
 

 

Π.3.2.5 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε 
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Θεκαηηθή ελόηεηα: 

Λπζίαο, «Υπέρ Μαντιθέου» 1-3 

Σίηινο: 

«ἥκομεν γὰρ ἐκκλησιάσοντες, παρὰ τοὺς λόγους τῶν 

ἐχθρῶν» 

 

πγγξαθή: ΒΑΗΛΖ ΤΜΔΧΝΗΓΖ 

Δθαξκνγή: ΒΑΗΛΖ ΤΜΔΧΝΗΓΖ 
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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 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ  

ἥκομεν γὰρ ἐκκλησιάσοντες 

Εθαπμογή ζεναπίος  

Βαζίιεο πκεσλίδεο 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Βαζίιεο πκεσλίδεο 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Β΄ Λπθείνπ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ 

Χπονολογία 

21 – 28 Απξηιίνπ 2015 

Σσολική μονάδα 

3
ν
 Γεληθφ Λχθεην Γξάκαο 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Ηζνθξάηεο, «Περί Ειρήνης», Πξννίκην 1-2   

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

Η. Φηινινγηθήο Εψλεο 

Ηζηνξία 

Νενειιεληθή Γιψζζα 

ΗΗΗ. Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο - Project 
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Χπονική διάπκεια  

5 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: ηζηνζειίδα ζελαξίνπ, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θαζνδεγεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ έρνληαο ππφςε 

ηελ θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε δηδαζθαιία, ηα δηδάγκαηα απφ ηε ζεσξία ησλ 

πνιπγξακκαηηζκώλ γηα ηνλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα παξαγσγήο ηνπ λνήκαηνο 

(Kalantzis & Cope, 1999: 681). Απαηηείηαη θξηηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ δηδαθηηθή 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Βαξκάδεο, 2003: 57-60, 74-

78, Σζάθνο, 2004: 228) θαη εμνηθείσζε κε ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν εμέηαζήο ηνπ. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπλαηζζαλζνχλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ 

απαηηνχλ ηελ αμηνπνίεζε θαη ησλ ςπραγσγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ ζηα 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα. Δηδηθφηεξα, ζα βνεζήζεη πνιχ, αλ νη καζεηέο αμηνπνηήζνπλ 

ηελ εμνηθείσζε πνπ έρνπλ κε ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ηηο ηερληθέο αλαδήηεζεο, ηε ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ παθέησλ γξαθείνπ, 

ηελ επεμεξγαζία εηθφλαο θαη ήρνπ, θιπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηελ 

αλάγθε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο, θαζψο ην ζελάξην αθήλεη πεξηζψξηα ελαιιαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ· έηζη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ (Πφιθαο & 

Σνπινχκεο, 2012: 18-20), γηα λα νδεγεζνχκε ζε πην απνηειεζκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο (Kalantzis & Cope, 1999: 687).  

Βεβαίσο, βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ λα παξακείλεη ην ίδην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα γηα ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζηε Β΄ Λπθείνπ Οκάδαο 
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Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ. Οη αιιαγέο πνπ επήιζαλ, απφ ηε ρξνληά 

2014-15, ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηηο ψξεο δηδαζθαιίαο, δεκηνχξγεζαλ 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο γηα ηελ εθαξκνγή θαη νδήγεζαλ ζε αξθεηέο αιιαγέο, φπσο ζα 

πεξηγξαθνχλ ζηηο αλάινγεο ελφηεηεο. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

Βαζίιεο πκεσλίδεο: «ἥκομεν γὰρ ἐκκλησιάσοντες», Αξραία Διιεληθή Γιψζζα 

θαη Γξακκαηεία. Ρεηνξηθά Κείκελα - Ηζνθξάηνπο «Περί Ειρήνης», Β΄ Λπθείνπ 

Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο. 

Το ζενάπιο ανηλεί  

- 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην αθνινπζεί ηελ πνξεία απφ ηνλ θφζκν ζην θείκελν θαη απφ ην θείκελν ζηε 

ιέμε. ην ηειεπηαίν Φχιιν Δξγαζίαο επηρεηξείηαη κηα ζπλνιηθφηεξε ελαζρφιεζε κε 

ηνπο ξεηνξηθνχο ιφγνπο. Κάπνηνο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο ρσξίδνληαη 

ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο θαη θάπνηεο είλαη θνηλέο· ζπλεπψο νη νκάδεο ησλ 

καζεηψλ, εθφζνλ είλαη πεξηζζφηεξεο, κπνξεί λα δνπιέςνπλ ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

ην δήηεκα απηφ ππάξρεη ζρεηηθή επειημία λα δηακνξθσζνχλ ηα Φχιια Δξγαζίαο κε 

ηξφπν ψζηε λα θιηκαθσζεί ε δπζθνιία ηνπο απφ νκάδα ζε νκάδα, λα δηαηξεζνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο, λα ζπληνκεπηεί ν ρξφλνο εθαξκνγήο, λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 

μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηζαλφλ έρεη κία ηάμε.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 
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Παηδαγσγηθφο ζθνπφο ηνπ ζελαξίνπ είλαη λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε 

ρεηξαθεηεηηθέο πξαθηηθέο κέζα απφ ηελ πξνβιεκαηίδνπζα παηδεία (Φξέηξε, 1974: 88-

97). Πην ζπγθεθξηκέλα, επηδηψθεη λα αμηνπνηήζεη ζηνηρεία απφ ηηο ηαπηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ κε βάζε ηελ πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλε δηδαζθαιία πνπ δεηά 

απφ ηνπο καζεηέο λα ζπλδηακνξθψλνπλ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Αξράθεο & 

Σζάθσλα, 2011: 37-53; Κνπηζνγηάλλεο, 2011: 50-55). Δπίζεο, επηδηψθεη ηελ θξηηηθή 

γισζζηθή επίγλσζε πνπ βνεζά ζε επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (Μπνπηνπινχζε, 

2001: 223-229; Αξράθεο & Σζάθσλα, 2011: 191-195; Phillips & Jorgensen, 2009: 

162-164).  

