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νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη εζληθνύο 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ   

Πνηνο ήηαλ ν Αιθηβηάδεο;  

Εθαπμογή ζεναπίος 

Βαζίιεο πκεσλίδεο 

Δημιοςπγόρ  

Βαζηιηθή Μαληδώξνπ  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 

Τάξη 

Α΄ Λπθείνπ 

Χπονολογία  

Από 15-10-2014 έσο 22-10-2014 

Διδακηική/Θεμαηική Ενόηηηα 

Ξελνθώληνο, «Ελληνικά», Β 1. 25 - 26 

Διαθεμαηικό  

Ναη 

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

Η. Φηινινγηθήο Εώλεο 

Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία [Λύθεην] 

Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία (από κεηάθξαζε) 

Ηζηνξία 

Νενειιεληθή Γιώζζα 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Νεόηεξε Δπξσπατθή Λνγνηερλία 

ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 

Πιεξνθνξηθή 
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ΗΗΗ. Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο – Project 

Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 

Πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηιαλαγλσζίαο ζην ζρνιείν  

Χπονική διάπκεια  

6 δηδαθηηθέο ώξεο  

Χώπορ 

Η. Φπζηθόο ρώξνο:  

Δληόο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθόο ρώξνο: ςεθηαθό δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ καζήκαηνο. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην παξόλ ζελάξην, απαηηείηαη ε ζπζηεκαηηθή εμνηθείσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αιιά θπξίσο ησλ καζεηώλ κε ηηο ομαδοζςνεπγαηικέρ μεθόδοςρ 

διδαζκαλίαρ αξρηθά θαη θαηόπηλ κε ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε βαζηθώλ εξγαιείσλ 

ησλ ΣΠΔ (επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ, ηερληθέο αλαδήηεζεο 

ζην δηαδίθηπν), θαη ε ύπαξμε θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (ζρνιηθό 

εξγαζηήξην Ζ/Τ, θνξεηόο Ζ/Τ, βηληενπξνβνιέαο, πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν). Δπίζεο, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ηνπιάρηζηνλ από δύν κέιε 

ησλ νκάδσλ, θαζώο είλαη αλαγθαία ε πξόζβαζε ζε μελόγισζζνπο πόξνπο. 

Απαξαίηεηε είλαη θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ελόο ινγηζκηθνύ θαηαζθεπήο θόκηθο 

(ComicStripCreator) θαη ε γλώζε ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ Google Earth. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε. 

http://www.comicstripcreator.org/
http://www.google.com/earth/index.html
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Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Βαζηιηθή Μαληδώξνπ: «Πνηνο ήηαλ ν Αιθηβηάδεο;» Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη 

Γξακκαηεία, Α΄ Λπθείνπ, 2014. 

Το ζενάπιο ανηλεί  

 - 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δλώ νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηηο θηλήζεηο ηνπ Λπζάλδξνπ θαη ησλ Αζελαίσλ ζηνλ 

Διιήζπνλην, μαθληθά εκθαλίδεηαη ν Αιθηβηάδεο γηα λα βνεζήζεη ηνπο Αζελαίνπο. 

Πνηνο, όκσο, ήηαλ πξαγκαηηθά ν Αιθηβηάδεο; Πνηα ήηαλ ε ζρέζε ηνπ κε ηα 

ηζηνξνύκελα γεγνλόηα; Πώο βξέζεθε ζηε εζηό; Γηαηί ζέιεζε λα ζπκβνπιεύζεη  

ηνπο Αζελαίνπο; Σν παξόλ ζελάξην επηρεηξεί λα θσηίζεη ηε δξαζηεξηόηεηα θαη ηα 

ςπρνθίλεηξα ηνπ αζελαίνπ πνιηηηθνύ θαη λα δώζεη κηα όζν ην δπλαηόλ 

νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ ζηνπο καζεηέο. Παξάιιεια, 

απνζθνπεί ζην λα απνθαηαζηήζεη ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα θαη ελδερνκέλσο ηε 

κνλνκέξεηα ησλ γλώζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ην ηζηνξηθό πξόζσπν, θέξλνληαο ζε 

επαθή ηνπο καζεηέο κε πξσηνγελείο πεγέο. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ ζηελ Α΄ Λπθείνπ επηδηώθεη πιένλ ηε 

δηεύξπλζε θαη ηελ εκβάζπλζε ησλ γλώζεσλ πνπ νη καζεηέο έρνπλ απνθνκίζεη γηα ηνλ 

αξραίν ειιεληθό ιόγν, αθνύ ε βαζκηαία εμνηθείσζή ηνπο κε απηόλ θαη ε ζηαδηαθή 

θαηάθηεζή ηνπ έρεη πξνεγεζεί ζηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ. ηελ πξάμε, όκσο, 

ππάξρνπλ πνιιέο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ αληηζηξαηεύνληαη ηελ επίηεπμε ηνπ 

παξαπάλσ ζηόρνπ. Χο ζεκαληηθόηεξε από απηέο ζα ζεκεηώζνπκε ηελ 

απνζπαζκαηηθόηεηα ησλ γλώζεσλ θαη ηελ ππεξπιεζώξα ηεο ύιεο πνπ πξέπεη λα 

θαιπθζεί θαη πνπ ζπαλίσο νινθιεξώλεηαη θαηά ηε δηαδνρή ησλ ηάμεσλ ή, αλ απηό 
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γίλεη, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εκπέδσζήο ηεο. Έηζη, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ 

θηάλεη ζηελ Α΄ Λπθείνπ κε ζεκαληηθά ειιείκκαηα. Παξάιιεια, νη καζεηέο έξρνληαη 

γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε εληαίν θείκελν, ηνπ νπνίνπ ε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά 

γεγνλόηα πνπ πξαγκαηεύεηαη είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή. Γηα λα θαηαλνεζεί, ινηπόλ, ην 

θείκελν είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ηνπ πιαηζίνπ. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα εμεηαζζεί είλαη απηόο ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο: πξόθεηηαη γηα 

ηζηνξηνγξαθηθό θείκελν θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα κπεζνύλ ζην 

λα γλσξίδνπλ ηνπο θώδηθέο ηνπ. Σα δξώληα πξόζσπα γηα παξάδεηγκα, ε ρσξνρξνληθή 

ηνπνζέηεζε θαη αιιεινπρία ησλ γεγνλόησλ, νη αηηηώδεηο ζρέζεηο αιιά θαη ν ίδηνο ν 

ηζηνξηνγξάθνο, νη ηθαλόηεηέο ηνπ ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκβάλησλ, ε εζηίαζε θαη 

άιια δηακνξθώλνπλ έλα πιέγκα αιιειεμαξηήζεσλ, κε ην νπνίν έξρεηαη αληηκέησπνο 

ν καζεηήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζπειάζεη ην θείκελν πνπ ζε πνιιά ζεκεία 

παξακέλεη γηα ηνλ ίδην ζθνηεηλό από γισζζηθή άπνςε. 

ηηο νδεγίεο (Γ2/115369/28-9-2012 εγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ ζηελ Α΄ Γεληθνύ Λπθείνπ 

γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε κεηάθξαζε, ε νπνία  παξακέλεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα 

ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ελώ ε αλάπηπμε ηεο κεηαθξαζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ 

καζεηώλ είλαη έλαο από ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο. Ζ κεηάθξαζε 

είλαη έλα εξγαιείν πνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιια βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

ην αξραίν θείκελν, ελώ ηνλίδεηαη όηη ε κεηάθξαζε δε ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθή, 

ζηαηηθή θαη παγησκέλε. 

