκνχ

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ
Α΄ Λυκείου «Η τελευταία πράξη »
Σελίδα 31 από 48

3. «οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ»:
Σν εζηθφ ησλ Αζελαίσλ έρεη θαηαπέζεη, θαζψο έρνπλ μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο
αλζξψπηλεο αληνρήο ζηελ αλέρεηα θαη ζηελ πείλα. ηε ζχγρξνλε ηζηνξία, γηα
ηελ πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο ν Γ. νισκφο ζα γξάςεη:
«ιαιεί πνπιί, παίξλεη ζππξί, θη ε κάλλα ην δειεχεη. Σα κάηηα ε πείλα
εκαχξηζε…» («Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη», ρεδίαζκα Β΄.1). Γλσξίδεηε ηελ
έθβαζε θαη ησλ δχν ηζηνξηθψλ ζπκβάλησλ. Γξάςηε ζηνλ θεηκελνγξάθν
ζπλεξγαηηθά σο νκάδα κία παξάγξαθν κε ηε κέζνδν ηεο ζχγθξηζεο-αληίζεζεο
ή ηεο αλαινγίαο, πνπ λα αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξέο αιιά θαη ζηηο νκνηφηεηεο
ησλ δχν πεξηζηαηηθψλ.
4. ηεξηγκέλνη ζην πεξηερφκελν ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πινπνηήζαηε σο νκάδα, δεκηνπξγήζηε έλα ςεθηαθφ ζηαπξφιεμν (είθνζη
νξηζκψλ) κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Hot Potatoes, πνπ ζα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ ζρνιείνπ γηα επίιπζε απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο ζαο. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο, απιψο δεκηνπξγήζηε έλα ςεθηαθφ
αξρείν κε είθνζη φξνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο θαη παξαδψζηε ην
ζηνλ δηδάζθνληα.
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4Ζ ΟΜΑΓΑ
τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ᾽ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν
εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις
καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. ἀντειπόντων δέ τινων αὐτ, πολὺ δὲ πλειόνων
συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.

1. Ζ ζπλέιεπζε ησλ Αζελαίσλ θαίλεηαη λα έρεη δηαδηθαζηηθφ παξά νπζηαζηηθφ
ραξαθηήξα, γηαηί δελ έρνπλ θαλέλα πεξηζψξην λα αξλεζνχλ. Άιισζηε, ζηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο αθφκε θαη ζήκεξα ν θαιχηεξνο δηαπξαγκαηεπηήο είλαη ε
ζηξαηησηηθή θαη ε νηθνλνκηθή δχλακε. Καη ζήκεξα, νη κηθξνί θαη αδχλακνη
ππνθχπηνπλ ζηνπο ηζρπξνχο θαη ππνγξάθνπλ είηε θαηαζηξνθηθέο ζπκθσλίεο
είηε επαρζή κλεκφληα. Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, αθνχ αληιήζεηε
πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν, γξάςηε ζηνλ θεηκελνγξάθν σο νκάδα κε ηε
κέζνδν ησλ παξαδεηγκάησλ κία παξάγξαθν, πνπ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη
ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο δελ ππάξρνπλ ζπλαηζζεκαηηζκνί, αιιά πξνψζεζε
ζπκθεξφλησλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχ ή ζπγθπξία
ηεο ηχρεο, άιινη πξνζέξρνληαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ζέζε ηζρχνο θαη
άιινη απιψο κε ηελ ειπίδα φηη ίζσο λα πεξηζψζνπλ θάηη.
2. Ζ πξφηαζε ηνπ Θεξακέλε είλαη ζπλεπήο κε ηε κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ. Χο
νκάδα, αθνχ ιάβεηε ππφςε ηε ζπγθπξία, λα ζπληάμεηε ζηνλ θεηκελνγξάθν
ηνλ ιφγν πνπ πηζηεχεηε φηη εθθψλεζε ν Θεξακέλεο (πηζαλφλ λα κίιεζε γηα ηε
θνβεξή αλάγθε, ζα αλαθέξζεθε ζην ήζνο θαη ζηελ εληηκφηεηά ηνπ ή ζηελ
πνιηηηθή ηνπ νμπδέξθεηα, ζα αλέθεξε φηη θαη απηφο ππνθέξεη, φηη δε βιέπεη
ελαιιαθηηθή ιχζε, ν ηφλνο ζα ήηαλ δξακαηηθφο, ην ξεκαηηθφ πξφζσπν ην α΄
πιεζπληηθφ θ.ά.) θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ηνλ θαηαγξάςεηε ζε ερεηηθφ αξρείν.
3. Αλ έγξαθε ηελ ηζηνξία ν Θνπθπδίδεο, πηζαλφλ εδψ λα ρξεζηκνπνηνχζε, φπσο
θαη ζηηο δεκεγνξίεο ηνπ, ην ζρήκα θέζη (ιφγνο Θεξακέλε, ιφγνο
συνεπαινέσαντος) - ανηίθεζη (ιφγνο ἀντειπόντος) - ζύνθεζη (απφθαζε