Οη Νέεο Σερλνινγίεο δελ αληηκεησπίδνληαη εξγαιεηαθά θαη δελ εθβηάδεηαη ε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δπλαηνηήησλ, αιιά δίλνληαη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πηζαλφλ ζα είλαη πην θνληά ζηηο ςπραγσγηθέο πξαθηηθέο ησλ ςεθηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κε ηα νπνία είλαη εμνηθεησκέλνη νη έθεβνη (Εαγνχξαο, θ.ά., 2010: 30-

31). ε θακηά πεξίπησζε δελ ζέινπκε λα ππνθαηαζηαζεί ε δσληαλή επηθνηλσλία θαη ε 

άκεζε επαθή (Xξηζηίδεο, 1999: 191-192).  

Δηδηθά γηα ηα αξραία ειιεληθά, ε έιιεηςε πείξαο ζην δήηεκα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ καο ζέηεη αληηκέησπνπο κε πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ 

ε ιχζε είλαη ππφ ζπδήηεζε (Πφιθαο, 2011).  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη: 

 Να εκπεδσζεί φηη αθεηεξία πξνζέγγηζεο ελφο θεηκέλνπ είλαη ν θφζκνο ζηνλ 

νπνίν αλαθέξεηαη.  

 Να εληαρζνχλ ηα θείκελα ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπο.  

 Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία πνπ είραλ νη ξεηνξηθνί ιφγνη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο. 
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 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη ιχζεηο ζε πξαθηηθά πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ δελ είλαη πξνλφκην εηδηθψλ, νχηε ππάξρεη 

κία κφλν ιχζε. 

 Να ζπδεηήζνπλ γηα πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Να δηακνξθψζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αξραηνειιεληθή γξακκαηεία 

θαη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ε κειέηε ησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη: 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη γιψζζα είλαη ην θείκελν, απφ ηελ θαηαλφεζε θαη 

ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ ηελ κειέηε ηνπ. 

 Να αληηιεθζνχλ ηηο βαζηθέο δνκέο ηεο αξραίαο ειιεληθήο. 

 Να αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ησλ ξεκαηηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ επίδξαζή 

ηνπο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ δέθηε. 

 Να θαηαιάβνπλ φηη ε κεηάθξαζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηε γλψζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. 

 Να θαηαιάβνπλ φηη ε λενειιεληθή έρεη αλαιπηηθφηεξν ραξαθηήξα ζε ζρέζε 

κε ηελ αξραία θαη, ζπλεπψο, είλαη αλαγθαία ε ρξήζε πεξηθξάζεσλ ζηε 

κεηάθξαζε. 

 Να αληηιεθζνχλ φηη ην χθνο θαη νη γισζζηθέο επηινγέο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ν ιφγνο. 

 Να αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε πνπ έρεη ην ιεμηιφγην ηεο λενειιεληθήο κε ην 

ιεμηιφγην ηεο αξραίαο.  

 Να ζπλδέζνπλ ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο ηνπ παξφληνο κε ιεθηηθνχο ηχπνπο ηεο 

αξραίαο. 

Γπαμμαηιζμοί 

ηφρνη γηα ηνπο καζεηέο είλαη:  
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 Να εληάζζνπλ ηε γλψζε ηεο γιψζζαο ζηε γλψζε ηνπ θφζκνπ. 

 Να εθθξάζνπλ κε πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα ηα λνήκαηα πνπ πξνζιακβάλνπλ 

απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. 

 Να ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ δηδαθηηθή πνξεία δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζηα 

πιαίζηα νκάδαο κε θνηλφ ζηφρν. 

 Να αμηνπνηνχλ θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο.  

 Να αμηνπνηήζνπλ θαηαθηεκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ην κάζεκα 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

 Να αμηνπνηήζνπλ ζηνηρεία ηεο ςπραγσγηθήο ηαπηφηεηαο θαη πξαθηηθέο 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ γηα ζρνιηθνχο/ καζεζηαθνχο ζθνπνχο. 

 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 σο θνηλσληθά ππνθείκελα, δεκηνπξγψληαο δηθά ηνπο «θείκελα» ζε 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Να ζεκεησζεί φηη νξηζκέλνη ζηφρνη, φπσο λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηε 

ζεκαζία πνπ είραλ νη ξεηνξηθνί ιφγνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο, 

εγθαηαιείθζεθαλ εμαξρήο, εθφζνλ δελ ππήξρε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ε αλαγθαία 

αξραηνγλσζηηθή βάζε, φπσο πξνζθέξνληαλ απφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ιφγσλ 

«Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» θαη «Περί Ειρήνης». 
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Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπεη ην ζελάξην εμππεξεηνχληαη θαη επξχηε-

ξνη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ην ζρνιείν σο ρψξν παηδαγσ-

γηθήο ειεπζεξίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα λνκηκνπνηήζεη απηφ πνπ παξα-

δνζηαθά απαγνξεχεηαη εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ αηνκηθνχ 

σθειηκηζκνχ πνπ θπξηαξρεί, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθφηεηα θαηά ηε δηδαθηηθή 

πξάμε. πλαθφινπζα, νη καζεηέο λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ αληίιεςε πνπ εληζρχεη ηηο 

δεχμεηο αληαξφ-σθέιηκν, επράξηζην-αλαπνηειεζκαηηθφ. Δπίζεο, λα πηζηέςνπλ φηη ε 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ε επίηεπμε αηνκηθψλ ζηφρσλ κπνξεί λα γίλεη απνηειεζκα-

ηηθφηεξα κε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα.  