Σαπηόρξνλα, πξνθξίλεηαη γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ε 

δηαζεκαηηθή αιιά θαη ε δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζή ηνπ. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

πξνζθέξεηαη γηα ζπγθξίζεηο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κηα ζθαηξηθόηεξε θαηαλόεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηδεώλ, ησλ αμηώλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ αξραίνπ θόζκνπ 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ ζύγρξνλν πνιηηηζκό. Ζ ζπλαλάγλσζε θαη άιισλ θεηκέλσλ ηεο 

ίδηαο ή άιισλ πεξηόδσλ θαη θπξίσο απνζπαζκάησλ από ζύγρξνλα έξγα κάο βνεζά λα 

αλαδείμνπκε ηε δύλακε ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξνζεγγίδνπκε (Σζάθνο, 2004). 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A108/document/4e77140fs8l7/5076bbd9h6x4.pdf
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Έλαο ηξίηνο ππιώλαο όπνπ ζηεξίδεηαη ε παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε είλαη ην 

όηη πξόθεηηαη γηα ηζηνξηθό θείκελν θαη ε ηζηνξία κπνξεί λα βνεζήζεη πνιιαπιά ηνπο 

καζεηέο. ύκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Macmillan «είλαη πεξηζζόηεξν ζώθξνλ λα 

αληηκεησπίδνπκε ηελ ηζηνξία όρη σο ζσξό λεθξώλ θύιισλ ή ζπιινγή ζθνληζκέλσλ 

έξγσλ ηέρλεο, αιιά σο κηθξή ιίκλε, κεξηθέο θνξέο επεξγεηηθή, ζπρλά ζεηνύρν, πνπ, 

ρσκέλε θάησ από ην παξόλ, δηακνξθώλεη ζησπειά ηνπο ζεζκνύο καο, ηνλ ηξόπν πνπ 

ζθεπηόκαζηε, ην ηη καο αξέζεη θαη ηη δελ καο αξέζεη.» (Macmillan, 2012). 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Αλακέλεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο: 

 Να αληηιεθζνύλ ηνλ ξόιν ησλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ηεο δξάζεο ηνπο ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ ηζηνξηθνύ γίγλεζζαη. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα όξηα ηεο αλζξώπηλεο θηινδνμίαο. 

 Να αζθεζνύλ ζηνλ θξηηηθό αλαζηνραζκό ζρεηηθά κε ζέκαηα αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο, ώζηε λα νδεγεζνύλ ζε θαιύηεξν πξνζαλαηνιηζκό 

ζην πεξηβάιινλ. 

 Να θαηαλνήζνπλ όηη ε αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη πνιπδηάζηαηε θαη 

εξκελεύεηαη κε πνηθίινπο ηξόπνπο. 

 Να αληινύλ από ηνλ αξραίν πλεπκαηηθό πνιηηηζκό εξεζίζκαηα γηα ηελ θξηηηθή 

αληηπαξάζεζε κε ηηο ζύγρξνλεο ζπλζήθεο. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Αλακέλεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο: 

 Να αλαζπλζέζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Αιθηβηάδε, 

ζηεξηγκέλνη ζε αξραηνειιεληθά θείκελα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα όξηα ηζηνξίαο 

θαη κπζηζηνξίαο. 

 Να αζθεζνύλ ζηε κεηαθξαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αξραηνειιεληθνύ θεηκέλνπ, 

ρξεζηκνπνηώληαο παξάιιεια ειεθηξνληθά ιεμηθά. 
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 Να θαηαλνήζνπλ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ ιόγνπ θαη 

λα εκπεδώζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθνινγίαο, ηεο ζύληαμεο 

θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο αξραίαο ειιεληθήο. 

 Να αληηκεησπίδνπλ ηα αξραία ειιεληθά σο ζύζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

λνκνηέιεηα, νξγάλσζε, νηθνλνκία. 

 Να δηαπηζηώζνπλ θαη λα απνιαύζνπλ κεξηθέο εκθαλείο αθεγεκαηηθέο αξεηέο 

ηνπ Ξελνθώληα, ηελ θαζαξόηεηα θαη ηε δσεξόηεηα ηεο πεξηγξαθήο, ηελ 

επηινγή ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ιεπηνκέξεηαο, ηε δηήγεζε εληππσζηαθώλ 

ζθελώλ θαη εηθόλσλ πνπ καξηπξνύλ ηελ ηθαλόηεηα έκπεηξνπ «αληαπνθξηηή» 

ηεο επνρήο. 

 Να αζθεζνύλ ζηελ αλαγλώξηζε θαη ζηελ αλάιπζε ησλ κεηνρώλ. 

 Να κειεηήζνπλ θαη λα αζθεζνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιαγίνπ ιόγνπ. 

Γπαμμαηιζμοί 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο: 

 Να αμηνπνηνύλ ηηο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. 

 Να αζθεζνύλ ζηνλ δηάινγν, ζηε ζύγθξηζε θεηκέλσλ, ηελ θξηηηθή απνηίκεζή 

ηνπο θαη ηελ εμαγσγή πξνζσπηθώλ ζπκπεξαζκάησλ, αιιά θαη ζηελ παξαγσγή 

πξνθνξηθνύ ή γξαπηνύ ιόγνπ ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό πιαίζην. 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηα ζώκαηα θεηκέλσλ θαη λα αληρλεύνπλ παξαδείγκαηα 

κέζα από ηα απζεληηθά ζπκθξαδόκελα. 

 Να εζηζζνύλ ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ έληππσλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ 

πεγώλ πιεξνθόξεζεο. 

 Να πξνζαξκόδνπλ ηηο ζπλήζεηο ρξήζεηο ησλ ινγηζκηθώλ θαη ησλ 

ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ ζηα δεηνύκελα ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Πξνθξίλεηαη ε εςπεηική – ανακαλςπηική κέζνδνο θαηαζθεπήο ηεο γλώζεο, πνπ ζα 

πινπνηεζεί κέζσ ηεο ομαδοζςνεπγαηικήρ μάθηζηρ. 
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Οη νκάδεο νξίδνπλ ηνπο ξόινπο ησλ κειώλ ηνπο (ρεηξηζηήο Ζ/Τ, ζπληνληζηήο 

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

δηαγξάκκαηα θ.ιπ.) θξαηώληαο ζεκεηώζεηο, θαηαζέηνληαο απνξίεο, απαληώληαο ζε 

εξσηήκαηα θαη γεληθά ζπγθξνηώληαο ζε εληαίν πεξίπνπ ζώκα ην πξντόλ ηεο δνπιεηάο 

ηνπο. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε θάζε απηή είλαη λα παξαθνινπζεί ηελ νκάδα, 

λα ελζαξξύλεη δίλνληαο νδεγίεο, λα επηιύεη απνξίεο, λα δηαρεηξίδεηαη ην ρξόλν θ.ιπ.  

Οη νκάδεο αλαθνηλώλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ θαη 

πξνβαίλνπλ ζηε ζηνραζηηθή εξκελεία ηνπο, θάλνληαο ζπλνςίζεηο θαη αλαδεηώληαο 

ζπλδέζεηο, πξνεθηάζεηο θ.ιπ. ηόρνο είλαη λα εκπιαθνύλ πξνζσπηθά ζε θνηλό 

πξνβιεκαηηζκό, λα θηλεηνπνηεζνύλ θαη λα αλαπηύμνπλ λνεηηθέο δηεξγαζίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δώζνπλ ιύζεηο ζηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο κε νιόθιεξε ηελ ηάμε ή ζηε 

δηάξθεηα κηαο δηάιεμεο. Οη καζεηέο παξάγνπλ εξσηήζεηο, παξαδείγκαηα ή 

απαληήζεηο, θαινύληαη λα επαλεμεηάζνπλ, λα ζπλνςίζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα 

ππνβνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη καδί. 

