Π.3.2.5 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο,
ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε
30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε
Αρταία Δλληνική Γλώζζα και Γραμμαηεία
Γ΄ Λσκείοσ
Θεμαηική ενόηηηα:
Θοσκσδίδη «Περικλέους Επιτάφιος» 2.36, 2-3
Σίηλος:
«“Αὐτόχθονες ἔφυμεν”: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ μῦθος»
σγγραθή: ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΛΚΑ
Δθαρμογή: ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΛΚΑ
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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ
ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξσηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΤΠΔ θαη
δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη
Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο
πξνηεξαηόηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε
νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη εζληθνύο
πόξνπο.
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε.
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ
Τπεύζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο δεπηεξνβάζκηαο: Λάκπξνο Πόιθαο,
Κνζκάο Σνπινύκεο
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
http://www.greeklanguage.gr
Καξακανύλα 1 – Πιαηεία θξα Σ.Κ. 55 132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε
Σει.: 2310 459101 , Φαμ: 2310 459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

Τίηλορ
“Αὐτόχθονες ἔφυμεν”: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ μῦθος

Εθαπμογή ζεναπίος
Λάκπξνο Πόιθαο
Δημιοςπγία ζεναπίος
Λάκπξνο Πόιθαο
Διδακηικό ανηικείμενο
Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία
Τάξη
Γ΄ Λπθείνπ
Χπονολογία
Από 07-10-2014 έσο 03-03-2015
Σσολική μονάδα
Πξώην Πξόηππν Πεηξακαηηθό ΓΔΛ Αζελώλ «Γελλάδεην»
Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα
Θνπθπδίδε «Περικλέους Επιτάφιος», 2.36, 2-3
Διαθεμαηικό
ρη
Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα
--Χπονική διάπκεια
14 δηδαθηηθέο ώξεο
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Χώπορ
Η. Φπζηθόο ρώξνο:
Δληόο ζρνιείνπ: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.
Δθηόο ζρνιείνπ: ζπλεξγαηηθή πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζηα έγγξαθα Google από ην
ζπίηη
ΗΗ. Δηθνληθόο ρώξνο: Google Docs, Flickr, ηζηνιόγην καζήκαηνο.
Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηήζεθαλ: ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο
έλαο θεληξηθόο εμππεξεηεηήο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαλ, κέζσ ηνπηθνύ δηθηύνπ, έμη
ππνινγηζηηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν.
Ο εθπαηδεπηηθόο είρε νινθιεξώζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ Κεθαιαίνπ 36 ηνπ
«Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε θαη είρε ζπδεηήζεη κε ηνπο καζεηέο ηνλ θνηλό ηόπν ηεο

αζελατθήο απηνρζνλίαο θαη ηηο αλαθιάζεηο ηνπ ζην ζήκεξα. Δπίζεο, γλώξηδε λα
αμηνπνηεί ηα έγγξαθα Google θαη είρε ζπζηεκαηηθά πξνεηνηκάζεη όινπο ηνπο πόξνπο
(ςεθηαθά θείκελα, εηθόλεο θαη βίληεν) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ νη καζεηέο. Δίρε,
επίζεο, πξνεγνύκελε ζρεηηθή πείξα ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο κέζσ
ηνπ ππνινγηζηή θαη είρε αζθήζεη πξνεγνπκέλσο ηνπο καζεηέο ζηηο ηερληθέο απηέο.
Σέινο, είρε γλώζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ κύζν ηεο απηνρζνλίαο ησλ Αζελαίσλ θαη
ηελ θπθινθνξία ηνπ ζηα θείκελα θαη ηηο εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο.
Οη καζεηέο δηέζεηαλ ινγαξηαζκνύο ζην Google θαη είραλ κε ινγαξηαζκνύο
εμαζθαιηζκέλε πξόζβαζε ζηα έγγξαθα Google, όπνπ ζπλεπεμεξγάδνληαλ ζε νκάδεο
πξνδηακνξθσκέλα αξρεία κε Φύιια Δξγαζίαο θαη ζρεηηθέο νδεγίεο. Δίραλ, επίζεο,
αθνκνηώζεη ηελ ύιε ζρεηηθά κε ηνλ «Επιτάφιο» (Κεθ. 36) ηνπ Θνπθπδίδε θαη ήηαλ
πξόζπκνη λα δνθηκαζηνύλ ζε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο δνθηκέο κε ηηο ΣΠΔ ζην
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κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ. Σέινο, δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο
ηα γλσζηηθά ζηηι, ηα εζλνηηθά θαη ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
καζεηώλ.
Εθαπμογή ζηην ηάξη
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε
Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι
Λάκπξνο Πόιθαο: «“Αὐτόχθονες ἔφυμεν”: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ μῦθος», Αξραία Διιεληθή
Γιώζζα θαη Γξακκαηεία: Θνπθπδίδε «Περικλέους Επιτάφιος», Γ΄ Λπθείνπ.
Το ζενάπιο ανηλεί
-.
Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ην ζελάξην απηό, κε αθνξκή ηελ εθινγηθεπκέλε κπζνινγηθή αλαθνξά γηα ηελ
απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ ζηνλ «Περικλέους Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε (Κεθ. 36. 23), νη καζεηέο «απνθπζηθνπνηνύλ» ηνλ κύζν πνπ έιεγε όηη νη πνιίηεο ηεο
δεκνθξαηηθήο πόιεο-θξάηνπο «πξνέξρνληαλ από ηελ ίδηα ηε γε» ή όηη «θαηνηθνύζαλ
ζπλερώο ηελ ίδηα γε» (εθδνρή ηνπ Θνπθπδίδε), δηεξεπλώληαο ηελ θαηαζθεπαζκέλε επηλνεκέλε ιεηηνπξγία πνπ δηαδξακάηηζε ζηε δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ
Αζελαίσλ θαηά ηα αξραία ρξόληα, θαη εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ηελ θαηαγσγή ησλ
Νενειιήλσλ ζήκεξα. ην πιαίζην απηό, νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο ζην
αλνηρηό ςεθηαθό πεξηβάιινλ ησλ εγγξάθσλ Google, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξώηα
έλα εξκελεπηηθό ιεμηθό όξσλ γηα ηνλ «απηόρζνλα». Γηα ην πεηύρνπλ απηό, ειέγρνπλ
θαη ζπγθξίλνπλ ζηα ιεμηθά θαη ηα ζώκαηα θεηκέλσλ (αξραηνειιεληθά - κεζαησληθά -
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λενειιεληθά) ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο ιέμεο θαη θέξλνπλ ζην θσο αλαινγίεο,
δηαθνξέο, αληηζηξνθέο θαη εηεξνζεκίεο ηεο ζην γισζζηθό παξειζόλ θαη παξόλ ηεο
ειιεληθήο.

ηε

ζπλέρεηα,

νη

καζεηέο,

δεκηνπξγώληαο

ζπλεξγαηηθά

κία

εηθνλνγξαθεκέλε κπζνινγία ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία
γηα ηνπο βαζηθνύο «πξσηαγσληζηέο» ηνπ ζρεηηθνύ κύζνπ (ζεόηεηεο, κπζηθνύο
βαζηιείο θαη ηόπνπο ιαηξείαο), απνζπκβνινπνίεζαλ ην «ξίδσκα» ησλ Αζελαίσλ ζηε
γε ηνπο, πνπ αλαπαξαζηάζεθε σο ηξνθόο-κεηέξα θαη παηξίδα. Δμεηάδνληαο, ύζηεξα,
δηαθεηκεληθά ηε ζπκβησηηθή ζρέζε κύζνπ θαη ιόγνπ πεξί απηνρζνλίαο ζε
αξραηνειιεληθά θεηκεληθά είδε (ην Έπνο, ηελ Ηζηνξία, ηε Ρεηνξηθή θαη ηελ
Σξαγσδία), νη καζεηέο αλάδεημαλ ηε δηπιή, ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρεηηθνύ
κύζνπ ζηνλ αζελατθό (θαη όρη κόλν) ρξόλν: ηελ «νκνηνγελνπνηεηηθή» αθελόο, πνπ
έλσλε ηνπο εηεξνγνγελείο Αζελαίνπο, θαη ηε «δηαθνξνπνηεηηθή» αθεηέξνπ, ε νπνία
ηνπο δηέθξηλε αμηνινγηθά από ηνπο «άιινπο» (πνπ ζεσξνύληαη «εηζαγόκελνη» κέζα
ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρώξα), δηθαηνινγώληαο κάιηζηα ηελ «θαιπκκέλε» επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηνπο. Σέινο, αμηνινγώληαο ηξόπνπο πξόζιεςεο θαη εξκελείαο
ζήκεξα ηνπ «απηόρζνλα» Αζελαίνπ πνιίηε, ηνπ κύζνπ ηνπ, ησλ εηθνλνγξαθηθώλ
αλαπαξαζηάζεώλ ηνπ, ζρεηηθώλ αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ, θαη ειέγρνληαο,
γεληθόηεξα, ηε «ζεακαηηθή» πξνβνιή ηνπ ζην δηαδίθηπν, νη καζεηέο πήξαλ ζέζε γηα
ην αλ, θαηά πόζν θαη πώο νη Νενέιιελεο ζήκεξα πηνζεηνύλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη
ζηνπο πξνγνληθνύο ηνπο «απηόρζνλεο».
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Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο
Χο πξνο ην εξκελεπηηθό θαη κεζνινγηθό πιαίζην, ην ζελάξην απηό ζηεξίδεηαη ζηε
ζέζε όηη ε απηνρζνλία, ζπλδένληαο ηνπο αλζξώπνπο κε ηε γε ζε κηα ζρέζε γνλέακεηέξαο θαη παηδηνύ, δελ αληαλαθιά βηνινγηθέο ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, αιιά όηη
αληίζεηα: είλαη θαηαζθεπαζκέλε-επηλνεκέλε έλλνηα, πνπ νξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί
εζλνηηθέο ηαπηόηεηεο. Ζ θαηαζθεπή απηή απνδίδεη ζηα πνιηηηζκηθά θξηηήξηα (ηε
γιώζζα, ηε ζξεζθεία, ηελ παηδεία, ηηο παξαδόζεηο), πνπ ζπληεινύλ ζηνλ ζρεκαηηζκό
ηεο απηνρζνλίαο, ηδηόηεηεο θπζηθέο (Forsdyke, 2012: 121-123). Mε ην παξάδεηγκα
ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο ζηα θιαζηθά ρξόληα, ην νπνίν επηθαιείηαη ν νξζνινγηζηήο
Θνπθπδίδεο κέζα από ηε θσλή ηνπ Πεξηθιή, ζηνλ «Επιτάφιο» (Κεθ. 36, 2-3), νη
καζεηέο ζην ζελάξην απηό πξνζπάζεζαλ λα αλαδείμνπλ ηε ρξήζε ηνπ σο κέζνπ
λνκηκνπνίεζεο ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο, πνπ παξείρε ζηελ αζελατθή ηδενινγία γηα
ηελ ηδηόηεηα ηνπ αζελαίνπ πνιίηε κηα ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό ζεκειίσζε (Loraux,
1992: 52).
Ζ δηεξεύλεζε ηεο απηνρζνλίαο ησλ αξραίσλ Αζελαίσλ ζην ζελάξην δελ έγηλε
κόλν γηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο πηπρέο ελόο αξραηνγλσζηηθνύ ζέκαηνο, αιιά
θπξίσο γηα λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηε δηαρξνληθή ηνπ εκβέιεηα σο κύζνπ πνπ
ζπλεηέιεζε θαη ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε θαη ηεο δηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, όπσο θαη
ησλ άιισλ, αλζξώπσλ, ιαώλ, θξαηώλ θαη εζλώλ. ην πιαίζην απηό κε ηε
δηαθνξνπνηεηηθή ηεο αηρκή, ν κύζνο ηεο απηνρζνλίαο ππνζηήξημε ζπρλά ζηελ ηζηνξία
ξαηζηζηηθέο

δηαθξίζεηο.

Οη

καζεηέο,

πξηλ

αξρίζνπλ

ην

ζελάξην

απηό,

πιεξνθνξήζεθαλ, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ «Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε
(Κεθ. 36, 2-3), γηα ην πώο ζηε λεόηεξε επξσπατθή ηζηνξία ε γεξκαληθή ηαπηόηεηα
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ησλ εζληθνζνζηαιηζηώλ έπξεπε λα αλαδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα κηαο θπιήο, παξνύζαο
επί γεξκαληθνύ εδάθνπο από ηελ απγή ησλ ρξόλσλ. Καη όηη απηή ε «ζπλέρεηα»
ζηεξίρζεθε ζηνλ ηζηνξηθό Σάθηην, ν νπνίνο ην 98 κ.Υ. δηαηύπσζε κηαλ ηδέα
θιεξνλνκεκέλε από ηνπο Έιιελεο:
«Πηζηεύσ όηη νη Γεξκαλνί είλαη απηόρζνλεο θαη δελ έρνπλ αλακηρζεί κε
απνίθνπο ή κε θηινμελνύκελνπο, πνπ πξνέξρνληαη από άιινπο ιανύο.»
Οη Γεξκαλνί, ζεκεηώλεη εδώ ν Chapoutot (2012: 32), «έρνπλ γελλεζεί κόλνη
ηνπο (“απηό-”), ρσξίο πξνζζήθε, ζπκβνιή ή κείμε κε εμσγελείο πιεζπζκνύο, ζηε
δηθή ηνπο γε (ρζώλ). πσο νη Αζελαίνη, νη νπνίνη ζεκειίσλαλ ηε ζπλείδεζε ηεο
ππεξνρήο ηνπο κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ ιαώλ ζηελ πεπνίζεζε όηη ήηαλ απηόρζνλεο θαη
όρη αιινγελείο άπνηθνη, όπσο νη Λαθεδαηκόληνη γηα παξάδεηγκα πνπ πξνήιζαλ από
ηελ Κάζνδν ησλ Γσξηέσλ». Πξόζζεηεο, ζύγρξνλεο, εζληθηζηηθέο θαη απνηθηνθξαηηθέο,
αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο αλά ηνλ θόζκν, πνπ ζηεξίρζεθαλ ζηελ αξραηνειιεληθή
κπζνηδενινγία ηεο απηνρζνλίαο (Geschiere, 2009, Detienne, 2005) επεξέαζαλ ηνλ
ζρεδηαζκό ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ.
ην ζελάξην απηό νη πξνεγνύκελνη όξνη «πεπνίζεζε» (ηνπ Chapoutot, 2012)
θαη «κπζνηδενινγία» (ηνπ Detienne, 2005) γηα ηελ απηνρζνλία αληηθαζίζηαληαη από
ηνλ κύζν. Ο όξνο «κύζνο» ζπκππθλώλεη ζην ζελάξην ηηο ηζηνξίεο πνπ έιεγαλ νη
Αζελαίνη κεηαμύ ηνπο αιιά θαη ζηνπο «άιινπο», πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηελ
ηαπηόηεηά ηνπο (ην πνηνη είλαη) κέζα από ηελ θαηαγσγή ηνπο (ην από πνύ ήξζαλ)
(Forsdyke 2012: 124, Parker, 1987: 182-183). Δμάιινπ, ζην ζελάξην νη καζεηέο
πξνζπάζεζαλ λα απνκπζνπνηήζνπλ ην κπζνινγηθό ηξίγσλν «Γε - Δξηρζόληνο /
Δξερζέαο - Αζελά», ην νπνίν, βπζίδνληαο (κε ηηο ιέμεηο, ηελ εηθόλα θαη κε
ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο) ηνπο Αζελαίνπο ζηε δηθή ηνπο γε, εμαζθάιηδε ηελ

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων
Γ΄ Λυκείου «“Αὐτόχθονεσ ἔφυμεν”: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ μῦθοσ»
ελίδα 8 από 56