Αλ θαη ην κάζεκα – ζεσξεηηθά – δελ έρεη θπξίσο γισζζηθφ ραξαθηήξα, ε 

θπξηαξρία ησλ παξαδνζηαθψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ (Βαξκάδεο, 2003: 41-56) θαη νη 

αζθήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ επηβάινπλ ηελ ελαζρφιεζε θαη κε 

γξακκαηηθνζπληαθηηθά δεηήκαηα. Χζηφζν, ζην βαζκφ πνπ γίλεηαη απηφ, εληάζζεηαη 

ζηε ινγηθή φηη ε ιέμε ππάξρεη κέζα ζην θείκελν φρη σο απηφλνκε κνλάδα, αιιά κέζα 

ζε θξάζεηο ην λφεκα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη θαη ηνλ ξφιν ηεο θαη ηε κνξθή ηεο ιέμεο. 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηε κεηάθξαζε γίλεηαη κε αθεηεξία ηελ ζπλνιηθή πξνζέγγηζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη αθνινχζσο αμηνπνηείηαη πιηθφ απφ ηελ Πχιε γηα ηε 

Διιεληθή Γιψζζα, φρη γηα λα κάζνπλ νη καζεηέο κία «ζσζηή» κεηάθξαζε, αιιά γηα 

λα ζπλαηζζαλζνχλ φηη ην θείκελν κηαο λενειιεληθήο κεηάθξαζεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα, ρσξίο λα ππνηάζζεηαη ζηνπο ηξφπνπο ηεο 

αξραίαο· φηη, επίζεο, ε κεηάθξαζε είλαη ην απνηέιεζκα κηαο επίπνλεο εξκελεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε πνιιέο δνθηκέο θαη πνηθίιεο ηειηθέο κνξθέο (Καθξηδήο, 

1966,·Μαξσλίηεο, 2001
α
, 2001

β
, 2006). 

ε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ, ην ζελάξην επηηξέπεη ηελ επειημία ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ πνπ ζα ην εθαξκφζνπλ θαη ηηο νκάδεο πνπ κπνξεί λα 

ζρεκαηηζηνχλ. Μπνξεί λα θιηκαθσζεί ε δπζθνιία ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ Φχιινπ 
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Δξγαζίαο, απφ νκάδα ζε νκάδα, έηζη ψζηε λα αζρνιεζνχλ φινη νη καζεηέο αλάινγα 

κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Ζ απηελέξγεηα θαη ε αλαδηακφξθσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη θάηη ζεκηηφ, θαζψο πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

πρλά νη καζεηέο, φηαλ θαινχληαη λα εθθξάζνπλ γξαπηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα 

απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξψηεζε, ζηελ αξρή επαλαιακβάλνπλ ηελ εξψηεζε ή έλαλ 

παλνκνηφηππν πξφινγν. Απηήλ ηελ ακεραλία γηα ηνλ ηξφπν πνπ αξρίδνπκε έλα 

γξαπηφ κπνξνχκε λα ηελ μεπεξάζνπκε κειεηψληαο πην πξνζεθηηθά ηα πξννίκηα ησλ 

ξεηνξηθψλ ιφγσλ.  

Σν ζελάξην έρεη ππφςε ηνπ θαη φζα πξνβιέπνληαη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

καζήκαηνο (Π.Γ 60/2006, αξ 15: 677), αιιά ηα εληάζζεη ζε επξχηεξε νπηηθή 

αληίζεηα κε ηελ πεξηνξηζηηθή αληίιεςε ηνπ ζηείξνπ σθειηκηζκνχ.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ καζήκαηνο (ΤΠΑΗΘ, 2013) θαη 

εθκεηαιιεχεηαη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη 

απφ ην Φεθηαθφ ρνιείν. Απφ ηε ρξνληά 2014-15 άιιαμε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

ηνπ καζήκαηνο θαη νη ψξεο πνπ δηαηίζεληαη εβδνκαδηαίσο. Απηφ θαηέζηεζε 

πξνβιεκαηηθή ηε ζχλδεζε ηνπ ζελαξίνπ κε ηα ηζρχνληα ζην ζρνιείν. Χζηφζν, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εθαξκνγή, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ, αιιά κε αθεηεξία 

πιένλ ην πξννίκην ηνπ «Υπέρ Μαντιθέου» ιφγνπ. Δπίζεο, αμηνπνηήζεθε ε επειημία 

θαη ε ζρεηηθή απηνλνκία ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο. Δπηιέρζεθαλ φζα αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο λένπο φξνπο ηνπ καζήκαηνο θαη αλαδηαηάρζεθαλ αλάινγα ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα ππεξεηήζνπλ φζνπο δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

http://dide.fth.sch.gr/lows/fek_2006_65a.pdf
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Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο καζεζηαθφο πφξνο, αιιά θαη σο ρψξνο φπνπ ζα απειεπζε-

ξσζεί ε καζεηηθή πξσηνβνπιία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Οη καζεηέο θαηεπζχλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα, αιιά σζνχληαη θαη λα απηελεξγήζνπλ θαη λα 

αλαδεηήζνπλ θαη κφλνη ηνπο πιηθφ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. ην 

ζεκείν απηφ έρεη ζεκαζία ε επηζήκαλζε φηη ζα πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηελ ηαπηφηεηα 

ησλ ηζηνζειίδσλ ηηο νπνίεο ζα επηζθεθηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο.  

Δπίζεο, νη καζεηέο ζα παξαγάγνπλ δηθά ηνπο θείκελα δηαθφξσλ κνξθψλ θαη 

πνιπηξνπηθνχ ραξαθηήξα. Απηή ε δηάζηαζε ζηνρεχεη ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα γηα λα 

αλαδεηρζεί ε αμία ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηηο καζεηηθέο ηαπηφηεηέο. 

Εεηνχκελν, ινηπφλ, είλαη λα έρνπκε έλα απνηέιεζκα πνπ ζα εμσηεξηθεχεη θαη ζα 

δεκνζηνπνηήζεη ζηνηρεία ηνπ ζελαξίνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Κείμενα  

Κείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Ρεηνξηθά Κείκελα, Β΄ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο:  

Ηζνθξάηεο, Πεξί Δηξήλεο 1-2. 

Γεκνζζέλεο, Τπέξ ηεο Ρνδίσλ ειεπζεξίαο 1-2. 

Λπζίαο, Τπέξ Μαληηζένπ. 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα, Γ΄ Γπκλαζίνπ: 

Δλφηεηα 4, Κείκελν «Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εηξήλεο» (Ηζνθξάηεο «Περί Ειρήνης», 

19-21)  

Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή [πεγή: ην Aristotle. XXII, The "Art" of Rhetoric. J.H. Freese, 

εθδ. 1926. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Λνλδίλν: William Heinemann Ltd. Αλαη. 1967].[Μηθξ. Γ. Λππνπξιήο. 2002. 