ην ςεθηαθό πεξηβάιινλ  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, κεηά ην πξώην 

δηαθνξεηηθό Φύιιν γηα θάζε νκάδα, νη νκάδεο δνύιεςαλ κε αθεηεξία ην ίδην Φύιιν 

πνπ ήηαλ θνηλό. Σα Φύιια Δξγαζίαο αλαδηαηάρηεθαλ ζε πέληε (5). Δθηόο από ηελ 

δπλαηόηεηα απαληήζεσλ/ ζρνιηαζκνύ πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν ςεθηαθό 

πεξηβάιινλ, ηνπο δόζεθε ελαιιαθηηθά ε ελζσκαησκέλε δπλαηόηεηα ζρνιηαζκνύ 

κέζσ ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ Facebook θαη ε επηθνηλσλία κε ρξήζε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ή άιισλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ, αλ είραλ ινγαξηαζκνύο ζε ππεξεζίεο 

όπσο ην Dropbox. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σν 2007 επαλαθπθινθόξεζε ζε ειιεληθή κεηάθξαζε ην βηβιίν ηεο δηάζεκεο 

ειιελίζηξηαο Jacqueline de Romilly «Αιθηβηάδεο» κε ηνλ ππόηηηιν «–Οη Κίλδπλνη 

ηεο θηινδνμίαο». Πξόθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα κνλνγξαθία ζηεξηγκέλε ζε  

http://ellinika-v-1-25-26.webnode.gr/
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αξραηνειιεληθά θείκελα πνπ αληηκεησπίδνληαη σο πεγέο θαη παξαηίζεληαη. ην 

νπηζζόθπιιν απηνύ ηνπ βηβιίνπ δηαβάδνπκε: «Ζ ζπγγξαθηθή δύλακε ηεο Γαιιίδαο 

αθαδεκατθνύ παξαζύξεη ηνλ αλαγλώζηε θαζώο κεηαδίδεη ην πάζνο θαη ην δένο ηεο 

κπξνζηά ζηε κεγάιε θαη ηξαγηθή θαη’ απηήλ, κνξθή ηνπ Αιθηβηάδε. ιε ε δσή ηνπ 

είλαη κηα αδηάθνπε πεξηπέηεηα, κε απίζαλεο ελέξγεηεο, ρανηηθέο ελαιιαγέο δόμαο θαη 

ακαύξσζεο, ζάξξνπο θαη θαπιόηεηαο, πνπ ηελ θάλνπλ ζρεδόλ κπζηθή. Απηόο ν 

σξαίνο θαη ηνικεξόο λένο, κε θεδεκόλα ηνλ Πεξηθιή θαη δάζθαιν ηνλ σθξάηε, 

βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο Αζελατθήο δσήο ζηα ρξόληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ 

Πνιέκνπ. Γνήηεπε κε ηα ραξίζκαηα, ηηο ζξαζύηεηεο θαη ηα ζθάλδαιά ηνπ. ινη ηνλ 

ζαύκαδαλ θαη ηνπ ζπγρσξνύζαλ ηα πάληα. Ήηαλ όκσο θηιόδνμνο ρσξίο εζηθνύο 

ελδνηαζκνύο. Καη απηό ππήξμε ην θαηαιπηηθό ζηνηρείν. Πξνθάιεζε ερζξόηεηεο πνπ 

απέβεζαλ νιέζξηεο γηα όινπο. Οη κεηαπηώζεηο ηνπ από ηα ύςε ζηα βάζε παίξλνπλ 

δηαζηάζεηο πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο ηξαγσδίαο θαη θαζηζηνύλ ηνλ Αιθηβηάδε 

κνηξαίν άλζξσπν γηα ηελ ηύρε ηεο Αζήλαο θαη ησλ ζπγρξόλσλ ηνπ.» (Jacqueline de 

Romilly, 2007). Έρνληαο ππόςε όζα ε ζπγγξαθέαο γξάθεη ζηα δώδεθα θεθάιαηα ηνπ 

βηβιίνπ, πνπ ζα ηνικνύζακε λα πνύκε όηη έρνπλ ραξαθηήξα κπζηζηνξεκαηηθό, αιιά 

θαη ηελ έιμε πνπ αζθεί ζηνπο καζεηέο ν πνιπηάξαρνο βίνο ησλ αξραίσλ 

πξνζσπηθνηήησλ, ζρεδηάζακε ην ζελάξην απηό. Δπηπιένλ, επηδηώθεηαη λα δνζεί ζηνπο 

καζεηέο πιεξέζηεξε εηθόλα γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηνλ Αιθηβηάδε, 

παξαθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηνπ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ θαη ζπγθξίλνληαο 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ κε άιινπο πνιηηηθνύο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο  

Οη ζηόρνη ηνπ ζελαξίνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζθνπνύο δηδαζθαιίαο ζύκθσλα κε ην 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπ είλαη κεηαμύ άιισλ λα κεηαηεζεί ην θέληξν βάξνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο από ηελ παξνρή γλώζεσλ ζηελ ελεξγεηηθή − θξηηηθή κάζεζε, από ηελ 

παζεηηθή απνκλεκόλεπζε γλώζεσλ ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηεο γλώζεο. Αθόκε, ζύκθσλα κε ην μονηέλο γπαμμαηιζμού πνπ 

αθνινπζείηαη, ελζαξξύλνληαη ε ζπλεμέηαζε ζεκείσλ ηεο αε κε ηε λε γιώζζα, ε 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A108/document/4e77140fs8l7/4e771427rcmk.pdf
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δεκηνπξγηθή ζύλδεζε αξραίνπ θαη ζύγρξνλνπ θόζκνπ, ε κειέηε ηεο αλζξώπηλεο 

εκπεηξίαο θαη ε πνιύπιεπξε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ καζεηή σο πξνο ην γλσζηηθό 

αληηθείκελν, ελώ ηαπηόρξνλα αλαπηύζζνληαη δεμηόηεηεο γηα ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ, ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία θαη ζπλζεηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζπιιέγνληαη θαη ηελ πξαγκάηεπζε ελόο ζέκαηνο από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

γσλίεο. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά, ώζηε λα θεληξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη ζα ηνπο εκπιέμεη δεκηνπξγηθά ζε δξαζηεξηόηεηεο 

δηεξεπλεηηθνύ ηύπνπ. Ζ εμνηθείσζή ηνπο κε δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζέγγηζεο 

ηεο γλώζεο εζίδεη ζηε κέζνδν ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζύλζεζεο 

ησλ πιεξνθνξηώλ, ελώ απώηεξνο ζηόρνο είλαη λα «δηαβάζνπλ» θξηηηθά ηελ 

πιεξνθνξία. Έηζη, ε δηδαζθαιία θαη ην ζρνιείν θαη’ επέθηαζε ζα ζπληειέζεη ζηε 

δεκηνπξγία θξηηηθώλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ ππνδνκή, ώζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο . 

Κείμενα 

Κείμενα ζσολικών εγσειπιδίυν  

Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη (Α Λπθείνπ):  

Βηβιίν 2. Κεθάιαην 1. §16-32 

Ξελνθώληαο, «Διιεληθά» Β 1. 25-26 [Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα].  

πληαθηηθό Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ:  

Ζ θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή.  

Φπρνινγία Α΄ Λπθείνπ Δπηινγήο.    

Κείμενα εκηόρ ζσολικών εγσειπιδίυν  

-Ξελνθώλ, «Απομνημονεύματα» 1.2.40-46 (απόζπαζκα 108): Μηα ζηηρνκπζία ηνπ 

λεαξνύ Αιθηβηάδε κε ηνλ λεαξό Πεξηθιή. ην ζπιινγηθό έξγν ησλ ηεθαλόπνπινπ, 

Θ. Κ., Σζηηζηξίδε, η., Αληδνπιή, Λ. & Γ. Κξηηζέιε, Ανθολογία Απσαίαρ Δλληνικήρ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1642,5211/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=391
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3398,13712/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=254
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=254
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Γπαμμαηείαρ Η-ΗΗΗ. 2002. Αζήλα: ΟΔΓΒ, η.2 [Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα – 

Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο].   

Γηόδσξνο ηθειηώηεο, «Ιστορική Βιβλιοθήκη» 13.105. ην Diodorus Siculus. 

