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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 
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δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

εὐήζεο εἶ  

Εθαπμογή ζεναπίος 

Βαζίιεο πκεσλίδεο 

Δημιοςπγία ζεναπίος  

Βαζίιεο πκεσλίδεο 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Α΄ Λπθείνπ 

Χπονολογία 

Απφ 25-11-2013 σο 29-11-2013 

Σσολική μονάδα 

3
ν
 Γεληθφ Λχθεην Γξάκαο 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Ξελνθψληαο, «Ελληνικά» 2.3.11-16 (απφ κεηάθξαζε) 

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

- 

Χπονική διάπκεια 

5 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  
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ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Youtube, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηζηνιφγην/ηζηνζειίδα 

καζήκαηνο. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζνπλ ηηο ςπραγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ ζηα 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα κε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο. Δηδηθφηεξα, ζα βνεζήζεη πνιχ, αλ 

νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη ζηα πεξηβάιινληα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζηε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζε ηερληθέο αλαδήηεζεο, ζηε ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ 

παθέησλ γξαθείνπ. Δίλαη δεηνχκελν λα πεηζηνχλ γηα ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

κε ηε ρξήζε ΣΠΔ θαη γηα ηελ αλάγθε ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ καζεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ (Πφιθαο & Σνπινχκεο, 2012: 18-20), εθφζνλ ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ κάζεζεο είλαη αλαγθαία γηα λα έρνπκε απνηειεζκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο (Kalantzis & Cope, 1999: 687).  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πηνζεηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθά 

ηνπνζεηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ηα δηδάγκαηα απφ ηε ζεσξία ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ 

γηα ηνλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα παξαγσγήο ηνπ λνήκαηνο (Kalantzis & Cope, 1999: 

681) θαη δελ ζα πξέπεη λα είλαη δέζκηνο ηεο εξγαιεηαθήο ινγηθήο. Υξεηάδεηαη λα έρεη 

ππφςε ηνπ ηηο θξηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ ζηελ δηδαθηηθή ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ 

(Βαξκάδεο, 2003: 57-60, 74-78, Σζάθνο, 2004: 228) θαη λα έρεη εμνηθείσζε κε ηα 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα θαη ηα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα αληηκεησπίζεη 

πηζαλά αδηέμνδα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ 

ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν εμέηαζήο ηνπ. Θα πξέπεη λα 

έρεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΔ, ψζηε λα θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο ή λα 

ζπκπιεξψζεη αδπλακίεο θαη αλεπάξθεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ. Γηα φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο είλαη ρξήζηκε ε πξνεγνχκελε εμνηθείσζε κε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηεξεπλεηηθή κάζεζε. 

Σν ζρνιείν πξέπεη λα δηαζέηεη εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ ή δηαζέζηκνπο 

θνξεηνχο ππνινγηζηέο πνπ κπνξεί λα ζπλδεζνχλ ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, επηζπκεηή 
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είλαη ε ιεηηνπξγία ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο πνπ δηαζέηεη θαη ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Βαζίιεο πκεσλίδεο: «εὐήθης εἶ», Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, Α΄ 

Λπθείνπ, 2013.  

Το ζενάπιο ανηλεί  

- 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νινκέιεηα θαη ζε νκάδεο,·αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο 

ππνινγηζηέο κπνξεί λα δνζεί θαη ε δπλαηφηεηα εμαηνκηθεπκέλεο ζπκκεηνρήο ζε 

θάπνηα ζηηγκή πνπ ίζσο θξηζεί αλαγθαίν. Σν ζελάξην ζηνρεχεη ζε ηξία ζεκεία. Καηά 

πξψην ιφγν ζηελ θαηαλφεζε ηεο αθήγεζεο ηνπ Ξελνθψληα κέζα απφ ην 

κεηαθξαζκέλν θείκελν. Αθνινχζσο, ζηελ πνξεία απφ ην λενειιεληθφ θείκελν ζην 

αξραίν πξσηφηππν θαη, ηέινο, ζε πξνεθηάζεηο θαη ζπζρεηηζκφ ησλ λνεκάησλ ηνπ 

θεηκέλνπ κε ζχγρξνλεο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ 

δηαθνξνπνηνχληαη κε ηξφπν ψζηε λα γίλεη ζεβαζηή ε επηζπκία ησλ καζεηψλ λα 

αζρνιεζνχλ πνιχ ή ιίγν κε ηε αξραηνγισζζηθή δηάζηαζε ηνπ ζελαξίνπ. Έηζη, ε 

πξψηε νκάδα έρεη επηθνξηηζηεί πεξηζζφηεξν κε αξραηνγισζζηθή πξνζέγγηζε θαη 

βαζκηαία πξνο ηελ ηέηαξηε ε ζηφρεπζε αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ εξκελεία ρσξίο ηελ 

ελαζρφιεζε κε ην αξραίν θείκελν. Να ζεκεηψζνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα 

δηδάζθεηαη απφ κεηάθξαζε, νπφηε δελ αθπξψλεηαη ε πξφβιεςε γηα ηελ δηδαζθαιία 

ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 
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Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Παηδαγσγηθφ πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε αληίιεςε γηα ηελ πξνβιεκαηίδνπζα 

παηδεία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρεηξαθεηεηηθέο πξαθηηθέο (Φξέηξε, 1974: 88-97). 

Οη ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ γίλνληαη αληηιεπηέο φρη σο θάηη ζηαηηθφ, αιιά κε 

δπλακηθφ ηξφπν θαη ζπλδηακνξθψλνπλ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Αξράθεο & 

Σζάθσλα, 2011: 37-53; Κνπηζνγηάλλεο, 2011: 50-55). Καηά ζπλέπεηα, ην ζελάξην 

ζηξέθεηαη πξνο ηελ θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε δηδαζθαιία πνπ ζα ζέβεηαη θαη ζα 

αμηνπνηεί ζηνηρεία απφ ηηο ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, ζθνπφο είλαη θαη ε 

θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε πνπ βνεζά ζε επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

(Μπνπηνπινχζε, 2001: 223-229; Αξράθεο & Σζάθσλα, 2011: 191-195; Phillips & 

Jorgensen, 2009: 162-164).  

Γηα ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, βαζηθή παξαδνρή είλαη φηη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ 

δσληαλή επηθνηλσλία θαη ηελ άκεζε επαθή (Xξηζηίδεο, 1999: 191-192), φηη δελ 

αληηκεησπίδνληαη εξγαιεηαθά αιιά σο πεξηβάιινλ (Εαγνχξαο, θ.ά., 2010: 30-31). 

ηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ πξνζπαζνχκε λα αμηνπνηήζνπκε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ήδε έρνπλ νη καζεηέο∙ επίζεο, λα πεηχρνπκε ηε ζχδεπμε 

ςπραγσγηθήο θαη καζεηηθήο πξαθηηθήο αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηα πνιπηξνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη: 

 Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα. 

 Να αληηιεθζνχλ φηη ηα θαζεζηψηα βίαο αλαγθαζηηθά αζθνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξε βία κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη ζχκαηά ηεο θαη νη θνξείο ηνπο. 
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 Να δνπλ θαη αξλεηηθέο πηπρέο ηεο αξραηφηεηαο θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ 

αλζξψπηλε δηάζηαζή ηεο ζε αληίζεζε κε ηε ζπλεζηζκέλε εμηδαλίθεπζε. 

 Να αμηνπνηήζνπλ θαηαθηεκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ην κάζεκα 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

 Να δηακνξθψζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αξραηνειιεληθή γξακκαηεία 

θαη λα αληηιεθζνχλ φηη αμίδεη λα ηε γλσξίζνπλ ςάρλνληαο νη ίδηνη. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Θέινπκε νη καζεηέο: 

 Να αληηιεθζνχλ ηελ απηνλνκία ηεο λενειιεληθήο κεηάθξαζεο ε νπνία κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα απφ ην αξραίν θείκελν. 

 Να αληηιεθζνχλ φηη ε πνξεία απφ ηε λενειιεληθή πξνο ηελ αξραία γιψζζα 

κπνξεί λα είλαη επράξηζηε πεξηπέηεηα κε αξραηνγισζζηθά καζεζηαθά νθέιε. 