Αξηζηνηέιεο. Ρεηνξηθή Βηβιίν Πξώην. Δηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα. Θεζζαινλίθε: 

Εήηξνο]. [Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα]. 

Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/637/4099,18761/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/637/4098,18742/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/637/4097,18734/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C106/503/3271,13355/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C106/503/3271,13355/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/contents.html?author_id=4#toc003
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Ιζηνζειίδεο  

Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα 

Υάξηεο Google 

Lexigram: Θεζαπξφο ηεο Διιεληθήο [Διεχζεξα ιεμηθά θαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά]. 

TimeRime [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ρξνλνγξακκήο]. 

Hot Potatoes [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο δηαθφξνπ ηχπνπ αζθήζεσλ]. 

Pixton [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θφκηθ].  

Comicstripcreator [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θφκηθ].  

Photoscape [Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλαο]. 

Wordle [Διεχζεξν ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ζπλλεθφιεμσλ]. 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ θξνληίδνπκε λα έρνπκε δεκηνπξγήζεη 

ηζηνζειίδα ή ηζηνιφγην ηνπ ζελαξίνπ κε θαζνξηζκέλε ηε κνξθή θαη ηε δνκή πνπ 

ζέινπκε, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπγθέληξσζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο δνπιεηάο 

ησλ καζεηψλ. Σν πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ ζελαξίνπ 

θαη αληηζηνηρεί ζηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, είλαη 

ζθφπηκν λα εμαζθαιηζηνχλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

δηδάζθνληα θαη δεπηεξεπφλησο κεηαμχ ηνπο, είηε κέζσ e-mail, είηε κέζσ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ. Απηφ είλαη αλαγθαίν, θπξίσο αλ ην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα επηιεγεί 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δελ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα κεηαθνξηψζνπλ 

δηάθνξα είδε αξρείσλ (εηθφλαο, ήρνπ, βίληεν, θιπ). Γεληθφηεξα, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα θαη εξγαιεία ή λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ηα απαξαίηεηα ινγηζκηθά ζηνπο ππνινγηζηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο. 

Σέινο, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, αλ ρξεηάδεηαη, κπνξεί ηα θείκελα λα δίλνληαη ζηνπο 

καζεηέο θαη ζε θσηνηππία, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε αλάγλσζε ρσξίο ζπρλέο 

κεηαθηλήζεηο ζηελ νζφλε.  

http://www.greek-language.gr/
https://maps.google.gr/
https://maps.google.gr/
https://maps.google.gr/
http://apps.lexigram.gr/ellinognosiademo/thisavros.php#Hist0
http://www.timerime.com/
http://www.timerime.com/
http://www.timerime.com/
http://www.pixton.com/
http://www.comicstripcreator.org/
http://www.photoscape.org/ps/main/index.php
http://www.wordle.net/
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Ζ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ καζεηψλ πεξηνξίζηεθε, επεηδή ε 

εθαξκνγή βαζίζηεθε ζην 5
ν
 θαη ζην 3

ν
 Φχιιν Δξγαζίαο ηνπ αξρηθνχ/ ζπληαγκέλνπ 

ζελαξίνπ. Έηζη, νη νκάδεο ησλ καζεηψλ δνπιεχνπλ θπξίσο ηηο ίδηεο εξσηήζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επειημία θαη ε θιηκάθσζε ηεο δπζθνιίαο δηαηεξήζεθε, φπνπ ήηαλ 

δπλαηφλ. Δπίζεο, δηαηεξήζεθαλ ελαιιαθηηθέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ε λέα δνκή θαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ ζελαξίνπ. 

1
ν
 Φύιιν 

Σν πξψην Φχιιν Δξγαζίαο ζηνρεχεη ζην λα ζπκεζνχλ νη καζεηέο ην πξννίκην απφ 

ηνλ «Υπέρ Μαντιθέου» ιφγν. θνπφο είλαη λα εζηηάζνπλ νη καζεηέο ζηνπο 

ξεηνξηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θεξδίδεηαη ε εχλνηα θαη ε πξνζνρή ηνπ 

αθξναηεξίνπ. Έηζη, μαλαηίζεληαη νη εξσηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην εηζαγσγηθφ 

ζεκείσκα, ρσξίο λα αγλνείηαη – θπζηθά – ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην, δειαδή ηνπ 

είδνο ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ. 

2
ν
 Φύιιν 

Σν δεχηεξν Φχιιν Δξγαζίαο εζηηάδεη ζην πξννίκην (παξάγξαθνη, 1-2) απφ ηνλ «Περί 

Ειρήνης» ιφγν. Πξφθεηηαη γηα ην 3
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο ηνπ αξρηθνχ/ ζπληαγκέλνπ 

ζελαξίνπ θαη πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ 

βαζηζκέλεο ζηνπο ξεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηα ππνθείκελά ηνπ θαη ζην λφεκα. Δπίζεο, 

αμηνπνηεί ηηο κεηαθξάζεηο απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. Σέινο, 

επαλαιακβάλεη ηηο ίδηεο εξσηήζεηο φπσο θαη ην Φχιιν 1 γηα ην πξννίκην ηνπ «Υπέρ 

Μαντιθέου» ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηα ήζε θαη ηα πάζε. 

3
ν
 Φύιιν  

Σν Φχιιν 3 είλαη θνκκάηη απφ ην Φχιιν 5 ηνπ αξρηθνχ/ ζπληαγκέλνπ ζελαξίνπ. 

Θέκα ηνπ είλαη ην πξννίκην απφ ηνλ ιφγν ηνπ Γεκνζζέλε «Περί της Ροδίων 

ελευθερίας». Αμηνπνηνχληαη νη κεηαθξάζεηο ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα 
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θαη εξσηήζεηο γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ πξννηκίσλ, ηα ήζε θαη ηα πάζε, φπσο θαη γηα ηα 

δχν άιια πξννίκηα ζηα Φχιια 1 θαη 2. 