θαζαξόηεηα θαη ηελ αλσηεξόηεηά ηνπο έλαληη ησλ «άιισλ» (επείζαθησλ, επήιπδσλ,
κεηαλαζηώλ, κηγάδσλ, κεηνίθσλ). Καη απηό ζπλέβαηλε όρη κόλν ζε ηνπηθό επίπεδν,
αιιά (κε ηε ζηαδηαθή εκπινθή ζηνλ κύζν νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, εθηόο ηεο
Αζελάο, νιπκπίσλ ζεώλ), θαη ζε παλειιήλην. Έηζη, ζηαδηαθά νη Αζελαίνη κπνξνύζαλ
λα επηθαιεζηνύλ, εθηόο από ηελ απηνρζνλία ηνπο, ηνλ Παλειιεληζκό ηνπο, γηα λα
ελώζνπλ ηνπο Έιιελεο ελαληίνλ ησλ «βαξβάξσλ» (Roy, 2014: 246). Ζ ΑζελάΑζήλα, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, «έηξεθε», ζσκαηηθά αιιά θαη πλεπκαηηθά, όινπο ηνπο
Έιιελεο .
θνπόο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο όηη ε απηνρζνλία
ιεηηνύξγεζε αζθαιώο πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά, κε ηελ έλλνηα όηη ιέμεηο, εηθόλεο θαη
πξαθηηθέο αμηνπνηήζεθαλ γηα λα πνπλ θάηη γηα ηελ Αζήλα σο πνιηηηθή νληόηεηα, κε
έλαλ ηξόπν σζηόζν πνπ έιεγε όηη ε Αζήλα επεηδή, κεηαμύ άιισλ, είλαη πνιύ παιηά
πόιε (ην ἀρχαιότατον ἔθνος, θαηά ηνλ Ζξόδνην), είλαη θαη ε αλώηεξε καδί κε ηνπο
θαηνίθνπο ηεο, θαη όηη απηό δελ είλαη «ηδέα» ησλ Αζελαίσλ αιιά ε ίδηα ε «αιήζεηα».
«ζν αξραηόηεξε είλαη κηα θπιή, ηόζν θαζαξόηεξε είλαη θαη άιιν ηόζν -ζα
πξνζζέζνπκε εκείο- έρεη εμεπγεληζηεί», ζεκεηώλεη ν Detienne (2005: 111). Δμάιινπ,
κύζνο θαη ιόγνο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ απηνρζνλία, βξηζθόληνπζαλ ζπρλά όρη ζε
κηα ζρέζε πξννδεπηηθήο εμέιημεο (από ηνλ κύζν ζηνλ ιόγν) αιιά ζε ζπκβησηηθή (ν
κύζνο κέζα ζηνλ ιόγν θαη αληίζηξνθα), αιιεινζπκπιεξώλνληαο δειαδή ν έλαο ηνλ
άιιν (Cohen, 2000: 88-90). Καη απηό ζπκβαίλεη, όπσο δηαπηζηώλνπλ νη καζεηέο ζην
ζελάξην απηό, ζηνπο απνζξεζθεπηηθνπνηεκέλνπο, θαηά άιια, επηηαθίνπο ιόγνπο,
όπνπ ν κύζνο κπνξεί λα εγθαηαιείπεηαη, κεξηθώο ηνπιάρηζηνλ, σζηόζν ηε ζέζε ηεο
ηξνθνύ θαη Παξζέλνπ ζεάο Αζελάο ηελ παίξλεη ε «απνζεσκέλε» δεκνθξαηηθή
Αζήλα, κεηαζρεκαηίδνληαο ηνπο πνιίηεο ηεο ζε «αδέιθηα», κέζσ ηεο εμίζσζεο ηεο
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ηζνγνλίαο κε ηελ ηζνλνκία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε απηνρζνλία, όπσο θαη αζελατθή
δεκνθξαηία, ιεηηνύξγεζε ζαλ νδνζηξσηήξαο (Shapiro, 1998: 131) ησλ θνηλσληθώλ
αληζνηήησλ. Έγηλε, βέβαηα, πξνζπάζεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο όηη ν
κύζνο ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο, είρε θαη έρεη θόζηνο, πξνθαιώληαο ηε ιήζε ηεο
πξαγκαηηθήο θαηαγσγήο θαη ηεο ηζηνξίαο. Ο Rosivach (1987: 296) αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά: «ε απνπζία κλήκεο ησλ Αζελαίσλ γηα ηε δηθή ηνπο κεηαλάζηεπζε
κεηαζρεκαηίζηεθε ζε ζεηηθή παξαδνρή όηη θαηνηθνύζαλ αλέθαζελ ζηελ Αηηηθή».
Σν ζελάξην απηό πξνζπάζεζε λα ππνδείμεη όηη ν κύζνο ηεο απηνρζνλίαο ηόηε
θαη ζήκεξα δελ ήηαλ εληαίνο θαη κνλνζήκαληνο: ε απηνρζνλία πέξαζε από ηελ
νκνηνγελνπνηεηηθή ηεο θάζε (ζηα αξρατθά κέρξη ηε θιαζηθά ρξόληα), ζπλδένληαο
θπξίσο ηνπο Αζελαίνπο κεηαμύ ηνπο, ζηε δηαθνξνπνηεηηθή ηεο θάζε (θαηά ηα
θιαζηθά ρξόληα, κεηά θπξίσο ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο), όπνπ δηεθδίθεζαλ ηελ
αλσηεξόηεηά ηνπο από ηνπο «άιινπο», γηα λα ππνρξεσζνύλ ζην ηέινο (θαηά ηα
κεηαθιαζηθά ρξόληα) λα επηζηξέςνπλ ζηελ νκνηνγελνπνηεηηθή θάζε, έπεηηα από ηα
απαλσηά νιηγαξρηθά πξαμηθνπήκαηα, ηηο ηπξαλλίδεο θαη ηνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο
(Forsdyke, 2012). Σηο ηζηνξηθέο απηέο θάζεηο νη καζεηέο αλίρλεπζαλ κέζσ ζρεηηθώλ
θεηκέλσλ, ηα νπνία εμάιινπ δείρλνπλ όηη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο «αὐηό-ρζσλ» παξέκελε
δίζεκε, κε πξνεγνύκελε ηε ζεκαζία «είκαη /θαηάγνκαη από ηελ ίδηα γε» θαη επόκελε
(ζηα θιαζηθά θαη έπεηηα ρξόληα) «είκαη / πξνέξρνκαη από ηελ ίδηα ηε γε» (Rosivach,
1987: 299-301). Σν «αὐηό-», δειαδή, θαζόξηζε ζε κεγάιν βαζκό ηνλ αζελατθό
«εαπηό».
Δπίζεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζύλδεζε ηεο
απηνρζνλίαο κε ηελ εξεκία, ηελ ηάμε θαη αξκνλία ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο. Γηαηί
ην αληίζεην κάιινλ ζπλέβαηλε: ν κύζνο ηεο απηνρζνλίαο αληαλαθινύζε ηνπο θόβνπο
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γηα θνηλσληθέο αλαηξνπέο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα μεζπάζνπλ, κεηά θπξίσο ηηο
κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιεηζζέλε, πνπ αλαθάηεςε γλήζηνπο Αζελαίνπο, μέλνπο θαη
κέηνηθνπο ζηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία ηεο Αζήλαο (Connor, 1994: 37-39). Σν γεγνλόο
απηό επέβαιε ην κέηξν ηνπ Πεξηθιή, ην 450-1, κε ην νπνίν πεξηνξηδόηαλ ην δηθαίσκα
ηνπ πνιίηε κόλν ζε όζνπο είραλ θαη ηνπο δύν γνλείο γλήζηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο
(Blok, 2014: 270-272, Loraux, 1992: 169). Σν δήηεκα ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ νη
καζεηέο όηη αθόκε θαη ζήκεξα ην «ξίδσκα» αλζξώπσλ θαη νκάδσλ ζηε γε ηνπο είλαη
θαη πξντόλ θξίζεσλ (θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ, ηδενινγηθώλ) παξά θπζηνινγηθή,
λνζηαιγηθή επηζηξνθή ζηε κεηέξα-γε.
Χο πξνο ηελ πηνζεηνύκελε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ζηνλ βαζκό πνπ νη
δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ εθηειέζηεθαλ ζην πξνθείκελν ζελάξην ζπλεξγαηηθά,
ζηα έγγξαθα Google, ηεξήζεθαλ νη γεληθέο αξρέο ηεο Σπλεξγαηηθήο Μάζεζεο κε ηελ
Υπνζηήξημε ηνπ Υπνινγηζηή (CSCL) (Stahl et. al., 2006), ζηηο νπνίεο ππόθεηληαη
ζηνηρεία από ηηο επνηθνδνκηζηηθέο (θνηλσληθέο) πξνζεγγίζεηο κάζεζεο (Crook, 1994)
θαη ηελ εγθαζηδξπκέλε/ “situative learning” (Lave & Wenger, 2005). Ζ κάζεζε ζην
πιαίζην απηό αληηκεησπίδεηαη σο ελεξγή δηαδηθαζία πνπ νηθνδνκείηαη πξννδεπηηθά,
κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηώλ, ελώ ε γλώζε πξννδεύεη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο
ζε έλα απζεληηθό θνηλσληθό πιαίζην, όπνπ νη καζεηέο, κε βάζε ηηο θαηάιιειεο
ζρεδηαζηηθέο επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ζπλεξγάδνληαη ζε εηθνληθέο θνηλόηεηεο
πξαθηηθήο, αμηνπνηώληαο πςεινύ επηπέδνπ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, γξακκαηηζκνύο
θαη δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
Οη

νκάδεο

ησλ

καζεηώλ

εθηέιεζαλ

ζην

ζελάξην

ζπλνιηθά

πέληε

δξαζηεξηόηεηεο. πλεξγάζηεθαλ σο εμήο: είθνζη ηέζζεξηο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο
Γ (ηκ. 1) ηάμεο, κε ηε δηακεζνιαβεηηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, δηαθξίζεθαλ ζε
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έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ κειώλ, πνπ δηέθεξαλ σο πξνο ην θύιν, ηα θνηλσληθά θαη
πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη ηα ζηηι
κάζεζεο. Οη νκάδεο, γηα λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, ζπκβνπιεύνληαλ
ειεθηξνληθό Φύιιν Οδεγηώλ ζηα έγγξαθα Google. Δπεηδή θάζε δξαζηεξηόηεηα
απνζθνπνύζε ζηε δεκηνπξγία ελόο επί κέξνπο έξγνπ, ην Φύιιν Οδεγηώλ ήηαλ έλα γηα
όιεο ηηο νκάδεο, πεξηειάκβαλε σζηόζν ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμύ ηνπο εξγαζίεο πνπ
εθηεινύζε θάζε νκάδα ρσξηζηά. Έηζη, νη καζεηέο είραλ κπξνζηά ηνπο ηηο εξγαζίεο
πνπ εθηεινύληαλ από όιεο ηηο νκάδεο ζε κία δξαζηεξηόηεηα. Από ην ςεθηαθό Φύιιν
Οδεγηώλ νη νκάδεο παξαπέκπνληαλ ζηα ςεθηαθά Φύιια Δξγαζίαο, πνπ πεξηείραλ
δεδνκέλα ελόο πξνο επίιπζε πξνβιήκαηνο, αξραηνειιεληθά θείκελα κε κεηαθξάζεηο,
εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, θαη πεδίν πνπ ην ζπκπιήξσλαλ κε παξαηεξήζεηο θαη
δηαπηζηώζεηο ηνπο νη νκάδεο. ηνλ ζρεδηαζκό ζπλεξγαζίαο ησλ νκάδσλ είρε
θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα ηε ζηελή αιιειεμάξηεζε θαη ζπλππεπζπλόηεηα ησλ
νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθύπηεη θάζε θνξά έλα νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα.
ε θάζε δξαζηεξηόηεηα νη νκάδεο ιεηηνπξγνύζαλ δηαδνρηθά: σο Γξακκαηηθνί,
Μπζνγξάθνη, Αξραηνιόγνη, Αλζξσπνιόγνη θαη Κνηλσληνιόγνη. Οη ξόινη απηνί
αληηζηνηρνύζαλ ζην έξγν πνπ εθάζηνηε επηηεινύζαλ. Ο εθπαηδεπηηθόο θαζόξηζε ζην
εζσηεξηθό θάζε νκάδαο εηδηθνύο ξόινπο: α) ηνπ εθπξνζώπνπ-ζπληνληζηή, ν νπνίνο
δηαπξαγκαηεπόηαλ απόςεηο θαη απνξίεο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο νκάδαο ηνπ είηε κε
ηνλ εθπαηδεπηηθό είηε κε κέιε άιισλ νκάδσλ· β) ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ, ν νπνίνο
θαηέγξαθε / ζεκείσλε εθθξεκή δεηήκαηα θαη αληηδξάζεηο ηεο νκάδαο ηνπο ζηα
δεηνύκελα ηεο δξαζηεξηόηεηαο, γ) ηνπ ρεηξηζηή, ν νπνίνο επεμεξγαδόηαλ ην πιηθό ηεο
νκάδαο ζηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα θαη κέζα, δ) ηνπ παξνπζηαζηή, ν νπνίνο
αλαιάκβαλε, όπνηε ρξεηαδόηαλ, ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο ηνπ.
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ην ζπληαγκέλν ζελάξην πξνβιεπόηαλ ελλέα (90 ζπλνιηθά δηδαθηηθέο ώξεο γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ. ηελ πξάμε, σζηόζν, ε εθαξκνγή δηήξθεζε δεθαηέζζεξηο (14)
πεξίπνπ δηδαθηηθέο ώξεο, ελώ νη εξγαζίεο ησλ καζεηώλ ζηα έγγξαθα Google
επεθηάζεθαλ εμ απνζηάζεσο θαη ζην ζπίηη. ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο
εμεγνύληαλ ζεκεία ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ ζπληειεζκέλσλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ θαη
δηλόληνπζαλ θαηεπζύλζεηο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζην ζπίηη. Ζ εθαξκνγή ηνπ
ζελαξίνπ δελ θάιππηε ην ζύλνιν ηεο δηδαθηηθήο ώξαο, εθόζνλ ήηαλ απαξαίηεηε ε
εμέιημε ηεο δηδαθηηθήο ύιεο κε βάζε ην ηζρύνλ πξόγξακκα. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηνπ
ζελαξίνπ δηήξθεζε εθηελέο ρξνληθό δηάζηεκα, δεδνκέλνπ από ην κνλόσξν αλά
εβδνκάδα κάζεκα ράζεθαλ ζην κεηαμύ ηέζζεξηο (4) ώξεο δηδαζθαιίαο ηνπ. ύκθσλα
επίζεο, κε ην σξνιόγην πξόγξακκα ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γηλόηαλ αξρηθά θάζε
Σξίηε, αιιά ζηε ζπλέρεηα κεηαηέζεθε ηελ Παξαζθεπή.
Σέινο, ε αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ησλ καζεηώλ έγηλε «δηακνξθσηηθά». Σα
επηκέξνπο θξηηήξηα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ζην ηέινο ηεο πεξηγξαθήο θάζε
δξαζηεξηόηεηαο.
Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ
Δπηδηώρζεθε ώζηε νη καζεηέο:
● Να δηαπηζηώζνπλ, θξίλνληαο δηαζέζηκεο ζρεηηθέο πεγέο, πσο ε απηνρζνλία,
ηόζν ζην αξραηνειιεληθό παξειζόλ όζν θαη ζήκεξα, δελ αλαθέξεηαη ζε
βηνινγηθέο ζρέζεηο ζπγγέλεηαο αιιά όηη ζπληζηά «κύζν», ν νπνίνο
δηακνξθώζεθε ζηαδηαθά θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζε παξαιιαγέο, πξνθεηκέλνπ
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λα δηαησλίζεη θαη λα πξνσζήζεη ηαπηνηηθέο ζρέζεηο θαη καδί αμηνινγηθέο
δηαθξίζεηο ησλ αλζξώπσλ ζε «αλώηεξνπο» θαη «θαηώηεξνπο».
● Να αληηιεθζνύλ όηη δηαρξνληθά ν κύζνο ηεο απηνρζνλίαο ιεηηνύξγεζε θαη
ιεηηνπξγεί δηπιά: «νκνηνγελνπνηεηηθά», ζθπξειαηώληαο ηνπο ζηελνύο
δεζκνύο ελόηεηαο κηαο θνηλόηεηαο-εζλόηεηαο, αιιά θαη «δηαθνξνπνηεηηθά»,
δηθαηνινγώληαο ζπρλά επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνλ, ππνδεέζηεξν
θαη «κε θαζαξό», «άιινλ»
● Να θαηαλνήζνπλ όηη ε έλλνηα ηνπ «απηόρζνλα», παξά ηνλ ζηεξεόηππν
ραξαθηήξα ηεο, ππήξμε θαη είλαη έλλνηα ξεπζηή, ιεηηνπξγώληαο σο κέζν
απηνπξνζδηνξηζκνύ θαη εηεξνπξνζδηνξηζκνύ, ε εκθάληζε θαη ε εμέιημε ηεο
νπνίαο