Αζελαίσλ). Να ππνθαηαζηήζεηε, ινηπφλ, ηνλ Θνπθπδίδε, δεκηνπξγψληαο ηνλ
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ιφγν ελφο «ἀντειπόντος» θαη ηνλ ιφγν ελφο «συνεπαινέσαντος». Ο
συνεπαινέσας, πνπ είρε πνιχ πην εχθνιν έξγν, πηζαλφλ λα αλέθεξε φηη νη φξνη

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιχ πην επαρζείο (π.ρ. θαηαβνιή πνιεκηθψλ
απνδεκηψζεσλ (επανοπθώζεων), εμαλδξαπνδηζκφο ησλ ειεχζεξσλ πνιηηψλ,
ηο μη σείπον βέληιζηον θ.ά.), ελψ ν ἀντειπὼν πηζαλφλ λα ακθηζβήηεζε ηηο
πξνζέζεηο ηνπ Θεξακέλε, λα κίιεζε γηα ην έλδνμν παξειζφλ, ηηο αξεηέο ησλ
πξνγφλσλ θαη ην ρξένο ηεο γεληάο ηνπ λα κελ ππνθχςεη, λα ηφληζε φηη δελ
έρνπλ ραζεί αθφκε φια, φηη νη ζενί ζα βνεζήζνπλ, φηη ε ηαπείλσζε είλαη
ρεηξφηεξε απφ ηνλ ζάλαην θ.ά. ηνραζηείηε ζρεηηθά κε απηά θαη,
πξνζζέηνληαο θαη δηθά ζαο ζηνηρεία, δεκηνπξγήζηε ζχληνκνπο ιφγνπο
ηαηξηαζηνχο κε ηελ πεξίζηαζε. Οη ιφγνη λα θαηαγξαθνχλ ζε αξρείν
θεηκελνγξάθνπ θαη ζε ερεηηθφ αξρείν.
4. ηεξηγκέλνη ζην πεξηερφκελν ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πινπνηήζαηε σο νκάδα, δεκηνπξγήζηε έλα ςεθηαθφ ζηαπξφιεμν (είθνζη
νξηζκψλ) κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Hot Potatoes, πνπ ζα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ ζρνιείνπ γηα επίιπζε απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο ζαο. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο, απιψο δεκηνπξγήζηε έλα ςεθηαθφ
αξρείν κε είθνζη φξνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο θαη παξαδψζηε ην
ζηνλ δηδάζθνληα.
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5Ζ ΟΜΑΓΑ
μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ
τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ᾽ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν
ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