4
ν
 Φύιιν  

Σν επφκελν, ηέηαξην Φχιιν είλαη θαη απηφ κέξνο απφ ην Φχιιν 5 ηνπ αξρηθνχ/ 

ζπληαγκέλνπ ζελαξίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο δχν νκάδσλ· απφ ηε κία 

δεηηέηαη λα επηβεβαησζνχλ απφςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε (απφ ηελ «Ρητορική» ηνπ) κε 

αλαθνξέο ζε φζα δηδάρηεθαλ θαη απφ ηελ άιιε λα εμεηάζεη ηελ άπνςε ηνπ Πιάησλα 

γηα ηελ ξεηνξηθή θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθή παξάγξαθν κε αλαθνξέο ζηνλ δηάινγν 

«Γοργίας».   

5
ν
 Φύιιν 

Σν ηειεπηαίν Φχιιν Δξγαζίαο, κέξνο απφ ην Φχιιν 3 ηνπ αξρηθνχ/ ζπληαγκέλνπ 

ζελαξίνπ, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνιπηξνπηθνχ ραξαθηήξα. Πξνηείλνληαη, ελαιιαθηηθά, δεκηνπξγία 

θφκηθ, επεμεξγαζία θσηνγξαθίαο, δεκηνπξγία αζθήζεσλ, θιπ. 
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Φύιιν Δξγαζίαο 1 (Λπζίαο, «Υπέρ Μαντιθέου», 1-3) 

[1+ Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς 

τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἅν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς 

κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι 

μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἅν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς 

ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστναι.  

*2+ ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἴ τις 

πρός με τυγχάνει ἀηδῶς *ἢ κακῶς+ διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ 

λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ 

πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.  

*3+ ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους 

εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν 

κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι 

περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ *παρὰ+ 

τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, 

τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ 

ἵππευον οὔδ᾽ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τς τότε 

πολιτείας. 

Λπζίαο, «Υπέρ Μαντιθέου», 1-3 

Α θαη Β νκάδα 

Θπκεζείηε ηα είδε ησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ (Δηζαγσγή, ζ. 15-17)  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/636/4090,18654/
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1. ε πνηα θαηεγνξία θαηαηάζζεηαη ν «Υπέρ Μαντιθέου»; Πνχ εθθσλνχληαλ νη 

ιφγνη φπσο ν «Υπέρ Μαντιθέου»; 

2. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ελφο πξννηκίνπ (Δηζαγσγή, ζ. 18: ελεκέξσζε, εχλνηα θαη 

πξνζνρή). Δπηηπγράλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξννίκην; Πνηεο ιέμεηο/ θξάζεηο θαη 

εθθξαζηηθά κέζα αμηνπνηνχληαη;  

3. Θπκεζείηε ηη είλαη ηα «Ήζε» (Δηζαγσγή, ζ. 20). Δληνπίζηε ζρεηηθά ζεκεία ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξννίκην. 

4. Θπκεζείηε ηη είλαη ηα «Πάζε» (Δηζαγσγή, ζ. 20). Δληνπίζηε ζρεηηθά ζεκεία ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξννίκην. 

5. χκθσλα κε ηελ Δηζαγσγή «νη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθά παξά ινγηθά». Αλαπηχμηε ζε κία παξάγξαθν κε αηηηνιφγεζε ηελ 

δηθή ζαο άπνςε. 
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Φύιιν Δξγαζίαο 2 (Ηζνθξάηεο, «Περί Ειρήνης», 1-2) 

[1]  Ἅπαντες μὲν εἰώθασιν οἱ παριόντες ἐνθάδε ταῦτα μέγιστα 

φάσκειν εἶναι καὶ μάλιστα σπουδς ἄξια τῆ πόλει περὶ ὧν ἅν αὐτοὶ 

μέλλωσι συμβουλεύσειν· οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τινῶν 

πραγμάτων ἥρμοσε τοιαῦτα προειπεῖν, δοκεῖ μοι πρέπειν καὶ περὶ 

τῶν νῦν παρόντων ἐντεῦθεν ποιήσασθαι τὴν ἀρχήν.  

[2] ἥκομεν γὰρ ἐκκλησιάσοντες περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, ἃ 

μεγίστην ἔχει δύναμιν ἐν τῷ βίῳ τῷ τῶν ἀνθρώπων, καὶ περὶ ὧν 

ἀνάγκη τοὺς ὀρθῶς βουλευομένους ἄμεινον τῶν ἄλλων πράττειν. τὸ 

μὲν οὖν μέγεθος ὑπὲρ ὧν συνεληλύθαμεν τηλικοῦτόν ἐστιν. 

Ηζνθξάηεο, «Περί Ειρήνης», 1-2 

Μπορείτε να δείτε το κείμενο και στο ψηφιακό σχολείο, εδώ:    

Α νκάδα 

1. Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο κε βάζε ηηο επηινγέο ξεκαηηθώλ πξνζώπσλ. 

1.  Ἅπαντες μὲν εἰώθασιν... μέλλωσι συμβουλεύσειν: Ο ξήηνξαο επηιέγεη λα 

κηιήζεη ζην γ΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν. 

o α) Δληνπίζηε ηνπο ξεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηα ππνθείκελα ηνπο. 

o β) Γηα πνηνλ ιφγν πξνηηκά λα μεθηλήζεη κε ην γ΄ πιεζπληηθφ; 

2.  οὐ μὴν ἀλλ᾽... ποιήσασθαι τὴν ἀρχήν. 

o α) Δληνπίζηε ηνπο ξεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηα ππνθείκελα ηνπο. 

o β) Δληνπίζηε ηε δνηηθή πξνζσπηθή. Γηα πνηνλ ιφγν επηιέγεη ηε δνηηθή 

πξνζσπηθή θαη φρη ην α΄ εληθφ; 

3.  ἥκομεν γὰρ ἐκκλησιάσοντες... τηλικοῦτόν ἐστιν . 

o α) Δληνπίζηε ηνπο ξεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηα ππνθείκελα ηνπο. 

o β) Γηα πνηνλ ιφγν επηιέγεη ν ξήηνξαο ην α΄ πιεζπληηθφ. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/637/4099,18761/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B124/637/4099,18761/
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2. Μεηάθξαζε 

Απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα βξείηε ηε κεηάθξαζε ηεο Μ.Γ. Ξαλζνχ. 