επλνείηαη,

θαιιηεξγείηαη

θαη

δηαδίδεηαη

γηα

ζπγθεθξηκέλνπο,

πνιηηηθνύο θαη ηδενινγηθνύο, ιόγνπο.
● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη νη εξκελείεο πνπ δίλνπλ ηα ιεμηθά δελ
αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο κε ηηο ρξήζεηο ηνπο ζηα θείκελα, θαη όηη νη ζεκαζίεο
όξσλ, όπσο ν «απηόρζσλ», είλαη ζπρλά ακθίζεκεο ζηε ρξήζε, πνπ
εμειίζζνληαη κέζα ζηνλ ρξόλν θαη αιιάδνπλ ην λόεκά ηνπο ζηα θεηκεληθά
είδε θαη ηνλ ηζηνξηθό ρξόλν
● Να αληηκεησπίδνπλ ηνλ κύζν ηεο απηνρζνλίαο από ζύγρξνλε, θξηηηθή
απόζηαζε

θαη,

απνθσδηθνπνηώληάο

ηνλ,

λα

ππνδεηθλύνπλ

ηελ

θαηαζθεπαζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε ζπληήξεζε, εδξαίσζε θαη πξνώζεζε
αληζνηήησλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο
●

Να αλαζηνραζηνύλ όηη ε δηαρξνληθή εκβέιεηα ηνπ κύζνπ ηνπ απηόρζνλα
ζπλεηέιεζε θαη ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε ηαπηνηήησλ, ζηελ νπνία
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πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηθή ηνπο, θαη όηη απνθξύπηεη ηνλ εθάζηνηε άληζν,
ηεξαξρεκέλν ραξαθηήξα ηνπο, εκπνδίδνληαο καδί ηελ αλαίξεζή ηνπο.
Γνώζειρ για ηη γλώζζα
Δπηδηώρζεθε ώζηε νη καζεηέο:
● Να γλσξίζνπλ ηε ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο
«απηόρζσλ», θαζώο επίζεο ην επξύ πεδίν ζεκαζηώλ (θπξηνιεθηηθό θαη
κεηαθνξηθό, πεξηγξαθηθό θαη αμηνινγηθό) θαη αλαθνξάο ηεο (ζε αλζξώπνπο,
θαηαζηάζεηο, ρώξνπο θαη πξάγκαηα).
● Να ζπζηνηρίδνπλ ηηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ κε ηα θαηάιιεια θεηκεληθά
παξαδείγκαηα, θαη αληίζηξνθα: λα κπνξνύλ λα εληάζζνπλ θεηκεληθά
παξαδείγκαηα ζε γεληθέο ζεκαζηνινγηθέο θαηεγνξίεο.
● Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθή πνπ είρε θαη έρεη ε ζεκαζία θαη ε ρξήζε
ηεο ιέμεο «απηόρζσλ» ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε θαηά ηελ θιαζηθή
αξραηόηεηα (ηζηνξηνγξαθία, ξεηνξηθή, ηξαγσδία), ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο
πεξηόδνπο, θαζώο επίζεο ηε ζπλάξηεζή ηεο από ηνλ ηδενινγηθό θόζκν θαη ηελ
πξόζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ.
● Να πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηα θελά, ηα ράζκαηα θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ
αλάκεζα ζηνπο πεξηνξηζηηθνύο θαη ζπκππθλσκέλνπο αλαγθαζηηθά νξηζκνύο
πνπ δίλνπλ ηα ιεμηθά ζπζηήλνληαο ηνλ «απηόρζνλα» θαη ζηηο εθαξκνζκέλεο
ιεηηνπξγίεο ηνπ όξνπ ζηα θείκελα.
●

Να αζθεζνύλ ζηε ζπγθξηηηθή δηεξεύλεζε ησλ ιέμεσλ ηεο απηνρζνλίαο, κε ηηο
εηθόλεο θαη ηα πξάγκαηα, ειέγρνληαο ηόζν ηελ ακνηβαηόηεηά ηνπο όζν θαη ηα
όξηα ηεο απηνδπλακίαο ηνπ.
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Γπαμμαηιζμοί
Δπηδηώρζεθε ώζηε νη καζεηέο:
● Να αζθεζνύλ ζηε ζύλζεηε θαη επέιηθηε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ
Λεμηθώλ θαη ησλ σκάησλ Κεηκέλσλ ηεο αξραίαο, ηεο κεζαησληθήο θαη ηεο
λέαο

ειιεληθήο

γιώζζαο,

πξνζαξκόδνληαο

ηελ

έξεπλά

ηνπο

κε

ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη εζηηαζκέλα επξήκαηα πνπ απαηηεί ε εξγαζία
ηνπο.
● Να εληζρύζνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ
πνπ απαληνύλ ζην δηαδίθηπν, θαζώο επίζεο ζηελ θξηηηθή ηνπο απνηίκεζε,
ώζηε λα ζπληάζζνπλ κε βάζε απηέο πξνζσπηθό θαη ππεύζπλν ιόγν.
● Να θαηαλνήζνπλ όηη ε παξαγσγή πβξηδηθώλ θαη πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ
δελ κεηώλεη, αιιά απμάλεη ηε δπζθνιία σο πξν ηε ζπλνρή θαη ζπλέρεηα ησλ
κέζσλ, ηα νπνία πξέπεη, κε νηθνλνκία θαη θαηάιιειε επεμεξγαζία, λα
ρξεζηκνπνηνύληαη.
● Να αλαθαιύπηνπλ νπζηαζηηθέο εξκελεπηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θείκελα
θαη

ηηο

εηθόλεο,

πνπ

αλαπαξηζηάλνπλ,

εκπινπηίδνληαο

ή

θαη

παξαιιάζζνληαο, ην πεξηερόκελό ηνπο.
● Να κεηέρνπλ ζην έξγν θαη ηνλ θόζκν ησλ «εηδηθώλ», δηθαηνινγώληαο θαη
ειέγρνληαο ηηο απόςεηο ηνπο.
● Να πξνβαίλνπλ ζε θξηηηθέο εξκελείεο σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ
ζπιιακβάλεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε απηνρζνλία ζην δηαδίθηπν ζήκεξα,
κέζσ δηαθνξεηηθώλ ζεκεησηηθώλ πόξσλ (θεηκέλσλ, εηθόλσλ ή βίληεν)
ειέγρνληαο ην λόεκά ηνπο, ηνπο ηξόπνπο θαη ηηο ηερληθέο πεηζνύο πνπ
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ρξεζηκνπνηνύληαη θαη εμεγώληαο ηνπο ιόγνπο ηεο επηβίσζήο ηνπ ζρεηηθνύ
κύζνπ από ηα αξραία ρξόληα κέρξη ζήκεξα.
● Να απνηηκνύλ ηελ πνηόηεηα θαη λα αζθνύλ ππεύζπλε θξηηηθή ζηελ
ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηδαθηηθνύ ιόγνπ σο πξνο ηελ αξραηνειιεληθή
απηνρζνλία, πνπ θπθινθνξεί ζην δηαδίθηπν ζήκεξα.
● Να εμαζθεζνύλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πβξηδηθώλ θεηκέλσλ
δνπιεύνληαο ζε νκάδεο, ζε αλνηρηά ςεθηαθά πεξηβάιινληα, πνπ
επηβάιινπλ ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ζπλππεπζπλόηεηα ησλ κειώλ ηεο
νκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελόο έξγνπ.
Διδακηικέρ ππακηικέρ
ην πξνθείκελν ζελάξην απηό νη καζεηέο:
● Πξνζέγγηζαλ ην καζεζηαθό πιηθό κέζσ δηαινγηθώλ ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο,
κεηαμύ ηνπο ή κε ηνλ εθπαηδεπηηθό.
● Δκπιέρηεθαλ ζε δηεξγαζίεο αλαιπηηθέο, ζπλζεηηθέο, κεηαγλσζηηθέο θαη
αμηνιόγεζεο (είηε ηνπ δηθνύ ηνπο έξγνπ είηε ησλ άιισλ).
● Αλαδήηεζαλ

θαη

εληόπηζαλ

ζηνρεπκέλα

πιεξνθνξίεο,

γηα

λα

ηηο

επεμεξγαζηνύλ, κεηαζρεκαηίδνληάο ηεο ζε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή γλώζε.
● Μειέηεζαλ, έθξηλαλ θαη ζπλέθξηλαλ ειεθηξνληθά «θείκελα», κνλνηξνπηθά
αιιά θαη πνιπηξνπηθά, απνηηκώληαο ηελ ηδενινγία ηνπο.
● Ήιεγμαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, δηνξζώλνληαο θαη ζπκπιεξώλνληαο ν έλαο ηνλ
άιινλ.
● Καζνδεγήζεθαλ,

γεληθόηεξα,

ζηελ

αληηθαηάζηαζε

ησλ

ππαξρνπζώλ

γλώζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ηαπηνηήησλ ηνπο κε λέεο, ζε κηα πξννπηηθή θξηηηθή
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θαη ππνςηαζκέλε, πέξα από απηό πνπ λνκίδνπλ όηη ηζρύεη θαη όηη κπνξνύλ λα
θαηνξζώζνπλ.
Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ

Αθεηηπία
Σν ζελάξην απνκπζνπνηεί ηε θξάζε ηνπ «Επιταφίου» ηνπ Θνπθπδίδε (Κεθ. 36, 2-3)
«τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε
ἐλευθέραν δι’ ἀρετὴν παρέδοσαν», ηελ νπνία ζηηο Δξκελεπηηθέο εκεηώζεηο ην

ζρνιηθό εγρεηξίδην εξκελεύεη σο εμήο:
Οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες·έλαο από ηνπο ζπλεζέζηεξνπο ιόγνπο εζληθήο

ππεξεθάλεηαο ησλ Αζελαίσλ ήηαλ ε απηνρζνλία ηνπο (θάηη πνπ δεκηνπξγεί
ζηελόηεξεο ζρέζεηο, κεηέξαο-παηδηώλ, αλάκεζα ζηε ρώξα θαη ηνπο θαηνίθνπο),
πνπ έπαηξλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο παξηηάηεο, πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ ζηε πάξηε ύζηεξα από πεξηπιαλήζεηο.
Μαδί κε ηηο δηαθεηκεληθέο παξαπνκπέο ηεο, ζηηο νπνίεο παξαπέκπνληαη δάζθαινη θαη
καζεηέο, ε εξκελεία απηή ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ είλαη απιώο «δηαπηζησηηθή», πνπ
ππνλνεί όηη νη Αζελαίνη, επεηδή νη ίδηνη ζεσξνύζαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο απηόρζνλεο
από παιηά, θακάξσλαλ γηα ηελ αλσηεξόηεηά ηνπο απηή απέλαληη ζηνπο παξηηάηεο,
πνπ ήηαλ Γσξηείο. Ζ πξαγκαηηθόηεηα, σζηόζν, είλαη θάπσο δηαθνξεηηθή: ε
απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ δελ ήηαλ παξά έλαο «κύζνο», κηα ηδενινγηθή θαηαζθεπή,
πνπ ζπγθξνηήζεθε κάιηζηα αξγά, γύξσ ζην 470 π.Υ., κεηά ηελ εηζβνιή ησλ
Γσξηέσλ, γηα λα δηθαηνινγήζεη εμ πζηέξνπ (κε ηελ αλάθιεζε επηιεγκέλσλ
ζξεζθεπηηθώλ παξαδόζεσλ θαη κπζνινγηθώλ εθδνρώλ) ηελ αλσηεξόηεηα ησλ
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Αζελαίσλ απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο ηνπο (Rosivach, 1987: 296-297). Καη απηό,
βέβαηα, δελ ζήκαηλε όηη νη Αζελαίνη ήηαλ πξαγκαηηθά απηόρζνλεο, πνπ απνζησπάηαη
ζην ζρνιηθό εξκήλεπκα. Γηα απηό θαη ζην πξνθείκελν ζελάξην δηεξεπλάηαη πώο
αθξηβώο δηακνξθώζεθε κέζα ζηνλ ρξόλν ε «ζπλήζεηα» απηή ησλ Αζελαίσλ (δει.
πνηα ήηαλ αθξηβώο ηα ζηνηρεία από ηα νπνία απνηεινύληαλ θαη ηα νπνία ηε
ζπλόδεπαλ) θαη θπξίσο γηαηί ν ζπγθεθξηκέλνο απηόο «θνηλόο ηόπνο» αμηνπνηνύληαλ
από ηνπο Αζελαίνπο ηόηε θαη ζπλερίδεη λα αμηνπνηείηαη, παξαιιαγκέλνο, από ηνπο
Νενέιιελεο «απνγόλνπο» ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα.
Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο
Αλ ην ζρνιείν απνηειεί έλαλ από ηνπο βαζηθνύο κεραληζκνύο πνιηηηζκηθήο
«νκνηνγελνπνίεζεο» (Λέθθαο, 1992: 118), ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο
Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο, εηδηθόηεξα θείκελα όπσο ν «Επιτάφιος» ηνπ Θνπθπδίδε,
είλαη πξόζθνξν κέζν γηα ηε δηακόξθσζε θνηλήο εζληθήο ηαπηόηεηαο ζηνπο
ζεκεξηλνύο καζεηέο. ηελ πξννπηηθή απηή, όπσο νη Αζελαίνη ηνπ Πεξηθιή άθνπγαλ
όηη έπξεπε, θακαξώλνληαο γηα ηελ απηνρζνλία ησλ πξνγόλσλ ηνπο, λα ζπλερίδνπλ λα
κάρνληαη ελαληίνλ ηνπ Γσξηέα εηεξόρζνλα παξηηάηε θαη νη ίδηνη κε «αξεηή»
ππεξαζπηδόκελνη κε ηε δσή ηνπο ηα κνλαδηθά πεπξαγκέλα θαη ηδαληθά ηεο
δεκνθξαηηθήο πόιεο ηνπο, έηζη θαη νη καζεηέο ζήκεξα θαινύληαη έκκεζα κε ηε
δηαπηζησηηθή αλάγλσζε ηνπ «Επιταφίου» λα ζθεθηνύλ θαη λα πξάμνπλ ιίγν πνιύ ην
ίδην θαη αθνινπζώληαο ην παξάδεηγκά ηνπο λα ππεξαζπίδνληαη ην ρώκα ηεο παηξίδαο
ηνπο απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε ππνδεέζηεξε απεηιεηηθή θπιή. Γηα λα επηηεπρζεί
απξόζθνπηα ε ζπλέρεηα απηή, αζελατθή πόιηο-θξάηνο θαη ζεκεξηλή παηξίδα
ρξεηάδεηαη λα επελδπζνύλ κε πεξηερόκελεο ηδηόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο «θπζηθέο» , πνπ
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είλαη εληαίεο, δηαρξνληθέο θαη αλαιινίσηεο νληόηεηεο, εληαγκέλεο κέζα ζε έλαλ
«άρξνλν ρξόλν», εθηόο ηζηνξίαο.
ην πιαίζην απηό ε απηνρζνλία, αληί λα ζεσξείηαη κηα κνξθή «επηλνεκέλεο
παξάδνζεο», έλαο κύζνο, όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, πνπ αλαπαξήγαγε (κε
δηάθνξεο κνξθέο θαη παξαιιαγκέλεο ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο), ζε ζπγθεθξηκέλεο
ηζηνξηθέο πεξηόδνπο θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο, θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο
ζρέζεηο ησλ Αζελαίσλ (ηαπηνηηθέο θαη δηαθνξνπνηεηηθέο), εμηδαληθεύεηαη ζε
πνιηηηζκηθό κέγεζνο θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θπζηνινγηθό, εκπεηξηθό δεδνκέλν. «Ζ
νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κύζνπ είλαη λα κεηακνξθώλεη ηελ ηζηνξία ζε θύζε»,
γξάθεη ν Ρνιάλ Μπαξη (1979: 227). Καη ν κύζνο ηεο απηνρζνλίαο ιέεη ρνληξά όηη,
από ηα αξραία ρξόληα κέρξη ζήκεξα, νη «απζεληηθνί» ζεκεξηλνί Έιιελεο έρνπλ
γελλεζεί από γνλείο, θαη εθείλνη από γνλείο θαη πξνγόλνπο, κε ηα ίδηα αλά ηνπο
αηώλεο «ειιεληθά» απηόρζνλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζεκαίλεη όηη είραλ θαη έρνπλ από
ηε γέλλεζή ηνπο ζρέζε θπζηθή αλάκεζά ηνπο.
Με ηε ινγηθή απηή, ην «δίδαγκα» από ηε «δηαπηζησηηθή» αλάγλσζε ηνπ
«Επιταφίου» είλαη όηη νη ηαπηόηεηεο ησλ ζεκεξηλώλ καζεηώλ δελ είλαη πνιιέο