 Να θαηαιάβνπλ φηη ν αλαιπηηθφηεξνο ραξαθηήξαο ηεο λενειιεληθήο ζε ζρέζε 

κε ηελ αξραία επηηάζζεη ηε ρξήζε πεξηθξάζεσλ ζηε κεηάθξαζε. 

 Να αληηιεθζνχλ φηη νη πνηθίιεο κεηαθξαζηηθέο δνθηκέο είλαη θαη πξνζπάζεηα 

εξκελείαο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 

 Να αληηιεθζνχλ φηη ππάξρνπλ ιέμεηο ηεο λενειιεληθήο ησλ νπνίσλ ε 

εηπκνινγία παξαπέκπεη άκεζα ζηελ αξραία ειιεληθή, αιιά θαη ζε πνιιέο 

άιιεο γιψζζεο. Δπίζεο λα αθνχζνπλ ηηο έλλνηεο ζεκαζηνινγηθά θαη 

κεηαθξαζηηθά δάλεηα. 

Γπαμμαηιζμοί 

ηφρνη γηα ηνπο καζεηέο είλαη:  

 Να αζθεζνχλ ζε ζπγθξηηηθή κειέηε θεηκέλσλ θαη λα εληάμνπλ ηε γλψζε ηεο 

γιψζζαο ζηε γλψζε ηνπ θφζκνπ. 

 Να αμηνπνηήζνπλ ζηνηρεία ηεο ςπραγσγηθήο ηαπηφηεηαο θαη πξαθηηθέο 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ γηα ζρνιηθνχο/ καζεζηαθνχο ζθνπνχο. 
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 Να αμηνπνηήζνπλ ηερληθέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. 

 Να αμηνινγήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ ΣΠΔ σο ζεκεησηηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο αξραία γξακκαηείαο. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ςεθηαθά πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο γηα ζρνιηθνχο/ 

καζεζηαθνχο ζθνπνχο. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα, δεκηνπξγψληαο δηθά ηνπο «θείκελα» ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Να αληηιεθζνχλ φηη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηα αξραία ειιεληθά κπνξεί λα 

γίλεη κε πην δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη απηελέξγεηα.  

 Να αληηιεθζνχλ φηη γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο 

πξέπεη λα αμηνπνηνχλ θαηαθηεκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο.  

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Μέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπεη ην ζελάξην εμππεξεηνχληαη θαη επξχηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, λα γίλεη ην ζρνιείν ρψξνο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα λνκηκνπνηήζεη απηφ πνπ παξαδνζηαθά απαγνξεχεηαη 

εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ αηνκηθνχ σθειηκηζκνχ πνπ 

θπξηαξρεί: ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθφηεηα θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ακθηζβεηείηαη ε αληίιεςε πνπ εληζρχεη ηηο δεχμεηο αληαξφ-σθέιηκν, 

επράξηζην-αλαπνηειεζκαηηθφ. Κάηη ηέηνην θαίλεηαη θαζαξά κε ηελ αμηνπνίεζε 

ςπραγσγηθψλ πξαθηηθψλ ζπλδεκέλσλ κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο γηα καζεζηαθέο, 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δελ ρξεηάζηεθαλ έληππα Φχιια Δξγαζίαο, αλ 

θαη είραλ εηνηκαζηεί,·νη καζεηέο δνχιεςαλ απνθιεηζηηθά ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Ο 

ρσξηζκφο ζε νκάδεο έγηλε ρσξίο πξφβιεκα κε θξηηήξην ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ 

αξραία ειιεληθή γιψζζα κε ζρεηηθή ηζνθαηαλνκή, αιιά ρξεηάζηεθε δχν απφ ηηο 

ηέζζεξηο νκάδεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζελάξην λα ρσξηζηνχλ ζε ππννκάδεο. 
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Απηφ πξνέθπςε σο ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ (15 καζεηέο 

θαη 11 καζήηξηεο). Έηζη, ρξεζηκνπνηνχληαλ έμη κε εθηά ππνινγηζηέο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο νη δξαζηεξηφηεηεο γηλφηαλ θαη απφ ηηο δχν ππννκάδεο πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ αλεμάξηεηα. Οη ηέζζεξηο νκάδεο θιηκαθψλνληαη σο πξνο ηηο 

αξραηνγισζζηθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ηα Φχιια Δξγαζίαο. Έηζη, αλ θαη πνιινί 

καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ Α΄ Λπθείνπ ζαλ ηειεπηαία ηάμε θαηά ηελ νπνία 

αζρνινχληαη κε ηα αξραία ειιεληθά, δελ ππήξμε αδηαθνξία γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, νχηε θαη φηαλ ελεκεξψζεθαλ φηη δελ ζα βαζκνινγεζνχλ γηα φ,ηη 

θάλνπλ. Σν ζελάξην πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα κίαο εβδνκάδαο (25 κε 29 

Ννεκβξίνπ) ηηο ψξεο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ν ρψξνο 

ήηαλ πάληα ηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο. Ζ εθαξκνγή βαζίζηεθε ζηελ εμνηθείσζε, 

ηελ επαθή θαη ηηο δεμηφηεηεο θαη πνπ είραλ νη καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, αμηνπνίεζε 

ινγαξηαζκνχο πνπ είραλ ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα ζηαινχλ 

ζηνλ δηδάζθνληα αξρεία εηθφλσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα κεηαθνξησζνχλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζελαξίνπ. Δπίζεο, ζε άιιε πεξίπησζε νη καζεηέο αληέγξαςαλ ην 

θείκελν ζε αξρείν θεηκέλνπ (Word) θαη ην δηακφξθσζαλ έηζη ψζηε λα θαίλεηαη απφ 

φινπο, επεηδή ην κέγεζνο ηεο νζφλεο θαη ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα 

δπζθφιεπε ηελ αλάγλσζε. Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη κία απφ ηηο ψξεο εθαξκνγήο, απφ 

ιαλζαζκέλν πξνγξακκαηηζκφ, βξέζεθαλ ζηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο θαη ηκήκαηα 

ηεο Α΄ ιπθείνπ πνπ είραλ ην κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Δπηπρψο ην κέγεζνο 

ηεο αίζνπζαο θαη νη είθνζη ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηεη, επέηξεςαλ ηελ ζπλχπαξμε. 

Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ζπλσζηίζηεθαλ ζρεδφλ εβδνκήληα καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθφ ζθνπφ, νη καζεηέο παξέκεηλαλ αθνζησκέλνη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζελαξίνπ. 
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Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Αθεηεξία ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε επηδίσμε λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο ηνλ πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ απνζπάζκαηνο θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη λα κελ ην πξνζπεξάζνπκε 

βηαζηηθά, επεηδή καο δίλεηαη απφ κεηάθξαζε. Αληίζεηα, απηφ βνεζάεη λα 

ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία 

πξνζαλαηνιίδνληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξνυπφζεζε γηα ηε ζηνηρεηψδε επηηπρία είλαη 

λα ιεθζεί ππφςε ε πξαγκαηηθφηεηα φηη νη καζεηέο πνπ δελ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε 

ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε, θαηά θαλφλα, αληηκεησπίδνπλ ηα αξραία ειιεληθά κφλν ζαλ 

άρξεζην βάξνο. ηφρνο ηνπ ζελαξίνπ είλαη λα επεξεάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη 

ζεηηθφηεξε ζηάζε φισλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα.  

Δθφζνλ δηδάζθεηαη απφ κεηάθξαζε, είλαη επθαηξία λα δνχκε πφζν εθηθηφ θαη 

ρξήζηκν είλαη λα αθνινπζήζνπκε ηελ δηδαθηηθή πνξεία απφ ηα λέα πξνο ηα αξραία 

ειιεληθά. Απηφ αληηζηξέθεη ηελ παγησκέλε ηαθηηθή λα έρνπκε αθεηεξία ηα αξραία 

ειιεληθά θαη λα αλαδεηνχκε κία ζρνιηθή κεηάθξαζε ζε ιφγν ππνηαγκέλν ζηνπο 

ηξφπνπο ηεο αξραίαο ειιεληθήο (Μαξσλίηεο 2001, 2006).  