Diodorus of Sicily in Twelve Volumes, vol. 4-8. 1989. Engl. translation C. H. 

Oldfather. Cambridge, MΑ.: Harvard University Press / London: William Heinemann 

Ltd. [Perseus Digital Library - Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα]. 

 «Μηθξόο Απόπινπο» [Κείκελα ζε ειεθηξνληθή κνξθή - Yπεύζ. Άγγ. Πεξδηθνύξεο]: 

-Θνπθπδίδεο, «Ιστορίες», 6. 88. 3, 8. 45. ην Θουκυδίδου Ιστορίαι Η–ΗΗ. 
2
1960 [

1
1940, 

Ομθόξδε: Οxford University Press]. Μηθξ. Δ. Κ. Βεληδέινο. Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ 

ηεο «Δζηίαο».  

-Πινύηαξρνο, «Βίοι Παράλληλοι»: Αλκιβιάδηρ, 2.1-4.2., 7.1-7.4, 9.1, 36.4-37.2, 38.1-

39.5. ην Plutarch's Lives. 1916. Engl. translation Bernadotte Perrin. Cambridge, 

MA: Harvard University Press / London: William Heinemann Ltd.  

Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα [Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο]: 

-Θνπθπδίδεο, «Ιστορίες», 2.65.1- 2.65.13, 6.15.1-6.15.4, 6.27.1-6.29.3. ην 

Thucydidis Historiae Η–ΗΗ. 1942. Ed. H. S. Jones & J. E. Powell. Οxford: Clarendon 

Press.    

-Πιάησλ, «Συμπόσιον» 219d – 222b. ην Platonis opera Η–V. 1900–07. Ed. J. 

Burnet. Oxford: Clarendon Press. 

Υποζηηπικηικό/εκπαιδεςηικό  ςλικό 

Βίνηεο  

Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε: Αιθηβηάδεο: από ηελ θνξπθή ζηελ άβπζζν 2007 

(δηάξθεηαο: 31΄13΄΄), ζθελνζεζία – εθηέιεζε παξαγσγήο: Πάλνο Βηηησξάθεο, έξεπλα 

– ζελάξην: Γεώξγηνο θεπάξλεο, κνπζηθή επέλδπζε: Νέζησξ Κνςηδάο, αθήγεζε: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0084%3Abook%3D13%3Achapter%3D105%3Asection%3D1
http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/vivlio6_10_frame_main.htm
http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/v8_4fm.htm
http://www.mikrosapoplous.gr/anc_texts/texts_plut.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=186
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=206
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=208
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=550
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/alkiviadis-apo-tin-koryfi-stin-avysso
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Καηεξίλα Λππεξίδνπ, δ/λζε παξαγσγήο: Γεκήηξεο Ναλνύξεο [πεγή: Δθπαηδεπηηθή 

Σειεόξαζε - ΤΠΑΗΘ]  

Ιζηοζελίδερ  

ComicStripCreator [Διεύζεξν ινγηζκηθό ζρεδηαζκνύ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ].  

Διιεληθή Βηθηπαίδεηα [Διεύζεξε Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα]. 

Διιεληθή Ηζηνξία ζην Γηαδίθηπν: Κιαζηθή Πεξίνδνο. Πνιηηηθή: Αιθηβηάδεο. [πεγή: 

Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ] 

Εελάθνο, Α. «Αιθηβηάδεο πεξίπνπ 450-404 π.Υ. Δπθπήο θαη αλήζηθνο», [πεγή: 

εθεκεξίδα «Σν Βήκα», 07/03/2004]. 

GoogleDocs / Drive [πλεξγαηηθά Έγγξαθα Google] 

Google Earth [Πξόγξακκα δηαδηθηπαθήο γξαθηθήο απεηθόληζεο ηεο Γεο]  

Μπειέδνο, Γ. . Αιθηβηάδεο: Ζ πνιπθύκαληε δσή ελόο ραξηζκαηηθνύ θαη αλήζηθνπ 

Αζελαίνπ, πεξ. «ηξαηησηηθή Ηζηνξία», ηεύρνο 108, Αύγνπζηνο 2005 [πεγή: 

“Livepedia” - Διιεληθή Διεύζεξε Δγθπθινπαίδεηα] 

«Οδπζζέαο», Πνιηηηζηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ: 

Γισζζάξη: Αλκιβιάδηρ . 

Perseus Digital Library [Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα]: Ζ. G. Liddell – R. Scott, 

1940. A Greek-English Lexicon (revised and augmented throughout by Sir Henry 

Stuart Jones, with the assistance of Roderick McKenzie). Oxford: Clarendon Press.  

Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα [Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο]:  

- Αξρέο ύληαμεο ηεο Αξραηνειιεληθήο Γιώζζαο: Πιάγηνο ιόγνο επηζπκίαο θαη 

Πιάγηνο ιόγνο θξίζεσο 

-Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο  

- Δπηηνκή ηνπ Μεγάινπ Λεμηθνύ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο ησλ H.G. Liddell 

& R. Scott  

http://www.comicstripcreator.org/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/450alcibiades.html
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=157568
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=http://docs.google.com/?hl%3Del%23&followup=http://docs.google.com/?hl%3Del&ltmpl=homepage&hl=el
http://www.google.com/earth/index.html
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://odysseus.culture.gr/a/5/ga502.jsp?obj_id=15082
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.04.0057
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_090.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_089.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
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θαπέηε, Δ. Γ. «Πεινπνλλεζηαθόο πόιεκνο – Ζ λαπκαρία ζηνπο Αηγόο πνηακνύο – 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ». [πεγή: πεξηνδηθό «ηξαηησηηθή 

Δπηζεώξεζε», ηεύρνο 2/ Μάξηηνο-Απξίιηνο 2010].  

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Αθόπμηζη 

Χο αθόξκεζε ρξεζηκνπνηνύληαη νη πξνεγνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε 

ηνλ Αιθηβηάδε, ησλ νπνίσλ γίλεηαη δηεξεύλεζε. Πξνβάιιεηαη ζηνπο καζεηέο ηκήκα 

από ην βίληεν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο: «Αιθηβηάδεο: από ηελ θνξπθή ζηελ 

άβπζζν» πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Καηόπηλ, ελεκεξώλνληαη νη καζεηέο γηα ηε 

δηαδηθαζία θαη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, κεηθηέο σο πξνο ην θύιν θαη ηελ επίδνζε, ελώ 

ε θαηαλνκή ησλ ξόισλ κέζα ζε απηέο γίλεηαη από ηνπο ίδηνπο. 

Ζ πξώηε ώξα δηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο νη καζεηέο εξγάδνληαη ρσξηζκέλνη ζε πέληε 

νκάδεο (1ε, 2ε, 3ε, 4ε θαη 5ε). ηόρνο ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε 

ζπγγξαθή ελόο νινθιεξσκέλνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο ηνπ Αιθηβηάδε, όπνπ ε 

πιεξνθνξία πνπ ζα παξαηίζεηαη ζα αληιείηαη θαη από αξραία θείκελα κε ηελ άζθεζε 

ησλ καζεηώλ ζηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία. Σν βηνγξαθηθό ζα ζπληαρζεί 

ζπλεξγαηηθά, αθνύ νη καζεηέο ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία GoogleDocs θαη θάζε 

κία νκάδα ζα εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα 

δεηνύκελα. Κάζε κία νκάδα ζα αζρνιεζεί θαη κε ζπγθεθξηκέλν αξραηνειιεληθό 

θείκελν ηνπ νπνίνπ ηε κεηάθξαζε ζα πξνζεγγίζεη κέζα από ηηο δηαηηζέκελεο 

κεηαθξάζεηο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ιεμηθώλ. Δλδερνκέλσο λα ππάξμεη πξόβιεκα κε 

ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ πέκπηε νκάδα, ε νπνία αλαιακβάλεη ηε ζπξξαθή 

ησλ απνζπαζκάησλ ησλ πξνεγνύκελσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα αξρίζεη 

όηαλ νη άιινη έρνπλ ηειεηώζεη. 