1. Μεηά ηελ απνδνρή ησλ φξσλ απφ ηνπο Αζελαίνπο θαη ηελ ππέξβαζε ησλ
εκπνδίσλ, ν ιφγνο ηνπ Ξελνθψληα απνθηά γνξγφηεηα θαη νη εμειίμεηο
δξνκνινγνχληαη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο παξαηαθηηθήο ζχλδεζεο θαη ηε ρξήζε
ηνπ παξαηαηηθνχ. Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε θάζαξζε ζηελ ηξαγσδία. Μπνξνχκε λα
ππνζηεξίμνπκε φηη είλαη δίθαηε ε ηηκσξία, ε πηψζε θαη ε ηαπείλσζε ησλ
Αζελαίσλ, θαη φηη ζηελ πεξίπησζή ηνπο λνεκαηνδνηείηαη ην ηξίπηπρν Ύβξε –
Άηε - Νέκεζε; Γξάςηε σο νκάδα κία παξάγξαθν κε ηε κέζνδν ηεο
αηηηνιφγεζεο είηε πηνζεηψληαο είηε απνξξίπηνληαο ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ.
2. «τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ᾽ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ»: Με βάζε ηα
θείκελα πνπ εμεηάζακε ψο ηψξα, θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα «ςχρσζε» ζρεηηθά
κε ην ζέκα ησλ ηεηρψλ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ Λαθεδαηκνλίσλ φζν θαη απφ
ηελ πιεπξά ησλ Αζελαίσλ. Μάιηζηα, νη Αζελαίνη είραλ απαγνξεχζεη λα
γίλεηαη νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ην γθξέκηζκα ησλ ηεηρψλ, ελψ γηα ηνπο
παξηηάηεο γλσξίδνπκε φηη ζεσξνχζαλ ηείρε απφξζεηα ηεο πφιεο ηνπο ηα
ζψκαηα ησλ αλδξψλ ηεο. Ζ ηζηνξία κε ηα ηείρε ησλ Αζελαίσλ θαη ηελ νξγή
ησλ παξηηαηψλ είλαη παιηά θαη αλάγεηαη ζην ηέινο ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ.
Αθνχ κειεηήζεηε ην ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηνλ Θνπθπδίδε («Ιστορίες»,
1.90-92), πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ελζηάζεηο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαη ζην
ηέρλαζκα ηνπ Θεκηζηνθιή, θαη αληιήζεηε πιεξνθνξίεο θαη νπηηθφ πιηθφ απφ
ην δηαδίθηπν, λα δεκηνπξγήζεηε κηα πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε, πνπ ζα
αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ θαη ζηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπο.
Δπίζεο, ζηελ παξνπζίαζή ζαο λα ελζσκαηψζεηε πιεξνθνξίεο θαη εηθνληζηηθφ
πιηθφ ζρεηηθά κε ηα ζεκεξηλά αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη λα δηαηππψζεηε
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ηελ άπνςή ζαο γηα ην αλ ηα ηείρε ζήκεξα ζα είραλ θάπνηα πξαθηηθή αμία,
θαζψο θαη γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ πνπ ζήκεξα ηνπο έρεη απνδνζεί (ηείρνο ηνπ
Βεξνιίλνπ, ηείρνο ηεο Λεπθσζίαο θιπ.). Ζ παξνπζίαζε λα θιείλεη κε κηα
ζχληνκε αλαθνξά ζηηο απιεηξίδεο, γηα ηηο νπνίεο κπνξείηε λα αληιήζεηε
πιεξνθνξίεο θαη εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν.
3. «νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας»: Όηαλ
νη Αζελαίνη ην 431 π.Υ. δελ ππνρψξεζαλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Αξρίδακνπ θαη
έδησμαλ ηνλ απεζηαικέλν ηνπ, ηνλ Μειήζηππν, ν ηειεπηαίνο είρε πεη: «ἥδε ἡ
ἡμέρα τοῖς ῞Ελλησι μεγάλων κακῶν ἄρξει» (αςηή εδώ η μέπα θα είναι

απαπσή μεγάλων ζςμθοπών για ηοςρ Έλληνερ). Δίθνζη επηά έηε αξγφηεξα θαη
αθνχ ηα ιφγηα ηνπ Μειήζηππνπ επαιεζεχηεθαλ θαη κε ην παξαπάλσ, ε
θαηαζηξνθή θαη ε ηαπείλσζε ηεο αιαδνληθήο ππεξδχλακεο θαληάδεη σο
απαξρή ηεο ειεπζεξίαο. πκθσλείηε κε ηε δηαπίζησζε απηή; Βέβαηα, ζήκεξα
ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο εκθαλίδεηαη δηεπξπκέλε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη
ην πεξηερφκελφ ηεο έρεη αλαπιαηζησζεί. Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηε
Βηθηπαίδεηα θαη άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, δεκηνπξγήζηε κηα ζχληνκε
πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε αθηεξσκέλε ζηε ζεκαζηνινγηθή εμέιημε ηεο
ειεπζεξίαο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο. Ζ παξνπζίαζε λα θιείλεη κε
αλαθνξά ζε έλα πνίεκα θαη ζε έλα δσγξαθηθφ πίλαθα αθηεξσκέλν ζηελ
ειεπζεξία, πνπ λα ζαο εθθξάδνπλ.
4. ηεξηγκέλνη ζην πεξηερφκελν ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πινπνηήζαηε σο νκάδα, δεκηνπξγήζηε έλα ςεθηαθφ ζηαπξφιεμν (είθνζη
νξηζκψλ) κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Hot Potatoes, πνπ ζα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ ζρνιείνπ γηα επίιπζε απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο ζαο. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο, απιψο δεκηνπξγήζηε έλα ςεθηαθφ
αξρείν κε είθνζη φξνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο θαη παξαδψζηε ην
ζηνλ δηδάζθνληα.
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3ο Φύλλο Δπγαζίαρ
1Ζ, 2Ζ, 3Ζ

ΟΜΑΓΑ

Α. Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα πεξηέρνπλ ζπκπεξαζκαηηθέο πξνηάζεηο:
1. ὁ δὲ εἶπεν ὅτι σπείσασθαι βούλοιτο ἐφ᾽ ᾧ μήτε αὐτὸς τοὺς Ἕλληνας ἀδικεῖν
μήτε ἐκείνους καίειν τὰς οἰκίας. [Κη απηφο είπε φηη ήζειε λα ζπλζεθνινγήζεη κε
ηνλ φξν νχηε απηφο λα αδηθεί ηνπο Έιιελεο νχηε εθείλνη λα θαίλε ηα ζπίηηα].