Ζ δηάηαμε ηεο χιεο ζχκθσλα κε φ,ηη πξνβιέπεηαη ζεκαίλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν απφ ηα «Ελληνικά» δηδάζθεηαη πεξίπνπ ζην ηέινο Οθησβξίνπ ή αξρέο 

Ννεκβξίνπ. Δπίζεο, είλαη ην απφζπαζκα πνπ δείρλεη ην πνιηηηθφ απνηέιεζκα πνπ είρε 

γηα ηνπο Αζελαίνπο ε ήηηα ζηνπο Αηγφο πνηακνχο θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ έδεημαλ ζε 

άηνκα φπσο ν Θεξακέλεο. Ζ ζπγθπξία βνεζάεη λα ζπλδεζεί ην ζελάξην κε αλαθνξέο 

ζε γεγνλφηα ζρεηηθά κε ζχγρξνλεο ηπξαλλίεο, εθφζνλ ζην ζρνιείν γίλνληαη 

αθηεξψκαηα ζηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ 1973.  

Σν ζελάξην ζηνρεχεη λα δψζεη έλα άιιν κνληέιν πξνζέγγηζεο θαη νπηηθήο πνπ 

εκπιέθεη ελεξγά ηνπο καζεηέο, αμηνπνηεί λέεο επηζηεκνληθέο θαηαθηήζεηο θαη 

ηαπηφρξνλα δελ απνκαθξχλεηαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Σα 

ηξία ζηάδηα εζηηάδνπλ δηαδνρηθά: ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

φπνπ αλαθέξεηαη, ζηελ πνξεία πξνο ην αξραίν θείκελν, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 
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λνεκάησλ θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ πξνζέγγηζε ζχγρξνλσλ ηπξαλληψλ. 

Σέινο, επηρεηξείηαη αλαζηνραζκφο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

απνζπάζκαηνο θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ, φπσο επηρεηξήζεθε. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην έρεη ππφςε ηνπ ηα «λέα» Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΦΔΚ 1562/ 27-6-2011) 

πνπ αθνξνχλ θαη ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηελ Α΄ Λπθείνπ, αιιά 

ηαπηφρξνλα έρεη θαη ηε ζπλείδεζε φηη νη πξνβιεπφκελεο αιιαγέο αθπξψζεθαλ, 

επεηδή επαλήξζαλ νη παιηφηεξεο νδεγίεο δηδαζθαιίαο θαη ν ζπλαθήο ηξφπνο εμέηαζεο 

(ΦΔΚ 55/ 26-3-2013, Π.Γ. 24/2013, Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 48/2012 

«Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 60/2006 «Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ»)· 

επίζεο, επεηδή νη αιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη δελ ζπλερίδνληαη ζηηο επφκελεο 

ιπθεηαθέο ηάμεηο. πλεπψο, ην ζελάξην αθνινπζεί ηηο Οδεγίεο ηνπ καζήκαηνο, φπσο 

είλαη δεκνζηεπκέλεο θαη ζην Φεθηαθφ ρνιείν. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηφλ ηνπ καζεζηαθνχ πφξνπ, αιιά ζηνρεχεη 

λα γίλεη θαη ρψξνο φπνπ ζα απειεπζεξσζεί ε καζεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

πξσηνβνπιία. Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα θηλεηνπνηεζνχλ εζσηεξηθά νη καζεηέο ζε 

ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ θαη κε ηαπηφηεηέο ηνπο. Εεηνχκελν ινηπφλ 

είλαη λα έρνπκε έλα απνηέιεζκα πνπ ζα εμσηεξηθεχεη θαη ζα δεκνζηνπνηήζεη ζηνηρεία 

ηνπ ζελαξίνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αλ είλαη δπλαηφλ κε πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα. 

Γηα ην ιφγν απηφλ ζα αμηνπνηεζνχλ ςεθηαθά πεξηβάιινληα Web 2.0. 

Κείμενα 

Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη, Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ:  

Ξελνθψληα, «Ελληνικά» Βηβιίν 2. Κεθάιαην 3. §11-16   

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A108/document/4e57539c8jls/4e77140fs8l7/4e771427rcmk.pdf
http://didefth.gr/lows/fek_2013_55a.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A108/document/4e77140fs8l7/5076bbd9h6x4.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5214/
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Λπζίαο, «Κατά Ερατοσθένους», 5-13. ην Lysias. W.R.M. Lamb, εθδ. 1930. Loeb 

Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λνλδίλν: William 

Heinemann Ltd.[Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα]. 

Ξελνθψλ, «Ελληνικά» 2.3.11- 16. ην Xenophontis opera omnia. Η–V. 2ε έθδ. E.C. 

Marchant, εθδ. 1900–21. Ομθφξδε: Clarendon Press. Αλαη. 1961–71. [Πχιε γηα ηελ 

Διιεληθή Γιψζζα]. 

Σν πνιίηεπκά καο απνθαιείηαη δεκνθξαηία. ην Κπξηάηαο, Γ. Η. θαη π. Η. Ράγθνο, 

«Ζ Διιεληθή Αξραηφηεηα: Πφιεκνο - Πνιηηηθή – Πνιηηηζκφο». Αξραηνγλσζία θαη 

Αξραηνγισζζία ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: ΚΔΔ / ΗΝ (Ίδξπκα Μ. 

Σξηαληαθπιιίδε) [Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα – Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο]. 

Ιζηνζειίδεο  

@bubbl_us [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ]. 

Λεμηθφ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο.[Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα]. 

Lexigram Λεμηθά, Γιψζζα, Παηδεία Ζ κεγαιχηεξε Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα 

[Ζιεθηξνληθφ ιεμηθφ]. 

Text2MindMap [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ]. 

Webspiration[Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ]. 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ θξνληίδνπκε λα έρνπκε δεκηνπξγήζεη 

ηζηνζειίδα ηνπ ζελαξίνπ κε θαζνξηζκέλε ηε κνξθή θαη ηε δνκή πνπ ζέινπκε, έηζη 

ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπγθέληξσζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα 

νπνία ζα θαηαιήγνπλ νη καζεηέο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο Webnode 

γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο έγηλε κε πξψην θξηηήξην ηε δπλαηφηεηα λα κελ 

απαηηείηαη ινγαξηαζκφο γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζρνιίνπ, κία επηινγή πνπ δηεπθνιχλεη 

ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεχζεσλ αθνινπζεί 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=332
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=393
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html
https://bubbl.us/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.lexigram.gr/
https://www.text2mindmap.com/
http://www.mywebspiration.com/
http://xenophon.webnode.gr/
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επαθξηβψο ηα Φχιια Δξγαζίαο ηνπ ζελαξίνπ ρσξηζκέλα ζε ηέζζεξηο νκάδεο, φπσο 

θαη νη πξνβιεπφκελεο νκάδεο ησλ καζεηψλ, θαη έηζη φπσο θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε 

ηνπ ζε ηέζζεξα ζηάδηα. Τπνινγίδνπκε φηη ηα ηξία πξψηα ζηάδηα ηνπ ζελαξίνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ κηάκηζε δηδαθηηθή ψξα πεξίπνπ ην θαζέλα θαη κία ψξα ην ηειεπηαίν. 

θνπφο είλαη λα κελ ρξεηαζηεί ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ εθηφο ζρνιείνπ, γηα λα 

απνθεπρζνχλ αληζφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε πνπ έρνπλ ή φρη απφ ην ζπίηη θαη 

αληζνκεξήο εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε νκάδα. Δπίζεο, 

ζα απνθεπρζεί ε αηνκηθή ελαζρφιεζε ρσξίο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηάζηαζε πνπ 

ζέινπκε. 

Καηά ηεο εμέιημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ θάζε νκάδα δνπιεχεη θαη ζηα 

ςεθηαθά Φχιια Δξγαζίαο. Δπίζεο, είλαη θαιφ λα δεηάκε απφ θάζε νκάδα λα θξαηά 

ζε μερσξηζηφ θάθειν ην ςεθηαθφ πιηθφ ηεο. Δίλαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε θνξεηψλ 

κέζσλ απνζήθεπζεο γηα λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα εμαηηίαο αιιαγψλ θαη πηζαλνχ 

πξνβιήκαηνο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Σέινο, ελεκεξψλνπκε/ ππελζπκίδνπκε ζηνπο 

καζεηέο ηελ πνξεία ηνπ ζελαξίνπ θαη φ,ηη πξνβιέπεηαη γηα ηελ επφκελε ψξα. 