ην 2
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο (1 δηδαθηηθή ώξα), γίλεηαη εληνπηζκόο ηνπ ηόπνπ θαη 

ησλ θηλήζεσλ ησλ αληηπάισλ, έηζη ώζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ζαθή αληίιεςε 

http://www.army.gr/files/File/STRATIOTIKH%20EPITHEORHSH/MAR_APR_2010/2010-2-5%205682.pdf
http://www.army.gr/files/File/STRATIOTIKH%20EPITHEORHSH/MAR_APR_2010/2010-2-5%205682.pdf
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/alkiviadis-apo-tin-koryfi-stin-avysso
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/alkiviadis-apo-tin-koryfi-stin-avysso
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ηνπ πνύ ζπκβαίλνπλ ηα γεγνλόηα, αιιά θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο ζπκβνπιήο 

ηνπ Αιθηβηάδε, όπσο θαη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ηθαλόηεηα.  

ην 3
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο (2 δηδαθηηθέο ώξεο), νη καζεηέο αζρνινύληαη ακηγώο κε 

ην θείκελν, εθηειώληαο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπληαθηηθά θαηλόκελα 

ηνπ θεηκέλνπ (απόδνζε κεηνρώλ, κεηαηξνπή ηνπ πιαγίνπ ιόγνπ ζε επζύ), κε 

ζύγθξηζε παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθνύο αξραίνπο έιιελεο 

ζπγγξαθείο (Ξελνθώληαο, Πινύηαξρνο, Γηόδσξνο ηθειηώηεο) θαη κε δξαζηεξηόηεηεο 

κίκεζεο ξόισλ πνπ έρνπλ σο ζηόρν ηελ ελζπλαίζζεζε. 

ην 4
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο (1 δηδαθηηθή ώξα) παξαθνινπζνύλ ηελ πνξεία ηνπ 

Αιθηβηάδε κεηά ηε εζηό, ζπκπιεξώλνληαο ην βηνγξαθηθό ηνπ, ηνλ ζπγθξίλνπλ κε 

ηνλ Πεξηθιή, δηεξεπλνύλ ηνλ όξν «θηινηηκία» -«θηινδνμία» θαη, ηέινο, αμηνπνηώληαο 

γλώζεηο ηεο Φπρνινγίαο πξνζπαζνύλ λα εξκελεύζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Αιθηβηάδε.   

ην 5
ν
 Φύιιν, (1 δηδαθηηθή ώξα), αμηνπνηώληαο ηα πνξίζκαηα ησλ κέρξη ηώξα 

εξεπλώλ ηνπο ηνύο αλαζέηνπκε λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ειεθηξνληθό θόκηθ κε ζέκα 

ηνλ Αιθηβηάδε, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη 

δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθό κέζν. 
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 

ΟΜΑΓΑ 1
Ζ
 

Σα παιδικά και εθηβικά τρόνια ηοσ Αλκιβιάδη – Πρόζφπα και γεγονόηα ποσ ηον 

ζημάδευαν. 

1. Να κειεηήζεηε ην ιήκκα ηεο Βηθηπαίδεηαο γηα ηνλ Αιθηβηάδε θαη ηνπο 

παξαθάησ ηζηόηνπνπο: 

o «Οδπζζέαο», Πνιηηηζηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ: Γισζζάξη: Αλκιβιάδηρ. 

o Αιθηβηάδεο 

o Αιθηβηάδεο πεξίπνπ 450-404 π.Υ. Δπθπήο θαη αλήζηθνο 

o Αιθηβηάδεο: Ζ πνιπθύκαληε δσή ελόο ραξηζκαηηθνύ θαη αλήζηθνπ 

Αζελαίνπ 

2. Γείηε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Μηθξνύ Απόπινπ ηνλ «Αλκιβιάδη» από ηνπο «Βίους 

Παραλλήλους» ηνπ Πινπηάξρνπ. Να κειεηήζεηε ηηο παξαγξάθνπο 2.1 – 4.2, 

7.1 – 7.4 θαη 9.1., θαη λα πξνζπαζήζεηε λα ηηο κεηαθξάζεηε ζε αδξέο γξακκέο 

κε ηε βνήζεηα ηεο Δπηηνκήο ηνπ ιεμηθνύ Liddell & R. Scott.  

3. ηελ Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα ζα βξείηε ην απόζπαζκα 219d – 222b 

από ην «Συμπόσιον» ηνπ Πιάησλα. Δθεί ν Αιθηβηάδεο κηιά γηα ηηο αξεηέο 

ηνπ σθξάηε θαη ηε κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζε. Να δηαβάζεηε ηε 

κεηάθξαζε ηνπ απνζπάζκαηνο.  

4. Σέινο, ρξεζηκνπνηώληαο όζα δηαβάζαηε, λα γξάςεηε ζε δύν παξαγξάθνπο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 200-300 ιέμεσλ βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Αιθηβηάδε. Θα 

αλαθεξζείηε ζηα παηδηθά θαη εθεβηθά ηνπ ρξόληα θαη ζα εζηηάζεηε ζε πηπρέο 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, όπσο πξνθύπηνπλ από ηα αξραία θείκελα. Θα θαηαζέζεηε 

ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ζαο γηα ζπλνιηθή επεμεξγαζία ζηελ ππεξεζία 

GoogleDocs.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://odysseus.culture.gr/a/5/ga502.jsp?obj_id=15082
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/450alcibiades.html
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=157568
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://www.mikrosapoplous.gr/anc_texts/texts_plut.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=550
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ΟΜΑΓΑ 2
Ζ
 

Ζ εναζτόληζη με ηην πολιηική 

1. Να κειεηήζεηε ην ιήκκα ηεο Βηθηπαίδεηαο γηα ηνλ Αιθηβηάδε θαη ηνπο 

παξαθάησ ηζηόηνπνπο: 

o «Οδπζζέαο», Πνιηηηζηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ: Γισζζάξη: Αλκιβιάδηρ. 

o Αιθηβηάδεο 

o Αιθηβηάδεο πεξίπνπ 450-404 π.Υ. Δπθπήο θαη αλήζηθνο 

o Αιθηβηάδεο: Ζ πνιπθύκαληε δσή ελόο ραξηζκαηηθνύ θαη αλήζηθνπ 

Αζελαίνπ 

2. ηνλ ηζηόηνπν Φεθίδεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα λα δηαβάζεηε έλαλ δηάινγν 

ηνπ λεαξνύ Αιθηβηάδε κε ηνλ Πεξηθιή από ην έξγν ηνπ Ξελνθώληα 

«Απομνημονεύματα» 1.2.40-46.  

3. Σέινο, ρξεζηκνπνηώληαο όζα δηαβάζαηε, λα γξάςεηε ζε δύν παξαγξάθνπο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 200-300 ιέμεσλ βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Αιθηβηάδε. Θα 

αλαθεξζείηε ζηελ ελαζρόιεζε ηνπ Αιθηβηάδε κε ηελ πνιηηηθή. Θα 

θαηαζέζεηε ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ζαο γηα ζπλνιηθή επεμεξγαζία ζηελ 

ππεξεζία GoogleDocs.  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://odysseus.culture.gr/a/5/ga502.jsp?obj_id=15082
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/450alcibiades.html
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=157568
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=254
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ΟΜΑΓΑ 3
Ζ
 

Ζ ικελική εκζηραηεία 

1. Να κειεηήζεηε ην ιήκκα ηεο Βηθηπαίδεηαο γηα ηνλ Αιθηβηάδε θαη ηνπο 

παξαθάησ ηζηόηνπνπο: 

o «Οδπζζέαο», Πνιηηηζηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ: Γισζζάξη: Αλκιβιάδηρ. 

o Αιθηβηάδεο 

o Αιθηβηάδεο: Ζ πνιπθύκαληε δσή ελόο ραξηζκαηηθνύ θαη αλήζηθνπ 

Αζελαίνπ. 

o Αιθηβηάδεο πεξίπνπ 450-404 π.Υ. Δπθπήο θαη αλήζηθνο. 