2. τῆς εἰρήνης γενομένης αὐτοῖς ἐφ᾽ ᾧ τε πολιτεύσονται τὴν πάτριον
πολιτείαν. [Κη αθνχ ζπλάθζεθε ε εηξήλε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πνιηηεπζνχλ
ζχκθσλα κε ην παηξνπαξάδνην πνιίηεπκα].

3. ὁ Ἀμυθάονος ἔπαυσε σφᾶς τῆς νόσου, ἐφ᾽ ᾧ τε αὐτὸς καὶ ὁ ἀδελφὸς Βίας
Ἀναξαγόρᾳ τὸ ἴσον ἕξουσιν. [Ο γηνο ηνπ Ακπζάνλα (= ν Μειάκπνπο) ηηο γηάηξεςε
(ηηο γπλαίθεο ηνπ Άξγνπο), κε ηνλ φξν θαη ν ίδηνο θαη ν αδειθφο ηνπ, ν Βίαο, λα έρνπλ
ίζε εμνπζία (= λα κνηξαζηνχλ ηελ εμνπζία) κε ηνλ Αλαμαγφξα].

4. καὶ μενέτω ταῦτα, ἐφ᾽ ᾧ τε καὶ ἡ πόλις εὐπραγήσει. [Κη αο παξακείλνπλ απηά,
αξθεί ε πφιε λα επηπρήζεη].

5. Ἀλέξανδρον δὴ τοῖς Ἐφεσίοις ὑποσχέσθαι …., ἐφ᾽ ᾧ τε τὴν ἐπιγραφὴν αὐτὸν
ἔχειν. [Ο Αιέμαλδξνο ππνζρέζεθε ζηνπο Δθέζηνπο φηη .., ππφ ηνλ φξν ν ίδηνο λα
θαηέρεη ηελ επηγξαθή].

6. εἰς τοσοῦτον ἐληλύθατε πλεονεξίας ὥστε πρότερον μὲν ἐνεκαλεῖτέ μοι. [ε
ηέηνην ζεκείν πιενλεμίαο έρεηε θζάζεη, ψζηε πξσηχηεξα κε θαηεγνξνχζαηε].

7. πάντες εἰς τοσοῦτον ἀφῖχθε φιλανθρωπίας καὶ εὐσεβείας ὥστε καὶ τῶν
πρότερον γεγενημένων ἀδικημάτων τὸ λαμβάνειν δίκην ἐπέσχετε ταύτας
τὰς ἡμέρας· [ε ηέηνην ζεκείν επζέβεηαο θαη θηιαλζξσπίαο έρεηε θζάζεη (φινη)
ψζηε απηέο ηηο κέξεο ζηακαηήζαηε λα ηηκσξείηε αθφκε θαη ηα αδηθήκαηα πνπ έγηλαλ
θαηά ην παξειζφλ]
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8. οὐδένα πώποτ᾽ οὔτ᾽ ἀκήκοα οὔθ᾽ ἑόρακα ὅστις εἰς τοσοῦτον ἐλήλυθεν
ὕβρεως ὥστε τοιοῦτόν τι ποιεῖν. [Γελ έρσ δεη θαη δελ έρσ αθνχζεη πνηέ σο ηψξα
γηα θαλέλα πνπ λα έθηαζε ζε ηέηνην βαζκφ αιαδνλείαο ψζηε λα θάλεη θάηη ηέηνην].

9. καὶ εἰς τοσοῦτον αἰσχροκερδίας ἦλθεν, ὥστε καὶ τοὺς διδασκάλους τοὺς
μισθοὺς ἀπεστέρηκεν. [ε ηέηνην ζεκείν αηζρξνθέξδεηαο έθζαζε, ψζηε ζηέξεζε
αθφκε θαη απφ ηνπο δαζθάινπο ην κηζζφ ηνπο].

10. ἀλλ᾽ εἰς τοσοῦτον ἥκει τόλμης, ὥστε δανεισάμενος παρ᾽ ἡμῶν ἐπὶ τῇ νηὶ
τρισχιλίας δραχμὰς ἐφ᾽ ᾧ τε τὴν ναῦν καταπλεῖν Ἀθήναζε… [Αιιά ζε ηέηνην
ζεκείν ηφικεο έθηαζε, ψζηε αθνχ δαλείζηεθε απφ καο 3000 δξαρκέο γηα ην πινίν κε
ηελ πξνυπφζεζε ην πινίν λα θαηαπιεχζεη ζηελ Αζήλα…].