Γερφκαζηε πξνηάζεηο ηξνπνπνηήζεσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Α΄ Φάζε: θαηαλόεζε 

Δλεκεξψλνληαη νη καζεηέο γηα ην ζελάξην, ην πεξηερφκελν, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. Δίλαη ζθφπηκν λα αθηεξσζεί ιίγνο ρξφλνο (10-

15 ιεπηψλ) γηα λα ζπδεηεζεί καδί ηνπο ν ηξφπνο δεκηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ 

πξνηείλεηαη. Αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, δείρλνπκε ην ηζηνιφγην ζηνπο καζεηέο. Σνπο 

δεηάκε λα απνθαζίζνπλ απφ πνηνπο ζα απνηεινχληαη νη ηέζζεξηο νκάδεο ζηηο νπνίεο 

ζα ρσξηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο απαηηήζεηο θάζε νκάδαο. ε πεξίπησζε 

πξνβιήκαηνο παξεκβαίλνπκε κε θξηηήξην λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο καζεηήο ζε 

θάζε νκάδα εμνηθεησκέλνο κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην πξψην Φχιιν Δξγαζίαο (Φχιιν 1). Σαπηφρξνλα, 

νδεγνχληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ ηζηνινγίνπ πνπ έρνπκε εηνηκάζεη. Με ηε 
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δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψθνπκε λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ην θείκελν θαη λα 

απνθχγνπκε ηνλ θίλδπλν ηεο ππνηίκεζήο ηνπ, επεηδή είλαη ζε κεηάθξαζε. Οη καζεηέο 

έρνπλ λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεηο γηα θάζε ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. 

Μπνξνχλ λα έρνπλ ην θείκελν απφ ηα βηβιία ηνπο ή απφ ηελ Πχιε γηα ηε Διιεληθή 

Γιψζζα. Έρνπλ ηελ επηινγή λα δηαιέμνπλ κία απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο γηα θάζε 

ελφηεηα θαη κία απφ ηηο πέληε γεληθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ φιν ην θείκελν. Οη 

απαληήζεηο κπνξεί λα δίλνληαη κε ηε κνξθή Σρνιίνπ ζην ηζηνιφγην. 

Β΄ Φάζε: πνξεία πξνο ην αξραίν θείκελν, δηεύξπλζε ηεο αξραηνγλσζίαο, εξκελεία. 

Γίλνπκε ζηνπο καζεηέο ην δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο (Φχιιν 2). Οη δχν πξψηεο 

νκάδεο [1] [2] επηβαξχλνληαη κε πεξηζζφηεξε αξραηνγισζζηθή δνπιεηά. Ζ πξψηε κε 

ειαθξψο πην δχζθνιε. Σνπο δεηάκε λα εληνπίζνπλ ζην αξραίν θείκελν ηνλ ηξφπν πνπ 

απνδίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο ηεο κεηάθξαζεο. Πεξηκέλνπκε λα βξνχλε ηηο 

εμήο: α) πρῶτον μὲν οὓς πάντες ᾔδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀπὸ συκοφαντίας ζῶντας 

συλλαμβάνοντες, β) οὐκ ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν βουλομένοις μὴ οὐκ ἐκποδὼν 

ποιεῖσθαι τοὺς ἱκανωτάτους διακωλύειν, γηα ηελ νκάδα 1, γ) ἤρξαντο βουλεύεσθαι 

ὅπως ἂν ἐξείη αὐτοῖς τῇ πόλει χρῆσθαι ὅπως βούλοιντο, δ) αὐτὸς μὲν προπετὴς ἦν 

ἐπὶ τὸ πολλοὺς ἀποκτείνειν, γηα ηελ νκάδα 2, θαη ε) οὓς ἐβούλοντο συνελάμβανον 

οὐκέτι τοὺς πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους, ἀλλ’ ἤδη οὓς ἐνόμιζον, θαη γηα ηηο δχν 

νκάδεο. Δπίζεο, εζηηάδνπκε ζηα απαξέκθαηα θαη ηηο κεηνρέο πνπ ππάξρνπλ θαη 

δεηάκε ηελ ζπληαθηηθή θαη γξακκαηηθή πξνζέγγηζή ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κπνξεί 

λα έρνπλ θαη δηαδηθηπαθή βνήζεηα (Lexigram) Σνπο δεηάκε λα απνδψζνπλ ζε 

ελλνηνινγηθφ ράξηε (@bubbl_us, Text2MindMap ή  Webspiration ) ηε δνκή κίαο απφ 

ηηο θξάζεηο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. Σέινο, αθνχ δνπλ θαη ηελ άιιε κεηάθξαζε πνπ 

έρεη ε Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, ηνπο δεηάκε λα δψζνπλ θαη κία δηθή ηνπο ζε 

θνηλσληθή πνηθηιία αλάινγε κε απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο. ηφρνο καο 

είλαη λα αληηιεθζνχλ ην «εχξνο» θαη ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαθξαζηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαη ηεο «ζρνιηθήο» κεηάθξαζεο (Μαξσλίηεο 2001, 2006).  

http://www.lexigram.gr/
https://bubbl.us/
https://www.text2mindmap.com/
http://www.mywebspiration.com/
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Ζ νκάδα 3 δηεπξχλεη ηελ αξραηνγλσζηηθή βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θεηκέλνπ. Μειεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο απφ ην βηβιίν ησλ 

Γ. Η. Κπξηάηα θαη π. Η. Ράγθνπ, Ζ Διιεληθή Αξραηφηεηα: Πφιεκνο - Πνιηηηθή – 

Πνιηηηζκφο. Δπίζεο, κειεηά ην ηπξαλληθφ θαζεζηψο απφ ηελ αθήγεζε ηνπ Λπζία 

ζηνλ ιφγν ηνπ «Κατά Ερατοσθένους», 5-13. Σέινο, δεηηέηαη λα ζρεκαηνπνηήζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηπξαλλίαο ζε ελλνηνινγηθφ ράξηε.  

Ζ νκάδα 4, επίζεο, δηεπξχλεη ηελ αξραηνγλσζηηθή βάζε κε ζθνπφ λα 

κεηαγξάςεη ηελ αθήγεζε ηνπ Ξελνθψληα ζε ζεαηξηθφ δηάινγν κε πξσηαγσληζηέο ηνλ 

Κξηηία θαη ηνλ Θεξακέλε. Μειεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο 

απφ ην βηβιίν ησλ Γ. Η. Κπξηάηα θαη π. Η. Ράγθνπ, Ζ Διιεληθή Αξραηφηεηα: 

Πφιεκνο - Πνιηηηθή – Πνιηηηζκφο θαη ην πξσηφηππν θείκελν γηα λα εληνπίζεη 

επηξξεκαηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

αθήγεζεο.  

Γ΄ Φάζε: αμηνπνίεζε ησλ λνεκάησλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ζύγρξνλσλ ηπξαλληώλ 

Γίλνπκε ην ηξίην Φχιιν Δξγαζίαο (Φχιιν 3). Οη νκάδεο 1 θαη 2 αζρνινχληαη κε 

ιεμηιφγην ζρεηηθφ κε ηπξαλληθά θαζεζηψηα. Φάρλνπλ ζε έληππα θαη ςεθηαθά ιεμηθά 

γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ εηπκνινγία ησλ ιέμεσλ πνπ ηνπο δίλνληαη: «ηπξαλλία», 

«ρνχληα», «δηθηαηνξία», «θαζηζκφο», «απνιπηαξρία», «δεζπνηηζκφο». Οδεγνχληαη 

θαη ζην Λεμηθφ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο. Αθνινχζσο, ηνπο δεηείηαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θαη λα ηνλ 

πξνεθηείλνπλ κε άιιεο πνπ ζα βξνπλ κε θξηηήξην ηε ζπγγεληθή ζεκαζία. 