2. ηνλ ηζηόηνπν ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα, από ην έξγν ηνπ 

Θνπθπδίδε α) λα κειεηήζεηε θαη ηηο παξαγξάθνπο 6.15.1-6.15.4, όπνπ ν 

ηζηνξηθόο αλαθέξεη πσο ν Αιθηβηάδεο έπεηζε ηνπο Αζελαίνπο λα 

εθζηξαηεύζνπλ ζηε ηθειία, θαη β) ηηο παξαγξάθνπο 6.27.1-6.29.3, όπνπ 

αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε θεξόκελε αλάκεημε ηνπ Αιθηβηάδε ζηελ 

απνθνπή ησλ Δξκώλ.  

3. Σέινο, ρξεζηκνπνηώληαο όζα δηαβάζαηε, λα γξάςεηε ζε δύν παξαγξάθνπο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 200-300 ιέμεσλ βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Αιθηβηάδε, 

αλαθεξόκελνη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ηθειηθή εθζηξαηεία. Θα θαηαζέζεηε 

ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ζαο γηα ζπλνιηθή επεμεξγαζία ζηελ ππεξεζία 

GoogleDocs.  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://odysseus.culture.gr/a/5/ga502.jsp?obj_id=15082
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/450alcibiades.html
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=157568
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=206
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=208


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 
 Α΄ Λυκείου «Ποιοσ ήταν ο Αλκιβιάδησ;» 

Σελίδα 19 από 30 

 

ΟΜΑΓΑ 4
Ζ

  

Ο Αλκιβιάδης απένανηι ζηην Αθήνα 

1. Να κειεηήζεηε ην ιήκκα ηεο Βηθηπαίδεηαο γηα ηνλ Αιθηβηάδε θαη ηνπο 

παξαθάησ ηζηόηνπνπο: 

o «Οδπζζέαο», Πνιηηηζηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ: Γισζζάξη: Αλκιβιάδηρ. 

o Αιθηβηάδεο 

o Αιθηβηάδεο πεξίπνπ 450-404 π.Υ. Δπθπήο θαη αλήζηθνο. 

o Αιθηβηάδεο: Ζ πνιπθύκαληε δσή ελόο ραξηζκαηηθνύ θαη αλήζηθνπ 

Αζελαίνπ. 

2. ηνλ ηζηόηνπν ηνπ Μηθξνύ Απόπινπ λα εληνπίζεηε ηε κεηάθξαζε ηεο 

«Ιστορίας» ηνπ Θνπθπδίδε από ηνλ Δι. Βεληδέιν από ηελ νπνία λα 

κειεηήζεηε ηα απνζπάζκαηα α) 6. 88. 3, όπνπ ν Αιθηβηάδεο παξνηξύλεη ηνπο 

παξηηάηεο λα ζηείινπλ εθζηξαηεπηηθό ζώκα ζηε ηθειία θαη β) 8. 45, όπνπ ν 

Αιθηβηάδεο θαηαθεύγεη ζηνλ Σηζζαθέξλε.  

3. Σέινο, ρξεζηκνπνηώληαο όζα δηαβάζαηε, λα γξάςεηε ζε δύν παξαγξάθνπο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 200-300 ιέμεσλ βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Αιθηβηάδε, 

αλαθεξόκελνη ζηε δξάζε ηνπ Αιθηβηάδε. Θα θαηαζέζεηε ην απνηέιεζκα ηεο 

εξγαζίαο ζαο γηα ζπλνιηθή επεμεξγαζία ζηελ ππεξεζία GoogleDocs.  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://odysseus.culture.gr/a/5/ga502.jsp?obj_id=15082
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/450alcibiades.html
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=157568
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/vivlio6_10_frame_main.htm
http://www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/v8_4fm.htm
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ΟΜΑΓΑ 5
Ζ

  

1. Να κειεηήζεηε ην ιήκκα ηεο Βηθηπαίδεηαο γηα ηνλ Αιθηβηάδε θαη ηνπο 

παξαθάησ ηζηόηνπνπο: 

o «Οδπζζέαο», Πνιηηηζηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ: Γισζζάξη: Αλκιβιάδηρ. 

o Αιθηβηάδεο 

o Αιθηβηάδεο πεξίπνπ 450-404 π.Υ. Δπθπήο θαη αλήζηθνο 

o Αιθηβηάδεο: Ζ πνιπθύκαληε δσή ελόο ραξηζκαηηθνύ θαη αλήζηθνπ 

Αζελαίνπ 

2. Αθνύ κειεηήζεηε ηνπο παξαπάλσ ηζηνηόπνπο, ζα αλαιάβεηε ηε «ζπξξαθή» 

ησλ απνζπαζκάησλ πνπ ζπληάμαλε νη ππόινηπεο νκάδεο, ώζηε λα πξνθύςεη 

κηα εληαία βηνγξαθία ηνπ Αιθηβηάδε, γηα λα αλαξηεζεί ζην ηζηνιόγην ηνπ 

καζήκαηνο. Θα επηιέμεηε εηθόλεο από ην δηαδίθηπν γηα λα ηελ εκπινπηίζεηε. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΟΜΑΓΔ: Σα βηνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ 

ζα παξαζέζεηε ζα ππνζηεξίδνληαη από αλαθνξέο ζηα αξραία θείκελα πνπ 

δηαβάζαηε. 

 

 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://odysseus.culture.gr/a/5/ga502.jsp?obj_id=15082
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/450alcibiades.html
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=157568
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/stratiwtiki-istoria/1050ALKIVIADIS.pdf
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 – Κοινό Φύλλο Δργαζίας για όλες ηις ομάδες 

Ο Αλκιβιάδης ζηη ηζηό, καθοριζμός ηοσ ηόποσ ηφν επιτειρήζεφν  

1. Να αλαδεηήζεηε ζηε Βηθηπαίδεηα πιεξνθνξίεο γηα ηε εζηό θαη λα θξαηήζεηε 

ζεκεηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πόιεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνύ Google Earth λα πξνζδηνξίζεηε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο εζηνύ. 

Να εηζαγάγεηε επηζήκαλζε ζηνλ ράξηε, όπνπ ζα ηνπνζεηήζεηε εηθόλα ηνπ 

Αιθηβηάδε, θαη λα κεηαθέξεηε ηνλ ράξηε ζε αξρείν Word.  

2. ηνλ πξνεγνύκελν ράξηε λα επηζεκάλεηε κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ηε ζέζε 

ησλ Αζελαίσλ θαη ηνπ Λπζάλδξνπ. 

3. Από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ ηξαηνύ λα θαηεβάζεηε ην 

αθηέξσκα ηεο ηξαηησηηθήο Δπηζεώξεζεο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθό πόιεκν. 

Αθνύ κειεηήζεηε όζα αλαιπηηθόηαηα πεξηγξάθνληαη εθεί ζρεηηθά κε ηε 

λαπκαρία ζηνπο Αηγόο πνηακνύο θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Αιθηβηάδε πξνο ηνπο 

Αζελαίνπο, λα γξάςεηε έλα άξζξν 150 πεξίπνπ ιέμεσλ κε ηίηιν: «Ο 

Αιθηβηάδεο σο ζηξαηεγόο».  

 

 

http://www.google.com/earth/index.html
http://www.army.gr/files/File/STRATIOTIKH%20EPITHEORHSH/MAR_APR_2010/2010-2-5%205682.pdf
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 3 – Κοινό Φύλλο Δργαζίας για όλες ηις ομάδες 

ΣΟ ΑΡΥΑΗΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

[2.1.25] Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν 

αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ 

μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν 

λιμένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν, 

ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν· 

[2.1.26] οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη, ὅταν βούλησθε. οἱ δὲ στρατηγοί, 

μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ 

νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. καὶ ὁ μὲν ᾤχετο. 