Γηαιέμηε θαη αληηζηνηρίζηε ηέζζεξηο (4) θξάζεηο ηεο κεηάθξαζεο (νλνκαηηθά ή 

ξεκαηηθά ζχλνια) κε ηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 

πρ. Όινη φζνη αλεβαίλνπλ ζ' απηφ εδψ ην βήκα = Ἅπαντες οἱ παριόντες ἐνθάδε 

Β νκάδα 

1. Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο κε βάζε ην λόεκα 

Παξάγξαθνο 1 

1. Ση ζπλεζίδνπλ λα ιέλε φινη;  

2. Ση ηζρπξίδεηαη ν ξήηνξαο φηη ηαηξηάδεη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε;  

Παξάγξαθνο 2 

3. Πνην ζέκα ζα ζπδεηεζεί; Γηα πνηνλ ιφγν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ; Πνηα 

επζχλε έρνπλ φζνη κηιήζνπλ;  

4. Πψο νινθιεξψλεηαη ην πξννίκην; 

2. Μεηάθξαζε 

Απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα () βξείηε ηε κεηάθξαζε ηνπ Γ. Αλησλίνπ. 

Γηαιέμηε θαη αληηζηνηρίζηε ηέζζεξηο (4) θξάζεηο ηεο κεηάθξαζεο (νλνκαηηθά ή 

ξεκαηηθά ζχλνια) κε ηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 

πρ. Όινη φζνη παξνπζηάδνληαη ζ' απηφ ην βήκα = Ἅπαντες οἱ παριόντες ἐνθάδε 

Α θαη Β νκάδα 

3. Θπκεζείηε ηα είδε ησλ ξεηνξηθώλ ιόγσλ (Δηζαγσγή, ζ. 15-17)  

1. ε πνηα θαηεγνξία θαηαηάζζεηαη ν «Περί Ειρήνης»; Πνχ εθθσλνχληαλ νη 

ιφγνη φπσο ν «Περί Ειρήνης»; 

2. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ελφο πξννηκίνπ (Δηζαγσγή, ζ. 18: ελεκέξσζε, εχλνηα 

θαη πξνζνρή). Δπηηπγράλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξννίκην; Πνηεο ιέμεηο/ 

θξάζεηο θαη εθθξαζηηθά κέζα αμηνπνηνχληαη;  

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=347&m=1
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=347&m=1
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3. Θπκεζείηε ηη είλαη ηα «Ήζε» (Δηζαγσγή, ζ. 20). Δληνπίζηε ζρεηηθά ζεκεία 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξννίκην; 

4. Θπκεζείηε ηη είλαη ηα «Πάζε»” (Δηζαγσγή, ζ. 20). Δληνπίζηε ζρεηηθά ζεκεία 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξννίκην; 

5. χκθσλα κε ηελ Δηζαγσγή «νη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθά παξά ινγηθά». Αλαπηχμηε ζε κία παξάγξαθν κε αηηηνιφγεζε 

ηελ δηθή ζαο άπνςε. 
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Φύιιν Δξγαζίαο 3 (Γεκνζζέλεο, «Περί της Ροδίων ελευθερίας», 1-2) 

*1+ Οἶμαι δεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, περὶ τηλικούτων βουλευομένους 

διδόναι παρρησίαν ἑκάστῳ τῶν συμβουλευόντων. ἐγὼ δ’ οὐδεπώποθ’ 

ἡγησάμην χαλεπὸν τὸ διδάξαι τὰ βέλτισθ’ ὑμᾶς (ὡς γὰρ εἰπεῖν 

ἁπλῶς, ἅπαντες ὑπάρχειν ἐγνωκότες μοι δοκεῖτε), ἀλλὰ τὸ πεῖσαι 

πράττειν ταῦτα· ἐπειδὰν γάρ τι δόξῃ καὶ ψηφισθῆ, τότ’ ἴσον τοῦ 

πραχθναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν δόξαι.  

[2] ἔστι μὲν οὖν ἓν ὧν ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν, τὸ 

τοὺς διὰ τὴν αὑτῶν ὕβριν ὑμῖν πολεμήσαντας οὐ πάλαι νῦν ἐν ὑμῖν 

μόνοις τς αὑτῶν σωτηρίας ἔχειν τὰς ἐλπίδας. ἄξιον δ’ ἡσθναι τῷ 

παρόντι καιρῷ· συμβήσεται γὰρ ὑμῖν, ἐὰν ἃ χρὴ βουλεύσησθ’ ὑπὲρ 

αὐτοῦ, τὰς παρὰ τῶν διαβαλλόντων τὴν πόλιν ἡμῶν βλασφημίας 

ἔργῳ μετὰ δόξης καλς ἀπολύσασθαι. 

Γεκνζζέλεο, «Περί της Ροδίων ελευθερίας», 1-2 

1. Μεηάθξαζε 

Απφ ηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα βξείηε ηνλ «Περί της Ροδίων ελευθερίας», 

1-2 θαη ηηο κεηαθξάζεηο πνπ παξαηίζεληαη.  

1. Γηαιέμηε ηε κεηάθξαζε ηνπ Β Ζ. Σζαθαηίθα θαη αληηζηνηρίζηε ηέζζεξηο (4) 

θξάζεηο ηεο κεηάθξαζεο (νλνκαηηθά ή ξεκαηηθά ζχλνια) κε ηα αληίζηνηρα 

ζεκεία ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 

2. Γηαβάζηε ηε κεηάθξαζε ησλ Κ. Θ. Αξαπφπνπινπ & Ν. Γ. Καζηκάθνπ θαη 

ζρνιηάζηε ηε γιψζζα ηεο. 

2. Θπκεζείηε ηα είδε ησλ ξεηνξηθώλ ιόγσλ (Δηζαγσγή, ζ. 15-17)  

1. ε πνηα θαηεγνξία θαηαηάζζεηαη ν «Περί της Ροδίων ελευθερίας»; Πνχ 

εθθσλνχληαλ νη ιφγνη φπσο ν «Περί της Ροδίων ελευθερίας»; 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=347&m=1
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2. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ελφο πξννηκίνπ (Δηζαγσγή, ζ. 18: ελεκέξσζε, εχλνηα 

θαη πξνζνρή). Δπηηπγράλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξννίκην; Πνηεο ιέμεηο/ 

θξάζεηο θαη εθθξαζηηθά κέζα αμηνπνηνχληαη;  

3. Θπκεζείηε ηη είλαη ηα «Ήζε» (Δηζαγσγή, ζ. 20). Δληνπίζηε ζρεηηθά ζεκεία 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξννίκην. 