Οη νκάδεο 3 θαη 4 ζα αζρνιεζνχλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχγρξνλσλ 

ηπξαλληθψλ θαζεζηψησλ (Υνχληα Ησαλλίδε, Γηθηαηνξία πληαγκαηαξρψλ, 

Γηθηαηνξία 4εο Απγνχζηνπ – Μεηαμά, Μνπζνιίλη) θαη ζα αλαδεηήζνπλ νκνηφηεηεο 

θαη δηαθνξέο κε ηελ ηπξαλλία ησλ Σξηάθνληα. Σα ζηνηρεία αληινχληαη απφ ηε 

Βηθηπαίδεηα θαη εθίζηαηαη ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηελ ηαπηφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ 

πνπ κπνξεί λα βξεζνχλ, αλ αλαδεηήζνπλ αλάινγεο πιεξνθνξίεο.  

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=332
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=393
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://el.wikipedia.org/
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Γηα ηηο νκάδεο 3 θαη 4 πξνβιέπεηαη θαη ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα λα ςάμνπλ 

ζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ θηινμελνχλ βίληεν (Dailymotion, Vimeo, YouTube ) 

πιηθφ γηα ηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, γηα ηε δηθηαηνξία ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ 

ηνπ Η. Μεηαμά, γηα ηνλ θαζηζκφ ηνπ Μνπζνιίλη, γηα ηνλ λαδηζκφ ηνπ Υίηιεξ. Γηα 

θάζε πεξίπησζε ζα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα: α) Με πνηνλ ηξφπν νη θνξείο ησλ 

απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία; β) ε πνηεο δπλάκεηο ζηεξίρηεθε ην 

θαζεζηψο; γ) Πνηνπο ζεσξνχζε ερζξνχο θαη πψο ηνπο αληηκεηψπηδε; δ) Πψο 

ρξεζηκνπνηνχζε ηνπο ζεζκνχο ηεο πνιηηείαο; Σνπο εθίζηαηαη ε πξνζνρή ζηελ 

ηαπηφηεηα ησλ βίληεν θαη ησλ ρξεζηψλ πνπ ηα κεηαθφξησζαλ ζην δηαδίθηπν. 

Ζ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ νκάδσλ 3 θαη 4 εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ λα 

είλαη ην ζελάξην αλνηρηφ ζε ζηνηρεία ηεο καζεηηθήο ηαπηφηεηαο πνπ ίζσο δελ 

αληρλεχνληαη εχθνια ζην ζρνιείν. Ζ ηθαλφηεηα θξηηηθήο πξνζέγγηζεο 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ σο πεγήο ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη θάηη ζην νπνίν δελ 

αζθνχληαη νη καζεηέο. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο 4 ζηε Β΄ Φάζε ηνπ ζελαξίνπ, εθφζνλ δελ ππάξμνπλ 

καζεηέο πξφζπκνη λα αζρνιεζνχλ κε ηε ζεαηξηθή δηαζθεπή ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο. 

Γ΄ Φάζε: αλαζηνραζκόο γηα ηε ζεκαζία ηνπ απνζπάζκαηνο θαη ηνπ ηξόπνπ 

δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Γίλνπκε ην ηέηαξην Φχιιν Δξγαζίαο (Φχιιν 4). Πξφθεηηαη γηα ηα εξσηήκαηα, θνηλά 

γηα φινπο: 

θεθηείηε θαη απαληήζηε: 

α) Γηα πνηνλ ιφγν λνκίδεηε φηη δηδάζθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα; 

β) Γηα πνηνλ ιφγν δηδάζθεηαη απφ κεηάθξαζε θαη φρη απφ ην πξσηφηππν; 

γ) Αλαζηνραζηείηε ηε δξαζηεξηφηεηα καο. Έρνπλ λφεκα ηέηνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ζην ειιεληθφ ζρνιείν; 

ην ζεκείν απηφ, αλ ζέινπκε, κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζπλνιηθά ν βαζκφο 

πξφζιεςεο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο. 

http://www.dailymotion.com/
https://vimeo.com/
https://www.youtube.com/
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο Δργασίας 1  

Ξελνθψληαο, «Ελληνικά» 3.2.11-16. Μειεηήζηε ην κεηαθξαζκέλν θείκελν 

(κεηάθξαζε Ρ. Ρνχθνπ) απφ ην βηβιίν ζαο ή απφ ην Φεθηαθφ ρνιείν ή απφ ηελ 

Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. Απαληήζηε ζε κία εξψηεζε (φπνηα ζέιεηε) απφ 

θάζε νκάδα εξσηήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ: 

α. εξσηήζεηο γηα ηηο παξαγξάθνπο 11-12 

1) Γηα πνηνλ ιφγν νη Σξηάθνληα δελ ςεθίδνπλ λένπο λφκνπο πνπ ζα εμππεξεηνχλ 

ηα ζπκθέξνληά ηνπο; 

2) Πνηνη είλαη ηα πξψηα ζχκαηα ησλ Σξηάθνληα; Γηα πνηνλ ιφγν; 

3) Πνηα είλαη ε ζηάζε ηεο Βνπιήο απέλαληη ζηηο θηλήζεηο ησλ Σξηάθνληα; Πσο 

ηελ εμεγεί ν Ξελνθψληαο; 

β. εξσηήζεηο γηα ηηο παξαγξάθνπο 13-14 

1) Γηα πνηνλ ιφγν νη Σξηάθνληα δεηνχλ βνήζεηα απφ ηνπο παξηηάηεο; Πνηα 

δηθαηνινγία ρξεζηκνπνηνχλ; Ση ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; 

2) Γηα πνηνλ ιφγν νη ηχξαλλνη δελ βαζίδνληαη ζε αζελαίνπο θξνπξνχο; Γηα πνηνλ 

ιφγν νη παξηηάηεο δέρνληαη λα βνεζήζνπλ; 

3) Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ Καιιίβηνπ; Πνηα ζρέζε έρεη κε ηνπο Σξηάθνληα; 

γ. εξσηήζεηο γηα ηηο παξαγξάθνπο 15-16 

1) Γηα πνηνλ ιφγν ν Κξηηίαο είλαη πην ζθιεξφο απφ ηνλ Θεξακέλε; 

2) Πσο ε δεκνηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε ζθιεξή ζηάζε πνπ ζέιεη ν Κξηηίαο; 

3) Σν ηπξαλληθφ θαζεζηψο έρεη ζρέζε κφλν κε ηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ θπβεξλνχλ 

ή έρεη θαη άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ; 

δ. γεληθέο εξσηήζεηο 

1) Δληνπίζηε θαη ζρνιηάζηε ηξία ζεκεία/ θξάζεηο κε νινθιεξσκέλν λφεκα (έλα 

απφ ηηο παξαγξάθνπο 11-12, έλα απφ ηηο 13-14 θαη έλα απφ ηηο 15-16). Γηα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5214/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=393
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πνηνλ ιφγν δηαιέμαηε ην θάζε ζεκείν; Ση ζθέςεηο θαη ηη ζπλαηζζήκαηα ζαο 

πξνθαιεί; 

2) Δληνπίδεηε πέληε θξάζεηο πνπ δείρλνπλ θιηκάθσζε ηεο βίαο πνπ αζθεί ην 

θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα.  

3) ρνιηάζηε ηε θξάζε «λα ζπιιάβνπλ φπνηνπο ήζειαλ… φπνηνλ ηνπο 

δεκηνπξγνχζε ηελ ππνςία…». Ση ζεκαίλεη λα δεηο ζε έλα θαζεζηψο φπνπ 

ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην; Πνηνη κπνξεί λα ζπιιεθζνχλ; Πνηνη είλαη χπνπηνη; 

4) Πψο εμεγείηε ηε δηαθσλία πνπ πξνθχπηεη ζηελ νκάδα ησλ Σξηάθνληα 

ηπξάλλσλ; Σειηθά, θαηά ηελ θξίζε ζαο, ν Θεξακέλεο είλαη αθειήο; 

Πξνζνρή: Αληηγξάςηε ηηο θξάζεηο ζην Φχιιν Δξγαζίαο ή ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ ή 

ζε Σρόιην ζην ηζηνιφγην ηνπ ζελαξίνπ καο. ην ηέινο ηεο ψξαο ζα παξαδψζεηε 

ην Φχιιν Δξγαζίαο, αλ έρεηε εξγαζηεί πάλσ ζε απηφ. 
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Φύλλο Δργασίας 2  

Οκάδα 1 

ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα κπνξείηε λα βξείηε ην αξραίν θείκελν.  