11. Οὗτοι τοίνυν εἰς τοῦτο τόλμης ἐληλύθασιν, ὥστε πειρῶνται πείθειν τοὺς
νεωτέρους ὡς… [ε ηέηνην ζεκείν ηφικεο έθηαζαλ, ψζηε πξνζπαζνχλ..].

12. Εἰς τοῦτο γάρ τινες ἀνοίας ἐληλύθασιν ὥσθ᾽ ὑπειλήφασι τὴν μὲν ἀδικίαν
ἐπονείδιστον μὲν εἶναι, κερδαλέαν δὲ καὶ πρὸς τὸν βίον. [ε ηέηνην ζεκείν
αλνεζίαο έθηαζαλ θάπνηνη, ψζηε έρνπλ πηζηέςεη φηη ε αδηθία είλαη κελ επνλείδηζην
πξάγκα, θεξδνθφξν φκσο γηα ηε δσή].

13. ἔφασαν τοὺς στρατιώτας εἰς τοῦτο τρυφῆς ἐλθεῖν ὥστ᾽ οὐκ ἐθέλειν πίνειν,
εἰ μὴ ἀνθοσμίας εἴη. [Δίπαλ φηη νη ζηξαηηψηεο έθηαζαλ ζε ηέηνην ζεκείν
ηξπθειφηεηαο, ψζηε λα κε ζέινπλ λα πηνπλ, αλ δελ ππήξρε επσδηά ινπινπδηψλ].

14. Καὶ τίς οὕτως ἐστὶν ἀναίσθητος, ὅστις οὐκ ἂν ἀλγήσειεν τοιαύτης διαβολῆς
περὶ αὑτὸν γιγνομένης; [Καη πνηνο είλαη ηφζν αλαίζζεηνο, ψζηε δελ ζα ππέθεξε αλ
κηα ηέηνηα ζπθνθαληία δηαδηδφηαλ γηα ηνλ ίδην;].

15. τίς οὕτως εὐήθης ἐστὶν ὑμῶν ὅστις ἀγνοεῖ τὸν ἐκεῖθεν πόλεμον δεῦρ᾽
ἥξοντα, ἂν ἀμελήσωμεν; [Καη πνηνο είλαη ηφζν αλφεηνο, ψζηε λα αγλνεί φηη ν
πφιεκνο απφ εθεί ζα έξζεη εδψ εάλ ακειήζνπκε;].

16. Τίς οὖν οὕτως ἀγαθὸς ἢ τίς οὕτως ἰσχυρὸς ὃς λιμῷ καὶ ῥίγει δύναιτ᾽ ἂν
μαχόμενος στρατεύεσθαι; [Πνηνο, ινηπφλ, είλαη ηφζν γελλαίνο ή ηφζν δπλαηφο,
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ψζηε λα κπνξεί λα εθζηξαηεχεη πνιεκψληαο ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ πείλα θαη κε ην
ςχρνο;].

17. Τίς οὕτως ἐργάζεται τὴν γῆν, ὥστε ζημιοῦσθαι ἐργαζόμενος; [Πνηνο
αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία κε ηνλ ηξφπν απηφ, ψζηε λα δεκηψλεηαη εξγαδφκελνο;].

18. τίς οὕτως ἐστὶ δεινὸς λέγειν ὥστε σε πεῖσαι λέγων ὡς ἡμεῖς σοι
ἐπιβουλεύομεν; [Καη πνηνο είλαη ηφζν θνβεξφο ζην ιφγν, ψζηε ζε έπεηζε κε ιφγηα
φηη εκείο ζέινπκε ην θαθφ ζνπ].

19. τίς οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεται σοὶ φίλος εἶναι; [Καη πνηνο είλαη ηφζν
ηξειφο, πνπ λα κε ζέιεη λα είλαη θίινο ζνπ;].

20. καὶ τίς οὕτως ἐστὶν ἀνόητος, ὥστε τοῦτον σῴζων τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν
προέσθαι; [Καη πνηνο είλαη ηφζν αλφεηνο, ψζηε λα εγθαηαιείςεη ηε δηθή ηνπ
ζσηεξία ζψδνληαο εθείλνλ;].

21. τίς οὕτως ἐν λόγοις μεγαλότολμος, ὡς ἀντὶ ξίφους τρίαιναν αἰτεῖν; [Καη
πνηνο έρεη ηφζν κεγάιε ηφικε ζηα ιφγηα ψζηε λα δεηά ηξίαηλα αληί γηα μίθνο;].