4. Θπκεζείηε ηη είλαη ηα «Πάζε» (Δηζαγσγή, ζ. 20). Δληνπίζηε ζρεηηθά ζεκεία 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξννίκην. 

5. χκθσλα κε ηελ Δηζαγσγή «νη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθά παξά ινγηθά». Αλαπηχμηε ζε κία παξάγξαθν κε αηηηνιφγεζε 

ηελ δηθή ζαο άπνςε. 
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Φύιιν Δξγαζίαο 4 (Αξηζηνηέιεο θαη Πιάησλαο γηα ηε ξεηνξηθή) 

Α΄ νκάδα 

Δπηβεβαηώζηε ηηο απόςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηε ξεηνξηθή κε αλαθνξέο ζηνπο 

ξεηνξηθνύο ιόγνπο πνπ δηδαρηήθαηε 

Ο Αξηζηνηέιεο γηα ηελ ξεηνξηθή: 

Αο δερηνχκε ινηπφλ φηη ε ξεηνξηθή είλαη ε ηθαλφηεηα λα βξίζθνπκε ζηελ θάζε 

επηκέξνπο πεξίπησζε ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα πείζνπλ. Απηφ δελ είλαη έξγν 

θακηάο άιιεο ηέρλεο. Ζ θαζεκηά απφ ηηο άιιεο ηέρλεο είλαη δηαθσηηζηηθή θαη 

πεηζηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν δηθφ ηεο αληηθείκελν· ε ηαηξηθή π.ρ. ζηα ζέκαηα 

πγείαο θαη αξξψζηηαο, ε γεσκεηξία ζηηο ηδηφηεηεο ησλ κεγεζψλ, ε αξηζκεηηθή 

ζηνπο αξηζκνχο – έηζη θαη φιεο νη άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο. Ζ ξεηνξηθή 

όκσο θαίλεηαη όηη κπνξεί λα βξίζθεη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα πείζνπλ – 

γηα λα ην πνύκε έηζη – ζε θάζε ζέκα πνπ καο απαζρνιεί. Απηό είλαη θαη πνπ 

καο θάλεη λα ιέκε όηη ε ξεηνξηθή δελ πξνϋπνζέηεη εηδηθέο γλώζεηο γηα 

επηκέξνπο ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.  

[...] 

Ο ξεηνξηθόο ιόγνο ιεηηνπξγεί πεηζηηθά κε ηξεηο ηξόπνπο: άιινηε κέζσ ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ ξήηνξα, άιινηε κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάζεζεο πνπ 

δεκηνπξγεί ζηελ ςπρή ηνπ αθξναηή θαη άιινηε κε ηα απνδεηθηηθά ή 

θαηλνκεληθά απνδεηθηηθά επηρεηξήκαηα πνπ πεξηέρεη ν ίδηνο. 

[...] 

Σν έξγν, ινηπφλ, ηεο ξεηνξηθήο α) αθνξά ζε ζέκαηα ζαλ απηά πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ησλ ζπδεηήζεσλ καο θαη γηα ηα νπνία δελ δηαζέηνπκε άιιεο ηέρλεο, 

β) επηηειείηαη κπξνζηά ζε αθξναηέο πνπ δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

παξαθνινπζνχλ πνιιέο καδί ζπιινγηζηηθέο θάζεηο θαη λα κεηέρνπλ ζε έλαλ 

ζπιινγηζκφ πνπ ην μεθίλεκα ηνπ βξίζθεηαη πνιχ καθξηά. ε ζπδήηεζε 
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κπαίλνπλ κόλν ηα ζέκαηα πνπ θαίλεηαη όηη κπνξνύλ λα έρνπλ δύν 

δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο όςεηο. 

[...] 

Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή Βηβιίν Πξψην. Δηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα Γ. Λππνπξιήο, 

2002, Θεζζαινλίθε: Εήηξνο, ζει. 136-149  

Β΄ νκάδα 

πληάμηε κία παξάγξαθν γηα ηελ αληίιεςε πνπ είρε ν Πιάησλαο γηα ηε 

ξεηνξηθή. Αληιήζηε πιεξνθνξίεο απφ ην ιήκκα ζηε Βηθηπαίδεηα. θαη θάληε 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο-ηεθκεξίσζε ζηνλ δηάινγν «Γοργίας»  

http://tinyurl.com/prp9blw
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/translation/contents.html?author_id=12#toc003
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Φύιιν Δξγαζίαο 5 (Πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ςεθηαθά κέζα) 

Μπνξείηε λα δνθηκάζεηε ηηο δεμηόηεηέο ζαο ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη λα 

δεκηνπξγήζεηε. Γηαιέμηε κία από ηηο ηέζζεξηο δξαζηεξηόηεηεο ή εκπλεπζηείηε 

άιιε. 

1. Γηαιέμηε φπνην πξννίκην ζέιεηε. Θα έλα θφκηθ κε ηξία-ηέζζεξα θαξέ πνπ ζα 

αλαπαξηζηνχλ ηνλ νκηιεηή λα κηιά φπσο ην θαληάδεζηε. Θα αμηνπνηήζεηε 

δηθή ζαο ειεχζεξε κεηάθξαζε/ δηαζθεπή ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. 

Αλ μέξεηε θάπνην ινγηζκηθφ, κπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε. Αιιηψο... … 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Pixton. Θα πξέπεη λα θάλεηε ινγαξηαζκφ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζηε γθξίθιηο, επεηδή δελ ππνζηεξίδεη ειιεληθά. Μπνξείηε επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξφγξακκα πνπ ζα εγθαηαζηήζεηε ζηνλ ππνινγηζηή απφ εδψ  

2. Γηαιέμηε φπνην πξννίκην ζέιεηε. Βξείηε ζην δηαδίθηπν εηθφλεο ζρεηηθέο κε ηελ 

εθθψλεζε ξεηνξηθψλ ιφγσλ θαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξννηκίνπ πνπ 

δηαιέμεηε. Δπεμεξγαζηείηε ηξεηο-ηέζζεξηο εηθφλεο ζηηο νπνίεο ζα εηζαγάγεηε 

θξάζεηο απφ ηελ κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ. 