εηεξνγελείο, άληζεο θαη ηεξαξρεκέλεο, αιιά, όπσο ησλ Αζελαίσλ ηνπ Πεξηθιή, κία,
θνηλή, αδηάζπαζηε, δηαρξνληθά αλαιινίσηε θαη εληαία, αθνύ όινη είκαζηε παηδηά ηεο
ειιεληθήο γεο, κεηέξαο θαη παηξίδαο. Ζ κεηαθίλεζε ηεο απηνρζνλίαο από ηελ ηζηνξία
ζηε θύζε εκπνδίδεη ηόζν ηε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηνλ ζύγρξνλν, δηθό ηνπο θόζκν,
όζν θαη ηε γλσξηκία ηνπο κε ην ηζηνξηθό παξειζόλ, αθνύ θαη νη δύν θόζκνη, ζε ζηελή
αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ηνπο, ηνύο παξνπζηάδνληαη ζηαηηθνί, εμηδαληθεπκέλνη θαη
ακεηαθίλεηνη.
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Με ην πξνθείκελν ζελάξην επηρεηξήζεθε ε αλαίξεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο απηήο
δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο, εθαξκόδνληαο ηε ζέζε όηη «ν αλαγλώζηεο ησλ κύζσλ
νθείιεη, γηα λα κελ επαλαιακβάλεη απιώο ηνλ ειιεληθό ιόγν, λα αξλεζεί ηνλ
εγθισβηζκό κέζα ζηνλ ιόγν απηόλ» (Loraux, 1992: 31). Καη ην ζελάξην απηό
απνθιίλεη από ηνλ ηζρύνληα, ζεσξεηηθό θαη δηδαθηηθό, ιόγν (ι.ρ. ηακνπιάθεο,
2013), ν νπνίνο αξθείηαη ζε δηαπηζησηηθέο αλαθνξέο, απνζησπώληαο ην αμηνινγηθό
θαη «παξακπζεηηθό» απόζεκα ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο. ζνλ αθνξά, εηδηθόηεξα,
ην πώο θαη ην γηαηί ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο, ππνδεηθλύεηαη κε ην πξνθείκελν
ζελάξην όηη ν Θνπθπδίδεο, καδί κε άιινπο ξήηνξεο (θαη όρη κόλν), εμίζσλαλ ηελ
απηνρζνλία κε ηελ αδηάιεηπηε θαηνρή ηνπ αηηηθνύ εδάθνπο από ηνπο Αζελαίνπο,
λόκηκνπο θαηνίθνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο πνιίηεο άιισλ πόιεσλ, ηνπο παξηηάηεο γηα
παξάδεηγκα, πνπ ήηαλ κεηαλάζηεο κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρώξα. Ο κύζνο απηόο
δήισλε ηελ εληειέρεηα ηεο αζελατθήο εμνπζίαο κέζσ ησλ δηαδνρηθώλ γελεώλ
(Loraux, 1992: 70-71), θαιώληαο ηνπο Αζελαίνπο λα ζπλερίδνπλ λα πεζαίλνπλ γηα
ηελ ππεξάζπηζε ηεο αηηηθήο γεο, πνπ ήηαλ ηαπηόρξνλα κεηέξα θαη παηξίδα.
Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ
Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ησλ εγγξάθσλ Google
θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο, κε βάζε έλα
πξνδηακνξθσκέλν πιαίζην εξγαζίαο (εδώ ηα Φύιια Οδεγηώλ θαη ελ κέξεη ησλ
Φύιισλ Δξγαζίαο), λα ζπλεξγάδνληαη ζηνλ ίδην ρξόλν, ζρνιηάδνληαο ζην πιαίζην
ησλ νκάδσλ ηηο απόςεηο ηνπο, λα δηνξζώλνπλ θαη λα αλαζηνράδνληαη ην έξγν ηνπο,
θαη λα δεκνζηεύνπλ ζην δηαδίθηπν ην ηειηθό πξντόλ ηνπο. Οη καζεηέο
ζπλεξγάζηεθαλ, εμάιινπ, ζε έλα επαξθώο δνκεκέλν, απιό, ππεξθεηκεληθό αιιά θαη
δηαδξαζηηθό, πεξηβάιινλ, πνπ δελ απαηηεί καθξνρξόληα εμάζθεζε, κε βάζε ην νπνίν
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κπνξνύζαλ λα ρηίζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, αληαπνθξηλόκελνη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ζηόρνπο πνπ έπξεπε λα επηηεπρζνύλ (Denton, 2012, Zhou et. al., 2012). Ο
εθπαηδεπηηθόο κπνξνύζε λα παξαηεξήζεη ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπο, ή λα
επεκβαίλεη σο ζύκβνπινο θαη θαζνδεγεηήο, όπνηε ρξεηαδόηαλ.
Κείμενα
Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ
Θνπθπδίδε, Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο, Ζιίαο ππξόπνπινο. Γ ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ.
Γεληθήο Παηδείαο. Αζήλα: ΟΔΓΒ, 2010.
Θνπθπδίδε Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο. Γ ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ. Γεληθήο Παηδείαο. Μηθξ.
Αγγ. Βιάρνο. Αζήλα: ΟΔΓΒ, 2010, Κεθ. 36-42
Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ
1. Από ηνλ “Πεξζέα”:
● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.27.3
● Ζξόδνηνο. Ιζηνξίεο, 8.44
● Απνιιόδσξνο. Βηβιηνζήθε, 3.14.1
● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.24.7
● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.18.2.
● Απνιιόδσξνο. Βηβιηνζήθε, 3.14.6
● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.26
● Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζεο, 1.26.5 & 6
● Απνιιόδσξνο. Βηβιηνζήθε, 3.15.1-5
● Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.27.2
● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.2.6
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● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.24.5
● Ζζίνδνο. Θενγνλία, 104
● Ζξόδνηνο. Ιζηνξίεο, 8.55
● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.24.7
● Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.26.6
● Παπζαλίαο, Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.28.4
● Απνιιόδσξνο. Βηβιηνζήθε, 1.3.6
● Δπξηπίδεο. Ίσλ, 1
● Παπζαλίαο. Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 1.14.6
2. Από ηηο Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα - Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο]
● Ζξόδνηνο. Ιζηνξίεο. 4.197.1-2
● Ζξόδνηνο, Ιζηνξίεο, 8.73.1-3
● Ζξόδνηνο, Ιζηνξίεο, 1.172.1-2
● Ζξόδνηνο. Ιζηνξίεο, 7.61.1-3
● Ζξόδνηνο. Ιζηνξίεο, 8.144.1-2
3. Από ηα έγγξαθα Google:
● Οκήξνπ, Ιιηάδα. Μεηάθξαζε. Η. Θ. Καθξηδήο - Ν. Καδαληδάθεο. Αζήλα, 1955
[Β 546-554]
●

Θνπθπδίδνπ Ιζηνξίαη. Η–ΗΗ. 2ε έθδ. Μηθξ. Δ. Κ. Βεληδέινο.

Αζήλα:

Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, [1940] 1960. [Θνπθπδίδεο. Ιζηνξία, 6.2.1-2 ]
● Θνπθπδίδεο. Ιζηνξία, 1.2.1-6
● Λπζίαο. ΗΗΗ, Οη παλεγπξηθνί ηνπ ιόγνη. Μηθξ., πεξ., ζρόιηα, εξκ. Γ.Α. Ράπηεο.
Θεζζαινλίθε: Εήηξνο, 2004. [Κεθ. 3-70 ]
● Πιάησλ. Μελέμελνο ή επηηάθηνο εζηθόο. Μηθξ. Ο. Πεξδηθίδεο. Αζήλα:

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων
Γ΄ Λυκείου «“Αὐτόχθονεσ ἔφυμεν”: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ μῦθοσ»
ελίδα 23 από 56

Κάθηνο, 1993. [ 237b3-246b ]
● Γεκνζζέλεο. Δπηηάθηνο, Κεθ. 4-31. Σα θεθ. 4-24 πξνέξρνληαη από ην
Αλζνιόγην Αξραίσλ Διιεληθώλ Κεηκέλσλ. Μηθξ. Α. Σπθιόπνπινο – Δπηκ. Γ.
Ηαθώβ. Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, 2006. Σα θεθάιαηα 25-31 πξνέξρνληαη
από ην Οη επηηάθηνη ιόγνη ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο. Μηθξ., Δπηκ., Θ. Γ.
Μαπξόπνπινο. Αζήλα: εθδ. “Πόληνο”, 2007.
● Τπεξείδεο. Δπηηάθηνο, 1-9, & 10-40 [10-17]. Σα θεθάιαηα 1-9 & 10-40
πξνέξρνληαη από ην Μαπξόπνπινο, Θ. Γ. Οη επηηάθηνη ιόγνη ηεο ειιεληθήο
αξραηόηεηαο. Αζήλα: εθδ. “Πόληνο”, 2007. Σα θεθάιαηα 10-17 πξνέξρνληαη
από ην Αλζνιόγην Αξραίσλ Διιεληθώλ Κεηκέλσλ. Μηθξ. Α. Σπθιόπνπινο –
Δπηκ. Γ. Ηαθώβ. Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, 2006.
● Ηζνθξάηεο. Παλεγπξηθόο- Φίιηππνο. Μηθξ., εηζ., ζεκ.,

η. Μπαδάθνπ-

Μαξαγθνπδάθε. Β’ Γπκλαζίνπ. Αζήλα: ΟΔΓΒ, 1967 [Κεθ. 21-25 & 47-50]
● Δπξηπίδεο. Ίσλ. Μηθξ.: Θ. Γ. Μαπξόπνπινο. Θεζζαινλίθε: Εήηξνο, 2008
[258-280, 585-592, 654-663]
● Δπξηπίδεο. Απνζπάζκαηα. 2. Μηθξ. Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ, 2003
[Δξερζεύο, 1-55]
Υπνζηεξηθηηθό / εθπαηδεπηηθό πιηθό
Βίληεν


Θεά Αζελά – Πξνζσλύκηα [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα: 4΄16΄΄. El Athena].



Αζελά θαη Αθξνδίηε, Ζ νθία θαη ην Κάιινο (α΄) [πεγή: YouTube.
Γηάξθεηα:13΄33΄΄. εηξά Νηνθηκαληέξ ΔΡΣ: ηα Μνλνπάηηα ησλ Θεώλ].
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● Αζελά θαη Αθξνδίηε, Ζ νθία θαη ην Κάιινο (β΄) [πεγή: YouTube.
Γηάξθεηα:12΄40΄΄. εηξά Νηνθηκαληέξ ΔΡΣ: ηα Μνλνπάηηα ησλ Θεώλ].
● Ηζηνξία-Βηνινγία-Απηνρζνλία. Σν dna ησλ Διιήλσλ [πεγή: YouTube.
Γηάξθεηα: 8΄27΄΄. Με αθνξκή ην δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνύ «Σαρπδξόκνο».
08/11/2007].
● Ζ νλνκαζία ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα: 3΄12΄΄].
● Ζ Γελεηηθή Ηζηνξία ησλ Καηνίθσλ ηεο Διιάδαο: Σν DNA ησλ Διιήλσλ
[πεγή:

YouTube.

Γηάξθεηα:

50΄.

Οκηιία

από

ηελ

Ζκεξίδα

«Αο

μαλαζπζηεζνύκε όινη νη Έιιελεο». 11/06/2123].
● Σν απηόρζνλ θαη κέγαλ Γέλνο [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα: 7΄13΄΄. Κείκελα:
Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, Άθξαηνο Αεηόο. Μνπζηθή: Groove Addicts,
AudioMachine. 27/01/2013].
● Ση ιέεη ν Ηζνθξάηεο & πώο ηνλ εξκελεύνπλ θάπνηα ζήκεξα [πεγή: YouTube.
Γηάξθεηα: 3΄16΄΄. 19/02/2011].
● Απηόρζνλεο, έιιελεο ζενί ή εηζαγόκελα πξντόληα; [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα:
2΄54΄΄. 03/05/2009].
● Διιεληθή γιώζζα θαη ηλδνεπξσπατθή απάηε [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα:
11΄42΄΄. 20/03/2012].
● Ο Iζνθξάηεο γηα ηελ απηνρζνλία ησλ Διιήλσλ [πεγή: YouTube. Γηάξθεηα:
1΄31΄΄. 22/07/2013].
Ιζηνζειίδεο
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● Δπηηνκή ηνπ Μεγάινπ Λεμηθνύ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο ησλ H.G.
Liddell & R. Scott (εθδ. Πειεθάλνο 2007) [πεγή: Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή
Γιώζζα].
● Μλεκνζύλε. Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο
[πεγή: Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα].
● πκθξαζηηθόο Πίλαθαο Λέμεσλ ηνπ Αλζνινγίνπ Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο [πεγή:
Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα].
● Δπηηνκή Λεμηθνύ Κξηαξά [πεγή: Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα].
● Λεμηθό ηεο θνηλήο λενειιεληθήο [πεγή: Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα].
● ώκα Νέσλ Διιεληθώλ Κεηκέλσλ [πεγή: Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα].
● Βηθηιεμηθό [Διεύζεξν Γηαδηθηπαθό Λεμηθό].
● Perseus: Word frequency information for αὐηόρζσλ [πεγή: Greek Word Study
Tool. Perseus Digital Library. Tufts University].
● ΤΜΑ [Τπεξεζία πληήξεζεο Μλεκείσλ ηεο Αθξόπνιεο].
● Παξζελώλ (Αξραηνινγία ηεο Πόιεο ησλ Αζελώλ) [πεγή: Δζληθό Ίδξπκα
Δξεπλώλ].
● Υξπζειεθάληηλν άγαικα ηεο Αζελάο Παξζέλνπ (πεξ. 440-438 π. Υ.)
[Αξραηνινγία ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ] [πεγή: Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ].
● Δξερζείν (Ζ Αθξόπνιηο ησλ Αζελώλ) [πεγή: Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ].
● Παλδξόζεηνλ (Αξραηνινγία ηεο Πόιεο ησλ Αζελώλ) [πεγή: Δζληθό Ίδξπκα
Δξεπλώλ].
● Παξζελώλ (Αξραηνινγία ηεο Πόιεο ησλ Αζελώλ) [πεγή: Δζληθό Ίδξπκα
Δξεπλώλ].
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● Από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Απνιιόδσξνπ

[πεγή: Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ

Πεξζέα. Perseus Digital Library. Tufts University].
● Άγιαπξνο [πεγή: Θενγνλία. Ολνκάησλ Δπίζθεςηο].
● Ζ ζεά Αζελά (παίγλην) [πεγή: Δθαξκνγή ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο. 2010.
ρεδηαζκόο-Αλάπηπμε Δθαξκνγήο: Γ. Κνπηζνύθνο. Γεληθή Δπηκέιεηα
Δθαξκνγήο: Υαηδεαζιάλε Κ., Αλησληάδεο Κ. Υνξεγία ηνπ Ηδξύκαηνο
Μπνδνζάθε].


Mηα κέξα ζηελ Aθξόπνιε. Αλαδεηώληαο ηε Θεά Aζελά [πεγή: Aπνζεηήξην
Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Αθξόπνιε. Σνκέαο Δλεκέξσζεο θαη
Δθπαίδεπζεο ηεο Τπεξεζίαο πληήξεζεο Μλεκείσλ Αθξόπνιεο].



Δξερζείν [πεγή: Aπνζεηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ Αθξόπνιε.
Σνκέαο Δλεκέξσζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο Τπεξεζίαο πληήξεζεο Μλεκείσλ
Αθξόπνιεο].