1. Δληνπίζηε ζην αξραίν θείκελν πψο απνδίδνληαη νη παξαθάησ θξάζεηο ηνπ 

κεηαθξαζκέλνπ (πξνζνρή επηιέμηε κφλν ηηο θξάζεηο πνπ κεηαθξάδνληαη) θαη 

αληηγξάςηε ηηο θξάζεηο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζε αληηζηνίρηζε κε ηηο 

λενειιεληθέο. 

o α) «άξρηζαλ λα ζπιιακβάλνπλ ηνπο γλσζηνχο θαηαδφηεο, πνπ ηνλ 

θαηξφ ηεο δεκνθξαηίαο είραλ θάλεη ηε ζπθνθαληία  επάγγεικα» 

o β) «φπνηνο ζέιεη λα θπξηαξρή είλ’ ππνρξεσκέλνο λα βγάδε απφ ηε 

κέζε εθείλνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπ ζηαζνχλ εκπφδην» 

o γ) «…λα ζπιιάβνπλ φπνηνπο ήζειαλ -φρη πηα ‘‘θαθά ζηνηρεία’’ θη 

αζήκαληα πξφζσπα, αιι’ απφ δσ θαη κπξνο φπνηνλ ηνπο 

δεκηνπξγνχζε ηελ ππνςία…» 

2. Πξνζέμηε πσο κεηαθξάδνληαη ηα ηξία (3) απαξέκθαηα θαη νη ηέζζεξηο (4) 

κεηνρέο πνπ ζα αλαγλσξίζεηε ζηα απνζπάζκαηα ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. Να ηα 

ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά θαη λα ηα αλαγλσξίζεηε γξακκαηηθά (γηα ηε 

γξακκαηηθή κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε ην θιηηηθφ ιεμηθφ ηεο αξραίαο πνπ ζα 

βξείηε εδψ). 

3. Γεκηνπξγείζηε ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ ζα δείρλεη ηε ζχληαμε ηεο γ΄ θξάζεο 

ζηα αξραία ειιεληθά. Γηαιέμηε αλάκεζα ζηηο εθαξκνγέο: @bubbl_us, 

Text2MindMap, Webspiration. Πξνζνρή: Δπεηδή ζα ρξεηαζηεί εγγξαθή, αλ 

ζέιεηε ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ ινγαξηαζκφ username: dialogos, password: _____. 

Μπνξείηε λα δνπιέςεηε κε Αληηγξαθή Δπηθόιιεζε. Γείηε ην παξάδεηγκα ελφο 

ράξηε ζην μεθίλεκά ηνπ: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=393
http://www.lexigram.gr/
https://bubbl.us/
https://www.text2mindmap.com/
http://www.mywebspiration.com/


 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

 Α΄ Λυκείου «εὐήθης εἶ» 
ελίδα 20 από 33 

 

  

 

4. Γείηε θαη ηελ άιιε κεηάθξαζε απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

Κάλεηε ηε δηθή ζαο κεηάθξαζε γηα θάζε θξάζε ζε γισζζηθή πνηθηιία 

αλάινγε κε απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε κεηαμχ ζαο. 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=393
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Οκάδα 2 

ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα κπνξείηε λα βξείηε ην αξραίν θείκελν.  

1. Δληνπίζηε ζην αξραίν θείκελν πψο απνδίδνληαη νη παξαθάησ θξάζεηο ηνπ 

κεηαθξαζκέλνπ (πξνζνρή επηιέμηε κφλν ηηο θξάζεηο πνπ κεηαθξάδνληαη) θαη 

αληηγξάςηε ηηο θξάζεηο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζε αληηζηνίρηζε κε ηηο 

λενειιεληθέο. 

o α) «άξρηζαλ λα θαηαζηξψλνπλ ζρέδηα γηα λα επηβάινπλ ηελ 

αλεμέιεγθηε θπξηαξρία ηνπο ζηελ πφιε» 

o β) «είρε δηάζεζε λα ζθνηψζε πνιχλ θφζκν» 

o γ) «…λα ζπιιάβνπλ φπνηνπο ήζειαλ -φρη πηα ‘‘θαθά ζηνηρεία’’ θη 

αζήκαληα πξφζσπα, αιι’ απφ δσ θαη κπξνο φπνηνλ ηνπο 

δεκηνπξγνχζε ηελ ππνςία…» 

2. Πξνζέμηε πσο κεηαθξάδνληαη ηα ηξία (3) απαξέκθαηα πνπ ζα αλαγλσξίζεηε 

ζηα απνζπάζκαηα ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. Να ηα ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά 

θαη λα ηα αλαγλσξίζεηε γξακκαηηθά (γηα ηε γξακκαηηθή κπνξείηε λα 

αμηνπνηήζεηε ην θιηηηθφ ιεμηθφ ηεο αξραίαο πνπ ζα βξείηε εδψ) 

3. Γεκηνπξγείζηε ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ ζα δείρλεη ηε ζχληαμε ηεο γ΄ θξάζεο 

ζηα αξραία ειιεληθά. Γηαιέμηε αλάκεζα ζηηο εθαξκνγέο: @bubbl_us, 

Text2MindMap, Webspiration. Πξνζνρή: Δπεηδή ζα ρξεηαζηεί εγγξαθή, αλ 

ζέιεηε ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ ινγαξηαζκφ username: dialogos, password: _____. 

Μπνξείηε λα δνπιέςεηε κε Αληηγξαθή Δπηθόιιεζε. Γείηε ην παξάδεηγκα ελφο 

ράξηε ζην μεθίλεκά ηνπ: 

  

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=393
http://www.lexigram.gr/
https://bubbl.us/
https://www.text2mindmap.com/
http://www.mywebspiration.com/
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4. Γείηε θαη ηελ άιιε κεηάθξαζε απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

Κάλεηε ηε δηθή ζαο κεηάθξαζε γηα θάζε θξάζε ζε γισζζηθή πνηθηιία 

αλάινγε κε απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κεηαμχ ζαο. 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=393
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=393
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=393
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Οκάδα 3 

1. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν θαη βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ην θαζεζηψο ησλ 

Σξηάθνληα ηπξάλλσλ ζηελ αξραία Αζήλα. εκεηψζηε ζην Φχιιν ζαο ή ζε 

ςεθηαθφ αξρείν ηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ζαο εληππσζηάδνπλ.  Δπίζεο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηπξαλλία, κειεηήζηε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζελατθήο 

δεκνθξαηίαο (πξνζέμηε ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ). Πξνζέμηε ηελ ηαπηφηεηα 

ησλ ζειίδσλ πνπ ζα επηζθεθηείηε (ζε πνηνλ αλήθνπλ; θάζε πφηε 

ελεκεξψλνληαη; έρνπλ παξαπνκπέο απφ πνχ αληινχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο; ηη 

δείρλεη ε δηεχζπλζή ηνπο; Ση δείρλεη ην φλνκά ηνπο;).  

2. Γηαβάζηε ηη ιέεη ν Λπζίαο γηα ην θαζεζηψο ησλ Σξηάληα ηπξάλλσλ ζηνλ ιφγν 

ηνπ «Καηά Δξαηνζζέλνπο», 5-13. Πξνθαλψο ζα πξνηηκήζεηε θάπνηα απφ ηηο 

ηξεηο κεηαθξάζεηο πνπ ζα βξείηε επηιέγνληαο εκθάληζε κεηάθξαζεο (Ν.Υ. 

Υνπξκνπδηάδε, . Σδνπκειέα, Γ.Α. Ράπηε). εκεηψζηε ζην Φχιιν ζαο ή ζε 

ςεθηαθφ αξρείν ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδεηε ηελ αθήγεζε ηνπ Λπζία ζε 

ζρέζε κε απηήλ ηνπ Ξελνθψληα. 

3. Απνδψζηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηπξαλληθνχ θαζεζηψηνο ζε έλαλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε. Γηαιέμηε αλάκεζα ζηηο εθαξκνγέο: @bubbl_us, 

Text2MindMap, Webspiration. Πξνζνρή: Δπεηδή ζα ρξεηαζηεί εγγξαθή, αλ 

ζέιεηε ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ ινγαξηαζκφ username: dialogos, password: _____. 