22. οἱ δὲ ἀκοντισταὶ βραχύτερα ἠκόντιζον ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν.
[Οη αθνληηζηέο έξηρλαλ ηα αθφληηα πην θνληά απ’ φζν ζα έπξεπε ψζηε λα θζάλνπλ
ζηνπο ζθελδνλήηεο].

23. οἱ μέντοι Θηβαῖοι εἶπαν ὅτι οὐκ ἂν ὑποδοῖεν τοὺς νεκρούς, εἰ μὴ ἐφ' ᾧτε
ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. [Οη Θεβαίνη είπαλ φηη δελ έδηλαλ ππνζπφλδνπο ηνπο
λεθξνχο, παξά κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έθεπγαλ απφ ηε ρψξα].

24. τάς τε γὰρ ἀσπίδας μείζους ἔχουσιν ἢ ὡς ποιεῖν τι καὶ ὁρᾶν. [Έρνπλ ηηο
αζπίδεο κεγαιχηεξεο απ’ φζν ζα έπξεπε ψζηε λα θάλνπλ θάηη θαη λα βιέπνπλ).

25. Ἀσθενέστερον, διά τήν νόσον ἠγόρευεν ἤ ὡς ἀκούειν τούς τελευταίους τῆς
φάλαγγος. [Δμαηηίαο ηεο λφζνπ, κηινχζε πην ρακειφθσλα απ’ φζν ζα έπξεπε ψζηε
λα ηνλ αθνχλ θαη νη ηειεπηαίνη ζηξαηηψηεο ηεο θάιαγγαο].

Γηα ην θαζέλα απφ απηά λα ηνλίζεηε κε έληνλνπο θφθθηλνπο ραξαθηήξεο ηνλ
ζχλδεζκν εηζαγσγήο θαη κε έληνλνπο κπιε ηνλ ξεκαηηθφ ηχπν κε ηνλ νπνίν
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εθθέξεηαη. Παξάιιεια, λα εληνπίζεηε ζηελ θχξηα πξφηαζε ηελ παξνπζία θάπνησλ
ιέμεσλ πνπ πξναλαγγέιινπλ ηε ζπκπεξαζκαηηθή πξφηαζε. Αθνχ ηα κειεηήζεηε θαη
αλαδεηήζεηε ηνπιάρηζηνλ δχν παξαδείγκαηα ζηνλ πκθξαζηηθφ Πίλαθα Λέμεσλ ηνπ
Αλζνινγίνπ Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, λα
ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ


Υξεζηκεχνπλ σο…



ηελ θχξηα πξφηαζε ζπλήζσο ππάξρνπλ ηα:

Εηζάγνληαη κε

Αηηηνιόγεζε εηζαγσγήο

Εθθέξνληαη κε

Αηηηνιόγεζε εθθνξάο

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί λα εληνπίζεηε ηε δεπηεξεχνπζα ζπκπεξαζκαηηθή
πξφηαζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εθθνξά.
ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ
τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν
καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν
ὅποι ἂν ἡγῶνται.
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Διζάγεηαι με ………….

επειδή,……………………………………………. ……………

………………….. και εκθέπεηαι με …………………………….
πγθξίλεηε ηψξα ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο θαη επηβεβαηψζηε, δηνξζψζηε ή
ζπκπιεξψζηε ηηο γλψζεηο ζαο, ζπγθξίλνληάο ηεο κε ην πιηθφ πνπ ζα αληιήζεηε είηε
απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα είηε απφ ην ειεθηξνληθφ θξνληηζηήξην ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Αθνχ αλαξηήζεηε ζην Wiki ην ζπκπιεξσκέλν Φχιιν Δξγαζίαο, λα θνηλνπνηήζεηε ην
πεξηερφκελφ ηνπ γηα ζπδήηεζε θαη ζρνιηαζκφ ζηελ 4ε θαη ηελ 5ε νκάδα.
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4Ζ, 5ΖΟΜΑΓΑ
Β. Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα πεξηέρνπλ δεπηεξεχνπζεο ελδνηαζηηθέο πξνηάζεηο:
1. δείσαντες οἱ Εὐβοεῖς μὴ σφᾶς οἱ Ἕλληνες πρόωνται, κρύφα τ Θεμιστοκλεῖ
διελέγοντο. [Καη επεηδή νη θάηνηθνη ηεο Δχβνηαο θνβήζεθαλ κήπσο νη Έιιελεο
ηνπο εγθαηαιείςνπλ, ζπδεηνχζαλ θξπθά κε ηνλ Θεκηζηνθιή].