● Πάκε ζηνλ πεξίπαην ηεο Αθξόπνιεο [πεγή: Τπεξεζία πληήξεζεο Μλεκείσλ
Αθξόπνιεο. Α΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ. Σνκέαο
Δλεκέξσζεο θαη Δθπαίδεπζεο. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ].


Παξζελώλαο - Αλαηνιηθή δσθόξνο - ιίζνο V [πεγή: «Διιεληθόο Πνιηηηζκόο».
Ηζηνρώξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ – Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν].



Δξερζείν [πεγή: «Διιεληθόο Πνιηηηζκόο». Ηζηνρώξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ –
Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν].



Δξηρζόληνο-Δξερζείν [πεγή: «Διιεληθόο Πνιηηηζκόο». Ηζηνρώξνο ηνπ Γ.
Παπαζαλαζίνπ – Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν].



Κέθξνπαο [πεγή: «Διιεληθόο Πνιηηηζκόο». Ηζηνρώξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ
– Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν].
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Παξζελώλαο, Γπηηθό αέησκα, Κέθξσς-Πάλδξνζνο [πεγή: «Διιεληθόο
Πνιηηηζκόο». Ηζηνρώξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ – Παλειιήλην ρνιηθό
Γίθηπν].



Ο Κέθξνπαο [«Διιεληθόο Πνιηηηζκόο». Ηζηνρώξνο ηνπ Γ. Παπαζαλαζίνπ –
Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν].

● Δξηρζόληνο [πεγή: P. Grimal, Λεμηθό ηεο ειιεληθήο θαη ξσκατθήο κπζνινγίαο,
επηκ. ειι. έθδ. Β. Άηζαινο, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 1991].
● Αζελά [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● Άγιαπξνο [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● Αξξεθόξηα [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● Αξξεθόξηνλ [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● Δξερζεύο [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● Δξηρζόληνο (Βηθηπαίδεηα) [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● Ο ηεο Αγξαύινπ εθήβσλ όξθνο [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● Γε/Γαία [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● Ήθαηζηνο [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● Πάλδξνζνο [πεγή: Βηθηπαίδεηα].
● “Απηνρζνλία - ηζαγέλεηα” [πεγή: Άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππία
(έληππε έθδνζε) ζηηο 28/01/2010].
● Tν αίληγκα ηνπ Παξζελώλα [πεγή: Άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Σν Βήκα
(International Edition) ζηηο 28/01/2014].
● Erechtheus [πεγή: Princeton University Press].
● Δξερζεύο [πεγή: Ancient Greek Cities].
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● Κέθξσς [πεγή: Ancient Greek Cities].
● Ναόο ηνπ Ζθαίζηνπ [πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ].
● Ηζνθξάηεο [πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ].
● Αξξεθόξηα [πεγή: Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ].
● Ζ ιαηξεία ησλ θηδηώλ ζηελ αξραία Διιάδα [πεγή: Scribd].


Ζ ζρέζε ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θήβαο κε ηελ Αίγππην [πεγή: Scribd].



Θεά Αζελά [πεγή: Scribd].



Δπηηάθηνο: αλάιπζε [πεγή: Scribd].



Θνπθπδίδεο Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο [πεγή: Scribd].



Ση ιέεη πξαγκαηηθά ν Ηζνθξάηεο γηα ηνπο κεηέρνληεο ηεο Διιεληθήο παηδείαο
[πεγή: Scribd].



Ζ κπζνινγηθή παξάδνζε ηεο γελεαινγίαο ηνπ Έιιελα [πεγή: Scribd].



Παηξίδα γε [πεγή: Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο].

● Ήθαηζηνο [πεγή: Scribd].
● Γελεαινγηθό δέλδξν βαζηιέσλ ηεο Αηηηθήο [πεγή: Ηζηνιόγην ΗζηνξίαΑξραηνινγία].
● Έρεη ζεκαζία ε απηνρζνλία; Απηνρζνλία ακώκνπ ζπιιήςεσο [πεγή:
Ηζηνιόγην Φπιεηηθά. Μειέηε ηεο Φπιεηηθήο Αλζξσπνινγίαο].
● Ο ζύγρξνλνο κύζνο ηεο “Μαύξεο Αζελάο” [πεγή: Αλαθνίλσζε ηνπ Ρέιινπ
Μηραήι ζηηο 30/5/2000 ζην Γ’ Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο κε ζέκα
“ΑΘΖΝΑ & ΔΠΔΡΗΑ”].
● Ζ Διιεληθή Γιώζζα θαη ν κύζνο ησλ Ηλδνεπξσπαίσλ [πεγή: Ηζηνζειίδα ηνπ
Γ. Υαιηβειάθε, Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλώλ].
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● Έιιελεο απηόρζνλεο ή εηεξόρζνλεο. Σν δήηεκα ηεο θαηαγσγήο ησλ Διιήλσλ
[πεγή: Ηζηόηνπνο Ηδενγξαθήκαηα].


Απ’ ηα ρώκαηα βγαικέλνη, έλαο αξραίνο ζύγρξνλνο κύζνο [πεγή:
Πξνζσπηθόο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ Β. πκεσλίδε. Από ην ζπιινγηθό ηόκν,
Μύζνη θαη ηδενινγήκαηα ζηε ζύγρξνλε Διιάδα, (πξαθηηθά επηζηεκνληθνύ
ζπκπνζίνπ, 23-24 Ννεκβξίνπ 2005), Δηαηξεία πνπδώλ, Αζήλα 2007 θαη
Φηιόινγνο, 125/ 2006: 433-441].