Μπνξείηε λα δνπιέςεηε κε Αληηγξαθή Δπηθόιιεζε. Γείηε ην παξάδεηγκα ελφο 

ράξηε ζην μεθίλεκά ηνπ: 

  

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=332
https://bubbl.us/
https://www.text2mindmap.com/
http://www.mywebspiration.com/


 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

 Α΄ Λυκείου «εὐήθης εἶ» 
ελίδα 24 από 33 

 

Οκάδα 4 

1. ε αληίζεζε κε ην θαζεζηψο ηπξαλλίαο ησλ Σξηάθνληα, κειεηήζηε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο (πξνζέμηε ζην ηέινο ηνπ 

θεηκέλνπ) γηα λα ηα αμηνπνηήζεηε ζηε ζεαηξηθή δηαζθεπή πνπ ζα θάλεηε.  

2. Φάμηε ζην πξσηφηππν θείκελν πέληε (5) ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ δείρλνπλ ρξφλν 

(δειαδή επηξξεκαηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ) θαη πξνζέμηε ηνλ ξφιν 

ηνπο ζηελ αθήγεζε θαη ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. Αληηγξάςηε ηα ζε 

ςεθηαθή κνξθή. 

3. Μεηαηξέςηε ην απφζπαζκα ζε ζεαηξηθφ κε πξφζσπα ηνλ Κξηηία θαη ηνλ 

Θεξακέλε. Μπνξείηε λα δηαζθεπάζεηε ειεχζεξα ην θείκελν. ην ηέινο ζα ην 

ερνγξαθήζεηε κε ζθνπφ λα κπνξεί λα κεηαδνζεί ξαδηνθσληθά.  

Δθφζνλ δελ ππάξμνπλ καζεηέο πξφζπκνη λα αζρνιεζνχλ κε ηε ζεαηξηθή 

δηαζθεπή ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, ε νκάδα 4 κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηελ 

ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζην επφκελν, ηξίην ζηάδην ηνπ 

ζελαξίνπ. 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=393
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Φύλλο Δργασίας 3 

Οκάδα 1 θαη Οκάδα 2 

1. Φάμηε ζε έληππα ιεμηθά πνπ έρεη ην ζρνιείν, ζε ςεθηαθά πνπ ζα αλαδεηήζεηε 

ζην δηαδίθηπν θαη ζην Λεμηθφ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο γηα ηηο ιέμεηο πνπ 

αθνινπζνχλ: «ηπξαλλία», «ρνχληα», «δηθηαηνξία», «θαζηζκφο», 

«απνιπηαξρία», «δεζπνηηζκφο». Πξνζέμηε θαη ζεκεηψζηε ηε ζεκαζία θαη ηελ 

εηπκνινγία θάζε ιέμεο. 

Αλ έρεηε ρξφλν ςάμηε α) Ση είλαη κεηαθξαζηηθφ δάλεην; β) Ση είλαη 

ζεκαζηνινγηθφ δάλεην; 

2. Γεκηνπξγήζηε έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε (δηαιέμηε αλάκεζα ζηηο εθαξκνγέο: 

@bubbl_us, Text2MindMap, Webspiration) κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζα ζπγθεληξψζεηε. Πξνζνρή: Δπεηδή ζα ρξεηαζηεί εγγξαθή, αλ ζέιεηε 

ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ ινγαξηαζκφ username: dialogos, password: _____. 

Μπνξείηε λα δνπιέςεηε κε Αληηγξαθή Δπηθόιιεζε. Γείηε ην παξάδεηγκα ελφο 

ράξηε ζην μεθίλεκά ηνπ: 

  

 

3. Βξείηε θαη άιιεο ιέμεηο ζπγγεληθέο ζηε ζεκαζία (πξνζνρή: φρη παξάγσγα ή 

νκφξξηδα) θαη επεθηείλεηε ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
https://bubbl.us/
https://www.text2mindmap.com/
http://www.mywebspiration.com/
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Οκάδα 3 θαη Οκάδα 4 

Γείηε ζηε Βηθηπαίδεηα γηα ηπξαλληθά θαζεζηψηα ηνπ 20νπ αηψλα θαη ζεκεηψζηε 

ζχληνκα γηα ηα δεηήκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Δπίζεο, βξείηε νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο κε ην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα. Αλ βξεζείηε ζε άιιεο ζειίδεο, πξνζέμηε 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο/ ηδηνθηήηεο; ηη δείρλεη ε δηεχζπλζε 

ηζηνηφπνπ; πνηνο είλαη ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ βξήθαηε; θιπ).  

1. Υνχληα Ησαλλίδε 

α) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο κε ηε Υνχληα ησλ πληαγκαηαξρψλ: 

2. Γηθηαηνξία πληαγκαηαξρψλ 

α) Πψο θαηαιακβάλνπλ ηελ εμνπζία: 

β) ρέζεηο κε Ακεξηθαλνχο: 

γ) θάλδαια θαη δηαθζνξά: 

β) Γείηε γηα δηψμεηο ζην ρξνλνιφγην: 

3. Γηθηαηνξία 4
εο

 Απγνχζηνπ, Μεηαμάο 

α) Πψο αλεβαίλεη ζηελ εμνπζία: 

β) Γηψμεηο: 

4. Μνπζνιίλη 

α) Πψο αλεβαίλεη ζηελ εμνπζία: 

β) Σν ηέινο ηνπ: 

γ) Πνιηηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή, δηψμεηο: 

 

Οκάδα 3 θαη νκάδα 4, ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα 

1. Φάμηε ζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ θηινμελνχλ βίληεν (Dailymotion, Vimeo, 

YouTube) πιηθφ γηα ηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, γηα ηε δηθηαηνξία 

ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ ηνπ Η. Μεηαμά, γηα ηνλ θαζηζκφ ηνπ Μνπζνιίλη, γηα ηνλ 

λαδηζκφ ηνπ Υίηιεξ. 

Απαληήζηε γηα θάζε πεξίπησζε: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD#.CE.94.CE.AF.CE.BA.CE.B5.CF.82_.CF.84.CE.B7.CF.82_.CE.A7.CE.BF.CF.8D.CE.BD.CF.84.CE.B1.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9#.CE.97_.CF.86.CE.B1.CF.83.CE.B9.CF.83.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.B4.CE.B9.CE.B1.CE.BA.CF.85.CE.B2.CE.AD.CF.81.CE.BD.CE.B7.CF.83.CE.B7
http://www.dailymotion.com/
https://vimeo.com/
https://www.youtube.com/
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α) Με πνηνλ ηξφπν νη θνξείο ησλ απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ θαηέιαβαλ ηελ 

εμνπζία; 

β) ε πνηεο δπλάκεηο ζηεξίδεηαη ην θαζεζηψο; 

γ) Πνηνπο ζεσξεί ερζξνχο θαη πψο ηνπο αληηκεησπίδεη; 

δ) Πψο ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζεζκνχο ηεο πνιηηείαο; 

ε) ε θάζε πεξίπησζε βίληεν πνπ ζα βξείηε πξνζέμηε θαη ζεκεηψζηε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ βίληεν θαη ηνπ ρξήζε πνπ ην κεηαθφξησζε ζην δηαδίθηπν. 
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Φύλλο Δργασίας 4  

θεθηείηε θαη απαληήζηε: 

α) Γηα πνηνλ ιφγν λνκίδεηε φηη δηδάζθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα; 

β) Γηα πνηνλ ιφγν δηδάζθεηαη απφ κεηάθξαζε θαη φρη απφ ην πξσηφηππν; 

γ) Αλαζηνραζηείηε ηε δξαζηεξηφηεηα καο. Δμεγήζηε αλ έρνπλ λφεκα ηέηνηεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζην ειιεληθφ ζρνιείν;  

δ) Γξάςηε: ηη ήηαλ απηφ πνπ ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν θαη γηαηί, ηη ήηαλ απηφ πνπ δελ 

ζαο άξεζε θαη γηαηί; 

ε) Μπνξείηε λα ζθεθηείηε δχν πξάγκαηα πνπ θεξδίζαηε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

δνπιεηάο; 

 

 



 

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ 

& Αθλητιςμοφ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

 Α΄ Λυκείου «εὐήθης εἶ» 
ελίδα 29 από 33 

 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν ζελάξην κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ αγγιηθή ή άιιε γιψζζα, ηφζν ζε επίπεδν 

καζήκαηνο ή ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα αιινδαπψλ, παιηλλνζηνχλησλ 

θαη γισζζνκαζψλ καζεηψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Β΄ Φάζεο πνπ πξνβιέπεη ην ζελάξην ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα: 

1. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν θάπνηα αγγιηθή κεηάθξαζε. Γηα ηελ αλαδήηεζε 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε φπνηα κεραλή αλαδήηεζεο ζέιεηε (Google, Ask, 

Yahoo, θιπ). Γνθηκάζηε κε δηάθνξεο ιέμεηο (θξάζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, φλνκα 

ζπγγξαθέα, ηίηινο έξγνπ) θαη δηάθνξεο γξαθέο (πρ Ξελνθψλ, Xenofon, Xenophon, 

Hellenika, Hellinika, θιπ). 