1. Να εληνπίζεηε ηηο κεηνρέο ζηηο παξαγξάθνπο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

ΜΔΣΟΥΖ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ - 

ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

ΜΔΣΑΦΡΑΣΗΚΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 

   

   

   

   

 

2. Αθνύ κειεηήζεηε ηα ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή πνπ ζα βξείηε 

εδώ, λα κεηαγξάςεηε ην θείκελν, αλαιύνληαο θάζε θνξά ηε κεηνρή ζηελ 

αληίζηνηρε πξόηαζε θαη ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθό ρξώκα θαη ηύπν 

γξακκαηνζεηξάο.  

3. Να κειεηήζεηε ηα ζρεηηθά κε ηνλ πιάγην ιόγν θξίζεσο θαη επηζπκίαο πνπ ζα 

βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα. Καηόπηλ λα 

κεηαηξέςεηε ηνλ πιάγην ιόγν ζε επζύ. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C106/523/3444,13923/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_089.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_090.html
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4. ην πιαίζην ηεο νκάδαο ζαο λα αλαζέζεηε ξόινπο: έλαο ξόινο ηνπ Αιθηβηάδε, 

έλαο ησλ αζελαίσλ ζηξαηεγώλ θαη έλαο ησλ παξαηεξεηώλ ηεο ζθελήο. 

Καηόπηλ λα εηνηκάζεηε πξνζρεδηαζκέλν πξνθνξηθό ιόγν, αλαπαξηζηώληαο ηε 

ζθελή. 

5. ηε βηβιηνζήθε ηνπ Πεξζέα ζα βξείηε ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνύ Γηόδσξνπ 

ηθειηώηε, από ην νπνίν ζα δηαβάζεηε ην απόζπαζκα 13.105 ζε αγγιηθή 

κεηάθξαζε. ηνλ ηζηόηνπν ηνπ Μηθξνύ Απόπινπ ζα βξείηε ην έξγν «Βίοι 

Παράλληλοι» ηνπ Πινπηάξρνπ. Να εληνπίζεηε ηνλ βίν ηνπ Αιθηβηάδε θαη λα 

κειεηήζεηε ηηο παξαγξάθνπο 36.4 – 37.2. Με ηε βνήζεηα ηεο Δπηηνκήο ηνπ 

ιεμηθνύ Liddell & R. Scott λα πξνζπαζήζεηε λα ηηο κεηαθξάζεηε. Σέινο, λα 

θαηαγξάςεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη ηξεηο ζπγγξαθείο ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

ΞΔΝΟΦΧΝ ΓΗΟΓΧΡΟ ΗΚΔΛΗΧΣΖ ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ 

   

Οη παξαπάλσ ζπγγξαθείο δίλνπλ νξηζκέλεο από ηηο δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο ζρεηηθά 

κε ηα θίλεηξα ηεο δξάζεο ησλ πξνζώπσλ. 

6. Να ππνζέζεηε όηη είζηε ν Αιθηβηάδεο πνπ γξάθεη ηα απνκλεκνλεύκαηά ηνπ 

θαη λα εμεγήζεηε ζε έλα θείκελν 200 πεξίπνπ ιέμεσλ γηαηί ζπκβνπιέςαηε 

ηνπο αζελαίνπο ζηξαηεγνύο.  

7. Ζ λαπκαρία ζηνπο Αηγόο πνηακνύο είρε γηα ηνπο Αζελαίνπο ηα γλσζηά 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Να ππνζέζεηε όηη είζηε έλαο από ηνπο 

αζελαίνπο ζηξαηεγνύο πνπ απέξξηςαλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Αιθηβηάδε θαη κεηά 

ηε ζπληξηβή εμεγείηε ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ γηαηί ελεξγήζαηε κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0084%3Abook%3D13%3Achapter%3D105%3Asection%3D1
http://www.mikrosapoplous.gr/anc_texts/texts_plut.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
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8. Καη ζηηο δπν παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο λα ιάβεηε ππόςε ζαο ζηνηρεία από ηε 

βηνγξαθία ηνπ Αιθηβηάδε πνπ ζπληάμαηε ζην 1
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο.  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 4 – Κοινό Φύλλο Δργαζίας για όλες ηις ομάδες 

Μεηά ηη νασματία ζηοσς Αιγός ποηαμούς 

1. Ο Αιθηβηάδεο παξαηεξεί ηε ζπληξηβή ηνπ αζελατθνύ ζηόινπ. Πεξηγξάςηε ηελ 

αληίδξαζή ηνπ ζε επζύ ιόγν ζηα λέα ειιεληθά. 

2. ηνλ ηζηόηνπν ηνπ Μηθξνύ Απόπινπ ζα βξείηε ηνλ «Αλκιβιάδη» από ηνπο 

«Βίους Παραλλήλους» ηνπ Πινπηάξρνπ. Να κειεηήζεηε ηηο παξαγξάθνπο 

38.1-39.5 θαη λα πξνζπαζήζεηε λα ηηο απνδώζεηε κεηαθξαζηηθά. 

Λακβάλνληαο ππόςε όζα γξάθεη ν Πινύηαξρνο, λα ζπληάμεηε δύν 

παξαγξάθνπο, γηα λα ζπκπιεξσζεί ε βηνγξαθία ηνπ Αιθηβηάδε θαη λα 

αλαξηεζεί νινθιεξσκέλε ζην ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηνο.  

3. Να αλαδεηήζεηε ηηο ιέμεηο: «θηινηηκία»/ «θηιόηηκνο» θαη «θηινδνμία»/ 

«θηιόδνμνο» πξώηα ζηελο Δπηηνκήο ηνπ ιεμηθνύ Liddell & R. Scott 

(ελαιιαθηηθά ζην ιεμηθό ησλ Liddell-Scott πνπ ζα βξείηε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

Πεξζέα). ηε ζπλέρεηα, αλαδεηήζηε ηηο ίδηεο ιέμεηο ζην ιεμηθό ηεο θνηλήο 

λενειιεληθήο πνπ ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή 

Γιώζζα. Καηόπηλ, λα γξάςεηε ηα επξήκαηά ζαο ζε πίλαθα κε δύν ζηήιεο.  

4. Από ηνλ ηζηόηνπν ηεο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα, λα κειεηήζεηε ηηο 

παξαγξάθνπο 2.65.1- 2.65.13 ησλ «Ιστοριών» ηνπ Θνπθπδίδε, όπνπ ν 

ηζηνξηθόο ζθηαγξαθεί ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Πεξηθιή. Να ζπγθξίλεηε όζα ν 

ηζηνξηθόο γξάθεη γηα ηνλ Πεξηθιή κε ηελ εηθόλα γηα ηνλ Αιθηβηάδε πνπ έρεηε 

δηακνξθώζεη από ηε κέρξη ηώξα κειέηε ζαο ζε έλα ζπλερέο θείκελν πνπ δε ζα 

μεπεξλάεη ηηο 200 ιέμεηο θαη πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζην ηζηνιόγην ηνπ 

καζήκαηνο κε ηίηιν: «Πεξηθιήο vs. Αιθηβηάδεο». 