● Πεξί θαηαγσγήο ησλ Διιήλσλ [πεγή: Αλδξνκέδηα].
● Βαζηιείο ηεο Αξραίαο Αζήλαο [πεγή: Διεύζεξν Γηαδηθηπαθό Λεμηθό
Δλλνηώλ].
● Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Αζήλαο. Ο Μύζνο [πεγή: Γίνδνο].
● Ο Μύζνο ηεο Αξραίαο Αζήλαο [πεγή: Ηζηνιόγην Σαμίδη ζηελ Αξραία Διιάδα].
● Οη “Απηόρζνλεο” [πεγή: Υείισλ. Ηζηνιόγην Ηζηνξηθώλ Αλαδξνκώλ].
● Ζ ηζηνξία ηεο Αξραίαο Αζήλαο [πεγή: Scribd].
● Ζ ηέρλε ζηελ Διιάδα [πεγή: Ηζηνιόγην Art-Hellas].
● Φηδάλζξσπνη (Δξπεηόκνξθνη) θαη ε πάιε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Γαίαο-Υζώλ
[πεγή: Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Διηθώλ].
● Σν Δξερζείν θαη νη κύζνη γύξσ από ηνλ λαό [πεγή: Διιεληθό Αξρείν].
● Δπηηάθηνο, θεθ. 36 [πεγή: Φηινινγηθά. Έλα ηζηνιόγην γηα καζεηέο θαη γηα
όζνπο αγαπνύλ ηε κάζεζε].
● Ο Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή [πεγή: Hellenica. Διιεληθά].
● Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο [πεγή: Ηδξπκαηηθό Απνζεηήξην Παλεπηζηεκίνπ
Πεινπνλλήζνπ].
● Σα Διιεληθά [πεγή: Ηζηνιόγην «Σα Διιεληθά»].
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● Ηζνθξάηεο θαη ειιελαξάδηθε θνπηνξαπηηθή [πεγή: Ηζηνιόγην Νίθνπ
αξαληάθνπ].
● Ζ νηθνπκεληθόηεηα ηνπ ειιεληθνύ πλεύκαηνο κε όρεκα ηε γιώζζα [πεγή:
Ηζηνιόγην Ζ Γιώζζα].
● Ηζνθξάηεο “Παλεγπξηθόο” 50. “Ση ζεκαίλεη Έιιελαο” [πεγή: Αλάδξαζε].
● Σα παηδηά ηεο Αζελάο [πεγή: Flickr].
● Ο Ηζνθξάηεο θαη ε αιήζεηα [πεγή: Ηζηνιόγην].
● Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο. Παξνπζίαζε 36 [πεγή: Παξνπζίαζε Γηαθαλεηώλ
(PowerPoint) ζην slideshare.net].
● Κεθξνπίδεο, ηα παηδηά ηνπ Κέθξνπα (αξρείν Word)
● Γαία
● Κέθξσς (επ πξάηηεηλ)
Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ
Α΄ Φάζε: «Πξνεξρόκελνη “από ηελ ίδηα ηε γε”, ή “από ηελ ίδηα γε;»
Γξαζηεξηόηεηα 1ε. Σίηινο: «Δξκελεπηηθό ιεμηθό ηνπ απηόρζνλα θαη ηεο αζελατθήο
απηνρζνλίαο». Ρόινη: καζεηέο. Πόξνη: Λεμηθά θαη ώκαηα Κεηκέλσλ (Φεθίδεο γηα
ηελ ειιεληθή γιώζζα - Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα), δηαδίθηπν, “Πεξζέαο”,
έγγξαθα Google. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο-– εμ απνζηάζεσο νινθιήξσζε
ηεο δξαζηεξηόηεηαο από ην ζπίηη. Γηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ώξεο.
Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, κε βάζε
ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (ζηα έγγξαθα Google), εξεύλεζαλ σο
Γξακκαηηθνί ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο ιέμεο «αὐηόρζσλ» (δηαρξνληθά θαη
ζπγρξνληθά) ζε ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη ζε ζρεηηθά ώκαηα Κεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα,
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θαηέγξαςαλ ηα επξήκαηά ηνπο ζε ςεθηαθό Φύιιν Δξγαζίαο κε πξνδηακνξθσκέλνπο
Πίλαθεο (ζηα έγγξαθα Google) θαη θαηέιεμαλ ζε δηαπηζηώζεηο σο πξνο ηε ζεκαζία
θαη ηε ρξήζε ηνπ όξνπ «αὐηόρζσλ» ζηα αξραία, κεζαησληθά θαη λέα ειιεληθά.
Τπνινγίζηεθαλ, ζε θάζε πεξίπησζε, νη ζεκαζίεο θαη νη ρξήζεηο ησλ ζπλσλύκσλ, ησλ
αλησλύκσλ θαη ησλ παξάγσγσλ ηεο ιέμεο «αὐηόρζσλ» ηόζν ζηε ζπγρξνληθή όζν θαη
ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Σειηθό πξντόλ ησλ εξγαζηώλ ησλ έμη
νκάδσλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ςεθηαθνύ εξκελεπηηθνύ ιεμηθνύ, πνπ ζα
πεξηειάκβαλε ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο έλλνηαο «αὐηόρζσλ» θαη γεληθόηεξα ηεο
απηνρζνλίαο ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.
Οη εξγαζίεο ησλ έμη νκάδσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ ιεμηθνύ
ιεηηνύξγεζαλ ζπκπιεξσκαηηθά. πγθεθξηκέλα:
Ζ 1ε νκάδα εξεύλεζε ηηο ζεκαζίεο θαη ηηο παξαιιαγέο ηεο αξραηνειιεληθήο
ιέμεο «αὐηόρζσλ» (ζηελ “Δπηηνκή ηνπ Αξραηνειιεληθνύ ιεμηθνύ ησλ Liddell-Scott,
ζην εμήο: LS” θαη ηα ώκαηα αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ ησλ Φεθίδσλ γηα ηελ
ειιεληθή γιώζζα θαη ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα). Ήιεγμε ηελ εμέιημε ηεο
ζεκαζίαο ηεο ζρεηηθήο έλλνηαο ζηα αξραία ρξόληα θαη θπξίσο ηηο αζπκβαηόηεηεο πνπ
παξαηεξνύληαη αλάκεζα ζηνλ νξηζκό ηεο ιέμεο ζηα ιεμηθά θαη ηηο ρξήζεηο ηεο ζηα
θιαζηθά θείκελα, επηζεκαίλνληαο ηελ ακθίζεκε θαη, γεληθόηεξα, ηε ξεπζηή ηεο
ζεκαζία. πκπιήξσζε, κε βάζε ηα δεηνύκελα ηνπ Φύιινπ Οδεγηώλ, ην Φύιιν
Δξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθό Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google θαη πξνέβε
ζηε ζύληαμε ζρεηηθώλ δηαπηζηώζεσλ (γεληθώλ αιιά θαη εηδηθώλ, θπξίσο σο πξνο ηνλ
ηξόπν πνπ δειώλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3).
Ζ 2ε νκάδα εξεύλεζε ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ όξνπ «αὐηόρζσλ» ζηα
αξραία ειιεληθά, επαγσγηθά, κεηαβαίλνληαο από παξαδεηγκαηηθέο ρξήζεηο ηνπ
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ζρεηηθνύ όξνπ ζε δέθα ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ηνπ
«Πεξζέα» ζηηο ζεκαζίεο πνπ δίλνληαη ζηελ Δπηηνκή ηνπ Μεγάινπ Λεμηθνύ ηεο
Διιεληθήο Γιώζζεο ησλ LS. πγθξίλνληαο ρξήζεηο θαη ζεκαζίεο, ζπκπιήξσζε, κε
βάζε ηα δεηνύκελα ηνπ Φύιινπ Οδεγηώλ, ην Φύιιν Δξγαζίαο κε ηνλ
πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθό Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google θαη πξνέβε ζηε ζύληαμε
ζρεηηθώλ δηαπηζηώζεσλ (γεληθώλ αιιά θαη εηδηθώλ, θπξίσο σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ
δειώλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3).
Ζ 3ε νκάδα εξεύλεζε ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ όξνπ «αὐηόρζσλ» ζην
ιεμηθό ηεο Μεζαησληθήο Διιεληθήο Γιώζζαο Δπηηνκή Λεμηθνύ Κξηαξά, ζπγθξίλνληαο
ζεκαζίεο θαη παξαδεηγκαηηθέο ρξήζεηο ηεο ζρεηηθήο έλλνηαο ζηε κεζαησληθή
ειιεληθή κε απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Δπηηνκή ηνπ Μεγάινπ Λεμηθνύ ηεο Διιεληθήο
Γιώζζεο ησλ LS θαη ηα αξραηνειιεληθά ώκαηα Κεηκέλσλ ησλ Φεθίδσλ γηα ηελ
ειιεληθή γιώζζα θαη ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. πκπιήξσζε, κε βάζε ηα
δεηνύκελα ηνπ Φύιινπ Οδεγηώλ, ην Φύιιν Δξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν
ζρεηηθό Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google θαη πξνέβε ζηε ζύληαμε ζρεηηθώλ
δηαπηζηώζεσλ (γεληθώλ αιιά θαη εηδηθώλ, θπξίσο σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ δειώλεηαη ε
απηνρζνλία ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3).
Ζ 4ε νκάδα εξεύλεζε ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ όξνπ «αὐηόρζσλ» ζην
Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο θαη ελδεηθηηθά ζηα ώκαηα Κεηκέλσλ ηεο Πύιεο
γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. πλέθξηλε ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο αλάκεζα ζηα αξραία θαη
ηα λέα ειιεληθά θαη ζπκπιήξσζε κε βάζε ηα δεηνύκελα ηνπ Φύιινπ Οδεγηώλ ην
Φύιιν Δξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθό Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google,
πξνβαίλνληαο ζηε ζύληαμε ζρεηηθώλ δηαπηζηώζεσλ (γεληθώλ αιιά θαη εηδηθώλ,
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θπξίσο σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ δειώλεηαη ε απηνρζνλία ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ
Θνπθπδίδε, 2.36, 2-3).
Ζ 5ε νκάδα εξεύλεζε ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ όξνπ «αὐηόρζσλ»
ζπζηεκαηηθά ζηα ώκαηα Νενειιεληθώλ Κεηκέλσλ ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή
Γιώζζα. πλέθξηλε ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ηεο ιέμεο ζηα ηξία δηαθνξεηηθά ώκαηα
Κεηκέλσλ, εμήγεζε αλαινγίεο θαη θπξίσο δηαθνξέο θαη ζπκπιήξσζε, κε βάζε ηα
δεηνύκελα ηνπ Φύιινπ Οδεγηώλ, ην Φύιιν Δξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν
ζρεηηθό Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google, πξνβαίλνληαο ζηε ζύληαμε ζρεηηθώλ
δηαπηζηώζεσλ.
Σέινο, ε 6ε νκάδα εξεύλεζε ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ όξνπ «αὐηόρζσλ»
ζε ηξία ιεμηθά, ζην Βηθηιεμηθό, ζηελ Δπηηνκή ηνπ Μεγάινπ Λεμηθνύ ηεο Διιεληθήο
Γιώζζεο ησλ LS θαη ην Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, εληνπίδνληαο
ραξαθηεξηζηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε ζεκαζία θαη ηε ρξήζε ηεο ιέμεο «αὐηόρζσλ»
ζηα ηξία ιεμηθά. πκπιήξσζε κε βάζε ηα δεηνύκελα ηνπ Φύιινπ Οδεγηώλ, ην Φύιιν
Δξγαζίαο κε ηνλ πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθό Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google,
πξνβαίλνληαο ζηε ζύληαμε ζρεηηθώλ δηαπηζηώζεσλ.
ην ζπληαγκέλν ζελάξην από ηελ εθηέιεζε ησλ έμη πξνεγνύκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ έμη νκάδσλ αλακελόηαλ λα ππνδείμνπλ νη καζεηέο όηη: ν όξνο
«απηόρζσλ» θαη γεληθόηεξα ε απηνρζνλία ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ειιεληθήο
γιώζζαο πεξηγξάθεη, νκνηνγελνπνηεί θαη δηαθνξνπνηεί νκάδεο αλζξώπσλ ζηαδηαθά,
ζε κηα πξννπηηθή εμαηξεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθή (όζν πξνρσξνύκε από ηα αξραία ζηα
λεόηεξα ρξόληα), ζύλζεηε, ξεπζηή θαη δίζεκε, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πεξηόδνπο, ηα
θεηκεληθά είδε θαη ηα εηδηθόηεξα ζπκθξαδόκελά ηνπο.
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Αμηνιόγεζε: νη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ θαηάιιειε αληηζηνίρηζε
θαη ηε ζύγθξηζε ζεκαζηώλ κε παξαδείγκαηα ζηα ιεμηθά θαη ηα ζώκαηα θείκελσλ, ηνλ
εληνπηζκό ησλ θαηάιιεισλ ζπλσλύκσλ θαη αλησλύκσλ κε ηα παξαδείγκαηα ηνπο,
ηελ επζηνρία θαη πιεξόηεηα ησλ δηαπηζηώζεσλ ηνπο, ηελ επαγσγηθή θαη παξαγσγηθή
ηνπο ηθαλόηεηα ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζύλζεζε ησλ δηαπηζηώζεώλ
ηνπο, ηελ θξηηηθή αληηκεηώπηζε ησλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο, ηνλ βαζκό θαη ηελ
πνηόηεηα θαηαλόεζεο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο έλλνηαο «απηόρζσλ» κέζα ζην ρξόλν.
ην εθαξκνζκέλν ζελάξην θαζνξηζηηθό ξόιν ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ νκάδσλ
δηαδξακάηηζαλ ηα ιήκκαηα ησλ ςεθηαθώλ ιεμηθώλ, ηα νπνία ιεηηνύξγεζαλ ζπρλά
δεζκεπηηθά θαη αλαζηαιηηθά, ώζηε νη καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ
ηε ξεπζηή ζεκαζία πνπ παίξλεη ν όξνο «απηόρζσλ» κέζα ζηα θείκελα. Οη καζεηέο
δελ έδσζαλ ηζρπξέο εξκελεπηηθέο απαληήζεηο, πξόζζεηεο ζε ζρέζε κε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ εληόπηδαλ ζηα ιεμηθά. Οη ρξήζεηο ηεο ιέμεο ζην δηαδίθηπν κπνξεί
λα δώζνπλ πην πινύζηεο ζεκαζίεο από απηέο πνπ δίλνπλ ηα επίζεκα ιεμηθά ησλ
ηδξπκάησλ. Ζ ζπλεξγαζία ήηαλ θπξίσο πξνζζεηηθή ή αθαηξεηηθή θαη όρη εληειώο
δηνξζσηηθή. Γελ ππήξμαλ δξαζηηθέο ηξνπνπνηεηηθέο παξεκβάζεηο. Οη πξσηνβνπιίεο
ησλ νκάδσλ ήηαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηα επξήκαηά ηνπο. Οκάδα πνπ αλαδεηνύζε ζην
ιεμηθό κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη απνηειέζκαηα πνπ δελ ηα ππνςηαδόηαλ ε νκάδα
πνπ δελ αλαδεηνύζε ζην ιεμηθό, αλ θαη ήηαλ αξκνδηόηεηά ηεο Οη καζεηέο πάλησο
δηαπίζησζαλ γεληθά ηε γισζζηθή αιιαγή πνπ ζπληεξείηαη σο πξνο ηε ιέμε
«απηόρζσλ» θαηά ηε κεηάβαζε από ηελ αξραία, ζηε κεζαησληθή θαη ηε λενειιεληθή
γιώζζα.
Γξαζηεξηόηεηα 2ε. Σίηινο: «Δηθνλνγξαθεκέλε κπζνινγία ηνπ απηόρζνλα θαη
ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο». Ρόινη: καζεηέο. Πόξνη: επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο από ην
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δηαδίθηπν, “Πεξζέαο”, έγγξαθα Google. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο-– εμ
απνζηάζεσο νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο από ην ζπίηη. Γηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο
ώξεο.
Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ
ηεζζάξσλ, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (ζηα έγγξαθα
Google), αλέηξεμαλ σο Μπζνγξάθνη ζε επηιεγκέλεο πεγέο από ην δηαδίθηπν θαη
ζπλέηαμαλ ηα πεξηερόκελα κηαο εηθνλνγξαθεκέλεο κπζνινγίαο, πνπ πεξηιακβάλεη
αλαθνξέο ζηνπο «πξσηαγσληζηέο» ηνπ κύζνπ ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο. Σα
πεξηερόκελα ηεθκεξηώζεθαλ κε ζηνρεπκέλεο παξαπνκπέο ζε ζπγθεθξηκέλα
αξραηνειιεληθά θείκελα. Ζ εηθνλνγξαθεκέλε κπζνινγία, ζπκπιεξώλνληαο ην
πξνεγνύκελν εξκελεπηηθό ιεμηθό ηνπ απηόρζνλα, δείρλεη ηε δηακόξθσζε ηνπ κύζνπ
ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο ζηελ ειιεληθή αξραηόηεηα. πκπιεξώζεθε κε ηελ
επόκελε δξαζηεξηόηεηα, όπνπ νη καζεηέο σο Αξραηνιόγνη εκπινύηηζαλ ηα θεηκεληθά
πεξηερόκελα κε εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ κύζνπ ηεο αζελατθήο
απηνρζνλίαο θαη πξνέβεζαλ ζε ηειηθέο δηαπηζηώζεηο. Κάζε νκάδα, κεηά ηελ
αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθώλ πεγώλ πνπ ηεο αλαινγνύζε, ζπκπιήξσλε,
κε βάζε ηα δεηνύκελα ηνπ ςεθηαθνύ Φύιινπ Οδεγηώλ, ην Φύιιν Δξγαζίαο κε ηνλ
πξνδηακνξθσκέλν ζρεηηθό Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google.
Οη εξγαζίεο ησλ 6 νκάδσλ ιεηηνύξγεζαλ ζπκπιεξσκαηηθά. πγθεθξηκέλα:
Ζ 1ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), αλέηξεμε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζην δηαδίθηπν, πνπ αλαθέξνληαη
γεληθά ζηελ Αθξόπνιε θαη ηελ Άγιαπξν / Αγιαπξίδεο, επεμεξγάζηεθε ηηο ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο επηιέγνληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο, ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ ζηε
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ζπκπιήξσζε Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google γηα ηα δύν πεξηερόκελα ηεο Μπζνινγίαο
«Αθξόπνιε» θαη «Άγιαπξνο / Αγιαπξίδεο».
Ζ 2ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), αλέηξεμε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζην δηαδίθηπν, πνπ αλαθέξνληαη
γεληθά ζηελ Αζελά θαη ηηο Αξξεθόξνπο, επεμεξγάζηεθε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο,
επηιέγνληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο, ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ ζηε ζπκπιήξσζε Πίλαθα
ζηα έγγξαθα Google γηα ηα δύν πεξηερόκελα «Αζελά» θαη «Αξξεθόξνη».
Ζ 3ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), αλέηξεμε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζην δηαδίθηπν, πνπ αλαθέξνληαη
γεληθά ζηνλ Δξηρζόλην / Δξερζέα θαη ηνπο/ηηο Δξερζείδεο, επεμεξγάζηεθε ηηο ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο επηιέγνληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο, ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ ζηε
ζπκπιήξσζε Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google γηα ηα ηξία πεξηερόκελα «Δξηρζόληνο» /
«Δξερζέαο» θαη «Δξερζείδεο».
Ζ 4ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), αλέηξεμε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζην δηαδίθηπν, πνπ αλαθέξνληαη
γεληθά ζηνλ Γε / Γαία θαη ηνλ Ήθαηζην, επεμεξγάζηεθε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο,
επηιέγνληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο, ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ ζηε ζπκπιήξσζε Πίλαθα
ζηα έγγξαθα Google, γηα ηα δύν πεξηερόκελα «Γε/Γαία» θαη «Ήθαηζηνο».
Ζ 5ε νκάδα, κε βάζε Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα έγγξαθα
Google), αλέηξεμε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ζην δηαδίθηπν, πνπ αλαθέξνληαη γεληθά
ζηνλ Κέθξνπα, ηνπο/ηηο Κεθξνπίδεο θαη ηελ Πάλδξνζν, θαη επεμεξγάζηεθε ηηο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, επηιέγνληαο ηηο πιένλ θαηάιιειεο, ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ ζηε
ζπκπιήξσζε Πίλαθα ζηα έγγξαθα Google γηα ηα ηξία πεξηερόκελα «Κέθξνπαο»,
«Κεθξνπίδεο» θαη «Πάλδξνζνο».
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Σέινο, ε 6ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), πνπ πεξηειάκβαλε θαηάινγν παξαπνκπώλ ζε απνζπάζκαηα
αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ ηνπ “Πεξζέα” θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο
κπζνινγηθέο όςεηο ηεο απηνρζνλίαο ησλ Αζελαίσλ, κειέηεζε ηα ζρεηηθά θείκελα
επηιέγνληαο ηα πιένλ θαηάιιεια, ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ ζηε ζπκπιήξσζε Πίλαθα
ζηα έγγξαθα Google (πεδίν: «Κείκελα-Πεγέο»). Ζ νκάδα απηή ζπκπιήξσζε κε
αλαθνξέο ζηα αξραηνειιεληθά θείκελα-πεγέο όια ζρεδόλ ηα πεξηερόκελα ηεο
Μπζνινγίαο πνπ ζπλέηαμαλ νη ππόινηπεο πέληε νκάδεο.
ην ζπληαγκέλν ζελάξην, κε ηελ εθηέιεζε ησλ έμη πξνεγνύκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ έμη νκάδσλ, αλακελόηαλ λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ην
κπζνινγηθό ππόζηξσκα πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ν ιόγνο γηα ηνλ απηόρζνλα θαη
ηελ αζελατθή απηνρζνλία. Πξνβιεπόηαλ εηδηθόηεξα λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα από
ηνπο καζεηέο ώζηε λα ππνδείμνπλ όηη ην κπζνινγηθό απηό ππόζηξσκα απνηεινύληαλ
αξρηθά από έλαλ ππξήλα πξσηαγσληζηώλ (ηε Γε, ηνλ Δξηρζόλην / Δξερζέα θαη ηε ζεά
Αζελά). Ο ππξήλαο όκσο απηόο βξηζθόηαλ, όπσο ν ιόγνο, ζε κηα ζπλερή, ππό
δηακόξθσζε θαη επηλνεκέλε ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ δηαδηθαζία, ζύλζεηε, ξεπζηή
θαη εηεξόθιεηε. Οη καζεηέο ζην ηέινο έπξεπε λα πξνβνύλ ζε αληηζηνηρίζεηο ηνπ
κπζηθνύ ιόγνπ κε ηέρλεξγα θαη ζξεζθεπηηθνπνιηηηθέο αζελατθέο πξαθηηθέο, ην
θέληξν ησλ νπνίσλ ήηαλ ε Αθξόπνιε θαη ζπγθεθξηκέλα κλεκεία ηεο.
Αμηνιόγεζε: νη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ην θαηά πόζν θαη πώο, κέζα
από ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ εληόπηδαλ ζην δηαδίθηπν, κπνξνύζαλ λα επηιέμνπλ
εθείλεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ επηηεινύζαλ. Γνθηκάζηεθαλ,
επίζεο, σο πξνο ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα κελ αληηγξάθνπλ απιώο ηηο πιεξνθνξίεο από
ην δηαδίθηπν, αιιά λα ηηο επεμεξγάδνληαη θαη λα ζπληάζζνπλ πξνζσπηθό ιόγν.
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Γεληθόηεξα, λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ αζελατθό κύζν ηεο απηνρζνλίαο από ζύγρξνλε,
θξηηηθή απόζηαζε, απνκπζνπνηώληαο θαη απνζπκβνινπνηώληαο ηνλ, θαη λα
ππνδεηθλύνπλ ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ αλάδεημε θαη ηελ εδξαίσζε ηεο
εγεκνλίαο ηεο πόιεο-θξάηνπο ηεο Αζήλαο.
Καηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο νη καζεηέο θαηέβαιαλ θηιόηηκεο
πξνζπάζεηεο ώζηε λα θαηαγξάςνπλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζηε
ζύληαμε ησλ ιεκκάησλ ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο κπζνινγίαο πνπ είραλ αλαιάβεη. ην
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο, σζηόζν, ε ζύληαμε ήηαλ πεξηγξαθηθή θαη ειάρηζηα
αμηνινγηθή. Οη καζεηέο έγξαθαλ ηη έβιεπαλ θαη ηη δηάβάδαλ αιιά δελ ηα θαηάθεξαλ
ζηελ εξκελεία. Έιεηςαλ, γεληθόηεξα, νη απνθπζηθνπνηεκέλεο ηνπνζεηήζεηο από ηε
ζθνπηά θπξίσο ηνπ ζήκεξα. Γπζθνιεύηεθαλ, ηέινο, αξθεηά λα παξαθνινπζήζνπλ ηε
ζεκαηνγξαθηθή

εμέιημε

ησλ

εηθνληζηηθώλ

αλαπαξαζηάζεσλ

ηεο

αζελατθήο

απηνρζνλίαο. Υξεηαδόληνπζαλ πξόζζεηε ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε, πνπ δελ
ππήξρε.
Γξαζηεξηόηεηα 3ε. Σίηινο: «Αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ εηθνλνγξαθεκέλε
κπζνινγία ηνπ απηόρζνλα θαη ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο». Ρόινη: καζεηέο. Πόξνη:
εηθόλεο από ην Flickr, έγγξαθα Google. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο -– εμ
απνζηάζεσο νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο από ην ζπίηη. Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο
ώξεο.
Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ
ηεζζάξσλ, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (ζηα έγγξαθα
Google), αλέηξεμαλ σο Αξραηνιόγνη ζε εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ κύζνπ
ηεο απηνρζνλίαο ζηελ αξραηνειιεληθή ηέρλε. Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο ήηαλ
ζπγθεληξσκέλεο, ζε ζπγθεθξηκέλν άικπνπκ εηθόλσλ, ζην Flickr. Σηο εηθόλεο απηέο
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θάζε νκάδα ηηο κειέηεζε θαη, αθνύ ηηο επεμεξγάζηεθε, ηηο κεηέθεξε ζηελ
εηθνλνγξαθεκέλε Μπζνινγία, πνπ έρεη ζπληαρζεί ζηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα.
Οη καζεηέο ζπκπιήξσλαλ ηώξα ην πεδίν «Αλαπαξαζηάζεηο» ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο
εηθνλνγξαθεκέλεο κπζνινγίαο.
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ε ηξίηε δξαζηεξηόηεηα εθηειέζηεθε ζην ίδην
θύιιν εξγαζίαο κε ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα . Σν Φύιιν Οδεγηώλ σζηόζν ήηαλ
μερσξηζηό γηα ηε δεύηεξε θαη ηξίηε δξαζηεξηόηεηα.
Οη εξγαζίεο ησλ έμη νκάδσλ ιεηηνύξγεζαλ ζπκπιεξσκαηηθά. πγθεθξηκέλα:
Ζ 1ε νκάδα, αθνύ εληόπηζε από ην Flickr δύν θαηάιιειεο εηθόλεο πνπ
εξκελεύνπλ