Αλ δελ κπνξέζεηε λα εληνπίζεηε θάπνηα πάηε εδψ. 

2. Βξείηε ζπγγεληθέο ιέμεηο κε ηε ιέμε ηπξαλλία ζηελ αγγιηθή ή ζε άιιεο γιψζζεο. 

Αμηνπνηήζηε ην ιεμηθφ sensagent - dictionary. 

Αθφκα, αλ ππάξρνπλ δίγισζζνη καζεηέο κπνξνχλ λα κεηαθξάζνπλ θάπνην κέξνο ηνπ 

θεηκέλνπ ζε ηξίηε γιψζζα αμηνπνηψληαο ην αξραίν θείκελν θαη ηηο κεηαθξάζεηο ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζηνπο ζηφρνπο ησλ γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα ζα πξνζηεζνχλ: α) 

Να απνθηήζνπλ ζπλείδεζε  ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο πιεξφηεηαο θάζε γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη λα θαηαιάβνπλ φηη δελ ππάξρνπλ αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο γιψζζεο, 

εθφζνλ ηα λνήκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

β) Ζ ζρέζε καο κε ηε γιψζζα θαζνξίδεηαη απφ αλαινγηθή ζέξκε ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

θαη ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν ζελάξην πξνζπαζεί λα έρεη επειημία σο πξνο ηηο επηινγέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αληηιακβάλεηαη ηηο ΣΠΔ σο ρψξν ζηνλ νπνίν πνιινί καζεηέο θηλνχληαη ήδε κε άλεζε 

θαη δεμηφηεηα. πλεπψο, πξέπεη λα είκαζηε αλνηρηνί ζε πξνηάζεηο ησλ καζεηψλ 

http://en.wikisource.org/wiki/Hellenica_(Xenophon)/Book_2/Chapter_3
http://dictionary.sensagent.com/
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ζρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ έρνπλ 

ζρεηηθή απηνλνκία θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκνζηνχλ σο πξνο ηηο 

ψξεο ή ηηο αλαζέζεηο. Δπίζεο, έρνπλ θιηκάθσζε σο πξνο ηηο αξραηνγισζζηθέο 

απαηηήζεηο, πνπ είλαη πεξηζζφηεξεο γηα ηελ πξψηε νκάδα θαη βαζκηαία ιηγφηεξεο γηα 

ηηο ππφινηπεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν επηθξίζεσλ, αιιά λνκίδσ φηη νη 

επηθξίζεηο αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηνπ καζήκαηνο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη ιηγφηεξν ηηο επηινγέο πνπ έγηλαλ ζην ζελάξην. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα 

απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα, ν δάζθαινο πξέπεη λα έρεη ηελ εηνηκφηεηα λα 

αληαπνθξηζεί ζε πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα εκπηζηεπηεί ηνπο καζεηέο, αιιά θαη λα θαιχςεη πηζαλέο αδπλακίεο ηνπο 

θαζψο θηλνχληαη ζην πεξηβάιινλ ησλ ΣΠΔ. Πξνβιήκαηα κπνξεί λα ππάξμνπλ ζηε 

ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο θαη ζηνλ βαζκφ απφξξηςεο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ αξραίσλ απφ φζνπο καζεηέο δελ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο ζεσξεηηθέο 

ζπνπδέο. 

Καηά ηελ εθαξκνγή παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλα αμηνζεκείσηα πεξηζηαηηθά. Ζ 

πξαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζε πνιιέο απαληήζεηο ήηαλ Αληηγξαθή – Δπηθόιιεζε 

απνζπαζκάησλ. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί ηφζν ζαλ επθνιία πνπ δίλνπλ ηα ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα, φζν θαη ζαλ πξαθηηθή πνπ επηβάιιεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζσ 

ηεο απνκλεκφλεπζεο. Δπίζεο, ζηελ θαηαζθεπή ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ νξηζκέλνη 

καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα κηκεζνχλ ηα παξαδείγκαηα πνπ δηλφηαλ ζαλ λα ήηαλ 

δεηνχκελν ε επαθή κε ην εξγαιείν θαη φρη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζή ζνπ γηα ηελ 

παξαγσγή λένπ πιηθνχ. Ίζσο ζα έπξεπε ηα παξαδείγκαηα λα δίλνληαη ρσξίο 

πεξηερφκελν (ιέμεηο/ θξάζεηο). Αθφκε, παξαηεξήζεθε φηη νη νξηζκέλνη καζεηέο δελ 

δηάβαδαλ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο, νχηε παξαηεξνχζαλ ηα 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη δελ αληηιήθζεθαλ φηη ζηελ Πχιε 

γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ζηα ψκαηα ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ ππάξρεη επηινγή 

πνπ εκθαλίδεη ηε κεηάθξαζή ηνπο. Βέβαηα, αλάινγε ηαθηηθή θαη βηαζχλε 

παξαηεξείηαη θαη θαηά ηε ζπλεζηζκέλε δηδαζθαιία. Απφ ηελ άιιε αξθεηνί καζεηέο 
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γνεηεχηεθαλ απφ ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε δηαζθεπή ηνπ θεηκέλνπ ζε 

κνξθή δηαιφγνπ, θάηη πνπ αξρηθά ζεψξεζαλ δχζθνιν θαη βαξεηφ. Καη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ε απνξξφθεζή ηνπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ηφζε πνπ δελ έθεπγαλ 

νχηε κε ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ ηεο έβδνκεο (ηειεπηαίαο) ψξαο. Σέινο, ν 

αλαζηνραζκφο πνπ επηρεηξήζεθε ζην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπο άξεζε θαη, φηαλ ηνπο 

δεηήζεθε λα ηνλ ερνγξαθήζνπκε, απάληεζαλ κε ρηνχκνξ, αιιά θαη ζνβαξφηεηα: ζα 

καο πάξεηε ζπλέληεπμε; Ζ ζεκαζία πνπ δφζεθε ζηε γλψκε ηνπο βνήζεζε λα 

ζθεθηνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαζψο θιήζεθαλ λα κηιήζνπλ γη’ απηήλ. 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Kalantzis, M. & B. Cope. 1999. «Πνιπγξακκαηηζκνί: επαλεμέηαζε ηνπ ηη ελλννχκε 

σο γξακκαηηζκφ θαη ηη δηδάζθνπκε σο γξακκαηηζκφ ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο». ην Α.-Φ. 
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Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 680-695. 

Phillips, L. & M. W. Jorgensen. 2009. Αλάιπζε Λόγνπ, Θεσξία θαη Μέζνδνο, Αζήλα: 
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Εαγνχξαο, Υ., Γαγδηιέιεο, Β., Κφκεο Β., Κνπηζνγηάλλεο, Γ., Κπλεγφο Υ. & Γ. 

Φχιινο. 2010. Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 
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Κνπηζνγηάλλεο, Γ. 2011. Δθεβηθέο πξαθηηθέο ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ θαη ηαπηόηεηεο. 

Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, ζει. 50-58 

Μαξσλίηεο, Γ .Ν. 2001. «Δλδνγισζζηθή αληζνηηκία». ην Υξηζηίδεο, Α.-Φ. & Μ. 
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