2. οἱ Κορίνθιοι δείσαντες μὴ προδιδοῖτο ὑπό τινων ἡ πόλις, μετεπέμψαντο τὸν
Ἰφικράτην σὺν τοῖς πλείστοις τῶν πελταστῶν. [Καη επεηδή νη Κνξίλζηνη
θνβήζεθαλ κήπσο πξνδνζεί απφ θάπνηνπο ε πφιε, έζηεηιαλ θαη θάιεζαλ ηνλ
Ηθηθξάηε κε ηε κεγάιε κάδα ησλ πειηαζηψλ].

3. δείσαντες μὴ καὶ ἐνέδρα τις μείζων ὑπείη, ἐπέσχον. [Καη επεηδή θνβήζεθαλ
κήπσο έρεη ζηεζεί θάπνηα ελέδξα, ζηακάηεζαλ].

4. δείσαντες μὴ περίεργα ἅμα καὶ μακρὰ λέγοιμεν.
5. ὅμως δὲ οἱ Ἠλεῖοι δεδιότες μὴ βίᾳ θύσωσι, ξὺν ὅπλοις τῶν νεωτέρων
φυλακὴν εἶχον·

6. οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται τῶν Κερκυραίων, δεδιότες μὴ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς
ἐλθόντας οὐκ ἀποκτείνωσι,…

7. ἐπίστασαι γὰρ ὅτι οἱ μὲν φοβούμενοι μὴ φύγωσι πατρίδα καὶ οἱ μέλλοντες
μάχεσθαι δεδιότες μὴ ἡττηθῶσιν *ἀθύμως διάγουσι, καὶ οἱ πλέοντες μὴ
ναυαγήσωσι,]…

8. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἔφευγον, δεδιότες εἷς ἕκαστος μὴ συλληφθείη.
9. ἀπεδέξαντο καὶ αὐτοὶ φοβούμενοι μὴ οὐχ ἱκανοὶ ὦσι Λέσβῳ πάσῃ πολεμεῖν.
10. ὁ δὲ Ἀγασίας ὡς ὁρᾷ τὸν Καλλίμαχον δείσας μὴ οὐ πρῶτος παραδράμῃ εἰς
τὸ χωρίον, …

11. οὕτως ἔδεισας μὴ οὐ κακὴν δάμαρτ᾽ (=γυναίκα, σύζυγο) ἔχοις;
12. Νῦν δέ φοβούμεθα μή ἄμα ἀμφοτέρων ἡμαρτήκαμεν.
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Γηα ην θαζέλα απφ απηά, λα ηνλίζεηε κε έληνλνπο θφθθηλνπο ραξαθηήξεο ηνλ
ζχλδεζκν εηζαγσγήο θαη κε έληνλνπο κπιε ηνλ ξεκαηηθφ ηχπν κε ηνλ νπνίν
εθθέξεηαη. Αθνχ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο θαη εθθνξάο, θαη ην
είδνο ησλ ξεκάησλ εμάξηεζεο θαη αθνχ αλαδεηήζεηε ηνπιάρηζηνλ δχν αληίζηνηρα
παξαδείγκαηα ζηνλ πκθξαζηηθφ Πίλαθα Λέμεσλ ηνπ Αλζνινγίνπ Αηηηθήο
Πεδνγξαθίαο ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
ΕΝΔΟΙΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ



Υξεζηκεχνπλ σο:

α)
β)
γ)

Εηζάγνληαη κε

Αηηηνιόγεζε εηζαγσγήο

Εθθέξνληαη κε

Αηηηνιόγεζε εθθνξάο

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί λα εληνπίζεηε ηε δεπηεξεχνπζα ελδνηαζηηθή πξφηαζε,
ηνλ ζπληαθηηθφ ηεο ξφιν θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο θαη εθθνξάο.
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Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
εἰσιόντας δ᾽ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ
γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τ λιμ.

Διζάγεηαι με ………….

επειδή,……………………………………………. ……………

………………….. και εκθέπεηαι με …………………………….
πγθξίλεηε ηψξα ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο θαη επηβεβαηψζηε, δηνξζψζηε ή
ζπκπιεξψζηε ηηο γλψζεηο ζαο ζπγθξίλνληάο ηεο κε ην πιηθφ πνπ ζα αληιήζεηε είηε
απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα είηε απφ ην ειεθηξνληθφ θξνληηζηήξην ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Αθνχ αλαξηήζεηε ζην Wiki ην ζπκπιεξσκέλν Φχιιν Δξγαζίαο, λα θνηλνπνηήζεηε ην
πεξηερφκελφ ηνπ γηα ζπδήηεζε θαη ζρνιηαζκφ ζηελ 1ε, 2ε θαη 3ε νκάδα.
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ

Σν ζελάξην απηφ είλαη θαηεμνρήλ θεηκελνθεληξηθφ θαη δίλεη ηζφξξνπα έκθαζε θαη
ζην λφεκα θαη ζηε γιψζζα. Θα κπνξνχζε ε δηαδξνκή λα είλαη δηαθνξεηηθή, δειαδή
ην 3ν Φχιιν Δξγαζίαο λα είλαη πξψην, ψζηε ε ζπκπεξαζκαηηθή πξφηαζε ηνπ
θεηκέλνπ, πνπ είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε, λα απνδνκεζεί
ζρεηηθά επθνιφηεξα θαη έηζη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ. Κάηη ηέηνην,
φκσο, ζα έπιεηηε ηελ ελφηεηα ηνπ ζελαξίνπ, αθνχ ε είζνδνο ζην θείκελν ηεο
ελφηεηαο ζα ήηαλ θάπσο απφηνκε. ην πιαίζην κηαο επξχηεξεο δηαζεκαηηθήο
πξνζέγγηζεο, εθηφο απφ ηε Νενειιεληθή Γιψζζα ζα κπνξνχζε λα εκπιαθεί θαη ην
κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζην θεηκεληθφ είδνο θαη λα
δηεπξπλζεί ή λα πεξηνξηζηεί ε νπηηθή ηεο αλάγλσζεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ κε φξνπο
ζπγρξνληθνχο. Μπνξνχζε, επίζεο, λα αθαηξεζεί ηειείσο ε ψξα ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη
λα αληηθαηαζηαζεί απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο:


Ο Ξελνθψληαο σο ζχγρξνλνο πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο.



Πνηνη φξνη ζπλήζσο επηβάιινληαη ζήκεξα ζηνπο εηηεκέλνπο; (ζχγρξνλα
παξαδείγκαηα).



Γηαρξνληθφο αληαγσληζκφο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ.



Σν γφεηξν ησλ ηζρπξψλ.



Πφιεηο πνπ πνιηνξθνχληαη.



Ζ πείλα ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν.



Ζ ζχλδεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηνλ ρψξν ηεο αξραίαο θαη ηεο λεφηεξεο ηέρλεο.



Ο ξφινο ησλ ρξνληθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηηο αθεγήζεηο πνπ θηλνχληαη ζηνλ
άμνλα ηνπ ρξφλνπ θαη ν ξφινο ησλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο αηηίαο ζηηο αθεγήζεηο
πνπ θηλνχληαη ζηνλ άμνλα ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ θιπ.

Μπνξεί, επίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο λα κειεηήζεη θαη άιια γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά
θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη ζην θείκελν, πξνζδηνξίδνληαο ην εχξνο θαη ην βάζνο
ησλ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ.
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ
& Αζιεηηζκνχ

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ
Α΄ Λυκείου «Η τελευταία πράξη »
Σελίδα 45 από 48

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ

Αλακθίβνια, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ελφο αξραίνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ
απφ ην πξσηφηππν δελ ζα πξέπεη απιψο λα θηλείηαη ζε επίπεδν παξνρήο «εξγαιείσλ».
Καη ε επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ
πξνζηηζέκελε παηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή αμία θαη φρη κε ζηφρν ηνλ εληππσζηαζκφ.
Παξάιιεια, δελ πξέπεη λα αγλννχληαη θαη νη ζηφρνη αιιά θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα
πνπ παξέρεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηε δηδαζθαιία θάζε ελφηεηαο. Ζ παξνχζα
δηδαθηηθή πξφηαζε επηρεηξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο δχν απηέο παξακέηξνπο,
πξνηείλνληαο δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεπκέλεο θαη ξεαιηζηηθέο θαη ελζσκαηψλνληαο,
παξάιιεια, παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Δλδερνκέλσο, ην 2ν Φχιιν
Δξγαζίαο λα είλαη ππεξβνιηθά θνξησκέλν θαη ν ρξφλνο λα κελ εμαξθέζεη, σζηφζν
ππάξρεη θιηκάθσζε απφ δξαζηεξηφηεηεο απιέο πξνο ζχλζεηεο κε θπξίαξρν ζηνηρείν
ηελ πνηνηηθή θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ. Βέβαηα, δελ πξέπεη λα
παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ην ζελάξην είλαη πνιχ απαηηεηηθφ θαη γηα ηνλ
δηδάζθνληα θαη γηα ηνπο καζεηέο. Χζηφζν, αμίδεη ηνλ θφπν λα επηρεηξεζεί ε
εθαξκνγή ηνπ, ψζηε λα απνηηκεζεί θαη ε αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο
πξφηαζεο.
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