αλαπαξαζηαηηθά

ηα

ζπληαγκέλα

πεξηερόκελα

ηεο

Μπζνινγίαο

«Αθξόπνιε» θαη «Άγιαπξνο / Αγιαπξίδεο» ηηο ελζσκάησζε ζην πεδίν ηνπ Πίλαθα
«Αλαπαξαζηάζεηο» πιαηζηώλνληάο ηεο κε ηηο θαηάιιεια δηαηππσκέλεο ιεδάληεο.
Ζ 2ε νκάδα, αθνύ εληόπηζε από ην Flickr δύν θαηάιιειεο εηθόλεο πνπ
εξκελεύνπλ αλαπαξαζηαηηθά ηα ζπληαγκέλα πεξηερόκελα ηεο Μπζνινγίαο «Αζελά»”
θαη «Αξξεθόξνη», ηηο ελζσκάησζε ζην πεδίν ηνπ Πίλαθα «Αλαπαξαζηάζεηο»
πιαηζηώλνληάο ηεο κε ηηο θαηάιιεια δηαηππσκέλεο ιεδάληεο.
Ζ 3ε νκάδα, αθνύ εληόπηζε από ην Flickr δύν θαηάιιειεο εηθόλεο πνπ
εξκελεύνπλ

αλαπαξαζηαηηθά

ηα

ζπληαγκέλα

πεξηερόκελα

ηεο

Μπζνινγίαο

«Δξηρζόληνο» / «Δξερζέαο» θαη «Δξερζείδεο», ηηο ελζσκάησζε ζην πεδίν ηνπ Πίλαθα
«Αλαπαξαζηάζεηο» πιαηζηώλνληάο ηεο κε ηηο θαηάιιεια δηαηππσκέλεο ιεδάληεο.
Ζ 4ε νκάδα, αθνύ εληόπηζε από ην Flickr δύν θαηάιιειεο εηθόλεο πνπ
εξκελεύνπλ

αλαπαξαζηαηηθά

ηα

ζπληαγκέλα

πεξηερόκελα

ηεο

Μπζνινγίαο

«Δξηρζόληνο» / «Γε/Γαία» θαη «Ήθαηζηνο», ηηο ελζσκάησζε ζην πεδίν ηνπ Πίλαθα
«Αλαπαξαζηάζεηο» πιαηζηώλνληάο ηεο κε ηηο θαηάιιεια δηαηππσκέλεο ιεδάληεο.
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Ζ 5ε νκάδα, αθνύ εληόπηζε από ην flickr δύν θαηάιιειεο εηθόλεο πνπ
εξκελεύνπλ
«Κέθξνπαο»,

αλαπαξαζηαηηθά

ηα

ζπληαγκέλα

πεξηερόκελα

ηεο

Μπζνινγίαο

«Κεθξνπίδεο» θαη «Πάλδξνζνο», ηηο ελζσκάησζε ζην πεδίν ηνπ

Πίλαθα «Αλαπαξαζηάζεηο» πιαηζηώλνληάο ηεο κε ηηο θαηάιιεια δηαηππσκέλεο
ιεδάληεο.
Σέινο, ε 6ε νκάδα, όηαλ νη πξνεγνύκελεο νκάδεο νινθιήξσζαλ ην έξγν ηνπο,
αλέιαβε λα δηθαηνινγήζεη ζην εηδηθό κέξνο ηνπ Πίλαθα, ζην ηέινο ηνπ Φύιινπ
Δξγαζίαο, ηελ εξκελεπηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε γεληθέο απόςεηο πνπ
έρνπλ θαηά θαηξνύο δηαηππώζεη ζύγρξνλνη εξκελεπηέο ηνπ κύζνπ ηεο αζελατθήο
απηνρζνλίαο θαη ηηο παξαδεηγκαηηθέο αλαθνξέο ηνπο ζηα πεξηερόκελα ηεο
Μπζνινγίαο (ηα θείκελα θαη ηηο εηθόλεο).
ην ζπληαγκέλν ζελάξην πξνβιεπόηαλ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο όηη
δηαρξνληθά ηα θείκελα γηα ηελ απηνρζνλία βξίζθνληαη ζε ζηελή ιεηηνπξγηθή, όρη
πάλησο κηκεηηθή, ζρέζε κε ηηο εηθνλνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Πξνβιεπόηαλ,
ζπγθεθξηκέλα, λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ ακνηβαηόηεηα αθελόο ηνπ ιόγνπ ηεο
απηνρζνλίαο πξνο ηηο εηθόλεο αιιά θαη ηηο αλαγθαίεο δηαθνξέο αθεηέξνπ, πνπ
ζπληεξνύληαη αλάκεζα ζηα θεηκεληθά θαη εηθνληζηηθά κέζα ζρεηηθά κε ηελ
απηνρζνλία. Κείκελα θαη εηθόλεο δηεγνύληαη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηνλ κύζν
ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο κε ζπκπιεξσκαηηθό θαη καδί απηνδύλακν ηξόπν.
Αμηνιόγεζε: Ζ αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ησλ έμη νκάδσλ ζπλαξηήζεθε κε ηνλ
βαζκό θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αληαπνθξίλνληαλ ζηελ επίηεπμε ησλ
πξνεγνύκελσλ επηδηώμεσλ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο πξνέθπςαλ ηερληθέο θπξίσο δπζθνιίεο
πνπ ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ην θαηέβαζκα από ην Flickr θαη ην αλέβαζκά ηνπο ζηε
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ζειίδα ησλ εγγξάθσλ Google. ηηο δηαπηζηώζεηο νη καζεηέο θαηέγξαςαλ κε ζρεηηθή
επάξθεηα ηε γλώκε ηνπο ζηηο απόςεηο ησλ εηδηθώλ. Κπξίσο, ζπκθσλνύζαλ κε ηηο
απόςεηο απηέο, ρσξίο σζηόζν λα δείρλνπλ όηη είραλ δηαβάζεη θαιά ηηο ηνπνζεηήζεηο
ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. Πξόβιεκα δεκηνύξγεζε ε ζπγθαηνίθεζε ζην άικπνπκ ησλ
εηθόλσλ ησλ κλεκείσλ κε ηηο αγγεηνγξαθίεο. Τπήξρε κεγάιε απόζηαζε αλάκεζά ηνπο
θαη νη καζεηέο δελ ήηαλ θαηάιιεια εθνδηαζκέλνη, ώζηε λα γεθπξώζνπλ εξκελεπηηθά
ηελ απόζηαζε απηή.
Γξαζηεξηόηεηα

4ε.

Σίηινο:

«Απηόρζνλεο

ιανί

θαη

Αζελαίνη

ζε

αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο». Ρόινη: καζεηέο.
Πόξνη: έγγξαθα Google. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο – εμ απνζηάζεσο
νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο από ην ζπίηη. Γηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ώξεο.
Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ
ηεζζάξσλ, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (ζηα έγγξαθα
Google), κειέηεζαλ σο Αλζξσπνιόγνη πξώηα πώο ν όξνο «απηόρζσλ» θαη
γεληθόηεξα ε απηνρζνλία ρξεζηκνπνηείηαη ζε αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηεο αξραίαο
ειιεληθήο γξακκαηείαο (ην έπνο, ηελ ηζηνξηνγξαθία, ηε ξεηνξηθή θαη ηελ ηξαγσδία).
Σα θείκελα απηά, ζηα νπνία παξαπέκπνληαλ νη έμη νκάδεο ησλ καζεηώλ, ππήξραλ ζε
Φύιιν Δξγαζίαο ζηα έγγξαθα Google. Οη καζεηέο, αθνύ δηάβαζαλ ηα ζρεηηθά
θείκελα, πξνέβεζαλ ζηε ζπλέρεηα ζε εξκελεπηηθνύ ηύπνπ εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ην
πώο θαη γηαηί ν ιόγνο απηώλ ησλ θεηκέλσλ ζπλδέζεθε κε ηελ «θαζαξόηεηα», ηελ
αλσηεξόηεηα ησλ Αζελαίσλ θαη ηελ αθνκνησηηθή δύλακε ηεο πόιεο ηνπο,
δηαθξίλνληάο ηνπο από ηνπο «άιινπο», πνπ ηνπο ζεσξνύζαλ κεηνίθνπο κέζα ζηελ
ίδηα ηε ρώξα ηνπο. Σηο εξκελεπηηθέο εμεγήζεηο ηηο έδσζαλ νη έμη νκάδεο ησλ καζεηώλ
ζε εηδηθό πιαίζην, ζην ηέινο ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο ησλ εγγξάθσλ Google.
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Οη εξγαζίεο ησλ έμη νκάδσλ ιεηηνύξγεζαλ ζπκπιεξσκαηηθά. πγθεθξηκέλα:
Ζ 1ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φύιιν
Δξγαζίαο, αθνύ πξώηα κειέηεζε ηξία απνζπαζκαηηθά θείκελα ηνπ Ζξνδόηνπ
(«Ιστορίες», 4.197.1-2, 8.73.1-3, 1.172.1-2) θαη έλα ηνπ Θνπθπδίδε («Ιστορίες»,

6.2.1-2). ηα θείκελα απηά νη δύν ηζηνξηθνί εθθξάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή ηνπο άπνςε
ζρεηηθά κε ηνλ «απηόρζνλα» ραξαθηήξα δηαθόξσλ ιαώλ, πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη από
απηήλ πνπ ππνζηήξηδαλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη. Οη καζεηέο κειέηεζαλ ηα ζρεηηθά
θείκελα ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο θαη ζπλέηαμαλ ζην ηέινο ηνπ, κε βάζε ηα εξσηήκαηα
ηνπ Φύιινπ Οδεγηώλ, ηηο απαληήζεηο ηνπο.
Ζ 2ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φύιιν
εξγαζίαο, αθνύ πξώηα κειέηεζε έλα θείκελν ηνπ Θνπθπδίδε («Ιστορίες», 1.2.1-6) θαη
δύν ηνπ Ζξνδόηνπ («Ιστορίες», 7.61.1-3 θαη 8.144.1-2). ηα θείκελα απηά ν κελ
Θνπθπδίδεο εμεγεί πώο θαη γηαηί ε πεξηνρή ηεο Αζήλαο απνηεινύληαλ αλέθαζελ από
απηόρζνλεο θαηνίθνπο, ρσξίο λα εμαηξεί εληειώο ηηο κεηαλαζηεύζεηο. Σν θείκελν απηό
ηνπ Θνπθπδίδε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ιόγν ηνπ Πεξηθιή ζηνλ «Επιτάφιο», αθνύ ν
ηζηνξηθόο εμεγεί θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηελ απηνρζνλία ησλ Αζελαίσλ. Ο Ζξόδνηνο
θηινμελεί ιόγνπο Αζελαίσλ νη νπνίνη επαίξνληαη αθελόο γηα ηελ αξραηόηεηα ηνπ
«έζλνπο» ηνπο θαη ηελ απηνρζνλία ηνπο θαη αθεηέξνπ ππεξαζπίδνληαη απέλαληη ζηνπο
βαξβάξνπο ην «όκαηκνλ», ην «νκόγισζζνλ», θαη «νκόζξεζθνλ» ηνπ ειιεληζκνύ. Οη
καζεηέο κειέηεζαλ ηα ζρεηηθά θείκελα ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο θαη ζπλέηαμαλ ζην
ηέινο ηνπ, κε βάζε ηα εξσηήκαηα ηνπ Φύιινπ Οδεγηώλ, ηηο απαληήζεηο ηνπο.
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Ζ 3ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φύιιν
εξγαζίαο, αθνύ πξώηα κειέηεζε ην επαηλεηηθό κέξνο ησλ δύν «Επιταφίων» ηνπ
Θνπθπδίδε θαη ηνπ Λπζία. Οη καζεηέο κειέηεζαλ ζπγθξηηηθά ηα δύν επαηλεηηθά κέξε
ησλ ξεηνξηθώλ ιόγσλ, εληόπηζαλ αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν εμαίξεηαη ην παξειζόλ ηεο αζελατθήο πόιεο-θξάηνπο θαη εηδηθόηεξα ν κύζνο
ηεο απηνρζνλίαο ησλ Αζελαίσλ πξνγόλσλ, θαη πξνζπάζεζαλ λα εξκελεύζνπλ
πξόζζεηεο όςεηο ηεο αλσηεξόηεηαο θαη ηεο αθνκνησηηθήο δύλακεο ηεο αζελατθήο
πόιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο «άιινπο».
Ζ 4ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, ζε Φύιιν Δξγαζίαο, αθνύ
πξώηα κειέηεζε ην επαηλεηηθό κέξνο ηνπ «Μενέξενου» ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ
«Επιταφίου» ηνπ Γεκνζζέλε. Οη καζεηέο κειέηεζαλ ζπγθξηηηθά ηα δύν επαηλεηηθά

κέξε ησλ ξεηνξηθώλ ιόγσλ, εληόπηζαλ αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν εμαίξεηαη ην παξειζόλ ηεο αζελατθήο πόιεο θαη εηδηθόηεξα ε απηνρζνλία
ησλ Αζελαίσλ, θαη

πξνζπάζεζαλ λα εξκελεύζνπλ πξόζζεηεο όςεηο ηεο

αλσηεξόηεηαο, ηεο ππεξνςίαο θαη ηεο αθνκνησηηθήο δύλακεο ηεο αζελατθήο πόιεο
θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο «άιινπο».
Ζ 5ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φύιιν
Δξγαζίαο, αθνύ πξώηα κειέηεζε ην επαηλεηηθό κέξνο από ηνλ «Επιτάφιο» ηνπ
Τπεξείδε θαη δύν ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα από ηνλ «Πανηγυρικό» ηνπ
Ηζνθξάηε (21-25 & 47-50). Οη καζεηέο κειέηεζαλ ζπγθξηηηθά ηα δύν επαηλεηηθά
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κέξε ησλ ξεηνξηθώλ ιόγσλ, εληόπηζαλ αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν εμαίξεηαη ην παξειζόλ ηεο αζελατθήο πόιεο θαη εηδηθόηεξα ε απηνρζνλία
ησλ Αζελαίσλ, θαη