5. Ζ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηεο επηζηήκεο ηεο 

Φπρνινγίαο. Να αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν ην ζρνιηθό βηβιίν ηεο 

Φπρνινγίαο Α΄ Λπθείνπ θαη λα κειεηήζεηε ηα θεθάιαηα πνπ αθνξνύλ ηα 

θίλεηξα θαη ηηο ζεσξίεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Δλαιιαθηηθά, 

κπνξείηε λα θάλεηε ειεύζεξε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

http://www.mikrosapoplous.gr/anc_texts/texts_plut.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.04.0057
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=186
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ιέμεηο/θξάζεηο-θιεηδηά: ανθπώπινη ζςμπεπιθοπά, κίνηηπο, τςσαναλςηικέρ 

θευπίερ, ζςμπεπιθοπιζηικέρ θευπίερ, γνυζηικέρ θευπίερ. Αθνύ ιάβεηε ππόςε 

ζαο όζα δηαβάζαηε, λα πξνζπαζήζεηε λα εμεγήζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Αιθηβηάδε ζε όιε ηε δηαδξνκή ηνπ ή θάπνηα ζηνηρεία ησλ ζεσξηώλ απηώλ ζε 

έλα ζύληνκν άξζξν κε ηίηιν: «Αιθηβηάδεο: έλα αίληγκα».  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 5 – Κοινό Φύλλο Δργαζίας για όλες ηις ομάδες 

ηόρνο καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κηθξό ςεθηαθό θόκηθ θαη λα απνδώζνπκε 

ηε δσή θαη ηα έξγα ηνπ Αιθηβηάδε. Μπνξνύκε λα ην αλαξηήζνπκε θαηόπηλ ζην 

ηζηνιόγην ηνπ καζήκαηόο καο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ινγηζκηθό πνπ δηαηίζεηαη 

ειεύζεξα, αιιά απαηηεί κηα εγγξαθή θαη έλαλ ινγαξηαζκό ρξήζηε (ξσηήζηε γηα ην 

ινγαξηαζκό πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε). Πξνηείλνπκε ην ComicStripCreator, 

ην νπνίν ζα βξνύκε, αλ αλνίμνπκε ηελ ππεξζύλδεζε (πξνζνρή, δελ ππνζηεξίδεη 

αξραία ειιεληθά, νπόηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κεηάθξαζε). Φπζηθά, 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε όπνην άιιν ινγηζκηθό γλσξίδεηε γηα εμνηθνλόκεζε 

ρξόλνπ (ελδεηθηηθά: Toondoo ή Pixton).   

http://www.comicstripcreator.org/
http://www.toondoo.com/
http://www.pixton.com/gr/
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν 1
ν
 Φύιιν Δξγαζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαζύλζεζε ηεο βηνγξαθίαο ηνπ 

Αιθηβηάδε, ζα κπνξνύζε λα δνζεί ζηνπο καζεηέο κε ηε κνξθή ηεο ιζηοεξεπεύνηζηρ 

“webquest”. Μπνξνύκε λα εηνηκάζνπκε ηελ ηζηνεμεξεύλεζε γηα ηνπο καζεηέο καο 

δηα κέζνπ ηνπ Zunal. Απαηηείηαη εγγξαθή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζηόηνπν θαη 

εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηε θηινζνθία ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο. Θεσξνύκε ηελ 

ηζηνεμεξεύλεζε πην πξόζθνξε γηα κηθξόηεξεο ηάμεηο, ε επηηπρία ηεο, όκσο, εμαξηάηαη 

πάληα από ηνλ ζρεδηαζκό.  

Σν ζελάξην ζα κπνξνύζε λα επεθηαζεί θαη ζε έλα δίκελν Project κε ζέκα ηνλ 

Αιθηβηάδε σο κπζηζηνξεκαηηθό πξόζσπν, κε ζθνπό λα εληζρύζεη ηε θηιαλαγλσζία 

ζην ζρνιείν. Χο θείκελα αλαθνξάο κπνξνύκε λα πξνηείλνπκε : 

1. Άγγεινπ . Βιάρνπ, «Ο θύξηόο κνπ Αιθηβηάδεο». 

2. ηίβελ Πξέζζθηιλη, «Άλεκνη πνιέκνπ». 

Σν ηειηθό πξντόλ ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα παξνπζίαζε ηνπ ελόο ή θαη ησλ δύν 

βηβιίσλ κε δξακαηνπνίεζε ζθελώλ από απηά. Δπίζεο, ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί 

θαη ε ηζηνξηθή κνλνγξαθία ηεο ειιελίζηξηαο J. de Romilly, «Αιθηβηάδεο».  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ  

Σν δεύηεξν Φύιιν Δξγαζίαο πνπ ρσξηδόηαλ ζε δύν θάζεηο ρσξίζηεθε ζε δύν Φύιια 

(έλα γηα θάζε θάζε) έηζη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ Φύιισλ αξηζκήζεθε ζε πέληε (5). 

Μηθξέο παξεκβάζεηο έγηλαλ θαη ζηνπο ππεξζπλδέζκνπο ησλ Φύιισλ Δξγαζίαο κε 

ζεκαληηθόηεξε ηελ πξνζζήθε ηεο Δπηηνκήο ηνπ Μεγάινπ Λεμηθνύ ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γιώζζαο ησλ H.G. Liddell & R. Scott.  

Σν ζελάξην θαίλεηαη λα απαηηεί πνιύ από ην ζρνιηθό ρξόλν γηα ηε κειέηε 

νπζηαζηηθά δύν παξαγξάθσλ ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. Δπίζεο, απεπζύλεηαη ζε καζεηέο 

κε απμεκέλεο ηερλνινγηθέο δεμηόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ν δηαζέζηκνο 

ρξόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Χζηόζν, δίλεη ζθαηξηθή θαη 

http://zunal.com/
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
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νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηα γεγνλόηα θαη ζπκπιεξώλεη ηελ πξνζσπνγξαθία ηνπ 

αζελαίνπ πνιηηηθνύ.  

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ην ζελάξην θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη 

ζε κεγάιν βαζκό αζρνιήζεθαλ αθόκα θαη νη καζεηέο πνπ ζπλήζσο είλαη ζρεηηθά 

αδηάθνξνη. Απηό κάιινλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνηείλνληαη, όπσο ην Google Earth ζαλ ςεθηαθόο πόξνο αθόκα θαη ζην κάζεκα ησλ 

αξραίσλ ειιεληθώλ, ε δεκηνπξγία θόκηθ, ε ελαιιαθηηθή αλά νκάδα πξνζέγγηζε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ Αιθηβηάδε. Πεηπρεκέλε ήηαλ ε ελαζρόιεζε όισλ κε δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο πξόζιεςεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, έζησ θαη ζε κηθξό βαζκό. Ληγόηεξν 

ελδηαθέξνλ έδεημαλ νη καζεηέο γηα ηνπο πξνηεηλόκελνπο πόξνπο πξόζιεςεο 

πιεξνθνξηώλ, ίζσο επεηδή ε δηθή ηνπο έθθξαζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα είλαη απηό πνπ 

έρνπλ πεξηζζόηεξν αλάγθε, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά. Ίζσο δειαδή ην δομιζηικό μονηέλο 

δίλσ/ πξνζθέξσ θαη κεηά δεηώ σο απνηέιεζκα δελ ειθύεη ηνπο καζεηέο.  

Αθόκα, αξθεηνί καζεηέο βξήθαλ έδαθνο γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δεμηόηεηεο 

πνπ έρνπλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο, έδεημαλ επηθνηλσληαθή δηάζεζε θαη αμηνπνίεζαλ 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα, όπσο ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη ε εθαξκνγή Dropbox 

γηα λα θαηαζέζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Τπήξραλ, βέβαηα, θαη καζεηέο πνπ δεηνύζαλ 

βνήζεηα, ηόζν γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα, όζν θαη γηα 

ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Δπίζεο, κεηά ηελ ηξίηε ώξα εθαξκνγήο θάλεθε λα ππάξρεη 

θόπσζε, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επξύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ,·αο πνύκε δελ 

είλαη ηδαληθόηεξε ώξα ε έβδνκε ηεο Παξαζθεπήο. Σέινο, θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

εξγαζηεξίσλ δελ είλαη θάηη πνπ γίλεηαη πάληα απξόζθνπηα, παξά ηελ θαιή δηάζεζε 

ησλ ζπλαδέξθσλ ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Macmillan, M. 2012. Φπήζη και καηάσπηζη ηηρ ιζηοπίαρ. Μηθξ. Μ. Καξδακίηζα - 

Φπρνγηνύ. Αζήλα: Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ – Α. Καξδακίηζα. 
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