3. Αλ μέξεηε θάπνην ινγηζκηθφ, κπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε. Αιιηψο... … 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Photoscape, πνπ είλαη Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/ 

Λνγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα 

4. Αλ ζέιεηε θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, ερνγξαθήζηε αλαγλψζεηο ηνπ θεηκέλνπ 

θαη δεκηνπξγήζηε βίληεν αμηνπνηψληαο θαη ηηο εηθφλεο πνπ δεκηνπξγήζαηε. 

5. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζηε αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο κε ην ινγηζκηθφ 

Hotpotatoes (δείηε εδψ).  

 

 

http://www.pixton.com/
http://www.comicstripcreator.org/
http://www.photoscape.org/
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/Hotpotatoes.htm
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

- 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν ζελάξην εθαξκφζηεθε ακέζσο κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα. Αλ θαη απέκελαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο βδνκάδεο καζεκάησλ, ην θιίκα είρε αιιάμεη κε ηελ 

πξννπηηθή ηνπ ηέινπο θαη ηνλ εμεηάζεσλ λα θαζνξίδεη ηε αξλεηηθά ηε δηάζεζε ησλ 

καζεηψλ. Δπίζεο, αλ θαη αλαδηακνξθψζεθαλ ηα Φχιια Δξγαζία κε βάζε ηε δηδαθηέα 

χιε ηεο ρξνληάο 2014-15 δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη αξραηνγλσζηηθέο 

πξνεθηάζεηο πνπ πξναπαηηνχζαλ ηε δηδαζθαιία εηζαγσγηθψλ ζρνιίσλ θαη ηζηνξηθψλ 

δεδνκέλσλ. Χζηφζν, θάλεθε λα γίλεηαη αληηιεπηή βαξχηεηα πνπ έρνπλ νη ζηφρνη ησλ 

πξννηκίσλ θαη λα ζπλδπάδνληαη κε καζήκαηα φπσο ε Δθζεζε θαη ε ζπγγξαθή 

θαηάιιεισλ πξνιφγσλ ζηα δεηνχκελα θείκελα. ε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπαλε αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, θφκηθο, θσηνγξαθηψλ, αζθήζεσλ Hot Potatoes, δελ είρακε 

θάπνην νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα. Δκθαλψο, εθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπ έζεζαλ «εθηφο χιεο» ηα θείκελα κε ηα νπνία αζρνινχληαλ ην 

ζελάξην, επεξέαζε θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έγηλε ε εθαξκνγή, δειαδή ην ηέινο 

ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα κελ έρνπλ ηελ ίδηα δηάζεζε 

ελαζρφιεζεο. Σέηνηεο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαλέσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Kalantzis, M. & Cope, B. 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. 

Υξηζηίδεο (επηκ.), «Ιζρπξέο» θαη «αζζελείο» γιώζζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: 
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όςεηο ηνπ γισζζηθνύ εγεκνληζκνύ». Πξαθηηθά δηεζλνχο ζπλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε: 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 680-695. 

Phillips, L. & M. W. Jorgensen, 2009. Αλάιπζε Λόγνπ, Θεσξία θαη Μέζνδνο. Αζήλα: 

Παπαδήζεο, 162-164. 

Αξράθεο, Α. & Β. Σζάθσλα. 2011. Ταπηόηεηεο, Αθεγήζεηο, θαη Γισζζηθή Δθπαίδεπζε, 

Αζήλα: Παηάθεο, 191-195. 

Βαξκάδεο, Ν. Γ. 2003. Γηδαθηηθή ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ. Αζήλα: Παηάθεο, 57-60, 

74-78. 

Εαγνχξαο, Υ., Β. Γαγδηιέιεο, Β. Κφκεο, Γ. Κνπηζνγηάλλεο, Υ. Κπλεγφο & Φχιινο Γ. 

2010. Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Κέληξα 

ηήξημεο Δπηκφξθσζεο, ηεχρνο 1: γεληθφ κέξνο, Α΄ έθδνζε. Πάηξα. 

Καθξηδήο, Η. Θ. 1966. Τν κεηαθξαζηηθό πξόβιεκα. Αζήλα: Ζ βηβιηνζήθε ηνπ 

θηινιφγνπ. 

Κνπηζνγηάλλεο, Γ. 2011. Δθεβηθέο πξαθηηθέο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ θαη 

ηαπηφηεηεο. Θεζζαινλίθε, Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, ζει. 50-58. 

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

Θενδσξνπνχινπ (επηκ.), Δγθπθινπαηδηθόο νδεγόο γηα ηε γιώζζα. Θεζζαινλίθε: 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 291-294. 

Μαξσλίηεο, Γ. Ν. 2001
β
. Καηεβάζηε ηνπο αξραίνπο από ην εηθνλνζηάζη. Σν Βήκα, 

7/4/2011. [15/12/2013]  

Μαξσλίηεο, Γ. Ν. 2006. «Ζ πεξηπέηεηα ηεο ελδνγισζζηθήο κεηάθξαζεο θαη ε 

εθπαηδεπηηθή ηεο αμία». ην Β. Σζάθνο (επηκ.), Παλειιήληα Έλσζε Φηινιφγσλ, 

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=394352
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Η δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Μεηαίρκην, 

41-45. 

Μπνπηνπινχζε, Δ. 2001. «Γιψζζα θαη γισζζηθή επίγλσζε». ην Α.Φ. Υξηζηίδεο & 

Μ. Θενδσξνπνχινπ (επηκ.), Δγθπθινπαηδηθόο νδεγόο γηα ηε γιώζζα. 

Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 223-229. 

Πφιθαο, Λ. & Κ. Σνπινχκεο. 2012. Μειέηε γηα ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε, θαη ηελ 

εθαξκνγή ζελαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο θαη γξακκαηείαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 18-22. [18/12/2013]. 

Πφιθαο, Λ. 2011. ΣΠΔ θαη δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 
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