πξνζπάζεζαλ λα εξκελεύζνπλ πξόζζεηεο όςεηο ηεο

αλσηεξόηεηαο θαη ηεο αθνκνησηηθήο δύλακεο ηεο αζελατθήο πόιεο θαη ησλ θαηνίθσλ
ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο «άιινπο».
Σέινο, ε 6ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηηθά εξσηήκαηα, ζε Φύιιν
Δξγαζίαο, κειέηεζε ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα από δύν ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε,
ηνλ «΄Ιωνα» θαη ηνλ «ζπαξαγκέλν» «Ερεχθέα». Οη καζεηέο, ζηε ζπλέρεηα, εληόπηζαλ
αλαινγίεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εμαίξεηαη ε απηνρζνλία ησλ
Αζελαίσλ, θαη πξνζπάζεζαλ λα εξκελεύζνπλ εηδηθέο, εηξσληθέο ηξνπέο θαη εθηξνπέο
ηνπ κύζνπ αζελατθήο απηνρζνλίαο ζην ηξαγηθό είδνο. Σν έξγν ησλ καζεηώλ
ππνζηεξίρζεθε από απόζπαζκα ηεο νκεξηθήο «Ιλιάδας», όπνπ γίλεηαη ιόγνο γηα ηνλ
γελάξρε ηεο θνηλόηεηαο ησλ Αζελαίσλ, ηνλ Δξερζέα.
Με ηελ εθηέιεζε ησλ έμη πξνεγνύκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ έμη νκάδσλ ζην
ζπληαγκέλν ζελάξην πξνβιεπόηαλ λα δηαπηζησζεί από ηνπο καζεηέο ν ππνθεηκεληθόο
ραξαθηήξαο πνπ έρεη ε απηνρζνλία ζηα ηζηνξηνγξαθηθά θείκελα σο κέζν
απηνπξνζδηνξηζκνύ θαη εηεξνπξνζδηνξηζκνύ ηεο ηαπηόηεηαο δηαθόξσλ ιαώλ, θαζώο
επίζεο ηα πξώηα ίρλε απηνρζνληζκνύ θαη επγνληζκνύ ησλ Αζελαίσλ. Οη καζεηέο
εηδηθόηεξα έπξεπε λα εληνπίζνπλ ηελ εθινγίθεπζε ηεο απηνρζνλίαο θαη ηε
ραξαθηεξηζηηθή απνπζία ηνπ «κπζώδνπο» ζηνηρείνπ ζηελ ηζηνξηνγξαθία, ζε αληίζεζε
πξνο ηελ πξννδεπηηθώο απμαλόκελε πξνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ κύζνπ ζηνπο
επηδεηθηηθνύο ιόγνπο ηεο ξεηνξηθήο. Ο κύζνο ζηα ξεηνξηθά θείκελα αλαθαηεύεηαη κε
ηνλ ιόγν, ελώ εκθαλίδνληαη πξόζζεηα ξεηνξηθά ζηνηρεία πνπ ηνλίδνπλ ηε
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κνλαδηθόηεηα, ηελ θαζαξόηεηα, ηελ αλσηεξόηεηα, ηελ ππεξνπηηθή δηαθνξνπνίεζε
θαη ηελ αθνκνησηηθή δύλακε ηεο αζελατθήο πόιεο-θξάηνπο. Σέινο, ζηηο δύν
ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε νη καζεηέο δνθηκάζζεθαλ σο πξνο ην θαηά πόζν κπνξνύλ λα
αλαγλσξίζνπλ θαη καδί λα αμηνινγήζνπλ ηηο αλαηξνπέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ κύζν
ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο θαη ηνλ εηξσληθό ηνπ αληίρηππν ζηα πνιηηηθά δξώκελα
θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδόκελα ηεο επνρήο.
Αμηνιόγεζε: νη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ ζε δεμηόηεηεο ζύγθξηζεο, αλάιπζεο
θαη ζύλζεζεο δεδνκέλσλ θαη δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηα
αξραηνειιεληθά θείκελα σο πξνο ηνλ κύζν ηεο απηνρζνλίαο, θαζώο επίζεο ζηελ
ηθαλόηεηά ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θξηηηθά θαη απνκπζνπνηεηηθά όζνλ
αθνξά ηελ απηνρζνλία αλάκεζα ζην ηόηε θαη ην ζήκεξα.
ηελ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο εληόπηζαλ κε επζηνρία ζηα
θείκελα ηα ππό δηεξεύλεζε δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνύζαλ, αλ θαη νη εξκελεπηηθέο
ηνπο δηαηππώζεηο ήηαλ ζρεηηθά ζύληνκεο θαη όρη ηόζν εξκελεπηηθέο. Σνύο
δπζθόιεςαλ θάπνηα θείκελα πνπ ήηαλ εθηελή θαη απηό ηνύο απέηξεπε από ην λα
μερσξίζνπλ ην θπξίσο δεηνύκελν από ην πεξηζσξηαθό ησλ εξγαζηώλ ηνπο.
Γξαζηεξηόηεηα 5ε. Σίηινο: «Υξήζεηο θαη θαηαρξήζεηο ηνπ κύζνπ ηεο
αζελατθήο απηνρζνλίαο ζην δηαδίθηπν». Ρόινη: καζεηέο. Πόξνη: επηιεγκέλεο
ηζηνζειίδεο από ην δηαδίθηπν, έγγξαθα Google. Υώξνο: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο-–
εμ απνζηάζεσο νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο από ην ζπίηη. Γηάξθεηα: 3
δηδαθηηθέο ώξεο.
Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο, κε
βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (ζηα έγγξαθα Google),
αμηνιόγεζαλ, σο Κνηλσληνιόγνη, κε δηαβαζκηζκέλα θξηηήξηα ηελ αμηνπηζηία ησλ
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πιεξνθνξηώλ θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ κεηαδίδνπλ όζνλ αθνξά ηνλ κύζν ηεο αζελατθήο
απηνρζνλίαο θαη ηηο αλαθιάζεηο ηνπ ζην ζήκεξα ζπγθεθξηκέλνη πόξνη ηνπ δηαδηθηύνπ.
Οη καζεηέο, εμνλνκάδνληαο ηνπο πόξνπο κε ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπο, ηνπο
βαζκνιόγεζαλ: α) σο πξνο ηελ θξηηηθή, β) ηελ ελεκεξσηηθή θαη γ) ηελ
πξνπαγαλδηζηηθή ηνπο δηάζηαζε, παίξλνληαο, επηπξόζζεηα, πξνζσπηθή ζέζε ζε
δηαδηθηπαθέο έξηδεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ππεξνπηηθέο ζεσξίεο ηνπ παλειιεληζκνύ.
ην ηέινο ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο δηθαηνιόγεζαλ ηηο ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηνπο θαη
ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζέζεηο.
Οη εξγαζίεο ησλ έμη νκάδσλ ιεηηνύξγεζαλ ζπκπιεξσκαηηθά, αιιά όρη
ηαπηόζεκα. πγθεθξηκέλα:
Ζ 1ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), όπνπ δηλόληνπζαλ, κεηαμύ άιισλ, νη ζύλδεζκνη νθηώ πόξσλ ηνπ
δηαδηθηύνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ κε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή ζθόπεπζε ζην
ζήκεξα ηνλ όξν ηεο αξραηνειιεληθήο απηνρζνλίαο, θαηέηαμε πξώηα ζε Πίλαθα ηνπ
Φύιινπ Δξγαζίαο ηα πεξηερόκελα «θείκελα» αλάινγα κε ηνλ θξηηηθό, ηνλ απιώο
ελεκεξσηηθό θαη ηνλ πξνπαγαλδηζηηθό ηνπο ραξαθηήξα, θαη ζηε ζπλέρεηα
αηηηνιόγεζε ηηο ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο.
Ζ 2ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), όπνπ δηλόληνπζαλ, κεηαμύ άιισλ, νη ζύλδεζκνη νθηώ πόξσλ ηνπ
δηαδηθηύνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ κε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή ζθόπεπζε ζην
ζήκεξα κπζνινγηθέο πηπρέο ηεο αξραηνειιεληθήο απηνρζνλίαο, θαηέηαμε ζε Πίλαθα
ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο ηα πεξηερόκελα «θείκελα» αλάινγα κε ηνλ θξηηηθό, ηνλ απιώο
ελεκεξσηηθό θαη ηνλ πξνπαγαλδηζηηθό ηνπο ραξαθηήξα, αηηηνινγώληαο ηηο
ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο.
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Ζ 3ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), όπνπ δηλόληνπζαλ, κεηαμύ άιισλ, νη ζύλδεζκνη νθηώ πόξσλ ηνπ
δηαδηθηύνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ κε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή ζθόπεπζε ζην
ζήκεξα

εηθνλνγξαθηθέο

αλαπαξαζηάζεηο

ηνπ

κύζνπ

ηεο

αξραηνειιεληθήο

απηνρζνλίαο, θαηέηαμε ζε Πίλαθα ηνπ Φύιινπ εξγαζίαο ηα πεξηερόκελα «θείκελα»
δειώλνληαο ηελ πξνηίκεζή ηεο πνηνπο πόξνπο ζα ρξεζηκνπνηνύζε (πεξηζζόηεξν,
ιηγόηεξν ή θαζόινπ), ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα έπξεπε λα ηνπο αμηνπνηήζεη γηα
εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. ην ηέινο ε νκάδα θαιέζηεθε λα αηηηνινγήζεη ηηο
ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο.
Ζ 4ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), όπνπ δηλόληνπζαλ, κεηαμύ άιισλ, νη ζύλδεζκνη νθηώ πόξσλ ηνπ
δηαδηθηύνπ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ εξκελεπηηθά ζρόιηα γηα ηελ απηνρζνλία ησλ
Αζελαίσλ ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε (2.36), θαηέηαμε ζε Πίλαθα ηνπ Φύιινπ
εξγαζίαο ηα πεξηερόκελα «θείκελα» αλάινγα κε ηνλ θξηηηθό ή ηνλ δηαπηζησηηθό ηνπο
απιώο ραξαθηήξα, δειώλνληαο ηελ πξνηίκεζή ηεο πνηνπο πόξνπο ζα ρξεζηκνπνηνύζε
(πεξηζζόηεξν, ιηγόηεξν ή θαζόινπ), ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα θαηέθεπγε γηα βνήζεηα,
πξνθεηκέλνπ λα εξκελεύζεη ηε ζπγθεθξηκέλε θξάζε γηα ηελ απηνρζνλία ησλ
Αζελαίσλ ζηνλ «Επιτάφιο» ηνπ Θνπθπδίδε. ην ηέινο ε νκάδα θαιέζηεθε λα
αηηηνινγήζεη ηηο ηεξαξρεκέλεο επηινγέο ηεο.
Ζ 5ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), όπνπ δηλόληνπζαλ, κεηαμύ άιισλ, νη ζύλδεζκνη νθηώ πόξσλ ηνπ
δηαδηθηύνπ, νη νπνίνη εξκελεύνπλ, κεηαθξάδνληαο αλαιόγσο, έλα ραξαθηεξηζηηθό
απόζπαζκα από ηνλ «Πανηγυρικό» (§ 50) ηνπ Ηζνθξάηε όζνλ αθνξά γηα ην πνηνη
έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη Έιιελεο, αλαγλώξηζαλ ζε Πίλαθα ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο
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δύν θύξηεο αληίπαιεο ζέζεηο θαη ζπλέηαμαλ δηθαηνινγεκέλα ζην ηέινο ηε δηθή ηνπο
άπνςε.
Σέινο, ε 6ε νκάδα, κε βάζε ςεθηαθό Φύιιν Οδεγηώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ (ζηα
έγγξαθα Google), όπνπ δηλόληνπζαλ, κεηαμύ άιισλ, νη ζύλδεζκνη νθηώ πόξσλ ηνπ
δηαδηθηύνπ κε βηληενπαξνπζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ κύζν ηεο αξραηνειιεληθήο
απηνρζνλίαο θαη ηηο αλαθιάζεηο ηνπ ζην ζήκεξα απνηίκεζαλ όςεηο ηεο ξεηνξηθήο θαη
ηεο

ηδενινγίαο

ηνπο.

Δηδηθόηεξα,

νη

καζεηέο

παξαθνινπζώληαο

ηηο

βηληενπαξνπζηάζεηο έπξεπε λα ηνπνζεηεζνύλ ζηα εμήο: α) θαηά πόζν νη
βηληενπαξνπζηάζεηο αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά θαη ηζηνξηθά ή αλαπαξάγνπλ ηνλ κύζν
ηεο απηνρζνλίαο, ππνβάιινληαο ζηνλ αλαγλώζηε-ζεαηή ην κήλπκα ηεο δηαρξνληθήο
ηνπ ζπλέρεηαο ην νπνίν κάιηζηα νθείιεη λα αθνινπζήζεη; β) αλ ηα ζηνηρεία πνπ
απαξηίδνπλ ηα βίληεν (θείκελν, εηθόλεο, ήρνο) «δέλνπλ» αξκνληθά ή είλαη αηαίξηαζηα
ην έλα κε ην άιιν, γ) αλ, εληαγκέλα ζην γεληθόηεξν πιαίζην πνπ ηα θηινμελεί, νη
βηληενπαξανπζηάζεηο πείζνπλ γηα ηελ αλαγλσζηκόηεηά ηνπο θαη πξνο πνηα (κε βάζε
ηα ξεηνξηθά ηνπο ζηνηρεία) ηδενινγηθή θαηεύζπλζε.
Ζ απνηίκεζε ησλ βηληενπαξνπζηάζεσλ ιάκβαλε ππόςε ηεο ην αλ θαη θαηά
πόζν νη ίδηνη νη καζεηέο ζα ηηο επέιεγαλ γηα λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζε κηα εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηόηεηα.
Αμηνιόγεζε: νη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ δηακνξθσηηθά σο πξνο ηελ ηθαλόηεηά
ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ δηθαηνινγεκέλα κηα πξνζσπηθή ηνπο ζέζε, θαζώο επίζεο ζην
θαηά πόζν κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ, λα δηαβαζκίζνπλ θαη λα θξίλνπλ πεξηερόκελα
θαη ηξόπνπο ξεηνξηθήο θαη ηδενινγίαο ησλ κέζσλ, εληάζζνληάο ηα ζηα ζπγθείκελά
ηνπο.
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Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, νη αμηνινγήζεηο ησλ καζεηώλ ήηαλ θαηά
θάπνηνλ ηξόπν ηζνπνεδσηηθέο. Βαζκνινγνύζαλ γηα παξάδεηγκα όια ηα θξηηήξηα ζηνλ
ίδην βαζκό. Δπίζεο, ήηαλ δέζκηνη ησλ εξσηεκάησλ πνπ δηαηππσλόληαλ ζην Φύιιν
Δξγαζίαο, αιιά δελ εμεγνύζαλ επαξθώο ηηο απαληήζεηο ηνπο. Θεσξνύζαλ ηνπο
ραξαθηεξηζκνύο ηνπο απηνλόεηνπο θαη δελ έθηαλαλ ζε αλαιπηηθέο εμεγήζεηο.
Έιεηςαλ,

επνκέλσο,

νη

αηηηνινγεκέλεο

ηεξαξρήζεηο,

θαη

ππεξίζρπζαλ

νη

πεξηγξαθηθέο.
ηαλ νινθιεξώζεθαλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο, αλαξηήζεθαλ σο ζύλδεζκνη ζηα
έγγξαθα Google ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο.
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1
ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 1-6
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΧΝ 1-6
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2+3
ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 1-6
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΧΝ 1-6
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 3
ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 1-6
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4
ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 1-6
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 1
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 2
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 3
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 4
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ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 5
ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 6
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 5
ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 1-6
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 1
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 2
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 3
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 4
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 5
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ 6
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ

πσο αλαθέξεηαη θαη ζην ζπληαγκέλν ζελάξην, ζα κπνξνύζαλ ζηηο ελαιιαθηηθέο
εθαξκνγέο ηνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ: α) ζύγρξνλεο αληηζηξνθέο ηεο απηνρζνλίαο, όπνπ
νη ηζαγελείο θάηνηθνη, ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε (ι.ρ. ζηελ Απζηξαιία), δελ είλαη
δηώθηεο, αιιά δησθόκελνη ησλ «κεηνίθσλ», β) ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο
«εηεξόρζνλεο» ηαπηόηεηαο πνιιώλ καζεηώλ ζην ζεκεξηλό ζρνιείν, γ) λνζηαιγηθέο
θαη «παξακπζεηηθέο» αλαγσγέο ζηηο «ξίδεο» θαη ηηο «απαξρέο» ηνπ ειιεληζκνύ ζηνλ
ςεθηαθό θαη δηαδηθηπαθό ιόγν, δ) θπθινθνξία ηνπ κύζνπ ηεο αζελατθήο απηνρζνλίαο
ζηελ αξραία ειιεληθή θσκσδία (Αξηζηνθάλεο) θαη ζηνλ θηινζνθηθό ιόγν
(Πιάησλαο).
Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ

Καζώο, όπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη καζεηέο δελ έδσζαλ ηζρπξέο εξκελεπηηθέο
απαληήζεηο, δελ εμαζθαιίζηεθε θαη ε βεβαηόηεηα όηη πξαγκαηώζεθαλ όινη νη ζηόρνη
ηνπ

ζπληαγκέλνπ

ζελαξίνπ.

Παξνπζηάζηεθε,

επίζεο,

ην

θαηλόκελν

ηεο

ππνρξεζηκνπνίεζεο, εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ, ησλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πνπ ήηαλ
ζηε

δηάζεζή

ηνπο

γηα

επηθνηλσλία

θαη

ζπλεξγαζία.

Υξεηαδόηαλ

ίζσο

ζπζηεκαηηθόηεξε θαζνδήγεζε ζην θεθάιαην απηό ησλ καζεηώλ ζηα Φύιια Οδεγηώλ.
ρη κόλν γηα λα εμαζθαιηδόηαλ, εθ ησλ πξνηέξσλ, ε θαζνιηθόηεξε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ αιιά θαη γηα λα κπνξνύζε λα πξνθύςεη πην ηζρπξή
εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπο.
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